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EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVOS ALTERADOS Art 86, itens VII e VIII

Suprimam-se os lncisos VII e VIII do art 66

JUSTIFICATIVA

Acolho sugestão que me foi env r eaa pelo Dr M.!ouricio

NOgueira aat t s t.e , ilustre e s tud i cso dos problemas ur bene s , buscando

eetuçôe s para o desenvolvimento urbano e a ordenação terrltOtial

A questão da Iiabitaç',l;o deverá ser tratada no contex

to do oese nvc rvamene.c urbano Ou seja, deve-se tratar em conjunto

CO/ll os demais aspectos urbenos-i- saneamento, tr a n s por cc s , me t o am

biente e outros -- como um conjunto de medidao; ar t acu i aôc s entre si

EMENDA T\DITIVA

DISPOSITIVO ALTERADO Cap I do Título VUI

Acrescente-se ao Capitulo I do Titulo VIII_ DA ORODt

.ECONOMlCA E FINANCEIRA o seguinte artigo

JUSTIFICATIVA

Esta sugestão decorre de estudos elaborados pela

Câmara Técn1ca de ACOIllpanharnento à Const1tuinte, do Conselho "Iacio

nal do Meio ADlbiente- CONAHA. Necessário se faz que os poderes pú_

b11cos promovam tambBzn o saneAJllento e a recuperação das "rells urba

nas deterioradas a fim de que as mesmas. possam ser utilizadas ea

programas habitacionals mais JUStos para as camadas mais e-areneee

da popUlação. Outrossim, é preciso que a const.í eu i nce fixe as dl_

retr izes gerais de atua"ão neaae setor

Art - Os podere s públicos promoverão e executario

planos e prcs r anas habitacionais que visem a

1- impedir 4 especulação 1moblliaria,

11- promover a regulari:r.a~ão funciária e a desapce.,
priação das ãreas urbanas ociosas,

111- sanear e recuperar áreas urbanas deterioradas,

1V- apoiar a inicJ.at.1vB privada e das comun.1dJlde. 1.2

cais, a llutoconstrução e as COoperativas habitaCionais

JUST!FICAoTIVA

A lIIatéria. não é de natureaa constitucional e, ara,
tip!clUl\ente r.necenee 11. cada estatuto de sarv i cor público Cada pes

a0. jurldlca de capacidade po LLt.Lca ( de acordo com suas peculiari

dades l deverá instituir seu prÓprio sistema de evolução f un c r crta I

No easo do Lncc sc VII, a licença-premio representa

Wll pes",ólssimo õnus para a administração. não só financlllra, mas

de natureza funeional, pela quebra da regularidade dos serviços e

pela necessidade de maior número de substitutos

No caso do inciso VIII. a evolução funcional inatl

yac!a I pelo simples decurso de tempo) é um incentivo ao oc rc e à.

inef iciencia
Esta emenda llIe foi 5uqeridat pelo Dr ADJLSON DAl.ARI,

ilustre jurista pllulista e ccnseq r edo administrlltiv1sta pátriO

~ lP14137·1
t: CONSTITUINTE LUCIO ALCAN;~

DISPOSITIVO E"!ENDADO SEção II do Cap vrr r do Titulo IV
EMENDA ADITIVA

E.MEJ'IDA lP1414o-1
f!l COHS~ITUINTE LOCIO l\LcAN;~";.--~--~-~--JF~;~"=:J

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO ALTERADO Art 276, item UI do~

Dê-se ao iteru III do <:lrt 276 a seguinte redação

Art 276

lII- vinte e cinco por cento do proeuto da arrecada

çio do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de

reerceccr i es e sobre prestação de serviços, sendo que. nas Regiões

NetrOpolitana.s,os v.unic1pios receber âo v í-rte por cento e a ReC;lão

Metropolitana cinco por cento

JUSTIFICATIVA

TrAta~se de sl.lgestão que me foi apresentada pelo De

EURICO AZEVEDO, reconhecido estudioso do tema e autoridade na maté

ria. A ide1a central é reservar-se wn percentual do Fundo para que

as próprias Reqiões Metropolitanas possam desenvolver-se e prestar

os eerv í cos comuns

fEMErmA lP14143-S
GST[rUTNTF: [Gero 1\,t,CAN';~"'RA
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Acrescente-se na Seçâo II do capIWlo VIII do TIwlo IV- DA.
CIG\NI'lJI(:1IO 00 ESI'N)O o segu1nte artigo

Art - Dn caso de extinção de seu ca.I"9O eu funeão, o servidor
pibli\XI ficará El'II disp:rtiblli&de rerunerada, o:rn orcverccs pro;crciona.ís ao tsn
p) de eesvícc. Se!"Co-lhe aSSEgUI'aà:I o ecrcveí tar-e-cc 6"l cargo ou funeão de atn
bJ1çÕes iguals ou easesreãhedas , lIl&'Itidos os seus crreaece e vantagens pesscaas

E.MEJ'IDA lP14141-9
l!1 CONSTITUINTE LOcrO ALC~~

f: PLENARIO

J!;MENDA 1Il0DIFICATI\lA

DISPOSITIVO ALTERADO Alínea Me" do inc í sc II do art 265

Dê-se ã allnea Me' do inciso II do art 265 a segu1!!

Jl.BI'IFICATIVA

A Mspo::nw.ilidaCe e '-!ma necesaideâe pu-i1 a adminhtração e uma
9M"antla para o serv iàor Este não pode ser nE!I\ prejco ícedo nen benefic~ad~ pell3.
diSJDll1blllê.2de, razão pela qual se propõe c:ue os proventos ( dercmir-ec ...o corre
ta da reru.nera,-:o de lI'atiVOG I seJam PXCFOrclO:\als ao teço de servaeo

1C) IIesr"O tmrp:>, OJ1Q-Se da cbrlgatorle:2CC do aprccct tzrrento
para evitar o desvio de poder-, consistmte na e>tt.incão de ~ cargo ef'et.í.vo e na
criação sl!llU1tãnea de cargo igual, de prcvnrento em ccec ssec

A. d.J..sp::lnJ.b-1.lidade não é e não pede ser um equivalente per featio
da efetividade por lSSCl é ccecrso deixar claro o zarerto de t.rabaIhar e so, ex
cep:::1.alaJJrente,~ Em disporo.b.Lllaade

~ lP14138-9t: COffSTI'I'tJIln'E LOCIO ALC,8J.l;~~-- ----~-~ J P~;;"o~

l!J ,LENA.,o 'co".' , ....."."'., .... -------) rr;;~·WJ

EMENDA MODIFIC;;'PIVA

DISPOSITIVO ALTER.\DO Art 277 item I do ~

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO kLTERADO Capitulo VI- Co Meio ~iente CO 'tItule IX

Da Ordem Social

Dê-se ao Capítulo VI- Do Me10 A1nbiente, do Título IX

Da Ordem Social [arts 407 a 415 I a seguint.e rede cêc

T!TULO IX

DA ORCEM SOCrAr..

CAP!TULO VI

DO MEIO AMBIENTE

Art 407 - O ee i c ambiente I que compreende todo o ecos-

sistema nacional, é bem de uso comum, devendo os poderes cuot i cos e

a ccf e t Jv í cace preservá.lo contra ecce s as formas de aqr-e s s êc , eocn

ricaçi!lo e de s t ru l ç ão , que possam comprometer sua qua I l dade presente

e futura

Art lI08 _ Incumbe ao Poder Publico

I • fiscalizar a explorar;!o racional dos recursos nat.!:!.

te redação

II-

c l o pa t r í.raôn ro , renda ou serv i cc dos partidos po)[

t tccs , inclusive suas fundações, das enr adaaes s rnc í ce r.s dos trab.a

lhadores E: das instltulcâes de eõucecêc , C" sequz i ô ade social e de

previàéncia e as s r s t ênc t a médica complementar s er- fins Luc r a r Lvc s ,

observados os requisitos da i.e r e '

JUSTIFrC~TIVA

A px:evidência complementar sempre desempenhou inpor_
tantisslma função social, complementax: ou scp Ie c i va dos d ev e r-e e do

Estado, e fora de qualquer dúvida que as entidades fechadas de ?re

vidência social e as abex:tas,que não tenham flm lucrativo,desenpe_

nh.am funeiio do ma.1S alto interesse soe r.e L, vez que e n s e j am , tendo

como p r í.mado o principio da equ i dade , a manuuencê o , quando da i"'l... tl

vidade, de Wl\ n i ve I de r ende eprox rmedo àquele que foi conquistado

na gase laborativa dos empregados Assim, o caráter ass.l~tl!ncial

dessas entidc.des deve torná-las imunes ã tributaçáo, como consta

desta proposta

Ep,'t:=J

f?/ãj787J

360 do Projeto

.....-..<_...'__..k _

Suprima-se o art

JUSTIFICA'lIVA

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO ALTERADO Art 360

EMENDA SUBST1TUTIVA

DISJIOS1'1'IVO ALTERADO t:AJl, VJ DO 'r1rllLO 00 orl'J'llLO JV

o preceit.o contido neste artiqo revela-se nio equ1

tativo quando comparado com o que dispõe a respeito do servidor ~
blico civil e militar. aos quais se assegura aposentadoria integral

.tlJlI qualquer contribuição do segurado Alerte-se, ainda, QUI!! a ~on

tribuieão do empregador const1t.u.i um salário di!erido leqitilllillDente

conquistado _ c:ampanhas sindicais anterioras e sua redução lIignif!

caria UlIl procedimento contrário ao esplrito pr09resslBta de ...iOZ'es

avanços sociai. que deve presidir a feitura de I'lOva Carta Ma9fta.

SOor f1., os preceitos constitucionaiB devem ser 1:.
.ervados para a definieio de prlnclpiotl e nio pl!lra a expl1citaeio

da proced1JDlllnto8, os quais seriam tratados em lei ord.1niria

L.."~==~~~=~ --!) pr;.;~'"~

L..!~~"--- ~_---' fITJY~'va

fMENDA lP14144-3
(l COHS~ITU"TE LOCIO ALcANTARA

.~"'_I'.M,".l.ol'".<G.''''.~ _
(l PLENARIO

EMEl'IDA IPI4J4S· J
l: CON5TITUINTE LOCIO ALcAN~"~~

r 'LENARIO

potencíallRente causadoras da degudaçlo ambiental e rtscalid-las

eM car'ter perllilnente,

A sue e)lperl~ncIa, durante anos, no entao Mlnistlirl0

da Oesburoeratiz.çlo autor1:r ... que o tellil seja subnletido li apre

ctaçlo dos nobres pares As sugest~e$ thl por objetho silllpUncar,

ordenar e dar concis'o ao tellto con"tttucional

O capitulo sobre Meio Ambiente ~ mais sintético

obJel1vo. Alf. d1sso, adota nOllencletura 11.15 IIJderna e precisa,

his COIIO ·equll.fbrio ecol6gico· e pluralidade genfUc." d. fauna

a da nora

11 - assegurar o equilíbrio ecologico e a recuperaçlo

de áreas degradadas,

1'1 - autor1.rar prevLemente o exercício de ativ1dades

III - promover a educar;!o sobre proteçlo ambiental

todos os níveIs de ensino,

Y - estabelecer o controle da ~ualidade 8I1b1tntal,

coa prioridade para as éreas cdtic:a, de POllJiçlo.

VI - zelar pela eonservaçlo da ciuralidl!lde genHlc& (3B

Or JO~O GERALOO PIQUET CARNEIRO, conhecido estudioso dos protlle

M.S nac!oneJs e que, inclusive, rol destacada persone)ldade n3 de,!

burocntiuçlo de nossa leglslaç;lo e de nossos proc:edImentos adlll

nfst.rativos

cais,

rauna e da nora,

Este elbenda reproduz slJgestlo q.Je lIIe roi enviada pelo

JUSTIFICATIVA

DlENDA ADITIVA

DISPOSITIVO ALTERADO Cap I do Titulo VIII

c:l dois por cento para ap11cacão nas RegJ.ôes Norte e

Nordeste, atravi,s de su.as instituições oficiais ce fomento regional,

4) três por cento para as Reqlões 'Ietropoll t"na$ e

a910llleracões urbanas

,JUSTIFICA.TIVA.

'trata-lU! de sugestão que me foi i\presentada pelo Or

EURICO AZEVEDO, reconheeldo estudlo&O do tema e autoridade na InAtê

«la. A idéia central é reservar-se U!II percentual para. as Reglõell "'!.
'-tropolltnall para que elas possam. desenvolver-se e prestar os se:rvl

c:~ cc.uns

1_ do pro<!uto da arrecadação (los lnpostos sobre a ren

da e proventos de qualquer natureza e SObre produtos industrlallza_

doa. quarenta e seis por cento, na forl'loill seguinte

a' vinte por cento para o Pundo de partlcipar;;ão dos

Estados e do Dist.rito FederaL

bl vinte e um por cento para o Fundo de Participação

Art 277

dação

do. Municípios,

Dé-se ao item I do ~ do art 277 a segulrte re-

EMEnM lP14139-7
fJ CORIITI'WINTE LaCIO ALCANT1'oRA

~O-- .............0 •••1.00'.__...

Acrescehte-Be ao Cap I do TItJ,1lo VI ll- DA ORDEM E

COIIOMICA E FINANCEIRA O' sequint.e artigo

Art t dever do Estaeo aSBe9ura= a todo cidadão o a

c •••o a moradia adequada ãr; suas condiçôes culturais, garantindo a

ca41 w. abriqo que ofere".a seq\lran"a, privacidace, salubridade, qu,!

lidado. ambiental e mobilidade

S 19 Cabe ao cidadÃo contribuir,de acordo com a sua

renda, a garantia do dire1to de todos e de cad. um ao acesso ã lDOr!.

dia. no. termo. do~
• 29 Cabe ao Estado assl!lqu:rar a todo cidad.ão o aces

ao a infra-estrutura que garanta ali col1dieôes básicas de moradia

VII - estiaular a orlilaniur;;lo de entidades prh'aClas e

assocJa"lles COllun!tar!as que tenr'la.. por objetivo 8 pcoteç'lIo do melo

811bIente

Art 1I09 - N~nhu," tributo incidIrá sobre as entidades

sem fins luerat1Yos dedIcados à deresa dos recursos naturaIs e do

meio emblente

Art 410 - .As pr4t1cíis e coMutas lesivas ao meio SIII-

bieote, bem como a oaisslo e desidia das autoridades CDlllpeteotes ~

ra sua proteçlo, se rio conslderadas crlae, na rore. d. Lei

Oi-se ao caplt.ulo VI- Das Regiões de Desenvolvim.·to

dali regiões Metropolitanas B das Microrreqiões do TItulo IV- DA

ORGANIZACJl.O 00 tSTADO (arts 11 a 7l ) a seguinte redação

T1"TULO IV

DA ORGANIZACAO DO ESTADO

CAP!TULO VI

DAS REGIOES METROPOLITANAS

PROPOSTA O: E14END':l PARA A ESTAUTURAÇIlO INSTlTUCIONAL BASICIl DAS R~

GIOES METROPOLITANAS NIl CONSTITUIÇAD fEDERAL (Verslo lI)
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JUSTIFICATIVA

EMENDA SUBSTI'rUTIVA
DI5E'OSITIVO AtTERADO. Capo rJ do Titulo IX

tJ 1:'LENÂRIO

EMENDA ADITIVA
DISE'OSIT1VO ALTERADO: Ser;ão II: do Capo VIII do Título IV

A previdência complementar é. aSS1.n, um.direito tra

balhista e uma necessidade inc:ontornável para o profissional quali
ficadofno atual estágio de ãesenvolviMento da economia e do proces

so de urbanização do pais.
A previdência complementar não se constitui, como

erradamente se menciona. em mordomia, e-a pr2vilégio ilícito mas
se trata de um. direito legítimo. de un c.sufrut.o de poupanças arte

eãcees decorrentes de contratos trabalnistas celebrados ao abrigo

da ~ei. aerevês de ecceaos e convençÕes coletivas de trabalho.
Estar emenda perm1t.e que tão benéficas instituiçõés

continuem. a func1.onar no pais.

JtJSTIFICh'l'I\I'l\

Esta emenda foi-mc sUgl:!riila pelo Dr. J\tlILSoM DAIJ\RI,

~tre j~ri.$ta paulista e consagrado administrat1vista pátrio.
Em. situações ercepcionais. por acútnulo de serviÇoS.~

ventuais. -para suprir falta de servidores enquanto se prOVidencia o

con~rso públieo. a administração precisa contar coro pessoal tempo

rário. corl~spóndente aos antiqos extl:anUTIll!rários e int~rino$.

t absolutamente iTllprescindivel. porém. ~e tal. situa

ção seja r-elamente tetnporãria, que os admitidos não -pemaneça.~ no

serviço público e que' a sua admissão seJa qravQsa e intonveniente

para o erário. por .1s~o se propõe a contratação no regime da CLT,

pelo prazo rnã"inlo de dois anos, e para fazer ~ata:nente aguil0 para
que foi C<lntratado.

r;r ttn.,."...~....;iQ

EMENOA .ADITIVA

DISPOSITIVO ALTERADO: Capo VI do Título IV

êceescenee-se ao Capitulo VI- Das Ilegiões de Desen

volvimento, das Regiões "!etropolitanas e das Microrregiões. do Ti.:
tulo IV- DA Ol!.GI\NIZl\ÇJ\Q DO ESTADO o seguinte artigo.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de sugestão que me f 01 enviada pelo Prof.
EROS ROBERTO GAAU, ilustre jurista paulista, especia11sta e-n ques-,

:~::il~r::n~~~.:.:ue encampe proposta oferecida ã XI Co1'lferêncJ.a ~a,

Creio ser .indispensâvel. principalmente nos d.ias a_
tuail;; quando as cidades ocupam ceda vez mais maiores eapeecs , que o

constituinte se preocupe em oferecer uma discipl~na legal para o te

ma ~ preciso SE.r def.tnida, de maneira bastante clara, quais as a~i
huir;oes de cada eeeeee de poder.

Art. :. t dever dos Munlcipios e das Regiões Metro-

politnas elaborar, executar e aplicar, con o apoio da União e dos Es

tados, planos urbanos e de reforma urbana, tendo em vista a adequa_

cêc do uso, gozo e disposição da propriedade às exigénclas sociais
da habitação, transporte, saúde, lazer e cult.ura das comunidades lo
cais. -

parágrafo único. compet:e ã União dispor normas gerais

de direito urbano, atendidos os seguit\tes principios:

1_ l:epressão ã 'especulação iI'lObiliár1a. à má e à não
utilização dos irnó'/eis urbanos ou sit.uados en áreas de interesse ur
banÍS;tico; 

11- adequação do uso. qoao e disposição da proprieda
de irnobiliâria urbana ou situa.da em. áreas de interesse urbaní.stito
às dJ,retri2es e obJetivos dos planos urbanos e de refo:tma urbana;

111- sujeitação de toda at:Lvidade que ccepree erans-

forma.ção urbaní.stica ou edilicia. à concessão do Mun:LciJ:lio ou da Re
gião Metropol1tana.;

IV- lilt\itação das indenizações' devidas por deaapccpr-L

ação de imóveis urbenes ou situados em áreas da interesse Urbõl.nisti:

co ao valor caàastraJ. do imóvel para efeitos tribut.ários.

v- reversão. ao poder público e suas entidades, das
mais-valias de imóveis privados, .;lecol:::rentes da ação do poder Públi
co ou de suas enlidades -

AJ::t. _Exclusivament.e para o desempenho de atividade

temporária, a administ.ração poderá adlnitir servidores no regüne da

legislação t.rabalhista, por tempo determinado. não superior a dois

anos.
§ 19 Após o decurso de dOloS <:inos de contratação, a

~:~::ã:otl:o::=:::oec:~::~:od: :~::d:~r~~::~i:~:a~::a:::a::i: :~:f-
de firmar novo contrato tel:lpo:çErio com qualquet' ôrgâo ou entidade

da administração pública. em. qualquer nivel de qoverno.

§ 29 a 2gente público que firtllar contrato ou autori
zar li contratação em desacordo com este artigo ficará 'pesso<11J'lenee
responsável pelos pagamentos efetuados.

~ § 39 'O servidor contratado temporariamente deverá d,!

setnpenhar obrigatoriamente as funções inerentes ao contrato, sendo

vedados Sl!U afastamento para de5em~nhar quaisquer outras atribui

ções, a susS'ensão do contrato, a p~cepção de quaisquer vantagens

ou 9ratificilÇão e, ainda. gualguer meio ou instrumento de evolução
funcional.

AcreScente-se na. Seção 11 do Capo VIII do Titulo IV

DA ORGANIZAÇJ\O CO ESTADO o seguinte artigo:

l!l PLENJl.RIO

IMENDA lP14149·4 .,_.tJ CONSTITUINTE LOCIO ALCANTA'RA-----------,J f?;~n.g=:J

.~u•• ,~/cQ" ..lo/l~tO"'uloC__-----........, ~."'::;-;;::;'
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Dê-se ao art. 359 esta redação.

EMENDA MODIFlCATIVA
DISPOSITIVO .P.L'I'ERAOO: Art 359

]U:t. 359. O sistema de seguridade social compretan

de, .ainda. a previdência complementar facultativa. oferta?orá de
planos de beneficios adicionats custeados, sob o reg:1rne financei

ro de capitalização, por contJ:ibuição de empregadores. de eI:lpreg,!!

dos e de profissionais autônOtnos, a ser operada paralelamente me
diante autori2:ação do poder público por:

I- fundos fechados, adninistrados sem fins lucrat!

vos, por entidade de previdénc1a privaõa patrocinadas pelos enpr!:
gadores e

II- fundo aberto, admiatstrado Selll: .fins lucrativos

por instituiçiio financeira governamental.

l'arágrafo único. Para o fim d: que trata -o inciso
:II deste artigo~ fica .1nstituIl.'lo o Fundo de Garantia da Prcw.1dan_
ata -Complementar, integrante do Fundo Nacional de Seguridade Soei
al, ao qual poderão aderir todas as empresas e trabalhadores vin:

eulados ã. previdência social.

A sua experiência, durante anos, no então Ministério da

Dssburocratização autorizam que o tetHI.seja ~ubmetldo à apreciação

dos nobres pares. As sugestões têm por objetivo simplificar,ordenar

e dar ccncãsêc cac te)Cto constitucional

O capítulo sobre Ciência e Tecnologia inova substan

cialmente em relação aa projeto. A questão do desenvolvimento eie!!.

tífico e tecnológico é tratad& de forma equilibrada, livre das fel
$SS dimensões po1íti.l:as.

-rI'XUL(} IX

DA ORDEM SOCIAL

CAPíTULO IV

DA CltNCIA E TECNOLOGIA

Paragrafo cnícc A lei fixará, anualmente, a parcela dos

orçamentos da União, dos Estados, dJ Distrito Federal e dos Mun.1ci_

pios, bem como das entidades paraestatais, a ser aplicada na capaei

tação científica e tecnológica, e estabelecerá os critérios de In-,

cenc ívc à pós_graduação

Ir _ a ce-ieessão de incentivos de natureza r~scal e creu.!.

t.Icfe às entidades. nacIonais ptiblicas e privadas de oescursa e dese.,!!

vorvnnentc tecnológico;

IH _ a garantia da crocr reoaoe intelectual;

IV _ a ampliação e plena utlhzaçiio da capacidade tecn!

co_cientIfica instalada no Pais,

V._ a preferência na aquisição. pelo poder pública, de

bens e serviços produz.idos tom tecnologia desenvolvida no oats •

Esta emenoa reproduz sugestão que me foi envãaca pelo

Oro J01fO GERALDO PIQUET CARNEIRD, conhecidJ estudioso dos problemas

nacionais e Que, inclusive, foi destacada cerscnat í dace na desburo

ur a t âz açãu de nossa legislação e de nossos procedimentos administr~

tivos.

renscr Público, a quem incumbe tão-somente a assistência jud!

clária aos necessitados, venha a equiparar-se ao membro da

"Parquet", e aliás, à própria Magistratura togada, eis que

os' membros • do Ministério Público, na forma do

art. 234 do Projeto, estão equiparados aos Magistrados.

Dê-se ao CapItulo IV- Da Ciência e Tecnologia, do

Titula IX- Da Ordem Social ( arts. 395 a 398 ) a seguinte redação'

Art. J95 _ O desenvolvimento cientihco e a cacacf taçâc

tecnologica do pais serão assegurados, observados os interesses

as peculiaridades nacionais, regionais e locais, bem CO'110 a oreser-,

vaçãn das bens e valores culturais d:l povo. mediante:

I _ a aplicação de recursos orçamentáuos na formação de

recursos humanos e no desenvolviment-o da pesqcasa básica e aDllcada,

fJ PLENARIO

,JUSTIFICATIVA

A previdência soci.U, at:.endendo ao principio da ade

quação social. oferta um seguro mIniroo capaz de impedir que o apo

sentado e pensionista se c:onst;.f:tuam em um contIngente marginal e
d~valido. Contrariamente. a previdcncia complementar.. seguindo o
princIpio da cguiQade :individual, enseja uro nlvcl de bem-estar nar Lnatividade c:ooparável ao desfrutado na. fase laborativa..

EMENDA lP14148·6'
r CONSTITUINTE LOCIO ALC'NTARA

EMENDA SUPRESSIVA AO rtTULo V! CAPITULO VI _ OA OEFENSORIA

PUBL.ICA

SUPl'!tla_se o § 19, do artigo 235, Dassando o § 2R

figurar COlllO Pal'ágrafo Un!co

JUSTIF'"!CATIVA

o projeto. hO § }SI. do seu artigo 235, dIspõe que

ao Oefensor Público serão asseguradas garantias, direitos, ver!

cilllentos, prerrogativas e vedaçi:ies conferidas aos membros do

H!l1!stér!o Fúbl1c:o.

EssSJ dJSPDS,tÇ.1!Jo, ~~, n~o pode prosperar

texto Ctlnstltucianal, eis -que os 'Glembros do Ministério Público,

POT força de lei expressa, praticam atos de spberanlaj 'é inst.!,

tutçao permanente. ess1l!nchl â :função jud,sdipional do Estado.

inCullbindo ..lhe a 'defesa do reglllte del1ocráticd. da ordem JurIdi

ta e dos interesses sociais e individuais lndispon!veis ( art~

2'0 Uo Projeto). Em assim sendo. nUa se pode admitir Que o Oe~

.~U.."/u..... l<I/l"U."'1o, ~

Esta emenda contém sugestão oferecida pelo ProL AlAOq:

CAFFr;: ALVES, ilustre ProfeSsor da faculdade de Direito do Estado

de São paulo e PrOCurador do Estada

Seu autor é reconhecida autoridade na matéria e acred.!..

to que suas reflexões devem merecer o estudo desta Assembléla Na_

cional Constituinte.

f(rr.'....,T1'lCl;.o ~

JUSTIFICATIVA

Art. 71 - Ds Estados poderãC"1 com prévia anuência dos Municípios &:Q

volvidos e mediante lei, cria~ Regiões Metropolitanas caraccer raaeae

POl' ccnuní.eaces sõaro-eccnôeucas com funções urbanas e regionais al

tenente diversificadas, especializadas e integradas, a serem ccnstI

"'tuIdas sob a forma de entidade administrativa tenitonal, com vistas

, execução de funções públicas de interesse metropolitana, atenoeoac

80S princípios de integração espacial e setorial.
parágrafo único - Os Municípios compreendidos em Reglõõ!5 Metrop:;l1_

tanas deverão pa;Ucipar da organização e gestão das rescect íves eI!.

tidades metropol1 tenes

Art. 72 - Cada Região Metropolitana te-rá um Conselho Hetropo]Hano

do qual participarão, dentre outros representantes recrutados con

forme a lei, os Prefeitos e Presidente de Câmaras dos Municípios a

brangidos, como membros natos

Parágrafo ünico - O Conselho Metropolitano terá. dentre outros que

a lei deferir, o poder de iniciativa para acrese-rtar , junto à Asse~

bléia Legislativa ou as Câmaras Hunicipais, projetos de lei relati

vos às funções plblicas de interesse metropolitano, bem como o de

ser ouvido em todos os Projetos de lei que, a respeito dessas It'es_

mas funções, tramitarem naquelas respectivas casas legislatlvas

Art. T3 - As funções públicas de mter-esee ll'etropolitano serão def!

"idas e dJscipJ1nadas por normas estabelecidas pela legl.slaç.l:lo est~

dual, exercendo os Municípios, a respeito das neseae , a competência

legislativa complementar e supletiva.

Parágrafo único - Aos Municípios poder-se_á incumbir a f'Lsca Hza;

çãc da observância e em í.ceçãc das normas estabelecidas peja legis_
..laçâo estadual referentes às fl.Joções púbJcias de interesse metroDol.,!

tano, garantindo-se-lhes para isso os recursos técnicos e rfnance íros

indispensáveis

Art 74 - A união, os Estados e os Municípios estabelecerão neceru s

/!lOS de p.l.anejsnento, cconerecãc e coordenação para a ern.Jcecêo ue r!..

curses e realização de atividades, ccuet í venoo assegurar a execução

das funções pub l Lcaa de interesse metropolitano.

Art 75 _ Pata custear a realização das funções püblicas de rnteree-,

se metropoJl tanc, cada RegUo MetropoH t ana contará com um rt"odo xe-,

tropolitano ccnst í tufdo com recurscs do Estado e dos Munidoios abr~

gidos. na prccorcão das respectivas arrecadações no âmbito territo

rial metrop:Jlitano, observadas as diSPosições da lei estadual.

§ 1R - A União deverá contribuir para os Fundos Metropolitanos,

forma que a lei eatabej acer ,

§ 2Q - Parte dos recursos do ru-roc Metropolitano, na percentagem que

a lei estabelecer. será dlstrlbulda aos MunicIr:dos integrantes das

Regiões Metropolitanas, segundo critérios definidos e na crcccrçac

dos encargos locais decorrentes da realização das funções públicas

de interesse metropolitana

Art. 76 - A lei estadual pode-rá estabelecer regime especifico para

a criação e implantação de micro-regiões ou aglomerações urbanas

constituídas por MunicIpiOS Que tenham interesses comuns, prevendo

mecanismos institucionais similares aos das Regiões Metropolitanas.

com vistas à reallzaç~o da planejamento regional, atendendo aos

princIpios de integraçãO escecfar e setoriaL
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livre acesso -aos rios, que sl:lo bens de uso conu:ndo povo, o mesmo ocorrendo

com as praias, buscando-se evitar a sua privatização

No inciso I~V incluiu-se as ilhas fluvIais e lacustres situadas
nas zonas em que se faça sentir a influêncIa das marés. mantendo-se a tr.,!

dição consolidada, por questão de coerência, já que até aI tambem se esteCl
dam os terrenos de marInha e seus acrescidos

Tarroem no item IV nõ se justIficava ressalvar apenas as ilhas já

ocupadas pelos Estados, Ignorando-se as ocupadas por MunIcIplos, o Que se

quer é garantir os direitos adquIrIdos com ocupações regularmente inscritas,
referentes as Ilhas especificadas e terrenos de m<lrinha e seus acrescIdos·,

bem como através de titulas de aqulsIçJo devIdam:mte registrados no regis

tro imobiliário competente, cono facultou o'arligo 105, Hem 19 do DeCreto
lei 9.760/46, e~cujo desrc!;pe!to geraria IncontáveIs questõos judIciais
Daí a sugestão para que se preservem os direitos adquiridos e os Utuios

aquisitivos registrados no Registro de Imóveis, o que engloba os terrenos

de marinha e seus ;:Icresc1dos e todas as Ilhas ja ocupadas, Inclusive pelos

Estados, tai como' pretendIa o texto, preservando-se.o principio da i,!},

tangibIlidade das situações JurId1cas defInitiva'tlente constituídas

O item VII foi Incluído no iten III com a indispensávei referê!!.
cia aos acrescidos, que, tradicionalmente, se !ncorporora'tl aos bens da Uni:lo,
como se vê no art. 19 do Decreto-lei nQ 9 760/46. Os <IcrescIclos,
depreende do nome, constituem as áreas, n<ltural ou artifIcIalmente conqulst.,!
das aos mares, rios ou lagoas, e que se incorporom aos terrenos de marInha.

Se forem os acrescidos excluiídos do rol dos bens dcninicIais da Un.lão, será
lmpossIvel, em IIlJItOScasos, assegurar o acesso às praias, o a segur<ln~a das

costas, já que serão eles suscept~e.?ropr1ed<ldeprivada plena, constiM

tuinelo encrave entre as praIas e terrenos de mrInha. Os acrescIdos ccnst.!,

tuem prolongDmentos naturaIs dos terrenos de marínha, tratando-se de bens

acessórios, cuja sorte segue o principal, não sendo coerente fiquem eles

submetidos a regImes jurIdicos diferentes, ao arrepIo do Interesse n<lciOM
na!.

A participação dos l-lunIcIpIos, no resultado da explcraç:lo cc.!:!.

néi'tlIca e na arrecadação de taxas de ocupa<;ãoem terrenos de narInha e

seus acrescIdos ,- ircluIda no § 32, justifica-se pela exploração das rIqu!
zas das áreas próximas às de seus domínios, bem comopara fazer jus a
fiscalização do solo que lhes é afeta.

tros de largura a. partIr da orla llJar!t.i,tln f.!-

cam gravados com cláusulo:1s de preservaçno tio

l1Ciowbicnl:o o de proibição do pnv?tizaç50 das proJi-

as e de :t,mped1.mento de ilCP.S<;O 3S

§ 39 - Os terrenos situados na faixa de 100 (cem) me

§ 29 - 1\ legislação a que so rcrarc o parágrnfo a.nl:~

rior, determinará os dl.rcito~.dos detenL.ores

de esp6cios de ocupnç5:o r do terrenos públlcos

ou pnrticularos.

"Art. 471 ... Fica ext1.nto o instituto da onritcusc.

I:I-tL,lDfI nODlrrC}\'l'IVA

Vê-se ao nrt. 471 a seguinte redação:

§ 52 - A 11uJ.50 promoverá, prJ.orJ.L<lrimnenLe. o nprOVOJ.tD
uentc r-ccnênu.cc dos bens da seu dOlllúlJ.o 10Ci'llJ.7a,10s em req1.õt'~ menos

reeeovcavaees do País.

JUSTIFICfI'l'IVA

§ 19 - A legislação ordinária (1..LY[Jorá sobre o lermo
fl.nal do. 0.(ic5cia dos atuais a.for;;lllient.os púLl!
cos e parL.iculares, facultacla ao foreiro n .2.
quisiç~o do domlnio clireLo~ l'Iodia'lle o 1~",gan,t.!!.

lo do valor estabeloeido nos rcspoc~iVo!:> co,!!

tratos para o resgate, 0_ na forma que est<l.b~

lecer o referido. loglslaç50.

exploracão econômica e 8;;; aproveitamento de todos os recursos nat.!:!.j
rais, renováveis ou não renováveis, bem assim dos recursos minerai

do subsolo, em sou territêrio.

§39 - e Ilssegurado aos municípios o recebimento da

metado do valor de taxa de ocupação cobrado pela União, dos usuâ 

rios dos terrenos da Uniiio ....9ln-seus territó.cios, conforme a lei di~

puser - _

§49 ~ A faixa internã de até sessenta quilÕlrCtros ec largu 
ra, paralela à lil1ha d1.v1.sór1.a terrestre elo tcrr1.tór1.o nccaonm , é
cneaacreee 1.nd1.spE'nr;óvel ii defesa elas recncea.rcs a ::JcrêÍ desJ.UlIêld<l co

a z'a axa de Fronte.1.ra, conforme da.apuse r- a Le a, Coll1plcment<lr

IIJ-';;;~D;-

'-===---- -_-_-..)1 1,j;3;·~~?i-

lil------------1U'8/J".,"...~lo _

NO 1ncJ.SO 11 é recomendável, por prudêncac , f;""er-s~ men

êe expressa aos r.LO';, l.'1ll que pesa a referênc1.iJ qenéeacn e eoecncenee

"quaa.equer- correntes de éooc", Trata-se de COIlCC'J.to populnrl'cnte ccn

aqr-ado , e de todos conhcuado , o que eepancamn qualquer dÚvJ.dn ou 1.n

erpce teçfic reo::tr.Lt1.va. fi refcrênc1.a a "quaa.aque e coerentes c1<> iÍqun"

piaeae-se-aa a outros ecanences geográf1.cos, nnLurü1.S ou artJ.f1.c1.a1.s,

a1.S como, ceneae , r1.be1.rões, caachca, 1.garapés, etc.

Também é reccmcneévea referJ.r-se o te (lo aos r103 e.ue têm

ascentes em pi'lís estr<lnqe1.ro,.e adentram o terrJ.tórJ.o nncaonu'L, o que
lão é o mesmo que contêm a redação or1.g1.nal. Dai a J.nclusão 'la 1l1.pó

ese, passando a se falDr em "que provenham ou se cacen-tem n terrJ.tó

1.0 est.rcnqeare'' rncauau-ac , também, os terrenos IltargJ.na1.S, conlell1

llados em todos os textos que abordam a matérJ.ê1, f' CUJa, expreSSl1 sub

11.ssão ao domín1.o do Unl.ilo é ind1.spcnsável para que se' ilSSr'gure o

I

fl-;~'~~":J
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XI- os bens que atualmente lhe pertencem ou que lhe

viercm-â ser atribuIdos.

§19 - E.: assegurada aos Estados e Municípios htorã

neos a participacão no resultado da exploração econêmica da plata

forma contincnt...l e do mar territorial e zona econômica oyolusiva,
na forma prevista em la1..

§29 - E.: assegurada aos r:stados, ao DIstrito rederal

e aos Municípios, nos t~~os d<l lei, a participação no rcs\fltado d

1. Levantamentos proct!d1.dos pela SEPLA:~ St.crt.ttl!"1.8

d=- PlaneJament.o da Pre5:l.dênc:l.a da Repúbl1.ca,conclu1.ram que o enda>

v_dainento externo, para n~~ament.c o progresso anue

grado de uma nação como o BrasJ.I, deve permanecer e1'l nível 1.nfer1.or

ao montante recae-neõc pelos aparentes credores.

Reconhecer, cons~J.tucJ.onalmente, esse teto al1.V18 as
pressões do poder eccnônaco bancárJ.o antarnacaonm sobre a aôrm-.

nJ.stração da RepúblJ.ca, dando r-eapaj.do politJ.co para maao'r fJ.rme

za das negoc1.ações ões t rnedas a concar aer- a cobrança legit1.rna com
o cesenvolv1.mento nacional.

Sõmente cúmpl1.ces do asae r ee às fJ.nanças do Pais pod~

rão opor-se a esta menxreeeeçêc de resguardo da scbernnaa nacaoneâ

e de abrandamento das terríveJ.s neceasadeôes do povo urasaaec.rc ,

o qual, não obstante suas fabulosas ruqucaea , vlt.Lma de governos

J.mpatr1.ót1.COS e da ~nes~rupulosa f1.nança ancemecacnat , se epr-e

se.. ta com 300 000 crHmças morrendo de fome anualmente, cc-r 38 1Ti1.
Ihõe9 em esecec de mJ.sér1.1;l; 50% da populaçõo recebendo 13% da ren

da nac1.oiJal, 65.000 cr1.ü'1çüs morrendo antes de um ano, saliÍr10 men

sal de 65 dólares em l~ de maac de 1984, baJ.7ando para 55,7 dóla

res e para menos de 40 dólares em Julho de 1987.

A hl.stór1.a reg:Lstrará este brutal genocídJ.o que as clas

ses d1.r1.gentes cometem contra seu própr1.o povo e os solJ.dár1.os com

esta emenda cons t i.tuc ronej. 11.bertar-se-ão do estigma que pt.sará se

<bre os part1.Clp:mtes deste aase Lto aos rre xs comez anhos da r ea toa

uunenos -- os da r eu t.ca de comer e sobrevavnr ,

2 O parágrafo únaco ancãua o corol é r i.o desta mcd r da ôee

t aneca- a deter a mortandande dd J.nfâncJ.a dos bolsões da mJ.sén.a

e da favelas bres a f e arus -- e>.am1.nar a procedêncJ.à e a leq<tlJ.datle

desta monst.ruo~a div1tIa que, só em Juros de um b1.1h50 de diilures

ao mês, vJ.nhü c..lstando, fIll...1986~-cqlQ;.valentea 133 000 t.onela

das de fe1.Jào, ou a 200 m1lhões de 11.tros de leJ.te, por d1.a I Em

1978, os brasJ.leJ.ros consumJ.am 22,4 quilos de carne per ca~)J.ta

ano e, em 1985, o consumo ba1.xara para 13,2 qU1.los. (o Globo, de

0305.86).
o levantamento da divJ.da deverJ.a ser o prJ.me1.ro ato do

governo da Nova RepúblJ.ca e, J.nfel1.zmente, temos VJ.sto a terrível
pressão para J.mped1.r que o Presidente conheça o verdadeJ.ro montan

'te e queCl são os bcnef1.c1.árJ.os desse locuPletamuuU; :l.líC1.to.

Com esta aloma de dOf!l1.nação polít1.ca extt'rna, faltam re

cursos para escolas, para hosp1.ta.Ls .. para deter a crescente c:r1.m1.

nalJ.dade, para a remuneração correta do trabülhoe até para comer e

para o cqu1pamento das Forças Armadas.

Em anexo a esta JustJ.f.1.caçào, 1.ncluímos a pet1.ç5o J.nJ.

c1.al da ação popular proposta na 7~ Vara da Just1.ça Federal em Bra

sílJ.a, pelos pres1.dentes da Ordem dos Advogados do BrasJ.l, Dr, Her

man Ass1.s Baata; acadêm1.co Barbosa L1.ma Sobr1.nho, pres1.dente da ABI.

Dr. Roberto Camargo, preS1.dcnte do S1.ndJ.cato dos Advogados do RJ.o

de Janc1.ro e Dr. sérg:lo Ferraz, prcsJ.dcnte do lnstJ.tuto dos Advo
gados DraSJ.le1.ros, onde cada um poderá apreCloar a total J.leg1t1.m1.

dade da dívJ.da externa a 1.ncompetêncJ.a legal do Pres.1.dentc da Re

públ1.ca para contrai-la e a nulJ.dade dos contratos

IX - as cavidades naturaIs subtcrriicas~ assim c2,

mo os sitr.os arqueoIógicos~ pré-históricos c os espc-lelógicos do
subsolo;

Just1ficac50

x ;- as. terras origin5rias e tradicionalr::ente ocu

padas pel,js ínc,,I,os~ quo doIas terão posse permanente, com u~urru

to exclusivo tIas riquezas naturais do solo e de todas as ut.ilida
des nelas e'l:istentes; ,

Dê-se ao art. 52 a seguinte redaçilo:.

"Art. 52 - Inc~ucm-s.e entre os bens da União

- a porção de terras devolutas, indispensáveis à
deFesa das fronteiras externas, às fortirIcações e
construções militares, bem assim à preservaç1:lc 8mb!
ental,

II - os lagos, rios e Quaisquer correntes de água
em terrenos de seu domínio, ou Que banhelll mais de Uli'

Esta'do, constituam 11m~tes com outros países ou prQ
venham ou se ~stendam a território estrangeiro, os

respectivos terrenos marglnals e as prai~s marítimas
e fluviais;

III - as ilhas- oceânicas. excluídas as já ocupadas
pelos Estados e Municípios,. na data da promulgação I

desta Constituição;

IV - 05 terrenos de marInha e seus acrescIdos, que
remanesçarr na propriedade da U01.ão; •

- os terrenos que permaneçam no domínio federal,
situados nos ilhas marítImas, fluviais e lacustres'
nas zonas limítrofes com outros países ou onde Se
faça sentir a inFluência das marés e que não se Cf!.
quadrem no c'nceito de terrenos de marinha e seus

acrescidos i
VI - o espaçt-eér..eo e a p.lataforma continental;

~ I
VII - o mar t rrl!-Orlal e a zona econômica exclusiva;

Vln- oSj,recursos minerais e os potenciais do eno!.

'lia hidráulica;

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA lP14153-2
f'J Constituinte José Ignácio 'erreira

rr;;;~;:J

b~fl?l

f1Y;,~;":J

fl$!"jfl!J

-"Vou dJ.zer-Ihes. com mU1.ta franql>.eza e 5incerJ.dad~ patrJ.ót1.-

ca: entre a estat1.zação de nossa eCOnO,Il1a e a desnac1.onalJ.-

zaçâo de nossa eCOnOM1.a, prcf1.ro a estat:lzaç5o. ,.

"DebaJ.:"o dessa crítica. desse combate às O'stataJ.s, preC.1.sa

mos ter C'uJ.dado, porque o que eX1ste, em verdade, são mu.1.

tos capíta1.s áV.1.dos de tomar conta de todas elas, senão das

~is J.mpo:rtantes" (3)

',(3) Debate sobre o Momento I'olitico-lnsticuc.1.onal na OM-DF,' em

Dras:í.1J.<l, :'1 Og 84

Est.as c~t;;.ções bastam, sen dÚv1.da, para jU5t.1f~caT êl emtmda.

- ""5 empresÇls estata1s, que const1tuem, em alyuns .... setores,

1rretorquivel necessJ.dade, ~.!!!.am constrole soclal ma10r.

Mas é preC1.S0 cU1.dado ndS critJ.cas que a elas se fazem Não

podemos em nome da pr:lvat1.zaçâo das empresas estata1.s, promo

ver a desnacJ.onalJ.zação da econom1a braSJ.le.1.ra". (2)

HiÍ uma queixa gcnerallJ.zada cOntra õf5tata1.s, pela sua

J.nef1.cJ.êncJ.a, corrupção, desperdicJ.o e cnpreguJ.smo e o remédJ.o pro

posto é sempre a extJ.nção pura e sJ.mples de todas.

Sobre as formulações destas eMendas, Já haVla Tancrc:cl~

Neves se pronunc1.ado.

- "eU1. dos pt'1.me.1.ros Q reJ.vJ.nd1.car que os trabalhadores têm o
d.1.re1.to, senão o dever, de part1cJ.par da adtõ1J.n1.stração dos

fundos públJ.cos que eles constroem com suas econom1.as, lá

grimas e suor. Fu1. dos pr1.me1.ros a defender a presença do

tabalhadot' no DNU, na PrevJ.dênC1.a SocJ.<l1 e no PIS-PASEP. E

por que não a presença do trabalhador na admJ.nJ.stração de to
das as empresas estataJ.s?" (1)

,JUSTIrl.CJ\ci\o

rão os eeçuz.rrtcs precea tos

Disposit1.vO!l rmendadoo:: Titulo X (D1.SposJ.ções 'l'ransitórJ.as) do

Projeto de Constl.tu1.ção( Art. 20 doRegJ.men

to Interno da ANC) (Em anexo Açiio Popular

- Div1.da Externa).

I - Regu1S1tOS para a cona't a't ua çâo das cnt1dadcs, e, da re

ção ccaetave obrJ.gõtór1a, t1.J.part1.da entre cepresentcnees do Podt.r

PUblJ.co, üoe empregados e dos usuárJ.os ou conauma.doz-es , eae a tos
ou des1.gnados por forma democrát,:t.ca;

11 - qualJ.fJ.cação técnJ.ca dos adrm na s t.r-aêor-o s ,

111 - TransparêncJ.a e publ:lcJ.dade dos atos ·aclmlnJ.s ...ratJ.vos,

para que pa::-l'lInentares e~ossam acompanhar es at1.vJ.datIcs.

ÍV - admJ.ssão apenas mC?dJ.ante concurso públJ.co,

V _.. l.J.m1.tC?s da proteç50 do Poder PúbL1CO, quando conpetJ.rc'õ
com empresas prJ.vadas,

VI - sanÇões cr1.m1.na1.S desencoraJüntes da 1.mprob1.dade, des-
perdicJ.o e absente:lsmo. -

(2) "convenção do PMDD, 12.06.64.

Emenda Substitutl.va

Dispo'i1.t3.vos Emf'ndndos. parágrafo I'!! e 22 do 1'>rt.. 303, 50 Projeto de

ConstJ.tuJ.çào (Art. 20 do RcgJ.mcnto Interno
da ANC)

SubstJ.tuam-se os parágrafos 1!! e 22 do Art. 303, pelo se
qua nte parágrafo úm..co

Parágrafo ún.tco - Ressalvadas as dJ.pos.l.ções desta ccnst.x

tUJ.ção, as empresas públJ.cas, as sccaeõaães de econorn.a eu s te e as

fundações pt:bl~cas serão regJ.das pelo CódJ.go de Empresas sateuaas ,

estebetecaôc em Le i, complementar, ng..qual, entre outros,

Ereendi'l J\d1t1va

neecanaõa a dcrnocr<ltJ.zar e ti assegurar eus t eradaôc

às empresas públ1.cas andaapenazive Ls ao eeeenvcavmenre n~

caonuâ e coaba'r a ceaeçãc de c-apr caes públJ.cas para ate!!

õer- a arrter-eases J.nd1VJ.duais ou ant.J.-sociais.

r.r----------1UTO/Jul1l"CA;.D --,

Art. ( ) - FJ.cam lim1.tados ao máxJ.mo de três por cento
/lO ano, reüJ.s, sobre o saldo dü divJ.dl.l e;. tern;} Já contri:lida pela

UrlJ..d.o, os encargos de qualque~ natureza que, so~re ela, possi:lm
ser pi:lgos

pariÍgrafo Único - A divJ.da externa sct'á levant<lda

seis meses segu1ntes à promulgação da Const1.tul.ção, medJ.ante apro

priada análJ.se de sua leg1.t1.ml.dade e f.1.cam declarados nulos e l.n

sl:bs1.stelltes, para todos 05 fJ.ns de d1.reJ.to, contra a Fazenc=a Pú

b!.J.ca, os compromJ.ssos, de qualquer natureza, contraídos sem obser

vâncJ.a das nornas const1.tucJ.onal.s e lega1s

Acrescente-se o Art1.go abaJ.xo, ao Título X (D1.spos1.çoes

TrllnSl.tórJ.as) do ProJeto de Const~tu1.ção em epígrafe) C'1<ldJ.., c<.<-\lt. l-:

r.r------'ud"""~D..'lIb/&UI.... 'lIlo _,

PlenárJ.o da .i\ssembléJ.a UacJ.onal consta. tuarrte

l~~l) "O Globo", de 0&.01.85.

EMENDA lP14151-G .....tJ Senador JOst IGN/iCIO FERRERIA----------,

.. rullÜlO/c."'..lo/.U.U.. '..u., -,

Plenar.1.o da nssembléia Nacional Const~tu~nte

r.r----------TU'OOu'T1rlC..~i.o __,

EMENDA lP14152-4 ~__--,iiW .....
t-!enador Jost IGNACIO FERREIRA
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JUSrH'lC/\'lIVl\

Se o povo breai.Iearc pode frequf'ntar Lavremence as

preaes e eanõa cont.a COl'\ uma razoável proteção emtuentef -ta costa,

eve till pt'J.vJ.léqJ.o à enfJ.teu'ie, apll.cável ao'> t.errerlOs ac IUI::-1r1!m,

serucuccnee-s a Ihl.1.dO desdC' o uesccbcaecutc, por ~hrcJ.to Or1(lJ.llnrl.O da

orca Portugues<l.

Fssc"i tcrrcno~. J.llalJ.cnál1cJ.5 em SPU tlomínJ.o pleno, de

cordo com os texto!" v"J.qentc5, funcJ.onlJm coro d1.quc entre 05 cexrenos
l10tl1<115, aavecs de quu tque e reslrJ.çi'io e o m~r, possJ.bJ.];\,tnndo a

p11cüção de natural polit1.ca contra a eSJmculüçno a.mobaLar ae , em

ener.ícac elos que não podendo mlqUJ,rJ.r ccrrenos Junto 30 mar, eater aam

mped.1'30s se frcqucmtDr as pra1.i1s. peJos os ClCP.55CS ü elas serJ.Üm Ip

hado"l

"nrt , 1172 .. A rcnac de allelllli~o tI,]s terras da uurêo, Estados cI
~lulllcrPIO=, deslleccs~5n,]s ao uso públiCO, ser5 11 Ú;;l baat a públlC;;I, com p;"cfcrêllclDo,

em COllt!lÇOCS lh.. l.9l1,]Id.:ltll:, para os ceupout.cs e locilliÍr,os."

JUSlI rlCAr IVA I
UlIdü o grüllde qUüntllJiltJe de tel NI!S dasúalllfn/:J$ ela Ulllão, Estados

e Iknuc lplcs , dasneccss5rlDos 110 uso públiCO, nõo tendo os poderes cxccctrvos condi I
çõcs de ül1flllllstr,j-ll1s e represcnrcnõc elas SlglHflCüllViJ p..rce la do piJlrlll.:il\1O d- I
que Ies lJllId<Jdes. e proposta contnbulr'; scêreeaoeu-a pUo os cnir rcs , ccn Ú'Il1111U7 1
çõo do deflclt público, mrcvés do processo m11lS Lrnnspcrcucc , c1,:lro e seguro de -; I.
l'eniJç30, q4Q ê o da hcs t a Ilíibllca -I

IldCrrt.:f1 s, ti) f nledldil regulilrl ozill H' !:i I tua'iõcs pcnccmcs , CO!! r-ef IL I
xos al rcmcnte pOSitiVoS sobretuúo para as c;;Imadils 11lCllOS fõlvorccHlüs do] popul;;lção~

que terão franco acesso aos prceeduncutes de lel130 f

brasileiro. Se é factível às grandes empresas cumprir a obrigaçtlo

da jornada de trabalho semanal de Quarenta horas, recorrendo à rot.!,
tividade mediante a criação de novos turnos, o mesmo não se pode di
zer das empresas menores. incapazes de suportar o ônus financeiro

decorrente da medida '

Impõe-se, por isso, moderação na exigência, Que, a

par de garantir a dignidade da pessoa hu-naria , não acarrete, no exces

so da determ1nação, prejuizos a Quem pretende beneFiciar, inpossibi

litando o desenvolvimento e a proliferação de pequenas e nédias e;:
presas, instrumental de fortalecinento da democracia, pela justa a,!!!
pliação das oportUnidades e pelo favorecimento à melhor distribui
ção das riquezas na sociedade. Nesse sentldo é que se sugere a fi
xação da jornada de trabalho em quarenta e quatro horas semanais.

EMENDA MODltICATl'J~ AO ART.27, !tem I letra 8 e O.

Jllt\C1EZ A...ruNES
Nos ccr.roncs aneceaeree .. n enr.r touoe pxcs tcu rej eve-i

aee servaçcs , co ~mpc(hr 1.llchscrl.tn1.narlü ut1.1J ..t.nç3o elo solo, POSS1.
'J.J.J.taudo o controle cl1l. ocupação urbuna e rural e a' apl1.CDç~O -te

lorWDS r-equj ador-aa dn ceeéuace e ....,..-dEl9J.rcular,.50 vJ.ár1.a, envce ncs I

ceccecs e ~IUIl1.cípl.O~ uasunn.rem esse papel.

EMENDA lP14157-5 '"'oo ~

tJ Constituinte NA>: l:I.O~fN."tJ\NN
,.,,- "U •• _'.O.'...O/lu••o...n.to

Fi>;~;":J

tçj';'ã!8?J

EMENDA lP14160-S
[? erPõTi~J

rrnJ~~~

T~ITlI'.~''''''';'''-----------

o anstncucc da enr.íueuse foi um ecs melhores ans-

erueenecn Juríd.lcos apl.lC';;ÍvCHI ao controle do u-to tio -seao, quente ~l

proteçiio <lIl1ln"cntal, prC'scrvaçno da ecolog1.a e de recac conLra :;I PCJ.
at1.zação das praaas ,

JLJAREZ ANTUNES

Art. 27 _ "( ••• )".

I) _ O ALISTAHE:HTO E O 'JOTO

e) _ "( ••• }II;

b) _ São obriggtórios o ~listem:lnt.) e o voto dos maiores de

dezesseis enos , felcultedo pare os enelfe~etos, os meJ
ores de setenta anos e os deficientes físicos,

c) - "( •• }l';
d) _ Os militares são ellstéveis, com direito e voto mesmo

durante o período de serviço militer.

Art.2.lj8 - o serviço milita'r é .!!c~ nos termos d? le1

TUTO/~~sr"rc41e - __=,

JUSTIFICATIVA

A presente .emend.. vise objetiver e incorporação dos jo
vens na vld~ polítice do Peís. -

Somos um:' Neçlli:l jovem. A gLande meiarIa d,;. ;Jop'Jl:':;ão é

composta de jovens, limiter o direito de voto eos dezoito en,Js I
é excluir a força renovedora presen':e dentro de socteda:!g. UmJ "'I:

ção moderne e dem:lcrátice se fa.z com ':rebelho eficiente, q>J=?liL:
cedo e idéies noves Temos certez~ e incot'po:ando os jovens
...id~ polítice, é espelher a.:l lI'Iund:l e confian; ... ne jU/entude.

Quento aos 1'Iiliteres, o direito ao voto deve ser gare~

tido desde o 'IIomento em qua estes se ~listere:n. Não elCiste "'lgntlu
m" exp1i::ação Filosófi::;... ou bl016gi::;;> :::on\'incente pHe tolhir es

te direito, mdSII\U que estejam ~ serviço miltter.

EMENDA MODIFICATIVA AO ARL 248 d:l PROJETO DE CONST1TUIÇJlO

IHhre_se e eXjH"3ssão do Art.248. den:lo e seguinte re

tfeç~o.

EMENDA lP14161·3
l'-'

rr;~~;'~

~~7ã7l

EfotENDA SUPRESSIVA

Dispositivo emendado: inciso VII do Artigo 1BB do Projeto

fl-lENDA SUPRPS'i'IVh

Dispositi'JO eraendadc e Art~ 139 do !trajeto

VII - no caso de mudança'do .Juizo, ao magistrado
será facultado remover-se para a nova sede ou para outra Comarca de
igual entrância.

Art. 18B - .~" •••••••• ~ ••••••••••••••••••• ~ •••• , •••

Suprima-se do inciso VII do artigo 18B do Projeto a
frase E.!!. obter -disponibilidade com vencimentos integrais, permanece!!.
do COM a: seguinte redação:

Para que se res'luarde o nrincl:da da ascncete , tradicio

nalrlente ccnees-n.enc no direito con,>titucio"lal bra"lileiro, ê rnistpr
afastar-Se a inteqracão de catel'Jorias fu."Icio"laís diversas, rornente

ClUilncO não ocorre a recinrocidade. A ::i'1ura do quinto constit'.lc!oral

no"l Tribunais foi criada na Constituicilo de 1934 ";Iara aruinhoar õ
Ministério Público, todavia, hOje, tal inteqracão não nais so Just!
fica porque a re~eridi classe Jã co"lsp.quiu sua. antono"'lia ad"linistr!!.
tiva e !,ossui quadro prÔ!'Jrio, inclusiVe de ace";"IQ às cnte"orias êe

Procurador, car'TO mâ..dl"'lo da carra!ra. Da igual nado, inl!xistl! no ór

gão colefl'iado má'<iMo do Hinistério Público a pi.'1rticipacão de iulzes

e de advogados, negando-se a reciorocidade precol}.f'Zada op.lo n:t~incl

pIo já referieo da isonomia. Nota-se, tanbéo t quo Dutra'>' catcnoria;s

profissionais, COr.lO o E.c:êrcito, Uarinha, Aeronáutica, etc••• , não =
per.nitem flUe nembros dciundos de outra carreira vcnhal:\ a intcqrar =
seus postos de co:nando ou de suncr!or decisão.

Supri>na-se, intnqra1nentc, a artiqo 189 do "roJeto.

f'l PLE"~RtO

EMENDA lP14158·3
1: Constituinte MAX ROSENHAN;TO~

pr;~;~~'~

1:J~7'~"77"J

Por outro lado, aqueles que ocupam terrcnos di). Un1.ão,

os Esll;ldos e ~lunl.cípl.os, de l.nSll.tUl.çÕes e de parL1.culare~, cnho:a

egularmanLe inscr1.tos COUlO ocupantes, perc1er1.illll com a. purê) ext1.nçdO

a enCJ.Leuse, o J.nLrumcmto até aau.L dl.sponível p3ro rOgul~r1.Zilr suas
SSPS onde construl.rmn llclIICeJ.torl.l:.s, dilí prever-se n ~·ll.çao de nova

exto tle lel. ord:LlllÍrl.i'l, COIR c);t.spofu.L;t.vOS que COlutClll,.llelll os ocup'Jn

es,. eVl.tanc1o-sc a subvprs50 {lo mercado J,ulobJ:;ll.<Írl.o, com gr<:tves con

eq~êllc1.::1!i sÓc1.o~econôm1.COs, aCetl1nôo prJ.ncl.p<JlrncnLe os ,,"enos [avorc

idos.

Uo aforamento, o proprl.etiÍr1.o detC'IILor do :1omín3.o
leno, <:10 ceder o tIom1nl.O út3.1 ao [ore3.ro, retendo cons1.go o dOJnínl.o

:treta, e$ttlbelecc uma ospécJ.e ae con::lomíll1.o, V1S"lnl]o estabelC'cer

'olít.Lcü de tl\'iO orden;'1cJo do solo. a Corcl.ro dC'IC'riÍ p;'1l!,'r <:10 5Qnhorl?,
ntJ.go propr1.etárJ.o J.rlte~ral do solo, o foro <munI e ::I lau·lQul.lo em

aso de all.ellilç5:o da SUil p"lrle nll propr1.e·ln:Ic, ou se 1<:1 o domínlo útJ.l.

A s.llllples ext1.nção da en(l.tausp conlo prpvl.sla

exto elo art~qo, poderul l.mportar em qravc ônus para o Tesouro Nac1.o 

aI, sendo entendida como expropr3.ação do domínio chrcto • peclf:>ncen

.0 ao Sellhorl.o.

Se YJ eurc.ecusc tivesse ecrccaec 3 thvulqaç~o ccnre r i.ue

outros .rnscrcecncce Juríd.lcos, não secaa vaa te com ten tns cr f t Icas ,

nas pelo ccntré rao bem en t.euda.da , dada a sua s mtpâ ac a.dade quando

ompa r ada com a de outros ans t rumen tcs Leqa a.a, ua a.s recence-s , do

c t.a.dauuo , como reserva de domínio, Lea sa uq , l.mposto dC' rC'nda ll:! ron

te, ICM e tantos outro,;.

EMeIDA lP14155-9
l? constltUl~t. Jos' tgnaclo F''''Ha

f'G~~"

t':Li~T;m:

"Art. 218. Compete ã Justiça do Trabalho conciliar
e jUlgar:

I - os dissídios ind!viduais:

c) entre trabalhadores avulsos e as empresGls toma
doras de seus serviços; -

a) entre emp1;egados e empregadores;

h) entre servidores e a União, Estados, Municí _

pios, Territórios, Distrito Federal, suas autarquias e
empresas públicas;

d) qUe envolvam empregados d.omésticos, trabalhad,S!.
res autônomos e pequenos empreiteiros.

Ir - as ações de acidentes do trabalho;

tIl - aÇões que s~ refiram a relações de natureza
sindical;

substitua-se o art. 218 do projeto de Constituição da

~omissão de Sistematização pelo que se segue:

JUstificetiv~

Com e obrigo?toriedede estebelecidót no capllt do !!rtigo

em epígrefo. estamos constltuind,) ume relação entre o Es':edo

e sociede.:Je de forme eutorltárie. N:,:m todos os jOJens ter;! :> vocE.

çeo d~ perticip.?! da' corpore;êo militer.

AlI;'l. dlsso, pere contempler e liberd~.:Ja d~qJeles ~'J~

tem esta voce;~o, o meis coerente estebele.:er'nOS é fa::o.Jlter o di

reito com o de/er de incorporar ao. serviço militar

Através d~ compreensãll de libe;de:h individu:l é QIH

nós levoo.J e eprese,te;ão de3ta e.n~nde. contrib...tndo pere o :;Jer

feiço'e'llento de de'llocNc1e b~seede ne liberd::ode de ~;;;) social

-ÊMENDA lP14162-1
tJ Constituinte ANTONIO SAIA;:" CUR;ATI

Plenário

·"~uJ"'O/CCM"'.oI'UI.O.'I1.to

"XV _ duração de trabalho não superior a quarenta e
Quatro horas semanais, e não excedente a oito horas
diárias, com intervalo para repouso e alimentaçilo,".

Induvidavelmente. a duração da jornada de trabalho r~

presenta uma importantíssima conquista do trabalhador, confirmando
direito Clue lhe é intr3:seco como pessoa humana e protegendo-o con
tra a exploração escravocrata~ ocorrida mesmo ap6s o reconhecimento,

no empregado, e principalmente nele. um cidadão na plenl tude de seus
direitos.

o art. 13 do projeto de constituição, em apreciação

pelo Plenário da As'sembléia Nacional constituinte, Fixa, entre os d.!
reitos sociais do trabalhador, no seu item XV, a duração de jornada

semanal de trabalho em quarenta horas, não pOd-endo exceder a o~to h2,

ras diárias.

Dê-se ao item XV do art. 13 do Projeto de Constitui

ção, elaborado pela Comissão de Sistematização, a seguinte redação

JUSTIFICAçno

Paralelamente e sem prejuízo dessa diretriz, deve-se

contemplar. também, a situação das pequenas e médias empresas. que

representam cerca de 84" da força empregadora no universo econômico

A simples mudança da sede do Juizo não é motivo sufi...

ciente para a disponibilidade eom vencimentos ~ntegrais O magistrado

ao ingressar na carre~~ra, sabe Que deverá zelar pelo interesse públi
co, colocando-o acima do interesse particular. A disponibilidade não

convém ao~ cofres públicos porque resulta no pagamento duplicado pa

ra o mesmo cargo, ou seja, para o juiz que está aFastado e para o que
estiver exercendo dito cargo em seu lugar.

JUSTIFICATIVA

As ilhas Fluviais pertencem irequivoca'liente aos E~

tados, incluindo-se no item II a ressalva de que estejam a~nda

na propriedade r:los Estados, por ser de tradiçilo da Iflgislação r~

conhecer as situações definidas pelo uso, assegurando-se aos d.!:,

tentores de terras no interior das ilhas os seus direitos

As terras d~aldeamentos indlgenas, que se

encontram, quase sempre, controlados pelos Municlpios e inser.!.

tas nos cadastros CIo Imposto Predial e Territonal Urbano, ~~

teressam, na verdade. aos Estados. em sua urbanização, podendo

estes, em suas Constituições, estabelecer o melhor entendJ.men
to sobre a matéria.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 56 a segu~nte redação:

"Art. .56 - Incluem-se entre os bens dos Estados'

I - os lagos, rios e qua~squer correntes de agua em
terrenos de seu domínio, que neles te'fu naSCilf'te e Foz, que con~

tltuem l1mites com outros Estados e os respectivos terrenos ma!.

ginais;
II - as Ilhas oceânicas e marítlnas já ocupadas p~

los Estados e t-\unicIpios,

IlI- as !lhas Fluviais e lacu~tre5 süuado$ nas co!.
rentes de água mencionadas no ltem anterior, que remanesçam

propriedade dos Estados;

IV - as áreas da faixa de ; ronteira e as tenas dev~

lutas, excluídas as pertencentes à União;

V - as terras qUê const.ltuira;:l os cxt.lntos aldeane,!!
tos indígenas, exbnguindo~se qualquer pretensão da UnH~o sobre

as mesmas"
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EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITVO EMENDADO • ART 112, I , " in fine"

Suprimam-se no art 112, inciso I , "in fine tl

as expressões "e Prefeitos das Capitais, ou eventualmente Prefe.!.

to , Presidente de empresa pública ou empresa de economia mista f~

derais ; " , permanecendo o inciso citado com a seguinte redação •

Art. 112 - •••••• , ••
I _ investido na função de Primeiro- Ministro,

Ministro de Estado I Chefe da f.flssão Diplomática Permanente , Gove!.
nadar de Tenitórl.o , Secretário de Estado , do Distrito l'ederaI e

dos Território~ •

Vêm-se ampliando injustificadamente as exceções
ao princípio ge~al da separação dos Poderes ,Ulll dos fundamentos

do Estado de direito democrático
A Constituição de 191:6 , dIspunha no art,36

" São Poderes da União o t.emsf at Ivc , o Executivo eo Judiciário ,
independentes e harmônicos entre sI " • E no § 1" • " o cid<ldão in
vestido na funçffo de um deles não pode exercer a de outro , sarvc

ns exceções previstas nesta Constituição"
As exceções encontravam-se nos artigos 49 e 51

e comtemplavam apenas o desempenho de ti missão diplomática de caráter;
transitório ou a investidura "na função de Ministro de Estado t In- I

terventcr F'ederal ou Secretário de Estado "
O fato de o Projeto de Constituição propor es

pécie de Parlamentansmo como forma de Governo nada tem a ver com a I

quebra do princípio •

A França , que pratica o regime parlamentarista,
não obstante o fortalecimento dos poderes do Presidente da Repúbli

ca , eleito por voto direto, mantém estritamente a separação de P,2
deres Diz o nrtigo 23 , da ConstituIção em vigor "les fonctlons
de membre cu gouvernement sont incompatibles avec Lvexerc í ce de tout
mandat perâee-nte í r e ,de toute fonction de représentation professi
onelle à caractere national et de tout emplo! publ1c nu de toute

activité professionelle. (As funções de membro do Governo são incom
patíveis com o exercício de qualquer mandato parlamentar, de qualquer

função de representação profissioMl de caráter nacional e de Qual

quer emprego público ou atividade profissional)

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVA

Suprimam-se as expressões "Os de menos de dez
anos só são elegíveis caso se afastem espontâneamente da atividade".

EMENDA SUPRESSIVA

OlSPOSlllVO EMENDADO' alinea "fIO, inciso lI, do Bit 21

E: de ofuscante clareza que uma vez afastado da

atividade, o militar não mais estará sujeito à restrição imposta, no
dispositivo, o qUE! dispensa a explicitação feita, na sua parte rdnal.

Permanece, de resto, em vigor, nesse País, o
art 16 da Declaração l)niversal dos Direitos do Homem e do Cidadão, '

que reza: "Qualquer sociedade em que não esteja assegurada a garantia

dos direitos, ~m estabelecida "ª- separação ~f~, !!!E.~ Cons
tituição".

Mas, mesmo as exceções admissíveis enncer-nern epe
nas à participação ~~~r e não ao exercrcrc de funções secu;

dárias da administração pública.

Da! a incompatibllidade entre o exercício do

mandato parlamentar, que participa do Podei legislativo e o desempe
nho de cargos na administração indireta

Quanto à permissão para investidura como Pre(e..!.

to das cep í tars , trata-se de uma incongruência O art 27, n , "d"do
Projeto, exige a renúncia do Prefeito seis meses antes da eleição, sei
pretender candidatai-se a deputado

~IO

p:r;L'EN,ltRIO

prp;;~;.:J

ffi"/"~;;;?]

E~ENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENOADO. ART. 188, inciso I

Acrescente-se ao mcaso I, do art. 188 do Proje

to de Constituição, o pedodo seguinte

"I ... 1 podendo a lei exigir dos candidatos

prova de habilitação em curso de Escola de formação e Aperfeiçoamento

de Magistrados"

A InstLtuc í cnat í aaçâc das escolas destinadas à
formação e aperfeiçoamento de magistrados já figura na vigente Const.!.
tuição Federal (art 144, Incascs I e VI), o que recomenda, pela i~

pcr têncaa o tema, a inserção do mesmo pr Inc Ip rc normativo no texto da
futura Carta Política Nacional.

Suprimam-se o art. 236 e seus §§, totalmente,
e a expressão "o estado de defesa", no art. 54, V, do projeto de
constituição.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA:

A insti tuição do Estado de Defesa é dl spens ã-,

vel, em face da previsão do Estado de SItio, medida suficiente para
assegurar a ordem pública ou a paz social, nos casos em que se iE!,
ponha a sua aplicação.

Injustificável, portanto, a adoção dos dois
institutos para os mesmos fins.

A iri'stitucionalização das escolas destinadas

formação e aper rerçcemeouc de magistrado figura no art 144, inciso I

e VI, da vigente ccnat i tuí çãc federal, o que recomenda, pela importã!).

cia do tema, a inserção do mesmo princípio normativo no texto da fut,!:!

r-a Carta Política Nacional.

Ressalte ....se que já runc i cnan , no País, cerca de

dezoito escolas destinadas à formação e aperfeiçoamento de magistra
dos , além de outros, em organização, ,dependendo, apenas de aprovação

por Tribunais de Justiça para o seu funcionamento

EMENOA SUPRESSIVA

DISPOSITIVOS EBEWDADDOS" ARi. 236, SEUS §§, E 54, V.

EMENOA MODIFICATIVA E ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 188, lI, "c"

Dê-se a alínea "e", I I, do art 18S, do PI'ojeto
de Consti tuição a redação s!!guinte

"c) - aferição de merecimento pelos critérios de
presteza e segurança no exercIcan da jurisdição e, ainda, pela fr!:,
quêncra e aproveitamento em cursos ministrados pelas Escolas de fol.
mação e Aperfeiçoamento de !",agistrados"

Destaque-se, ainda, que já se encontram em fu!!,
cãcnamento cerca de dezoito escolas de formação e aperfeiçoamento de

magistrados, alem de outras em organização em vários Estados, depende

do da aprovação de seus t r íbunaas de Justiça para funcionamento

~.:- '.!.UJO'COI"cIIoIS~ICOW'"lo
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EMENDA lP14165-6
l:J CONSTITUINTE ANTONIO MAR;~'o~

fi PLENARIO

EMENDA lP14166-4
f CONSTITUINTE ANTONIO "AR";~·

de 1987.Sala das- Sessões, de

•• uJ.'O'tow,,"IO'"II&'OW,"M

rias;

IV _ ações relacionadas com prestações previdenci!

v - acêes de cumprimento de acordos, convenções CE.
letivas e sentenças normativas, mesmo quando digam res

peito a interesses próprios dos órgãos sindicais ~

VI _ os diss!dios coletivos de trabalho."

A Justiça do Trabalho, necessariamente, supõe um órgão

especializado, exigindo daqueles que se submetem a um concurso pa

ra integrá-la, como )u!2es de carreira, ccntiecãnenecs amplos em m.!.
téria trabalhista. O direito do trabalho, contudo, não se limita ao

direito individual e coletivo, mas também ã previdência e assiste,!!

cia social, acidentes do trabalho e relações sindicais.

O que se tem, presentemente, é a distribuição das ações

relacionadas com o trabalho, em toda sua extensão, a pelo menos ,
três órgãos do Poder Judiciário. Assim, enquanto a Justiça do Tra

balho tem sua competência limitada à reclamações dos empregados
fundadas no contrato individual e a diss!dios coletivos, as ações

acidentárias são Julgadas na Justiça Comum (CF, art. 142, § 29) •

Porém, ~uando os litIgios individuais voltam-se contra a União, a,!!
tarquias e empresas públicas são deslocadas para a Justiça Fede
ral (CF, art. 12S, I). Ações de servidores dos Estados e Munic! 

pios; em espec;l.al de professores regidos por regimes fixados ~ em
lei especial, só podem ser propostas na Justiça Comum, meSMO quan

do relacionam-se com direitos trabalhistas (CF, art. 1061. Para r=.
clamar benefIcios e prestações previdenciárias, só porque réu é o
Instititu;o Naciona1 da Previdência socia1, o Juizo competente é a

Justiça Federal. E mais, em se tratando de matérial sindical, ou o
fóro competente é o da Justiça dos Estados ou a Justiça Federal ,

~ quando estiver em causa ato do Ministro do Trabalho ou de seus de

legados regionais e, ainda, quando o presidente do sindicato agir

por delegação destes.

Constitui princípio de d1.reito que cumpre ao órgão Jul
gador o cumprimento de suas próprias decisões. Na Justiça do Trab.!.

lho não é assim. Recente enunciado do C. Tribunal Superior do Tra
balho, de n9 224, adotando o entendimento esposado pelo E. Supre_

mo Tribunal Federal, definiu que "A Justiça do Trabalho é incompe
tente para Julgar ação na qual o sindicato, em nome próprio p1ei _

teia o xecoâtrímerrtc de desconto assistencial previsto em sentença';"

normativa, convenção ou acordo coletivo".

Com isto, chega-se ao notáve1 absurdo de um JUiz de caE,
reira, que se especializou em direito civil, penal e administrat~_

vo ver--se às voltas com o direito do trabalho, enquanto oqtro, que

estudou e comprovou seus conhecimentos neste ramo do direito, fica

à margem das questões relacionadas com o trabalho.'

Desde que não se amplie a competência da Justiça do :Tra_
balho, forçoso será admitir a desnecessidade de uma ,Justiça especi.!

lizada.

rne-se-ã que a ampliação da competência preconizada im _
portará no congestionamento da Justiça do Trabalho.~ Não procede
argumento. Primeiro, como qualquer outro, a Justiça do Traba1ho so
fre a crise do Poder Judiciário, cuj aa causas determinantes, por

certo, serão corrigidas pela nova Carta Constitucional, em especi _

.':'al, pela falta de autonomia financeira e pelo descaso com que tem

- sido tratada pelo Poder Executivo. No que se refere à Justiça do
Trabalho, a multiplicação dos conflitos individuais tenderá a xadu-,

zir-se com a instrumantalizacào dos sindicatos para eue , através de
comissões, possam so1uclonar os litígios nos locais de trabalho.

Assim, a proposição cuida de aMpliar a competência da
Justiça do Trabalho, permitindo-lhe que conheça e Julgue não só os
dissidios individuais entre empregados e empregadores, entre trab~

Lhadcrpa avutsos e as empresas tomadoras de seus secví.ccs , que en

volvam domésticos, trabalhadores autônomos - Justo porque não pa~

saro de trabalhadores _ e pequenos empreiteiros, mas também aque 

les entre servidores da União, dos Estados, Municípios. Territó 

rios, Distrito Federal, suas autarquias e empresas públ~cas. Por
outro 1ado, competirá à Justiça do Trabalho decidir as ações de a_
cãdenees do trabalho, de prestações previdenciárias, de naeureaa

sindical, sem esquecer os diss!dios coletivos, as ações de cumpri

mento, pelos sindicatos, relacionadas com direitos próprios, fund.!.
dos em convenções colet.ivas e sentenças normativas.

~DA lP14163-0
(!J CONSTITUINTE ANTONIO "ARIZ

ENENDA MgDIFICATIVA
OISPQSIT!-VO EMENDADO. ART. 200

Modi rtque-se a redação do art. 200 do Projeto
de Constituição para a seguinte'

- Art. 200' - O Supremo Tribunal Federal co~

põe-se de dezesseis Ministros, esco.tmoos dentre brasileiros natos,

com mais de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputi!
çêc ilibada

JUSTIFICATIVA'

Do mesmo modo que se exige a condição de bras.!.

leiro nato para o exercício da presidência dos demais Poderes da R~

pública, é injustificável que se dispense essa exigênc~a em relação
ao Supremo Tribunal federal, sabendo-se que qualquer dos Ministros
daquela Corte pode ascender à sua Presidência.Consequentemente, à
presfdêncte de um dos Poderes

ncrescente-se , ainda, que o art. 157 prevê a '

svbstItut ção eventual do Presidente da República pelo Presidente do
Supremo Tribunal federal

r;r ftStD/......"'..çID' --,

EHENOl'l. SUflRESSIVl'l.
DISPOSITIVO EMENDADO. ART. 68 SEUS INCISOS E §§.

Suprimam-se o art 68, seus Inc íecs e §§

JUSTIFICATIVA:

A desnecessidade do órgão de que trata a dis
posição ora impugnada, se manifesta na existência de previsão, no

Projeto de Constituição de órgão de maior e rtcfênc re e importância

na defesa dos interesses da co.let ívddede , como é o caso da Defens,Q.
ria do Povo (art. 43), além de que os poderes atribuídos ao Conse
lho são, manifestamente, insuficientes e in6cuos.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: AftT 27, IV "b"

Suprima-se, na alínea "b tl
, do inciso IV, do art.

, 27, a expressão "parlamentar"

JUSTIFICATIVA

Visa a emenda corrigir discriminação injusti fi
cável e restritiva em relação ao mandato parlamentar, quando o dispo
sitivo deve ser abrangente de todos os mandatos eletivos



'478 • Assembléia Nacional Constituinte
<I

JUSTIFICATIVA

Suprima-se a ej Ioee "c" do inciso lI, do art.

.. -,--.. '" tlC'".r.:AXoS

ES~ADO POPgLAÇXO ItLr:lTo.r::

C,) ( .. ) Atual. l'"",oatcQ.

~1::=:~
2'UB.oon 15'11;"7 " ..
U661.000 71151017 " "12.U40.00 7.:ln.lI11 .. "101111000 4.111.121 " ":m~gg

4.91::101 " ..
"''''''

II
se "....~ 6.110000 " as

=... S.'UIOOO "
,.

".II.7tOOO " ae

".U e,..,2000 " ".... 4."'((100 " "-sAltTAUTlolUIlA.

i]i~:I~
.. ,.

Pl\II,\hA U "
ª~:;HOnz

re "'o "~ "
~:~:~ g: l·:~~·iH

o. ".. o,

:t~1~~~~ ee =-
1.632DIOO o. 'o
1.:514.000

!g:itf
.. te-

1'~~:E
o. o.

~~:nnDA~
o. o.o. El.IU.OOO 7~~:i;~ ~:...., lli.:g

I '"69.001.4111 ..,
(.) lluoluçiD n" »IlSS, dll 01.ll7111l (rs:tJ_ I S 1)0 S IE1.E1':t:l!!S

fI,"~,,~'a

(ulD&IlD.lIotU'"05011l6 E TA • A.... "r=:~.(o

1 1:"-><0-"'-"-: I. ~I I ...''l~SC_OF ••• o ~9 181 ...
ODIAIS •••• 2:563.1.573

,,, ".

DEPli~!.DO .1i\lLE3 FO!TCt?A

Pelas mesmas razões, de interesse do regime, lImitou-se a um

namero máximo a representação dos ESt&dos de maIor densIdade popula

cional e elevou-se o mínimQ para os EStados e TerritórioS •
No quadro anexo, é fácIl veril',1car a distorção existente onde

se verifica que os Estados cuja soma de eleitores chega a quase o do

bro dos dema1s têm o mesmo número de deputados.

E do conhecimento geral que há constituinte, ele!.to em Terri 

t6r10. que não obteve mil votos.
Por outro lado, também é evidente Que pelo sistema atual, em

Questão de repreeenteção, cada trinta eleitores pauUstas equival;m

a um acreano ,
No sistema atual corno está previsto no projeto, criados como

estão propostos outros EStados, a distorção ficará mais evidente.
Nestas condições, subeeteecs à constituinte, a presente suges-

tão.

I
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EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ART. 190, rr, Irc"

Visa a emenda uma melhor s íntet raeçãc dos obj.!

tivos do dispositivo constitucional, excluída, ainda, do texto, r.!!.
rerêneãe a uniformes militares, de que cuidara a legislação ardin,!

ria específica.

A alínea "c", do Incrsc Il, do art. 190 passa
a ter a seguinte redação:

Dedi('ar-~e à militância político-partidãr ia.

salvo se se afastar para disputar cargo eletivo, federal estadual
ou municipal. devendo ser transferido para a inatividade, com venci
mentos proporcionais ao tempo de serviço, quando dip'lomado

JUSTIFICATIVA:

Dê-se ao art. 95 a seguinte redação:

As patentes , com as vantagens, prerrogativas -e

deveres a elas inerentes, são asseguradas em toda a plenitude, as
sim aos oficiais da ativa e da reserva coma aos reformados, sendo.

deles privativos os títulos e postos militares

EMENDA '-IODIFtCATIVA E SUPRESSIVA E SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADU. ~RT. 95

~IO

EMENDA lP14176-1
tJ CONSTITUINTE ANTONIO MAR;~I~.

EMENDA lP14175·3 '..,, --,
f!l CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ 1 tJ-J:~~;D:J

=:=J r:0~~~PJ PLENARIO
.......O/U...,.O/.U.<O.,..I.__-=:=J CSV·~ã7ã?J

'UT.',u""lelÇ••

EMENDA SUPRESSIVA E MODIfICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADD : ART. 12 • 111 • 1 j I h

Suprimam-se , no art 12, inciso 11 I as ali
neas i e j , dando-se a alínea h a seguinte redação

Art. 12 •• , •.•• •

111 - •••• • ••

h - lei complementar garantirá encaro especial
à maternidade à infãncla I à velhice e à deficiência física e me,!!

tal.

EMENDA SUPRESSIVA
49D

DISPOSITIVO EMENDADO. ARL""'-; r r , "c".

Não obstante a v-edação venha de norma da Cons

tituição de 19)4, acolhida em todas as Cartas que àquela se segu.!
tOll'l _ exceto a de 37, por razões óbvias - não na razões Ioqacae que

B devam sustentar e manter. quando se institui a investidura dos

Juizes d: Paz, mediante eleição

~IO

~RIO

EMENDA lP14171·1
tJ CONSTITUINTE ANTOIHO MAR~u;.---- •

JUSTIFICATIVA:
PLE:tH!D

JUSTIFICATIVA

Trata-se da restauração do texto n r rq i na I do

Projeto • A reparação justi fica-se em ncne da clareza e da melhor a
dequação termlnologica . -

A emenda visa estender a todos os juizes o mes
mo tratamento admitido à figura do Juiz de Paz. eleito, a quen

permite. implicitamente, o exercício da atividade política.

J!l
EMENDA SUilSn!UiIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 12, XV, "x"

Dê:-se ã letra x, do 1.nC1.50 XV.

do Projeto. a. seguínte redação.

_. 12

....c•• _/cD~,..lDh"'c~~,•• lo
l'LEt~:r.IO
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PLmÁRIO

DEP~DC .nLLE5 PC!:TCtl::l.\

EMENDA SUBST:ITUJ.!VA
D:ISPOSIT:IVO EMENDADO: Art. 12. :z.nc.XV. letra "x"

Di-1l11t ã alínea "x" ,do inciso xv ,do artigo

12 do ProJeto, a .eg~inte redação;

Art. 12

XV •• ~

.JUST:IFICAT:IVA

A supressão do presente d1Sposieivo decc r-ec

dos segu1nteS fundamentos:
• a) A I!stabíiidade após d01S anos, presente

I na pr1me~ra parte do disp~s1.:1.vo. li regra COlllum a todos os func1.O-_

nãlõ1.OS pub11COS. Sua aenç ac e uma de.snecess1.dade.

b) A 1:emoção, também pre vLs ca , 1.nc.luc-se na

essêncíD. da função do advogado dó' estado, além de ser 1lli7./;éri;ll que

cada estado-membro deve regular quando organ1:l:ar a sua advocac1.a.

c) A paridade de "enc~mentas com o Mln1sté

ro Publico não encontra nenhuma just1f1.cativa. uma ve e que a função

do advogado do estado pode ser e como /;al vem sendo exerc1d.!1 se.t:l e~

&a garantia. sem qualquer preJuíz:o
O advogado do estado e: um advogado de par -

te, que pode até ner contratado.

Art. 1.l •••

XV •••
jf) - O Escado é obrígado a prestar, direta

ou 1.ndiretament~. med1.anCe convên1.o, assistênc1.a jud1.c1.âr1.a aos JU

ríd1ealltent:e neccss1t:ados, conforme o Que ê r s pus e r em 10.1..

.JUSTIFICATIVA

o objet1.vo da proposta e: o de tornar exprc,!

s a a obr1.gatDt"1.edade de assistênc1.D. jud1.c.1.ãr1.a pele) Estado aos Juri

dicamente neeess1.tados.t'or outro lado, perm1te que o Estadono cum

primento desse deyl2lr, possa celebrar convên10S com entidades, como

a Ordelll dc s Advogados do Brasil. s1nd1catos e Assot:iações, tornan

do ma1S âg11 aquele eas ce r ,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: i 39 do art. 55

Suprima-se ti i 39 do art1go SS do Projeto

~ 1tl<1.oun""AÇ1D

EMENDA lP14179·6
['J

(J

EMENDA lP14180·0
@
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PlENI\RIO

S ;5Q - Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Território

será representado na Câmara por dois deputadas.-

a) até cem mil eleitores, t.rês deputados ;
b) de cem mil e um a dois milhões de eleitores. mais

um deputado para cada grupo de cem m!l ou fração superior a cinqQenta

mil ;
c) de dois milhões e um a cinco milhões de elei tores

mais um deputado para cada grupo de cento e cfnqüenta mil ou fração

superior a setenta e cinco mil i
d) de cinco milhões e um a oito mIlhões de eleitores

mais um deputado para cada grupo de duzentos mil ou fração superior

a cem mil i
e) além de oito milhões de eleitores, mais um deputado para

cada grupo de trezentos mil au fração superior a cento e c.1nqa~nta

mil.

§ IQ _ o mandato será de quatro anos, salvo dissolução

da Câmara dos Oeputadps.

§ 2'2 _ O número de Deputados, por Estado e pelo Distri

to Federal, será estabelecido pela Justiça Eleitoral, para cada Legi~

latura, proporcionalm~te aos eleitores msccã.tcs , assegurado o míni
mo de quatro por Estado. e de acordo com os seguintes critérios:

JUSTIFICATIVA

Sugere-se a rllod1ficaç1!io dos critérioS para a cOlllposição da Câ

mara dos Deputados.
Atualmente, estabeleceu-se um mínimo de Q(olto) e um lIáximo de

60 (sessenta) por Estado e DIstrito Federal e 4(quatro) para os Ter _I

rit6rios, e a divisão proporcional é feita levando-se em conta a popu,

laçi:to.
E sabido que esse critério visava a assegurar, no interesse do

regime anteriormente vigente. uma representação maior para os Esta 
dos em que aquele regIme fazia maior númerO de deputados.

Quando se propunha -que o critério a ser obedecido atendesse ao

número de eleitores, argumentava-se Que os brasileiros impedidos -de

se a,llstar comO eleitores, como os analfabetos, deverlall também ser

representados •
Ora. hoje, co- _ extensl'lo do ~reito de alistalaento e voto ao

analfabeto, jã não se justifica tal argullento. NUo é eleitor quem.po

aotivos pessoais, nlo o deseja.

Art ~à=_A Câmara dos Deputados compõe-se de represen

tantes do povo. eleitos, dentre cidadãos maiores de d~1
zoJ.to anos e no exercício dos direitos politicos, por I

voto dire~o e secreto em cada Estado, Distrito Federal

e Terri tórlos.

EMENDA lP14177·0
l" DEPUTADO IBSEN PINHEIRO
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EMEnDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENOADO' Disposições Transitórias, onde couber.

Inclua-se, onde couber, nas Disposições Transi-

_ O preceito do ar t 234 e a vedação ao exerr-I-,

cio da ncvocecta não se act Icem de nenhum modo aos que t na da ta da I
promulgação oee ta Constituição, estiverem regularmente hab Lj r t adc s ' ,
para o 'exercício da profissão ou já exercendo nande to executiva ou I
legislativo federal, estadual ou municipal. I

JUSTIFICATIVA •

A emenda objetiva assegurar aos etvaas integran
tes do Ministério Público os dIreitos que sempre lhes foram recanhe-:

c1dos e, agora, de forma injustlficável e inexpl~cavel, são-lhes E.
surpados

Visa a emenda sUjlrimir inju~tificável vedação
aos membros do Ministério Público de exercerem a militância políticr..

partidária.quando·a nossa tradição constituciona~ jamais se inclinou

nesse sentido '
Além dissO, o Mif'llstétio Pljblico não constitui u

Poder, ao contrário dos Juízes, iogo,o princípio da -separação dos pode

tes não pode ~fetá-los.

'Ul~'~""ml:~~l~ ~

,JUSTIFICATIVA:

Assim, só aos que, após à prol'lulgação desta
Constituição, ingressarem na instituição, e que poderão encontrar os
obices inseridos no seu texto, o que, então, não resultara em surpr!!.

50

Altere-se a redação do art 234 do Projeto de
Constituição para a seguinte

234 _ Os membros do Ministério Pliblico, aos quais

se assegura independência funcional terão as eesees vedações, salvo de

militância político-partidária, e gozarão das Mesmas garantias, venc i.;

mentos e vantagens conferidos aos magistrados, bem como paridade de r
glme de provimento inicial de carreira, com a participação do judiciá_

rio e da Ordem dos Advogados do Brasil, promoção, remoção, disponibi

lidade e aposentadoria com a dos órgãos judiciários correspondentes

EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA

OISPDSITIVO EMENDAOO ART. 234

I4lENARIO
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Art. 12 _ ••

5igJ.los05

tulo I do ~rojeto, passa a ter a seguinte redação.

EMENDA MOOIFlCATlVA

DISPOSITIVO EMENDADO.: Art 12

"""='''''''''--~I

•O inciso 11ali , do Item VIII, do Art 12 de Caai I

I
,

o.,....e-) é assegurado, aos brasileiros, para a d~ I
fesa de direitos e esclarecimento de situações, reqoerer , li'ed'ianta

fundamentação e de conrcrnrdade COM a lei, o ccnbec í.nento de refc-I

rênc i as e informações que a cada UM digClm respeito, reglst~:!do.s po:'

entidades particulares ou públlcas, podendo exigir :1 ccrreçac e at::!,

allzação dos deoos , através de processos adraí.nfs t ra t avo ~•..: jUc,:,cia:!

I
JUSTIFICI\TIVA j

A excessiva liberalidade para cb te-rçac de ôaocs

drsponívefs emórgãos do Estado, levaria ao perigo de tornar VUlnerB.!

ve rs as atIvjdades s~gl105as de interesse da Naçào. A redaç~o

proposta, exigindo-se a fUnda'llentaçd~, visa atender ao novo pr-ece r tc

consbtucional e , Inclusive, evitar cve , por simples cur roe ídede , J I

PariÍgrafo único. Nos casos de inconstitucionalidade

por Inexds tênc ra ou om.ssãc de atos de administração , se o Estado

demonstrou comprovadamente a impossibilidade da prestação por falta

ou insuficiência de recursos , o Juízo ou Tribunal a dec:larará para

o efeito de exigir , em prazo que consignar , um prograna de erradi
cação da impossibilidade , ou , existindo o programa , para o efeito

de firnar prioridade e fixar os prazos hmi tes das etapas de execu
ção.

Dispositivo Emendado: Artigo 187.

Incluir no Artigo 181 , do Projeto de Constituição o

inciso a seguir •

IX - O Tribunal de Garantias de D.freJ.tos Consti tuci,2,

Sugere-se a quali ficação "aos brasiieiros", bem

cemo a substituição da palavra "acesso" por "conhec!l'ie'1to"

A primeira alteração é devida à necessidade de

restringir aos nacionais a possibllidade de conhecimento de assuntos
sigilosos A segunda, prende_se ~o duplo sent~do oa palavra lIacess_:,

que poderá ser entend!dà cor.;,o possibilidade de lnterferthe:Ia fis!.~

do l.nteressado no órgão qce ecu origeM ao seu pedido f
Por outro lado, o Substitutivo aqui onalis:J.do

se descuidoLo de introdLozil' no texto a exigência ce fU'1oa:r.entaçi!:o I
legal do interessado para a ebterrçJo do corohecil:lento dos registros

informáticos.

tringir, àqueles verdadeIramente ~njust1çados, o conheci::lento elou

a correção de dados lançados indevldamente à sua responsabilltl.ad~.

De outra forma, a liberdade indiscriminada premiaria contravel1tores

contumazes, ou inimigos decl~rados da sacledade, do !'cglrle dI'.? go~e.E.

no, cu do Estado.

cidadão comum requelra, mmacr ímtnedaeente , o conhecimento de dados

mantidos nos órgãos governamentais.

'rransparece , neste disposi tivo I una preccupaçãc

exagerada com os direitos individuais do cfdacãc , sea levar em ccn

ta a vulnerabil':dade que tal Inst runentu confere ao g:'3": de tnparcfa

lidade de que se reveste a atividade de Intcmações ,

Nilo se d!scLote Que um crdadãc tenha direito de

tomar conhecimento dos registros oficiais a seu respeito »es , essa

concessão deve reveattr-ee de certas fotmahdades, cecaaes de r as -

1 EHENOA MODIfICATIVA

DIS?OSITIVO EMENDADO: ArtJ.go 12, Item XIII, Al1nea b

~1ll'ÁH.RIUJO~ -'

r.r--~-------1J'no"'<n'..'uçio _,

EMENDA lP1419S·2
(!J C0I:JsrUlITNTf JQÃO PAULO

EMENDA lP14200-S .... ---,
l:J Oeputado CARLOS VIRGI! IO

(lPlENARIO

nais

r.r .u..... 'eo•.sd.I....OJtl..lo

EMENDA lP14199·1
r Deputado CnRlOS VIRC!UO UTO~

DISPOSITIVO EI-lENDADO • Inciso V , al1.nea b , artigo 11.

Dê-se a alínea b , Inciso V , artigo 17 a redação
~seguir •

Trata_se da ublização do te):to da alIne:a b 1 im:1s'O V •
do artigo 4g , do Anteprojeto da t:'Ollds'S1:I:o 'de 'S'Oberania • dos Oirei_
tos e Garantias do Homem 'e da Mulher.

I b) ~ livre a paralisação do trabalho, seja qual for a
sua n.qtore~a e a sua relação com a comunidade , competindo aos traca
lhadores decidir sobre a oportunidade q o âmbito de interesses que

deverão por meio dela defender, excluída a inltclativa de empregado_

res , nllo podendo a lei estabelecer outras exceções

JUSiIF'ICACAo

a) a de bens de uso pessoal ou familiar é insuscetível

de cesaproprrecãcj setvo por inarredável interesse social, ou Ltili

dade oú necessidade pública, mediante justa e imediata indenização,

em dinheiro se assim exign o expropriado j

b) a de bens de produção é suscetlvel de desaproprlação

por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, des

de que necessárIa à execução de planos , programas e projetos de d.!:,
senvolvimento social e eeonõní.cc , sejam eles da União, dos E:stadds

ou dos Municípios , mediante justa indenização ;
c} os critérios para determina,; o valor e a forma de lQ

denlzação por desapropriação, constem eles da conat i tutção ou de

leis , sempre levarão em conta ounão uso , o uso meramente especufg
tivo do bem desapropriado nos ú!tJ.mos três anos e , se bem de produ
ção , a média da produtividade no mesmo período , além da significa

ção econânica do ato exprcpr íarõr í c em relação ao patrimônio de seus

dependentes. d) os planos, p rcqranaa e projetos de desenvolvimento

social e econômico dos Municípios serão submetidos à apreciação jud..!.

cial antes de trucfer as desapropriações necessárias."

JUSTIFICAÇiiD
A redação proposta J orlg!nada da Comissão da Soberania

e dos Direitos e Garantias do Homf.1 c da ~Iulher , revela-se mais ede
cueca á realidade brasileiro , poq'lscr eaí e ampla e por remeter à
leI a regulamentação dos processos de des ap rop r a açãc ,

f"' A exigência do pagamento en dinheiro para a de s ap rcp r La

ção de qualquer tipo de propriedade , urbana e rural , signi tace ,
de fato, inviabilizar as reformas fundiàrlas tão r-eceas ár i as ao bem

estar da coletividade , colidindo frontalmente com o disposto na ali

nea "b" do inciso que se quer emendar.
Entendemo Que a questão da propnedade deve ser tratada

de fOE~a corajosa e prudente 1 razão porque defendemos a redação que

em sua alínea "a" distingue ti. propriedade de bens de uso pessoal ou

famIliar , que será sempre indenizada à v i s t a e em dinheiro , em cax

se de desapropriação.
Os demais tipos de propriedade , sujeHando-se às ne

cessidades e interesses públicos e sociais , suscetíveis , portanto,
de deeaprcp rreçãe , deverão ter sua indenização melhor avaliada pe

la legisl~eão comum.

PELO ESTADO.

Dê-se ao inciso XIII do Art. 12 do Projeto de Consti

tuição a seguinte redação :
"XIII _ A PROPRIEOAOE PRIVADA , ASSEGURADA E PROTEGIDA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo D.
Dê-se a seguinte redação ao art1~go D. São direitos

sociais dos trabalhadores urbanos e rurais , dos servidores públicos
federais e estaduaIs'. do OIstrito Federal , dos Territórios e dos~ __

Municípios , além de outros que visem à melhoria de sua condição sa=
eial:

"',,'''''''',,'' ~

DISPOSITIVO EMENDADO • A1.'t 12.

Inclua-se na letra d , inciso XV do Art. 12 do Projeto

de Consti tuição , o seguinte
d) não haverá pdsão cf vf I salvo nos casos dos .lnadl

plentes de pensão aj.ãrsent Icaa ,

JU5TIF'ICACAo

Nos casos de pensão alimentícia é necessário a preser

vação do direi to dos filhos menores

r.r--_-------U..lO/.."..'••••çõ.-----------,

r.r-----_PLu,._/eo.."'lo/....eo"'.oJo ;

liõ---'--------1UJ.I"".."IO.l$i.O--- --,

EMENDA lP14195-S
tJ CDNSTITUINTE JoAn PAULO

.xJSTIFlCATlVA

ck ~:~"~ÇlO

lnc1ua-s~onst1tUiÇão da ComIssão de s1stematiza
;;>-'''1'''''"'?-; W-.'I4-<.",-t.'''-'N

Art. - fica extinto o instituto da enrateuse,

Considero Irdíspeosévej determinar explicitamente para quem se
transfere os dire1r..os decorrentes da extinçllJ da enfiteuse. Como o espírito que
norteou o legislador para eÁtinguir o instl.tuto da enfiteuse objetiva favorecer

as pessoas e fa'llílias de baixa renda, esse benefício no meu entendimento deve
sét restrito ao uso pela moradia. A par disso, para evitar QUe em decorrência da
noticiário jornalistico haja U'Il3 corrida para i vasões de áreas foreiras torna-se
indispensável a flxaçi:io de umpreze mínill'.o de ocupaçi:io para que o usuário possa
vir 3 ser benerrctacc com a nova legislação

, .. ,0/..<I.",IU;lO-;,--.,....,_~ --,
&.of,,!4f..::!!.

DISPOSITIVO EMENDADO • Capitulo I'V\ ~-W9illÁR
Incluir no Capitulo rvl o ro e o de Constituição o

texto do capitulo III , Título III das Garantlas Constitucionais
do Anteprojeto da Comissão de Soberania , dos Direitos e Garantias

(lo Homem e da Mulher , como segue

- ~ criado o Tribunal de Garantias dos Direitos Const.!.
tucionais,da Soberania do Povo I da Nacionalidade e da Cidadanic

§ 151 - Compete ao Tribunal de üerantres ücns t It.uc Icnaa s

apreciar e julgar em últil'la instância , os recursos interpostos de

despachos decfspr Ics e sentenças prolatados nos autos das ações pre

vistas no art 30, ajuizadas em defesa dos direitos c Liberdades i,!l

dividuais 1 coletivos e políticos, e das prerrogativas inerentes à I
nacionalidade , à soberania do povo e à c.l dadanf a

• § 2" - Ds coflflHos de Jurlsdlção que envolverem o Tri-
bunal de Garantis serão resolvidos pelo Congresso Nacional

Artigo • O Tribunal de Garantias Constitucionais _é

1COlllpoSto por nove juízes escolhidos em eleição secreta , pelo COr'gre$
50 NacIonal , em sessão conjunta , entre representantes das classes

trabalhadoras, maglstrados , 1'eputaç~o Hlbada e indlscutlvch 5(11'-1
viços prestados à comunidade e indicados pela sociedade civil, na
forllla da lei.

§ 151 - Comporão o colegiado do Tribunal e: nove nomes

que obtiv~r?m o voto de dois terços dos membros do Congresso N<lc!l)nal
j

§ 2Ji' - O mandato é de quatro anos , vedada a reelcL~Jo I

§ )9 _ O Tribunal elegerá entre seus integr;:mtes , ~egunl
do as normas e~tabclecidDs por l~if '"seu Presidente, que fl.ca n~
eargo por um biênio e é reelegível , respeitados os limites tempo
rais de seu mandato.

§ 42 _ A funçaõ de juii; do Tribunal de' Garantias é im

compatível com o exercício de qualquer ~utro cargo ou função públ!

ca , salvo os membros da magistratura e do Ministério Públlco, ainda
que. aposentados.

§ 5 51 - Lei complementai' regulará o processo das tleCl.sÕe

do Tribunal de Garantias e os mecanismos que assegurarão a independet

cla dos seus juízes

rcuo/.<I""'ul,o
DISPOSITIVO EMENDADO. Alínea f, inciso III , artiÇlo 12

Dê-se à alínea f , inciso III , artigo 12 a redação

da, tambéll1 chamadas de Fundações, neceeaãr í enente , s en fins lucrati
vos, obedecendo, na aplicação de suas disponibilidades financeiras-;
8 regras rígidas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional.

T&Ís En.ldades têm por objeto instituir planos privados de concessão
de Pecúlio ou de Rendas, de Benefícios Complementares ou Assenelha
dos aos da Previdência socraj , mediante contribuição das empr esas
mst í tuaocres e dos respectivos empregados, esses em menor orcpcrçao
que àquelas.
Atualmente existem no Brasil ISO Entidades Fechadas de Pr-ev Ldênc a a
Privada, mantidas por cerca de 750 empresas, incorporando um conti
gente de cerca de 7 l'lilhões de trabalhadores e seus dependentes Re
ferindo contigente, pelas suas carac t er.ts t Icas sociais, constitui
segmento destacado da sociedade btasllelra que inegavelmente contri
bui para a formação da opinJ.ão pública nacional.
Seria lamentável que um cr ecer tc constitucional iviabilizasse os a_

.~tuais planos de benefIc í.cs c rerecadcs por essas Entidades à classe
trabalhadora. Por outro lado nos é sequer possível admitir que nos
soa constituintes legimamente eleitos pelo voto do povo brasileir07
sobretudo dos t.r-aba Lhadc re s , desejem privá-los dessa conquista
Implle-se pois, por absoluta incompatibilidade, a scceessac do act;
360 e seu Parágrafo I1nico, do' Projeto de Co..sl::ituiç30, apresentado
peâe Comissão de sistematização, que fixa limite de participação dos
órgãos e empresas estatais no custeio dos planos de preví.cênc ra das
Entidades fechadas e estende à Previdência Parlamentar.

Parágrafo tJnico _ A extinção da e. f1teuse se dara em favor do

usuário do illPove1, quando o mesmoestiver eciceoc para ecredía da fampilia não
. proprietárla de outro im6vel pelo prazo mo lnf'erior a dols 8nos da promulgaç~o

dessa constituição, ou em favor do Ill.ll'Úcípio, na rerorea que a lei decernunar
resguardado o interesse público nas áreas de expansão urbana , faixa de praia ou
glebas aproveitáveis para reforma agrária •

EMENDA lP14190-7
tI CONSTITUINTE MANOEL CASTRO

I'l

seguir :
f( '1'essalvada a cOlllpensação pG:ra .igoll111't as trpor'b.rnlila_

des de acesso MS vtilat'e~ da vida e para reparar injustiças produzi

das ptlt diScriminações não evitadas , ninguém será privllêgiado ou

prejUdicado em razão de nascimento , etnia J raça , cor , idade , s!=.
so , orientação sexual , estado civil , natureza do trabalho , reli_

gião , convicções políticas ou filosóficas , militância sindical ,

deficiência fisica ou mental , ou qualquer outra condição social ouI
individual.

DISPOSITIVO Et~ENDADO • Artigo 40

IncluaMse ooPaI'ãgrafo Único no Art. 40 , conforme caos

tou do artigo 38 do Anteprojeto de Comissão de Soberania , dos Di =
reitos e Garantias do Homem e da Mulh~r, como segue.

A Al1.nea b, do Item XIII do Artigo 12, do ~

.projeto de constituição passa a ter a seguinte redação:

Art. 12 - •• ' " ••••••• • ••

XIII - li. propriedade privada, assegurada e

protegida pelo Estado.
. .
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do SEfprojeto, passa a ter a S!

.U~&O~/tOM'ldo/lult.W'...O ___,

________ 1C&1ol.u.""CA~10

JUSTIFICl\ÇAO

~

O País não pode sofrer interrupçãO no seu pro
constitucional, razão pela qual deve haver alternativas para a

soluçdo de qU3isquer estorvo futUro.

Parágrafo único - Os procedimentos constantes

do "caput" deste artigo aplicam-se talllbém quando) configurada a hi

pótese do item I do ArL 171, desta Constitu1ção a Câmara Federal

não haja obtido maioria ..bsoluta para eleger o Primeiro-Ministro,ve
dada a dissolução.

f:J PLENARIO

se1s meses.

o "caput" do Art 17) e seu parágrafo único,

do ~projeto, passam a ter a seguinte redação'

Art. 1n - ~ Optando pela não dissolUÇão da C!

mara F~deral, o Presidente da República deverá nomear 'novo Pnmeiro_

M1nistro não cabendo moção reprobat6ria ou de censura no pr-azo de

DISPOSITIVO EMENDADO Art 173 e Parágrafo único

EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Art. JJ5 - A Seguridade Social será f1nanC1!

da ccnpuâscr ranente por toda a sociedade, de torna direta e indu!

ta, nedaant.e cont r itnnções , na forma da lei

Paragrafo único - L€:1 :omplel':entar regulame!!,

ta'Xá o fundo Naclonal de Seguridade Social, integrado pelas cantE..l.

buições refendas no "caput" deste artigo

JUSTIFICAÇAO

Há que se distinguir entre empresas estatais que de

semponham f~ .çôee típicas de Governo e que dependem em grande me

dida de recursos do Tesouro e as que atuam de fato como empresas

produtivas de bens e serviços, contando con recursos próprios que

as mantêm. As primeiras devem apresentar seu orçamento integral

Junto com o Orçarr.cnto Fiscal previsto no item I, já as últimas é

que observarão o disposto no iten 11. Tal como consta no ProJeto

da Constituição ficam fora do controle e fiscalização o crçanenec

de operaç,ões das empresas estatais típicas de Governo e que são

financiadas em grande medida pelo Estado.

No tocante ao § 19, a mudança proposta diz respeito

ã adequação da redação às alterações introduzidas ao substituir

"Plano Plurianual de Investimentos" por "Plano Plurianual do s!!
tor Públ1CO". Introduziu-se também a expressão "Diretrizes 0E
ça.;nentãrias" por constituir um etapa do processo orçamentário que

deve direcionar o orçamento para o cunprimento do Plano I'll:!,

rianual do Setor público.

A supressão do § 39, Justif.ica-se pois a matéria Já

estaria Lnser-ada no Caput do Art. 286 emendado.

Entendenos que a sociedade como um todo deva

participar de forma concreta, contribuindo com suas rendas puru

a igualdade social.
Quanto ao valor da contribuição julgamos que

a mat éma deva ser regulamentada pela leg1.slaç'do ordinária.

f'l "1 "","10

~DA ·lP1420S-9
~

l Senador VIRGII to lAVORA

r.r----------1ufO/.Un"u:o~l.o _,

EMENDA lP14206-7
[J Senador VIRGlUO TAvORA

rEMENDA MODIFICAT!VA

OIPOSITIVO EMENDADO Art. 3}5

O Art JJ5,

guinte reoaçao ,

Vô~;;cQ

fÇ/o'~J;J-

JUSTIFICATIVA

§ 22 - O setor privado de prestação de servi

ços de saúde oer t i c íparé de forma suplet1va na assistência pública

à saúde da população, sob as" condições estabelecidas em contrato de

direito público, ten'do preferência e tratamento especial as ent rda

des filantrópicas

EMENDA MODIFICATIVA DO ART:tGO 287 ITENS I e Ir a § 19 e 29 e
SUPRESSÃO DO § 39.

§ 32 - O Poder Públlco pode Lnt erv i r ncs serv,!,

çcs de saôoe de natur-ez a pr iveda necessários ao alcance dos objeti _

'lOS da polibca nacional do setor, bem como desapropriá-los.

Dê-se a se!JUinte redação ao caput e itens I e 11 § 19
e 29 do referido artigo e suprima-se o § 39.

Dê-se a seguinte redação ao referido artigo:

"Art 266 - Planos e Orçamentos do setor público observarão o d1SpOS
to no artigo 304, (emendado), serâc aprovados por lei e obJet~varã;;;

promover o õesenvcãvamentc , a Justiça social e a progressiva red!!

çâc das desigualdades regionais, tendo em conta critér10s populac~.Q.

naí.s ,

§ Onico - Lei Co"\plamontar regulará prazos, conteúdo, apresentação,

execução, aconpanhamento, avaliação e atualização dos valores de Pl~

nos, D1retrizas Orçamentária.!> e Orçamentos públicos"

Esta redaç-ão eseaceãece um vínculo necessário e 1m

prescindível entre a ação públi.ca a o processo de pkanej arrcrrto abra;
gente da econoru.a como W'I todo" o que ê fundamental e que por cer-co

representará um avanço considará\'el e t.alvez o aspecto mais 1nov.:J.õ.or
no campo orçamentário.

Substi tui-se o "plano plurianual de investimentos pú
blicos" por "Planos plurianuais do setor público", estes abrcnge;

tes do anvcs tamcntc c das ativ1d.::ldcs suceeantãves , eananâo-cc , de$t.~

forma, o fracasso apresentado pela experiência dos crçencntos

plurianuais de investimentos, (OPI), dado seu caráter limitado.

O planeJamento plur~anual do custeio, derivado da
prestação de serviços e da produção de bens ê tão necessário e im

portante quanto a dos anvesetnenecs e somente. o planejamento core
junto é que pode dar coerência ã ação planeJada do setor público,

assegurando a COMpatibilizarão e o realismo necessário para os or
çamentos anuais.

A matéria dos dispositivos st:p1.im~dos, ficou in
seri.da na modificação introduzida ou ent.ão não é de hierarquia co-is

titucional devendo ser obJeto de legislação complc.'ncntar e ordi-
nãria. -

Suprimam-se os itens I, 11 e III do § 19 e o § 29 do
<lrt 286, o § 19 do art 289 e o art. 293

A emenda Justlf1ca-se por si s6 E uma expl1c.!.

taçâo de tudo que fluxa claro em seu § 22 - o papel do setor priv.!

do na área de saúde e seu ent.rcsaeento com o publico

JUSTIFICATIVA

§ 42 - Fica proibida a exploração da r e t a ou
indireta, por parte de empresas e capitais de procedência estrangeir

dos serviços de assistência à saúde no País.

§ 52 _ E vedada a destinação de reCUTSOS OTÇ!

mentários para investimento em .instituições privadas de saúde

fins lucrativos

~1ENDA HODIrICATIVA DO ARTIGO 286

EMENDA lP14203-2
f" Ocputado CARLOS VIRGlUO

r,r----------rurO/.ul1"oc&çio --,

EMENDA lP14204·1
l: Deputado CARLOS VIRGtUGou,••

tJ-;;'~';~ZJ

f=Çj~:hJ

Temos a convicção dO' que ~nt:rodu2~r na COI'stituição Ui'll

dispositivo claro e suscinto como o que propoIí'os, sign1ficará um

avanço histórico e uma base l~gal sólida para o desenvolviMento de

formas de atuação, por parte do Lstado nais racionais.

JUSTrrrCATIVA

Há referências ao planeJaI'lcnto em mais de dez o.rt,!.

gos, como competências e funções, contudo verifica-se a falta de

wna concepção que lhe dê densidade e assegure sua operacion<llidaàc.

A forma como consta no artigo 304 do ProJeto da Constituiçao é e~

trcmümantc <jcnéricü. não lhe dando a hie.rn:rqu~a ncccesãcac ao seu

adequado funcionanento. Por outro lado, faz-se neceesãctc corr1gl.!"
a concepção de pfane j amentrc , COMO sendo a üt1vl.dade de e1abo!'ar o

"plano documento", substituindo-a por aquala quo vincula a urn pxo

cesso pCrTn:lnentc de coordenação, análise c <J'i'ão compreensivo da

9lobalidat1e estratégica do sistcnn. econômico e polari7.ado:r dos di
fercntes grupos da sociedade, os quais Junto com o Estado, deverão

garantir seu func í.cnancnec adc'Juado e auto-rcgulüdcr. t irepcrta!2
te também estabelecer o reãacacnemenec entre o processo de planE,

jamento e ~ inst.turcntos de ação direta e indireta w setor pjbhco,de
assim a obrl.gaçào destes se compatibilizarem CO"ll os obJetivos e as
metas esta~lecidas por aquele c desta for~a assegurar suo: e:cec.JC;5.o
e por vias de consequência, sua eficácia.

-_ . As economias modernas J"'ão podem prescindir _do planeJa

mento e quanto maior a turbulência, Jl'ais se necessita do mesmo. Por

outro lado, planeJamento não siginifica substituição do nercado, c.Q.
mo alegam, desde quando haJa lL'TIa ampla participação nas dccH;ões,

por parte da sociedade, em busca do viável com real1smo e responsa

1z.ilidade.

No projeto de ccns t i tutçãc o texto 01"91na1 da
alínea b do item XIII do Art 12, ao estabelecer que "o exercfc rc
do direito de propriedade subordina-se ao bem-estar da ecc icoaoe , a

conservação dos recursos naturaa s e à proteção do meio ambLant a'", fOL
nece fundamento legal para que o proprletario de um imovel invadido
não possa exercer o seu direito de propri;dade, para repelir os Ln-,

vescres , pois estes alegarão o "bem-estar social", o que transforma

ria a constituição numa "por tu-aber te'' das mvasões urbanas e rura:s

vf.atc que os proprietários estariam impedidos do "exercício do di
reito de propriedade" Além disso o condicionamento direto do "e

xercfc rc de direito de propriedade", ao bem-estar da sociedade, a

conservação dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente}

é} em essência, danoso, pois o direito de propriedade tem que ter

garantia, de imediato e objetivo exercfc í o, não podendo ficar de

pendente das oeriruções subjetJ.vas do que seja o "bem-estar da so

ciedade", a "conservação dos recursos naturais" e a "proteção do
meia-ambiente". O correto e que, no projeto de constituição,

estabeleça que a "propriedade subordina-se ao bem-es t.er da soc1ed!

de, a ccnseravação dos recursos naturais e à proteção do melo ambl

ente", sem os quais poderá a propr.í.edaoe ser desapropr rada , mante,!!
do-se ao proprietario, enquanto prccr í e tãr Ic , o exercrcm do duel

to de pro}lnedade
A emenda também estabelece a forma pela qual

as posslblidades de uso da propriedade imobiliária, serão rest r í 

tas, determinando que s6 a lei poderá r es t r Lnqa r o uso da prupr-i e

dade 1moblllária, e que são vedadas rest raçaes totais trata-se de
dt epcat t.tvc de alta necessidade pois tem acontecido, que os pr e tej,

tos municipais, por decreto, estabeleçan o que se pode ccnst rus r no
imóvel e para que se pode usá-lo, cbeçancc ao absurdo de estabele 
cer :> total restrição de uso para os inoveis, em outros casos, os

orgdos municipais moe rer en requerimentos de aprovação de projetos

para consbruçãc e j rcenc ranento de obras I baseados em simples por

tarias que limitam o direito de construir.

JUSTlfICAÇl\O

b ) o uso de prcpr i ecace subcrnma-se ao bem
estar da sociedade, à conservação dos r-ecursos naturais e à prote _
ção do meio ambiente, as pcss mí í Iuaces de uso da propriedade ímotn

liária só serão res tr i tas por lei, vedada a rest.rrçâc t cbe l do uso ~
da propriedade

EHENDA MODIFICATIVA DO ARTIGO 304 J
Dê-se a seguinte redação ao referido artigo:

"Art. 304 - Corno agente normativo e regulador da atividade econõm,!.
ca, o I:stado exercerá processo de planeJamento permanente abrange!!,

te dos planos e orçamentos públicos e das diretrizes e 1nstrwnc!l

,tos de poI!tica econômica, controle e f1sc:llização indutorcs do s,2. I
tor pr-Lvudc",

EMENDÂ lP14201·6
tJ neput.eco CARLOS nRCILIO··'oo

Art. }47 •••••••••••••• J••• • • • • • • •

O Parágrafo único do art 7147 do ~projeto

passa a vigorar como parágrafo 112, acrescentando-se os parágrafos 212,

3g, 412 e 512

§ 12 _ A lei vedará práti~as científicas ou

experimentaIs que atentel'l contra a vida, a integridade física e a

dignidade da pessoa

EMENDA SUPRr:SSlVA PQS ARTIGOS 296, 297 e 298

JUSTIFICATIVA

A matéria não é de hierarquia constitucional, podendo

no nosso entender gerar efeitos contrários aos deseJados paIos pr.Q.

ponentes da mesrn-=. e servir de alegação ao não cumprimento de metas

e obJetivos pela indisponibilidade de recursos humanos de forma
oportuna, ainda que sêll'pre autorizados por q.Jem da direito.

SUPRIMAn-SE OS REFERIDOS ART:tGOS

§ 19 - As diretrizes orçamentárias e os orçamentos referidos

~tens r, li e m deverão adequar-se ao plano plurianual do setor
público c pcrmitir50 aval~ar ~;ua e:l.ec.Jç50.

§ 29'- O Orçamento riscaI será acompanhado de demonstrativo do re

flexo produzido por subsídios e incentivos sobre as receitas
despesas da União.

IIr - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"Art. 287 - A Lei Orçamentária Anual da União compreenderá:

11 - O orçamento de investimentos de cada wna das em
presas estata~s produtivas de bens e serviços em que a União, dir;
ta uu ind1rctanente detenl}am a p~rticiPaçã; da maioria do capital
social com dirc~to a vot01

r - o Orçamento Fiscal, abranger.do a estimativa das
receitas e a f~xação das despesas da Un~ão referentes ao universo

dos órgãos e fundos da administração direta, aco'llpanhado dos orçl!.

mentos das entidades, fundos e enpresas estatais que desempenham

funç-ões típicas de governo da administração indireta, salvo as en
t~dadcs integrantes do sisteMa de previdência e. assistência so
cia1.

1:Y~~;~u

rrm'~ãmJ

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Art. }47, Parágrafo On1co

flplENARIO

EMENDA lP14202-4 ,.". _,
l: Deputado CARLOS VIRG!LIO

r.r-- .~ldo""COM'IIl.0/1.IOO....',l.O _
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- finalmente, ficax:emos sem as projeções flglo_

bais" dos resultados das eleições?

- de que forma coordenar, controlar e fiscallzar

o e>.erc!c1o do voto {que- é uma atlvidade polItJ.ca) de qUase 70 mi-

lh~es de eleitores?

Orgânica dos Partidos PoHtlcos quanto à representatividade dos par

tidos nas Unidades Federadas'?

Suprima-se o inciso "b" do Item VIII do Art 12

uu."...,",•••ã., ~

- como comprovar as exigências prescr r tes na t.e r

SEÇÃO IV

DO CONSELHO DA REPÚBLICA

compete?

x - sancionar, prol'lulgar e fazer publicar as

leis, e- expedir decretos e regulamentos p~

ra a sua fiel execução;

Xl - vetar projete de lei. parcial ou totalmente,
ou solici tal' a sua reconsideração ao Con

gresso Nacional.
. " , .. ,.,

XXI _ dispor sobre a organização e o func1oname.!!

to da adunistração federal, n1J,.-forra da

lei, / /
XXII - prover e extinguir ~~bl1cos fed!.

•••••• ~a~~:.~a.f~~~~d~~••• '•••••••

XXVIl - decretar a intervenção federal,o estado

de defesa e o estada de s1ti0, subnete!!,
do-o ao Congresso Nacional.

XXVIII - exercer outras atribuições previstas

nesta Constituição.

Parágrafo Único - Suprima-se

suprrma-ee a seção

CAPÍTULO 111

DO GOVERNO
Suprima-se o Titulo do Capitulo e,

a SEÇ1to I DA rORMAç1l:O 00 GOVERNO,

a SEÇÃO II DO PRUIElRO-MINISTRO,

e a SEÇÃO!II DO CONSELHO DE MINISTROS,
mantendQ_se a SEÇM IV OOS HHUSTROS DE ESTADO~

~i-5-ffiOS-DE -ESTADO e a SEçM V DA. PROCURAODRIA-GEIlAl 7'
AO, que ficam incorporadas ao CAPiTULO 11 DO EXECUTIVO./.........

JUSrIfICACAO //7
As alterações propostas pela enendaiuo/rep~7'entanosapO!!.

tam para a instituição, no Brasil, de um regim vf~;l-tfe'hC!alista nos
nos moldes do adotado pela Constituição de 1.9/j. I~;;/

Acreditamos que a manutenção de um sist.ema hIbrido. que
da s t r Ibua entre o Presidente da República e o Primeiro~Ministro fun

ções concorrentes de governo, como proposta no Anteprojeto da Comis

são de Sistematização, i.r-é gerar impasses que. ao invés de estabili

zar as relações entres legislativo e Executivo. na Brasil.irão cond~

z i r a Crises maiores.

Assim.sendo, julgamos preferíveis soluções clássicas,Quer
pres!denc!ali$tas, quer parlamentaristas, testadas ao longo do tempo
em países diversos

JU5TIFICAÇAO

O texto proposto pelo Relator, ao Que se ente!!

de.nâo retrata nat.ér Ie de nível ccns t Itucmnaí , Por outro lado. por

excfusão , permite o registro "não informático". o que, 1:0 verdade.

não se coaduna com o atual estágio de desenvolvimetno cientifico-

Primeiro. não se trata de materia ccnst r tucfo

na!. Segundo, atividades polí.ticas são atividades públicas. alias,

o próprio- polItlco tem interesse em Que elas se tornem Q mais públl

cas possível, a menos Que se trata de política subrept.Icfa , que não

deve ser o caso, pois não se pode admitir Que a própria Constltuiçã

rac rkt te as ações dBQUeÚS que ví.sew solapar seu principio:.>. ...

Ent.ret.anto, não se pode deixar de comentar a

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO Art. 12. Item VIII, letra,~ "b"

proibição do registro infomátIco:

- pode haver registro manual?

- por Que. na era da informática, em pleno flo-

rescer do desenvolvimento da tecnOlogia brasileira. - que já

preccupaçao em nações desenvolvidas, os Estados Unidos, por exenpfc ,

se faz restrição ao uso do computador nas atividades polIticas'?

- sem o recurso da ccepctaçêo , como os TribunaJ.s

R~glo~ais Eleitorais e o Tribunal superior Eleitoral irão exercer o

controle do processe político, partidário e eleitoral. ccnrcme lhes

do Capitulo I do lMteprojeto.

tecnológico do País.

EMENDA lP14213·0
(lscnador VIRC!LJO TAVORA.

JU5TIFICACAO

V!l - envfar .0 projeto de Lei de Diretrizes Orç~

mentán.as e a proposta de orçamento ao CO,!l

qresso Nacional,
VIII - prestar. aooarnente , ao Congress-o Nacional,

as contas relativas ao ex_rcíc~o anterJ.or.
dentro de sessenta dias apos a abHtura da

Sessão Legislativa;
IX - iniciar o processo legislatIvo roos casos

previstos nes,ta Constituição,

parágrafo Único - Se, decorridos trmta dias da

data fixada para a posse. o Presidente ou o

vâce-Pres rdente da Repúbllca não ti ver. sal

vc por act Ivc de força narcr , assuní.do o
cargo. este será declarado vago pelo tribu
nal Superior Eleitoral.

ISC.
Art. 4-69-- O Presidente e o V.lce-Presidente da nepúm ace

não poderão ausentar-se do Pefs se~é-via-a.yt.Q

r í zação do Congresso aac rcnaj , sob pen~er-

IS~ da da carga, ~...-<_ .
Art. -ser-, Em caso de impedimento,/i:l~~nfé da Rep.jb1l

ca , de ausência do P I~é vacância. serão
chamados ao exerc ícfo do cargo, sucessivamente

o Vice-Presidente da República. o Presidente d

Cãrrara dos- Deputados, o Presidente do seneoc F

deral e o PreSJ.dente do Supremo Tribunal Fede
ral.

1" - A renúnc1a do Presidente da República

tornar-se-á efetiva com O conhecinento

da respectiva nensagerr pelo ronçreeso
Nacional

§ 2ri! _ Substitu.l o Presidente, no caso de vaga

o Vice-Presidente da República.

§ 3ri! - Ocorrendo a vacância dos cargos de Pre

sidente e V!ce-President.e da República,
far_se_ã. eleição sessenta dias depois

de aberta a última vaqa , Se as vagas

ocorrerem na segunda metade do cerr occ
presidencial, a eleição para os cargos
será feita, trinta. dias depois da últ..!.
ma vaga. pelo Congressl), r.acional.na foI.
ma da lei. Em qualquer dos casos, os
e Lea tos deverão completar o período de

seus antecesscres • ,.~

SEÇÃO 11 ~ /

DAS I ~~RIBUIÇÚES 00 PRESIDEN.TE DA~E~..fC~./ I
Art. ~ - Compete ao Presidente da ~'pyp1'"ca.na fOl"rna e

limites desta Constltu ã/~

1 - exercer e direção supeI10r da administra

ção federal;
II - nomear e exonerar os Ministros de Estado.

CAPiTULO II

00 EXECUTIVO
SEÇÃO 1

DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DA REPUBLICA

Art m-O Presidente da República exerce o Poder Execu

tivo. auxiliado pelos MlnJ.stros de Estado
I~)-

Art. 47& - São elegíveis para os cargos de Presidente e V;.

ce-Presidente da República os brasllenos nat.cs

maiores de trinta e cinco anos e no exercíc ...c
dos direitos politlcos

,,3
Art -T:l7 - A eleição para Presidente e Vice-Presldente da

República dar-se-a -por s-ufrágJ.O universal, d1r~

to e secreto, cento e vinte dias do t.e ro í no oc
m<:!ndato presldcnCJ.al
§ 19 _ ~. • • ••••••••••• • ••••••

: ~: =.: .' ::'::":.: ...: ..:..;/~-r
§ 49 - O candi dátc a Vice-presídcn"te da P..erúbli

ca cons âderar-ae-ã eyit.o em var tude d;
eleição do preside,~ual estiver

registrado r/
'S~

Art f5f.t - O mandato do Presidente e do vãce-prearôente d

República é de cinco anos, vedada a reeleição.

§ 1!J - •••••••••••••

§ 2" -. .., '~""""" ••••
,~S

Art.~ - O Presidente e o vrce-nresaceere da Repúbl1c
tomarão posse em sessão do Congresso nacional

e, se este não estiver reunido, perante o Supr
mo Tribunal Federal, prestando cceprceueec nos

seçcmt es termos: "Prometo manter, defender e
cunpr i r a Constituição da República, ouser var
as suas re rs , oru-nover o bem geral do Brasil e

sus t.entan-jhe a União, a integrid..de e a inde

pendência. "

o Bras r I não pode rqnorar esta realldade am

plamente drfundí.da nos países mais oesenvctvrôcs

IUlOfAU"lC"';" I
Modifiquem-se os seguintes disp_sJ.tJ.v...e do CAPiTULO II ~

EXECUTIVO e do CAPiTULO III DO GOVERNO. que passam a se fundir num

único capitulo, mantendo-se os demais dispositivos e fazendo-se a re

numeração necessârf,a dos Capítulos, ArtJ.gos e Incisos

p:r;;;~;J

cr137~B;7J

r=;~~~CE]

rr;i;~J;J

Sj:L
A<L p<f _ .. ' '.' .... ' •... ,

§ 12 _ (LsFsrafllia e 13srá§refe 1:11 na em lC)

§ 2ri! _ O usucapião" será concedido somente uma

JUSTIFICAÇ1\O

EMENDA ADITIVA ',w.
DISPOSITIVO EMENDADO Art. 3.fO.

te p#"~r;

vez a cada requerente.

".ç
DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo p7rJ:
EMENDA SU,bRE5S1VA

r.r------.~ ......./Co ....1<l/.vl•• '"' •• lo __,

Art. ~ _ Cabe ao Congresso Nacional. com

sanção do Presidente da República. deliberar sobre todas as ae têr las

de competência da Unido, especlalment;~

o Art ~ do íl:2!!!dprojeto, passa a ter a segui!!

Embora o verbo dispor também slgni fique deli~

berar, dellberar é o papel do congresso Nacional e a verbo del1be 

rar , é o que melhor exp r í.ne sua função.

te redação:

o Parágrafo que sugerimos. fazia parte do ori-

ginal que aprovamos Estranhamos sua ausência.

Fac;o esta sugestão que vr sa dlSdplinar a mato

fuE N A R 10

, (!lENDA ADI'"!VA l
01SPOSITrVJ EIIENDADO' Titulo IX. capítulo 11, Seção!

Inclua_se no Titulo IX. Capítulo lI, Seção I

a seg 'lnte norna

Art. - A Lei disciplinara a pararoorli'alidade l
como meio alternativo de tratamento da saúde gratuito.

JUSTIFICATIVA

tJPI ENAR-JO

JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. ~

oUf
SUPrima-se a al!nea b do Item II DOArtigo~

EMENDA lP14209·1
l!J Senador VIRGíuO TAVORA

ria porque r

1. O Usucapião uma vez concedido ao primeiro I
requerente. não seria maas concedido. e

2 O principio precisa ter validade para solo

urbano e rural e de forma a hão ser concedido mais de uma vez a um

lIlesmo requerente I
___-E!Par ls~gerimos a re_~ão acima.

EMENDA lP14211·3
l? Srnndot VInGO 10 raVDRn

(JPLENARIO
~ lC>To/'"'f1rlC.OÇ1o

EMENDA lP1420B·3
CJsenacJor VIRGíLIO lAvaRA

A manutenção de tal privilégio fiscal iMplica

em o Estado subvencionar de forma Lnda r e t a cultos religl.DSOS, tem _

pIos ou igrejas e indiretamente, também, manter com eles, relações

de dependência à aliança ferindo frontalmente o preceito cons t r tu _

c ronaã estatuído pelo item I do er t yr4
sugerimos, portanto, a supressão deste privi-

légio constitucional, mesl'lo porque, este é um bônus não da institu,!

I
ção, mas de seus seguidores, os quais terão prazer em incluir em

suas ccnt r.ibuí ções , quantia suficiente para pagamento desses t r r-,

butca.
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~ 1Utll/'U'T1"'AÇiO -'

EMENDA lP14214·8
tISenador VIRG!LIO lAvaRA

f: P L E N A R I o 'UHlfUOHO~lnlollul<o~,"10

cr=';~~~EEJ

Gi~~7;J f:J PLENARIO

m-----------TnTIIN"'T",~l.Çlo -,

EMENDA lP14220·2
t:~~~~JosE ;G;ÃC~~;E·I~;;' _.- -- ----- ----] l?---;~~';" ---I
B~i~-- -. - -'L.Hi",~/co~, .,I,O/'U•• ~~'''.O_ - - --~ tJli-;-;-;w
.-----------""'''"'''''''".-------.

gulnte redação

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 313

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 12, Item VII, letra d,

Emenda aditiva destinada a configurar a responsa
bi l tdade 00 Estado pe.los attls dos serVidores -

Acrescente-se ao art 86, o InCISO XI, com a... s,!

o Art 313 do ~projeto. passa a ter a se _

guinte redação.

Art. 313 - A Ordenação do transporte marítimo

internacional, respeitadas as disposições de acordos bilaterais fi!

aaccs pela União I observará a predominância dos armadores nacfonaas

do Brasil.

JUSTIFICATIVA

supr íma-se do Cap I, Art. 12, Item VII, le-

tra "d" do ~projeto, a expressão' "ou invadidas"

JUSTIfICATIVA

A expressão "Invetnoa« é altamente cerceaccra

da atividade de investigação policial, particularmente nos cumes

contra a pessoa, contra o patr ímõmo e contra a ecraamstreção pú

blica

XI - As pessoas Jurfdlcas de direito pübllco In
terno são Civilmente responsâvc l s pelos danos que os "seus servrderes , neSSi) qualld:

de, causem li terceiros Caberã .tição re9resslva contra os cilusadores do danc , nos c~
,sos de culpa ou dolo

JUS! Jfi CAÇÃO

A ~Issão deste dispositivo decorre SImplesmente
de um lapso, pois consta de todas as constlt~lções precedentes (const de 1J6, ar t

19/j, Consto da J967, art. 105, COl1st. de 1969, art. 107)

A Inclusão dã respaldo aos prece I tos da legislo!
ção CIVIl sobre a matéria e às normas de direito administratIvo em geral

A emenda visa suprimir uma parte da redação

que parece desnecessária porque se rcr en respeitados os eccrêes bl

laterais já estará sendo observado o principio da rec.íp rccroaoe

Quanto à Consbtu~ção restringir a partlcip~

ção de armadores nacionais, unilateralmente, não vemos onde econ _

trar argumentos tiue dêem su:.t-cntação a tal cespaj.t.ér í.o,

A manutenção, neste mesmo ofsocs í t Ivc , do ma,!!

damento que .rmpede a divulgação e publicação de fatos intimos, Já

caracteriza, de forma ampla, a privacidade do cidadão
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Emenda substitutiva e adr trva dcstlnadil a prev.=.
rur contra a Volta dos "atestados de Ideologia"

Substitua-se a ai [nea !. do InCISO II do art 27

Suprima-se o Art 39, do Título III - Das GB,

rent ías Constitucionais, do Capitulo 11 do --=:tprojeto

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 39

EMENDA lP14215-6
f Senador VIRGíLIO TAvORA

['JPLENARIO

,.••••,o/co.' •• ioiIUI<O.' •• lo ----,
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EMENDA SUPRESSIVA

DISPDSITIVO EMENDADO Art 12

VIII
Suprima-se a Let ra "ali do Item "'tfi:, art. 12

do Capítulo I do ('8ii!'projeto

JUSTIFICAÇAD

O acesso às rererêncras e informações que a ca

da um dlgam respeito torna o Estado e a sociedade ext.reuane-ite vul

nerãve rs

pela seguintE! redação

e) lei complementar es tabelecerá Outros casos de

inelegibIlidade e os prazos de sua cessação, a fIm de proteger a normalidade e iegl

tumdade das eleIções, contra a Influência do poder econômico ou o abuso do caercf

fiO de função, cargo ou emprego publlcos na adnlnlstração direta cu Indireta. flxan

do emda sanções crumnal s adequadas a~ deaencorej arrentc eas fraudes nOS pleitos.

Acrescente-se, depois da e l Inea 2., do mc lsc 111,
do ar t 27, a seguInte atfnea

c:} salvo os casos de InelegibIlIdade e~pressos

nesta Constltulç~o, por MOtiVO de exercfcrc anterior de OUtros cargos e de parent~.!.

co. nenhum Cidadão, no gozo de seus direitos pol ltrccs , poderã ser impedido de di!

puter cargos etetrvos , desde que tenha Sido Incluído em lista organizada em deccr

rêncra de préVl<l consulta Interna en partrdo e preencha os requl sr rcs de Idade e n;

clcnalrdade , quando eXigidos.

tJais una vez aqua , por pura ingenuidade ou

Lfc ra detem a seru resce i tc , com o fim úmco de escaparem às malhas

intuitos mccnresséveIs , vê-se o drr e í to Ind.i vrduaI relegar o cole-

JUSTIFICAÇÃO

O Projeto permite, em sua redação atual, na alí
nea ~ do InCISO 11 do art. 27, es eebetecer rne Iegrbllrdades , "tomando ert conta a v~

da pregressa dos candldatos, a fim de proteger. I - o regll!'e democrátlco, 2 - a pr;

brdade ad'Tlinlstratrva e 3 - a moralidade para o exercfcro do nandato

A Intenção do d l spuslttvc poderá atê ser louvã

vel , com finalidade de Impedir a partlclp;;Jção de pessoas Inidôneas na disputa elel
toral. ' -

Entretanto. para comprovar que a Ideologia do

candIdato e democrático, que ~rilt,cou peculato e que mantél'l comportamento se I
cla l corre~a mane'r<j...po~eJ...-5~esentando'"ãtestados policiais -

A manutenção desses reqursl tos representa um re

t rocesso. Tambem o ar t 61J do AnteprOjeto da CO'lllssãoAfonso Arinos rantevc essas e

l(/gênclas do art. 151 da ConstitUIção de 1969, para a disputa de cerscs eletivos, :

que, Ie'sentavelnente , permr t r r la manipulações no caso de candidaturas Indesejãvels

ao Poder Executivo e a volta das atestados dF:l IdcQl09la passados pela polícIa, de
tão nefasta mell'ôrra

A i~co'Tlpatlbllldade será Vista pos ter lcrs-cnre ã
eleIção. con a recusa do eleitorado ao ncne do candidato

E as s m nas COnstitUiÇÕeS e na legislação mode!.

A proposição visa a afastar esses riSCOS à dem.2,

na da Europa.

rr;;;~":'"CEJ

1'r;37~'ãmJ

Senador VIRGfLIO lAVaRA

t rvc a segundo plano, certanente com a intenção de des.trurr o Esta

do e a sociedade, para então reconstruí-los segundo pr íncIpacs lde~

lÓglCOS estranhos à cultura hras Ll e i ra

da lei Não e Justo que à Sociedade e ao Estado se sub t r a r a uma das

mai cr-es armas de que dispõe - a investigação sigilosa para se pr~

caver contra os que os agridem

Não é admissIvel que o contrabandista, o trafi

cante e o criminoso gozem do d.lr aa tc de conhecer os dados que a po-

EMENDA lP14219-9
(!

JUSlIfICAÇ"O

A supressão deste dispositivo visa a preservar

os assuntos que estejam pro teqrdcs pelo sigilo, por se tratar de

matéria de interesse da pessoa e do Estado.

Ao tornar autoaplicável o exercício dos direito

e liberdades índí v.tdueas , co Ie t rvcs e políticos ecnst i tuc ícnaf Iae 

dos, sem restrição de qualquer esoec í e , desarma Ioter í eeente e so 

ciedade e o Estado, subordinando os direitos e a segurança destes

aos desígnios de un indivíduo ou de uma "essocfação geral".

Por outro lado, a InstLtui ção do »Hebeas-üete"

faz com que a "ação requisitória de informações" perca a sua razão

de ser, uma vez aque o mesmo direito já está plenamente ccosaçradc

naquele Ins trueento,

EMENDA lP14216-4
C'lsenador VIRG!LIO rAVDRA

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Art 12, Item I, alínea i

f'TP~;';~u

1§i'~;;J

Inclua-se, no art.- )01 do Projeto de constituição,

elaborado pela Com!ssRo de Sistematizaçl:io j o seguinte § )I:l:

"Art. )01. • ••••••••••••••••••••••••••

§)2 Será cons.iderada empresa nacional de capi tal
estrangeiro, a pessoa juridica constitulda, com sede e dir.!!.
ção , no PaIs, que não preencher os êêqus í tos deste artigo.".

A alínea i do Item I do Artigo 12, do~ _

projete, casse a ter a seguinte redação

Art 12 _. • ••

i) os crimes praticad~s, medlante tortura

e terrorismo, são inafiançáveis e insusceptiveis de anistia

prescrlção, por ele respondendo os mandantes, os executores,

que, podendo evitá-los, se omitirem, e os que, tomando conheclme,!!

to deles, não o comunicarem, na forma da lel

JUSTIFICAçno

o objetivo desta emenda é o de enxugar a no.!,

ma anterior.

JUSTIFICAÇAo

Ao definir empresa nacional como a pessoa jurIdica

sob controle de pessoas fIsicas domiciliadas no Pafs , etc, o prol.!!.

to renuncia ao poder de regular, de acordo com a lei brasileira, a

existência e o funcionamento das sociedades que, embora constituI_

das na Brasil e com sede no t~rrit6rio brasileiro, estejam sob o

controle de capital estrangeiro. De acordo com tal orientaç§o, uma

sociedade anônima, por exemplo, organizada de acordo com a lei bra

sileira, com sede e direção no Brasil, nllo mais será regida pela

lei brasileira, se o controle decisório de tal.sociedade estiver em

mlios tle pessoas domiciliadas no exterior. Fica-se, porém, sem sa

ber qual será o direito a ela aplicável, para reger as relaç~es en

tre os acionistas e destes para com a sociedade ou para regular o
seu funcionamento, como, por exemplo, no que diz respeito à organi
zaç;o e publicaçllo das demonstraçtses financeiras, l'ealizsçllo de as

sembléias, direitos dos acionistas minoritários brasileiros, etc. -

Por essa rado, proponho a presente Emenda, que vi

sa a manter sob a égide do direito brasileiro todas as empresas con.!,

tituldas r coa sede e direçDo no Pais. Tanto as denomInadas "nac.io

nais'" COIllO a. -nacionais de capital estrangeiro". A redaçllo propos

ta vai ao Incontro dos Dais legítimos interesses nacionais, pois a.!!

pUa o e.erc1cio da .soberania da Naçl:lo brasileira.

Emenda substitutiva destinada a reservar

a empresas nacionais a exploração do subsolo e a conter as export~

ções que sacrifiquem a industria}.ização no PaIs

Substitua-se a reoaçêo do art. 308 e seu
paragra fo único pela seguinte redação'

Art 308 - A pesquisa e lavra das jazl
das, Minas e dos potenciais de energia hidráulica dependem de autor!

zaç ãe- ou concessão federal, na forma da lei e somente a brasileiro~
ou a sociedades nac rcne í s , como definidas nesta Constituição e não po
der"ão ser tr.ansferidas sen anuência do poder concedente -

§ 12 - As autorizações de pesquisa mio!
ral e as concessões de lavra serão por tempo determinado! renováveis

no interesse nacional, conforme dispuser a lei.

§ 22 - O regime de exploração de recu!.

sos naturais garantirá aos Estados e Munic!pios em que ela se fizer,

a participação em seus resultados

§ 31:l - A trans ferência das terras onde
existam jazidas, minas, outros recursos minerais e potenciais de eneL
g1a elétrica soment.e pade ser efetlJa.da a brq,sileiro$ alJ a saciedades
naclonais, na forma da lei

§ 41:l. - A lei diSporá sobre a proibição

temporaria ou defInitiva de exportação de minerais~ ou ben!

ficiados, de valor estratéglco, assim considerados ou indispensáveiS
ao desenvolvimento das indústrias no Pais ou â segurança mUltar ou

ao equilíbrio de preços no mercado internacional, de' modo a impedir o

aviltamento provocado por monopólios e carteis, nocivos ao interesse
nacional
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I
Substitua-se a redação do ar t 494 das

Disposições Transitórias pela seguinte redação

Art 494 - As empresas portadoras de c,!

pita] estrangeiro, concessionárias ou autorizadas a pesquisar ou • la

vrar jazidas. ninas e potenciais de energia hidráulica. devem adeptar-,

se, no prazo de U'II ano, a partir da promulga~ão desta Constituição,às

normas do art 306 e ficam rescindidas, e declaradas sem efeito, sem
ônus para a União, as autorizaçaes e concessões inativas ou em des a
corno com os requisitos ali estabelecidos. -

JUSTIFICACAO

As medidas propostas visam a acolher a
formulação a que chegara a Comissão Afonso nr mcs •

A medida apenas retorna ao que daspunnam

Constituição de 1934, em seu art 119, § 42 e a Constituição de

1931, no art 14~, § llil e art. 144 Só não se encontra tão explicita

a medida na Constiu.lção de 1!'l46, pelos motivos que constam de discur

sos de Arthur Bernardes, Attílio Vivacqua, Barbosa Lima Sobrinho, Nes

tor Duarte, Gabriel Passos, Euzébio Rocha, Hermes Uma, Domingos Vel
lasco e tantos outros que lutaram pela defesa dos interesses naei;
naí.s , A ccnet i tuí çãc de 1946, nessa matéria, exibe redação s.lbilina

Essa ambigtlidade permitiu "legalmente" ao Brasil perder as minas de
manganês do Amapá, .concedidas a uma subsidiária de Bethlehem Steel
ccrporat rcn, em 1947, pelo Gen Eurico Dutra, as minas de ferro do
Vale do Paraopeba, por auscef rnc Kubitscheck de Oliveira, em 1958, p~

ra a Hunna Company, como anteriormente perdera as mina!:; de ouro para
St John Del Rey Mining Company Ltda e as de manganês de La faiete

para a United Steel Co Ver. do Desembargador Osny Ouarte Pereira
"Ferro e Independência", Rio, 1967, e "O que é constituição?", Rio,
1964

A desnacionalização do subsolo brasl1ei
ro ocorrida nas últimas décadas alarma a quantos se ocupam desse a;

pec ro da soberania nacional Chegamos a importar manganês da Gab~a,

ante o esgotamento das minas, praticado pela Bethlehem Steel e pela

United s t etes st.eet , esçotaeento que colocou em risco a competitivida
de i'lo aço brasileiro -

Essa irrprevidência, esse impatriotlsmo
e insanidade foram bem corr.preendidos pela Com.lS5dO Provisória de Est!;!.

dos Constitucionais que, no art 322 do Anteprojeto, .lnciso Ill, proi
biu "a transferência a estrangeiros das terras onde 8J.istan jazidaS~
minas, outros recursos minerais e potenciais de energia elétrica", re~

taurando as preocupações dos constitulntes de 1934, no art. 119, §42e
de 1937, no art. 144

As empresas estrangeiras que perdem e~

ses privilégios etiquetam esta defesa da soberania nac10nal de xenof.2.

bia e muitos brasileiros ingênuos repetem, sem saber o que é xenof.2.

bia Ignoram que, ao mesmo tempo, os defensores da 50beranla nacionat

são, freqUentemente, estrangelros e fllhos de estrangeiros vindos p~

ra o Brasil, irmanados aos demais, na construção ele um novo Brasil e
que nada tem a ver com essas ell'presas monopolíticas entregues ao cul

to de um cap.J.talismo selvagem responsável, em ma.lor parte, pela mis!

ria do Terceiro Mundo.

lamentável fi que um desses brasileuos
ingênuos participou da Comissão Provisór~a, na função de SecretárlO
Geral i era PrDfessor da Escola Superior de Guerra e não logrou assimi

lar o que se tornou obvio à m~

O comércio lnternaC.lonal de minérios
encontra-se controlado por cartéis que mantém o Terceiro Mundo subme
tido a uma Pilhagem impiedosa Nenhum país libertou-se do subdese~

volvlmento vendendo suas riquezas minerais, inclusive petróleo, .l~

~. Mais ainda' a dominação sobre o Brasil tem sldo exercida de

~a1 forma que esses cartéis obtêm o dueito de pesquisas nas regiões
onde há elertos minérios necessários à nossa indústria, e impedem a

lavra, para obrigar_nos a importar os que eles já exploram em outras

partes do fl'undo. Em 1983, o consumo total de i'linérios pelo Brasil,

atingi...l a US$ 12,3 b.llhôeS, O PaIs importou 65,9% desse total (O Glo
bo, de 03 02.85) -

CU1dou-se ainda de evitar a exaustdo de
minas para exportação primária e com sacr.lfic1o das indústrias, cono
Ocorreu com a produção de aço e ainda a exportação gravosa que alimen
te manob-ras dos cartéis internacionais. -

---- ·_·_.u,Q/..'''" ....\.ft ~ __ I

E1-lEtlDA SUBSTITUTIVA pE5THlADA A CONCEITUAR hEr"PRESAS NACIONA1S" pARA

FIllS DE ACESSO AO CR[DITO POBllCO SUBSIDIADO E RESPWA DE MERCADO.

Substltulr a redação do art 301 e seus parãgrafos pe-

la segulnte:

, "Art. 301 - Serão conSlderados empresas naClonals, re,!
salvados as deI'JalS conceltlJ<lçÕes desta ConstJtlJlçiio e as entldades de

direlto 'piibllCO, as pessoas Jur1?lCas constltUldas por braSllelros ou

estran9~lr~os domlciliados por malS de dez anos no terntõno naclonal
e nele radicados, com capltal não sUJeito a õnus por flnanclamentos e~

ternos. :nem a remessas de Juros, dlVldendos Ou remuneração de patentee

e dlreltos autoralS tecnológicos para o extenor. por p'aJ'te de qual w

quer dos aClonlstas

As fraudes serão punldas com a lnterdlção do estabele

clmento, multas e outras nedldas pena1S na forma da lel."

JUSTIFICACM

1. O ProJeto acolheu_a definlção de empresa naclonal
que foi apresentada nos dois anteprOJetos da VIII Comissão da Clência

e TecnologJa. respectIvamente, do Senador Marcondes Gadelha e Deputa

do Artur da Tãvola. os qualS, por sua vez. se Clnglram ao texto do

art. 12 da lei n9 7.232, de 29 de outubro de 1984, que dlSpõe sobre a

polltlca naclonal de lnformátlca e repetldo. na parte de Clêncla e I
tecnologia. no art. 317 e seu parágrafo ünlco, nesta Constltulçao.

2. A deflnição de empresa nacional adotada na lel de
proteção ã informática e deflciente para atender aos flns a que se I
destlna. Há um equlvoco em conclUlr que deva permanecer porque.apare.!!.

temente não f 01 vutne ra de , O re spe i tc a seu texto não decorre dos ter.
mos em que está r-edt q t da , mas do amparo poJillCb ccncedrôc pelas so r

cas Armadas, no se to das qua t s ela surq tu , e pelo patnotlSll10 dos nn ;

nlstros de flJnCloná'rlos mcunb rdcs de executã-La , Entretanto,esse reE

pa l dc POlltlco pr-tnc t p t a a enfraquecer e as tnves t i de s para des t rocâ

la aumentam d t a a dj a , Sabe-se que mu'lt mac tcna t s estâc cnando empr~

sas nac rcne i s fantoches com seus.empregados e, a tr-evês delas, burlan

do a reserva de mercado. Sabe-se a mda que um grande banco internaCl~

nal está penetrando no mercado reservado. por metu de contrato de fl

nanc r enentn a uma empresa br-as rj en-e de lnformãtlca

3 Na med t da em que o governo er-as r t e i rc perder forca

pcl j t t ce dt arrt e do cerco econêatco , as mves t i das crescerão e logo e,!

tarã a 'te r de proteção ã tecnc l cs ta transformada num farrapo r-Id r cu Ic

e a sober-am a nac i ona I ã mercê dos grandes tn teres ses dos car tê i s rnu.!!.

dtars , como atê agora.

Acontecerã~ neste setor o que ocorre com a proteção ao

subsolo pr-etend i dc pelos ccns e ttutntes de 1946 e pe r d t de e t revês de

uma batalha aud rc râr i e , dada a redação tmper te f te do texto constltucl~

nal.
O preço da llberdade e a eterna v1911âncla - sustenta

va um c and i da t c ã pre s rdênc te da aepüb l tce , O preço da soberania na

c.rena I é t.ambêm a eterna Vlgllâncla.

Sedamos acusados de lngênuos ou de ciimpl1ces, se fa

tnãs semcs nesta oportunldade~e cOllsol1dar o texto const1t.!!.

c rcna l na defesa do pe tr rnêmc pllbl tcc da Pât r ta e a plantar, nesta

cons t i turcâc , os e l tcer-ces para uma nossa postura do ãr-es t t no mundo

4. A reserva de mercado para deter o neccc Iome t t smc

que se abate sobre o Ter-ce rro Mundo, com pretextos de "m t er-depandên

ela", de "a Lde r a global", de "tnunfos do cap r ta l t smc nos pe Ises SOC1!.
t i s t.e a'", pr-ec t sa ser dej'endr dc sem vac r l acêe s , são rab r tcacêes dt fund t

das na grande impr-ensa com o propõslto de contund i r , corromper e colo:

car- brechas nas t tleu-e s dos que lutam por um ür-es rl , senhor de seus

recursos natur-a t s e que busca uma. mdus tr-i a f i aacâc , cuno s lucros per

maneçam em t er-r i tjir to nuc rona t , para que ceSSe a 1lI0rtandade de braSl

lelros, pela fome.

5. A redação proposta nesta emenda corrlge as falhas do
conceito de empresa naclonal lncluído na redação atuill do projeta Em
presa naclonal e aquela que não contem vasos colnunlcantes com o exte

nor. através dos quals os carteis possam penetrar e atraves de uma

empresa testa-de-ferro, destrulr os benef1clos da reserva de mercado'

A reserva de mercado eXlste nos Estados Unldos, no Ja

pão, na França. no Canadã. em todos os pa'lses que deseJam preservar

suas empresas naClonalS de uma concorrencla corrOSlva e predatõna. n~

Clva ao pa'ls, vlnda do exterlor.

Acabamos de ver o gover'lo dos Estados Unldos lnterdltar
a Toslnba de atuar al1, por d01S anos e lmpor penalldade que poderá
arrulná-la, tudo porque vendeu tencologla para propulsão de hêllçes de

naVlOS ã Unlão SovletlC.a, em preJuízo dos lnteresses m'lltares norte-

Reserva de mercado não ê xenofobla, neID guerra ao capl
tal estrangelro, mas, simplesmente. relaclonamento, numa convlvêncla

de respelto mútuo e lntegrada aos lnteresses do pa1s hospedelro.

6. Os prõpnos paises SOClallstas socorrem-se da tecno
10g13 das nações lndustnallzadas, desde a decada de 20. quando fo-:;

lrlplantado o novo reglme na RÜssla. CentralS elêtrlcas, represas. fer

rOVlas, fábncas de automõvels e ate a Coca-Cola lnstalou uma fábrlC;

de bebldas em l-loscou. Entretanto, essas atlvldades se desenvolvem.atra

'fés de contratos em que o controle perll'anece sob o país hospedelro, d;
bombelro que penetra em casa-de-faml1la para reparar aparelhos dOll'êstl
cos defeltuosos. ReallZa a tarefa, ê pago e retHa-se. -

7. Um convlVêncla semelhante com as lllultlnaClonals deve
MOS buscai" em nosso relaClonamento, para que elas renumerem seu caril-=:

tal e forneçam sua tecnologla, sem se lllllscu'lrem e anlqullaren os ln

dustnals e cOmerClantes brasllelros, delXando atrás esse Mundo de ml
sena em que nos debateMOS, a despelto da rlqueza de nosso solo

Este lnstrumental de defesa de nosso desenvo1vlmento

tecnologlco deve Vlr no texto báslCO.

B O reconheclmento. em três ComlSsões Temãticas, da
necessldade de estabelecer reserva de mercado torna pac1flca sua lnstl
tUlcão naC10O<l.l. Havn proposlções neste sent,do partindo de lnfluente;
representantes de todos os partldos politlCOS e, entre outros, Vlrgl

110 Távora, Carlos C.hlarelll, Jarbas Passannho, Sandra Cavalcantl,rea

1lZilralll pronunciamentos pübllcos. -

9. O que e reserva de mercado?

Reserva de mercado e a llmltação do exerC1Clo da at,v,-

dade econõmlca e mercantll a favor de um setor de produtores, para
que estes possam se desenvolver. sem a competição _ predatõna de ou

tras empresas dotadas de poder econômlco - suscetivel de lnlb1ro ere!,

clmento dos produtores protegidos Constltui prâtlca inclu1da na le

glslação de palses - ncos e probres, lncluslVe nos Estados Unldos. e
graças ã qual se tornou a poderosa Nação de nossos dlas

~

Se as empresas dotadas de poder econõmlco são estran-
gelras, a eflcâcia da reserva está na lnterdlção de sua presença - com
petltlva no setor e, para que eS$a lnterdlção não se transforme num-;

t011ce. o leglslador deverã to1her todas as formas de lnflltração, p!

las quals reste a posslbllldade de burlar o texto oflclal. w

Ora sabemos que as grandes corporações conseguem, me

dlaníe expedlentes vanados. desde que partlcipantes do contrato - s.2

clal, mesmo mlnontanamente, conduzlr as empresas.. aSSlm armadas. a

satisfazer os ObJetlVos de absorção do mercado _ no pals hospedlero do

capital. Ver, a este respelto, - a pubhcação do Conselho Econõ03lco
das Nações Unldas "las Corporaclones Multlnaclonales en el Desarro110
Voundlal". Nova York. 1.974'.

10. Portanto. para que a reserva de mercado funclone em

seus objetlvos. impõe-se cortar o cordão umbellcal que., porventura,l.,!

Que a empresa a proteger. com matrlZ no exterlor, de cUJa lnfluencla
negiltlva seJa necessâno resguardar

Para isto. a medlda fundamental não e a naelonallZação

braSlle'lra dos aCl0n1Stas. Isto constltUlrla Um comportamento xenófo

bo. A medlda fundamental e a lnexlstenCla de qualquer vinculo ao exte

rlOr, seJa sob a forma de remessa de lucros, seja de pagamento· de

r-cyel t tes , seja de t tnanc renentos externos, expedtenees • que cons t r
tuem os mst ruaentos para a. burla ã reserva de mercado.

Asslm. uma empresa de est rense i ros , radicados no ür-as rt,

ê tão iítl1 ao desenvolVlmento nacH)nal. e, mUltas vezes , a rê ea r s iítll.

do que a constltuída exc l usrvauent.e por pessoas ne sc t da s em terntõn
nec rone t ,

• Por r s to , entendemos Que a forma proposta e a que comp

t í br l t za os dr fe r-ent es ccnce i tcs tnclufdcs nos entepr-oae tos epresent.a-
dos. :

11 Em abono desta proposição, serâ ütll recordar a 11
cão de Trancredo Neves:

"Cabe destacar que o cap t te I es tr-anqe u-c serã Sempre
bem-v i ndo - ate po r-que mdrspensâve't ao nosso desenvoj vment.c _ aten

d t a a leglslação e os mtur-esses bt-e s ile i ros ,

aearn-mo , clara e enrat rcemente que, em meu governo.

toda a ênfase do desenvo l vurento br-as r l e n-c estarã apc reda no fortal!

cmento da empresa pr-ivada br-as i l e tr-a ,"

Estas expressões constam do encontro com empresários na

r-es tdênc ta de Ablllo ütmz , sáo Paulo, publlcado nos j cr-ne r s de OB.10.84
e com empresãnos. no R10 de aanen-o , nos acrne rs de 05.11 84.

EMENDA lP14224-S
tJ Constitulnt;" josi"IGNAcIQOFERRÊIRA

EMENDA ADITIVA

Inclua-se novo parágra fo ro art. 270, numera.!}
do-o como §- 2li1 e renumerando os sucessivos

§ 22 - As pessoas jurídicas poderão deduzir
do lucro tributável para fins do Il'l:Josto sobre a Renda, despesas
feitas com assistência sanitaria, higlênica,med.lcO-hos'J1talar e

'dentana dos se\Js emprellados e dependentes, na fo.rma er.; que a lei
disp(Jser

dUSTIF'ICATI\'A

As estatIst1cas comprovam que somos um povo
suballmentado,mas sobretudo carente, quanto à ass.lstência s<:nitária

prevenbva ou curabva,multiplicando as doenças incapac~tantes para'

o trabalho,muito Mais precocemente aqui venficadas do que seria
de desejar. •

Na generalidade dos casos, quando o empreg~

do recorre a Assistência Hédíca da Previdência SocJ.al j.:í o seu

quadro nosológlCo se apresenta muitas vezes irreversível, tornando

se crôOlcas moles tias que ter1am sldo curadas se precocemente dia.!!
nostlcadas

Esse diagnóstico precoce so se apresenta efi
caz quando ha rev.lsaes eJe saúde j:elo menos anuals, eX1gidas semestra~

mente,por exemplo,no caso da assistêncla dentána e cardiológica••

Se as empresas podem contratar esses servi

ços,mobillzando organizações saniliuas públicas e privadas, mediá!!.

te convên.los, isso resultará benéfico a patrões, a empregados e à

própria Previdência Soclal,enquanto a preservação da higidez do tr!

balhador será a mais ehcaz contribuição para o incremento da sua

produtividade

:r-----
Altere-se o art. 409 do ProJeto da segu1nte form3.

"Art. 409 - A Unliio, os Estados. O Olstrlto Federal e
os MU1llcl;110S podemestabelecer. concorrentcIt::lnte, re5trlções legals e ad.1lmlstra
tlVas vlsando ã proteç"ão <:.~b1Cntill e ã defesa dos recursos nD.turals. ressalvado o
dlSpOStO no art. 54, XXIII.~

O ProJeto'fna sua redaciio atual, detelTl'ina a corpetên
Cla concorrente das cntldades federals para le91sTnr sobre nlfHO anblent~, "preval~

cendo O dlspos1tlVo RlalS se ....ero". Isso representa um verdildinro l1lCcntlVD a que

cada uma dessas entldades procure elaborar a leglslação malS restrltlVa pos~ível.

crlando o~stãculos pratlcamente lnstransponlvels aos empreendlmentos. que prete.
dam lnstalar-se na reglão

[ preclso saber dosar o desenvo1vlmento ecor:Õ'l11CO com

a proteção ecolõglca, nrio estabelecendo õblces aos lnteresses malores da Nação,sob
o pretexto de proteger o melO ümblente regu.nal

Ao incl.so V, d9: artigo 108 do ProJeto de constJ.tul.çiio, dli-se 11
seguinte redaçao:
"Art. 108 - Compete privativamemtc ao Senado Federal:

v _ autori~ar, previamente, oeeraçõcs extcrn.!:ls de natureza fi
nanceira de interesse ela Uniao, üo~ Estaüos, üo Distrito Feü~

ral, dos Territórios e dos Municípios, e decl.dir sobre o texto
definitivo da convenção,"

Justificação.
Em face do dinamismo das atividades empresarinis, não ê conve
niente que as operações de natureza financeira da; empres<:lS es
tatais seJam, previamente, submetidas ao Senado roederal. As
eMpresas estatais est.ão equiparadas às empresa privadas e, por
isso, devem possuir a necessária agilidade pat"a atuar competi
tivamente hos setores em que estão situadas.
vários exelnplos demonstram que o referido dispositivo, se :.~)ro

vtJ.do, constituir-sc;-ia num entrave às atividades rot~neiras dãs
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"' TlITO'.UITI ....çOO -,

JUSTIFI-f:ATIVA

EMENDA SUPRESSIVA.

00

ry~~~:Gõ"l

lDi"Lí~',~
.U...,O, ....I•• ;:.It"•• O.. ,>llo ~

suprima-se o item 11 e Q

Art.16J do projeto de Constituiçllio.

ê' PLENARIO

EMENDA lP14234·2
ê' CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

temas de ensino, aos que r s o Poder pjib t t cc pr-cvrdenc rer-â recursos fl

hence i rcs , ob re t ivendc padrões de quel tde de e custos na ccnfcr-m dade

da t eç r s l e cêc biis i cn da educação nac i ona I

JUHIFICATIVA

tte l ho r e a expressão "cooperação" (que denota um

e nvn Lv t men tn cc-j-e s pons ãve l e cons c t en teme nte empr-ee ndt do I do que "E.2,

laboração" (que leva a pensar-se em atuação f r l e rrt r-jipt c a ou por f ibet-e

~deespirltlJdeqUematua). -

Tembêm , prefer rucs evr te r a expressão "tendo co

mo base padrões min1moS de quaj tde de ••• ", sempre pensando que e mte rre

eusênc i e de dev t da eab i cãc piibl r ca es t mar o comportamento governarne~

tal, no caso, por parâmetros mlnimos.

Ha t s adequado e d r ze t- "padrões de qua l r dade

custo na ccnrc rm dede da t e t", como dr s seac s Esta - a 'le r - pr-esu

me-se que cu r dar-ii bem desses padrões.

A emenda reduz, cu cr-css im o text.o. pela fusão dos

empresas, tais como a realização de operações de curto prazo
destinadas à man,,=tençâo do capJ-tal ...dc giro, que !!eccssitam ter
rapidez de dccisao em sua neqocj.açào c finalizaçao. Tais opera
ções, aliás, Já são submetidas previamente a um órgão do
Governo o Ban~o Central
Além, disso, o controle d~s er-presas estatais é exur-cj.do pelo
Tribunal de Contas da urucc , donde resur.ea que a sujerçcc das
operações financeira ao Senado Federal seria desnecessária e
burccrat.aaan te.
Registre-se, ainda, que o art. 99, XVIII, Já prevé um controle
dos liml.tes globais e. condições para operações de créditos
das entidades controladas pelo poder públJ.ca federal, controle
esse a ser exe.rcLdc pelo Congresso Nacional.

~.!'I.Q!-_lP14~?I:P ..",. _
[il CONSTlTUIlITE JOst IGN~CIO FERREIRA -----1 I'J -;;;;';..-I
pJPlC~-- --,,,.....,,..,,,''',~,,.,,,..--- -------.-.) [oJ/

3
-;';-IUl

"Art.426 •••••••

Somos pelo regime Presidencial Jsta, onl1p

figura do 12 Ministro não existe

suprma-se do fi l°. do art. 349 a expressão "mvesefmenec em".

JUSTIFICACJI:O

Trata-se de cor-r rg i r e adequar as formas exí.seences do -eãs-,

tema de saúde. de aane rra a ter a mrcdatdve pr rvade sem a mterfe.,
rêncãe do Est3do, buscande-ae , consequentemente. a ef:lciência da 1Il!.
qu ma estatal na sua massâc ccns t i tuc ronaã es t abe Lec ada no art. 343.

CONSTITUINTE NAPHTAL! ALVES DE SOUZA

Sala das sessõesj em 13 t# ~os;.:, o/.L 1"'"

pr;M~~'i~~

fui:'~

Sala das sessões, em I ~ eU. Q,.~O.1o'i-o ett 1..,6~

Desde que somos a favor do regime Presidencialista

Inexiste ° cargo de Primeiro-Ministro.

Suprima_ se a al!nea A do item !lI, do artigo 107 do

projeto de Constituiçao

JUSTIFICATIVA

EIoIENDP. SUPRESSIVPt.

dlSpOS1tlVOS.

BtENDA lP14231-8 ..".l: CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES-O-E-S-OU-Z-A-------,

-------.J I'J -;~~;,. -,
'--""~=-"""--'-"""'=-'-'="-- .-J

l....!!"""'''''- ._---,I \,J li;";; Il'r ).

§ lo - O dlSpostO neste ilrtlgo não se epl tce aos prcje

tos ccnstderecos de interesse nccrcnal a cargo das enpresas piibl1cas e socredadesde

eccncma nnste controladas pe1il \lnlão, resperraea a proteção legal e eõmmstrettve
, devrda às cceumcedes mdigenas nos termos desta Constitulcão "

JU:TlFICATIVA I
A emendavisa preservar eventuers interesses do prêpr rc

Estado na sua estretêqta global de promoção do cesenvolvmentc necrcnaLc.ucs drta
ncs pcceideteramar-, em dedcs-nonentos , a nccess rdadc de unplantaçêc de certos pro
jetos em ãreas ocupadas pelos Indtcs , SEm prejufzo , contudo, da proteção legal e
adfllinlstratlVa que o Estado deve prover às cceumceces 1ndigenas Lembre-se que • o

prôpno "Projeto carerâs'', de lmportânc1il vrtal para o Pais, encontra-se pilrclill"e.:

te inste'tedc emreglão ocupada por pcputccêes 1ndlgenas

Acrescente-se ao art 426 um n~ ...o § 19. com a redação

abaixo mdrcada, renunerando-se os atuais §§ 19 e 29 para 30 e 49, respectrvenente

EMENDA lP14228·8
l~rC;~UINTE JOSr ~N~~-I~~;~~;-

"Art 282 ~ Ler complementar aprovorâ o Cód,go de Fl
mmças pGbheas, dlS\}ondo eSpCCli),1r'cnte sobre CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES OE SOUZA

,.
EMENDA SUPf{ESSIVA

m uno/.ün.. CAçoo ___,
r.r---o,......----.~..ÍOI.I....III.t11/I...0"'.,1o- _,

supr raa-se o art.348.

JUSTIFICACM

O dlSpositivo é inócuo e redundante

",...---__-,.."""n" ••••=====-=~

pr;M~'~;~-;;-J

tç/;~--mJ
_______ ~u....~/....,'tOO/ ......' •• lo

Sup r Ima; se a allnea C, do item lII, do ~rtigo 107,

do projeto de ccnstLtuãção,

tI PLENARIO

EMENDA lP14232-6 ..... ____,
fJ CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

A emendachretrve supr-umr- a expressão "tnctusrve das

euterquies , fundilcões e demais entrcedes controladas pelo poder piibllCO" para det-,

xar ao talante do legislador ordln5'rlO os t uattes e denars condreões quedevamcons
lar do Código de Fmanças Públicas previste no~ do art 282. -

Na esfera da leg1slação Ordlnârla melhor se afer1râ o

campo de abr;::ngêncla da norma ccnstrtucronat emquestão, que, na formaecme propcs
ta, não esgota os l tm tes de alJllcaçâo do pr-tnc'ipic estarufdc no Projeto exatemen
te para pernnt tr- ao teqrstedcr- comum uma ampla requtenentecãc da natêr-ie , de acor:

do com as necesstdaces de controle do setor piibltcc.

11 ~ dfvrde pübllca externa e mterna "

JUS1IF"ICP.lIVA

CONSTITUINTE NAPHTAl.I ALVES DE SOUZA

Suprima-se o fi íinacc do art. 337.

JUSTIFICACJ'i:O

A matéria rmpcs s abd Lat a a vinculação de ccneraburcões a ou
tras á;fgas_'__zs SOCialS, mctus rve àquelas já consaaradas na leg1sl!,

cãc 'agente, ccao , por exemplo. a do Salâr~D-Educação

r;r----------u..o/.ün"... ç.o ___,

EMENDA lP14237-7 '"... ~-____,
(:J Senador l>lARCONDES GADELHA I cryF'L~lu:=J

___-'I fI?Ji~tJm

r.r-,..,..---;--- ••u ó..., ......la/.......,.do _,

.EMENDA lP14238-S
tJ Senador l>lARCONDES GADELH~'··

rr;~.~TB··;;l

fu7~~-;;;"1

Sala das Sessões, em 13 &.t "'á-u:+o d.t. .'" 6 ~

Desde queesomcs a favor do regime Presidencialista

inex!ste o cargo de Primeiro_Ministro •

ê' PLENARIO

EMENDA lP14233-4
ê' CONSTITUINTE NAPHTA! I ALVES DE SOUZA

"' TUfolJü."".~O_---------___,

~~~~l~~O;'~~:;'~o-r;:o;:;';~-'------~--~ [~-~r;~:~.;---J
1~-r;Li"r.nlo----·-·-·""·""'""'·.."'"..,,"'-----. ------) loJ/}-;'~ ~"~i--I

.J-'----- --~ --~M';~:~ü.~r~.~~~:= ------- --- 'I

ao art. 338, Pürãgrafo 19, que passaríi a outra

redação mcct-pcrendc o atual art1go 339, desta forma. I
"Art. 338 •• •• •

, § lo - O Fundo de âar-an t i a do Seguro Desemprego l
:e c de car ant ve do PatrlmÕnlO Indlllldual lntegrarão o orçamento do Fu~

do Naclonal de Segundade SocHl, que terã a apllCacão deseus recursos,
llprograMas sOC1a1S, central1zados em uma lnstltulÇão flnanCelra gove!

namental, responsâvel tambem pela admln1stração do Funddõ de Garant1-a

do Patrtmõnio IndlVidual, a que se refere o § 69 do artigo anterior"

JUSTIFICATIVA

Por afln1dade de rlater1a entre o parágrafo 19 do
art. 339 e o art 338 o enunciado destes d01S d1SPOSltlVOS pode

reun1do num iÍnlco

. I EMENDA SUPRESSIVA

Jeto

--'r '
A medlda enseJa a slstematlZação do texto do pr.2.1

Suprima-se

Projeto de ConstituiçS:o.

item IV do Art.162, do

r.r n ..o'."t"".~OO ___,

Supr:lmam-se o art. 325 e seu § 10.

JUSTIFICACÃO

O ,art. 325 não c01\substancia) no seu "callut". matél'la cons

tItucl0nal e seu fi 1° se superpõe ao § 20 do art. 304, sendo,portan

to, redundante.

EMENDA lP14230·0
[TI Canst,tu,"', Jose 19"õc;~"~er,.,,, ==' fi-;;;~;-l
[!.IP--;:--E~;;-..,d••• , •••",10/CÜ•• O.".,iO

j
tJ73;"d7J!]

r
ErIE;II::/.:,~,::.:o:CATIVA

S
ondo ,ocorporado no ao art 380, seu "caput", que deve deslocar-se,
" "caput" do art. 378, desta forMa

"Art 378 - A Unlio. os Estados, o D1StrltO Fede
ral e os l1unlclpl0S organlZarão, em regime de cooperação, os seus si!

JUSTIfICATIVA

Somos pelo regime Presidencialista, onde

iiguXl:l uu 1; Min~stro não exist:e

Sala: das sessões,em 13 J..L "'D"~~ dA 1~8:r

CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

EMENDA lP14239-3l: Senador MARCONDES GADELIIA"r••

f:J ~.~;;'·""P?€~"'M.il

Suprima-se do § 3°, do art.3l8, a expressã~"as zonas prlor1tár1as

para reforma agrária".

JUSTIFICACM

A supressão dá coerência ao "caput" do artipo, conforme erlen
da apresentada.



)486 • Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lP14240·7
[i Senador MARCONOE5 GADELH;VT»

(:J ~',"wpi'ê~tt'-,vw

supraea-se do art, :ns ti. expressão "em zonas Pt'iol"J.tâl'las".

JU5TIFICACf':O

A forma pela qual estava redigido ti art rgo estabelece que
11 reforma agrária ser13 realizadn apenas em zonas pTlorltáTlas,;quã

do as to é fruto de un ato cperacacnat Pertencente a um programa, nâ
se tratando, portanto. de natér ia ccns ta.tuc í.onat ,

EME.MDA 1P142474 '"~, _
tJ SeMàor MARCONDES GADELHA J [1PFL"u,00r-

f1 ~~;~'i>i~~;:;-AM> } l:"§!'o!iFJ
Suprlmam-se os ar-t i gcs 30 e seus parágrafos, 40, SO e seus l.nC"SOS,

60 c seus mc í scs , 70 e 80, 10° e seus mcâscs , 11 e seu § ünacc

JUSTIFICACÃO
Os daspcs rufvcs mencionados são redundantes e nãlJ ccnsubg

tnnc rem matêria ccns tn.tuc acnaã

EMENDA lP14254-7 •
l: Senador HARCONDSS GADELHA \f't'. =
tJ ~""Pfi;~';i-Iv"~

ãuprumam-se as letras h., !. e LI do l.hm III, ar t , IZ.

JUSTIFICAÇ/i.O
Não se trata de matéria elucidativa do ccnce ato de dda_

ôanâa, não consubstanciam matéria cons t i tucâcnaã e/ou Jã se enccn 

tram tratados em outra parte do texto.

EMENDA lP14241·5 '"..., ~_~__
fl Senador MARCONDES GADELHA I éf!Fi.""~

[íJ ~~''''pX;;~-A1-Ú I m!~;WJ
r.r----- U.·UI....',',..~lu' ~

supr raacse a alínea .!l, do § õrcco, art 317.

JUSTIFICt\CAO
Não ccnsubseencãa pn.ncipio ccnse i rocacnat , sendo frase

abscfueenenee retórica.

EMENDA lP14248·2 ."".,------~JEr::
p
"
L
" "' ---='f: Senador MARCONDES GJ\.DFLllA _ L

m
':. _J

SuprJ.mam-se o art .10 e seus lnC1SOS e o art. 11 e seu parâprafo únl.
co

JUSTIfICAC1'iO

São suprnmôcs por reôunõantes e, paralelamente, per con,!

t atufren matéria de Legas Laçâc complementar e/ou Ordlnâl'la

EMENDA lP1425S-S
tJ Senado; J.1AR~NDES GADELJÜTO. =: =-

f!J ~~"íPe;~(Ã"M.-1j

De-se a seguinte redação à letra ~, do i ten IV, art. 12

"dj é assegurada a t avre manifestaçâo indlVlclual de pensaaentc , ve
dado o anOnl.Il'ato e excluída a que anca te ã vtetêncaa e defenda das.,
crmmacêes de qualquer natureza ."

JUSTIFICAC/{Q

?oIantém-se o princípio e e í Inína-se a redundânc ra ,

EMENDA lP14242-3 '"'''----------.j ror::
pF

"
L
" '''-----;

~ Senador MARCONDES GADELHA = . c...:. _J

m-----------ll.f~/.~....ouç1~----------__,
subsearua-se , no art. 308, a p<llavra "COncedente" PQl" "Leg as La t avo"

JUSTIFICAÇAO

A sub$t1.tu~ção é de'ITlda ao elevado mteresse nacaonat en
questão, razão pela qual as t.ransferêncaas prevas tas no ar tagc 50 

mente deverão ocorrer aplÍs anuência do Ccngressc Nadonal.

El'IIENDA lP14243-1 '._
f! Senador 'IARCONDES GADEL~A ----------., 5;~"':J

f:J ~~'·""fi~::;"'kV" } CWioi7l1J.

EMENDA lP14249-1 ....·,---------.1 m-----~.1'.:".~[! S~nad.()'X: \-.u..\\.cc.mnss G;..ni.\.\\~ _ L-"-"--..J

m- T••'O'~U..,,"'.ç.O, - _

Dê-se a aegudnüe redação ac art,ge , martt r dos seus J.QcJ.SOS·

"Art. 9° _ As relações rnrernacãonaas do Brasil far ..se~5.o ã. Luz dos

print:íp10s constantes de Declarações Inrernacreners de DIreltOS de

que sej a slgnatário, com ê'flia:se nos segurmes

JUSTrFICACrlv

Busca-se maio!' caareea rIo te~to, \"18'\73 matttet' os 9r3.nci'PIO

estalJeleddos no artigo, de forma aDjetiva e d.1teta.

""./~~,.....~i", __,

Suprimawse' a letra ,2., números 1. 2 e 3, do item IV, art.12

JUSTlFlCAÇM

A matêrla Jã e tratada no art. 404 e outros.

EMENDA lP14257·1
tJ Senador- Constituinte ~~.AD;HA

.."..--- fUT~/~UI""..;.O

D~~se B .se,guj»te TeàacáP ao art. 304'

"Art. 304 - Como agente normatho e regulador da ati\>idade eccnôm
ca, o Estado exe rcerâ f\.1nções õe ccrrtrefe , f:L:stallzatâo, mcent.wc
e pfenej aaento , que ser5 taperat rvc para a economia do País".

JUSTIfICACltO
A modl.flcacão proposta vasa a não restringl.T a ação do J;s

tado na eccncma nacacnaã , em '/l.Ttude \las grandes desigualdades eto:'
nõm.ic.as exi.atenees , o que fatalmente fuvcr-ecer-â abuso neste setor ,
Cabe 80 Estado ser o f~el da b81ança e o elemento protetor dos ser
aentcs menos pr rva Iegaadcs da sccaeõaõe ,

EMENo.~ lP14250-4 M"------~Jr:--=p;r":L"""~t: senaô~MARCONDES GADELHA _ ~ .:»

m- 'rnO/.""".. ll;lo ~ ~

SUpl"1rnamwSe as letras E,. E,' ~, !.. !, S, e h. do ltem r , nr'tlgo 12

)USTlFICAÇAO
Os dlSpositJ.vos referidos não ccnsubatanc aam matéria cons

tituc~ona:l e seus ccnreêdos estão contemplados, de alguma forma, -

outros àlS./?osltivos do texto

No TiTULO IX, Capitulo IV, incltla_se onde couber'

Art ••••• - '"

O aPoio à pesquisa ct€ntifica b~sica ; de interesse n.a

Cional /'l é dever- do Estado.

o conhecimento cientificO já é, de longe, o maíe impor

tante fator de tranSformação soctal da nossa época, incidindo pode

rosa e decisivSJ'lente sobre a eCOnomia, a política e o comportamehto

em geral.

Dé~se a seguinte redação ao atem IV, art. 20

"IV - a dlgnidade da pe s soa humana,"

JUSTI rICACÃO

Supr me-se o texto subsequente por lnútlI do ponto de vi!

ta exrn aeat rve e de sneces s âran do ponto de v.rs t;a ccns t i tucaonaj .

EMENDA lP14245-8 ..,,·-------,1 roT::pF"L'''''=---"I
I:ii~a.dor MARCONDES GADELHA _ C-:. _--.J

nê.wse a segulnte redação ao l.tem V, i\:rt. IÇ

"V - a representação;"

JUSl'lF1CA.t;1iO",

Suprime-se o texto sub se quente por lnútll do ponto de vi~

til e>::ph.o:.atlvo e desnecessário dG ~onto de v),sta constitucional

= ,.l1o/.~""...~10, __,
Dê-se a se,gulnte redação ã letra 1:.' 1t.elIl r. ar-t , 12:
"l.) a tcreurs , crime de lesa-humanldade ti qualquer título .. é ansusce
tive1 de fllmea, prescracâc e anu:tia".

JUSTIPICACAO
Estabelece-se o principlo, retlrando~se do texto a lmper_

felçiio redac1.onal e a matén.a: qUe é obIeto de- lepslação Complemen 

tar- e/ou tomUt'I

EMEMDA 1P14252·1 '~"'------~J Er:"pF"L'''''-----,I: Senador r.~ONDES GADELHA . r-----.!.:. --l

TUto/,.,>onCIll1o "

r Dê..se a seglunte redação ã letra .!l, do item III, art. IZ

"d) a leI punlTâ como crime inaflançâvel qualquer disc:d.mJnação ate.!!

tatôr1a aos dacltoS e llberdades fundamentais;"

JUSrUICAcAo
Mantém_se o princIplo e Tetl.TaJll-se a5 especlficaçõcs des

se tJ.po de crime. matérlB [Ie leg;Ls12tiio comple.lllel'ltar e/ou ordJ.nâTla.

Mais do que uma simples revolução. ou de um espasmo U~

iJ\inista. estamos asststindo à seCularização de uma ati ecee c1ent!fi

ca, que envolve u:a postura cri t1ca continuada, ante todas as nOi;Õ:S

estabelecidas e, uma conf'1ança ceescenee no instrumental etc inve!';t!

seção, como capaz de aprofundar ad 1nf'lni~ o domínio scnre as

!o'('ças e as próprias reaêes da Natureza - tudo em f'svor do homem e

seus designios.

Esta tendência deve ee acentuar nos anos que estão por

vir. Reconhecê-la;; incorporar s~a dinâmica ao modelo de ccnvrvên

cia soc1tLl, é (> que Se espera de Uma Assemblé1a que se propõe 6. 6,!.

c-t'ever uma Constituição verdal:1ei1:'~ente moderna ~

: ...-- ~ Ne~ sentido', a~mendaprocura exprimir ae forma con_

cisa aquilo que é essencial e dut'adout'o no tema. corl'igintl.o versõea

anteriores que não parecem adequadas

A explicitação do interesse nacional na pesquisa bási_

Ctil, não signifio3 em qualqUer hipótese subest1mação da pesquisa a _

p1icada, de de!';envolvil'lento tecnológico, mas decorre tão ~Ó do f"a_

to de ser o apoio a esta normalmente compartilhado.entre Coverno e

empresas -. enquanto que a pesquisa básica em qualquer palt é resp0r,

sabilidv.de praticamente exclusiva do Estado.

.Assenblé1a Nacicnal ecnstituinte, em 13 de agosto' de 1 987.

lU.O/.NI...~.~b --;

EJIEKD1, .-

Dê-se ao Pat'á.gra!o ae do ArtigoM a seautntel:'etla-

ns-
Art. Ai1d'- •••••••••••••••••• • ••• ,. •• '. ~.. • •••••

ç;;o:

EMENDA lP14258·0
fl Senador ConstItuinte MARCONDES GAPWlA

tJ Pl.,EoNÃRIO /c 'nlo/wo.
o........ ~

De_se a seguinte redatão a letra !.' do ltem III, ar't. lZ:
"a) o homem e a mulher são Iguais em dircltos e obrlgaçõeS,u

JUSTIFlCAC)\O

Mantém-se o príncíplo, -retiranóo_se do texto o conteúdo

que leglS1a sobre a. natureza por absolutamente perfunctório.

EMENDA lP14253-9
l: sinador /I~ONDcS GADELHA~'OI

('J~:"~pl;~~íHO

Suprime_se o texto subsequente por iJJútJl clo ponte De V2!.

ta expl1.catJ.vo e desnec:essãrlo do ponto de 'Ir;t.sta constitu~ional.

Dê-se a seguinte t'edaçàG ao ltcUl VI, A-rt. 2Q

"VI - o plurnllsMo polítlCO."

JUSTIFICACAO
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EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 86

ti_ da geração de energia elétrica, ter'fto partic1paçlo privlle

gIada no sisteaa de partilha dos recursos arrecadados coa ta:
xas e tributos incidentes sobre a produção. distribuição e uso

desta energia.

S 2" - .••••.•.•..•••...•.•..••••••..

A ausência da norma jurfdica contida nesta e

menda trouxe bastant~ inquietação à vida PolItica brasileira.

quando da doença e do martírio do Presidente Tancredo de Almeida'
Neves Creio que se deve resolver essa matéria. será fator de
tranquil1dade democrática para todos.

'UfO,.~."........lo -,

BASILIO YIlLANI

PLENARIO

EMENDA lP14275-0
['J

tJ

do

ART. 335 - •••••••••••••••••

§ 1" - •••••••••••••••••••••

I - .....•••••......•.•••

11 - .

IIl- SUPRIMIR

IV - •••••••••••••••••••••

V - ••••••••••••••••••••

VI - •••••••••••••••••••••

SUPRIMIR O 51P INCISO III DO ART. 335 00 PROJETO DE CONSTITUIÇAO

DO NOBRE RELATOR.

EMENDA SUPRESSIVA AO ART. 335

Na compatibilização do texto aprovado pela ccefs-,

são renarãce da Ordem Econômica. o dispositivo em tela foi

omi tido pelo Relator.

'trata-se de matéria da mais alta relevância para

os Estados e Municipios cujos recu hfdrIcos são usados em
geração de energia elétrica Ne -1 s a eert Ictpecãc no pro-

duto da arrecadação é eterni a p !tica de centralização da

receita há anos praticada o Gov no. O fortalecimento' das

Unidades Federadas é o qu ende com a Isercão do texto'
que propomos

!MENDA lP14283-1
~ BASIUO VILLANI

j!J PLENARIO

r;r----------,..n'~"''''''',----------_.

I:!"'ii'õ"ã"]

góâ787J.

5'~"~JU

15V~~Lã?J

ProJeto

Assim, p , ex , , a União Federal não poderá to
mar como base l.mponivel de suas contribul.ções base irnpo

nivel dtÍ imposto atribuido aos Estados ou MunJ.cipJ.os.

('"'PLENARlO

JUSTIFICATIVA

·parágrafo ânaco, As contr1.bu1.ções scc í.aa,s so

mente poderáo ter fatos geradores e bases de

cálculo dos ta-abucos compreendidos na compe

eêncaa tr1.butár1.a da pessoa Jurid:Lca de d:Lre..;

to públ:LCO que as instl.tU1.r ••

l:: pxecas c dar um l:Lm1.te à crJ.ação das contrl.

buacões sóc.iaa,a, Assim, para que não haJa invasão da co,!

petência tnbutárJ.8 atrl.buida a uma pessoa Juridl.ca de

dl.reito público por outra, põe-se esta restrição.

Acrescente-se um parágrafo âmcc ao art. 263; do

da Comissão de saaeeaetaaacâc,

EMENDA lP14280-6
CJBA5ILIO VIllANI

fMENDA lP14279-2
CJBA5ILIO VILLANI

r:r------.Lu . """ . oM...1o/ ...... 0lll •• 1o

Estudos feitos a partir de 1974, comprovam a afirmam'

tomando por exemplo o magistério, Que 59 mil professores vin

culados ao sistema estadual de ensino de primeiro grau rece:

bem menos que os vinculados ao sistema federal, que já não

são ganhos adequados. apesar do onstantes desmentidos do

Ministério da Educação

Isso ocorre em to
que os vencimentos não

salário m!nimo vigen

o Inciso VI do ART. 86 do Projeto de Constituição do
Nobre Relat9r, passa a ter a seguInte Redação:

lHe VI - .( VEDADA QUALQUER DIFERENÇA DE RENUNERAÇAO

ENTRE CARGOS E EMPREGOS IGUAiS OU ASSEHElH~

DOS DOS SERVIDORES 00 PODER LEGISlI\TlVO, E

XECUTIVO E JUDICIARID. FEDERAIS, ESTADUAIS'

E MUNICIPAIS, RESSALVADAS AS VANTAGENS DE

CARATER INDIVIDUAL E AS REll\TIYAS J\ NATURE_

ZA·.

ART. 86- .

d!!~!!I.!~!!!Y!

EMENDA ADITIVA AO ART. 89
JUSTIFICATIVA

Adite-se ao ar t 89 do Projeto de Constituição do Nobre R~

lator, o seguinte inciso III:

Art. 89 - ••••••••••••

Inc III - O TRA8ALHADADOR RURAL SERA APOSENTADO AO ATINGIR

55 (CINQUENTA E CINCO) ANOS DE lOADE. SE DO SEXO

MASCULINO. E 50 (CINQUENTA) ANOS DE IDADE SE DO

SEXO FEMININO.

De-se nova redação ao inciso 11 do artJ.go 272, do ProJeto
da cceuesãc de SJ.stematJ.zaçâo.

-lI - transmissiio "causa mortis· e doaçiio de

bens J.móveJ.B ou direitos a ele relativos':

Ao suprir este artigo, estamos elilllinando a

possibilidade de uma bitributação sobre a renda da atividade a

gricola, pois ela já é tributada pelo Imposto de Renda

_ Trata-se de imposto sobre o mesmo fator gera-

dor. o que técnicamente não é correto. Mesmo por quê. o produto

agricola. componente essencial da despesa de todo cidadão. já s!!,

porta a maior carga final do mund~

§ ONICO - NENHUMA APOSENTADORIA 00 TRABALHADOR RURAL PODE_

RA SER INFERIOR A UH SALARIO M1NIMO.
JUSTIFICATIVA

E preciso rIxar. a nIvel constitucional. a apo _
sentadoria do homem do campo, que começa a trabalhar ainda meni

no Ao atingir 50 ou 55 anos de idade. já esta alquebrado,

forças para continuar o seu trabalho pesado e extenuante

Por outro lado, é preciso assegurar-lhes um mí

nimo de dignidade, o que se obtem norma do parágra fo úni-

EMENDA lP14277-6
~' BASILIO VILLANI

Inclua-se, no art 336 do Projeto de Constituição do Nobre

Relator, o seguinte Parágrafo unrce-

EMENDA ADITIVA AO ART. 336

ART. 336 - ••••• _•••••••• ~ ••••
§ t]NICO _ MERECER"O RECONHECIMENTO, EStíMULO E APOIO. IN

CLUSIVE SUBVENC"O. DO PODER POBLICO. AS INSTIT!!

..IS;DES OU ENIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS. DE fOR_

MA IGRATUITA. NOS SETORES DE EDUCAÇAD. A5SISTEN

CIA SOCIAL E OU RECUPERAçaO DE DEFICIENTES. TO

XICOMANOS. ALCOOlATRAS E OUTROS COM DESVIO DO

CDMPORTANENTD NORMAL.

=- '~IÚ.... ,'ClllUlo/l"'tO...ulo------___,

EMENDA lP14284-9
tJ BAS1LID VILLANI

fÇ"~';';=]

(Çi~;;;].

BAS1LIO VILLANI

EMENDA ADITIVA AO ART. 304

Inclua-se no art. 304 do Projeto de ConstitulçUo do Nobre Rela

tor o $eguinte S 'R: -

Não há porque trazer para a tributação do J.mpo.!

to~ mortJ.s os bens móveis, pois as ações ao portador

que são o grande instrwnento de flex1.bilidade do eaeeeaa
capitalista - ficam de fora. Quer dizer: só se atinge os
'titulos ncaaneeaves , o que é um retrocesso. A Comissão de

reforma de 1965 tem excelente JustJ.ficativa econômica das

razões de não se tributar as ações.

PLENARIO

!MENDA lP14281-4
['J

m----------- l u n /•.,...""'AÇ1o _.rr;:"~';=)

('Çj~';J;JPlE~RIO

~gr!(;{faoartigo lqq do Projeto.

"i 39 - Serã Inelegfvel para mandato eletivo o
administrador cujas contas não tenha merecido aprovação do Tribunal de
contas da Untão".

ART. 304 - •••••• __ ••• _•••••••••••

S 4" - As pequenas e .icro eepresas n30 serão atin

gidas por eoreas federais, estaduais ou .u:
nic1pais que verse••aUrla de natureza tr!

butAria. coaereial ou adalnistraUv8. exce:

to quanão nelas expresseeente .encionadas.·

para assegurar-lhes trataaento adequado.

Trata-se de cceteepfar , com o apoio do Governo'

as instituições que prest.ee o relevante e necessário serviço de

atendimento assistencial a pessoas carentes. cooperando com O PE

der público no atendimento dos deveres sccrars , àqueles que nãc
dispõem de meios próprios para _se sust.entaree, nea de acesso aos

eeears direitos que lhes assistam /~

Com Inteira Justiça, o TrIbunal de Contas da União teve

sua competêncll!l a~llada no projeto do novo texto constitucional. Contudo

ainda carece de coerclbllldade. pois. aquela corte nio dispõe de- força 5U

flclente para punir, na prãtTca. o mau administrador púbi tcc, -

E preslco que a lei Halor outorgue a merecida competên

cia ao Tribunal de Contas da União. para tornar InelegTvel o administrador'
desonesto.

Ao fazer a cOlJlpatibillzaçllo do texto aprova

do pela Comissão temática da Ordem- Econômica, o Relator omi ti-;;

o dispositivo em tela A matéria está relacionada com a defesa

que se pretende dar às pequenas e lIIicro eeeresas'vic que diz res
peito ao tratamento tributário. comercial ou adlllinistrativ~ -

Principalmente. em períodos de crise, cceo
o que estamos 'atualmente atraves~, onde o poder público en

tra como agente regulador da ~)kBf'e econômica.

~A lP14285·7
~O VIlLANI

=- nln/,.",~

EMENDA SUPRESSIVA AO "RT. 335

Adite-se ao art~ 308 do Projeto de Constitulç'fto do Nobre Rela

tor o seguinte Parágrafo lP t- enueerandc-se o atual parágrafo !!
nico para § 2".

ART. 308 - ••••••••••••••••••••••••••••••

§ 1" - Os Estados e MunlcJpIos. cujos terrlt~

rios for.. afetados pela utillzaçlo de recursos hldrIcos p~r8'

EMENDA ADITIVA AO ART. 308

SuprimaJll-se os 55 10 e 20 do Artigo 335, que trAta das co.!!.

trJ.buJ.ções socizds.

JUSTIFICATIVA

Além do mais. o 5 IP especifica algumas contri

buições e no S 20 se Iiiz que qualquer outra pode ser cria

da. ! o mesmo que uma nOI1Lll deteminar que uma pessoa pode

ir ZI uma festa vestido de terno branco, terno Zlzul. terno

venaelho e ••• 'terno de qualquer cor. Isie)

As contrJ.buições sociais Já vêm prev1stas na pa,::

te do sJ.stesa tributário - art. 263. onae, alJ.8s,estio bela

sJ.tuadas, peJ.s tais exações participam da natureza tribut-ª

ria.

rr;;;;LJ
rç7~;t;;]

'~......../~OM'UW...._ ..lo_-- ___,

fi PLENMIO

EMENDA lP14282-2
fi BASILIO VILLANI

EMENDA ADITIVA AO ART. )1'6' 15S

Adite-se ao art l'~r do Projeto de Constituição do Nobre

Relator I o seguinte Parágrafo lkd:e=::-.3~ :.

1sT
art. J.S6""- ••••••••••••••••••
§ e.=co 3't • SE A MORTE DO PRESIDENTE DA REPUBLICA SE DER'

APOS SUA ELEIÇA0 E ANTES DE SUA POSSE. O VICE

..PRESIDENTE ASSUMIRA POR TODO O PERloOO DO

MANDATO· ..

1u:10/..... I1.~O
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BASILIO VIllANI

EMENDA lP14286·5r: BASILIO VILLANI

r: PLENARIO

W~';;"Q

fÇ7~~JEJ_

EMENDA lP14290·3
r:
"' .uol"""cQ..lldo/l"'~o.,... lo

PI EN~RJQ

r:=;:~";;=:J

rçr:;;j

JUSTIFICATIVA

O dj spcs l e Ive , tal como se encontra no texto do Prs.

j e t.c , diz que o ICHS [novo ICM) não Incide sobre operações

que destinem li outros Estados petróleo. inclusive combustl

ve l s l Iqu sdc s e gasosos deles derivados, e energia elêtri

EMENDA ADITIVA AO ART. 372

Incluir no ptojeto de Constituição do Nobre Relator o segulr.te i~

e1so VII

Suprima-se o t 1'1. do art. 272, do Projeto de ConstItulçio
da Com[ssão de Ststemattzaç:ão, que outorga aos Estados

DistrIto Federal a possIbilidade de se instituir adicional
ao Imposto sobre a renda.

O preceito prejudica sensivelmente os interesses do

Estado do paranâ, pc t s não permite a tributação do forne·
cimento de energia ej êer ree para outros Estados.

JUSTIfICATIVA

rr;~";;'u

l'Fi~~78!J-
.LI.íalo/"..'"iol.....o.. ull

Daf a emenda ao

da operação Interesta u

Não há necessidade, assim, de se criar uma figuril e!.

drüxula para ressarcir o Hun t c Ipte pelo custeio de obras

publicas

! eens Ive t que o eexee nio veda a tributação do ál
cool combustfvel, pois traria pr u zos aos Estados Horde.,!.

tinos. Todavia, como se trata él exciusão da

Incidência do ICMS velo er lia.

JUSTIFICATIVA

Os serviços prestados pelo Poder' Pübllco são remune

rados através de~ ou preços pübllcos. E a realização
de obras. que sempre causam beneffcios aos ImóveIs da área,
ê custeada peta contribulçio de melhoria

Suprima-se o art. 258. do Projeto de Constltulç:ão da Comis·

são de Sistematlzaç:io. que outorga ao Hunicfplo a possiblll

dade de se Instituir contl"lbulção para o custeio de obras

pübllcas.

Em rigor de verdade, se estã criando uma taxa para

remunerar obras, o que desnatura em parte o sistema er tbu

tár lo posto no projeto.

r.r__~~ 1UtQ/ ... I1"o:.o~IQ ,

r: PLENARIO

EMENDA lP14294·6r: DEPUTAOO BASILIO VILLANI

f=J=~;~

l:»i~~jã7]

BASILIO VIlLANI

A l s sc , ed te tene-se a nova competência das Federadas

para Instituir o Imposto territorial rural. o Imposto sobre
doações e heranças de quaisquer bens e direitos e o atual

IPVA (sem dividir com os xun te Ip tes o produto da arrecada _
ção), e ver I f Icar-sewá o despropõsl to da med ida.

Além do meIs , com a per'da da receita que a União vai
sofrer com o novo sistema, i sensfvel o aumento que terã de

fazer nos impostos de sua própria cOlflpetênc.ia Assim, não

é aconselhável de l xar aos EstajcfQ tributação da renda, ta.!!!

bém. // J

JUsT I FI CATIVA

Dê-se a seguinte redação ao S ,.~. do art. 273. do Projeto
de Consthulção da Comissão de Sistematização:

Os Estados forilm fortemente aquinhoados na nova par.
tl1ha trlbutãrla Somente o novo ICH. com a Inclusão de

se t s Impostos C. 5 federats e mais o IS eun te tpe t}, Jâ é
suficiente para dotar os Estados de excelente arrecadação.

ll§ "0 _ A competência munlctpal para' Instituir e co

brar o Imposto mencionado no Item III exclui
a dos Estados para tns e r eur r e cobrar.

mesma operação, o Imposto de que trata

hem III do art. 272 11

PLENARIo

EMENDA lP14291-1r:
Et<4ENDA ADITIVA AO ART~ 3T'

Várias são as regiões onde atividades econõm!
e as não se desenvolvem e não adquirem escala de mercado pela fal_

ta de apolo às suas vocações e singularidades culturais, scbretu.,

do quanto a educação e formação profissional. A disponibilidade •

de ensino, com as características adequadas. amperfcsaeente esti

mulará o desenvolvimento destas regiões, ccnt r.í budndo para a fix!

çãc do homem, melhoria de sua Qualidade de vida, rrubfnoo , ccnse
cuenteeente o processo de inchaçãoy~ cidades brasileiras

-PLENARIO

ART. 372 INC. VII - Oferta de ensino técnico rural, nas proximl.d~

des das regiões ou m).cro regiões econômicas •
observadas a vocação econômica destas. suas

singularidades culturais. as condJ.ções socia
is e eccnêmtces do educando e a qualidade do

ensino.

Adite-se no art. 3TJ do Projeto de ConstituiçRo do
Nobre Relator, o seguinte inciso VIII:

ART. 373 - ••••••••••••••••••••

IHC VIII - MANUTENÇAO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE

DE 211 GRAU. ADEQUANDO_O As NECESSIDADES

DA COMUNIDADE URBANAS E RURAIS.

PLENARIO

BASILIO VILANI

r.r------..&ll.l.../~D....lo/.UI~o.,,,llI ___,

Como se encontra redigido o atual § "0 do art.273 do
Projeto, na operação de venda a varejo haverã a Incidência

do novo ICH e do Imposto munI c Ipa I sobre a venda a va rejo.
Ora, essa dupla tributação, além das contrIbuições que Incl

dem sobre o faturamento (Ftnsoc:lal, runrur e t , PIS.etc.>' r:
p re sen ea IJma violenta carga r t see r sobre o consumo de bens,

JUSTIFICATIVAo acesso a Universidade ainda é 11mi ta

do às classes mais privilegiadas e o ensino fundamental '
não estimula profissionalização.

O país necessita de recursos humanos e
de tecnologia básica principalmente para o ceserwctvreen;
to da agricultura e da industria ~ dever do Estado provi

denciar a implantação de escalas-oficinas, capacitando-a;
para o atendimento da crescente demanda principalmente
nas áreas mais carentes.

EMENDA ADITIVA AO ART. 381

AAtu.t.~ (lo 31~
~ ~ Art. ;sarda projeto de ConstituiçRo do
Nobre Relator &- segll!nte Pjjlfág16fo Óolco. d%k ti.~~.

Assim, num sistema que se prop6s a evitar a regressl
vidade social da tributação. a proposta de Incidência de

dois Impostos Indiretos sobre ~umo soa como uma here •

s te e v tc têwe t e ã técnic.'" t.;KyirJa.

BASILIO VILlANI

us 10 • E facultado ao Executivo. observadas as ccn

dlções e limites estabelecidos em lei, at te _
r-ar as 411Lquc t as dos Impostos enumerados
itens I e 11 deste artigo."

JUSTIF ICAT IVA

[lê-se a seguinte redação ao S U. do art. 2'10, do Projeto de
cens e r rutçâe , da ccat saâc de Slstemattzação

rY:~~~~
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Se a Unlio pode mexer nas alrquous do Irl e do ISOF.
por qué os Estlldos nio podem manejar da lIleSllla 1lI1meira
ICH?

Alfquota i base dC~ilCU1'alvo nrTs.imas exceções.
O.vem ser obJeto de lei. como - • ocotre e.m todo e qual-
quer pafs civilizado: '

Não há ratões para se permitir ressalvas no prlncf.
pio da estrita legalldade tributária, salvo com referêncIa

aos Impostos de Importação e de exportação, que, mllls do que
fontes de produção de receita, são instrumentos de. polftlca
de comércio exterior. .-

BASILIO VILLAI F!';;"~TJ

~J87J-PLENARIO

EMENDA lP14296-2
r:

Por reflexo, deveri ser suprllllido 'do texto o art.278
do Projeto. que cuida da dtstr~o do produto de arreca

dação na hlpôtC5C de crlaçã~A~,...rnij)hto re s tdue t peia Uni-ãOo

' ..TC/_T"OC~O -.

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o art. 261, do Projeto de Constituição da Comis

são de Sistematização, que di competência residual ã União

e aos Estados pal'"a criar outros impostos.

NUllla partilha que todas as atividades econômicas Jã
se encontram YlIstallle.nte tributadas, Inclusive com a previ·
são de elllp-réstillll>5 compulsórios e contribuições soclals,não

hã motivo para se deIxaI' o call1po aberto para InstItuição c;fe

novos Impostos.

Anote·se que algumas opet'açôes. comQ as tndustt'llltf.
por exemplo, são duplamente trIbutadas (IPI e ICMS). cqlllP

as vendas em gel'"al (ICMS e contribuições). não hevenêe
je t s , calUpo aberto .. novas trtbutaçÕe.s.

Pretendemos com este parágrafo único, dar a liberd,!
de de ação que as entidades de ensino necessitam, selll a ingerênci

a do poder público em sua administraçl'Jo. Acreditamos Que será a:
través da livre iniciativa, ( em todos os órgRos), que melhorare
mos o nível de ensino em nosso PaIs.

PARACRAFO 13NICO _"O ENSINO 'E LIVRE A INICIATIVA '

PRIVADA QUE O MINISTRARA, SEM INGERENCIA DO PODER

Pl]BLICO, SALVO PARA FlM DE AUTORIZACAO, RECONHECI_

MENTO, CREDENCIAMENTO DE CURSOS E FISCALIZACRD DO

CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO DO ENSINO".

EMENDA ADITIVA AO ART. 392

Adite-se 80 art \.392 do Projeto de tonstltuiçDo do Nobre Re

lator o seguinte inciso:

JUS T I F I C A c~A O

r.r----------tIlT.1""'....OC.oclt--- ,
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ART. 392 _ ••••••••••••••••

INC. I _ ...•.....•....••

INC. 11 _ ••••••••••••••••

INe 111 - ••••••••••••••••

INC. IV - GARANTIA DE PARTICIPAçnO NO DESPORTO. SEM DISCRI

HINAÇAO DE SEXO. ETNIA. COR. IOADE E DEFlCIENCIA'
FtSICAS.

JUSTIFICATIVA

o Novo texto constitucional ~eve expungir todo t1
po de tratamento discriminatório, $obretudo na 4rea dos desportos, '
em que deve prevalecer a solidariedade de todas as criaturas humanas
O princIpio latino " .ens sana In corpore 50no· deve prevalecer para
todos.

EMENDA lP14293·8
'(=1 BAS1LID VILlANI

pê-se i letra ub", do Item 11, do t 11, do art'. 272 do Pr~

jeto de tonstttuiç.io da to_lssio de Sistematização, lilo se·

gulnte reda~io:

!lb) sobre operações que destinem a outrOS Estados
petróleo. Inclusive c:ombu-stfveis t rquldos e ga

sosos dele derlvados ll
,

Suprima"se o S 1t'l, do er-e , 270, do Projeto de Constituição
da Comlssio de Stsumattzaçio, que dispõe sobre. represe,!l
tilyiio da Unlio em Jubo. •

JUSTIF tCATIVA

Hio tlâ razão para se colocar num ees ee ecns t t eue te

n<l-l que iI represen~i1y~o da UnfÃQ elll J1JrZO gabe à rrot:t1rado

r re " .. filzelJda HiH::fQnf'l1, -

Elisa é Qllla brlg~ dQlIlês.Uça ... entre a Proclfrftdorla
d~ filze-ndil Ifilc{anil 1 e- OI Proctlrilclorh da Jl.lstfç<t- (MIllhté ..

rio P\ib1 i1:.o) .. qlfe \iuc ser "~çidhlil em 1.i ordlniirh
nio no texto da Constitul~io e i1lndil l1a parte do sistema
triflutirto.
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•

Relevs;-se que a ação democrat::Lzadora da livre in::.

ciatJ.va se implementaria. a teor do dispositivo constituci,g.
nal, IIl.cdiant.e a distr::t.buição da riqueza, do trabalho e dos
meios de produção. Ora. eJII um Estado deIllOcriitico o J.ndivi 
duo ou -grupo de ::Lndividuos deve ser lJ.vre para alocar tra

balho e melos de produção e IJ~, con5eql1entemente, ri

queza.

Admitir como tarefa do Estado a democra~ização da
livre inicia.tiva é adotar como pretlÚ.ssa a necessidade de

U!i1a ação intervencionista do poder, o que, ã evidencJ.a.

lncongruente COlll um Estado democritico.

substituição ao atual Codigo de Menores, bem COMO sob te a
loetl tulçõa dos Conselhos Naclana.l., EstaduaIs e MunicIpaIs,

da criança e do Adolescente, dos ~uais deverão partiCipar '
entidades públlcqs e privadas cO'llDrometidas com a nrceccão '
e a defesa dos direitos da criançé1 e do adolescentv

JUSlIF'ICATlVA

A l:1.vre iniciativa não ii algo democratizãvcl. Por
ser l.ivre, ela. em si, -configura a essência de mlln::Lfestação
democrática.

xn - abolir 'todas as formas de opressão e exploração e 9~

rantir o bem-estar e a qualidade de vida .do povo.

ART. 6 _ ~ ••••• _•••••• ~ •••• ~

INC. I _ "~.~'.'~.' .•. '.'"

INC.II _ •••• ~ •••• ~ •••••••••
INC.III_ "E~timular 11 livre iniciatha, promoven

do a distribuição da riqueza do traba
lho e dos meios de produç::ío. E garan~,ji[

o bee-eatar e a qualidade de vada do~

A sãtuaçâo a em que vive a maior parte da infância'

e da juventude braaí refres é de verdadeiro descalabro Em

1986 morreram 400.000 crianças de O a 5 anos, por doenças'

perfeitamente ev.í taveãs , Esse núm~ro de mortos equj Lavent.e '

ao efeito devastador de 5 bonbas de at rcsmea Oos 66

lhões de brasileiros entre O e 19 anos, temos hoje no Bra
sil. 45 milhões vivendo em condições sub_humanas; 2S mf-,

lhões em si tuaçêc de alto risc, milhões sofrendo de de!

nutrição crônica. 12 milhõ aban onados ou órfãos cesassfg
tidos; 9 milhões obrigaj, ao t balho precoce j 8 milhões'

em idade escolar, for/~a esco a. 7 milhões portadores de
deficiência físiea, sensorial ou mental, sem atendimento' 1

milhões vivendo nas ruas e preçaa- 4,5 milhões de meninas'
e moças lançadas à prostituIção, das Quais 2 mllhões em id.!
de entre 10 e 15 encs t centenas de milhares confinados em

internatos prisões, em condições desumanas, dezenas de mi

lhares presos ir:egularmente, vítimas de maus-tratos e de

gradações de todo tipo, vários milhares mortos POr suicídio
todo ano, vários milhares tentando o suicídio, mutilados •

por sementes de trabalho ou mortos anualmente na violência
das grandes cidl'.!.des

O Futuro do país esta comprometido se não alterar
mos profundamente esta situação, indo às SUelS caUSas maas "';".

profundas A COf\stltuição deve incorporar dispositivos que
habihtem o Estôldo e a Sociedade a empreender es sa que, en
tre as grandes e imprescindíveis mudanças de que carece

Nação, é uma que não pode esperar

fCl<To/ ....f"~IO, -,

EMENDA SUI3STITUTIVA AO ART. 6~,

Dê-se ao inciso III tio art. 69 do Projeto de Con!
titUiçi!Io do Nobre Relator a l:oeguinte tedação:

ComDete, efetivamente ao Estado, estlmular a 11-

vre iniciativa, e ni!Itl democratizá-la, conforme propõe o texto do
ProJeto, cuja emenda. ora se propõe.

A eenreseãc "Oemocratizar a livre intciativa", s.2
bre ser vága e genérica, presta-se a confusões. Com ererec , a tat'~

fa do Estado brasile11'o de promover lhor distributÇão da riqu!
Z8 tracIonal há ae- submeter-se às ôor s garfntlas ftJndamentals •
lnsc:ritas na futura Constitui • den e elas, o dlre:lto à propri!.
dade e nãc Interveoçac do E do no oQl!nio eccoêarr-o ,

Assill. o intuido mani.festQ da presente proPosta é o de

compatibilizar este objetivo fundamef'\tal estabelecido no art. 6~

inciso llI. do Projeto. com outras glilrantias, também fundamentais
tal como reguladas lllais adiante. nas sedes próprias.

Desta maneJra. adequa-se melhor falar e.,m estIllular, do

que dellocratizar. nesta passagem do texto em foco.

vc",

Dê-se ao inciso 111, do artigo 60 40 ProJeto da Comissão de

Slstel1atbação, a seguinte redação:

EMEI'IDA lP14301·2
e! BAStuo VIllANI
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EMENDA SUBSTITUTIVA AOS ARTIGOS 419.420 e 1121

Substitua-se os arts. 419420 e 1121 do Projeto de
ConstitUição do Nobre Relator, pelos seguintes,1 ~"'
80-"'" ",~.~ -

érc, l:.s.~t~ à sac:led~de e eo Estado assegurar à
criança e ao adolescente, além da observância dos direitos

e garantias individuais da pessoa humana em geral, os
guintes direitos

I - A va ca , à alimentação,à moratl:l.a, à saúde, ao
lazer e à cultura, à ecucaçãc , à dlgnidade, ao respeito e

à liberdade, a profiSSiOnalização e a ccnv.ívênc í a familiar
e ccecní tar ra

11 - à assistênCia social, sejam ou não os paas ou
responsáveiS contribuintes do sistema nr evroencãar í c ,

III - à proteção especial quando em situação de vul
nerabilidade por abandono, orfandade, extravio ou fuga de

lar, deficiência físlca, sensorial ou mental, infraç:!lo às

Leas dêpendêncaas de drogas, vitimJ.Zaç:!lo por abuso ou ex ~

ploração sexual, crueldade ou degradação, assim como quan-,
do forçados por necessidade ou trabalhO Precoce

Art. O estado garantirá às famílias que o oeces-,

sitarem e o desejarem a educação a ass Is têncaa gratuitas

às crianças de zero a $eili::s.a..;s, m instituições esoecfara
como creches e pre-esco~-

Ikt. 7ad~ Cf? ça te dlreJto ao ensino gratuit4

a partir dos seis anpll até conclusão do nível medi o

ParágrClfo único - O ast.ado garantirá à secfedace a partlc.!.

paçêo no controle e na execução da polít.tca educacional en
todos os níveis, nas es rêrae federal, estadual e municipal

através de organismos cctet ívcs democratJ.c::amente ccnet rtu.,
Idos

Art. - O Estado promoverá, cOI'ljuntamente com en

tidade.!; não qovemament.aí.s , políticas de saúde eaterno-m.,
fantil e de prevenção a de rrcf êncí a físicCl, sensorial e '

mental j assim como poHlicas de integração à sociedade do
adolestente portador de deficiência, mediante o t refnaeen;

to especializado para o trabalho e a ccovtvêncaa , e a fac};.

JJtaçãp .rlD .acesso aos bens e serviços COletivos, com a ell
minação de obstáculos CMo .preconceitos e barreiras ercut.,
tetônit:as

Art. - O trabalho da c r Lança e do adolescente se
ré reãuradc em legIslação especial, observados os seguint;s

prinC!llios~

I - idade mini ma de 10 (dez) anos de Idade D,!
ra admissão ao tnâJUra,

II - garantia de acesso à escola do trabalha _
dor menor de 18 anos.

III - direitos trabalhistas e previdenciários,

ao do adUlt~: - isonomia s~~ em trabalho equivalente

V - proibiçã /' do t abalho insalubre e perigo_

so, também como o do t6 alho oturno.
ART _ No atendimento pelo Estado dos dIreitos assegu_

rados à criança e ao aetolescente, caberfio à União e às Uni_

dades Federadas os papUs normativo e supletivo, respectlv,!
mente, e aos municípios a execução das Políticas e progra. _
mas específicos, respaldados por conselhos representativos'

da SOCiedade civil
!=oa:ágrafo único - A lei determinara o alcance e as fo,!,

mas de participação das comunidades locais na gestão, no

controle .e na avaliação das políticas e programas de atendi
mento aos direitos da criança e do adolescente. e de assis_
tência à gestante e à nutriz. ~

Art. - A criança e o adolescente a quem-se atribua a

autoria o'e infnn;lla f/e(lJl terá qamntloJ S lQ",strLJção contr!!.
ditórla e ampla defesa, com todos os meios e recursos it ela
inerentes,

§ lP - A apllcaç~o ã criança e ao adolescente de qual
quer medida privativa da liberdade deCOrrente de infraç~o

penal levará em conta os seguintes princípios.
'I _ E)(epcionalidade,

II _ brevidade.
III _ respeito à condição peculiar de pessoa em desen _

volvlll1ento.

§ 2" - Fica estabelec~a ;;,'"1 imputabilidade penal até
-dezoito anos /

Art - Fica 'rat~n: da a eclaração Universal dos D!
reI tos da Criança~ apty- ada p a Assemblêia Geral da ONU em

20 de novembro de ;..6'9, éu '5 prIncípios são incorporados~
a esta Constituição.

Art _ A criança e ao adolescente dar-se~á priorida_
de máxima na destinação dos recursos orçamentárIos federais

estaduais e municipais
Art _ Leis federais, a serem aprovadas no prazo de

dez meses contaóos a'a promulgação deste CanstItlliçlJo, tJisp.!!.

do sobre o código Nacional da Criança e do Adolescente, 'em

No Brasil, inúmeras foram as iniciativas no sentido

da codificação do nosso Direito Rural. óataóo oe 1.914 o primeiro
projeto de cóoigo, que não teria chance de ser analisado e dí scu-,

tido pelo Congresso Nacional E:m I 937, surgiria outro projeto, •

calcado nos conceí tos da Constituição de I 934, da lavra do eeu
nente Deputado BORGES DE MEDEIROS, que teve fim aos dos outros '
Mais tarde, POr iniciativa do então Ministro da Agricultura, Or

APOLONIO SALES.. foi então constituída a comissão para redigir um
projeto de cOdificaçll.o Rural Essa ccmí ssãc trabalhou a partir de

dezembro de I 942, vindo a conoluir o seu projeto em 1.944, após

receber sugestões e eoj abcrações de inúmeros õrnsos de classe. al
secreções rurais, governos estaduais e prefeituras municipais,não
vindo a merecer entretanto sorte~nte dos do.is primeiros.

f?------- '~~H•• "'/t~~II •••/C".~~.,U1a
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o texto acaba por alimentar insuportável conflitA!!,

cia entre direito pessoal e dever público, com graves inconven,!

entt!s de tempo e lugll.r em sua essência

Neste caso cabe eemcr esta emenda, pois admite .as
buscas nos casos de "FUMUS BONNI JURIS-, sob rígido controle j.!!

risdicional

EMENDA MODIFICATIVA AO ARTIGO 496

ARTIGO 496 - DENTRO DE: UM ANO. A CONTAR DA DATA DE PROMULCAÇAO DA
CONSTlTU1ÇRO BRASILEIRA, SEM APROVADO PELO CONGRES

SO NACIONAL UH cromo RURAL BRASILEIRO.. COOIGO ESTE

QUE SEM NORMA JURtDICA DE: SOLUçnO DAS QUESTDES E DA

EXECUÇno DA POL1TICA AGR1COLA. APL.ICADAS J\

REGULARUAçno DAS SAFRAS. SUA COMERCIAlIZAI;AO E SUA

DESllNAÇM AO ABASTECIMENTO E MERCADO EXTERNO. A SA
BER:

a) - PREÇOS ~ GARANTIA;
bJ - CREDITO fWRAL E AGROIHDL1S'tRIAL;

c) _ SEGURO RtJRAL;

d) _ TRIBUTACl\O;

e) - ESTOQUES REGULADORES;
f) - ARMAZENAtEM E TRANSPORTE;

g) - REGULAÇAO DO MERCADO E COI4€RClO EXTERIOR;

h) _ APOIO AO COOPERATIVISMO E I\SSOCIATlVlSMO;

1) - PESQUISA, EXPERIMENTAJ;AO, ASSISTENCIA TECNtCA E EX-
TENSAO RtlRAL;

j) - ELETRIFICAÇAD RURAL;
k) - ESUMULO E APOIO IRRIG M

1) - INCENTIVO A AGR ;.f)ECUA

Ao assegurar como garantia do cidadão a pri
vacid<lde de sua moradia, o Projeto inovou o conceito de 1nv10
labilldade de casa como asilo do homem, fugindo a nossa tradl
çãc Constitucional. -

Privacidade é eeecs que asilo inviolável, c.!!,
ma não é direito restrHo à moradia

Ver! fica-se ainda"...q ao pretender assegurar
a privacidade noite e dia, o Pr j cabe por incluir Precei

to 'de caráter unicamente pro s ual qual seja a natureza dn

conscentimento, que deve r udic I, nos termos da proposta

ART. 12- ••••••••••••••••

AL 8) - ••••••••••••••••

b) - A MORADIA r o ASILO IN'IIDLAVEL DO INDIVl'DUO;

NINGUEH NELA PODERA PENETRAR DE DIA OU J\ NOI

TE, SEM CDNSENTIMENTO Do MORADOR, A NAo sER
PARA ACUDIR VtTIMA5 DE CRIME OU DESASTRE. OU

PELOS CASOS QUE A LEI ESTABelECER.

üê-se a alínea "b" do inciso VII do art 12. do Prcjeto
de constitulçã~ do Nobre Relator, a seguinte Redação'

TI.,a/""IT,,~.~l., -,

Dê-se ao artigo 496 do Projeto de Constituiçfto do Nobre Relator a
seguinte redeçãc-

EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 12

A evidente dificuldade com que se defronta o
GOv~rno para viabilhar a política 8gtária. resulta -em gl:snde

parte d~ uma legislaç;~o espars-a e di'lersificada. Pretende a E
menda, ao pl'escrever a discusslio e votaçl:lo, pelo Congresso Na

c1otla.l. de um C6dJgo Rural BrasileIro. cansol1dar 85 leis e ou
tros diplomas legais especí ficas. para assilfl obter SOlllçaes 1n

1:egtadas e eficientes para os problemas que envolvem o homem, a
terra, os seus programas de reforma agrária e de desenVolvimen_
to de produçl:lo.

Aos problemas apontados somam_se o da coloni

z.açb.o e povoamento de grandes extensões de terras n~o aproveit~
das, de sua subdivis§o em glebas, da racionaHzaçfto, da explor;
çD.o econalllica dos recursos do campo e da fixaç:l.o do hOlllem -ao s~

lo, t.ornando-o fértil e prOdutivo, itens -que poderiam, com van:
tagem, fazer parte dI) Código Rural BraSileiro. como lei básica
para uma objetiva Política agrãria.

Tenho absoluta certel:a que se trata de ques
Uo de interesse da Constituinte, e ~ue deve obter, de sua sobe
ran1a. discussD.o e Vtltaçtl.o que afinal 'Conduzam h ediçtl.o do Códl
90 Rural. como fizeram out-ros Paises. -

EIlI 1144, a Suéc
lAndia. elaborou o Primeiro Cád

França aprovava, pela sua -Con tuint, o seu C6digo, a Itália

em 1.807, instituiu o seu Código repr-oduzindo. na época. quase 1!!,

te!ralllente, o c6d!go rural Francés; él: Bélgica, em 1.806; B Espf!.
nhEi, em 1 876; a Unlfto -Soviética, el'll 1922, revista em 1928/29; a

Grécia em I 933. "Na América do Sul. a Província de Buenos Aires,'
em 1.665; a República Oriental do Pa:taguai-. em 1875. ocasiDo
que seu C6digo foi havido como o mais completo em relaçl:lo
existentes na época rle sua promulgação, o Paraguai, Pt'oflulgou o

seu C6digo em 1877; a Bo1!via,uniflcou toda a sua legislaç:io ru

ral em 1.901. que passou a vigorar Como c6digo Rural; o México, '

também promulgou um moderno Código em 1928, que vigora até hoje.

tJ PlENA.,O

l:J PlENA.,O
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o direito de greve como está redIgido no projeto, crÚ!

lJlIl total desestimulo a qualquer atlvldüde empressarlat, porque nenhum encrc

sãrlcf suportar5 conviver com o arbitrio das direções SfndIcals, pro'llove~do '

paral1za,ões sem qualquer tipo de punIção,

O Direito de Greve deve ser contemplado no te)tto CO~SN

tTtuclonal de forma relativa e não absoluta,

Tal" ê o camInho trtlhado na França, ItálIa, Espôlnha •

Portugal, K~t<;(), Vctmi:uela. CQtômbla. Perú e Panarrtã, onde existe o dtrefto

de greve constltulcionalme.nte protegido. mas com as limitações Irrpostas por

tets c regulamentos.
A tonstltulção francesa, por e.<.emp\o, contém no

preâmbulo que o direito será exercido de acordo com o disposto e.m leis e re

gulamentos.
Ncs Estados UnidOS, a greve pode ser suspensa quando 1

afetar Cl intcrêsse püb\icc. E ta~to a fraf\ça como os Estados Unidos são del!2

eraetas tradlcll'Jnnrs que servem de exemplo para o mundo.

Como instituição emlneneeeentc democrátlca,a çreve-oeve

ser conslderada como tIma notável conquista dos trabalhadores. tias ela n50

pode deter o poder de levar.li extinção a categoria empresarial. o que ocorr!

ria com b antil1..Eçã:l· Indeflnldl:l de ll/II movimento previsto. sem limItações e

sem qualquer tipo de controle Judicial.

J Nos termos <190 gcr\ s , pilra a noVa redação da alI

nea q} N Hem j-Y_ do artrga 17, iJssegu do o dFreíto de greve, mas sem

as restrições ao poder judlclã' pari] Jul Ar quanto.li legalidade do movlmc!!.

to. A eKpressâo "S: llyre o direIto de greve" atende, pJenamentc o propó51to

ele assegurar Tal direito no texto eoflstltuclontil, pois, esse l'manlfestDçào

cole.ttva" Insee ldc no texto do projetO é demasladt1me~te atItÇlta Çlara. IlIere.ct':.C"
garantltl ccns t l rue lcnat às cegas.

A co~stltuição não pode atl"lblllr aos trabalhadores um direIto

potestiltlvo - que depende exelUslvDmal'Jte da vontade próprla _ para deter1'l1_

nar quanto .li t Icrtuce ou ilicitude dti greve. Isso é um Dbsurdo juddlco e

UlI1 autentico sute ldte po) ítleo que nij) existe em nenhuma sociedade dernocrá
erea, -

Adite-se ao Art. 67 § '19 do Projeto de Constituição do
N'obr~ Relator, a expressão: rnàS terá de fazelo nos moldes
cond.1ções dos já exlstentes. i.ntegrados por 5, no m!nimO e 7

cons~lheiI::os no máximo •

EMENDA ADITIVA AO IIF\T. 67 §, 311

A leglslação atual. es tabefece alguns pressupostos p~

ra a legalidade da gre.ve. Mas sabli3mente dIspõe que, eD50 n;io haja a solu 

çâ'o para o conflito de interêsses entre empregado e empregador, Intaur<lr-s,!

ã o d1:lsTdlo eeteetve, como camInho D oluçiío do litT910.(P.rtigo 23 da

lei 4.330/64).

PLENARIO
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JUSTIFJCAIIVA
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EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 12

Dê_se a letra r inciso III do ar t , 12 do Projeto de Constituição
do NobJ:'e RelatoI: a seguinte Redação:

.1USTIrICAT:I.VA

f) - NIflGU=M SE:RJt PREJUDICADO EM RAZRO DE NASCIMENTO, ET
"IA, RAÇA, COl\, IDADE, SEXO, ORIEN1AÇAO SEXUAL, ESTADO CI
VIL. NATUREZA DE TRABALHO, RELIGI1:(Q, CONVICÇOES POL::cn:CAS

OU FILOS(jnCAS, DEFICIêNCIA F!SICA OU UENTAL, OU QUALQUER
OUTRA CONDIÇAo SOCIAL OU I~DIVIOUAL."

"dI in~enização do trabalhador oi'esped~do ou fundo de gara!!
t~a equivalente, com ~ncidêflcia de multa, em uma ou o,!!

trtl hipótese, proporcionalmen'te pro9ress1.'I1a. em rela.ção
ao tempo de serviço;

unG/""'"".~;:o

De-se li letra "d", do ~nC:LSO I: do art~9'o 13, do ProJeto da

Comiss1io de Sistematização, a seguinte :redação.

A nova redação objetiva proteger, principalmente, o def!
ciente_ffsico ou mental, o idoso e a criança, que cevem ser PRI
VILEGIADAS por leI.

E:m todos os países do mundo e mesmo nos casos de salya
menta, existe (I privl1ég.io para os idosos, as crianças e os def!
cientes. -

Ora, a restr i9!Io sugerida pelo Ilustre Relator prejudica
O dlreIto dos idosos. das crianças e dos deficientes, J.mpedindo
que a lei ou 'qualquer autoridade protejam convenientemente os me,!
1lI0S~ ....

Nos países mais evoluid.9 ti Icfentes visuais dispõe'

de sJ.nali.%aç~o adequada n~sv {Ís Úbl as: 0ê deficientes físi
cos, até no BraSil, dispôem e eqas upâas em alguns estaciona

mentos, dispõem ainda de s reb xadas e telefones públicos a

deqlJados etc. etc. etc .~

Assim, não é possível "a restriç!:lo pretendida pelo Rela
tor, devendo, isso sim, prevalecer que nlfhguém será I ~I:ejooica~G

eaquetee circustâncias.

A preferência e prioridade (ou PriVilégio) para cr-Iao
ças , defIcientes e J.dosos é um imperativo de justiça e não e
nossa Constitulção que vai restringir tal direito.

~ PLENMIO
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Incwnbe, entretanto, ao Estado cOl.bir formas de

opressão c de exploração e zelar pela garant~a do bem-estar

c da qualidade de vida, como bens que diqlu.r~cam a.. tlessoc!

humana.

JUSTIFIC1\TIVA

o exceasc de lucro nas at,iv1.dades eecnôma.caa e fi

nanceiras deriva de políticas econômicas desconexas, in
consistentes. cUJa respansabil1.dade de formulação e impl~

mentacíio é atribuída ao próprio Estado.

A prática tem demonstrado que a miséria é crêmca

porque I ao invés de realizar ~nvest.im/;!.ntos eccrar.s que ha

bilitem o c~dadão a se sent.ir út.~l na medada em quo edu-':

cada, alirn~nt:ado e saudável, o Estado tem optado pela O,
lantrop~a paternalista que se ma.nifeS1:a, ~nclus~ve, pel;
distribuição de empregos sem trilbalho.

EMENDA SUPRESSIVA 1\0 ART. 12

Suprima-se a letra "e", do 1nc1.$0 I, ·130 art.l.ga 12, do pre
Jeto da Comissão de Sistematização.

nai, então, a proposta de eupreesãc da letra, por ...

quanto a erradicação da pobr-eaa é pr.1ncipJ.o geral incluí...
do no i;mbLt.O das necass1-%d.es Fúbl1-ca~, c'J.":l~ sil.'t."),.sfa1;ã'O

eecereeã lllediante a provisão de recut'sos arreca.dados pelo
Estadb sob a forma de tributos def~n1.dos cons ta.tucaonaã ...

mente em capit.ulo própr~o; o quo afasta, desde logo, a.
possib:Llidade. de. confi9urnr o e~cesso de lucl:o como fon'"
te de .recursos pol1ra. aplicar em prograIlta nacd.onal da espé~

cie.

1\ erradicação da pobreza 6 uma necess~~ade públic':\
e sat1.6fazê-Ia é um princip~o geral que assegura ao Es'"

tado ° poder de tributar, sem c;:onfiscar.

Ademais, a real~2-ação d~ nve :Lmetlê-0s sccaaí,e eon

seqllentes, como fun1;ão do $; ado, al:-se-á t::om xecursos

que têm sua origem def~p' a no T. tulo VII (da trJ.butação

e do ol:'çamento) I deste ProJeto.

Em uma econonu.a estável, que cresce suacencaõaraen _

te, a pobreza se erradica pela expansão das oportunidadeS
de acesec ao t:l:abalhc.

r.r------'~Ui0l1l1c.\IlJI1.,......... ,lr...

I
EMENDA lP14302·1
tJ BAstLIo VILLANI

PoRT. 12 _ •••• ~ ••••••••••••••••••••

ALV((j,(] :!"_ •••••••.••.•••.••••••.•••

ART. 67 - ••••••••••••• _••• ~_ •••

§ 32 _ "O MUIUC!PIO COM POPULAÇf.{O SUPERIOR li. TnE::S

HILHOES DE HABITANTES, PODER!\ lNSnTuIR TRlB!!,
NAL DE CONTAS MUN1CIPAL, MAS TERA DE FAZEI-O '
NOS MOLDES E CONDlçnES DOS JA E~lSTEHTES, 1"_

lEGRAOOS POR 05, NO MtNIMO E NO MAxIMO 07 CO!;!

5ELHEIROS n
•

A sociedade brasileira cam.1nha 1 a passos lar-
gos. para a histeria do medo, motivada Pela vIOlência. cada, (lia

mais acentuada, principalmente nos grandes centros ut"banos

A marginalidade com requintes de perversidade

aUmenta assustadoramente, conforme comprova a imprensa de todo o
Pais. Verdadeiros. casos macabros são levados ao conhecimento da

população, e o mais recente ocorreu na própria CapHnl da Repúbl!

co, onde uma moça de apenas dexesset...-Ço de enome Marcia, foi
assassinada CoVardemente na SQS :5 com vários golpes, üpe(\üs •
porque gritou quando recebe0 a mcir facada; casos como o- do

I\RT~12_ .

1.oc1 j - NM HAVERA PENA DE HORTE, DE BÂNtMENTD E DE
PRISAO PERPETUA. RESSAlVANOO_SE, QUANTa n PE

NA DE. MORTE, A I.EGlSLAÇI(O PENAL P.PLlCltVEI,. EM

CASO DE GUERRI\ EXTERNA E. NO CASO DE PRISno •

PERPeTUA, 05 CRIMes DE ASSALTO E ROUBO S[GUI
DOS DE l-:ORT~ E.. os DE e:STUPRO. SEl;.UES1r...a. PRO

OUCP.O E TRAnco DE DROGAS

ds dois maiores municípios brasJ.leiros, São Paulo e
Rio de Janeiro, já possuem Tr.ibunal de Contas próprio e, além'

dissa, superam com sobras o limite de densidade demo9t"áfica e!,
tabe.1ecidf) pelo próprio dispositivo e servirão de mod,elo para'
os flJturos Tribunais de Contas Municipais 1rexigência mínima'
de U'ês milhões de habitantes é reta, mas convém ftxar, des

da logo, O número mínimo e m-" o e con.relhe!rO!i integrantes
dos futuros Tribunais Muni;. a.lS, posto que o de São Paulo é

05 Conselheiros e O do Rio de Janeito é 07.

EUENOA ADITIVA-AO ART. 12
.:r..n~'S" .r~~

Adlte_se~ 12 do Projeto de ConstituIção do l~obt"e
Relator. a seguInte letra j~

'U"'''U~",,,,.çliO ----,
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llão uma estabJ.lidade absoluto na verôade preJudi-

cial, porqul:! nociVa ao em~~~~ empl:~9adO la quem
seria flor inte~ro desesti77~) 1)0 p&;pr,io Pais.

.fias uma liberdade de d~spensa a que Se va:L opo~ o §.
nus de uma indenização ou o ônulõ de uma multa est.a ou aqtl,!!

la selIl;pre crescente I na considet'açâó do tempo ..de serv~ço

prestll~o pelo empregado à empresa.

paI , o encontro de urna solução eclética, persegu:Ldo

na pro9osta que ora se apresentól.

JUSTIFICATIVA

!lê-se ã nll~ea Pl - do item V do artigo 17 do. Projeto

o eficiente desempenho da ativl.dade produt~va presS~

PÕe, niio há negar, a 1;l.vre contt"ãtaçâo e a livre Ghspensa.

a seguInte:'

lia) - t lIyre o dlreJto de qreveU

ftnfJ.J!l, uma estabil~da:de que o empregado va.1. conqu~5

tando 6- que paulat~na e concretamente ase (:onsolJ.da, por
que a J.iberdade (le d~spensa na mesma proporçiio se vê preJ.!!
d1.ca.da pelo acréscl.ItlO progressivo do valor da :Lndeni;l:aç';o
ou da IlIulta.

~stêll por sua "le'L, não pode revest1.r-se de cunho e~

clusiv.õlmente paternalista.

Fazães de ordem $ocial, 110 entanto, nulitam em .favor

da garólntia da estab~lidade.

o direito de greve, embora de T~dole demoerâtic:a não

pode ser tio amplo a ponto de subordinar o todo Sodal a Jtlteresses partic~

lares de uma d~ternllnada classe.

tios termos em qUe está posto no texto do Projeto da

COT'ls't\'tuHãc, a'l'lnea 'a.? - hem V arl: 1; f1ca reconhecldo o dIreito al;lso\u~

to da greve, cDbe~do aos trabalhadores decidIr não ape~as qlianto aos Inte..

resses l:l defender mas também quanto ao InTclo e quanto ao fim da gnwC

Nemmesmo o Poder JudlcIárlo que tem condições de In~

torferh' ate no Es.tado poderá Il'\terferlr na <>.revel

m----_-- ..no/<IUITI,....;io --,
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EMENDA HOOlf'lCATIVA E SUPESSIVIt AO ART. 12

PISPOlTIVOS EMENDADas ART 12. I~r;ISO I, ALlNEAS B e: o. E: All
NEASCEG - - -

- -$.l-<P'<-<:-.-t 1< n" et. ~~_ ç ~ 52 d.. T#w.......".I .M4r.~(~

AS ALlNEAS nBn E "on DO INCISO 1. 00 ART. 12 DO PRO

JETD DE CDNSTlTIÇ1fO DO N08liE RELATDR PASSAH A TER A SEGUINTE '
REDAÇAO:

b ... A EDUCAÇAQ.. A SAODE, o TRABALHO E SUA
rj:EHUNERAÇAO. 11 HDRADIA, o SANEAMENTO B4SI

CO. A SEGURIDADE SOCIAL, o TRANSPORTE cot.~

11'lO. S\lBSTnNtlJ'\lIl I} M1N.lHO NECESs1i.RIO AO

PLENO EXEr.C!Cl.O no DIR\!.ITO ~ EXIST(NCIA

c - SUPRIHl\_SE

d - O ESTADO TEM O DEVER DE ESTABELECER PROGR!!.
MAS E ORGANIZAR PLANOS PAR/\ A ERIlAOICAçno'
DA POBRESA ABSOLUTA E A GARANTIA DA SATIS

fAÇ«O DAs NECESSIDADES INOIVIOUI\IS "INlHA.S

OESCRITAs NA ALIN"EA "Bn.

: =~~~~;~7f7::::~:

Compete ao texto constitucIonal deFinir as direitos
e liberdades lndividuais e estabelecer as metas que deverão ser

Perseguidas pelo poder público ntl sentido de gar"antlr esses di

'tei.tQ!>~ \\'ã.u ?tI.~~US 00 ef\\.:af\'tn ~~t'ô.b~lt!.ceI: a consighação da do

tação orçamentár.ia necessária e suficiente no orçamento da Uni
30. para o atendimento dos deveres preYl:5tos na allnea b. umn

"'ez que esse Objetlvo será alcanç-ado gradativamente com o desen
volvimento nac:ional, e a unIlio n~o será responsável pelo ct.Isleio

daqueles direitos, senão para a população. comprovadamenle C!
rente e J.ncapaz; foI supr.tm1da a palavra ALIMENTAÇ~D, do inciso'
"bn J por aCI:eclitar que o Estado , dando à população ~s condiçiies

contidas no inciso "b". automaticamente esta ~ornecendo a infr!
-estrutura necessária. para que o indivíduo pdssa adquirir sua

sexta-b;is1ca~ sem dúvida necessária para a su'\ 'Sobrl'!.'1i..'1ênt::.l.a.

Também é imPossivel garantir os ~erviços previstos

na allnea "9 n a todos os QlJe tiverem condições de pagar POr

les, uma vez que hoje, nlio são dispon!vcls nem para todos
que podem e desejam custeá~Ios.

fl PlEUaRIO
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JUSTIFICATIVA-

Sou favoráVel ã reserva de mercado, desde que seja imple&lenta;;!a p.'::lêl única

via rt;lspeltadora do direIto IndiVidual de cada um livremente dispor do que ê

Na ordem Internacional, o Erasil preconiza
VII ~ o IOtereii.'l'blo das conquistas tccnológtc<ls c ~o patrilllÕnlo cleM.íflco c
cultural da humanIdade, sem preJuíz.o do direit.o ã reserva de r:!rcac!o por via

tarlfãna. sempre que, por melO de avanços tecnológiCOS. haja Immênclü,
critério d<l malOíla absQluta do Congresso Nacional, de dO'llln<lçi!o pol ítlca e
perigo para a autodetermlnaçiio naCional,

EMENDA PROPOSTA

I1I - garilntIr a livre IniCiativa, rcvcrece-cc a dlstnbulção da rlqt.aza, a gcraçi:;

de empregos e o euscncc dos lIlClOS de produção, e espccle lreante , o a.ll"'~nto di;! prodo!!.

tlvldade, reprimindo todas as fo ....as de opressão pc l [t lca ou econZ,"'lc.. , de:~ck'.
rantar o bcm-est<:lr e e qual ldadc de Vida do povo.

JUSTIFICATiVA

redação:

JUSTIFICATIVA

Altere-Sê o art. 416 - § 1° do Projeto para a, szguintê

11 li 10 .. A celebração do casamento Civil serã

Gratuito 11

A dc.fesa de Ideologia IlberaJ MOdero.:!, COM ease no nco-CaptallslV. na I,vre inicH!i:.!.

ve, s5'o ecreretcncnees cssenctars para o cescnvctvrecntc da Cíl.:ltlvld,:=ce hv-aea , do

progresso eecnêatcc e da melhoria do nlvct de VIda do povo. Por Isto 03'0 pode ace.!.

eer-, na Constttulçeo rederal, cnunclados que se prcStct:r ~ e'C;JJoraçio Ideológ ca de
fundo marXista, pois, se mantidos no texto eens t l euerc-ral , ~roplcl"r50 a c.ltnlnõção
da livre Iniciativa e de todos os valores fundar.cntills que tcn proplclr:co ao lon~o

do tempo Q progresso das socll:dades ocidcntillS lIão .DCrcdlt<lmos n.D ver.Dcldadc, se

quer de Intenções, da ~ropalilda "dlstnbuição dôl r rqueaa", pOIS rs to nada mais f<lz

do que nivelar por balxc , InlblOdo toda lrnctut lva e cr-tut tvrdadc c. Indul:HlCO os
mais prcparados c IntcllgC1lteS a proevrarcm O.ltras plagils l onde se lhc~ gilrallta
a liberdade de trilbalhar, de ter InlCi<ltlva e de ter a just<l cc;....;:ensi:lçEo por

seu esf.arço e ncrccHrento. Que a welhona do nível de Vida da POpu\açSo sCJ<:l

a!canç",do atrav6s do trabalho, séno, aplicado, duro, difÍcil, descfii::dor, de

pesquisa, de invenção, de cnação e envolvendo neCeSSi:lnilr-<lflte rlStos por parte
dos ag:::ntes econômICOS, COIr,o necess<iõla c JUSta contrapilrtlC!a do 9.'::nOO d.. í d~

í1vado, CUJos frutos deven perl".Jnecer c:o:r.o propriedade Intiltlgrvel de quc:.- fe.z_

por merecê-los. A mera dIstribuição da riqueza, como prc.posta no i:nttlproJoto,

nada"mais fará do que legItimar êI pura e sll'l;>les cxpropõlilçEo ilrbltr5na, insp!.
rada por Ideologias a que o povo brasileiro J<lmals adc.í1u e sob a églc!::: dos ['o

bres motivos IlI'plfcltOS no texto, cUJa emenda se propõe,

DISPOSITIVO 00 ,,:;;#iPROJETO

Artigo ~O, Inciso VII

Na ordc.'I1 internacional. o B"asll preconiza:

VII - o Intereãmblo das conquistas tecnológicas e do patõlr.ênio científico e
cultural da humanidade, sem prejuízo do dlrclto à reserva d;:l"rne~eado sempre
que o controle tecnológico de nações e5trangclr03s possa iM;llcilr dO'lllnilçiio
pai ítlca e perlgo para a autodeterl'linaçãc nacloMl,

o projeto prevê no seu artigo 12 Ite..... I1I - alínea G)

- a gratUidade do regIstro civil.
Etn l;OosonâncIa com tal preceito, o parágrafo 10 do art!

go 416 - es rebef ece que o casamento serii gratuito,
Contudo. a grat.uldade do Registro Civil niio ceve curan

ger o processo de habilitação para. o casamento, mas tão se-rente a sua cel,!:.
brecãc,

O Processo de Celebração. como todos os processes na

esfera do judiCiário. siío cus tcedcs pelo Intaresscdo , e constituem os ren

dimentos e custos dos cartórios.

A rcdaç5'o prepcsta atende ã gr1ltuldadc do registro, sem

prejulac das custas do cartório.

EMENDA lP14315-2

~:

TU'~/.~n,..=.-.:.l:II I
/JJSPoSlTlVo DO..-:fPROJETO {, p...

Artlgo~~lnclso 111......At-fn=

são tarefas fundamentaIs do Estado:

111 - deroocratlzar a livre mleta trve, prcscvendo a distrlbulçio"da riqueza, co tr.!

: bal~b e dos meios d; produção, a fim de abol ir todas as folT'.:ls de opresszo e eJt Pl.2.1

I
ração e garantir o bem-estar e a qualid-'de de Vida do povo.

EMENOA PROPOSTA-
I

1 SQO tarefas tundeecntats do Estado.

P."-'.IO'C~~... :I.O"U•• ~~,.tl., ..,
SENAOOR OLAVO PIRES

SENADOR OLAVO PIRES

PLENÁRIO

PLENARIO

A CONSTlTUICJíO PRE\lE A IGUALDADE DE TODOS P::?.ANTE A LEI E 1
PROIBEA DISCRIMINAÇÃO. CatITUDO, AO ACaTAR A FIGURA DO rUDla TUTELADO, C'\lll" Ui 6~I
SII.EIRO QUE 50 TEIi DIREITOS E Ni1:0 TEM DEVERES. ~ PRECISO QUE A LEI HAl01l, AOJUTA A

INTEGRAÇi'l:o DO ftlDIO A COMUIlHJío NACiONAL, PARA EVITAR QUE ESSE thlMEROSO CQIlTI!lGEtITE I
DE BRASILEIROS, FIQUE ETERNMENTE COt.:FINADO EMzoaLliGICOS HUf1!\.NOS, \I'PE::ETPAvE.. A

KISCICENACÃO

AQUELE QUE EXE'l.CE O DIREITO DE CIOADANIA, PODalOO V:JTAR E SER

VOTADO, E. TÃO BRASILEIRO QUArrro OS DElIAIS hnEGRPJlTES DO POVO

JUSTIFICATIVA

11§ 40 _ conSiDERA-SE INTEGRADO ll. CONUI,HÃO tlAC10flAL o T,lJiO

QUE ESTIVER HABILITADO AO EXERCfclO DA C1DADAHIA BRASILEIRA."

PLENARIO

e laica nos estabelecimentos públicos. em todos 05 níveis de en;

sino
§ 1" _ O acesso ao processo educacional é assegurado
I _ Pela adoção de um sistema de admissão nos estabe

lecimentos de ensino púbhco que, na fbrma da Lea , ccnrr r a a ca!!.
didatos economieamente carentes, desde Que hablli tados, prionda
de de acesso até o limite de 50% (cmquenta por cento) das vagas

I1 _ Pela expansão ceat.e gratuidade, mediante sistema

de bolsas de eatuocs , sempre dentro da prova de carência eccoõo],

ca de seus beneficiários,
IH _ Pela manutenção da obrigatoriedade de as empresas

comerciais, industriais e agricolas garantirem ensino gratuito'
para seus empregados, ou concorrer para este fim mediante a con_
tribuição do salario educacional, na forma estabelecida pela lei

IV _ Pela criação complementar à rede municipal de es.,

colas de promoção popular, capazes de assegurar efetivas ceocn
ções de acesso à educação de to~)etividtde"

A redação do artigo 426 poda- levar ã nul teaee tocos os

atos jurld lccs envolvendo os terrenos de l;opacaaan1J(RJ) e Jacarepagu5(RJ}

tma vez que. cQ:r.provadar"..cnte, aquela rc!)lão fOI hablt,oda potes T<l...,cJos
A Redação proposta, no artigo 426, fere frcnt;:;l~nt<l o

prlncfplo cntversatrcnee consagrad<:l do Direito Adqulíldo.

JUSTIF'ICATIVA

ACRESCENTE-SE Ao ITEM XI. 00 ARTIGO 52 DO PROJETO-

JUSTIFICATIVA

f! dever do Estado capacitar o indivíduo a
se tornar parte integrante e ativa da sociedade Que compõe Tal
se dá por meio do processo educacional.

ACRESCENTE-SE AOARTIGO 424 DO PROJETO

JUSTIFICATIVA

AS IMENSAS AREAS DESPOVOADAS HOJE EXISTEllTES Etil'UtTAS REGJi:iES,

TORflAM o BRASIL VlJLNER/i;VEL i\ COBiÇA ESTRANGEIRA QUE, HISTORICAME1ITE, RotlDA tlOSSI\.

FRDmE'M~ NÃo EXISTE SEGURAtltA EM FRO/ITElRA oESDOVOAOA, E O BRASIL PRECI::A ADOTAR

o MESMO PRINl:rPIO ADOTADO PORTODOS 1)S pAfSES, CONCEDENDO MEDIDAS DE ESTfhULO PARA

QUE OS BRASILEIROS EFETIVAI1ENTE OCUPEM TODOS OS POIITOS DOTERR!TORIO NJlCIOI:AL.

Suprima-se o artigo 426 e seus par<3gráfos do Projeto

''§ 1;0 _ LEI COMPLEMENTAR ESTABELECERJ'i MEDIDAS DE ESTfRUlOP~

RA A FIXAÇÃO DE BRASILEIROS NA FAIXA DE FRONTEIRA. 1I

EMENDA lP1431l·0e
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EMENDA lP14313-G
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EMENDA SUPRESSIVA E MODIFICATIVA AO ART. 378

DISP05ITVO EMENDADO. siv, 2" e 42 DO ARr 378

garoto ROBSON, em eeocc Mourão Paraná, um exemplo de seguestro ~

ccenanhaôc de assassinato, e t ant.os outros Que ocorrem dfar Iamen
te em nosso País Duvidamos que alguém contra U'1\ apenamento mai;

forte, não mude de .rdé La , quando o crrme , de maneira brutal e
mostruosa, ocorrer com um de seus entes queridos.

Enquanto 05 criminosos estão soltos, com plena Laber-,

dade de ir e vir em qualquer hora do dia e da noite, a grande '

maioria da população b r as a LeLr a esta cada vez mais acuada. des
protegida, medrosa, apavorada e sem condições de exercitar o me~

mo direito. consagrado na lei maior do País Os cidadãos hones

tos e trabalhadores não podem mais sair de casa, a partir de de

terminada hora da noite, sem correr o risco de serem assaltados'
e essasaí.oaocs As mulheres e crianças sofrem constantes perigos

de serem estupradas e mortas de manea r a se rveqeo e mcs t rucsa
Esta situação tende a piorar se não houver UMa ação

mais enérjuca por parte do Estado Na história do Dueito Penal,

encontramos várias correntes Que defenden penas mais rigorosas
para criminosos re LcLdente s I de alta periculosidade a aqueles
que Cometem crimes hediondos,

Thomaz AIves Junior, em suas ennctaçõee Theór icas e

Práticas ao Código Criminal, afirma "E, cano dissemos, o pensa
mento do legislador punido é corrigir e moralizar o det mcucot.e ,
com o fim de ver se alcança um novem para a soc reoace , se
ainda não ficassem satisfeltos,,...ey or varR.r a pena, como de
prisão simples para prlSdO co ~(Íoaba o- pelo tempo que se oct e r-,

misasse, e, no caso de uma Ç(rta emc.í cõnc.í e , fosse a pena el.!:,
vada ao indefinido, até dar provas de ter mudado de sentimentos
e roer.toecees pela sua conduta e arrependlmento na pz-asão''

Ainda, sobre o assunto, ensrna aeccer i a "Para Que
uma pena seja justa, deve ter apenas o grau de rigor bastante'
para desviar os homens do crime Ora, não há noeem que possa v1!
cilar entre o crime, malgrado a vantagem Que este prometa, e o

risco de perder pra sempre a liberdade Assim. pois, a esccavt-.
dão perpétua, sustituindo a pena de morte. tem todo o rigor ne~

cessário para afastar do crime o espírito mais determidado"
Para certo tipo de crime, va r í.cs países estão ap Lr-,

candc penas mais severas para tentar dimJ.nuir a incidência de

delitos contra a vida I chegando emeclrcs- deles a ser adotadas '
a pena máxima. N~ Brasil existem cor rentes favoráveis à pena de
morte. entretanto, tendo em vista ser contrário à cultura rell

giósa do povo brasileiro, entendemos Que a prisão perpetua se
ria um meio termo para punir, com maior rigor, os delinquentes'
que ccnet.ere-n crimes de assalto, estupro ou sequestro seguidos

de morte, e na fabricação e tráfico de drogas
A lei assegurará ao acusado o direito a mais ampla

"Art •• A educação escolar é um dlre'lto de todo ci-

dadão brasileiro e um dever do Estado brasileiro e sera gratuita

o § 1" DO ART. 376 DO PROJETO OE CONSTITUIÇno DO NO_

BRE RELATOR, PASSA A TER A SECUINTE REOAÇAO:

§ 1" - COMPETE PREFERENCIALMENTE A UN!M Ol?GANrZAR E OFERe_

CER ENSINO SUPERIOR DFICIAL,omm. fi RESPECTIVA UNIDA
DE UNIVCRsnrtRIA PLENA AUTONOMIA PARA O SEU FUNCIOH~

MENTO.

§ 2" - COMPETE AOS ESTADOS, ATRAVEs OE LEI ClJ:IPLEllENTAR ES

TADUAL , E AO MUNIC!PIO. ORGAN~ZAR E OFERECER Q EN5!
NO B.4SICO E aemo.

§ 4" - S U P R I M A - 5 E

JUSTIFICATIVA

o artigo r~gul(lmenta a expansão at r aves de órgãos estatais da
federação

No § 19 o que se pretende é caracterizdr que a União org<ln1,
nize e ofereça o ensino superior "oficial". pO.lS do cOlltr<írio po

derá haver confusão, ficando o ensino parhcu1ar subordinado a

"ORGANIZAÇAO OA UIHAO", o Que significa a burocratJ.zação e de ceE.
ta forma a "morte" do ensino privad~por outro lado, c prCC.lSO '
dar autonomia não só a Universid;~ mo tamb{m a Faculdade J.sol<J

da, sujos dirJ.gentes, professOIfé]' Un versitár~os, tem a necess<J--:

ria capacidade de dirigir, s~l!ute as d<J burocracia., a respecti

va unidade escolar

O ensino hoje no Brasil em todos os graus é um emara

nhado burocrático, de tal forma, que inpede as man.lfestaçães cn.!
tivas e o próprio desenvolvimento da escola. Daí a necessidade da
emenda

No § 2" o Que se Quer é respeitar a "autonomia" do ml'.
nicípio, visto que a redação do disposJ.tivo submet"e o mun.lcíp.lo a

lei complementar estadual.
Quanto ao § 412 impõe-se a sua supressdo porque é Ul'l

atentado a autonomia municipal e revela assim uma certa tendfrncia

de centralização autoritária contra as prerrogahvas do municipIo

o Que não deve ficar numa Constituição
Basta ja o § 1" e o § 2t1, desse l'lesmo Artigo· a nosso

ver existe forte insInuação contra as prerrogativas do municip.lo e

mesmo contra a flexibJ.hdade da admJ.nistração educacional num

I Pais de dimensões cOntinentais e de realidade comp!ex3 cano a no~

Compatibilize_se o Artigo 371 e demais pertinentes a matéria,do
Projeto de Constituição do l~obre Relator, a fJ.m de assimilar

substrato do texto seguinte

['J PLE"ARIO

EMENDA lP14309·à
QAS!LIO VlLLANI

fi PLE"ARIO

EMENDA lP14310-1
I'l 8ASI; TO VII LA"I



Assembléia Nacional Constituinte _ 149~

EMENDA PROPOSTA.

JUSTIFICATIVA.

a',
~r. Jo? - INEXISTENTE'

EMENDA lP14322.5
f'J '
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[§/õ'MJ
SENADOR OLAVO PIRES

'UR~~"/C~~ls'lo/lv••• "'"llo__- -,

DISPOSITIVO DO Aff'fEPROJETO· .1.11« ~••
Artlgo~, Pil(".Jrlr'

PLENARIO

~r. ~- Independem de autorlza;ão orçament.ária as liquidações e ptigan.:ntos te v!,

ler-es devrdcs pelo Poder Público em virtude de decisão jud lc ra l t re-rs l reda em Jul
gado, que con5tltulrã ereute hábil e susterenee para abertura auto.T..:itlea ee crérllto

snplenentar-,

A lei orçamentária anual não eeneerã dispositivo estranho ii previsão da receito, ã

fixação da despesa para a sua reatteasâe, bem como os I imites para a enllssão de tI

tu10s da dfvlda pública.

'IA proposta VIS" a solucionar antigo Impasse do s rstene vigente, apenas a dano dos

eredcrcs do Erário. Dada a independência dos Poderes e o fato de que o Judlcliírlo

decide com ba,se na lei, elaborada pelo Legislativo e proll'ulgilda pelo ExecutiVO, r,üo

tem sentido submeter ã existência ou não de verba orç<l~cntárla a Ilquida~1io de co,!!.

denações ou sentenças judu:.lals transitadas em julgado, o qGe ser-Ia o mesmo que s~

bordlnar a decisão do Poder JudlclêÍrio a um novo cr-ive pelo Poder LeglsliJtlvo

EMENDA lP14321·7
l'-l

A Sociedade espera que cada ctdadão contribua com a sua parcela de esforço para o

engrandecimento da nação e para o progresso geral e melhoria do nlvct de VIda. /1.2
sim, trabalhar ê Ull1 direito e é também um dever Direito IndiViduai e_dever colet,!..

'lo. A greve, de per si não é 'Idlrelto", é, em cer-res casos, U'l'.a cetssãc Justaenpr.!.

jutec do dever coletivo de trtlba\har Coprwudr para a prosperidade geral. Ad'1l.lt.!,.

mos a greve CClJY) meio de pressão no sentIdo de ale.mçar as ~stas reivmdic;;:ç5es dos

trabalhadores que não tenham sido obtidas por meios suasórlos ncrears AdmIte-o, p~

rém como fato excepcional, que deve ter por alvo o ernrpegador ou grupo de eMpregêld,g,

res dtrceeeenec relacionados COM a cateqorla relv1[ldicante e nâc devend~, por ISt.O
mesnc, causar qualquer dano ao restante da comunidade, nem a pessoas. sae recentes

05 gatos de um lancntável sítio, que durou mass de quatro d,as e que vltinoo.! a pop~

lação toda da área metropolitana do Rio de Janeiro, em conseqUênêla de atrtude ab.!!

s l...a de caminhoneiros que, com a passiva ccruvêneta do governo f1ummen!oa I!a êceea,

obstrufran todas as vias de acesso il essa área, o que acarretou conseqUênclas f!,

tel s , por Imposslbd Idade de socorro a uma criança, sofrimentos de fOll'e e co. parr-ol

tes ilO relento por parte de mlIhares de pas5agelros de 6nlbus e viajante retidos

nas esereees pelo bloqueIo, que, ass lm, atingiu pessoas em nadõ:l du-crcnenre relact2

nadas com as reivindicações cveneuahrente Justas dos grevistas EM CilSOS C0..1:0 estes,
a greve é mais pretexto para gerar colapso no funCIonaMento da sccrcdadc doql..!.ll'elo

de atingir 05 legftlmos objetivos dos rervtndteanccs Agrcvc~ qU::lndo lr-evitE'Iel, d.!

i ve etreunscrever-se ã não produção e Jalllills extrapolar 05 seus crettcs para além

• dO(5) empregadodes) diretamente interessado(s) p210 mcvusenec, Por estas razões, a

'I' emenda que propomos, visa a salvaguardar o direito dos outros, n50 grevistas, no \

qual deve esbarr;lr o direito dos p.rópri05 grevistas.

f JUSTIFICATIVA'

IEHENDA PROPOSTA:

d) os abuses cometidos por ocasião de greves oU mamfes taçêcs cc.le tivas , assim

comliderados, além de outros que êl 10.1 declare, a Interrupçâ'o co livre trânSito de

pessoas, veículos ou bens per ql.oalsq".lermeios ffslcos ou coercitivos, SUJeitam 65

seus r-espcnsâvcr s às penas da lei. por todas as cClnseqUências daí decorrentes, pre

vtsfvcts ou lmprevisfveIs, desejadas ou não.

seu, direito este que implica a 1.lire determinação do mdtvfdec , da pessoa,

na escolha dos produtos que consome ou dos serviços de q.re se serve Qual~

quer reserva de mercado que Implique restrição física ã autodc termlncçâc lcc

mo, por exemplo, a proibição de importar) deve ser ri rr-cscnte rcchaçaca por

que restritiva de um dos prlnc lpar s fatores básicos do 8'09(0550 das nações,

tal comoo livre lnterciimblo de bens, de scrvtccs , de conhecimentos, A pro

teção ã lndiis t rlu ncercn..1 deve ser implcmntada pela via tanriirJ<l e por ri

goroso controle do ccnerebcndc , Entendo qUI!; es tributos arrecadados sobre os

produtos lISSI"! Importados tcnhara o seu equrva lcnte destinado ao
desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica da própria industrliJ que

a reserva de mercado tarifária visa a proteger e, assim, todos gan.harão a

Tndüstri<l neetenal , que disporá de fundos mais ebundentes para ~ aatcdescn
volver, o consumidor ou usuário, que não fica tolhido na sua llutodetermlnação

na escolha do produto ou serviço de que quer se veler, o governo, que ar re

cada mais. A CACB defende o ponto de vista de que quem consumir produtos arrn

gldos pela reserva de mercado deve ter essa liberdade, pela qual deve p::lgar os

tributos que a lei lhe Imponha A diferença de custos, causada pala via tari

fária, deve ser suh...Iente a contrabalançar a eventual diferença. de q,ualidade

entre 05 produtos neetcnats e 05 Importados e os eventuetrencc maiores custos

da produção naefenel , A manutenção dói liberdade de escolha do consumidor e

princípio perante o qual devem sucumbir Interesses de grupos, de lndustrfas ou

de setores tl... eeeneete , pois tudo Isto só pode exj s t t r- em função e para sat.ls

fação do consumidor, do usuário e n50 apenas do produtor, Industrial ou coser

etente, Por outro lado, a manutenção da liberdade de escolha do ccnsunnecr con.!

tltul de5aflo necessário, sem o que I não hilverii, Jamais, esdllll.:lo ao des.:nvol\'.!.

mento da criatividade, da Invenção de novos produtos. do aumento de prcdur lvr

dede , do aperfeiçoamento tecnológico e qual l tattvc de produtos ou serviços e ,

em última análise da melhoria média na qualldade de Vida do povo Por outro Ia

do, a decisão por uma reserva de mercado e assunto tão grave pois Irrpllca

radicalizar o relacionamento Internacional e cceeretat do Bbasll cem outros

• pal5es, aliados, amlges ou eraeterenats parceiros ccmercreis , que só se Justlf.!..

ca após a sua aprovaçiio pela malor lu absoluta dos Congrcsslstüs, porque aS!>lm

presume-se e'otar o pre'latc.clllll:nto d05 Interesses de r-»: grupos d..a popul.5!.
;ão, em detrimento da llberdilde gerill de ccnsunO. Esta5 Idelas e prlnclplos nor
telam a proposta de emcnd~ que ore se faz.

PLEtlARIO

SENADOR OLAVO PIRES

SENADOR OLAVO PIRES

EMENDA lP14319·5
r·
r.r .Lu..... /colt'Sllo/l..C•.,1111o

'L'U.",/c.~IUi."U,~~.,.. ,i. _

DISPOSITIVO DO Aft.HPROJETO. ~

Artlgo~, Par. )0

SENADOR OLAVO PIRES
SENADOR OLAVO PIRES

PLENJ'íRIO

DISPOSITIVO DO Am,PI\OJETO

TrTULO VII

CAPrTULO I - SiSTEMA TRIBUTARIO NACIONAL

SECÃO - I

ARTIGO I:-lEXISTENTE

EKEtwA PROPOSTA.

I~ER~=...prlll'clro dispositivo da Seção I - Prll1cfplos CcraIs~""""'~,z.,.-4~

Art. _ - Toda prestação COJl'lpul sórla, que não se)ü resul tilrte de !i<ln;5'o penal ou

ª-dmlnlstratlva, será eXIgível pclo Poder P:iollco scnente sc Instituída por lei Que

"erve, na sua essência e nO seu procedImento de elaboração, todas as limitações

c.stabelecldas para os tributos nesta Constltulção.

JUSTIFICATIVA

Defendo a posição de que o EStlldo existe para servir ao cldildão e de que n::io oS o c.!.

dadiio qUe existe para servir ao E~tado. Ressalvada5 as sanções penais ou ad'Illnl,!,

tratlvas previstas em lei, nenhuma outra prest<:lção, seja em dl.,helro, seJo!l nele cc..!!.

versívol, seJa em espécle ou de scrvlço, qUilndo corpulsófla. deixo de ter a natur2,.

UI de prcstação Imposta, forçada, Irrenunciável, ine!]oclêivel e IncvltêÍvcl c, ?ort<:l!!.

to, á natureza ce tributo. Tributo oS, no seu sC1tldo arrplc,rtuto cqul10 que o Est~1
do está legalmente autoflZildo a retirar do patru·..Enlo do cldad50 - rc.ss<llv<ldils as

multas penais ou admmlstr<:ltlvas (que~ decorrem de ato lI:clto). Teda subtr.5!.

ção patflmonlal sofflda pelo cldddão constitui restrlç5'o a I Tbcrd..dc deste, e, pOL

tanto, atinge a:r. garantias indiViduais relat.ivas ã proptledadc e ã 11\1re dcstH'a;ã01

do patrul'ônlo. Por Isto é que só ser50 legítllil<ls as subtrações patrll'l'.o1 'l.S CO':PUlj

sórlas autorizadas pela lei. Fazc.n também p'lrte do patrlrtÔnlo da pessoa a d'síl'onib.!.

IIdade de tClõlPO que a pessoa teM direito InallenêÍvcl (salvo rcstriçE'o por ato ilícl

to) de administrar a seu crlterlo. Portanto, quando o Estado CXlge ur..aprestar;3oc0!l

slstente em fazer, estii reduzindo a liberdade da pCSSOll c a prcstllçilo (ql..c str::pre

pode ter significado econômico, rr.csrrcquando para fl's hU"'lêlnltárlos) tem cardtercC!:!

pulsórlo, trlbut5flo em 5entido êll"'plo. O princípio da legalidc:de e:stn til deve pres.!.

dlr a tod;s as prestaçõos compuísórlas deVidas ao Estado, nes"'" aquelas qce resu.!.

tem da aplicação de sançâ'o penal ou admlnlstr03tlvil O pflncíplO de que, o oue niio

se enquadra nestaS duas eategoflas deve ser tratado CO'7'.o tributo, é .Eltanente rec~

mcnd5vel e s<llutar para garantir que o Cidadão n50 venha novanente ;::: ser vltinaco

pala esperta Ilcrl,3tlvldadeJl do Poder Público, <:lO arrepio das gllrantl<:s Indhld.l:lls.

A sugestão proposta, till qual a argar.tllssil preenche os espaços entre os tijolos ouas

.ras- na construçiio, Vl5a a não permitir que, por viil de soflsrus e Inter?rctações

força,das, POSSill'll as gO'lcrnos compet ir os cidadãos a prcsta<;ões Gue, ti::!. sua. Hlstttt...!..

ção legislativa, n50 tenham obedecido aos dinones c limitações constltuCltl1alS <:lO

poder de tributar. Entendo que esta proposta é das lralS relevantes e permItirá 9.5!.

r.mtlr o cidadão contra a amHqula tributária e contra 05 avanços fISC.:!IS Indcvleos

Cumpre assinalar que o texto ora sugerido. n'5o exclUI o conteúdo do artigo ~1 do

Arrt:eli"rojeto, e e ainda mais ê!brilngente do que este último.

SENADDR OLAVO PIRES

PLEtlJ'íRIO

DISPOSITIVO DO a::ffiPROJETO .'}
Artigor, Incl50 V, Alínea Ild".

são direitos e liberdades coletivos Invlol5veis

v - A HANIFESTAcJtO COLETIVA

d)' os abusos cometidos sujeitam os seUs responsáveis ãs penas C<:l lei.

DISPOSITIVO DO AN~PROJETO: ~4

Artigo~ Inclso I

Sem prejufzo dc outras garantia5 asseguradas ao contribuinte, é vedado á União, aos

Estados, ao Distrito Federal c aos Municípios.

\ _ exigtr 0\1 aUfllel\tar trIbuto sem leI que o estabe1eo;a;

EHEtlDA PROPOSTA.

r - exigIr, aumentar ou reduzir t.r\buto sen \e\ que o ,ns,t\t.l.ü cu lhe ü..ltOrlze o

aumento ou a reduçâ'o.

JUSTIFICATIVA

A emenda visa dc.btür claro que o pflnefpio dü legalld::lde nEo se restfln;c

lIestabeleclll'entdl do tflbuto, ou melhor, n50 se restflnge ã /!lera mstltulçã.,) C::l tr.!.

buto é preciso haver lei tambéM para a.tl"'ent5-10; ou para red!Jzl-lO, u-.a vez q.J~ a

atividade de ürrec<:ldar é vinculada e obrlgatóflil para o governo. Isto preserva as I
prerrogativas do Congresso e a garantia do CIdadão de não se ver apar-haco por ill.llllC!l

to que n50 tenha Sido autorizado paIo Congresso

EMENDA lP14320·9
['l'

A carga tributárl<:l agregada, no Brasil, está Insuportável o que é l/';l dos rilillores
fat2re~ da in~Iação crõnica com que o Pars se Defronta. Por estll ra:ziio, õ Sl..::l po
slçao_e contr,)rta a qU::llquer tentativa de se <:llJ:"'Cntar a carga dcs co't~lbui"tcs7
pois;. o consl.:'lIldor 'lu:, ~Ia pre~os, em última anEIIse, 5Jporta todo o en.:argo En
prinCIpiO, sou contraflo a crlaç'lo de nal5 um tributo ql.oe, eM verdüde, é contr'l o
consumidor e acaba restringindo o mercado. Entretanto, reconheço e 5!l~tcrto a ra
cessldade de. que os Hunlcíplos tenhilm m:lior p<:lrtlclpaç5'o no bolo trtbut5rioeaol<:!ü
do a transferancla para eles da corpcti:!ncla para cobrar o h:posto de transr,\l~s.::õ

Illnter vivos" de lr,iÓvels. Entretanto, se for de todo lOevltávci a crlaç::io de Uf,l Im
posto de vendas no VllrCJO, não deve haver "biS tn Idem" (I'iC oi- ICK) e, c:-:.sin, t'.p~e
5ento, co,:, esta c,'Ilcr,da, Um3 sugestão que, <lO nesll'Q te1l'po, r5'o deve aumcnt.::r a car
ga tributaria agregada e define melhor o Cilll'pO de IOcld~ncla do novo trIbuto. ,Iiiõ
aumenta a carga agregada porque il nova redaçiío que ~e pretcnde piJra o Par. ]0 Im
pllca em exclUIr da mCldancla do ICIi o valor agregado às mercadorras na fase dõ
varejo. ASSim, a mCldênclêl do IC/1 termina na operação de. venda ao vareglstiJ, paril

I
para todas as mercadorias que forem vendidas a consu'lIlóor. Caso o vareJista venda a
contribuinte do le/1 (não consumidor por definIção) deverá hêlvat incldâncla de Icn e
não haverã a do IVConsumidor. A nelhor definição do calt'.oode Incldêncl<:l está em eVI
tal' a amblgUldade conceitual de IlvareJo", substituindo-a por llvenda a não col'ltflbü
inte do ICHl1

, ou 5eJa, o conSUMidor. Isto porque venda a v3reJo pode f<:lzc-Ia êl Pc
trobrã5, a Votkswagen. a ela. Siderúrgtca Naclorat, cnquar.to vcr.das po~ at<lcado p";
de fazê-las um comerciante tradiclona1r'.ente vareJista co"'o su?er,.e~cado, lOJas dê
departamentos etc. A ambigUldade do conceIto de vareJo e5tá no f..::o oc cue ele as
senta em noçiío de quantIdade se se vende I (urna) unIdade, é vareJO, lI'als do que
uma é atacado. l::errõneo este concerto. Se uma enpresa de servIços rEo contilbulnte
do leH adquire la Il'.áqulnas de escrever para o seu uso, ela nãO" cCMpraporatacado,
nem que a aqUisição seja feita jl.nto ao fôlbncante dils m.iiqulnas q.:e, por sua vez,
não estará, no e;lSO, vendendo por atacado. Já as l'IeSmiJ5 10 máquinas, quando vendi
das"<l u:ncontribuinte do ICI1. 5ão, em princrplo, vcncu:!as por atacado, f-or se presü

i~1~o~~~I~~t~~a~v~::j~~a~a~n:u~~~~~~~e :a~:S~~~~~~~a~~d~o:rd~~~~~~ ~ c:~;~nsd~a I~~f
dêncla do tributo que se pretende A Constitul!;ão aMbfgua fi ínill:lga de si mesr".a7
Pretendo assim contribUir para o seu aperfeiço<!1r.C;nto5em que, por IstO, se crie cal'
ga trlbutãfla agregada adicionai. -

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Hunlcípios poderão Instituir os seguln
tes tributos -

..Jr. 30
- As taxas não poderão t.er base de cálculo própria de Imp05tos.

EMENDA PROPOSTA.

".ea-t".. 3° - As taxas não terão CO'l'.o base de cálculo ou fato garador os pró?rlos dos

Impostos ou de contrlbuiçõe5 prevIstas nesta Constituição, nem serão calculadas e'n

função do capital das empresas, do valor do patrln1Õnlo do contdbulnte, dos seus

b.ens 0\1 direItos.

JUSTIFICATIVA:

t. da HIstória a reiterada e abusiva pr5tlca dos governos lnstltuTrcm t<!X<:5 s<!mclhan

tes, na sua essênCia, aos Impost05, Mesno que, em cert05 cas05, os trlbunills tenh.;;;;

coibido a eficiência des5as práticas. Por outro lado, o conceito de ta.<a deve CÁ

clulr expres5amcnte a 5ua IncidênCia sobre o patrimônIo, pois, e,? tal caso, serl;
Imposto e não taXI:l Dar a sugc5tão da e.f!lcnda.

EMENDA lP14323·3

f'J'

r"---------".."..."..,,
DISPOSITIVO DO f:'ffl!PROJETO !ll?l

Artlgom

As deCisões do Tribunal de Contas da UnIão de que resulte lf'putaç5'o de débito

multa ter5'o eficácia de sentença e constitulr~se-50 em tftulo C..:d'l:U~I<,!?

EHENOA PROPOSTA.

As deCisões do Tribunal de Contas da UnIão de que re5ulte Il'"putilção ce rlébltoour"ul

ta teriío eficácia de sentença e constltulr-se-~o e'll título eÁecutlvo, faCUltado ao

Imputado recurso ao Suprc:r.o Trlbunül Federal no prazo de 15 (quinze) élas

JUSTIFICATIVA

o princípio da dupla Jurisdição ê conquista da hUManidade, consa)rl:lda el' todas as

naçÕes Civilizadas e, certtlmcntc, será conflrrnaao pela Constitulrte Doí, se for p1!.

ra manter na Con5titu1!;50 Il'ais uma norrr.a que caberia l"eP10r en lei ordmErlêl, que

se reafltT!e, no c.ar.o espeeíflt.o, que i::SdectsÔl::s do TrlbvHI\ de Contas d~ Un,ão sio

recorríve15, caso contráriO a ConstitUição cst.llrS con5agrilndo 1."11 cxecrável cerce.!!.

menso ao direito hu:nano de amplil defe5a do acusado

EMENDA lP14324·1
ti

PLENARIO

"'''"on".,,''====~~
DISPOSITIVO DO """",PROJETO•• !~ ..(V

Arti gy .. Inciso x.:tt1'Í~

são direitos sociais d~s trabalhadores urbanos e rurais, alél'l de outros que visem ã
melhoria de sua condlçao 50clal.

~v_ proibIção das at.lvidades de intcrmediaçD,:o rCriunerada de ~o-de-obra "enr..anen
te. temporãrla ou sazonal, aInda que mediante locação, .. -
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EHENDA PROPOSTA

EMENDA PROPOSTA:

b) a criação de "fundo" composto por dez por cento do Imposto sobre

Produtos Insdustrializados. destinado aos Estados e DIstrito Federal

na proporção de suas exportações de produtos industriahzados. respe!

tado o limite máximo de vinte por cento.(Ite. II e § 22. do l\rt.277),

Ora. nem a imunidade fIscal deve constituir matérIa ccnst.ã-,

tuc:ional, nera tampouco a compensação fInanceira engendrada afigura

se-nos racional e correta, senão vejamos.

Inicialmente. parece-nos lIluito mais 16gico evitar a ccnces-,

5502 através da Constituiçiio, de imunidades e rsencees fiscais. tran,!

ferlndo-se para lel complementar essa competência. bem como a da ind!!

nlzação dos Estados c Municípios eventualmente prejudicados, como ora

estamos propondo.

Os incentivos às exportações são objeto de política econômica

e, por isso, passiveis de mudanças com O decorrer do teepo, não repr.,ê.

sentando matéria que deva ser inflexivelmente tratada a nível de con~

tituição.

Deste lBõdo. devem ser transferidas para a legislação cceune

mentar as definiçaes especificas acerca da questão. as quals pccerac

variar a ser ejuatacas em função dos eventuais interesses do Pais.

Assim é que. visando c~rrigir essa imperfeição. estamos pro

pondo a supressão da alínea.!. do item 11, do § 11, do Art. 272. e
c

do item V, do § 12. do Art. 2"122 prevendo-se, coepensatõrfamente , di~

positivo que obrigue a UnidO a indenizar os Estados e Municípios de

possIveis prejuí:zos oriundos de ãsençõee totais ou parciais de impC'•

tos concedidos por interesse nacrcnea , de conformidade com o que di~

puser a lei COllplementar.

Prevalecendo nossa sugestão 2 a le! federal~garantiria. por um

lado. a manutenção desse tipo de benefício fiscal ou outros consider.!

dos de relevante interesse da economia neeccnaz e, por outro lado 2

estabeleceria a forma e os nontentes dos ressarcimentos financeiros

aos Estados e ou Huniclplos. de modo que não sejam estes prejudlcados

como atualmente. com perdas irreparáveis de receita.

Garantida a indenização aos Estados e Municípios, cessam as

razões para as já mencionadas instituição do adicional de 5" do im

posto de renda e crlação do fundo de ressarcimento das exportaçijes.

(§ 1º. do Art. 2.72 e item II e § 2SZ. do Art. 277).

Se, por- outro lado. se argunentar que a destinação de lOS do

produto da arrecadação do IPI para o Estado onde se situa o estabele

cimento contriblJintc seria uma forma racional de distribuiçdo de re

ceita da Unida. e não de compensação de perda de arrecadação, lembra

IllOS que para isto existem os Fundos de Participação. além do que o lU

centivo em questão beneficiará. basicamente. os Estados maIs ricos do

País. Ressalte-se que SdO Paulo. RIo de Janeiro e MInas Gerais absor

Veram, respectivamente, 53%. 122:' e 11% da arrecadação desse impas"

em 1986. Carece, pois. de sustentação o item lI, do Art.277 do Pro:

jeto.

Acrescente-se que. no tocante à faculdade de os Estados e o

Olstrito Federal poderem instituir um adcional ao imposto sobrePCEUJtRIO

.u... .",JccM,.. Ia'"~ICo...u1a ,

CONSTITUINTE FIRMO IJE CASTRO

lP14328-4

JUSTIF'ICACl"I:O

isso. procura-se retomar a experiência que tão promissoramente o Br!!,

sil assisUu no inicio dos anos 60, interrompida pelo regime autori

tário que se instalou em 1964 e pela nefasta .centralização de poder

e da administração a partir de então observada.

Assill 2 julgamos oportuno seja prevista a elaboração de

Planos Regionais de Desenvolvimento. como partes integrantes dos

Planos Nacionais 2 cuja aprovação seria da competência do Congresso

Naclonal.o que lhes conferiria a indispensável legitimidade.

uutrcssãe , entendemos por bem propor um tratamento dif,!!

renciado no encaminhamento dos Planos Regiona!s do Nordeste e da

Ama:zõnia~ o que,aliás, vem ocorrendo historicamente, por serem estas

as regiões mais deprimidas e socialmente mais defasadas do País Com

o Projeto, embora preveja no § 22 • do Art. 72 2 que a

'formulaçd:o dos planos de desenvolvimento e dos é!rçamentos públicos

deva levar em conta as peculiaridades regionais. não dispõe de dis_

positivos que garllntam um discipl1namento objetivo e adequado da

questão regional. ou seja. da redução das disparidades territoriais

de renda.

EMENDA

Devolver. pois. ao Nordeste. e agora ao iado da AmazônJ.8,

um mínimo de eutcnceüa, através do for ta Iec rmentc dos seus organÍ5lllOs

regionais de desenvolvimento e financiamento, é. Quando menos. uma

questlio de justiça, de racionalidade e de altocsentido pol.ítIco. If a

forma mais eretIva de se garantJ.r a verdadeira integração nacional •

em um País da dimensão territorial como o BrasiL

A Federação dos dias atuais, como bem afirma o constitucion.!

lista Paulo aonevtces , "já não representa mais dc vque um elemento d,!!

corativo na fachada da República. O País Real distancia-se mais e m!!,

is do País Legal ...

fio momento em que se questiona a própria Federação, se dere!!.

de o fortalecimento dos Estados e Muryicípios. se apregoa um novo si~

tema tributário e se COmbatem as insuPortá~eis desigualdades terrH~

riais e sociais de renda. não pode a futura Constituição deixar de

contemplar dispositivos que esseçuren o mínimo de autonomia e desce,!!.

tralização a nivel regional. especialmente quanto ao Nordeste e Am!.

zônla.

I
Quanto as disposições contida~ no "Caput" do Art. e nos seus

§ 19 e § 32, não se referem. evidentemente? a matéria de natureza

constitucional. pelo que se propõe a sua supressão.

SENADOR. OLAVO PIRES

SENADOR OtAVO PIRES

PLE~RIa

SUPRlIllfl.

'UTO"~'TI, .. açIa' ~

DISPOSITIVO DO MF.:::PROJETO. a.s;r ~
Artigo ~,f!.a1". 2°

~
.ea-r. 29 - Por princfelo, os Impostos terno caeâtcr pessoal e ser5'o grüJuados scaun
do a ctJpacidade econõotea do contribuinte. A adilllnrstra<;~o trlbutãrla especlalr~"

te para c~nferlr e~etlvidade a esses cbjc t tvcs , poderã Identificar, r~speltados ~s
dlreitos_mdlvldu3lS e nos tenros da lei, o patrimônio, os rer-dtecntcs e. as artvrca
des eccnôwlcas do contribuinte. -

DISPOSITIVO DO~PRfrJETO. H:
Art190~ InCISOV. Alínea I1bll.

são direitos c trberdades coletrvos fnviolávefs·

JUSTIFICATIVA

Nno sorá passível gerar-se nOV05 cnpregos, evsentar o nível geral de mvcstln-enm
e. portanto, a prcdutrvldade nacrcnal se os tributos se tcrnarcn tão onerosos a po-r
to de ct tertnar ou redu:::ir scns tvctecnec a capac ldadc de expünsão dQS cnprcscs via
Investl~ntos ou relnvcstlncn~05, Daí a prop,est!l que aflrn'~ o princípIo de cue , COI'l
umaatividade expandida! a proerla arroc~decac tnbutâria cresce, Junto c em cerres
reais. Por o,!!tro l~do, c contreori,: ao propr rc Estado a Constituição D"lrt".;:r que os
Impostos terec ca~ater pesso.:!l. Ha tributos qU~, por sua Intrínseca nQtureza, cu pe

~a~;~~~~~ad~a :t~~~o I~~~~~r~~c!~~a~t~E;C.:~n~~~n:~ I~~:f~u~t~n~~~.~s~~:sson~-:
~~~~od~ml~P~~~~I~a~~I~~~~~b~~I~~~~ldo ra aflrmç50 de que "ser50 eXigidos de

I
JUSTIFICATIVA: I
Dizer que ê direito de algu2'n ficar outrem proibido de exercer uma atividade ê te
rir ecee noção b~slca e cceeatnba de Direito. O texto não pode prevalecer porque
atenta contra a liberdade de mcrectva e de tr-aba lhc e. pe rnetpete-eaee , porqce aea
barão se rr.ant!da•• por prcjudl~r Dl:juclcs que vIsa a proteger. E conhec.1do, especI
almente , nas metropoles, como c conveniente para trabalhadores e-cncntenceeente de
semprcgado:>, se engajarcn Junto a crarcsas de colocilçâ'o ou tipo "par tv t t ...e'", com Õ
qUI! se !JarantCM eesperarreraentc o sustento e, no ma 5 das vezes, conscsoen crrer

, condiçÕes de serem I;{Jntratados de modo perr.anente pelas pessoas a ÇUCil! scrVC"1 tem
I porar!iJmc!!tc.por Indic!ação do lote'lldliÍrio. Se 6. verdade que hOUVQ e h.5 abusos, ã

SOlUça0nao e proibir, mas sin regular a atiVidade de modoa ccrbr-Lcs e derxar es
ta verdadeira válvula de escape para multes trabalhadores, a qual tem sido pru-e]"
pio de solução en l'lultrssJmos euscs, Por out,o Jado J~IS foI qualquer trabalhacor
"obrigado" a recorrer a intermediários. Estes soo út.:l.IS aos usuários da n~o-dc-obra

temporária porque poupamos custos de scleç5'o e rccruec-aenrc e s5'o úteis aos traba
lhadores Cl'1 função do rcf ectcna-acnec que mantém CC'iI os criadores de oportLni::!ildes
de rrcbalbc,

EMENDA lP14326·8
('l.

EMENDA SUPRESSrVA/MODIf!CATIVA

.) o estabelecimento da faculdade de os Estados e o DistrIto Federal

JUSTIFICACJ\O

Por fim 2 não nos parece também ser este o caminho mais ade

quado para se gerar receIta para os Estados. ~esmo porque somente

àqueles lIais ricos (São' Paulo2 Rio de Janeiro e Minas Gerais) cont.!

riam COIII potencial significativo de tributação. ainda assIm em detr!

Illento da União.

ASSUNTO: ContribU:Lção SJ.ndJ.cal

EMENDA SUBSTITUTIVA- Dá-se à alínea "9" do -lnC1S0 .IV do art.

17 a segu1.nte redação:

renda e proventos de qualquer natureza. estarão estes inevitavelme!!.

te2 sujeitos a uma guerra fiscal. do que redundarâ graves riscos p..!

ra a sobrevivência do próprio Sistema Tributário Nacional.

Trta-se. além disto. de dispositivo que estabelece evidente

conflito de competência tributária entre a União. de um lado. e os

Estados e o Distrito Federal, de outro.

"A Assemblé:La Geral é o órgão dell.berat1.vo
supremo da entidade sJ.Olhcal, compet1ndo·lhe del1berar sobre

sua constitu1Ção, organJ.zação, extinção. eleJ.ções para ór
gãos de adm1n1.stração e representação, seu estatuto e a

contribu1ção assoc1at1va, que somente poderá ser descontada

em folha mediante autor1zação escr:Lta do l.nteressado, ressal

vada a contrJ.bu1ção s:Lnd1.cal dev1da pelos 1ntegrantes da~

categorias econôm1ca e prof1ssJ.ona1.s, na forma da Le1.."

A extinção da contribuJ.c;ão sJ.ndical. no j
consenso unân1me de todos os sind1ca11stas~ acarretará,

J.nevJ.tavelmente, o fechamento de maJ.S de 80\ (o1tenta por

cento) das entJ.dades sindJ.cais bras1leiras.

Ninguém contesta também que, apesar da

1ndébita ingerênc:La gOvernamental. temos razoável estrutura

sind1cal em funcionamento e isto se deve ao fato da cobrança

da contríbul.ç'ào sind1cal ter Poss1b11J.tedo recursos Sufl.
cientes à manutenção do associativismo.

.JUSTIFICATIVA

EMENDA lP14329·2 -
'" l!J ~ .)'m. , J I'/':,"~"--',

l ConstituInte lffarlltSJ.p 4:;;(%!..... . c...- -,"lUC .'

tJ PLEN.(RIO "~~.A.",/.aM"I1Z~"O.''''''------~Jfui~'ml

Art.272 (§ 1'1:; § 11 - Item lI-a e § 12

Item V)

Art.277 (Item II e § 2º)~

Art.266 (Item rIr)

DISPOSITIVOS EMENDADOS:

Podere_ .Instituir "Um adicIonal, de a1:é 5%. sobre o- Imposto sobre a re

da e proventos de qualquer natureza (§ 19. Art.272);

a) Suprimam-se os dispositivos do Projeto abaixo indicados:

I - § 1"'. do At-t. 272

II- alínea !.. do Item lI. do § 11. do Art. 272

III-Itell1 V. do § 12. do Art. 272

rv- Item II e § 2º. do Art.277

b) Dê-se. em consequência. a seguinte redação ao Item lII. do Art.2G6

Art.266 - •••••••••••••••••••••••••••••

~ Instituir isenções de tributos de cOlllPetê~cia esta

dual ou mun!cipal 2 ressalvados os casos de relevante interesse na

cional. garantida a indenizaç~o financeira dos Estados e MUnicípios

#afetados, na forma da lei complementar.

o projeto. a nosso ver. manteve aloumas distorçaes constantes

do Relat6rio da Comiss~o do Sistema Tributário2 Orçamentos e Finanças,

no CapítUlo que disciplina o novo sistema tributário nacional 1 as qu.!

1$, por se referirem a matéritls correlatas. a presente emenda procura

corrigir conjuntamente.

Com efe!to, o Projeto estabelece, elll primeiro lugar. imunida-

de fiscal para as exportaçães de produtos industrial1zadas (alínea .!'

I
Item lI, § 11, Art.272) e serviços e outros produtos objeto de nego

claçiio com O Exter10r (Item V. 5 12. Art. 272). o Que constitui niti

I da imperfeição de natureza técnica.

EIl seguida, cama forma de ressarcimento dos Estados e Municí

pios. afetados .pela queda de receita decorrente da imunidade supra-c!

tada, o Projeto incorre em novas distorções. quais sejam~

EMENDA SUBSTITUTlVA!SUPRESSIVA

DISpOSITIVOS EMENOAOOS: Art. 72 e seus § 1!:l2 § 20: e § 32.

§ 2Q - As regUles contarão COlll. Planos Regionais de Desenvolvimento 2

aprovados pelo Congresso Nacional. onde serão especificados os obj,!

Uvos 2 diretrl.zes, inetas e instrumentos de ação do, POder Público. A

execução dos Planos RegIonais de Desenvolvimento do Nordeste e da

AblazOl)ia é da responsabilidade dos seus respectivos 6rgãos regiona

Is de tlesenvolvillle{lto. aos quais serli assegurada a necessária auto

nOllllo adllinlstratIva e financeira.

b) é llvre a greve, competindo aos trabalh.:!dores decidir sobre a oportLnidttde e
o âmbito de rntercsse quo deverão por 1".010 dela defender. cxcluíC<l li h clatl'Jil. de'
cmpr~gadores. não podendo a 101 estabelecer outras oxc~çC::.s, 3 acesãc.:1o :rabalha
dor ii greve é llvre e constitui dcdsiio pesso~l de cc:oa um, lJaranõ:lt!a pela lei e que
não será induzida, neM forçada por Gualsqu~r l'Ielos coercitiVOS, fíSI';OS ou rrOri!lS,
de quem quer que seja

Dê-se ao § 2Q • do Art. 72 a seguinte r~dação. suprimi!!,

do-se os seus § 1'1: e § 3sz.

v - A HANIFESTAÇll:O COLETIVA

b) é Uvre a greve, competim!o aos trabalhadores decidir sobre a 0poítuf'iccde c
IO ânblto de Interesses que deverão por M~IO dela defender, excluída a IOlcI<::tlva deIcmpregQdores, não podendo a lei estabelecer o.Jtras exceções,

EMENDA PROPOSTA'

I

JUSTIfICATIVA

No BriJsil. dcf<lsado no seu descnvolvlll'.cnto em ccnparação con outras nações, é precI
so estinular. üntes de mais nada. o trabalho. a iniCiativa e a assuflt;ã::l de nscos
A greve ê sCi'1pre Ul1lJ exceção, Janals pode ser considerac!a regra. Ali2s é slntonátl
co que os regimes de orlcntaçõo SOCialista ou cO'llunista. que se SilrVlriln de greves
para ascender ao poder, tornan o CUidado de prolbl-I<ls tão logo dO::Jme."1 a sltuaç5'o,
Por outro l::!do. é recorrente I;) filto de que a greve é decretada, mUitas vo::.os, por
minorias, nao representativas da verdildelra I".assa trúbalhúdora, q\.:ll, rrl!.ltas vezes,
prefere contlnuúr a trabalhar. Daí preconiz<:Jr·se que <l adesão li greve seJa <lto vo
lunt,3no de cada trabalhi:ldor, no qual nlnguám deve Interferir por meios coerCitiVOS;
ffslcos ou m:)rnis, ndmltld3 scrrpre li dlvulgaç1io allpla das razões e Ju~tlflca,t.lvüs
da greve, de nado li permitir que, pela via menlMentc raCional c Indlvldu<:honte vo
1untiirln, Cildll trabillhador deCldü soberanamente. sobre a suacPiJrtlclpilÇ~O no M::IVI'"1Cn

to. Os chil'llildos piquetes, qUilndo impedem a IOCO"loçiio, a clrculilçii"o, O acesso ao lo
cal de trabalho por aqueles que n5'o adcrcn ii greve, constltuen vl01ãnçla li llbedãl
de Individuai qua n50 pode ser tolcrilda palo ststCll'.ll Jurfdlco -

EMÉNDA lP14327·6
!"
I!J
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EMENDA MODIFICATIVA

t=;~;"":J

rç;'~ã!ãU

A prisão, nos casos ct tados , constitui

,..... " ...,,,"'-.;10,-----------,

supr tea-se o § H, do art. 272, do Projeto de ConstltuI~.ão

da ceet s sâe de Ststemattzação, que outorga aos Estados e
Distrito Federal a possIb.llldadc de se t ns e t ru t r adicionaI
ao Imposto sobre a renda.

JUSTIFICflÇAO

eficiente mecanismo de induzimento ao cumprimento escec r fico da obri
gação, ampliando as garantias dos recursos públ1cQS e dos créditos
tributários que é o Objetiv~:: real a alcançar, como proclaTI'ddo na "ta.!.

ta de Canela", firmada pelos Secretários de Fazenda e de r Inançes dos

Estadas, de Oistdto Federal e dos Territórios.

Restabelece-se norma trad!c!onal en nos
50 direito e que nade: tem a ver com a preservação dos direitos ê l!~
beecaces fundamentais, com a I:edaçi!o ccns tante da enteccc jetc da Co
missão de Estudos Constitucionais. presidida pelo ~urista Afonso Ari
nos de Mello Franco.

l!J PLENAR'O

EMENDA lP14336-S'
}!J DEP MAURIC!O NASSER

5~~;~CEl

l§i'~ãmJ

Dispositivo Suprimido: Pe.rágrafo 3 11 do art. 303.

Parágraf'"o 3' Suprimido. "As empresas públicas, as sociedades de ec2.

nomia mista e as fundações não poderão gozar de bener'Ictcs , privil~

gios ou subven~ões não exeeneivete, paritariamente, às do Setor Pr!

veec,«

cia aos Tribunais Superiores para_pro~or a~ Legislativo "a alter~ t
ção do número de seus membros." Nao ha r-aaac de vedar-se a modif!

•cação daquele número para menoa , ainda que isse dificilmente venha

a ocorrer.

EIIEHDA SUPItESSIVA

EMENDA lP14333·1
(l Consti tuinte MAURO BENEV;;~S
r.r----,.---- ' •••.lAoOfc.....ol.flulc .... lllo

tJ-';;;:;J
(l-~"~"!â7J

Com a ext1.nção da contribu1.ção 51.nd1.cal e

o fechamento dos eaneaeeecs , toda a eet.rueura de servaçca

que eles prestam aos trabalhadores, nos mas.s longínquos pcn

tos do terr:l.tór::s.o necacnaã , será desmontada.
Não há qualquer argumento ser:Lo para just.!

f1.car a ext1.nção da cont3:1.bu:u;ão sanâacaã ,

Não há qualquer l.ncompatJ.b11J.dade entre a

contribu1ção sl.nd:l.cal e a ll.berdade.

A intrornl.ssão do Estado na vaea das entl.

dades s1.ndl.cais é que constrange a ll.berdade. Esta eam, é
que deve ser ell.ml.nada.

No BraSl.l, foi e é a contrl.bU1çâo s.1ndl.cal

que peI1lU.tl.U o nascameneo, a organl.zação e deaenvcavaeencc
do aguerrJ.do sJ.ndl.calismo que cada vez" msJ.S ocupa mal.or es

paço nas lu\:as em defesa das categor,J.3s econômicas e prof.1s
SiOna1.5.

EMENDA lP1433CJ.6
('J Senador >W.IRO BENEVIDES

r;r ' ...Of'u't"'l'-.;10. _

JUSTI FICATIVA

Os Estados fotam fortemen1=e aquInhoados na nova par-
ttlha" tributária. Somente o novo ICM, com a Inc.lusão de

eet s tmpostos (S fede.rüts e. ma\S o 15 muntdpa\l, já

suftclente para dotar os Estados de excelente arrecadação.

Atêm do mal s , com ti perda da rece t ta que a UnI ão va i

sofrer com o novo sistema, é sensfve\ o aumento que terá de
fazer nos impostos de sua prôprla competência. AssIm, não

e acon-sethiÍvel deixar aos Estados a tributação da re.nda.ta!!!.

bêm.

li Isso, ed t e Ienevse a nova competência das Federadas

para tns e t eu t e o Imposto eer r t eer ta í rural. o imposto sobre
doações e heranças de qua Lsquar- bens e d\reltos e o atual

IPVA (sem d l v Id Lr com os Hunfcfpios o produto da arrecada 
çáol. e verlficar·se-á o despropósito da medida.

rr;;;;'''=:J
HV~;J;J

....ÜWfCCM...I0fl"'U.'lOh ---,

f:I PLENAR!D

EMENDA lP14337·3
l!J OEP. "P.UR!C!O NASSER

A supressão do parágrafO 311 é recomendada face seus termos

negarem a necessária ação reguladora do Estado no domínio econôm!

co/social, no exer-c Icão do papel ecnaet eucrcnar de intermediar

realização dos direi tos e liberdades fundamentais do cidadão, por

se tratar de matéria de legislação ordinária e, principalmente, por

conflitar com os termos dos artigos 310 e 211. inciso I, et Inea

"t=", 284 e parágrafo único, 466 parágrafo l' !330, que estabelecem

prerrogativas e privilégiOS às instituições financeiras oficials,na

intermediação, movimenta,;ão e aplica,;ão de recursos públicos, no
exerelctc de atribuições já consagradas, indelegáveis e indiss,2,-

oiáveis de seus objetivos sociais.

De outro modo, as organizações estatais desempenham rel~

vente função social na prestação de serviços esse~ciais à popul.!

eãc, algumas com responsabilidade acrescida 00 projeto da t=onst!

tuição. - artigo 12, Inciso r, alinea "G", que por seu mérito, não

podem ser realizadas pelo Setor Privado.

'Assim, eventuais benerIcrcs subvenções, se existirem, não

podem ser credi tados às organizações e sim a população a que ser

vem, razão maior do objetivo social dos mesmos Ademais, a iote.!:

venção do Estado no dominio econômico se faz apenas quando o 1nt~

r-eeeeec privado não se maní res ta ,

Impõe-se a imediata criação dos tribunais ne"'ionals F!,

derals no Rio de Janeiro, são Paulo, Porto AlegrE., Fortaleza e Dis

trito Federal, a f'im de permitir, em prazo curto, a e re t í va ree,!!

truturação do Judiciário, nos termos da nova ConGti tUlçno. A escE

lha das citadas sedes obedece a critérIo de ordem eminentemente

estatistica, segundo elementos rcraecãcce pelo Tribunal federal

de Recursos. Nada impede que a lei crie, mesmo em breve prazo,

novos Tribunais Regionais Federais em outras- tapitats importau

teso A respeito, foi apresentada emenda, alterando o artigo 207

~ do Projeto, ee tirando do seu texto o número mlnimo de JU1

aee dos Regionais, por ele estipulado em 15 (quinze), a fim ae
facilitar a criação dos referidos Tribunais, Lnc Luadve , nos Est,!:

dos menores.

jeto:

Dê_se a seguinte redação do~ do art. 449 do pr,2,

JUSTIFICAÇÃO

.tArt. 449 - são criados. devendo ser instalados no

.~ prazo de seis meses, a contar desta Constituição, pela

Presidênc:La do Tribunal Federal de Recursos. Tribunais

Regionais Federais com sede no Rio de Janeiro, são

Paulo, Porto Alegre, Fortaleza e Distrito Federal,

jurisdição que lhes J:'ix~r a lei."

Emenda Adi ti'lia

Acrescenta novo Artigo ao Titulo VIII capitulo III.

"rUgo - As aplicações das Instituições Bancárias, em regiões com

renda inferior à média Nacional, não poderão ser infe-

rlores aos recursos nelas captadas.

Anote-se que algumas operações, como as tneus er te t s ,

por exemplo. são duplamente tributadas (IPI e ICMS), como

as vendas em geral (ICHS c. contribuições). não havendo

pots_ campo aberto a nova.s tributações.

NUllla parttlha que todas as atividades ec::onêmlcas jã

ee encontram ve,s-ta.fI\cntc. t.rlb-utadas. t ee tu s tve com a neev t

são de empréstimos- compulsórios e contribuições sociais,nio
há motivo para se deixar o campo aberto para Instltulião de

novos IlIpostos.

JUSTIFICATIVA

Suprima-se- o art. 261. do Projeto de Constltuiyão da COlllls

são de Sist.ematização, que dá competêncIa residJlal ã União

e aos Es-t~dO-s para ce tae outros Impostos.

Dêem-se ao m::iso I do S 1 9 do art. 335 e ao art. 336, as segum-
tes redações'

.'Art. 335 - .

S l' - •••••••••••••••••••••.•••..••••.•.•••••••.•••••
I - contribwção dos espregadcres ,

Art. 336 - A folha de salâl'Íos é base de cálculo das contri
buiçôcs SOC13isa que se refere o artigo ante ri':'
01'."

r .....,,,......,,
9mNn\ S1JBST11l11'IVA 00 INCISO I 00 S 19 00 ARI'IOO 335 •• E 00 AATIro 336.

pr;~;~:co

r~;'~8fB7J
ru..f'O.llll,',u'10, -,

~ PLENÁRIO

~DA lP14331-4
(!l Consti tuinte MAURO BENEV;;~~

HÓ. necessidade de que haja instrumento legal que impeça

as Instituições B~cárlas de. continuarem exercendo papel concen.

trador de renda, com a transferência de poupança das regiões com

renda inferior a média nacional para outras de maior desenvolv!

menta, como hoje acontece especialmente com a rede privada no pr,g.

cesso de captação de depósito/aplicação de crédito.

EMENI7A lolODIFICATIVA

Dê-se a s"guinte redação ao W!!! do art. 2D4 do Proj!

to:

JUSTJFICACXO

A redaç50 prepcsta para o itetll I do § 19 do ere , 335 visa dar era
talIento igualitâno aos ~regadores, eis que, se a contribuição dos ent>rega
dos é Teu:etida ã lei onb.nãria o 1leSllO deve acontecer com a dos e~regadores.

~ outra parte, a alteração do art. 336 faz·sc necess.iria em face
de $tJa drastlcidade.

CoiIefeito. a folha de salários deve ser protegida contra a multi
phClcladc de descontos que sobre ela recaem. Entretanto, há de ser con.o;idcra
da a m:idência do UlvoSto de renda na fonte e d:1s contribwç:õcs SIndIcais. e
sociars (SfSI-SENAI-SESC-SI:NI\C. saláno-edUlraçâo, rGfS) sobre a folha de salá
rios. o que o projeto não prescrvu. " , . - -

I~Ttante assinalar q~ m5t.1t\U.ções ~oro o SESI (! o SENPoT. orga
nizadas e mmtidas pela Indústna. ou o SESC c o SENhC. organuadas e l'It!ntIdas
pelo ÇoJ!irdo, têm longa tradIção de serviços prestad"os a industriános e co
:r:Ianos. seja no setor de atendlllento sOClal COllD no de fOl1llaçâo proflssl2.

çO<Wmto cb~~~~:~~: ~~~~~i~S~~o~t~~~~.~b~ç~oI~~g~:s:sa~d:'::
tríllrS e cOlIlCrciais COlIl base na folhn de salânos.

Não ê de justIça, pois. ab~twnente retnar-se dessas InstituIçôes
o ~m::mtD f:manceno indispensável à continuidade de suas funções. tanto
mis que as suas at1vid:1des nada. têllIa ver com aS da PreVIdência SocIal.

Por reflexo, deverá ser suprimido do texto'o art.218
do Projeto. que curda da distrIbuIção do produto de arreca
dação na hlpótest de criação de Imposto residual pela União.

Tln.'....r"lI'aaO' ~

Dê·se a seguinte redação ao § H, do art. 270, do Projeto de
Constltufç,io. da COtllsSDO de Slstematizaç5o.

UI 1," - ~ facultado ao ExecuUvo, observadas- as con
dições e limites estabelecIdos em iel, alte _

rar as alTquotas dos impostos enumerados
Itens I e 1I deste artigo .."

DEPUTADO MAURICIO NASSER

"Art. 204 _ O Tribunal Superior de Justiça compõe-se de

trintae três Ministros."

JUS'l'IFICAÇÃO

Não há. razão para fixar-se em"36 Q. número de Ministros

do Tribunal Superior de Justiça. E5se nÚJ'llero deve ser reduzido pa

ra 33, o que equivale 8 6 Turmas de 5 MinIstrvs (6xS ..3Dl. mais Pr!

sidente, Vice-Presidente e Corregedor. Assinaie-se que o número

'" I!!.t. é impresclnc1ivel, a fi", de permitir, comi equllibrio-. agrupar

as Turmas em Seções.

A emenda suprime, aInda, a expressão "no mfnimo". mani

Cestamente desnecessária. COM efeito, o art. 192. III. dá competê,!!-

EMENDA 1P14335·7
fi
t"
'EMENDA SUBS'rlTUT!"{A

a seguinte redação:

Dispositivo emendádo' Artigo 12

Dê-se 1:1 letra d do item XV do artigo 12

d) nllo haverá p~islio c!vll por divida ,
salvo n05 caSQS de obrigação alimen_
tar e deposltário ~nflel. inclusive
de tribut.os diretos e indiretos. re
colhidos ~u descontados de terceiros.

JUS'iIF'lCATIVA

Hio hlÍ razões para se permitir ressalvas no ptlncT-
pio da cUdta lega1 Idade trIbutárIa. salvo com rcferi:nc.la
.os IlllpOstos de iJllportaçã'o e de exportação, que, milllrs do que
fOntes de produ-ção do roce I ta. são i ns trumentos de pol it Ica
... coa.relo exterior.

..Se a Unlio pode /lexer nas a I rquotas do IP I e. do ISQE'".
por que os Estados nio podem .aneJar da lIleSllla maneira
ICH'

Allquota ê base de c~lculo, sotlvo radsstlllu eXceções.
Devem ser objeto de lei. como. alfãs. ocor~C1 Gil todo e qual.
quer pars c(viltudo.
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Suprlma"se o art. 258, do Projeto de Constituição da Comls
-são de Sistematização, que outorga ao Hunlcfpio a possibi 11

dade de se InstItuir contrfbulção para o custeio de obra:
públicas. Suprima-se o Art.479.

PlEN~RlO

EMENDA SUPRESSIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 479

Dê-se ao "Caputn do Art.463 a seguinte redação:

EMENDA MODIFICATIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 463 (CAPUT)

r:;;;~;"'---:J

f'Çi~';J;;"Jf'J PI ENARIQ

EMENDA IP14339-0'
~ DEP MAURICIO NASSER

r.r----------~EnG'."'T;.'••çb

JUSTIFICATIVA

Os servIços prestados pelo Poder Público são remune
r-adc s atravês de~ ou preços públ icos E a real ização

de obras, que sempre ceu sam beneffclos aos Imóveis da área,

é custeada pela contdburção de mel ne r La,

Art. 463 _ O cumprimento progressivo do disposto no § 31:! do Art.287

será feito no prazo de até dez anos, com base no crescimento rea... C.3

despesa de custeio e de investimentos, distr1buindo-se entre as reg!
uee macroeconômicas de forma proporcional à população, a partir de
sãtuaçãc verificada no ~ biênio 1986 e 1987.

JUSTIFICAC1\:O

Não se trata evidentemente de matéria consti tucio-

naL

PLENÁRIO

CONSTITUINTE FIRMD DE CASTRO
~1c_.i4,",,""'''''ld -,

EMENDA lP14345·4
t"
l"

JUSTIfICAÇÃO

A presente emenda visa restabelecer, na plenitude, o di:!,.
positivo aprovado pela Comissão do Sistema Trlbutárlo, Orçamento
Finanças, que roi incorporado no Anteprojeto com a supressão da paI!.
vra até, ecree subllnhada.EIl l'"fgor de verdade, se est~ crIando uma taxa para

remunerar obras, o que desnatura em parte o sistema t r t bu
tãrto posto no Projeto.

Hão hâ necessidade. assim. de se er te r uma ((gura e s

drúxula par-a res sa r e t r o Hunlc:fplo pelo custeio de obra:
públIcas.

•

G;~~":J

[I7J-;"';flB
çONSTtTmNTff fIRMO QE CASTRQ

êceescente-se o seguinte parágrafo ao Art. 303:

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 303

,JUSTIFICAÇÃO

efeito, desigualdades de toda espécie. mercê da tendêncta concentra

dora e, muitas vezes, anti-social do sistema de liberdade econõmij

essencialmente puro.

No Brasil do presente. a ordem econômica e social prec!

sa ser alterada. ante as injustas desigualdades prevalecentes.

Dentro desse Objetivo a presente proposta defende a intervenção e,:!.

tatal visando, particularmente, o fortalecimento das regHies mais

pobres ao paIs, onde estão instalados os seus maiores bolsões de p!!.

breza e onde estão, como que instituídas condições de vida sub-hum!.

• C) Património. renda ou serviço dos partidos políticos, inclus!

ve suas Fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores

das instituições de educação, de seguridade social e de previdên

cia e assistência médica complementar sem fins lucrativos. obser

vados os requisitos da Lei. E "

A ordem econômica e eccâar deve ter por fim a realização

do .desenvolvimento nacional, sob a égide dos principios da liberdade

e da justiça social.

2 _ Este segmento da previdência é tanto mais nesessário. qua!!.

do se sabe que a previdi!ncia social mantém apenas seguros mlnlmos

1 _ A previdência complementar sewpre desempenhou importanUs

silla funç~o social, complementar ou supletiva dos deveres do Est.!

do e fora de qualquer dúvida Que as entidades fechadas de previ

dllncia privada e as abertas que não tenham fins lucrativos dcsclII-
O

penham funçCles do mais alto interesse sccsea , vez que ensejam. te!!

do como primadCl princípio da eqülddde • li eenutençãc , Quando da

inatividade, de um nível de renda aproximado àquele conquistado

na fase laborativa dos ell1pregados.

Dê-se a alInea "t" ~ do Inciso lI, do _Art. 2GS a se-

JUSTIFICAÇlio

EHENDA HDDIFICATIVA

'DISPOSITIVO EMENDADO: AL!NEA C, DO INCISO II. DO ARIIGO 265.

TUTO/<llJlfJ'I;a4~ --,

Ao tempo em que se deve garantir? livre exercício da c!

dadania e preservar, em toda a sua extensao , a dignidade humana, ao

Estado hoje está reservado papel fundamental na construção de uma 5.2,

ciedade economicamente forte e socialmente Justa, espremido Que vive I

pelos graves e- alarmantes conFlitos sociais que caracterizam e pa'ell

em risco o futUro dos países, especialmente do crereer ec Mundo.

Os livres mecanismos de mercado. sem embargo de sua pre

servação, têm de ser acompanhados da intervenção estatal voltada p!.

ra a neutralização das distorções econômicas e sociais que lhes são

inerentes. Dos seus efeitos regressivos e cumulativos resultam, COla

.guinte redação:

§ ,- A intervenção estatal visará, em especial I o fortalecimento ec!!,

nômico e social das regiões menas desenvolvIdas do PaIs.

".. .' fi ENáRID

-_-EMENDA lP14346-2
l!

nas.

pl ENÁRIU- -'

CDNSTITUINTE F"IRMo DE CASTRO

:3 - Ademais, sendo a contrlbuiçílo do empregador um '!ialário diferi

do leg.ibmamente conquistadas em campanhas sIndicaIs anteriares ,

~..sua redução contraria o espírito progressista de maiores avanços

sociais que deve presidir a feitura desta nova carta constitucio-

criadas contribuições sobre o patrimônio líquido das peescas fIs!

ees e sobre os premios de seguros privados.

net.,

4 - A disciplina contida no artigo sob referência desestruturaria

e até mesmo invlabilizaria um setor de atividades composto hnje

por filais de 150 entidades que se constituem em expressivos inves

tidores institucionais no cenário econômico d.0 Pars, contribuindo

com poupanças significativas (CZ$ 235 bilhões) para processo de

invcstimento e desenvolvimento econâmico da nação.

fUl0/.un".~.o ---,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 360 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO.

5 - Cumpre destacar que o montante de czs 235 bilJ1ões acIma alud.,!.

do não deve ser comparado com o total do orçaménto do INFlS'por s!:.

rem conceitos financeiros racionalmente diferentes.

seus benefícios, uma vez que, ao lado da contribuiçãO do emprega

.dor e do empr~gado, hã um conjunto numeroso de d'utras fontes de

recursos, como as Já vigentes contribuições da União, as decorre!!

tes da exprcraçao de concursos de prognósticos e' ainda as recém -

JUSTIFICAÇÃO

6 - Por tif3, preceitos constitucionais devem ser reservados para

a deflniçUo de princípios. e não para a explicitação de procedi

mentos, os quais seriam tratados em lei oridnária.

2 - Igualmente, agride-se o principio da equidade Quando se dete!.

eune que os segurados da previdência socIal não contribuam com 5D

por cento dos recursos que se fazem necessãrios para o custeio dos

A previdência social trabalha sob o regime financeiro de repartl_

Çrro simples, isto é, sob orçamento anual, cuidando para que as r.=.

ceitas de contribuições do cxercício cubram as despesas pcevfdên

ciárias e administrativas desse mesmo exercfcfc , Jã..a previdência

comj:JlellJentar, que opera sob o regime Financeiro de capitalização.

reune fundos que não se 'destinam a cobrir apenas as despesas do

exerclcio corrente, mas~constiJ:uem urna reserva de riqueza necess!

ria à cobertura dos benefícios futuros já conquistados pelos seQ!!,

rados ..

1 _ O preceito contido neste artigo se r~vela não equitativo qua!!.

do comparado com o que dispõe o relatório para o servidor público

civil e Klilitar, aos quais se assegura aposentadoria integral sem

qualquer ccnt rabufção do segurado.

St4»:iIlan-se o artigo 360 e o seu parágrafo único.

EMENDA lP14343-8
l'l
fl

fl;;;;''':J
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PLENARIO

.. DEPUTADO MAURICIO NASSER

L - serão anotadas. em folha esp e
cIal na carteira do motorista, no local do acidente, cada inf!'ação
de trllnsito cometida e a penalidade correspondente, para -em caso de
reincidência, com falta gravei haver a cassação da carteira,

M _ serão agravantes na responsabi
Hzsção em ec.í dentes de trânsito a embriaguez e o uso de psicotrõp.!.":"
eos , e o crime é inaflancávelj .

N _ respondera, como cc-autcr I so
frendo penalidade, e responsabilizando-se pelas indenizações, quem
haia cedido o veIculo causador do acidente, a pessoa sem habilitação,
embriagada ou dopada com tóxicos;

O - as vítimas, ou seus famlliareSt
serão obrigatoriamente ressarcidas pelo autor e co-autor nas despe
sas médiCO_hospitalares, perceberão indenização de cem salários mí
nimos em caso de invalidez temporária, e de duzentos e cinquenta sa
lários mínimos em caso de invalidez permanente ou de morte.

Art. 12 - •••
III - •••

eão imediato exame com bafômetro / o~t~~sa~~~i~~~~~"~o~en~;â~~{~~i~a:
tas envolvidos em acfdentes , para verificação de dosagem alcoólica e
psicotrópicos;

A população, nas últimas semanas,
sofreu trauma após trauma em ccnsecuêncra dos gravíssimos acidentes
de tr!lnslto registrados, com numerosas vítimas fatais, entre homens,
JIIulheres e crianças. Ninguém esquecerá tão depressa as cenas dantes-

•~~~a~~t=~~~e~ t:a~=sd~r~~;:;~~~e~o~~o~ ~ l~o~~ r~:gn~:qU~~~r ~o~ sd~n~~~:_
de do Cabo, Pernambuco, com t.res dezenas de mortos. AQui em Brasília,
lIotorista ébrIo 'ogou o seu ônibus contra outro, estacionado no ponto
de passageiros, e matou tees , entre os quais uma criança de seis me..
ses de idade.

Constata-se que, na maior parte dos ca
sos, o estado etílico dos motoristas foi causa principal do acidente,
sequíncc-ae-fhe o excesso de velocidade e a tentativa de ultrapassa
gem em locais perigosos.

Há que se providenciar medida enérgica
de contençêc dos motoristas irresponsáveis e indisciplínados, que
atentam contra a vida e o patrimônio alheios. A cassação da carteira
de motorista é medida preliminar. A obrigatoriedade de pesada l.ndl!ni
aeção em dinheiro constituirá outro freio. Mas, o mcttorista culpadô
terá de responder ao delito também com prisão celular. sem sursis e
sem FIança, por ser antlsoclal e um risco permanente para todos.

Outra questão nãc menos importante é a
retecrcnede com as empresas de turismo Elas peeparam excurcees , mas
-colocam os ônibus na estrada com apenas um motorista. sem levarem em
conta a .. distâncias a percorrer. Depois de algumas horas de viagem,
é natural a exaustão física do motorista, ocasião em que um acidente
se torna possível. Se houverem dois motoristas no carro, ambos se re
vezarão durante o trajeto. para segurança maior dos passageiros. -

AparentementE!!, a matéria, objeto desta
emenda, seria adequada à lei ordInária Na verdade, porém, essa mate
ria se Insere no capItulo Dos Direitos Individuais, porqllanto, se li
Constituição declara que "são direitos e liberdades ind1viduais in
violáveis", "a vida, a existência digM e a integridade física e men
tal" ( art.12, inciso I). deve garanti-los também contra os maus mo":
toristas, Rue mutilam, inutilizam e matam impunemente as pessoas. Um
dispositivo constitucional se revestirá de m3ior autoridade,tendc de
ser encarado COIll seriedade que merece.

Hio h.â razão para se colocar num texto ecns e t eue te
nat que a representação da Unt~o em Jufzo cabe. ã i'rocurad2,'
r ta da Fazenda HacIonal.

JUSTIFICAÇJlO

SuprtlllCl"'se o S 40:, do art. 270, do Projeto de cens e t eu t çâe

da COlDt!isâo de s t s eeeee taaçâe , que dispõe sobre a represe..!!,
tólç:io da un tão em Ju l ee , • •

E.slia ê uma brtga dlJmésttca ... entre. a Procuradoria

da fôlzenda Hacional e a s eeeureder t a da JustIça (H.tnistê 
rto Públ lco) - que deve ser dectdtda em lei ordinária e
nio no texto da Constttutção e e tnda na parte do sistema

trHuaárto.

JUSTi F rCATiVA

r.r u.n/.ul1',.e.;lo ---,

EMENDA lP14341-1
fi

f!J PLENARIO

EMENDA lP14340-3
f!J DEP. MAURICro NASSER
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JUSTIfICATIVA

Suprima-se o § 19, do artigo 2J5, passando o
20 a figurar como Pa"égrafo Único.

CnNSTUI!TNIE FIRMO DE caSTRO

7 - O caráter facultativo da previdência complementar é principIo

filosófico universal no trato do partllhamento dos riscos natura

is da classe trabalhadora. Sua transformação em obrigação para ~ o

empregador não se deve constituir em preceito constitucional, mas

ser objetivo de conquistas sindicais, em cada caso.

S\:I:L 3132 - Ds investimentos de capital est:t"angeiro serão admitidos

no interesse nacional. como agente complementar do desenvolvimento

econômico. especialmente das regiões menos desenvolvidas do País,

de conformidade com a lei complementar.

B - A criação do Fundo de Garantia de PrevidêrlCia Complementar tem

enorme alcance sociàl por permitir o acesso a esse benefício

àqueles trabalhadores que laboram em empresas pequenas e médias

que não podem isoladamente patroc·inar uma entidade fechada de

previdência. atuarialmente viável sceente acima de '000 (mil) fun-

. cionários, bem como aos que trabalham em empresas "grandes não

desejosas de materem esse benefício por considerarem pesado en

cargo. no presente e, sobretudo. por temerem suas responsebill

dades no futuro.

9- _ A administração do Fundo de Garantia de Previdência comp.le

eentae" deverá ser entregue a uma instituição financeira govern!!,

mental, com competência técnica na área atuarIal e na gestão de

ativos. com alta credibilidade popular e com grande número de

lojas em todos os Estados Brasileiros. nuas instituições cumprem

cumulativamente esses três requisitos. o Banco do Brasil e a -Cai

xa Econômica Federal, recaindo a preferência sobre esta última

por dIspor ainda dos funcionários do extinto Banco Nacional de

Habitaçl1o. que incorporam um competente grupo de atuúrios e pe!.

quIsadores operacionais adequados a essa tarefa.

trata de um direito legítimo, de um usufruto de poupanças .ante'l'i,2.

res decorrentes de ccntrraccs trabalhistas celebrados ao abrigo da

lei, através de acordos e convenções coletivas de trabalho.

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 302

Dê-se ao Art.3El2 a s~uinte redação:

EMENDA lP14350-1
[!J

[!J

í"" - ..

I _ Fundos fechados, administrados sem fins lucrativos por entida

des de previdência privada patrocinadas pelos empregadores I e

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO J59 E SEU PARAGRAfO tJNICO.

De-se ao Art. 359 e seu parágrafo único a seguinte redação:

A1:t. 359 _ O sistema de segu1:idade social compl:eende ainda a prev!.

dêncr.a complementar facultativa, ofertadora de planos de benerfcf

os adrcrcnefs custeedos, sob o regime rmenceãsc de capitalizaçlIo,

por contribuiçdo de empregadores, de empregados e de profissionais

autonomos, a ser operada paralelamente mediante autorização do po

der público por:

grande soma de serviços prestados cada ano ao povo brasileiro, a

invejável equipe de valores humanos que foram cuIdadosamente pr!

parados para o melhor cum~rimento das tarefas daqu..elas entddades,

tudo isto merece a reflexão de Vossa Excelência ao votar pela

permanência ou pela exclusão daquele dispositivo no texto da no

va ConstituIção.

Apela para o espírito esclarecido dos Senhores Consti

tuintes no sentido de não permitir que a SENAI e SESI, SENAC

S"ESC, sejam banidos da sociedade brasileira. dada a impossibili

dade de continuarem sendo custeados através de uma contribuição

na base da folha de salárIos das empresas. na hip6tese de ser

mantido na Constituição o referido dispositivo.

Parágrafo tlrucc _ Para o fim de que trata o incisa II deste artigo,
fica instltoido o Fundo de Garantia da P:revidência Complemenb"1: ,

Integrante do fundo Nacional de Seguridade Social, ao qual pode

rão aderir todas as empresas e trabalhadores vinculados à prev!

cêncte sociaL

11 - fundo aberto, administrado sem fins lucrativos por instituiÇão

financeira governamental.

er=;~';~:J

fIT?ij';fl7J
'L.Ml"oIte~,,"l'l'u.cn, .. õo, _

EMENDA SUPRESSII/A AO TíTULO TfTULO U. CAPíTULO UI _ OA OEl"ENSO~IA

~

6 - A emenda, pois, busca explicitar no te.xto constltuc!onal

tal imunidade. eliminando a possibilidade de que o preceito seja

contrariado pela legislação ordinária. com o que se preserva

necessária estabilidade das regras orcenadcras de tais lnstItul_

çlSes. exigência básica para os seus normais funcion<lmuntos"

tendentes, somente, a impedir que os aposentados e pensIonistas

constituam-se grupo social absoluta"inente desvalido

De outra parte. a assitência médica complementar exerce. no âmb.!,

to da segur.idade socIal, atividade .. qUiJse - pública .. ou auxil,!,

ar do Estado-, uma vez que complementa a ação do poder público no

sentido de assegurar a todos os brasileiros o direi to soelal, pr.=.

visto constituc.ionalmente como dever do Estada, à saúde.

li - No âmbito da legislação ordinária brasileira, a regu1e.me!!.

taçfto das entidades fechadas de previdência privada (Art. 34 da

Lei nQ 6.435/77) já define inequivocamente que tais instituiçfles

.sllo complementares ao sistema oficial de previdência e assistên

cia social. enquadrando_se suas atividades na área de competência

do HPAS.

. '
3 - Vale o registro de que. consoante os ensInamentos do trib!!.

turista Ruy Barbosa Nogueira. universalmente, as entidades prlv!

das de assistência e previdência são n~ livres de impostos no I!!

teresse prlo.ritárlo da paz socIal OI, dando como exemplos a legl§.

lação da República Pedera.l Alemd. suécfe , Est't,do Unidos, México

e Inglaterra.

EMENDA lP14347-1 " .
[:J CONSTITUINTE fiRMO DE CA;';~O

['J PLENÁRIO

S - Assim o cadter assistencial de tais entidades (previdên

cia e assistência médica complementares privadas) é Que as torna

". feunes à tributação, entendimento. por sinal, generalizado até a

edição-dei Decreto-lei nQ 2.065/83._

F~;;;;;'---'

lil?7iiâ~J
' ..Te/....T1....~..O------------,

PLEN.l~!ua

JUSTlfICAC~O

A proposta se justifica tendo em conta a necessidade de

se direcionar o capItal estrangel'to para as áreas consideradas de

maIor interesse .pelo Governo brasIleiro, entre as quais tem $Ido i!!.

cluída a do desenvoãvãmenrc regional.

Oe outra parte. o investimento estrangeJ.ro se adequa a

determinados programas regionais. como o de lndustdal~zação do No!,

:deste,; apoiadb pelo fINOR/~UDENE, podendo subsldiadamente contri

buir para a absorção de sodemas tecnologias in~ustriais por part:

do setor produtivo nacional. bem assim para a abertura de novos mer
cados para os produtos brasileiros. -

Seria. em síntese, uma alternativa vállda para o finan

ciamento do desenvolvimento das regiões mais deprimidas do PaIs 

especialmente do Norte e Nordeste.

EMENDA lP14351-9r DEPUTADO JO~ ELIAS l4.JlJ\O

2 _ A previdência complementar é. assim, um direito trabalhista e

uma necessidade incontornável para o profissional qualificado, no

atual estágio de desenvolvimento da economia e do progreSSO de u!.
D

banização do Pais.
3 _ As contribuIções pagas pelo segurado são. sem sombra de dúvi-

das. poupanças previdenciárias voluntárias suas, uma vez que es

tá trocando consumo certo no presente por consumo incerto no fut~

rc , As contrIbuições pagas pelo patrocinador são tamlrêm poupanças

previdenciárias do segurado, posto que equivalem ao salário dife..

rido que seu contrato de emprego determina.

JUSTIFICACl'i:O

.4 _ O empJ;egador, por exaurira capacidade produtiva de toda ti: vi

da útil do empregado. devê-lhe os recursos para sua sobrevivência

na fase inativa Que lhe proporcionem um padt'ão de vida compatível

com aquele fruído pelo empregado ao longo de seu período produti-

1 _ A previdência social. atendendo ao prIncipio da adequação sQ.

c181, oferta um seguro mínimo capaz. de impedir que os aposentados

e pensionistas se constituam em um contigente marginal e desvali

do. Contrariamente, a previdência ccspfeaenter , seguindo o princ!

pio da equidade indivIdual. enseja um n1vel de bem-estar na inat!

vidade comparável ao desfrutado na fase laborativa•

PlENARIQ

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 336.

Suprima_se o artigo 336.

o ProJeto, no § lQ, do seu art...go 2JS, d~spõe

qve ou uttll:!nso1' Público serão asseguradas garantias, cire.1tos,
vencimentos, prerrogativas e vedações'conFer;tcas ecc etenb ec e
do Mnistéuo públ.lco.

Essa dispos!.ção, ~~, n30 po:." prc.~-

perar no texto Const!.t..:cional, eis Que os aee-b r-cc :'0 ',_n_::~~ _
rio PúbUco, por força da lei expressa, p ra t í car- e ee s de ecbe

1'l1nia; é instituição permanente, essencia':' 8 f"l"nç5'o J..Jr ...od!. :

ciona1 do Estado, incumbindo-lhe a defesa do -reg.1"': :;1c.'10c1'':

tico, da arder- jurIdic3. e dos s.ncereeece SOC.1IHS e ind.1vJ.dudJ.~
• fnrtillpnn!veis (i'lrt ?ln rin Pro,JAto). Em assim sendo, não se

pode admi'l.ir que o Defensor Público, a quer.' in=~mbc t5.l.:sor-lln

te a asslst:ôncl..: -,udlc~lÍria aos necc:s~t~do~~ venn... :1 cquJor'_
rar-se ao mcrrbro do "parquet ll , e al~a!l .... ~ropri..l "o.1gJ..!J~r........
t.og..HJa, e.rs que OI' nor-uecs do IUnlstério Púglico, n, 01'1"' ..

art. 2:54 do Projet.o, estoco l:lquipor.;)dos tlO~ ha!Jiotr lto'1!..

EMENDA lP14348-9
tJ
[!J

.1USl'IFICACltO

A Comissifo de Sistematização da Assembléia Nacional con§.

t!tuinte aceitou e incluIu no texto da nóva constituição, a \. ser

discutido e votado por todcs os Constituintes, o artigo acIma c!

tado.

Sua aprovação e Inserção final no teor da Carta Magna

Brasileira extinguirá e eliminará da vida brasileira o SENAI e o

SESI. o SENAC e o SESC. instituIções que existem há mais "de 40

anos e ainda subsistem através de uma contribJlção compulsória das

empresas. legalmente estabelecida. na base dei'" sobre a folha de

salários para o SENI\l e o SENAC e 1,5% pa,Fa o SESI l:l o SESC.

a grande acervo de instalações físIcas [(Escolas do SENAI

e do SENAC, Centros de Atividades Sociais do SESI e do SESC),

5 _ O salário do empregado está assim composto de duas parcelas

ambas despendidas pelo empregador ao tempo da colaboração do em-

p1:egado e ambas contabl11zadas pelo 1:egime di competência de elite!.

ererc como custo do prqduto ou serviço. A primeira é aquela parc.!

la entregue diretamente ao trabalhador para cobri~ seus gastos co!,

rentes. A segunda é aquela entregue à entidade de previdência co!!!.

plementar para que a administre e faça crescer. através da aplic!!,

çilo nos diferentes mercados de investImentos, e com ela financie

a sobrevida 80 aposentado no mesmo nível de bem-estar até então

desfrutado.

6 _ A previdência complementar não se t.onstitue; 'como equivocada

mente se menciona, numa mordomia. num privilégio ilícito, mas se

8e.Dl\ JU>lTIVA

TllU.D IX

DA ORDaI!iX:IJll..

CAP!TlUJ !II

Da Ed.Jcação e Cultura

Acrescer no artigo 371, "caput", a expressão "Respeitado o direi
to de opção da famIlla."

Justificativa -

O Estado democrático deve respeitar as crenças, ccwrccõee e filo
sofias educac1.cnais da Família, não lhe irrpondo una lnstruç§o em

choque em seus princípioS', pols constitui direito natural dos pais

a escolha da educação que pretende para seus filhos
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EMENDA lP14352·7
fl DEFUTADO JOsEELIAS"'"'" fl!T~7~Z-""]

(fUjiisE

c) é inviolável o sigilo da correspondê!l

eia e das comunicações telegráficas e teãerõní.cas , salvo nos casos

previstos em leI

JUSTIFICAÇJl.O

Objetivando uma maior consistência no eérLtu I

da questão, propomos n atual redação.

JUSTIFICATIVA

EMEWA $U3STlTUTIVA

TITU.orx
DA lJIDa.i SOCIAL

CAPITtLOIII

DA~ E ClL1UlA

Slbstltuir o art. Y17 (cepct) pelo s~guinte

Art.3n _ As instituiçBes de ensino superior gozam nos termos da lei, de

autonomia didátIco-cientIfica, adninlstratlva, eccoeerce e rlnancelra

obedecidos os se{;p.Jintes princípios."

.Justificativa -

o enslno superior não está todo organi2ado em universidades, predominando o
nCmero de instituições efaculdades isoladas. CO'IlO reoigido no anteprojeto,

há discriminação quanto às instituições isoladas e divórciu relativamente à

realidade educacional.

Dotar o Estado de mecanismos nccessâr í cs à

sua salvaguarda e à proteção da sociedade.

O direito à privacidade do indiv~duo não
~

pode se sobrepor ao interesse da Sociedade e do Estado Entre um

e outro desenvolve-se um largo espectro de situações, de con:.ple

xidade tal e de tamanha gravidade, quer para a sociedade. quer
para o Estado, que impõe o ordenamento especifico, em lei ordinã -I
ria. de forma a evitar "que tanto a solici.tação quanto a autor Iaaçãc

para invadir a privacidade do mdadão , repousem apenas no critério

individual _ humano e, portanto, fal!vel - da auteridade solJ.eitan.

. te e da autoridade concedente.

EMENDA lP14359-4
[J Deputado CARLOS VIRG1L TOmo.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Art. 203

Inclua-se no Art. 203 do ~J'ojeto, o seguir

te item, renumerando-se os dr.:mals •

Art. 203 - ••••••• - ••••••••••••••

VI -

JUSrIFICA~JlD

VI - A Mesa das câmaras '!,unicipais

A base do Estado democrático é o \!ltmicípio,

onde reaãcente se encontzee as grandes aspirações • e • que se
desdobrülD na partltipação~ bem COIllO no legítimo direito de influ
encãar os destinos do País.

p:r,:~~';~0

rrm'~8illJ

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EI-\ENDADD Art. 17. Item VI. inciso "g"

Art. 17 - •••••••••••

/I Ç\(/mtn. '7P
f.lwb1f, Q...iFrc:tso "a", Item VI d~o art 17 do C;Jpítulo .u:
,~ affi;.egrojeto, passa a ter a seguinte redação'

(JPLENARIO

EMENDA lP14356·0 ....., ---,
[1 Deputado CARLOS VIRGfUO

Ttno/,u'fl'lCO';Õ.

aeDA SU35TITUTIVA

TíTlLO IX

DA00ll:M SOCIAL

CAPllU.o III

DAEOO:AÇno E cu.TlRA

EMENDA lP14353·5
(l DEPUIADO JOStELIAS"'"'"

,u-,""" •• ulule/.ul.ou...l.

fl PLENAAIO

9JJstitoir o art. 381, elImInandoas Incisos, pela seguinte redação:

Art. 381 _ As verbas pu1Jllc~s serão destinadas às escolas publicas,
11 ccoceesãc de bolsas de estudo, à a:rpl1açào de atendimento e à
qual!r~cação ebs atividades de ensrec l! pesquisar em todos os níveis

g) não haverá documentos sig11osos a recpet

to de fatos econômicos. políticos, sociais. históncos e clentifl 

CO$. passados oitenta anos de Sua produção

.JUSTIFICAÇJl,O

EMENDA lP1436o-8
rry~;~u

fÇ!~;;-;;;;)

Justificativa -

A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e
não ao estabelecimenlo de eosrrc Vedar-se a bolsa de estudo Impll 

ca irrçedir a educação de aluno carente nos recais onde não houver es

cola pública.
Os lnclsos I e II do lmI:eprojeto. criam discrillUnaç5es. reserva de me.!.
cado e proteção do zsteoc às escolas eonresstcoets .. quando este deve

ser dissociado de instituições religiosas. sem ffPllar as -,condições'
de acesso e a melhoria de qualidade,. em todos os níveis de modo gene_

ralizado

guinte redação.

o Art. 35 0 do Aftt:eCrojeto, passa a ter a se-

EMENDA MODIFICATIVA

OISPDSLTIVO EMENDADO. Art. 12, Item VIII, letra "d"

ti tucional.

G\4~1l"-

Suprima-se a..1ce!-so -e«, do Ite~ VIII do Art.12

do CapItulo I do at*eCrojeto.

Mas, nada justIfica que, mediante U7I preceito

deste quilate, "qualquer interessado OI seja autcr rzaoc a vasculhar

à' vjda de ausentes ou mortos. por motivos talvez jnconfessáveis~ se,

que a este morto ou ausente seja dado o dIreito de contestar as re

ferências e informações Que lhes digam respeito. A ética, o bom sen

so, o moral público e privado de Que se deve revestir uma Const1tui~

ção exige que dela se extirpe essa .aberreção ,

Inicialmente, por nãõ se tratar de eater í a c:on~

JUSTIFICATIVA

tS~~~'~

rs;~ifPJ

Art. 3.5 _ ccnceuer-ee-ã mandado de segurança

para proteger direito liquido e certo, individual ou cotet.Ivc-,

não amparado por "habeas corpus" ou "habeas data". seja qual for

a auto:-idade responsável pela ilegalJ.dade ou abuso ele poder.

oitenta anos é o prazo no qual, sequremant;e e.:!,

tá inserida uma geração Assim, epresentar-ee-ãc nencs agressivos

e conterão menor sabor de atualidade os fatos e seus aqe-itee torna

dos públicos. minimizando. inclusive, a reação contida no- próprio

confronto de gerações.

fi PtENARIO

EI-l!::NDA MOOIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 3S

EMENDA lP14357·8·
fJ Deputado CI\RLDS VIRG1LIO

m N

=~ nuo/Al"oJoc.oçb

5;;~~:J

fI1JJ"~·iãiJ

EJ.IOm staSTIM'IVA - T1Tll..O IX

DA~SOC1JU..

CAP1ltLO III

(l/\ EW:AÇME CtL11.RA

EMENDA lP14354·3
[!J IJEf'UTADO JOSE ELIAS""""

r;r---------- tPl0/.UII"lUÇõO·

SWstltuir o inciso I do Artigo )72 pelo seguinte:

"'I _ derocratlzação da acesso e permanência ..Jl\ todos os níveis

de ensino.

JUSTIfICAçno EMENDA lP14361·6
tJ Deputarta cem os YTRGlI TO aon...

f!lPlENARIO

fJY;~;~0

(Çj~;a;]
1Ul0,..,.t"o«çl:e,~. ~

1t6Â1{p.

DISPOSITIVO EMENDADO' Art. 17, IteM VI. Ieetso "g"

EMENDA SUPRESSIVA

zntendeees que a altcroção da redaçuc ante-ria __

virá apresentar .Düis consistêncIa e QIlIplltude no oér'Ito-da que:: 

tão.
JusUflcntIva -

EMENDA lP14358-6
!" neputecc CARLOS VIRGrlIO

E preciso garantir O acesso e permanência do all.110 emqualquer grau de
ensrrc, A gestão é de natureza técnica, com provimento regulamentado em
legislação própria, conforma a natureza jurídica da entidade eaeteneoo

ra da esccte,

t: PlE"A1UO

........IU/I/c.:... nio/~... Q ....lo' -,

L~~~;CLJ

rr;F~ii!ã1J

"~I(4\.
Suprima-se o. iAe-!so "ü" do item VI do art. 17

do Capitulo III do aftt1:~ojeto.

~USTIFlCAçnD

Art. i2 - •••••••••••••••

VII _ A PRIVAéIDADE.

A letra "c" do IteM VII, do""Art. 12 do ~

~roj(. to I passa a ter a seguinte redação

•

Por outro racc, as atividades de pesquisa e de

eerwcfvreento exigem a preseevaçêc do seçredo, às vezes por nars de

uma geração, como garantia da scbrevâvêncra e do bem estar do E:stodo

e da sociedade. Tal é a preccupaçüc das Nações modernas em salva 

guardar suas conquistas tecnológicas ou de obtê-las em curto tcnpo

e sem maiores investimentos, que as atividades de contra informação

- que as protegem - e de espionagem industrial e tecnol6gica - que

as buscam - encontram-se entre as que mais se desenvolvem no mundo

atual.

Não ê matéria constitucional. Não se tem notí

cia de Que qualquer nação do mundo moderno- apresente esse assunto

eCl suas cartas consU tucionals.

E"'ENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENOAOD: Item I do Art. )4 do A~j;;Ojeto.

Ir - ..

I _ para easequrar o ccnhecfnento O:lS infor

mações pessoais ao brae.í re rro que se

achar prejudicado por e cc de autoridade

pl1blica Ou particular na forma da lei

Art. 34 - ••••••••••••••••••• ~••••• ~ ••

o Itêm I do Art.. 34 do eeeeprcjet.c passa a ter

a seguinte redação:

tr;:~~'~;J

fS;i~~-mJ

tl~ENOA. I-IODIF'ICATIVA-

DISPOSITIVO E/-'ENOADO' ART 12, t ten VII. letra "c".

EMENDA lP14355·1
(:J Deputado- CARLOS VIRCfLlO

I'-' PlrNARIO



Assembléia NacionalConstituinte e 1499

Ademais, quest6es econômicas, políticas, psico,!

sociais e históricas. em um sem numero de ocorrências, no caso espe

cifico da América Latina, onde o Brasil se tnsere , poderão reabrir

velhas feridas, que em nada ccntr íbuí.rão para o melhor relac~oname!!.

to dos países latinos. As raízes portuguesas do Brasil enCO'ltrar~o

ainda, por longo tempo, a falta de empatia dos povos de origem esp~

nhola.

TUT",u'T1r",~l.

EMENDA NODIFlCATIVA

JUSTIfICATIVA

Nenhum pais, seja- do mundo ocidental, seja dq

mundo oriental, expõe esses assuntos em suas Cartas Constitucio _

nars ,

Além disso, as atividades de informaçCles não

podem ficar adstritas ao que a !e~ considera de Ll nqüênca a - quando

já é fato julgado - e à subver-são da ordem pc1:J vlolCncl.J - qunn

do se torna um caso exclusivamente de repressac po1J.cial

Por fim, como poderãc , a sociedade e o estado,

sem um serviço de informações e contra-informações, defender-se

das agressões internas e ext.emes às suas atividades ~ndu~trial.S e

financeiras? COM que meios contará para zeLar contra as investidas

alienígenas aos seus recursos tecnológicos ou contra as rnterrerências

indesejáveis ao desenvolvimento cultural sobrerano do povo bras r 

leiro'?

- 1\ C:l,)ç3o do rul1~O ec C.:n.,)nll.o da prcvJ.dtncJ..:l Co-'fllcl":Cl'l~r tcn C'.:'~~l:l illc,;!lcc

toar!",l ror pcrnutJ.!' o cccccc ti coce bcl1~(lc.lo t.quclc'J trul.o!ll...rJ...ccc cuc lü!..:J,

rtllll cn emprcacn pccjucnan c ni:oü2o.!:::; que n:io r.oJc"\ .l:::oli:l';~"'C'lttl [Ct..lCC.l.l:l::' W"O

cntlCl<Juc í~11Cda: de r..ccvieêncic, atutlJ:;':l3Jl!ll:lntc vl';vcl :::;\;'1 ente D.:.lIJõ:lllf.c~\~)

ruucicndrdcc, bem coro coe que trabJ11'i:l1ll on cnprcces gri:ll"::Je::: \':';0 ;r.~ de
nmucrc-t coce benc!:íclo j-or- coamúorcrce r..:::::;oclo cm:tll'Jo, no P!:C;~~I''-c c,/c,,:;:,,!=.

• 'I.\.So, por \'c'11r.:rC:Jn ~t,.J~ t'c:::;r..on~lahu~,b~ IIQ (uturo. !J~'Y

, _ A ~J.llnJ.:;Lr:lç50 do rurido ôc Carantna d:::l PrcvJ.(l~ncJ.,) Cc:~.p1f'l.c'i~ t'c.:\c:.:í ...ccr

cnl1.cgue o tere .m:::tJ.LuJ.ç'50 rmcoccarc gcvern::llocnt,Jl, cc/ ~~!.: .cra t~cn,:,co
!lw Órt.Li otu::lrlol c nOJ CJc::t~o de c.t.avoa, CC"ll "li:" crcc u!.llJo') ...... ,.,.1..._,.. - ..

gronJc nJ:llcro de rcjec em rcôcs cc c::L,JuO:l bresmcarce, iÃl<:!:::; ln~t.l.LU1~C:; (,u.J.

prol'! Cl..!m:..llc tavcncntc cc...cc tras reqUJ.:'ltO.c, o ~"CO elo Dra::il.l c a C_L:::I :<:C".2.
\I11C~ rcccrcf, rccomõc i) prcrcrêncac cccec ccec Ultl.!l.J por ch~!X=r c,:,..J..l ôco

funC10Il.:íriOS do cxtaruc zcnco i'acJ.ol'ül (lJ l':Jb3.t.:J,;5'ot qLC lJ:cr~;):;,' c- C=-.2

tente grup':l ele atui:Íno:; e P::::Clul.::'.JuorcCi OpCl.CC10':J.1SCãCl:U::!2o~ a "~_;l tcrcrc ,

JUSTIFICAÇ1iO

O dispositivo vfsa a destinar os recursos em

tela para aplicação no Norte e Nordeste pelas Ins t í.turcões de femen

to dessas reQi5es

A forma, no entanto, como foi redigJ.da ore I!:,

va claramente a essa ccmcreensuo , da! por que se justifica a "prov,!!

cão da-presente emenda

e:r;~';;;;a

t:t3;:Sl8iJ
,.....~./eo.. '..!ol...c... l1d" --,

EMENDA MODIFICATIVA
/LVr

DISPOSITIVO EMENDADO Artigo »< Inciso I, Alínea c.

"'-11
A alínea C, do Inciso I do Artigo ;K[ do ~

projeto, passa a ter a seguinte redação-

Art. ~~~~•..

1 - .••• • .•••

c - dois por cento para apl~caç;;:D roas re _

giões Norte e Nordeste, através de suas

instituições oficiaIs de fomento regio

nal.

[=JPLENARIO

EMENDA lP14366-7
tJ Senado!' .... IRG!UO il\VORA

E preciso atentar para o fato de que um serviç

de informações de um governo representativo da socaedade ccns t i 

tui-se em uma primeira linha de defesa dessa sociedade e do prõpri

Estado, sem o que, nesse mundo egoísta e conturbado, mas real, em

35"1
DISPOSITIVO EMENOAOO. Art. %7, Parágrafo único.

35'1
O Pa.á!ilFafe bi'l_ea-oo Art ...;.G5, do~-el;rojeto,

EMENDA ~IODIfICATIVA

que vtveocs , a Nação ficará extranamente vulneravel às agressões

de origem interna ou externa, mas senpre vinculados a interesses

alienígenas.

pregadores, e

passa a ter a seguinte redação

Art ~ - O âa s tema de Segun7b.de SccIaj con

preende ainda a previdência complementar facultativa, orer teoore de

planos de beneficios adicionais custados, sob o regine f'Lnanae Lrc de

capitalização, por ccnt r Ibuação de empregadores, de enprecacos e de

profissionais autônomos, a ser operada paaefefanente med...ant a autor!

zação do pode:' público por

I _ fundos fechados, admfn i s t r adc s sem fins lul

cra t i.vos por entidades de previdência pr avaoa cat.rocmaoas cs Ias e-r;

EMENDA lP1436S-9

tJseoador YIRGt! TO lAvaRA cr;.;;;~O

ft:~Il-T0' ",","'''O''',"''MOO''''~-----:Jllii:',M

e) nenhuna at ãv i dade de Invest í qaçãc e servi

ços de informações sobre a vrda Int rma

fami1J.ar das pessoas poderá ser execcfoa

pelo Estado ou por pessoas físicas ou juri

dicas.

f) supr íma-se , por ter-se tornado cesnecessé

rIa

JUSTIFICATIVA

12,
As alíneas "e" e "f" do item V.11 do Artigo~

do ~Wrojeto passam a ter a segull"te redação.
10..

Art. )i3 ~ •••• ••••• ••••• •• •

DISPOSITIVO EMENDAOO_ Artigo...r:::, item VII, alíneas "e" e "f"

EME:NDA MODIfICATIVA

DISPOSITIVO I<lODifICAOO: Art. 34 e itens I e. I! do cao

I vil - A pr rvac í dede

[iPLENARIO

EMENDA lP14363-2
l: oeputodo CI\R1os VIIlGtl mAU'.'

A sugestão visa simplificar e diminuir o núme
'--=--=-'LC.ín~as. fundindo a e com II f -

'UT'IJ~ST'r'u;••,-- ---;

o Art. 60 do 3'n-t."e;lrojeto pass~ a ter a seguin_

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO E~lENDADO: Art. 60

Ot.~f. e: u? Itens I e rr , do Art. 34 do capítulo 1, Tí

tulo lI! _ DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, do eeceoroje to , passam a

ter a seguinte redação.

Art. 34 - cceceder -ee-é "nabeas data" para as

segurar o conhecimento das informações pessoais ao braslleiro que

se sentir prejudicado por ato de autoridade pública c", p:;rticular,

na forma da Lei

II _ fundo aberto, administrado see fins Jvcra

t rvcs , por instituiçl!!o financeira governamentaL

Parágrafo único _ Para o h:'l de que ~~o in

e!so 11 deste artigo, f'aca insti~uído o fundo de garen;~Jre preH 

dênc ra ccmpfenentar , Integrante do fundo nacienal de segurideoe se -
a. / I I

c LaL, ao qual poderão aderir todas as empr-esas e trãoalhadorcs 'l_nctJ

lados à previdência sociaL I!

EMENDA lP14367-S
l: Deputado CARLOS VIRGIUO 'UTC~

'~C"""fC'U"';;'fs",,,.,,,.. I. -,
PLENAnID

L~~~~CLJ

[jJ!7í;;'ffiJ

JUSTIFICATIVA JUSTIrIC1\çiiO te redação

A regulementação en le~ ordinária é elemento e.§.

sencial à disciplina do instrumento jurídico

A.ssim, sugere-se a l1'ndificaç~o do seu tex.to. J de

forma a garantir o direito individual, sem ofender o direJ.to da so

ciedade .de assegurar a defesa dos dispositivos constitucionaiS,

berana e livremente adotados.

Esse texto nada mais faz: do que insbtuir um

instrumento - IIhabeas~Dsta" - para garantir o direito de ~::lnhecl

menta dos regisr.ros pessoais existentes em entidades públicas ou

privadas, conforme estabelece o Art 12, Item VIII, letra a

A limitação do instrumento ao br:::lsilelro, re.§.

trlnge o universo dos possiveis interessados, preservaOljo o regi.§.

tro sigiloso dllinterferência alienígena

Por outro lado, buscou-se facultar o uso do in~

trumento somente àqueles que se sintam prejlodicados, ev~tando-se a
ampla utilização do recurso por brasJ.leiros que, por simples Sãti~

fação pessoal, busquem conhecer dados sigilosos à dispcsição do Es

tado

deixar de ser um cargo pora lotea

5ENtlnOR VIRGT! TO TtlyORB

pI ENfiRTO

Este precfsa

mento para ser um cargo eletivo.

EMENDA lP14368-3

tJ
[=J

JUSTIFICATTVA

O fato de uma Unidade Federada cono o Terrlto_

rio ainda não ter conseguido sua autonOllia finolneeira, não deve ser

um entrave a que sua população escolha seu govern:::lnte, um hCMem da

terra, um hOl'lem que conheça sua terra, sua gente, seus preblc71üs, um

homem da terra

te redação:
Dê-se ao Art 200 e seu~ parágrofIf' Hft.!.e.e. c. scguin

EMENDA HODIFICATIVA

DISPOSITIVO fllENDADO : frt 200 e seu!>pürúgrafoS

Art 60 - O governador de Estado ou Terrlt:Srio

será eleito ate cel'! dias antes do terll'o do mandato de seu o.ntecesso:

na forma prevista para eleição do Presidente da República, p::;.ra l'\ano~

to de quatro anos, vedada a reeleição, e tomará poss~ no eia ~Q de

janeiro do ano subsequente
- i'\ prCnÜam.lil cOlrpICJI.::nt;;:r é, oO~.l! I, uu c1...."'CJ.1o ,-~~!~t:l c ..l::::ln:::::::.:::, •..llll .l!':::::\~::"ií

vcl !:úro o p~orJ.:::;oJ.onõll QUOl1flC<.lJO, no .:Jtuol C.:::;l':J10 ele :::C::C'lVC1Vll~~''lt:O c.~
Cl;ollO'rola C d;:, procc::co de urbJnl.!<,..r.";j'o ela {XIi~

- I\.s contrJ.'l..'UlçCC~ f.J9:l:::; r..-:=lo ~~ur"clo ::30, :::;c.'l': !:C.':!Jl:il Cc déVl":::l:::;, l"':~?:lt..~:t::;

prcvld!;.ncldCl.:JovOlunlÓrl~:J ZU:I:l, lIIa vc~ que c:::;t.í lrc'.:'::I"'~O C,,"":...::.;) c:::=lo no

::~~::~::~:~;:::::~~~~~:~~::::~:':~P:::~;~::~::~"q~~:: :u,:~::~=l

-:~~::'::~:';'~~5:;:~::~:r:i~~;::~u;:;:::~~é~;:~~~o;:~~~~v~:~:~:~.:~
!lo de !leu período prooulJ.voA -

-~~~~~~:~ª~
canplc.l:mt.ar {XIriJ que.:l od:'wlJ....trc c ía'j.J crc~crl Qlr~.....s:: ela ilpL.::.::ç:;:o I'";J~

::~::~~t~: ::~:o:~v~~ :~v::~~c:~~;::~l~ :~:l~c~~:~~~:.c ~utrc ...~-:c (20 ilp~-

~ A prendLl"Cl.il cc:r~lclr:::n::;:)r 1':0 :::;c con:;tltuc, cc:::o C:<]l'lvcc.::I1:!'i:C'ltC:;C 1,~r=ln

!la, nrs.!:lllorucnlJ.a, mll,\ pnvJ.ll"';)10 l.1íC1to, l'U.J ::e t::.Jtil ele W,I dl!;'C:.i:C 1C\J1

tllll:). de um usufruto de poup.:mr:~s ü'ltCtlOrcc dccol.""!'c:-::c:::; Cc C",h.::.:tC.J tra.....~

11lJ.::lt<ls cc::'cbrüuos 00 abrl~o u,J le1, atrLivé:; cle ocert!O::i e C~ ~"c"':Z:c::; colct~
V~::i <l~ tr.::lwlho. -

1 -.f'j prcvu1311cJ.o :::;ociOl, 0t...'\,''''''JC'IU::l ~o pru.::íplo dw C~::'I.jC'::Ç"Jo :"c;::!.ul, c:~:.t!l

:::;~uro lI.íllJ..~O COIXI.: <le l.l' .p.:dJ.r <]~C os i1p:mcnL<::cJo:::; e pcI"S:!.C'11StôJ:::; ~~ c:.~::t::':'ll

ôJ'n cn UI' ccntJ.nUcnLc llUr',]ln:l1 c dcsvnh~o. Cont=tI=.la;;:.=n~1; c J:CI_(.:~::.l<:': c~

~~,:~::::;'n~~~:~:l:~~::~::~~:l~~~J.:::;~:~~:l~~;~~:::;:l"~:~r::l~~"Cl Cc

rr;~;~~

fÇj~'8MJf'l 2' ENÓR'O

E,.,ENOA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 12

~ '~U''''''/celJ,ulo/1.'C''''''1o

EMENDA lP14364-1
tJ Deputado CARLOS VIRGILIO

a.~~''''''
Suprina-se a..i~o "e ll do item VII do A=t 12

do Capitulo I do ~1?rQjeto.

- O cor,;Ítcr rocult~t~vo cJ.:l pLcv~c;::nciiJ caup1C11lC"'llOr é P::.lJJC:P10 fl!O::Ó;lCO uni

v~r~l no troto C:l PJrt~lL~~nto c]o~ n::;co~ I'~turoi:::; C.l cl'::~s:l Lr.7:"':lll>.:.:!or.:';~
Sua trüll~!'ormJç50 em o~rJ.lJ'll;5o r..Jr.:'; o Cl'IP:'cg,',lJor n:o !õc e~'Je cO...:;~ltul:l:' c:;'

plcccito con:::l:1tuCl.cil.:JI, rr.:m :::;crobJetl.Vo de COnq\..l:::tO::: .,CJ.'YJ1C....l~. C'I c.::cl..:
c ..!;O. -!

Art - D Supremo Tribunal federal comoõe-se
de onze Ministros, escolhidos dentre brasileiros, com mais de 35
llnos e menos do sesscm::a e cinco anes de itl:::ltle, de not.ivc:!. sa
ber jurídico c reputaçiio ilibada.
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Art. 86 - •••••••••.••••••••••••

Parágrafo único - Os "1J.nistros do supreco Tribu-
nal Federal serão nomeados pelo presadente da República. depms

de aprovada a escolha pelo Senado Federal.

§ - A proibição de acumular estende-se a ca.!:

g05, empregos ou runçõee em autarquIas, empresas públicas e soc í e-,

dades de economia mista.

tIl _ a realização de fiscalização, investigações.
inspeções e auditoria orçeaentarte , financeira. operocional e pa

trimonial dos órgãos e enbdades da administração direta ou indire

ta do legiSlativo, Executivo e Judlc~árlot incluslve autar,quias,

empresas públicas. sociedade de economia mista e fU,[ldações públi _

caso
IV _ a fiscalização das empresas supranacionais I

de cujo capital o poder público participe, de forma direta ou indi
reta;

V _ a f!scalizaçiio da aplicação de quaisquer xe
cursos repassados, mediante convênio. pela União a Estados. Distri
to Federal e Municíplos;

VI - a apreciação. para fins de registro, da lega
lidade das admissões de pessoal. a qualquer título, na administra

ção direta e indireta. inclusive nas fundações instituídas ou man
tidas pelo poder públiqo, excetuadas as nomeações para cargo de na
tureza especial ou provimento em comissão.

VII - a apreciaç1;i") da eficiêncio das atividades
das órgãos e entidades públicas;

VIII - a apreciação. como instância final, dos recur
sos de ofício referidos no artigo 61 § 29:

IX - a apreciação. para fins de registro. da lega
lidade da acumulação de cargos e das concessões iniciais de aposen

tadoria, reformas e pcnsücs , ressalvadas as Clellfiorias posteriores;
X - o eccepanbceentc das licitações públlcils do

Governo Federal. e da adlD~nlstração indireta, impugnando_as em qual
qul!r fase. quando ucc t ar irregularidade.

XI - xepresentar ; conforme o caso. à Cãrr.ora Fede
ral, ao Senado da ReJ;Júb11ca. ao Presidente da República ou 0.0 Po

der Judiciário sobre a~ irregularidades ou abusos apurados
XII - estruturar-se nos termos do seu :regimento

, §4!2_ o Tribunal de Contas encaminhará ao congres

so Nacional,em cada ano , na forma e para os fins prnvaatcs ee lei
relatório de suas atividades referentes ao exercício ,Jnterior.

f=-;~;';~

mJ:~fljJ

JUSTIFICATIVA

",---------""",."..",,',-----------,

J. A eliminação do itel'l I!, se justifica devi

do a que a matéria não tem hiernrquia de Constituição cabendo melhor

em lei complementar.

4. A eliminação do ite'il III deva de a que a mat!

ria fol inserida no~ do artigo, por emenda

5. A matérLa já consta implicitamente no § 39

do art 294, no item V do artigo 297.

Inclua-se no artigo 432, a expr es seo ••. t ree

pet tadc o disposto o artigo 13, item XV. letra c.

Art • .li32 - Ficam extintos os subsidIos e de 

mais benefícios atribuldos aos ex-Presidentes da Repúclica. ex-Co -
I

vemaccres de Estado e de ex-Prere í tos NurtLcLpaLs obtidos e-a run -I
ção do exercício do cargo, respeitado o disposto no artigo 13, lte::!

XV, letra c. I

r.r-- .~.....~'~~y...l~'•.,..O~I••~ ___,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO E~IE:NDADO: Art 432

fplENARIO

~A lP14372-1
(I senador VIRG1LlD TAveM

çr;'~~'iCQ

[ilM;;ffijJ

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. U

te parágrafo:

JUSTIFICl\ÇAO

Restabelecido. a atual ~istcmafica excfufdas as

"excentricidades" do nnteprcjc to é claro que deve voltar o número

de Ministros do Supremo a 11 (onze) _ como atualmente.

[=JPLENARIO

~A lP14369-1'
[l Senador VIRG!LIO TAVaRA

JUSTlrICAçp.o

JUSTIFICACAO

JUSTIFICAÇAO.

§ fiR_ o Prillleiro-Ministro poderá oruanar a exccu
ção ou registro dos atos a que se refere o item VIII, "ad re reren
dum" do Congresso Nacj.ena.L,

§ 52- o Tribunal de Contas prestará à Câmara fede

raã , ao Senado da República e às suas comissões as inforr:\llções

que forem SOlicitadas sobre a fiscalizaç50 financeira • orçamen
tária e patt'imoninl e sobre os resultados das auditorias. inspe 
ções, além de comparecer, por seus membros. a qualquer das Casas,

mediante convocação.

A proposta objetiva compatibllluar os artigos

137 e 138 do projeto.

r;r 1.110/.ntST'.'e~lo

Propõe-se a redação que é sugendt:l para evr tar

conflito de textos, trata-se de mera cO'llpatibilização de artigos

EMENDA lP14373-0
t:Senador vrnsn.rc rAvOElA

"'---- .UJOhUn"ocAl=lo _

EMENDA ~lODIFICATIVA 1
DISPOSITIVO EMENDADO' Artigo 466, Parágrafo tu , do ~Jn-oje:o.

O § 12 do artigo 466 do AAkB!ojeto, passa a

ter a seguinte redação:

:r:~ ~6: :Pli~:~~O'.,.~~c~r~c~ .:•• • t r ate I
este artigo .será efetuada ;:;.:r::.v~~ oes

institu.lções rãoences ras c r í caaãs ,

~~';;~~C0

t'B-;~;'fllJ

EMENDA ADITIVA I
DISPOSITIVO EMENDADO Art. J

Inclua-se no artigo 19C', par.ág:.-a fo as a exares

são.. respeitado o disposto no artigo 13 item XV~ I

'/isa assegurar o direito adquirido ao exercício

Já existente e reconhecidos até hoje.

EMENDA lP14370-5
tJocputado CftRLOS VIRG!LIO

It.'Ipõe-se a redação que é slJgenda para evitar

conflito de textos, trata-se de mera compatibilidade de ar t Iucs

JUSTIFICAÇ:1\O
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' Art 12

Uma vez que O espírito do urspcs i cIvo é atr!

buir às instituições financeiras oficiais, quaisquer que SCJ::lIõ1 elas,

a aplicação dos recursos em lide, não há por que nomear ap ena s us-a

A dtt?'1.t...
.a iAclso "e", do Item VII, do Art 12, do

Capitulo I do a~t~lfrOjetíl passa a ter a seguinte redação

Art. 12 - ••••••••••••••• '" • "
delas.

artigo" ~

O Art. 286 do &nt-e-projeto passa a ter a seaurn-

ou externos, que se anteponham às aspiraç1;5es da sociedade e do Es_

tado Em maior ou menor grau, com nível de e fici"ncia mals 31 to

ou mais baixo. todas as nações o possuem.

A delinqllênc!a e as atividades que visam sub

verter, pela violência, os fundamentos constitucIonais da Nação

não são os únicos óbices oue ameaçam a sociedade e o Estado. cono

pretende limitar o dispositivo da ~rojeto de ccns t i tutçãc em

tela. De modo muito suscinto, poder-se-ia acrescer pressões de di

ferentes origens, internas e externas. que podem refletir_se no

JUSTIFICATIVA

O texto alternativo dá maior abrangência à que.=

tão. A atividade de Lnf'nrrnaçêe s , no atual es'tágio de desenvctvteee-,

to da sociedade, em 'todos os pefses , é instrumetno de excepcional

importância para ti complementação do processo decfsér m e funci.

como primeira linha de defesa da Nação.

Para o Estado m...derno, é finp-resc1nd!vol o exi~

têncta e atuação de um serviço de informações altamente esoectet t

aeco , cuja atividade é dirigida para a detecção de óbices internos

e) o Estado poder:í operar servrçcs de info!

mações que se refiram à sequrança e à proteção da sociedade e dos

fundamentos ccnst.a tuciona/!t da Nação

campo econômico (desnacionalização de empresas, esp rcnaqen indus

trial. monopólio de tecnologia de ponta, de insumos estratégicos,

etc); no campo ps ícoaeccaa.t (controie dos meios de rcmeçãc de

opinião t>ública, interferência indesejável no processo cultural

brasileiro. estimulo ao aguçamento de contradições internas, inte!,

ferência no processo sindical. ainda que visando fins econômicos, f

P! FUMa0

EMENDA lP14374-8
['J S'"oaop VIRGII 10 rovoRO

l":J

§ 3R ;, Compete ao Tribunal de Contas da Unida:

At:t 137. A fiscalização financeira. orçamentário

operacional e patrimonial da União será cxercroa pelo CongressoJ N2

cional, mediante controle externo, e pelos sistcrnas de cont;~ole m
terno de cada poder, quanto aos aspectos de eficácia. crãcãêncra,
economicidade. legalidade e legitimidaqe. na forroa da lei.

§ 1" _ o controle excernc será exercrcc , Jl3 for
lia da lei, com o auxilio do Tribunal de Contas da umac ,

§ 22 _ O Tribunal de Contas da União, COCl sede n

Distrito Federal e quadro próprio de pessoal. tem judi~dJ.ção em t

do o Pais.

I _ a apreciação das contas prestadas <]I""ualmente

pelo üovernc da UnHio.
11 _ o julgamento das contas dos administradores

e demais responsáveis por d10helros, bens e valores públicos. da

• administração direta e indireta, inclusive asCfundaçõcs e as SOCl.e

ríaucs civis, instituídas cu aantIdas pelo poder público federal,
e das contas daqueles que deres causa a perda, extravio ou outra

irrcgularidarte de que resulte prejuIzo à fazenda Nacional.

JUnte-se num só artigo:

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 137 e 136, itens de I a X e § 12,22 e 32.

EMENDA MODIFICATIVA;

"' TlUOI.ltlfl'lCAÇi.

~;~';;rrJ

5V~2flU

EIoIEONA SUBSTITUtIVA E SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EME:-'DAOO: Art. 286, Itens I, 11 e UI do § 12 e § 22

Art. 286 _ •••••••••••••••••••••••••••• •

"Parágra fo l1nico - Lei ccep terre .... tar regulará a

vigência, o conteúdo, a apresentação, a execução e o accmoannaeentc, ,-
dos planos e crçenentcs do setor públlco de que trata O" ceput ces te

te redação.

1. âdap t a-cae a redação modHicada do~ do

artigo. por emenda e já justificada

2. A eliminação Cio item I se deve ao fato de

que critérios para a distribuição dos investiliientos deven resultar

da elaboração do próprio plano e orçamento. e não de lei conplcme!l

ta,

supr ínan-se

a) os itens r, II e III do § 12 e

b) o § 2Q do mesmo artigo.

JUSTIFICATIVA

~PLENARIO

EMENDA lP14371·3
l:J DEPUTADO CARLOS VIRG!LIO M;:.



Assembléia Nacional Constituinte e 1501

etc), no campo polItico (apoio polit!co e material a determinados

grupos, fomento a divergências pol!ticas mternas , etc). e, até

mesmo. na campo militar (subordinação doutri~ária, rmccs rçãc de

armamentos e equipametnos, etc). pr-esaões que, individual ou col~

tivamente, ficariam estranhas â limitação que o drspos.í t Ivo , ora

comentado, impõe Da! a razão para' se dar maior abrangência ao
dispositivo, ao mesmo tempo em que se ampliam os objetivos para

atender aos requisitos de segurança e proteção da socrecace e dos

fundamentos consti tucionais da Nação

I:: precrsc atenta, também, que um servfço de J.nform.!

ções , nos moldes aquí enunciados. constitui-se na primeira linha

de defesa da Sociedade e do Estado, sew o que suas resistências s~

rãc mínimas diante de um ataque combinado na frente interna e

frente externa, parta ele de um país, de um bloco de paises em a1.!.

ança, ou mesmo, de grupos nacionais vmcuíudcs a interesses a1.!en.f

genas

A primeira linha de defesa, aqui enunciada cons t r _

tui-se em importante meio à disposição do Estaria, representantlvo

da Sociedade, com o sentido de, preventivamente, evitar o confro,!!

to violento de forças oponentes.

VIII - A-PfH-\IAC-IDADE .... _
Acesso -1 RrfFtlE4'C1d"F e-II'Y'"F~It....,"'Jc"";;-)

• Ç"i~IlF A f'P-Ópf?'4 PEJ;p/-l

d) évesseçuraco , ao bres í re rrc , para a def!

sa de direitos e esclarecimentos de sa tueções , como parte legítima,

nedrante fundamentação, requerer, nos casos previstos em lei, o co

nhecimento de referências e informações relativas a ausentes e a mo

tos, podendo exigir a correção e atualização de dados, através de

processo adrmn Ls t ra t Ivc ou Judicial, sigilosos"

JUSTIFICAçno

A excess íva liberalidade Ibara obtenção de dados

disponiveis em 6rgãos do Estado, levaria ao perigo de tornar vume

raveis as atividades sigilosas de interesse da Nação l\ reoeçãc pr.!l

n _ P 1 # ma e rundama ta ãc visa atenrter- ao
novo preceito constitucional e, inclusive, evitar que, por simples

curIcs rdaoe , qualquer pessoa reque i ra , mdrscr ínmaoamenre , o conh~

cimento de dados matnidos nos orgãos qoveroauentai.e ,

Transparece, neste dispos! tivo.. uma preocupação

exagerada com os direitos imUviduais do cidadão, sem levar em cont

a vulnerabil.tdade que tal instrumento confere ao grau de imparcia!

dade de que se reveste a atividade de mromacões

Não se discute que uma parte legítlflla tenha di_

red tc de tomar conhecimento dos registro ofiolais a respe i tc de au

sentes e mortos Mas, essa concessão deve revestir-se de cartas f0E.

malidades, capazes de restringir o conhecimento e/ou correção de

dados lançados indevidamente à responsabilidade do ausente, ou do

morto.

c - o patrlmõnio, a renda ou os serviços dos car t Idcs
polItÂcos e de instituições de educação ou de assistência social,
inclusive entidades fechadas de previdência privada, observados
os requisitos da lei.

JUSTlrICAÇ~O

A inclusão, no texto, da expressão "inclusive entida
des fechadas de previdência privada" é sugerido pela Associação
de Entidades fechadas ou Previdência privada e Assistenciais do"

Estado do Rio Grande do Sul, que a justifIca dizendo que "deve
a Constituição contemplar dispositivo que assegure direito às en
tidades fechadas de previdência privada, de gerirem, sem limlta
ções de espécie alguma, seu patrimõnio,afastando dessa gestJo o
indesejável excesso na tutela governamental, para afastar assim
quaisquer resquícios de dúvidas sobre a imunil(rade tributária das
entidades fechadas de previdência privada"

A entidade.....eropol'lente a~scenta que "não é demais re

lembrar que os participantes das entidades fechadas de previdên
cia privada são trabalhadores que reservam uma parte de seus sa
lários para, em forma de poupança, manter no infortúnio ou na a

tividade, padrão de vida semelhante ao desfrutado quando o creoe
Lhadcr- ativo, garantindo também aos seus dependentês idêntica si- •
tuação epõs sua marte. Atualmente existem no Brasil 170 errt í ãa.,

das fechadas de previdência privada, mantidas por empregados de
6.53 empresas, e também pela contribuição destas Isto signIfica

dizer que mais de seis milhi:Ses de pessoas - empregados e seus de
pendentes - beneficiários da previdência supletiva Neste tópico
limitamo-nos a apresentar os dados acima apenas para se ter uma
idéia da dimnsão atual do sistema de previdência complementar, a
lertando para o fato de que a tendência futura é de elevação do
n6meto de beneficiários, na medida em que se observa, dia a dia,
a criação de novas entidades fechadas de previdência privada no
Brasil".

Art 270 ••••••

PLEN,!\RIO

Art _ SDo privativas das empresas brasileiras a
fabricação e a distribuição de álcool carburante, em todo o
território eactcnaf ,

EMENDA ADITIVA

-r
Inclua-se, onde couber~ - DA ORDEM

ECONOMICA E fINANC~IR~

o gigantismo destes números nos demonstra, de modo el,2

quente, a importância econômica e sociaL ao tempo em que o álcC!.
01 vem contribuindo decisivamente para míncrer os nossos proble
mas de divisas, há que se considerar seu formidáve"l efeito multI
plicador na atividade econômica, resvalando para o campo social
e arrefecendo a temperatura do desemprego.

A produção brasileira de álcool, na sa fra 84/B5
alcançou cerca de la bilhões de litros: superando em muito
as expectativas oficiais Este produto vem sendo utillzado
para movimentar mais de um mllhão de vercctcs , de maneIra di
reta, para misturar 1 na proporção de 20%, aos 18 bilhões de
litros de gasollna utll!zados em 1986, e, ademais, para e~

portação (princI~mente os Estado Unidos) e para a, lndú~

tria química. -

parágrafO ünrcc - considera-se empresa brasileira,
para os fins deste artigo, aquela cujo, controle de capital
pertença a brasileiro e que, constituída e com sede no paIs..
nele tenha o centro de suas cecfsões ,

EMENDA lP14380-2
l: Constituinte fLORICENO PAI'..--O--------'I ~.~.~';~~

tI tI]7rM

pr;~'~;~

f?H7;;>HJ

DISPOSITIVO EJoIENDADO' Art. 270 _ Seção 111 - "Dos Impostos da

União"

Sugere-se a restrlção do geneflco pelo emprego

dos termos "aos brasileiros", bem como a substituição da palavra

"acesso" por "conhecimento".

Inclua-se no Art 270, inciso r r r , os segui,!!

tição.

A primeIra alteração é devida à necesardaoe de

se restringir aos nacionais a possiblidade det"-contleciTtleoto de assu~

tos sigilosos A segunda prende-se ao duplo sentido da palavra "a 

cesso", que poderá ser entendida como possibilidade de interferência
física do interessado no órgão que deu origem ao seu pedido na repa

tes parágrafos'

§ 2Q - Fical'l isentos do pagamento do Inpcs

to de renda, os rendImentos auferidos dos cofres públicos, pelos ~

posentados, inativos e pensionistas.

.,
. § 12 - Os rendnaent os do t rutm Ibo aasaLar I,!

do serão tributados exclusivamente na fonte

Por outro lado, o s~~~uvo aqui analisado s

descuidou de introduzir no texto a exigência de f~ndamentação legal

da parte legítima para a cbcençãc do conhecimento dos registros e-

EMENDA ADITIVA

xd s t enbes ,

,.".- TUTO/.:uHI1IC ... ;:O_

EMENDA lP14378-1
(l Senador VIRGILIO TAVORA

C:\piTUI.O II

DO EXECUTIVO

SEÇM 1

DO PRESIDEfHE DA REPtíSl.ICA

•• ~r·;.'M· ~ '0 'pr'~~id~~t~ .~; d~~u~lica será aleito peio

Congresso Nacional trinta df as antes do

término do mandato presidencial

§ 151 - Somente sere proclamado eleito o candidato
que obtiver a maioria absoluta de votos.

§ 2Q - Se nenhum candidato alcançar essa maioria

em dois escrutínios, ficará eleito aquele

que num terceiro escrutínio obtiver o maior
némer o de votos.

§ 3Q - Suprima-se.

••• ••••••• • .Art••~ ...Campe.t.e .ao. pr:.i~ei.ro.-,,!i~!s.tr.o •••

XIX - sancionar, promulgar e fazer publ!car as
le1s;

XX - vetar projeto de lei, parcial ou to t aIn-en
te, ou solicitar a sua reconsideração
Congresso Nacional

SECA0 II
DAS ATRISUIÇOES DO P~ESIDENTE: OA RepúBLICA

~~I< o
Art.;l.62 .. Compete ao Presidente da República, na f0l.

., ••m~.~ .nqs l1il!~te~ c!e~~~ .ç~nstit..ll~go. •
IX .. Suprima-se.

X. - S~nr:.i.rJ}<l-s.E:: :.

CAPiTULO III
DO GOVERNO

SEÇAO Ir

•.00. P.RI.ME.IRP-H.IN.IS.TRP

JUSTIFICAÇÃO

,.".- ~U'O/."""le~.o ___,

''-.,J,,01l!''e,,V, I
Modifiquem_se os seg'Uintes dispositivos\r.t~Capítulos

II DO EXECUTIVO e !II ao GOVERNO, mantendo-se as dema15 e fazendo-se
as renueerações necessárias nos incisos

rr=';~~~

[j]4I7tjm

Art. - PaS'sa a constituir monooôl!o da- União a ativida
de das instituições financeiras, em todo o País.

Isto abre uma enorme clareira para os interesses de sB.
lidas empresas mul tlnacionais. Não podemos permi t Lr a entrada de

interesses alienígenas em assunto de tamanha importância e estrat~

9ia econômicas a setor energético de uma nação há que ficar im.!:!.
ne a jogos, preesees" ou cer tet Iaecêc , por uma mera quaa t ãcj mesma ,
de segurança nacional.

Mas o fato é que o Brasil está carente de recursos,
e a indústria do álcool exige investimentos maciços

{:..I:.'U u"""'çl0

ra Inclua-selonde coube~o título VIII - Da Ordem Econômica F'l.nancei

EMENDA lP14381-1
fl CONSTITUINTE FLORICENO PAIXAO

A aposentadoria, com a pensão, nos parece um

direito de compensação pelo tempo de contribuIção Não é juatc nem

racional, após contribuIr, como condição prévia para ãpcsontar-se,

durante }5 anos, continue a ter os descontos sobre,:J 'lue lhe deve

a sociedade pelos seus anos d~ trabalt>o e parbcipaçãü social

rias do mundo

As mem.das de nossa proposição, se não esti

vessem imbuídas de ccnteõdc de jus t rça social e recretr-rbcrçao de

renda nactooet , amda ser iam uma rac ronalLaeção do processo de re -,

celtas e gastos, ellninando-se distorções exist€ntes, lá,.i,.ue a_c1a~

se médi a brasileira enfrenta una das mais pesadas cargas 't r rbutâ -

JUSTIFICAcno

'L.~''''/c.~'n;:o',,,,,,••''';:O

As alterações propostas pela emenda que acresenteucs
epcnten para a instituição, no Brasil, de um regime parLanenter rata
mais próximo do sistema cfãss rcc

Acreditamos que a manutenção de um sistema hibrldo, co
mo o que consta do aa.t.ep'rojeto apresentado pela Comissão de s~stema:
.açãO, que distribui entre o Presidente da República e o Pr ree i ro

Ministro funções concorrentes, próprias de üoverno , Hei gerar impas
ses que, ao invés de estabiliza.r as relações entre t.eq rs Le t Ivo e Ex~

cutivo, no Brasil, Irão cot'iduzir a crises maiores Q.

Assim sendo, julgamos preferível a opção por una sol.!;!.
çêc parlamentarista clássica, ou até a adoção de um regime p re s Iden
cialista nos moldes do Ins t r tufdc em 1946, do que a utll!zaç;:o de inov~

ções qoe conturbem ainda mais o quadro pol!tico nacional.

rn----------- m , " ,.,,, ,, ..,,.-------------.,

tJPLENARIO

EMENDA MODIFICATIVA
~n<".n.

DISPOSITIVO EMENDADO. Art. i2, Item VIII, iftCTSp "d", Capítulo I

Att14';nl<t.
;;:f i.Re"rSo "d ll , do Item VIII 'do .Art. 12 do cap!-

tulo I, passa a ter a seguinte redação'

• Art. '2 - ••••••••• , ••••

,..~.,.u.,,,...çio

EMENDA MODIfICATIVA

DISPOSITIVO EMéNOA.OO: Art. 265, inciso lI, alínea E.

Dê-se a seguinte redação à letra .!:., incisO II, do

art. 265:

JUSTIFICAÇ1l:0

Uma das características mais marcantes do subdesenvol_

vimento é a not6ria escassez de recursos para o financiamento de
atividades essenciais à promoção de bem-ester da oooulação e para
o crescilllento da economia# As instituições financeiras, nesse parti
cular, desenoenham papel de maior importância. -
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Nos ultimos tempos verificou_se uma insensata elevação
das taxas de jcrcs ,

As 'falências e as concordatas multiplicaram-se pelo
País. As eeereses orodutivas apresentam oerigosos índices de endivi
damento. Enquanto Isso, os bancos e as rlnancelras fazem-se surdo;
ãs necessidades desses eecreenããmentos e continuam vorazes em seus
lucros. manifestando o desejo de oeecetuer- uaa situação earcauaaen.,
te Insustentável perante todo o esforço da Naç%o em superar essas
graves dificuldades.

A presente emenda vai bem mai$ .além. ao estabelecer que
sobre as cperações das microempresas incindirá apenas um imposto.
desonerando-os no que toca às obrigaçi:5es tributárias principais
(recolhimento de tributos) e acessórias (escrituração fiscal. em

particular) •

o grande propósito que nos move é o de ver redrmtuos os
pequenos empreendimentos em nosso pais. Estamos certos de que esta
Assembléia acolhera com entusiasmo a sugestão e cuidará de aper

feiçoá-la.

EMENDA lP14388-8
tJ Constituinte F'LORICENO PAIXAO

-f'l PI,NaRIO

EH';:NDA HOOlfICATlVA

uê-ee ao artigo 310 a seguiote redação

I _ A pesquisa. a lavra, o refino, o processamento, a
distribuição. - a venda dtreee ao consumidor final e o t raospcr t e
mar,i'tlEJo e em condutos. do petróleo e seus derivados. e do gás
natural. em terrJtório nacional.

Parágrafo I1nico _ O monopólio descr.tt.o no inciso I i!!,

clui os riscos e resultados decorrentes das atividades ali me!!,
danadas. ficando vedado à União cecer cu conceder qualquer tipo
de participação. em espécie ou em valor. ee jazidas de petr,!
tec , ou gás natural, seja a que pretexto for.

rÕT'OO~

[Çi~~7;]

EMENDA lP14385·3
t: ccnst r tuinte I='LORICENO ;~~~l\O

CP1 fI. I
j(,b

pfl~
Inclua-se, onde couber, o TItulo :::X, - DA 0li

fI ENARTO

EMENDA AOHIVI\

DEM SOCIAt.;

EMENDA lP14382·9 ..... -,
r: COM" tll!o'e EIORTeEVO .,,,no I V'D'T~

'~tKl..I~'CG~"'i.~,.u'eGM'''l<I -,} rmJ'rtW

Art. - E assegurada. nos termos da lei, 2PÇ.
sentadoria para as donas-de-casa, que deverão ccnbrIbuf r para a
previdência soelal.

A emenda visa a assegurar às donas-de-casa dI
reito a aposentadoria sequndo dispuser a lei. reata-se de aten
dereúma antiga r eIv fnd.í eaçãn da dona-de-casa Houve várias tent~

tivas no Congresso Nac ItmaI nesse sentido, mas todas elas resul
taram lnfutlferas.

Art. E assegurada pelos Poderes Publicos, nos t.erees da
lei, assistência social inteiramente gratuita ~ todas es "

pessoas carentes economicamente.

§ lQ A essf s têocra social a que se refere o »caout"
ecncreence a assistência medica clinica. hospi talar,
cirúrgica, farmacêutica, odontológica, psiquiátrica

e de recuperação

§ 2J;l. Como pessoa economicamente carente entende-se
a que possua renda mensal de até cinco salários mí_

nracs ,

Trata a presente emenda de restabelecer. em sua (arma
mais rigorosa. o monopólio estatal da exploração de cetróleo,c0E!.,
prometido ser-raeente durante os últimos anos. mádme através ece
contratos de risco autorizados e estimulados pelos ccverrrcs dos

dj t Imos 20 anos.
Ditos contratos, Quando mais ntlo fosse a contraried!!

de Que representem a dita reserva em favor da Petrohrás,prec1s,!
r.iam ser denunciados. rescindidos. de c.rarcuer forma, ente a si!!
pães evidência da sua nenhuma importância sccr c-eccoemaca para o

País.

JUSTIFICACl:{O

A eepeeeeae "assistência social" deve ser definida
para evitar interpretaçi:5es dubias quando da reg-llamentação
do dispositivo constitucional O mesma ocorre com a concei

to de pessoa carente

.uroJ...,'r...~ ---,

rrP~~":J

[Iqf"''-7?i
.~~ ..lo~]~~N...1c'"u'.O"'I",, -,

51-
Inclua-se no art. 8'5' do Projeto de C006tltuição o se-

guinte parágrafo ürucos
51-

-Art:. ~- .••.•.

EMENDA lPl4389·6
(JCONSTITUINTE FlORrcENO PA;~;O

í EMENDA ADITIVA
s>

DISPOSITIVO EMENDADO: Art.flfC'~;~'-:J

19!I'~Jill
tUTO'......T''' •..,.io

EMENDA MODIFICATIVA •
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 356, letra d

EMENDA lP14386·1
f'l Constituinte FLORICENO PAI,"O

l" PLENARIO

Suprima-se o § 3Q do artigo 303 do~Projeto

EMENDA SUPRESSIVA

DIPDSlTIVD EMENDADO: ARTIGO 303

,."... tuTo,... u,,~.çlo 1

EMENDA lP14383-7
('l constituinte FLORiCENO PAIX""

('l PLENARlO

~I='ICAÇAO

Dê-se h alínea d do srtlgo 356~a seguinte r~

d~çãO;

Pal"ágrafo !,jnico _ E. considerada mafêria de CO'liOeHnc.,!'

a dos Estados a legislaçilo regulamentadora da loteria

estadual."

A atividade econômica do estado, Quando se trata
de realizar o bem comum, deve ter prevalência sobre a atividade
privada, e, por isso, não pode sofrer nenhum tipo de restrição

no tratamento diferenciado que deve ter.

EMENDA lP14384-5
[!J Constituinte nDRICENO p~~~~á' rr;ó~'''''-:J

ffiJ~;7â7J

Art. 356 ••••••••••••••••••••••••••••••

d) por velhice aos 65 anos para o homem e
aos 60 anos para a mulher nâ área urbana, a aos 5? anos para o
homem e aos 50 anos para a mulher, no meio rural;

dUSTIFICACAO

E. notória a ccncecçüc de que a atividade r,!:!
tal envolve desgaste fisico muito maior do que o trabalho exeE,
ctdo no meio urbano pelas dificuldades de proteção e assistê!!,
era que o rudeola encontra. ~-- -::--=--

JUSTIFICAC1l0

Visa, esta Emenda, a atrIbuir aos Estados membros

cccoetêncra oara legislar sobre a loteria estadual, em cbservên.,

cãa às oeculiaridades accesent.adas Dor cada uma dessas unidades

da Federação, o que torna inviá.vel. alem de illloratlcável. uma ae.,

gislação geral:' emanada da União - que unifor~ize o orocesso de

sorteio lotérico.

'0.

Emenda sucreasfve , _
Disoositivo emendado' Art. 360 ...,.

Suorima-se o artigo 36'0 e seu parágrafo único do Proje-

,JUSTIF'ICATIVA

A matéria do artigo não é de natureza constitucional.

O objetivo nele crevãatc, se conveniente, cedera tsee objeto de

lei ordinária:. D que se encerra no artigo não envolve matéria: sub.,!

tam::ial referente à Ordem Econômica, à ardeill Social, à Organiz;:rçgõ::

do Estado ou à Garantia de Direitas Essenciais. O Assunto, 001'

sua creee, escaea ao conteúdo de uma constituição. Além disso. o

disoositivo é de esnã resta mcoveruêncfa pelos riscos que acaeee

tarIa à previdência SUPletiva. dados 05 recursos Que esta oerde-

EMENDA lP14390-0
('l CONSTITUINTE ELORICENO PAI"O

l:J QL-e: r-J/>.R..(. O .~."aouo]coNlItlo]'lSt.o...ul<t

Onde couber, na Titulo VIII - DA ORDEM ECONDHICA E SOCIAL] ~hf.l.J

A medida. aliás. eeceeseote uma dos eaf s
sentidas re.1vindicaçêles do trabalhad-or rural. que há mujtos
anos vem lutando por sua aposentadorh com tempo e idade red,!:!
ardes , pelas características próprIas de sua atividade.

_L:b_~__

EMENDA ADIlIVA

o Sist~ll1a Financeiro da Habita":ão, além da complicação em que se
neteu com as dificuldades por causa da falta de recursos I debate-se
ainda com uma variedade de planos de reajustes das prestações da c§.
sa própria. que cer taeente impõe os maieres ccnteatempcs no momento
do seu cálculo

AssIm. necessário se torna estabelecer. a partir da pr6prIa co,..~

tituIçdo. lllecanisme uniforme de reajuste das nres tacaes mensais de
alllortizaçbCl dos financiamentos obtidos.

Art. _ Os reajustes das crest.eções eeneare dos -rfnencãament.cs

concedtccs pera a ccnatcução ou aQuisição da moradia pr6pria aer ão
eretuaeos seaest.ramence de acordo com o princIpio de eQUI~alêncIa

sa16r181.

,."... tU1'll'NSt""'a;lo

I - Salda de mercadorias de es cecefecfeentcs ccnercr at ,
JndllstrJal ou produtor, ideoU fjcáv~l como microempre_

II - prestação. por fi-rma individual e sociedades comer-,
ciais e civis. IdentLt Icévej.s como mic~oempresa, de ser;
viço de qualquer natureza;
UI - a entrada. em estabelecimento comercial. industrial
ou produtor. identificável coma microempresa. de mercado
ria de procedência estrangeira. desde que localizado o e~

tabele.cimento em éuea territorial considerada zona franca.
IV - o fornecimento de aj Iaentaçãc , bebidas e outras mer
cadorias em restaurantes. bares. cafés e estabelecimentos
sImilares, desde que registrados como microempresa. Lei
complementar disporá sobre a forma e a base de cálculo do
imposto.

Art. As mIcroempresas estarão sujeitas apenas ao Impos

to üntco , da competência dos municípios, sobre a receita corrente
ele: .,

sai

A aproRç110 do Estatuto da Microempresa. em 1984,
representou apenas um passo para o estabelecimento do pl'incipio da

eqfHdade (tratamento desigual para entidades desiguais) na economia
uraeãterre , despertando o Pais para o protireea dos pequenos enpre
eãr ícs ,

Desencadeou-se um processo de maior conscientização dos
empresários e do Governo, mas não são poucas, ainda, os percalços,
as resistências e as tentativas "de cerceamento da Implementação do
Estatuto.

I 1'_.uJ.t..ec:r:-
EMENDA ADITIVA ~:u:: elO ~c..---

Inclua-se, onde c::oube~a TRIBUTAÇAO E
00 ORCnf-tENTO

JUSTIFIClIÇ,qD



AssembléiaNacionalConstituinte e 1503

r
e melhor cortleclnento de seus oomeoores, rIDo há ccrcue situá_lo no rigox

dos trabalhos da Assembléia Constituin·te. E o que sugere o signat!

rio da oresent;e ,

A "ordenação n dos eer-caâe s constItuem uma utopia de

que os própr~os países sccLe La s eas se estão afastando, porque a era

de consumo de massa. e da. alta tecnolog1.a e"l.ge flex1.bilidade de rcs

~osta dos produtores e libe;'dade para a criat1.v1.dade dndavaduaL, .-

e.n&e.nhan.il.) é Ulllil. llnlJ.tação dos dirc1.tos l.t1divl.dual.s. Tl'a.ta-se ~o

ressurgimento da instl.tuição medievalista dos "guilds" e da crJ.ação

d1.sfarçada de "reservas de eer-cadc" inibl.doras da concorrêncl.a.

Dispositivo Emendado Artigo 398 e seus parágrafos

r,r---- Tcln/.uITIr'•• do ---,
prp~'~~;;Ll

fui'~ã!87l
.LlII-ÚOlOtCC'"ule/"'IK«'U1<l --,

PLENÁRIO

EMENDA SUPRE55 I VA

DIspOSitivo emendado Artigo 385, InCISO VIII.

EMENDA lP14397·7 .... _
l: Consbtu IRte ROBERTO CAMPOS

\'S~;:;'LJ

rw'~8IS7J

Finalmente, os cb j e e ave s de Uautonomill 'tecnológica"

e "cultural" são não apenas inllt1.ngLveis mas conducentes il um atra

so i::;olacion1.sta. A carac ees-Ls c ac a da sociedade moderna da alta te~

nologl.a é pr-ec a s aacne e o r-ecenhec a een t c de interdependêncJ.a e não a

estéril busca da a.utonomia.

EMENDA lP14394·2
tJ Consto tu, ntc ROBERTO CAMPOS

rr;~;:Mil

&i'~smJ
•• ul"",,•• ~,.do/.u••• ~lIllo

PLENÁRIO

Suprimam-se o Art _398 e seus parágl'afQs lI! e 22 do

Projeto de ConstieuJ.ção.

EMENDA lP14391·8
I:J Const ,tu, ntc ROBERTO CAMPOS

EMEND.... HODIFICATIVA
Supr Ima-se o I nc I so V111 do Art 385 do I"roJcto de Const..!.

LLLLLLI C A T I V A

Trata-se de matéria a ser regulada em 10.1. ordinárLa,

em atendimento ir setores e problemas c spce Ir.reee , Esses incentivos

constarão do orçamento, cabendo ao Congresso Nacional, ao votá-lo.

deterllu.nar o grau de ênfase a ser dado aos diferentes na pc s de 1n

vestisação caen tIfica e tecnológica.

o § III é inút:tl como disposição c cn s e a t uc Lcna L pois

se limita a referir a matén.a à. lei ordinárJ.a. O parágrafo 2!! est,!

belecc o principio da !!.!!.S!!l!si.2' que é má técnica orçamentária,

pois há pr-ao r-Lded e s conflitantel:: e as prl.orl.dates são mutável.s

tempo

_DISPOSI'tIV.c EHENDADO' Arhgo 395.

Substitua-se, no caput do art 395 do proJeto de con,!

tl.tuiçíio a e~xpre:lsão "O Estado promoverá" pela expressão "O Estado

l.nccntivará •• "

JUS T I F I~:L!....!....!..!l

A redação do dl.spos1.t1.VO em tela exagera a função v~

1untarista do Estado no desenvolvimento da pesquisa cl.entIfica e tcE.

nológ1ea Ao Estado cabe anc en t a va r- os pesqu1.sadores que podem

s a tuar- em diferentes áreas nos próprios departamentos do Estado.nãs

ün ave r-s a.dad e s , nos laboratórl.os, nos cen e r c s prl.vados de pc s qua.su e

nooS' núcleos de pesquisa .and ua t r-LáL e agr1cola. A função do Estado

deve ser anceu Hvador-a e indutora com um min1.mo possivel de Intervc!!

ção direta.

JUSTtrtCATIVA

o InCISO se presta a lnterpretüçõe.s confusas. At;m de sua

função "predominantemente cultural" os meios de comunicação SOCial

tem Important;sslma função na economia de mercado, como transllIlss,2,

res de Informa~ões, Instrumentos de análise econ;mlca e de apelo ao

consumidor. A expressão "uso democr-ecr eo" é também sUJeito a Inte!:,

pre~ações equ rvcces , Para /!lU Itos, "uso democrát Ico" é um cod I nome

para Just I ficar ma I 01' contro I e est<Jta I, senão mesmo estat I zaç~o dos

meios de comunlc<1ção, quando o que demecr-ee r a real eXige ~ ti livre

nlan I festtlção dos agentes pr Ivedce , não s~ cu Itural mas t'conóm Iec ,

M!2!~.L~!!i§illll

Dl.Spositl.VO Emendado' Artl.go 397 e s~u parágrafo únl.co.

Suprimam-se o Art. 397 c seu parágra(o únl.co do Pro

jeto de Const.itul.ção, renumerando-se os deeaa s ,
EMENDA AOITI VA

DISPOSITIVO EMENOADOl rttulo IX-DA ORDEM SOCIAL, CilP;tulo

~OA EDUCAÇÃO E CULTURA. Suprima-se o InCISO V do .art. 385 da ProJeto de Constitui

f1J;~':~LJ

ru7~SIS7lPLENÁRIO

'~.II1.,OICOI... tlot..... COMI)llO- _.

EMENDA SUPRESS I VA

DISPOSITIVO EMENDADO' Artigo 385, InCISO V.

EMENDA lP14398·5
tJ Const Itu I nte ROBERTO CAM;~"';

rY~~:;ru

rrw~;fl7lPLENÁRIO

' •• fol'u,,,,,,,;"

EMENDA lP14395·1
tJ Const I tu Inte ROBERTO CAMP"OS

p.r;;;;~~Ll

fui'~8(8iJpud"o/c'~I ••l./tuICOMI,.io

PLENÁRIO

EMENDA lP14392·6
[!J Cons" tu, nte ROBERTO CAMPOS

A cleição dos setores em que a tecnologia é fator

"deterAinanteU depende de subjetividade de Julgamentoe, é ev rõc às

eont1nulls JIIudanças de tecnolog1.a, deve ser deixada à lei ordInária.

O parágrafo únIco inl.b; a transferêncl.a de tecnolo

&ill à cmpresa nll(ll.onal, pois esta só é considerada tal se telll aut,2

no .. ia para "transferir ll a tecnologl.a. Ora, os fornecedores de tec

nologia exigelll habitualmente que o rec1.piente da recnologia a empr~

sue para uso próprJ.o, contra o pilgalllento de "royalties". A ll.berda

de do recipiente para "transfer.i.-la" a eeeeeí.r-es d e s t r-uLr a a o dJ.re~

to do proprietário de inventor, ~uja perlllissão é nccessárJ.iI. para a

transfcrência a terce1.ros, sem o que ele não terG.a garantidos -seus

direitos autorais ou as pa'tcntes' industriais.

Incluil-se. onde couber, no Thulo IX-DA ORDEM SOCIAL; Co!,

pTtulo III-DA EDUCAÇÃO E CULTURA, um urtsgo e seus parágrafos til e

2li!. com a sesu I nte redação

"Art. - O Estado fornecerá "certificados de educo!,

ção" aos estudilntes do ens I no secundãr 10· e super i or que demonstr,!

rem Insuf~Clêncl<J financeira, em termos de renda famlllor. e haJllm

satssfelto 05 requIsitos IntelectuaiS de admissão.

§ 1.11 -.os "certlflcildos de educação" serão utlllZildos "P..!

los pais e estudantes, -ern pagamento da tUIÇ.io ",scolar, tendo estes

I ib~rdade de escolha da institUição p~bllca ou privada -que desejiJm

§ 211 _ 0$ "t'ertsflcaclos de educação" serão descont';ve~s

em bancos públiCOS e privados, aos quaiS será garantido imedl ..to r!:,

émbolso, .nas condtções conveniadas com o MinistériO da Educação."

çce ,

JUSTl.FICATIVA

Os rpnceltos "Jnl:~9rldade" e "autonomia das eu l eur-e s br!,

e ele r r-ee" sao ImpreCisos. Na era corrente de transFert,li::.1ção cu!

tura1 e Intenso Interc.âmblo cultural, nlngu;m saber'; o que cunst.l.

tu j ou ,não ofcnsa à "aui:onomi aIO-eu ~ "1 nteg!" Idade" da s cu I eur-es br~

li te u-es ,

JUSTIFICATIVA

JUS"TIFICA'tlVA

Supri.. am-se o Art. 396 li! scu parágr3fo ÚIlJ.CO do Pro

jeto de Constituição, renullerando-se os: delllau.

~~ill

DISPOSIT-IVO EMENDADO: Artig-o 396 e seu parágrafo ún.,:

PLENÁRIO

EMENDA MODIFICATIVA

Dispo~itivo E.endôldo: Arti&o 383.

Dê-se ao Caput dô arti&9 383 do Proje'to de Constitu!

ção a seguinte redação:

"Arti"o 383 _ As empresas cOlllerclais, industrl.ais e

agrícolas são obrica~das a manter o cnsino primário gra'tU1.'to de seus

empregados e o cnsino dos filhos destes,"- entre os sete_ e quator~e !.
no;;, ou a. concorrer para esse fim, aediante contrib\.t~~a.o do .:;.alariQ'"

educaçio~ na forllla da lei.

Par-ágrafo Únl.co - As pessoas jur!diças sem fins lu

crativos, cuja atividade seja a a.ssistêneia social ou .educacional,

ell qtlalquer grau, são iRuncs à. obrigação ou à contr1.buiçã? de que

t.rata este artigo".

o artigo 383. ora e.endado f na sua r~dação orig~nal.,

transfere do poder púb1J.co para o se,.tor privado a resl'onsabil~dad"

da educação nacional. Tal encarg'\) é próprio d'O Estado, não sendo d!,

do a ele desonerar-se de qualque'r obrigação de erdem pública, lIUl.tO

lIIenos o que diz respeito à educ:,ção.

Com a elllenda apresentada procura_se compatibilizar o

artigo 383 com as normas ...",anadas .dos II.rt:Lgos concernentes aoe pr.i!!

c{pios fundamcntais. ou scja~ ao Tl~ul9 1\ do Projeto.

JUS T I F I CA~

l"-;~~".:MU

r;v'~8/;]

EMENDA SUrRESSIVA

DISPOSITIVO E~IENDADO' Artigo 386, § 211.

PLENÁRIO

A rcculalllentação das pr:>fissões, exceto a daquelas

de que possa resultar perir;o pa.ra a vida. hUAlana, COIIIO medicina e

A -redação do art. 372 promove a estat I zilção do

preJudica a liberdade de escolha l-ndlviduat. A gr"at~lldade de ensino

s;' é democrática se trata deSigualmente os desiguaiS. Não há r.1zão

para 0$ Indlv;duos dc fam111a r~c:a dispensarem-se 00 -pagamento do

ensino secundár!2, I;!nlversltárlo ou profissionalizante. E também

não é Justo pr Ivür-se os estudantes pobreS!', de por fa I ta de

cursarcm Inst I tu I ções pr I vadas que, em cümpOS ou espec I "I i ::açõcs d!:,

termin"das, podem Dpresentar melhor quall-dade

JUSTIFICATIVA

•Suprima-se o § Zli! do Art. 386 do proJeto de ConstJ.-

EMENDA lP14396-9
l" Cons"tuint. ROBERTO CAMPOS

p.r;;;~·~~Ll

1§7~BillJPLENÁRIO

... 1.J..../C""'.I1.,.~C..... Io__-_---_.

EMENDA 1P14393-4
l:J. Constituinte ROBERTO CA~~S

O artigo elll causa contelll três equívocos. PrilllCiraJllc!!.

te, o mercado interno não é UNa. base de intercâmbio internacional.

Se cad-a nação considerar seu mercado interno como parte de seu pa

trimônio, tornar-sc_i~ull inv1ávels uniôes llduaneJ.ras, ou s~stelllas

de integração regional COIIIO a COlllunidade Econôlllica Européu., cujos

sócios abrcJD :leu merc:ado interno para adqul.r1.rem partl.cipação nUIll

mer~ado .aior - o mcrcado comunitário de mais de 250 milhões de ha_

bitantes, COlll alta renda per capita.

O se&undo equivoco é Q.ue o mercado possa ser ~

~ de lIodo a viabilizar o de$e~volvimento sócl1o-econÔlIIl.co. Numa e

conomia de mercado, h4 Ulll dinarai$Jlo e in'teraçã~ constante de llIJ.lhõcs

de agentes ecot1ôlllieos, em cOlllpetj.çà:o constante! cabcndo ao Covernt'

não ordenar e assim meramente criar condições ambientais aos inves-

.'I timcn=-:~:l1co> c privadDO. I
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lUT.'.OI1I"c~~lo'-----------,

= l.IT./jUI1"'CA;l•• ~

EMENDA lPl4400-1
l:J ConstitUinte 'ROBERTO CAMPOS

,.n11U0/~ol""lo"u"'NI"lo

PlEftÁRIO

pr;;~~:;,Ll

(T1J/'~B;S7J

EMENDA lPl4403-5
(l Cons .. tu, rrt e ROBERTO CAMPOS

'~~.u'orcow, ..10/'U'C:ow,u1o

PLENÁRIO

ry~~:~LJ

rrw~'âPl

EMENDA lPl440G·O
(l Const,tu'nt. ROBERTO CAMPOS

PLENÁRIO
1uln'.....t.'OC:lÇlo' ~

t~IENDA MODIFICATIVA EMENOA SUPRESSIVA

"'Art. 373 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 373, InciSO tl ,
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Al"tl9~ 38~. l ncr so s I e II e ~

"9Paf~n+C-O'. w:J. ;~lf <

, '., .. , 'I" ". I, .. -. , ,I '. -,'I ~'

oê-se ao art: 381, InCISOS I e Ir do ~rojeto de Constituo!.

ção, a seguinte redação:

- D;-se ao

çao, a seguinte redação:

II do er-t , 373 do ProJeto de Canstitu.!.

DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo 359 e seu par~grufo único.

Suprllllam-se o art. 359 e seu par~graro único do ProJeto

de Const ItU Içâo, renumerando-se os dema Is ,

. ~.' . _. . '
. • "A,.t. 381 - As verbas p;;bllcas serão destinadas ~s cacE.

las, segundo a sua efetl..-ü contribUição para a formação de pessoal.

sem discriminação entre as escol<1s ofiCiais. privadas. f,lantr-~p.!.

e.as e c~munltár'la·s. .. • ",,,' I.' ,."" I

"~""1"f§ ~'~ '_' Pllr~'~f~:to da al~~~~'ão'~os recu'rsos, a lei pre"!.

rá avaliação trimestral de efetiva contrlbulCião dessas Instituições

para 11 C<Jpacltação dos <Jlunos e dispor'; sobre.

, li _ a concessão de bo Isas de~ e~tudo aos estudantes que r-cve \.2,

"rem Suflcl~ncla acadêmica e Insuficiência de renda falll.,!.

II~r, i1flm da-lhes assegurar opç;o democrática entre o e.!!

sino p~bl ico c privado;

b _ crlt~rjoD de verlFlcllçilo da produtividade escolar, em te!:,

mos de matriculll, frêqu~tl.c'<J de alunos e qualidade do en

11 - Extensão do énsino obrl9at~rlo progr"csslviJmente cc ensino

lJI~d,o, asseguradas bolsas de estudo eca estudantes que s~

tisfizcrem aos r-equ r s l co s de cepecr dade acadêmica e In

sufiCiênCia de renda Fallli l r er-,"

JUSTIFICATIVA

O ensino só deve ser gratud;o para os pobres, aos quais

o Governo forneceria DotSiJS de estudo. caso demonstrarem capaCidade

acad~mlco e rncepec rdede r menceu-e , Os eseudentee e famillas devem

ser livres p,)ra optiJr entre esc.0las públicas e pr-r vedes , É antl-d~

mocrátlco dar-se tratamento Igual aos desigu<lis. HOJe apenes aos e=.

tudantes ricos; dada Ot'lSiJ oPç~o.

JUSTIFICATIVA

O diSPOSitiVO em tela, tal como est~ redigido. cneeJe a

formação de monopóliO. E a preVidênCia SOCial já e detém, niJ arca

do seguro de ue Identes do traba Ihc ,

A única forma de melhorar o sistema prevldenci~rio compl.!

mentar ~ de legar, progress I vamente, SUiJS atl v Idades para organ Iz~

ções,. privadas, at; o máXimo que se tornar exequIvel. revertendo

atua I tendênc Ia estat Ieenbe, que eener-er- la os pr Inc i p Ios const it,!!

e rone i s vr aentee ,

EMENDA SUPr.:ESSIVA

'1110/ jut ' '' ICa; ;;o' - - - - - - - - - - --,

DISPOSITIVO EMENDADO' Artigo 343.

5';~:MLJ

1S1i~~fl7l
n ..lOJO/c:.w"d.I''''C:.''II1e

PLENÁR 10

EMENDA lPl4407-81~

f!l Const,tu,nh ROBERTO CMIPOS

ry~~:~LJ

rrw'~8[B?J
.4UJllJII/cOllJ ..l.I..... c:.w,..1o

PLENÁRIO

EMENDA lPl4404·3
l" Cons.. tu,nt. ROBERTO CAMPOS

pr;;;~:~u

iITili"~EmJ
'~ld""/C~W,,.lo/IU'C""'"1o .,

PLENÁRIO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENOADO~ Artigo 378, § 112•

EME"IDA lPl4401-9">

I!J. Const,tu'nt. ROBERTO CAMPOS

Dê-se ao § 12 do art. 378 do Projeto de Constl tu Ição c ~

guinte redaç~o.

"Art. 378 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA MODIfiCATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO, Artígo 372, rnc sac IV.

Suprima-se o Art. 343 do Projeta de Constltulçilo.

JUSTIFICATIVA

redação:

Dê-se ao art. 340 do Projeto do ConstitUição. a seguinte

i

5'~:;;~~

5i~8A7J

EltENDA ~lOD(FICATJVA

DISPOSITIVO EMÉNDAOO. Artigo 340.

O artigo é l er-ee lr sbe , A sa~de, ou sua Falta, sao aClde.!!

tes da PrOVidênCia DIvina, e não direito do r ndrv jduc cu dever do

Estado.

"Art. 340 - Para garantir o equllibrio OrçiJlIlcnt.irlo dos

órgãos governamenta IS de segur idade soc i 41 :

EMENDA lPl4408-G

I!J Const, tu' nt. RoBtRTO CAMPOS

Dê-se ao lnc rse IV do art. 372 do ProJeto de Cont'ltltulção

a segu Inte redação

Não há ra%ão pariJ que o Estado dê gratUidade iJQS filhos

de famil'<ls rlC:as, exceto no tocante ~enSlno primáriO e fundu!!!cE,

ta I. Nos dema Is graus de ens Ino, os eseudentee pobres devem ter àce!,I
50 e 'Iberdade de opção entre escol<ls. SUJelt-os ~ demonstraç:io de

sufICiênCia acadêmica e InsuficlêncHI da renda familiar. -

JUSTIFICATIVA

I - ••...•...•••.••..•••..••...•..•••.•.••..•••.••.••...•

11 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"Art. 372 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV _ GriJtuldade do ene r nc prlm~rlo, Facultando-so o acesso a<)

ens I no secundár Io, profi ss I on.lIl %ante e super Icr-, atrav~s

de bolsas de educiJção outorgadas pelo Governo aos alunos

que sat Isfaçam r-equ I SitOS acadêm Icoe e demonstrem I nsur.!.

c Iênc i a da renda fam I II ar. eeeeacr-ede a l svr-e opção entre

escolas p~bllcas e privadas, na forma da ICI."

I ti - •.•••.••••• 0 •••••••••• :...... • •••••••• ".

§ 212 _ O ensino; livre ~ r n rc t abrve privada, que o iJdm.!..

nlstrará sem qualquer IngerênCia do poder públiCO, exceto per-a ver.,!.

flcação do n~mero de matriculas, frequêncla e que lr de dc do

naquelas escolas que receballl estudantes bcneflcH';rlos de bolsas de

estudo finanCiadas pelo poder público

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

o exer-e lei c da dcecer-ee te se baseia em grande parte

exeee Ie rc de "vro opção entre dlfcrent~s tipofi de eeee te e eéwo cee

de trelnalllento, em regime competitiVO. Cabe ao mercado de trabalho,

0.0 procede!' ao recrutamento de empregados, se I cc Ionar e pr Ior Izar

as escoliJS que ofereçam treinamento maiS eficiente e útl' .; socled,2,

de. Ao Estado não cabe priorizar escolü& Simplesmente porque são P~

bl (cas, c sim oferecer a~ ~çstudantes pobres a Dportunldade de esc:2

lha de que' J~ desfr'utam os estudantes ricos.

§ 111 - Compete preferenCialmente ~ União organizar e of~

recer o ensino superior, sem pr-e ju j ec da abrvr dcde pr-j vada destinE.

da a prcserViJr a opção dcmocr~tIe e entre a esco Ia p~b II ce e a pr Iv.!.

da."

É principIo democrátiCO assegurar a f rvr-e opção entre I)

ensino p~bllco e o privado em todos os níveIS A estatlzação do e:

sino; o caminho mais d,reto de ImpliJntação de IdeologliJs totalltE.

________ 1ul00Un",c:a;lo' -,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo 373-. § 1 11•

EMENDA lPl4402·7
fl Const, tu' nt. ROBERTO CAMPOS

'Ud.... /Ul&ltliaJ'..u_nlo

PLENÁR 10

pr;;~~':;IU

fili"~BmJ

EMENDA lPl4405-1 A,

l" Const,tu,nt. ROBERTO CAMPOS

n.loclul/Q••JI~/....C'O...I~,-------...,

{!J PLENÁRIO
= 1UI.I.... l"o«ch

Disposit:i.vo ElIlctl.dado: Arti&o 36z.

er;:~~'~;]

lilEi~âAZJ

I - Nenhuma prestação de benef:cio ou de serviço compreendl_

na seguridade SOCial podera ser criada, majorada ou este.!!

dlda selll a correspondente fonte de custeio total.

11 - Os benef~clos equipar~ve,s a seguros privados e os servI

ços assistenciaiS, médICOS, dentiÍrios ou hospl·t,]lare.s P,2

derão ser delegados êl seguradoras ou, no últilllo caso,

tamb;m à entidades i:;cnlcas especial izadas. de acordo calll

lei Complementar especrflca.

Suprima-se o § 12 do iJrt. 373 do Projeto. de Con~td:ulçõ.o.

JUSTIFICATIVA

o acesso à escolarização só deve ser gratuito no tocante

~ escola prlmárliJ. A figura do mandiJdo de Injunção contra o Est<ldo,

sclll. ver,flcaç.)o de que o aluno tem qualidades para iJbsorver o ens.!..

no, seria um entupimento dos CiJnalS JudiCiáriOS, sem proveito pilra

a comunldatJe A ConstltulÇ.)O Já prcvê percentagens das receitas f2

áerilllls, estadua Is e munIc Ipa I5, devendo qua Isquer outras medi das de

verlflCiJçâo do bom cumprimento desses dlsposd:lvos ser deixados

les:slação ordinária.

Supdllla-$e o arti&o 362 do Projeto de Constitu1.ção.

JUSTIFICAÇÃO

A ação regressiva da previdênc:ia social contra Q empr=.

gador, a fill de ressarcir-;e de prestação e benef{cios~pàgo por ac.l._

dente do trabalho ou doença pro!is.sianal é nl)vl.dade extraVll&ante, P.2

1.$ nenhum S1.stema de seguros adllll.te tal regre5504

, • 'Ademais, a prev1.dênc1.a' s~~i~l, •tal e qual UlII seguro c,2.

letJ.vo nacional. é mantida COlll, contribuJ.ções do empregador. do empre

, gado e da UnJ.ão e em assim sendo. não cabe ao segurador. no caso

• prevJ.fência, aeionar, 011I regresso aquele que. a~ravés de eontribu.!

çõcs, a .ant~llI.

Parágrafo ún i co - No caso do Inc 150 li, prec I siJr'; haver

opção do empregador, ratlf'lcaç~o plebiSCitária dos empregados e apro

vaçilo do ~r9ão govQl"na~Qnf:aL delegador, c o empregador redu%lrá su~
contribUIção SOCIal es proporç$o Inferior ao custo dos beneFiCIOS

ou serviços delegados".

JUSTIFICATIVA

A emendiJ visa mlnlml%ar 05 constantes d;flclts da segur.!.

dade SOCial, onde medidas de cunho social, porém popullstas. silo

crl<:J.das f seM uma preVisão da sua dimensão junto aos cofres da prevI

dôncHI SOCial. E diJr s~stentaçilo aos benef;cios postos à dlsPoslçã:

dos contribUintes é o objetiVO da nossa proposta. •
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EMENDA ADITIVA

PL.dAI.,•• ~lt';"/I~I •• wl"lo' ,

PLENÁRIO

EMENDA lPl4409-4
r Coos" tu, oto ,l'ísON LOBÃO

l'l
uIT.NUI1",.~l••-----------

DISPOSITIVO EMENDADO. Título X - DISposlç~es Trünslt~"las.

EMENDA lPl4412.4 '"'". _
f'l =srrnmm: omrrAIX> NILSCtI GIBSOO J r=;:~;~

PLI"UIO/C~I".d.I.~IC~llllIlD'-_-----1 fui~AJ

r;r---------- Tlll~/.ulT"'c.çli.

JlereSCente-se ao artigo 199 do Projeto de ccXlsti:tw.ção o

que, na veeârcce, contem 2 (do~s) anos de efetJ.va exercfeao da ftmção e nela

tenhamsido regulanoonte mveetaâca,

Pretende-se assegurar aos subst1tutos o ôareatc de eretava

çâo caro t.l.tulares. são eles antJ.gos servJ.ddores dos cartón.os, quase ~
em ;f1Ill de cerreare, e nada maJ.S razoável e Justo, portanto, do que se lhes 9a

rantl..r o acesso a cargo supezaor-, p:lssJ.bJ.lJ.tan:io-se-lhes naacres proventos .;ta

aeetavaôeôe,

Inclua-se, onde couber, no Título X - DISpOSições TransltC:;rlols,

art IgO, com a segu I nte redaç;jo

""rL - Nenhuma disposição ou ato administrativo preJudlcar~.

de modo algum, direta ou Indiretamente. o pleno excrclclo dos fun

c I oná,. I os c LV' s da Uh I ão até a sua aposentado r I a aos setenta

de rdede ,"

Art. 199 - ••••••••••••••••••••

§ l' - ..

12' - .
§ 3i!: - ••••••••••••••••••••••

§ 4i!: - FJ..Ca facultada aos Estados a coação de Ull percen

tual sobre o valor doa em::>lumentos notanais e regJ.StraJ.S, não excedente a 30\

(trmta por cento), eeve õc este acréscJllD ser rateado, em partes J.guais,

tre o Estado e o Murucíp.lOon:le é prat1cado o ato gerador.

EMENDA lPl4416·7

('J wsrrn= nrnlI'AIlO !fi f<lN om""

l: PLf2lM10

A grattndade do exercfcac dos dJ.re1to9 :merentes à cl.da

dama deve conterrplar exclus:LVi'lJTIente as pessoas carentes, não sendo de jusU

c;a asentae-se também aqueles que dl.SÇÕem de recursos, prJ.IlCJ.palmente em ra

zão de que o custeac dos atos de natureza processual e os de regl.stro cJ.vJ.l

reca.UJ..all\ sobre. os Estadas, JUStatnCntellU'B época em que estes estão à beara

da bareerrota,

Acrescente-se ao art. 12, :inciso zrr, a1Ínea g, &, Proj~.
to de CcClstJ.t:uição a seguinte expr;essão:

"re1atJ..va:rente às pessoas carentes".

EMENDA lPl4417·5
l? Cl::VSTl'IUINI'E DEPl1I'1IDO NILSCN G:tB.SOO

(!l PLf2lM10

'Uto/.".rt..uçI~

Dn alguns Estados da Federação exasee hoJe um percentual so
bre os eeensreeeee extraju:hcJ.a1.5, recolhl.dos aos cofres P.íblJ.COS.

A presente emerda ooJetJ.va conservar o saeeere on.gente, que

~e b::ltt, pcTqIle prcp:m:10n3 aos Estados um aurento de erreceeecêe, mas preten:;'l.e,

paralelamente, que esse acréscJ.Jro seja rateado, em partes J.guaJ.S, entre o EstadO

e o Murucíp1.O onde úver sua sede o oficl.o de notas ou de reg1.Stro em que se lJr2.

tacar o ato gerador d:ts ercnnentcs e do percentual devido aos cofres pÚbl1cos, e

aetc porque é ~ubJ.tave1Joonte no MUl"llcípJ.O que o ato é prataeado, sendo mato

JUSto, portanto, que ele tarrbém pertaerpe da receara daí adv~a.

&ilistJ.m,;-se o § l!! do 'art.- 199 do Pro)Erto de CalstJ.ttnçâo

pela sogu=te ndação'

EMENDA lPl4413·2·

l:J =srrro= DER1rAOO NILSCtIGIBSOO

['J PLf2lM10
5~~~"1

tJ§i;m;)

Os drr-er ecs dos funclon~rlos CIVIS da União dcvCIll ser claramente a,!,

segurados, a fim de que f\quem a coberto de dúvidas ou restrlçães

I nJust..s, pal't I cu Ial'mentc tendo-se em v I sta a amp I a obra de r-cv I são

e atualização legislativa e adllunlstratlva que decorrér~ da promu!

gação da nova ConstltuIÇ;;O.

•

JUSTIFICAÇÃO

Dlclua-se nas ~iJ;õe.s anpl~ transitórias o

seguinte dJ.sposl.t.l.\IO;091A.r:k ~-tvz.:

fJ l'LENAAIO

EMENDA lPl4410·8
(1J COOSl'IWIN1'E DmJTAOO NILSOO C:~

~ - 1m. Co;rplewP..ntar regulará as at:l.Vidades, d1.scÀ

p1J.nará a responsabl.1J.dade CJ.vJ,.1 e crlJlllI1al dos notár1oS e reg1.Stradores, por

erros ou excessos cceetadce, e defmJ.rá a fJ,.scal1.Zação de seus atos pelo Poder

Judl.cWuo.
Parágrafo thuco - LeJ. Federal dJ.SPJrá sobre o valor dos

erolurnentos rereewee aos atos prataceôcs por notárl.OS e regJ.stradores.

Art. 199 - .

§ li!: - tel. eatplementar regulará as etavaeeeee, dl.sc.;J.

pb.nará a resp:msab.l.l1dade CJ.vJ.I e commal de notárJ..OS, reg1.Stradores e
prepostos e defJ.lUrá a fJ.SCal..1Zação de seus atos peão POOer 1?tÍb1J.co

§ 2' - ..

§ 3i!: - .

Supriue.-se os §§ li!: e 2!!. do eeee 199 do ProJeto de Ca1stJ.

tuição,~ ele a vigorar can a segu:mte redação:

Art. 199 - Os ServJ,.ços notancl,l.S e reg1StraJ.s são de natu

reza pÍblJ.ca mas exercaôcs Emceréter pnvado.

Parágrato ÚfUco - O u;gresso llUcJ.al na atavaôeôe notarJ.al

a regJ.Stral eepeose, obrJ.gaton.alrente, de concurso pÍbJ.l.co de provas e títulos.

os textos aenra reprc:duZl.clOS, hoJe 1I"Itegrantes do art 199

do Pro~to de Const1.tU1ÇOO, expt"1IlIem nomas lIrlubl.tavelme.nte c~ICl'OOntares, e

caro talo seu lugar própuo é nas Dl.sp:iSl.ÇÕes Ccmplementares e TransüórJ.as,

e não no COrp::l da Constl.tw.çâo •

Adena1S, proJ:Õe-se a supressão da renussão a "seus prepo~

tos" contl.da na redação or1glJ\cll, posto que o erro ou excesso do preJXlsto ge

ra, segundo regra geral de d.I.reJ,.to, a resp:msabl.1l.dade cl.vl.I do Preponente,

quanto à resp::»1sab1.1l.dade CUIlUJléll, esta é sCllpre subJetl.va, vale duer, é do

agente, não lIlfOrtardo ser ele preposto ou não. Daí a sugestão, tendo em V1.sta

a demasla do texto em epíqrafe
Além d4sso, há ligeJ.ra lnxb.fJ.cação no text.o do parágrafo,

porque os atos geradores de jlumentos são pratl.ca~r notárJ.os e regJ.stq

dores, e não' pelos "servJ.ÇtJs", c:aro se alude hoJe, trata-se de alteração em o

escop:l de melhorar a red:l.ção, tornarrlo-se 1M1.5 c:anpativel, sem qualquer trans
fomação do conteÚdo do meSllD d1SlX>sitJ.vo.

Pretende-se l1'ocU.fJ.car o texto ongUlal do artJ.go CJ.tado,

tendo em V15ta que a resp::msalll1l.dade CJ.VJ.I e cnnu.nal de notárJ.Os, regJ.Stradg,

res e seus prepcatcs só pede ser em decorrencJ.8 de erros ou excessos cceeesece,

o que J.mphca em ser redundante a especl..f.l.cação reata aracaeurente,

OJtroSS1Ill, deve-se delegar à rea canplen-entar a tarefa de

J.nc'IJ.car quem fJ.sca1J.zará os atos de notárJ.Os e regJ.st:radores, sendo JJ!1PrÓprJ..O

deterJlllIlar desde logo, na const.l.tlJl.Ção Federal, couetal fl..scalJ.Zação JnCImlbJ.rá

ao Poder Jl.1ch.clárJ.o

(!J Emenda Aditiva

r;r---------- IUl"O/III'''flC-'Çlio

DO 'I'I'I1JLO V, CAPITULO I, SECJi.O IX

DA FISCALIZAÇAo FINANCEIRA, OR~AMENT~IA,

- OPERACIONAL :e PATRIMONIAL

Inclua-se no Art. 149 o seguinte par§grafo:

As normas contadas nos atuaas §§ l!! e 3!! do art. 199 do

ProJeto de Const.l.tlU.Çàosão de caráter esunenterente eeepiereneer, devendo,

por J.SSO neerc, de eccrec cem outra emenda que eeeeece apresentando nesta

data, ser deslocados para o local adequado

'.Il.lJun"..~I.

Acre5celtte-se às Jl:i.sp:IS:LçÕe 'l'ranSJ.tánas·o artigo segu.ia

"'! ....J... "",-laA. .

Art. - t assegurado aos substJ.tutos de se~ extrA
jtxl1CJ.ais e do foro. judiCJ.al, na vac:âncla, o dJ.reito de efetivação no cargo

de t:t.tular, desde que se achem legalmente ;uWeSU60s e cooten 2).d01.sl anos

de exerc.ú:J.o da função.

Q:blt.i.tua-se a n&r;ão do i l~ do ert. 199 do ProjetO de

O::asb.tuinte pelo l5egUÍnte texto:

·5 - Os Conselheiros dos Tribunais de Contas terão os

direitos, vencimentos, vantagens, prerrogativas, garantJ.as e imps

dimentos dos Desembargadores dos Trl.bunais de Justiça.·

JUSTIFICATIVA

A equiparação proposta no texto constitucional federal guarda

consonância com o que ocorre, atualmente, entre os MínJ.stros do

Tribunal de Contas da UnJ.ão e os MJ.nistros do Tribunal Federal de

Recursos e, no anteprojeto da futura ConstJ.tul.ção, entre aqueles

e os Ministros do SuperJ.or Tribunal de Justiça

G\1er-sesocorrer os substitutos de cartónos, seus vero1!.

deJ.rQs baluartes, posto que antigos servidores e conhecedores de t.odo:J • os

meandros do servJ.ço,

Já ttll f~ de carxeira, os fNbst1.t.utos. devem ser efetJ.va

dos caro b:tulares, o que lhes enseJará eensÍvel me1hOna dos proventos da

inativJ.dade e eunento. de pensão para seus fauuliares.

A proposta tem largo alcance social, porque visa a m:rp:I.

rar un Dportante segmento da classe trabalhadora<b )')OSso País.

= nll~/..u.r"~li~

EMENDA lPl4419·1
(!J o:NSTIWI!II$ DEFUrAIX)~~

fl PLf2lM10

Art. 199 - .

§ li! reJ. cmplenentar regulará as atividades, d1.5-

Cl.plin<lrá a resp::asabilJ.dade~ cJ.VJ.1 e crimmal dos notários, registradores
seus prepostos, por erros ou excessos a:metidos, e definuá a fJ.sca11Z/llc;ão de

seus atos pelo Muustéri.o PiÍbhCO.

i 21 - ••••••••••••••

13' - .

t ~to nms razoável que a fJ.SCalJ..zJção dos Cites de no~

nos e regl.S'trt!I3ores seja exerc3-da pelo ~1J.m.st.é'C1.o E'l.Íbl.1.co. dada a sua. na.tur~

za prÓprJ..a de fJ.SCal da lel...
Mena1.S, não 1I"Itegrando o Poder JlxucuírJ.O, a at.l.vl..Clade

notarial e reg1Stral fisca1l..zada por esse Poder cons1stl.n.a UlI3 .1I"ItranJ.ssão

.ssível.

Art. - t assegurado aos substitutos de serVetJ..as exttaJl,!.

d1.ciais e do foro ju::hcial o dJ,reJ.to de efetivação no catgO de utular, desde

Ac:rescente-se: ao texto do art. 455 do ProJeto de 0Xtsti.

tm.ção a expressão "e garantias", p1SScllKbele a v1goIar a:m a seguinte re
...,;;o,

1\rt. 455 - Serão estatJ.zadas as servenb.aS do foro jud1,.

cial, ass1Ill defJ.Jll.àas por lei, respe1.tados os du:e1.tos e garantJ.as de

atua1.5 titulares".
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Esta emenda tem emo objetivo tornar Jl'a1S explíC1ta

:regra eceeaea no artJ.go em epÍgrade.

Realmente, CCt'I a ressalva dos du:e1toS de seus etueas t~

eneres, antente o legl.Slador salvaguardar-lhes a $J.tuação de rem.meração vi

gente na data da pran.àgac;âo da presente Const1.tu.J.Çâo. Entretanto, a SJ..m""

ples ll'eJiÇâo a "du:e1tos" pcâe gerar 3llterpreul.I;ões ercwceeeee, o que :llllpU

cana, em Últma anál..1Se, em desrespe1to à próprJ.8 ressalva.

sendo asSJI'I, acreeceneerdo-se ao texto em foco a expres-

são "e garantJ.as" f1eará ele mus del1mJ-tado e exphc:ac'lo, satendo-se que

um das garanuas de que gozam hoje os t.J.tulares àe servetaes Ju:hc1a).S

exeta-ente a de perceberem custas pelos atos que pratacerem,

na data da lllStalação õca tra'balhos da Assemblé~ NaC3.CN;l ConstJ..tulllte, eva

teoec-ee, can aeto, qualquer nxrl1.ficação na situação entãovigente, ccn inJIl,ê.

b.fJ.cável apadrJ.nhalnento de prote;:!J..dos e J.rtegável preJt1ÍZo daqueles que, p:)r

longo anos, exerceram a função e :20 reereceôcree do reeonhec:Ll'lellto geral.

EMENDA lPl4423·0,
1: coosrrruINTE DmJ'l'AOO NILSCl'l G~

f'J pr""'sm

1 - q ...e a f.isca1ização da gestão dessas instituições para a(Jeq,la1" suas políticas.
diretrizes e progranas plurlaruais a consecução de seus objetivos scaets e aos
interesses nacionais serã feita pelo PDder legisMUVDj

1I-~ nessas .instituições seja constituído l.Ill COnselho,órgão rnáxl.m:l de decisão..

teoOO :lnc1~lve COC!petêre1a de eleger e destitur sua crrecao, sendo COTÇlOSto.
paritarianente, JX:J1" representantes eleitos pelos oop~ p:rrepresentantes •
indicados pelo P1XJer Executivo, e por representantes da 5oc1edade Civil;

IIr-qJe a criação, fusão, c1são, .incorpoJ:ação. prfvati2aeão e ext1nçf!o, dessas

instituições, dependerão da aprovação ó:::J Poder legislativo;

IV- ~ o J.ngresstl de flXlCionárlos nus AutarQ.rlas. Ftn1ações Plbllcas e Ertpresas
E'statái~.em q.aalq.JeI' situação. 56 poderá acontecer eedíante concurso pt'bllco.

3.ST1FlCAnVI\:

zecrca-se :MS Disp;:l5i.çÕes TranS1'tÓnas o seguinte~
~~~~ ,

1\ partic1JEÇàHU SociedadeCiv!l e do Poder legislativo na fiscaliza

ção e fÕnrulç§o das polIUcas. diretriZes e prcqreres Pluriaroals das EiTçlresas

EStatais. possibilitará o consenso d:Js diversas setores a respeito das políticas

aorcvedas, evitando qJe estas políticas jã nasçan rejeitadas pela sceredaoe, 1Xa

sionaodc:l graves prejuízos econâlIicos para o pais e eorers Para o poder p&lico.

A~a da~D das emresas estatais é frndamenW para a
ccosecocãc dos seus r:bjeUvos econórnicos e sccíets, sencb inclusIve irrportante

para rmper o eutorrtartsso, hoje vigente restas instituIções e Q.Je é a pritcl
pai causa da .ineflclêrcla hojeregistrada ea nuItas dclas. Esta aedida será mãis

tJlI passo no cmúrm da demx:ratizaçlIo do pafs,

1lrt. 416'" ••••••••••••••••

§ l.S - O ceseeeeec aVJ1.. na SU3 cel.ebraçào, sera

gratu:1to".

SUpÔlta-se do texto do art. 416~ § I!!:, do ProJeto de OXI§.

tituição a expresSão "ro seu prta!sso & habilitação", rassarXIo a subSisttc a

seguinte redação:

Os servaccs regJ.StraJ.5, consoante prevê o prÓprJ.O srcjetc,

sio exen::Wos em caráter p.t"J.vado, por delegação do Poder PÚb1J.CO#

O:mseql1enternente, a h13lnhtação de casamento Jam:l.]s p:xl~

rá ser .uxhstJntaIrente gratw.ta. porquanto os ofÍCJ..os de reg),Stto c1vJ.I depen

CImo dos resceceavcs ercuarentosr o que deve ser gratUJ.ta é a sua celebração,

peste que ato do t::stado prataceâo P:x Juiz.

Art. - t assegun:loo aos subStltutos de ssrventaes J1XhCJ,;

ecs, de notános f!' de reg1Stradores. na vacâncJ.a. o du:e1to de efetivação no

éargo de utular. desde que, legabmnte arweetaõcs na função. contem 5 (em

co) anos de eIeo.vo exercfcac da função na data da p:raIU1gaçãoeesa Consb.tuJ,.

çâo.

EMENDA lPl442D-S
l:J C'alSl'I'LUINl'E OrnlrAOO NILSON GINSON

{'l FWlAAIO

Esta -enenda vasa a prorrogar a V3.gêncla do artJ.go 208 da

atual Carta Magna.

De fato, o dl.Sl::oS1UVO cataôc concedeu o mesno dueJ.to aos

sccecaeaccs que contassem 5 (CJ.nCO) õJY-)5 de eretavc exerciC10 da função até

31 de dezerl:lro de 1983, 31lObstante ta]. redação ser fruto dia E:lrenda ConstI.tu 

e.umal ne 22, de 29 de Junho de 1982, aeec é, pratUlgada um ano e me10 antes

do tetll'l:J~ que ela prÓpna f:u:ov. E per- que o fêz" nJ.ngl.lén o sabe, por

~to esse temo fmal f 01 f1Xado areetcraeeenee
Para rerre<har e. 1!lJustJ.ça daí. decorrente é que se epresen

ta esta emenda, can o fJ.to de estender aos atuaJ.13 subst;z.tutos o uesrrodireJ.to

o::n:ech.do a alguns p::lUCXlS há cerca de ClnCO anos.

Mc:dúJ.qUe-se o te:rto do "caplt" do art. 199 do PrOJeta de

eam.i'bnl;ão tm=a a segu!nt.e reda';ão.

1\rt. 199 _ OS servJ.ços notarJ1U5 e l:'egJ.Stra1.Ssão tma fun

ção pÍb1J.ca exerc1da em carater pnvado.

§ " - ••••••••••••

§2!!: - # •••••••••••

§ :)l! _ ••••••••••••

EJ.9DA M:OlflCAl1VA

DISf'OSITIVO EIeDJ\OO: ARTIGO 29 ,INCISO v, § 42

Art.29- •••••••..••••••••

V - •••• , •••••••••••••

§ ea, É facultado aos partidos políticos receberem quaisquer COCItrlbuições

ou doações de pessoas físicas ou jurídicas, desde que declaradas e

contab1hzadas pelas partes. Igualmente, na forma.QE a rei~,

a União ressarcirá 0$ parbdas pol1tJcos pelas despesas CO'lI suas cam

panhas eleitorais e ahvidades permanentes.

.lUSTIFICATIVA

EtJaDAAOAAT# 145

A norma visa alcançar a transparência que se deseja no processo elei-

toral denocrático A proiblção dessas doações enseja expedientes indiretos de

obtenção de recursos não contablhzados
Nma concep;ão técm.ca de Estado m:lderno, qualquer at:x.vJ.

dade
l

seja ela qual for , é exero.da p.x' delegação do I'I:rler Jud:x.cWno

A redação deve ser ID31S explÍcita, ensejardo una Ulte~

tação clara de que a J.I1tençâo do legJ.Slador const1tucJ.onal é consagrar o cará

ter pjbl1co das funções notanal e reg),Stral.

EMENDA lPl4425·6
('l >lAl.ROCJ1>'l'llS

PJ "-""""0

J\J:t. 416 - •••••••••••••••

§ l!! - será gratuita a celebreçâo do cascurento cJ,:vJ.!.

Dê-se ao § I! do art. 416 do ProJeto de Ca'lsti:b1ição a se-

A ham..13.tação de casamento não deve ser un ato gratUJ.to,e~

ceto no que d1Z respe:Lto às pessoas pobreS.

Na reaUdade, a~ de....e restrlngir-:;e tão-scnentc à

5UiJ celebração, que é un ato do Estado, não aongm30 a habJ..1:Lta<;ão, p:ll:que.~

na ín.]U5ta coocedet:'"se tal gratU1dade a quempode pagar,~ se cons1dera!;

nos que o custel.o desse ato sena JllP.ltado aos Estados. cuJos cofres prE$ente

mc:nte estão notor18l"'lmte nu..nguados.

BetlA NUUVI\ ao l\rligo 17. lte'llY

Acrescente-se letra -r", can a 5e!JJlnte redação:

Fica garantido o direito de sindlcallz3iD a todos as erpregaó:)s de Autarq.tlas.
fLl'rlaçBes P&Ucas e de Enpresas Estatais, independentemente do :regime jurídico

de trabalho.

Irclua-se: logo após ..# #. de idoneidade roral. de reputação ilIbada e oabidos

ce:rilecImentos ••• " a palavra "contábeis" #

Slbstitua-se o Ir.clso 11 e suas alíneas "a" e "b" pela seguinte redação:

"II - dois terços. escolhidos pelo Congresso Nacional, cexnmandato

de seIs anos, nã6 renovável, dentl'e profissionais indicados par en

tidaóes representativas da sociedade civil, na forma que a leI esta
beleeer." -

o artigo 145 do projeto de Constltuiçao trata da cmptJslção do Tri
bunal de COntas da I..Iruão

Considérando qt.le a m9.téria de exame de tal órg1:lo é basIcamente con

tábIl, pois. o exame e a fiscalização de contas qualifica a prôprla denoninação

da lnstltulçao. o conhecimento predomInante, para o exercício das finalidades é

squele da ContabIlidade. é Inequívoco '.r
Grave, poIs, é a o:nissão, no texto do arUgo CII1 referêncIa, no QUe

tange à capacidade de seus melftJros, e, dOs quaIs. não se exige o conhecllll"-nto

básIco e que é o da tecnologia das contas

Os Contadores do Brasll, hoje, em t'Úl'Ieros superiores a 45 000, todos

de nível universitário, Bach<tréis em CIências Contãbeis. fomm lJlI grande contin~

gente de não-de-obra especls!izada, à dIsposição do País. sendo, poIs, inadmissí

vel que matérias de sua área seja'Tl praticadas por leIgos.

Tal como a quesUlo se acha legisiada no projeto (Art 145) entrega-se

a fUlção a Advogados. ECMOOJ.istas. AÓ'llinlstraoores, masnem sequer, se exige que

os Contadores formem a bÕlse de tal colegiado; por analogia poder-se-ia dizer CjUe

o evento assemelha-se a r.rn Trlbu1al de sáude: can o objetivo de ex~inar e fiscali

zar epidemias e ende:n1as, sem se exIgir de seus menbras a cultura médica, senda 

t:on:POsto de Dentistas, Farmacêuticos e quinicos, profissões que, errbora com llga
ções na área biológ:lca não sitio, tOdavla, as específicas para o caso de Saúde que

seria o objeto cio órgão.

E óbvio que existem na apreciação e na fiscalização das cmtas, maté~

rias jurídicas, adnln1strati....as e econônlcas, mas, em caráter suplementar e CorT'_

plementar, sendo as "Contas", comose qualifica o tribunal, o objetivo centr,d (ia

tarefa

A maralio'ade que se deseja defender na prestação de contas só pode ser

sustentada através de lJIl especlalizadissirr.o conhecimento de Contabilidade.

A IOOdlf~cação que alinitimos seja necessária é a que visa a 1rn:lllSão do

t3acharel em elênclas Conl:abe:Ls. o chamado "Contador", a quem é ministrado ensIno

do TerceIro Grau, e não se confunde cem o"Técn!co em Contabilidade". que é do 22

grau. ..

JUSTIFICATIVA

A lei federal qJe dlsclp1.inar a atuàção das Aut.arq.1ias, FlI"IdaçõesP(blicas e

&presas Estatais determinará:

EJeDA AOllIVA ao Artigo :»\

Acresceotar parágrafo Y-l q.Jé terá a se9,dnte :redação:

.1ISTIFlc:ATIVA: Estas red!das.. visalllgrantir o direito de organlzação dos traba
l.haOOresdestas intitulc;ões. livranoo-os das restrições e coerções a qJe estão

hoje SLbletiWs e tVJ a:nstltuem verdadeira dlscrlmnação cm!i.ra parcela slgúfl

cativa dOS ttba1haOOres brasileitos. vi$a garanUr tarbém a liberdade de'negaci!.

~ entre as instltulÇfJeS e os tr.tJalhadores,extlf9.Jlndo os 1rrpecllhos Q.Ie o p0

der pCblico coloca pata a obtenção dos aconbs coletivos de trabalho.

Parágrafu Úlico: As normas coleUvas lE qJe trata este .art.irp não estarão suje!.

tas à revisão 00 aprovação pelos órgãos d:JPoder 8tecutivo q.Je

estejMl v1nculadas.

As normas coletivas de trabalho. para toOOs os t:rabalhaOO:res em I'IJt:arqJlas, Fm

dal;6es Pllillcas e 8tpreSaS Estatais serão fixadas eraprocesso de: neqxlaçi!o d:ls

itens reiv1nd1cat6dos destes trabalhadores. instaurado entre representantes de

sua dlreção e 00s EIl:pregados.

EMENDA lPl4426-4
PJ IE'lJrAOO >lAl.RO CAl<'llS

l!J R.ENMIo

i.cresce:nte-se'as Di.sp:JSiçÕes TranSitónas o seguinte'arb.

"'l ""Ó<. l<"<l>v-.,

Art. - t assegurado aos sub5tJ.tutos de servent3.as JW,!.

C1Ltis, de notápos e de reg),Stradores. na va~, o dueJ.to de aeesso a t.J.t.Y.

lar. ~esOe" que J.ega1mente l11VeSUócsM função na data da instaJ.açào da Jlssem

bléJ.a Nac100al Q:nstJ..tw.nte.

Em1982, PJr lllterméd1Q da~ Const1tuc1onal n~ 22,

de 29&)Unho, foJ. estabelecldo quets St.IbstJ.tutos& serventJ.as ~rJ.6ll\ o dj,

re1to de efet:Lvaçào caro tJ.tu1ar, desde que cootassem 5 (c:ínc:o) anos de exer

c:iao da função até 31 de dezenbro de 1982.

Da razão desse terJrQ fUlaI a1eaton.8llente fJ.X6do, rtU:Ltos
t;U1:l:st.J.tutos fJ.01ralll à aargem do anp:t:ro censtl.tu:::xonal, alguns dos~ ~

apenas meses c outros, all'da, em vJItude de (bas, cnando-se, destarte,

OJ.SP9.r1dade de tratamento q'I.le redundou, llleVJ.tavelmente, na perpetração de

enozme mjusUça#

A presente eraenoa tem carc escopo exa~te reparar tal

.injustiça, est.erxJendo àqueles que foram antenonrente excluíc:los o abngo da

efeti'Val;ão que: seus colegas obtiveram Jtt força -da al\:dlÕa~ n'l 22/82.

O:.ttrossun, can a provJ.dênc:J.a ora precom.zada, concede-se

o r:ftteJ.to de acesso a quemh encontrava no exercíclO~ função àe substJ.tuto
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EMENDA SUPRESSIVA AOS ARTIGOS' 335. 336 e 337.

r.;-----------m"'.""''',',------------,

Suprima-se os Artigos 335.336 e 337 e seu paragrafo

émcc , do Projeto de Constituição do Nobre Relator

diretoras das atividades do indivíduo sejam caracterizadas e defini

das de modo claro e conciso. sem deixar dúvidas quanto à sua interpr~

taçãc e consequente aplicação.

JUSTIFICI\TIVA

gia adequada ao país, formação e aperfeiçg,

amento de seus recursos humanos e que pra

tiquem s ratemes de remuneração onde o e~

pregado. receba. desvinculada do seLér rc r
pa r t.Lnapaçãn nos ganhos eccnêrur-cs roa ur
tantes da produll.vidade do seu trabalho.

E de todo necessário o estímulo as carénc!

as nacionaiS, como a pesquisa e a criação de técnologla adequada

ao país e também a prat rce de ~:~f~que visem ao treinamento c
eoer reaçcementc dos recursos hU%:.,O:. estímulos novos, além do
salário. oue motivem om patam,f de q t roade e ef'Ic Iênc í a do t r a-,

ba lho , será uma forma de dem6ératlZfçãO dos lucros e de alta efi-

cácia na produtividade da: 'empres<l.s. fortalecendo o .seu poder de

atuação p~la harmonia do trabalho e capital, obtida pela repart!

ção de resultados

f'?'~"'~'u

[jJD"j~~7PJf'J PLENARIO

EMENDA lPl4431-1
f'l BASiLIO VILLANI

A presente E~nda, que dispõe sobre o servidor público
em mandato eletivo, visa tão somente aperfeiçoar a Emenda nQ lP07160-7.

apresentada anteriormente. a qual deve, portanto, ser desconsiderada.

Se a Constituição, emseu projeto, e atual assim normatiza, garante o
exercício das profissões e se a lei que regulamenta aquela de Contador faz deste

PRIVATIVO o exame de contas, a revisão e rascauzaçãc de contas, não e coerente

que a mesma Carta Magna despreze o que consagra, sob pena de contradição e discr..!

mInação
É necessário. portanto, incluir a palavra "contabels" no texto consti

tucional, para corrigir grosseira emissão, e neutralizar procedimentos Que não se
jus.tificam diante de uma prorxssãc que é a única que tem por base o sistema cont!

bll
A expressão "nível scoeraor" é necessária para evitar futuros problemas

Nll:o se justi~lca _ e ha razões de ordem ética para tal -, que se asseqare

a presença do Tribunal de Contas, dentro do princípio da imparclahdade, neutralicl]!.

de e representação da sociedade. de servidores seu coeconente Tal participação ma.!}

charia o arcabouço decisório, em que pesa o alto cencertc e idoneidade da mão-de
obra que se deseja privilegiar. Precisamos de un Ttlbunal onae não se manifeste l,!!

ta pelo poder ou representação e que de fato represente o poder flscali:zador da

Nação e nele a população esteja representada

.1.,;Jo/lU..."..{Io -,

EMENDA lPl4433-7
f'l BllSILIO VILLANI

EMENDA-IPl4429-9
tJ CONSTITUINTE FRANCISCO KU·S';~R

EMENOA ADITIVA AO ARTIGO 199 DO PROJETO Dt CONSTITUIÇÃO

ART~ 335 - SUPRIMA-SE

ART. 336 - SUPRIMA-SE

ART 337 - SUPRmA-SE

PARJtGRAFD lJNICO - SUPRIMA-SE
I:J PLENARIO

,.Ed~,./C.u...IoIIU.~ool,uIo .,

fÇ~'~';:-J

f-ll;7'~;n!]

JUSTIFICATIVA

ACRESCENTE SE AO ARTIGO 199 DO PROJETO DE CONSTITUIÇiiO O SEGUINTE

.AGRAFO:

fÇ~"~'LJ

r»7~;;J

Dê-se ao S 60 do artJ.go 272, do Projeto da ComJ.ssão de 5is
teJllatJ.zação, a seguJ.nte redação'

Suprima-se a alinea "b" do inciso "lI" Parágrafo 11

do Art. 272 do Projeto de Constituição do Nobre Relator

EMENDA SUPRESSIVA AO AR1. 272

ART. 272 - _•••••••••••••••
INC 11 - •••••• ~ •••••••••

AlN • b) _ 5 U fi R 1 Mo A - S E

D dispositivo afronta o interesse das unidades red!.

r adas que exportam para outras petróleo. derivados e energia e,e.!}

tre os maiores prejudicados desponta o PARANA que produz lia (qua
renta) eu Lhões de qullowatts horas e consome apenas 8 (oito) m}_

lhões.
Entre outras, a não incidência do ICM. na exporta

ÇdO de petróleo. energia e derivados para outros estados. é ina

ceitável pelas. razões seguintes.
1) Porque é técnicamente lnjustific';vel Consagra a

incidência na ponta do consumo, principio repudiado netos própri_

os constitUlnt;~ ~: ::n~:m~:e~;:t<=o~ c-eccnôenco-sot It rco , im_

plica em consagrar-se um absu;~ que eneficiará os estados cons,!!

midores de energia. em detrimento dos estados pcodutores

3) Notadamente no caso da energia produzida no cent r c-,
-suí , os estados produtores estariam. na verdade. sendo forçados

a abrir mão da receita tributária em favor dos estados economica

mente mais poderosos., nos Quais a demanda de energia eletrica su
pera as condições de produção própria No ncr te-Nordes te para . a
Bahia se:riam punidos porque oesscot.as como produtores e exporta.d~

res de energia elé~rica

Igualmente prejudicados serão os estados do Rio de Ja

neiro. Espírito Santo. Sergipe. de plataformas marítimas ricas em
petróleo E o próprlo estado do Amazonas onde recentemente cescc
br iu-se enormes lençóis petrolíferos

4) Não tem sentido premiar estados ccosuemcres em de

trimento 'de estados produtores. pois. nestes a ey;ploração dos r e

cursos naturais para gerar eletricldade se faz "as custas do des

conforto da população, de prejuízos econômicos e fiscais decorre!!,
tes da inutllização de enormes áreas de terra ( E NO CASO 00 PAR~

NA, DE TERRAS FERTEIS).

5) reata-se de casuísmo lnjusti ficável que beneficiara

notadamente o estado de São Paulo, o estado eccneeucanente mais'

forte da Federação que se locupletou. a custo de cut.rcs estados _
notadamente do Paraná. pois o Parana não poderá tributar a ener-,

gia exportada para São- Paulo. São pal;!J~ributará a energia que

não produziu. essa energia ser~'a r'é'g::l como "INSUMO" no custo
de industria Paulista cujos pro ~ s ão consumidos noutros es
tados. inclusive no Paraná Cp o IC é um imposto indireto cuja

carga tributária é suportada pelo consumidor final dos produtos.
o que acontecerá em termos práticos é que os estados consumido

res vão arracar com o ônus do imposto. O Paraná é um grande con:
sumidor de produtos industrializados em São Paulo. lógo, embuti _

dos no preço dos produtos que venderá ao Paraná estará o valor •

do imposto sobre energia paga em São Paulo lógo São Paulo vai
exportar o imposto pertinente a uma energia que não produziu pa_
ra o próprio estado produtor dessa energla Assim. o Paraná pro

duz a ene:rgla. nada recebe de imposto ao el(portá~la e ainda lhe

será repassado (embutido no preço das mercadorias) o imposto so
bre a energia paga a São Paulo Trata_se de remeatado Absurdo

E. pois. oportuna. necessário, acima de tudo ju~ta

a supressãõ de tal propósta

r;r----------rrl1o/JU'..."'AÇ:;O

EJI'IENDA lPl4434-5
tJ BASILIO VILLJ\NI

r;r----~- ...lw.l...,'CO~...Io/IUlCO,.'nIo ,

INCISO

.~".,.un"ICAC;:o _,

AdHe-se ao art. 304 do Projeto de Constituição do Nobre Relator
o seguinte parágrafo 3P •

EI~ENDA ADITIVA AO ART. 304

Caso estes artigos. passem a vigorar na Nova Constitu.!,

ção Brasileira. o emoresãr.ic deixará de realizar a contribuição'

de 1,5% acvmdo do total da folha de pagamento das empresas. per

centagem es ta , mdisneosave.t para a sustentação do SERVIÇO SOCIAL

DO COME.f\CIO.
A razão da adoção do novo pr íncfpro , decorreu de

Interpretação de que o empresario desobrigado dessa ccntrrbuíçao ,
não a repassará sobre os preços das mercadorias que coloca na di~

tribuiç50 do mercado E, ainda ~;'11 ~ teria COndlÇÕeS para, com

maior liberdade financeira, ;e (ter os problemas reinv~dlcat.!!.

rios de nível salarial da ~ty se do Trabalhadores.

Entendemos, que esta argumentação é especiosa e oeeefver
de colocações Não é necessário se fazer um estudo minucioso, pa
ra se verificar que o empresário ou o comerciánte, não repassa a
queles 1,5% de sua contr íbcação , para o preço das mercadorias

Trata-se de uma verdade que a evidência normal dos fatos comprova

de uma forma extremamente clara üe resto. também, a tese de que

a "folha de salários" deve ser"base exclusiva de segur.!,
dade social" significara a derrocada do SESC. e, por vLa de cons~

qUência, do 5ENAC, SESI e SENAI, Com o que o empresario poderia

ter melhores condições para majorar salários. significa ~gnorar o
universo enormíssimo de realizações que essas INSTITUIÇOES re aLa-,

zum em favor do atendimento sccrar e do ensino proflSS10nalizallte

lls expensas exclusivas do empresariado e sem ônus para o trabalhi!,

dor

Cremos. que o problema n50 é estritamente de salário. Em

conjunturas maas graves, como é a do momento, o tema central é o

emprego, Em paralelo a ele deve ser observada a obra que essas '

IN51lTUIÇOCS. realizam nas ultimas déca~as. eteooeouc ao traba.lh!,
dor e aos seus famil1ares, sem despesas para os integrantes dessa
força de trabalho.

No nrt , 3J6. do Projeto de Constituição do Nobre Relator

da ccetesãc de Sistematização. temo~ "A folha de sal:ir~osr é

base exclusiva da seauracade SOciY"~_~brc ela nac poderá lnc1-'
dir qualquer oulro tribulo ou cp;trl.bpiçJo". Sucede. porém. Que

o P.tt. 335.. inciso I parágrafo 19 estabelece o seguinte:
PARAGRAFO 19 _ "/\5 contribuições sociais a que se refere o ceput

deste artigo são as seguintes:"

I - "~:~~:::~l~:~á:~:S:i;::~::::~:~ ~n:~:::t: ~:::: ..~
Vê-se 'claramente,' que o gravame ccnt r Ibur t ér Io •

permanece. invalidando os argumentos que visam a derrubar a~

tl"ibuição do empn::satiado ao SESC e demais outras três InstitUl
ções

Sucede. porém, que o Artigo ~37 e seu parágrafo único estabele-'

cem que "essas contribuições serão destinadas ao Fundo Nacional'

de Seguridade Soclal. na forma da lei", Assim. a lel ordinaria '

estabelecerá ou não a vinculação do SESC ( bem como do SENAC, '

SESI E SENAI) a essa Fundüção Se o fizer. tornará a entidade

qtle. hoje. é de D1relto Privado um ente 1ul"1dico de 01reüo PÚ

blico
Quere~os. com esta em;.nda. ev~tar 0_ pretendido

esbulh~ por parte do Poder Públ1co de um patrimõnlo enormíssimo

de realizações, conquistas e servlços que o empresariado brasi
leiro vem prestando aos trabalhadores, quer no atendlmcnto so('(
aI a 51 e sua família, assim como no ensino profissionalizante'

Que tem mod1f1cado a capacldade do t!t'lpresariüdo nacional.

Gostaria de lemb7qque a esta se d1f~girem,

que "C" TI"E QUE ESTA GAN'7'fíj "CXE".

EMENDA lPl4432·9 /
l"!J BAStllO VILlANI ----------, fÇ;~."~o;=]

r.r----,----,U"~"'o/C.~,•• ;..,"'.C~~'..Io --,

f?;~;";;-]

f'Çii';fIQJ

Pretende-se. coma proposição que trata da ncreaçêc dos substltutos ao cerqo de

titular, crJ.ar UIlIa regra que atenda aos principios cardeais de Justiça e de equ,!

dade. segundo o ditame da letra do art.l53, § lº da ConstltlJlção. de que todos

são iguals perante a lei, sem qualquer distinçãD. apoiando-se tarrbém, no üírer
to Corrparado que oferece ramerosos exemtos de p1'1ndpios juridicos semelhantes

à proposta, como. os da Argentina e da França. preceito esse já reccrnecroc pela
Emenda Conshtucional n2 22. de 29 de junho de 1982. que deu nova redação ao ar

tlgo nQ 208, da Carta Constitucional, efetivando os subshtutos até dezembro ele

1983.

Os scostãtutoe são egressos do quadro de escreventes Juramentados da serventia,

e que já prestram concurse púb:lico na forma do art. 97. § 19. da Constituição Fe
deral emvigor A nomeaçãodo substituto na forma estabelecida pela proposição,

obedece a um critério existente na Magistratura e no mnistério Público. A prl

meira investidura. tanto para a carreira de I~agistrado core para o Promotor de
Justiça. se dá por concurso público, respectivamente, Juiz Substituto, Promotor

SUbstituto, comascendência na carreira, através da prova de mérito e terrpo de
se.o, como é de Justiça Nunca se ouviu falar em concurso para Juiz Titular.

Promotor 1":ltu1at. De'3etl'batgador,ou mesmo Ministro de Superiores Tribunais

Acrescente-se que o Provill"ento do cargo por concurso público de provas. favorece

ria os candidatos mais jovens. habitualmente commais tempo para estudos, em de

trimento dos servidores por longos anos emexercícío no cerço e dotados de expe

riência esmerada na função substituhva. e que por falta de terrpo para preparar
se. adequadamente. para enfrentar as eXlgênclas intelectuais de um concurso. se

riam, injustamente, impedidos de ascensão na carreira, justa aspiração de todos

os seres ht:manos.
Por outro lado, qualquer llUdançana direção de serviço- de utilização públ1ca,

traz danos aos usuários. A erettveçãc do Substituto, no Cargo que já oesememe
com comprovadaproficiência, representa, ainda, a constância do expediente admi

nistrativo e aprimora cada vez mais o exercício profissional e o serviço prestado

Destaque-se, sobretudo. o principlo da iso~omia e da eouíoece, vale dizer. o mes

modireito não pode ser negada a todos os brastterrcs que exerçam a mesma função
e que preencham os mesmos TeqU1sitos do Utular. pois esses são os excelsos fund,!

mentos da JUSTIÇA
Vê-se que é de JUSTIÇA e de corweuêrcfa pragmática para o Estado, a nomeaçãodo

SUbstituto para a titularidade. além de conferir justo merecimento ao servidor em

final de carreira

§ 1'1 _ Em se tratando de mandato eletivo
federal, estadual ou muiHdpal. ficara afastado de
seu cargo. emprego ou função, sendo-lhe facultado fa
zer opçl:lo entre sua remuneração ou o subsídio fuo a
que fizer jus.

§ 21l - Investido no mandato de vereador e
podendo seu horário de trabalho ser compatibilizado
com o horár10 das sessões da Câmara, perceberá a re

i~n~~:ç~~b~~di~~ ~a~~~, f~i~~e]~sou funçl:lo, sem prejü.!

§ 32 _ E vedado ao vereador, no âmbito da
administração pública direta ou indl'reta municipal,
ocupar cargo em comlssão ou aceltar, salvo mediante
concurso público. emprego ou função

§ 42 - Excetua-se da vedaçl!o do parágrafo
anterior, no âmbito munlcipal. o cargo de secretario
municipal. desde que o vereador se licencie do exer_
cício do mandato."

"Art 93 - O servidoT público federal. estadual
municipal, funcionário ou empregado da

administração direta. indireta, sociedade de economia
mista ou fundação originada do Poder Público. exerce
rá o mandato eletivo obl)dec1das as disposlções deste
artigo:

ART. 199 - .

§ - Fica assegurada aos substitutos das serventias Judiciai

bem como das atividades notariais e registrais. na vacância, a efe

tivação no cargo de titular, desde que em exercicio na função há
mais de dois anos.

• _ Dê-se ao Art 93 do Projeto de Constituiçlio da Comis
_são I1.Sistematização a seguinte,redação: _ __ _ ~

r;r '~e-.,.""~o~""Io'.u'CO~II.IO -,

EMENDA lPl4430-2
l:J CONSTITUINTE VICTOR rACCI~~~~

JUSTlfICAÇAO

Para que a nova Constituição resul"te em um documento

hábil e se configure na manifestação realmente objebva do Direito,
n.ssário se faz que os princípios normativos das ações e as regras

IIRT. 304 - •• _••••••••••••••••••••

§ ,0 _ .
§ 2'" - ••••••••••••

§ 3'" - A lei apolará e estimulará as empresaS que
investirem em pesquisa, criação de tecnolo

"s 60 - O J.mposto de que trata o item 111 será não c1;!

tnulat~vo, adm~tJ.da sua seletbn.dade, em fun

ção da essencJ.alidade das mercadorJ.as e dos

servJ.ços, compens<l.ndo-se o que for devido, em
cada operação relatJ.va a cJ.rculação de merca-
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EMENDA lPl4441-8""Y-- ---
(:J Senador MAttCONDES GADELHA---------~I rr;;~TI.ft~

f'l ~"_ã02.Õl'2,.s.(,,<~««.;~· ..ii'C·~0-""V\l ) [D?3iO'WJ

JUSTIFICAÇAO

Sem o termo. t raba Lhadct-es e empregadores escolhe r mm nl!

ma categor ra e em cutra a representação de que trata o dispOSlt1.-

JUSTIFICACÃO
O dispOS1tivo ccntr ar-aa o princíp10 da s1nd1calJ.zação de

uma categoria, permltlndo or-gamaacões pararezas , que podeM se CO!!

trapor ao s mdacatc , estabelecendo-se, assm, a cr racâc de grupos

de confhto.

supraaa-sé a alínea~, a tem IV, art. 17,

Suprimam-se o art. 68, seus itens e parâgrafos ,

JUSTIFICACi'W

ürxa-sc um poder paralelo, superposto ã Câmara Munac Ipa I ,

que em nada contribui para a efacrênc ra da admmst.recãc dos num
c Ip aos , podendo gerar conf'La tca de interesses pre j ud r c ra Ls à coau
nídade. -

Acrescente-se ao final da alínea !!, l.tem IV. art. 17, a palavra

"respectivamente" •

EMENDA lPl4442-6
l:J Senador 'lARCONOES GAOELHA

f'l ~~"!ffi~{;·"7&",-'!M

r.r----------'.nD/Hs''''e>l;1:J--------__~

EMENDA lPl4440-0
l::I Senador 'lARCONOES GAOELHA

(:J C~iltS~~~~:;;;;;~u.coi1'~~C(IVt-·\)

rr;'~"~u

fÇJ~~7;;J

Dê-se ao artIgo 254 do Projeto de Constituição, a segui!!.

"Artigo 254 -..... •• llIilnutenção da crden piibl tca e

repressão crumnal , inclusive nas rodovias e ferrovl<ls feder-a rs •••••••••••

Para ti disposição das ressalvas qarent rooras do pagamen

to dos benefícios prometidos, não são somente as empresas que co;

tribuem, são também os orccrIcs empregados das mesmas O que eon".:"

figura a divisão justa das r-espunsab r Lí.dades patrimoniais, deixan

do de existir qualquer idéia de caternat rsmc , pois, se um lado a
empresa patrocinadora contribuindo para a formação dessas ressal

vas vfse não somente o ãscéccc sOCJ.a1, mas também u t a Li aa as ent I

dadas ecoe um valioso instrumento de adeu nLs t r-açãn de recursos nu
manos, de outro raec, os empregados, ao contribuirem, r-et r ram d-;
seus sarér ros parcelas por vezes signJ.ficativas, num sistema pró

prio de poupança , para de Ia usufruir em sua futura met í.vrdace p~
de ser afirmado. em conclusão. que a previdência sup Le t rve , Icnqe

de ser um aprazimento aos trabalhadores, trata-se de uma efetIva
conquista social.

Dai porque é de inteira justiça a. Isenção 't r Ibut.âr i a de

tais entidades, que poderlam dz spcr- de mais recursos para ivensti
mentos em provei to da população -

A isenção tributária sugerida ne rc projeto do r-eI ..

tcr , comtempla entidades análogas em suas elevadas tinalidades ã-:
que Las desempenhadas pela Previdência Privada, sendo pre rereoc aar

mente cab Ibe I a inclusão desta, no tex-)J constitucional na form;

sugerida #f

SeT duvida 'que, desde os primórdios da Revolução Indus

t.r raí , a filosofIa do bem-estar percorreu longo cesuonc , até se

configurar com u direito humano à seguridade socrer , só que, a.ín
da hoje, não conseguiu as necessárias estruturas sóc~0-econôrlJ._7

ces que a e retavem em termos de sati~faão do indivíduo A previ
dênct a privada, especialmente a rech ,é ul'la ceotet rva conpro-:

vadarnente eu tosa no sentido de ançe este desiderato de bem_

_estar, atenuando sObremaneJ.r;fifllpac o decorrente da diminui_

ção do poder aquisitivo do trabalhador que ingressa na tvat i vf-,

dade

te red1)~o'

pIEIJ!I'Bln

EMENDA lPl4437-0·
fJ BAS!UO VILlANI

r.r------ ..U •• I.fCOKI!.i.f.""u.,•• Io

Co-

rr;~";'u

fTiV'~ãLJ
.~t.""fC......1<If'u'CO"""~

_Dê-se ao 1.nC1S0 1 do S 11 do artigo 272, do ProJeto da

rn1.ssâo de S1.ste'l'latização a segu1.nte redação;

JUSTIFICATIVA

"1 - inc1.dirá sobre a entrada, em eseecetecamenec de

contr1.buinte, de mercador1.a 1.mportada do ExterJ.or

por seu tJ..tular:~t<

A restrJ.çào contada na parte ílona! do S 60, em sua r~

dação prJ.l'u./:l.va, contrar]..'l frontalmente o pJ:.J.ncípJ.D da não

cumulatJ.vJ.dade do imposto. Ora, se não se assegurar o créd2:.

to de uma operacão aeenee , na pxôxama fase de cJ.rculaçào da

merceõorc,a esse benef.i.c1.o será anulado, porquanto o l.mposta

incüb.rá J.ntegralrnent.e. e um âesvar tuanent,c do sa.seerse , tr~

z1.do f al1.ãs. pela zmenda constitucional"'no 23 ã Carta de

1969. (emenda Passos Porto.)

por isso, a proposta de se excluJ.r, do S 60 do arl:1.go

272, a oração liA aeencâc ou não âncadêncae , salvo õeeecnune

çd:o em contrárl.o da 1~g1.s1ação, não impl1.cará créd1.to de 1.;
posto para compensação daquele devido nas operações ou pre~
tações segtu.ntes. n -

o :ICM é tr1.buto sobre a cJ.rculação de rnercador1as,

prJ.ncíp1o.

Trata-se de restaurar o princ.ipl.o do ICM corro traz1.do

pela reforma de 1965, por J..nterméd1o da t:menda ConstJ..tuC1.0

nal nO 18 ã constl.tuJ..çáo de 1946.

JUSTlrICATIVA

âorc.as ou prestação de servaccs , com o monta!!,

te cobrado nas ancexaoeca , pelo mesmo ou ou

tro cstado."

Os bens do at.avc fi:.-:o não se comprecndem nesse eence.a-r

to e por não sequa.rem no processo de cJ.rculação não devem

sofrer tributação.

f!J PLEHJ'iRIO

EMENDA lPl4435·3·
(lSAS1UO VIllANI

•

) py~~""=:J

I pr&;;'r;w

JUSTIFICAC.M

Não se trata de matét'1a constltUc.J.onal.

SuprJ.mam-se o ~tem V. do art. 19, e seu S 40.

Suprima _se a alínea S!.. l.tem IV, art.17.

JUSTIFICACJt.Q

Não se pode dar aos part~dos o dlreito de J.niclatlva que
seus membros éle1.tos Jã têm garantldo. No c<!so do § 40, não há Ta

:tão parã:::que O Esta~o fi,nanc;lI: os partiaos p~IIticos. -

5uprJ.lll am- s e Q i 1 t? do art, 66 com todos os seus itens e o § 10 do
mesmo <lrt).go. (.

JUSnrICAç."i.O

1\ matéria é redundante elou não cQn~ubstancia princípJ.os
constituclonaJ.s.

SUpl ]mam-~e os artlgos 24 c 26.

JUSTIfICACÃO

são redundantes e não representam matêrin constJ.tucJ.onal

' ..'Df..... r .. lC~h ......,

r.r TI.rot~unll"'.çb. ~

EMENDA lPl4444·2
ê' Senador "ARCONOES GADELHA

11 ê' Co~"'c;::;;;~:~;;;""'Pi;"1aÍL"O
ij ,

I

I

Suprima_se o artigo 14.

JUSTIFICACiW
Não se trata de matér~a constitucional.

Supnmam-se- as alíneas J!. E" ,2, !., !!• .J. e 1, do ltem lI. art.l?

JUSTIFICACÃO

Tratam-se de d1.spos1tJ.vos redundantes elou pert1nentes a

matêr1a de 1egJ.s1açâo COMplementar elou ordinâr1a

A reda~ão proposta no artIgo 255 do Projeto de Ct;mstltUI

ção empresta EXCLUSIVA COHI'ETEI:CIA ã Polícia CíVII pare "proceder a apur<l-:

ção de ilícitos penais, li repressão crominal e euxt l tar a funç50 JurlsdiclO-
no1••••••••••"

JUSTIFICATIVA

Mantendo-se. no Texto ücns t l tucronal a re.daç5o proposta I

pelo ProJeto~ a Polreia Hlll tar estará alrj ada da REPRESSÃO CRIIUlIAL, f tcan

do SUJ c:ompctênC:fa ilpenas para o pol ic.aroento ostens.vo, visando a "preserva
ção da ordem púb11ea". -

Ora, <l REPRESSJtO CRIHlllAlnão pode. ficar na cxclusjv~, •

compctêncl<l da Polícia CIVil, colocada, como pretende o ProJeto. SOB A AUTO

RIDADE DOS GOVEIUlAOOr,ES DOS ESTlIDOS.:.(l7ts::o senil desesquillbrnr 1) h":II_

moni<:l dos Tres roderes, em ~iSrvel~~:~ro la do Podur Executivo.

A rcd<:lt:ilo aJl7;pro~, a deixa 5 PolíCI" n lttllr condi _
çÕes lc~als p<lra o~lr t<lmbCln1~/eprcssj, cri~, que é dever de todos os

organismos palici<lls, sejam civis ou militares.

Como é curlal. tanto a PolTcia Civil, C:OIDO a Polfcl<:l Hi
litar, o H.nistêrlo Público. o Se.rvíço Penitenc:.ário. etc são subsistclll<ls '
de um slstena maIs amplo da sociedade, que se destinam Igualnente ã Repres. _
são Criminal.

Dar não se jllstifJcar que a REPRESSJI'O CRIHINAL fIque ape
nas na co~petêncJa da Polfcla CiVIl em sua atribuição de Polícia JudlclárJa:

pois, Isso serIa diminUir o intc.rêsse do Estado, nesse Importante setor da
segurançil pública.

O ilrtlgo 255 na forma proposta pelo Projeto de Constit~1
ção além de alijar as PolIcias Hllltares da REPRESSÃO CRllllNAL, contrilna -;;

preceito do artigo 254 do mesmo proJeto, que determina ser a POLICIA HllITAR

responsáved pela ordCIII públ lea. Como poderá ser responsável pela ordem piibl I

ca se não puder reprimir o criminoso que esteja praticando (I dehto que fer:
a ordem piibJ lca1

EMENDA lPl4439-6
(J Senador l>IAnCONnES GADrLtlA

f'l ~Jfi!2-~;~~'""'P(~f1cti<,(A)

EMENDA lPl4438-8
ê1 Senador MARCONDeS GADELWX·

f'l ~írijo@ ·"'''~~··'/i7f~'Ot-1INO

r;'~"~';]

5i~;7ã!J
'urw....."',Ul:ID. ----,

Artigo 265 •• • ••••••••••

Item 11 •••••• • ••••

Letra c) PATRII~ONIO, RENDA OU SERVIÇOS DOS PARTIDOS PDllTICOS,
INCLUSIVE SUAS FUNDAÇOES, DAS ENTIDADES FECHADAS (lE

PREVIOENCIA PRIVADA, DAS ENTIDADES SIHDICAIS OE TRABA

LHADORES E DAS INSTITUIÇOES DE EOUCAÇAO E DE ASsISTEU

elA SOCIAL SEM FIHS LUCRATIVOS, OBSERVAOOS OS REQUISI

TOS ESTABELECIDOS EJ.\ LEI COMPlEHENTAR
fl,_

~ do .conhecimento de todos que o (INPS) Instituto Na

cional de Pr~vidência socJ.al, é oficialmente a previdêncJ.a dos
aposentados ou inválidos que usufruem de seus benefícias. InstJ._

tuto este que tem se mostrado InsufJ.clente no atend~mento básIco

daquele que nos seus anos de atividade, tendo prestado serviços,

passam para a inativldade. A partir daí surge o drama do aposen

tado ou daquele Que se invall.da, de 1 sorte a não lhe perm~tir

manter õ mesmo padrão de vida QueZ ra desfrutava. E relevan

te severihear que tanto o ~(;i ~o e atividade quanto o benefi

cio prcvidcnc~ário de aposery.a oria u pensão, possuem idêntica

natureza alil'lentar. devendo, pois, em razão disso terem idêntica
proteção legal.

Não obstante isso. a previdência oficlal não assegura
aos Que se aposentam, a manutenção do padrão econômico_financei_

ro anterlor sensíve~s a esta situação, alguns estudloSOS, desde

o final da déoada de 40,desenvolveram estudos tendentes a supur

a lacuna da previdência básIca. Convencidos pela conc1usão des
ses estudos. muitas empresas crIaram Caiyas de PrevIdência, Fun

dações e outras entidades com a flnalldade de complementar a a

posentadoria de seus funcionárIos.

São nítidas as diferenças entre uma entidade fechada
de PrevIdência Privada e uma ent1.dade aberta Entidade aberta de

Previdência Privada ê aquela acessível a Qualquer CJ.dadão poden-

- do ou não ter fins lucrativos ex (MontepIos), conforme dispõe

o artigo 4P• alinea "b" inciso II da lei nP 6 435 Enquanto

Que a entidade fechada não tem finahdade lucrabvt:l, E:;:: (fun
dações de Seguridade)

JUSTIF"lCATIVA

o Rstlldo deve saber cenuncaex a uma tr1.butação no pre

sente para que possa se benef1.caar de rnuJ-tas tr1.butaçoêes no

fuluro. t o caso elos bens de cap~l, que se dest1.nam ã pro

ducão de novao mcrCador1.as. /...-J

Dai propor-se a e11fuJ1áÇd:o, no 1nc150 I do 5 11 do

artigo 272, da expressão "Incãusc.vc quando se tratar de

hem deseanedo a consumo ou aeavc fJ.xo do eseebeãecamenec,

bem COUlO sobre serva.co prestado no Exterl.or, quando ões

tJ.nado a estabelecunento situado no País."

Dê-se a letra c do item rI do artigo 2&5 da Projeto de Constitui

ção do Nobre Relator a segulnte redação.

EMENDA MODIFICATIVA AO ARTICO 265

EMENDA .;tP:J..4436-1
I:J BASILIO VILLANI

L

I:J PLCtlARIO



Assembléia Nacional Constituinte e 150~

suprema-se do J.tem III, art. 355, a expressão "assegurado descanso

antes e após o parto".

I rry'FL"'-----:J

I Wi?Jfi]

EMENDA lPl4460·4
t: Senador MARCONDES GADELHÂ"o.

JUSTIFICAÇÃO

A matéria Já fol. tratada em outro dispositivo do p rcj e to ,

sendo, portanto. redundante a. parte sup r amdda ,

JUSTIFICACÂO

Entendemos mporeente a cenerat raecâc do poder de reg rs tar

sobre o CIclo econômcc de obras cInematográfIcas, da ampor tnçâo e

produção ate a exabacâc , para que se assegure uma pc l.Et rca um Eorme

e an t.egr-ada , para tddo o País, que possa gnt-ant i.r a meepenôêncaa

do CInema brus i Ie t rc
O processo de mvasâc do mercado cmenatogrãsacc nac rcna L

por obras estrangeiras de nenhum valor art!stico..cultural rouba do

CInema br as rfe í.rc sua ope r tumdade de se converter mesmo em um seg

mento forte da VIda cultural e econêmca do País.

Deste modo, urna política una, sólid'" e cons rs tente será o

meao de garan t ra li consolidação do cinema br-as t IeLro ,

Suprimam-se da alínea !' do i tem IX, art. 17 a expressão "sem ace~

50 aos q,U31.S a coeX;l,st.ênC:l8 d1gna ê l.tI\possível" e a alínea 2. do

mesmo a.t em e artigo.

tUTOfl"''''II:&çio

JUSTIFICACÃO

A expressão ree í.rada da alínea .ê.nada acrescenta ao tex

to. No caso da alínea b, t.raca-se de dLspo s a t fvc redundante, Já

tratado no art. ,12 enio consubs tanc ra matéria ccns txtucaenut

EMENDA lPl4447-7,
['J Senador "AnCONDES GADELHA

f'J Co=ão.-do-STst;~~;=,~," ..'?tHilÍ\.1AJ

Suprima-se do art 3DO a expressão "na Lavre mãcaa tava e",

JUSTIFICAC1i.O

Os I tens do ar-t ago que representam OS prmcfpacs têm com,9

pressuposto o r eg rme de livre rmcmr í.va , tornando. portanto, 1ne.!

presaava a parte suprnmda ,

I pri'F'L"":=J

) f!?3iõMI1

EMENDA lPl4461·2
[J Senador l-lARCONDES GADELHA

tJ ~Ú1) de Slsl~~t;~~~·í~:::t:u'··Piê·ha"MVll

gubs t r tuavse no "caput" do art. 386 a expressão "prrcr-adades],

dncentavcs e ;antagens ll pe:La pe tavra "condrcõea".
JUSTIFICACÃO

A subst atuí.cãc proposta cbje t ava tornar

o texto eaas abrangente e flexível, dando ao legJ.slador na rs t iber

dade para cumprir o ....mandamento cons ta tucdcnat ,

nê-se a segumtc redação ao art. 374
"Art. 374 w O ens mc é Lavre ã m rc ru t í va pr rvede , na forma da 1e1"

JUSTIFICAC](O
Não ca'oc:m restn.ções ao Pcde't' PÚ\)licQ numa, ~l;ea, de e='Otrema

prior;r.d.aç1c para o Par:.; e de profundo interesse social.

rer- --_'~UO"U''''IC'Ç.O

EMENDA,lPl4448-5
(J Senador MARCONDES GADELlI~u,eo

·~DA lPl4449·3'

EMENDA lPl4462-1
[!' Senador '","CONDES GADELHA

Dê-se a seguinte redação ao art. 301
"Art. 301 _ .G considerada nac ronaj a empre s a cons t atu Ida no Pais.

que nele tenha sede e centro de decasêes , cuj c controle acaonãr ro

vc tante es tej a pemeneneemente em poder de brasate í.rcs"

JUSTIFICAl;1i.O

Procura-se com esta redação dar efe t rvamen tc ã empresa n!

cional o caráter de dJ.ferenc1ação entre o conce 1 to real do que se_

j c nacional e o que scj e estrangeiro Com isso. busca-se o fortal!:.

c imentc do capaeat emmerrtenerrte nacaonat , sem Fer i.r a a t av adade

do capital estrangeiro no País. <

,"roout1"'~.çio, -,(Ty'ri:'''-----:J

{'l?;fjcsM
Dê-se a segumee redação ao art. 38~.

"Art. 383 - ~o Estado é facultado o floder de estabelecer t.r ibutca

vinculados ã educacâc'",

JUSTIFICACi'\O
Em VIrtude da grande pr rcr rdaêe nacional que deve ser dada

ã educação, em função dos grandes déflCltS educa Lonu r s exas terrees

e a mda considerando-se as grandes incertezas sobre os recursos r-e-.

almente necessârucs ã ncrmat i aecãc do atendimento no setor, torna

-se l.mpl'esdndi:vel que a Constl.tulcãQ fleXJ.bilne as opções do Es

tado quanto ao fmanciamento dos me10S necessãrica ã umver-saj Laa

cãc do acesqc ã educação.

EMENDA lPl4455·8
[1 Senador MARCONDES GADI:Ln~ur ••

Dê-se a seguinte redação ao § 4 o. do art 395

"f 49 ~ O Est ado garantná condacões para a ampll.açáo e a plena Uhl.!.

aecâc da capac adade técmcc-crent Ifaca ms tatade no País"

JUSTIFICAÇi'íO

Bus cac.s e redação maas adequada e ccnc i sa

l: Senador- }.lARCO~DES GADELl1A·~·~·

t:c-o~de-S3..s.tem=-i~oJ·l'irJ~ltCi~,t(,v
r.r lu ' ol' . n '. '••;lo

EMENDA lPl4450-7
PJ Senador MARCONDES GADELHA·u,o.

l!J Com-1-S.S~;~,:;dOYli7~~IÍ.IW

supr-imn-ec o item I, do art.25.

JUSTIFICACi'íO

'rrat.a-ae de d1.spos1.t.'1.Vo contraditório ã premssa de que

se está elaborando uma cons ta tuicâc duradoura e utÓpICO do ponto

de vas ea operacional.

EMENDA lPl4463-9
t: Senador "ARCONDes GADE~;i,'

f!J '1.~eI12~("'~O ~L'~'."I••W'U"_.I"""~~'"'.b

Dê-se ti eegumt;e redação ao S 20. do art 378:
"§ 20 _ Compete p r-efe r-enc aa Iracrrte aos Estados e Hunlcíplos, atravês

de lC1 complementar estadual. or'gan i.aar e oferecer o ensmc bâsico

e mêdac",

JUSTIFICACM
A nova redação visa a não atcoecnuaar as ccapetêncras na ad

mmãsnrecãc da educação em razão da grande pr ror iéade nac rcnat de

que deve se reves t i.r o setor.

~ "".I.un",~.ç.l. --,

JUSTIFICACAO

Busca-se, com a mcdr da , pe rma t Lr- a particlpação de ent i dades

representatavas c de mstn tuacôes do setor no planejamento das a t a 

vidadcs c rent If rcus c eecnc rõr rcas , cbj e t Ivandc o errr aquec amcnt c de~

se processo por meio do ccnbcc rnen ec que os p ro f r s s f cnaas e 11S Inst.!,

tUIÇÕCS que atuam nessa área detêm.

rUlo/'.'I"''';.O

rnctua-se , onde couber, no Capítulo IV, Título IX, o segumte dlSpO

s r t rvo
"Art •••• - A Lca, estabelecerá ccndacêe s que assegurem às entidades

de .resentação e mst í.tuacêes que atuem em c tênc ra e eecncjcg ia o

due:lto de par-t.ac ipar do processo de fOTmulaçâo de políticas, planos

e programas crrentadores da atuação do Estado no setor"

Suprima-se o .."caput" do art. 397

JUSTIFICACl'IO

Matéria Jií. contemplada em emenda apresentada ao § 20
• do 3rt

nê-se ã alínea !!. do art. 4lD. a seguJ.ntc redação

"b) a Instalação ou amphação de centraas termonucleares, centr-aa s

hadrcetêtr ices de grande porte, termoelétricas e de us mas de mat!!,

r-rara férteIS e físsels. bem como quaisquer proje tcs de relevante

lmpacto ambIental".

JUSTIFICACÃO
Não se pode J.mapinar que assunto de semelhante Importânc1a.

corno a energJ.a nuclear, bem como outTOS projetos de ~rande lmpacto

nQ melO ambIente, de;"cm de depender de p.révJ.a audiêncla do Poder Le..

giSlelVO. especialmente 110 que respeita ã se~urança e g.em~cstar da

população, razão pela qual propõe~se a presente mod1flcação

) F!F~"":J

I tl(3iOJ&)

JUSTIFICACi'i.O

Os dispositivos lntrodu2idos objetivam, no caso do § 10.

pre5ervar Q princ!p!o estabelecldo no "caput" do artigo, relatJ.vo

ã soberania das decisões da elllpresa. no caso do § Zo. bUsca-se CO!!!

"plementar esse mesmo princípio através do controle tecnológico, e.

o § 30 fortalece o conceito de soberania naciono.l. já estabeleCIdo

anterIormente.

Incluam-se no art. 301 os seguintes parágrafos. passando os pará

grafos 10 e 20 desse artagc a ser subsequentes aos marcduaadcs ,
"5 19 _ 05 escatuees , os contratos de ac Lona s t as , de cooperação

e' de aas i.s tênci.a têcmca das empresas 'refer-adas no "ceput;'' deste

art1go não poderão conter cláusulas restn tivas~ ao pleno exeTc.i

Cl0 da maloria aCl0nárla"
"§ 20 _ Em setores nos quais a tecnologia seja fator determInan

te de produção. serão consideradas naCIonais empresas que, além

de atenderem aos requisltos definidos neste artigo, estiverem so!!

Jel.tas ao controle tecnológico nacional em caráter permanente.e.!

clusivo e lncondlciona.l"
"§ 39 - O Estado poderá denuntiar, a qualquer tempo. os aco~dos
de patentes, no lRteresse da soberanIa nacional".

EMENDA lPl4464-7
tJ Senador f.!J\RCONDES GADELIIA

l: ComHsãa de Sirt~~~i·:;:~~"~"··p?WtOl-ft.ILo"V

Supnma-se O Item IV, do art. 355.

JUSTIFICACÃO

Não se just1.íJ.(:a, a qualquer titulo. que o Estado subvenc m

ne. de qualquer modo, entIdades prlvadas. fundadas pela vontade C'C_

clUSlva de seus assoclados. Procura_se. também. proteger a J.nlc1atl

va prlvada da ingerência do Estado.

supr ína-ve do art. 361 a expressão "com Ems lucrativos".

JUSTIFICAÇ1i.O

A matérl.a Já f 01 tratada em outra parte do proJeto. cabendo
a :fixação das formas operac10nals do seguro_desemprego ã leglslação

complementar e/ou ord1nár1a.

~ TlI •• oun,,",.çio --,

/
EMENDA lPl4458-2
(J Senador HARCONDES GADELHÃ-

rr;;t'''-----:J
f7Ji~~fL?+]

EMENDA lPl4452-3
f:J Senador ~IARCONDES GADELHA··

To

•

) (TPFL'''':J

I tffiç'i0±J

SuprJ.ma-se do art. 302 a expressão "como agente complementar do de

senvolvlmento econômICO." •

JUSTIHCACÃO

A parte supnmlda é absolutamente lnócua. não contrIbUIU

do em nada para a melhorla do prIncípio.

EMENDA lPl4465·5
l: Senador f.fARCONDI:S GADELlfÃ"

I" f:J ~e 51St~~~~~;~'i:~~~"""Pli~~~

~

I tlf~?7c' fI J,L I

Suprimam..-se os :ttens rrr~ IV e V~ 9.0 art,385)~ .H. .....

~,
JUSTlFICACAO

(}s dlSPOSltiVOS supr;r.m1d.Q~ s~o redund;tntes ~1II relação ao ar

3BB e SeU § únJco, };nstrumentos 9.e operacionaUz.açáo dos pnncípJ.os

que se pretende insutu;r.r naqueles it~nS1

EMENDA lPl4459-1
ESenador f.IARCONDES GADELHÂut••

) PG'ri:'''-----:J

I W'O@.
Inclua-se onde couber no capítulo III, do Título IX
~'Art ••• _ Cabe ã União legislar sobre a lmportaçãom, produção. dis

.1buICão, comerc1alJ.Zação e eX1blção de obras c1nematográflcas".

EMENDA lPl4453·1
tJ Senador HARCONDES GADELH~uto.

301-

= ------,U'O"Ulfl'...;.O
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Sup't1.mam_se c art , ~O'3 e seus parágrafos 10. 20 e 39.

JUSTIFICAÇ)l;O

são redundantes em relação ao., d15posit~V05 suêseqeenres

do Capítulo e/ou .al>o;olutamente anccnpe tfveãs com o processo de de _
senvalvl111cnto eCl1llÔm1CO braszIeLro ,

j) a lel. criará um fundo dé natureza eape-'

caez., a ser aplicado no desfavelamento das c1da

ees; tendo como 'fontes de eeceãti). no m{nl.1tlO 20 %

(Vl.-nte por cento) dos recursos do sistema finance,i

ro da habl.tação e de outras que "::Lerem a ser 1ndá,

cedes, sendo que os financl.amentos para construção

cu reforma de mozad::L"as sezão pr::Lor3.taz';l,amente COn

cedidos aos favelados de renda infer::Lor a dois s a

lór10a-m!nimos .,"

JOSl'IFICAçXO

concede nueta , concessão de serviços piíblicos e até a -crens

ferência para ·particul.ares de ati,v1.dade6 nos setores da edu

cação, da eaeaseêneaa sccaej, dos esportes, etc. come aconte

ce Com as referidas inst1.tuJ.çóes.

O exceesc de centraliõ:acão e seus malef!c1os

são bem conhecidos por todos nós. Levam ã l.noperãncia, ao de~

perdic.1.o e ao esbanJamento de recursos.

Al.iás, no at"t. 335 estão relacionadas, com

abundância. de detalhes, as fontes de ceceaea da Pt'evidêncl.a

Social, o que sl.gn1.fl.ca dizer que a supressão do art. 336 em
nada afetará. os demaa.s pontos do ProJeto de Const1."tUíção com

o CUsteio da i'revJ.dência.

nê-se a segumte redação ã alínea b, a'tem V, art. 17:

"b) :s assegurado aos trabalhadores-o direito de greve";

JUSTIFICAÇAO

O texto suprimido é redundante e desneces~ãrlo.

As favelas que anvadee ea cl.dades brasilel.ras não

só atentam contra a dignl.dade da existênCl.a humana, como consti

tuem tlerr:ívet cancro a corroe1;' os grandes centros urbanos.
f, por ;550, de suma l.mportância o eseaneâecamencc

de programas de desfavelamento~ até mesmo como forma de reparo da

grande d:íV1di! eccaaa que a soc1edade tem para com os maa.s humil

des.

Esse programa se efetivará segundo a presente emen

da, através da cr::Lação de fundo de natureza especlaJ.. que servirá

de 'fonte de financiamento do eeeeaeeeee programa.

COllstituinte JO~O REZEK

PLENARIO

EMENDA SUPRESSIVA

OISpm:iIHYO EME::NDADO. ARTIGO 466

suprima-se a expresaão "püblicos" do art. 466 do ProJ,!

to de Constituição da Comissão de Sistematização

conseanuance JOÃO REZ~~o.

EMENDA lPl446B·O
l" Senador "ARCONDES GADE~H;:

(:J CcmJ:ssãe BC Sist~~~~;1~;~ir~'U'p7ê~tlÃ~JC.'\A)

...n''' ..''.''''====~===

EMENDA lPl4473·6

I:
r.r-----.---=-- ,~..,..",'co"'S11oJ .....cO"'"...

~Mii;;'"~

\5V~üW

JU5TIFICAt;/tO

Compatibilização de redação. .'
r;r fUto/•• 'flrl(;.çãe' --,

Etoll:;NDA ADITIVA
Assunto: _ TírulQ X '- DJ-spoSl.ções TransitórJ-as

Acesso de professor unJ.verS1.tár10 a Títular~

dada.

ry;;;';":=J
['Si~~J!'ZJ

ccnstntuance De utado Ale:<andre puayna

(JPlenárJ..o

~DA lPl4476·1

r.r------ .U• .l""'uo.'u.lo, .........,..iio

Acrescente-se ao projeec de Constl.tul.qã"o os segu::Lntes

d::Lsposl.tJ,vos fe::Ltas as renumezações neceseéeaee-

"Art. 85. Ap1::LCam-Se aos poll.c~a~s

H11.1.tares e Bombeiros M111tares o dJ,.sposto

nos arns , 90, 91, 93 e 94 6, no que d~z re§.

peito a aposentador~a~ o aneLsc V do art.

372."

Suprimam-se as alíneas f., !l, =. e f. item V. art,17.

JUSTIFlCACAD

Não consubstancia MatéTia constituc1.onal. devendo ser ob
jeto de ICl complementar e/ou ord:znána.

JO'Sl'IFlCAÇÃO

p:r;~;;'~

fl:WõFill

Bras!11.a. 13 de agosto de 1981

tJ PLEJ.lÃRIQ

,
EMEl'IDA lPl4477·9
tJ NiLSON GIBSON

JUSTIFICATiVA

Nos term:)S do parágrafo pr~mel.ro~ do artJ.go 23, 00 R~

glmento Interno da Assemblél.a Nac::Lonal coneta.cuance , apxesent.ames a

Emenda Ad::Ltiva, para que o art.l.go 479, do proJeto, tenha a segU::Lnta

redação:
"Art. 479 - os eeueas Professores AdJuntos IV. porl~

dores de t!tu10 de doutor, do quadro das 1.nst::Ltul.ções de znsmc SUp,2

rior do saseeme Federal de znsano PúblJ.co, r acem classifl.cados no n1

ver de Professor T1.tular e passam a conatntuax quadros suplementares

com todos os dl.re~tos e vantagens da cacceaxe , sendo extnnbcs estes

ca.rgos à IJlcdl.da que vagarem".

o Art. 479, do ProJeto. encerra meda.de de Justl.ça e

de grande J.nteresse pal:a reguJ.al:u:.ação do Ensino supeeace , atua~~zan

do l.gual.s dl.re1.los aos ccncedados pelo § 2!! do Art. 177. da "cceeea-,

tUJ.ção de 1967.
Nossa Emenda va.aa aperfel.çoá-lo. :l.ntroduzl.ndo, para o

:::~i::o~o:o:::~:c~: ::r:~~:~oa::d:~~:~' va.see ser esta J.ndu;pen-l

xeemaas , a Emenda regularl.za :atuações de J..nJusfaça

comendas durante o reg:une anter.l.or, e sobretudo, reduz o custo

pa-ra as Unl.versJ.dades de I'll.1hare~ de concursos para f3.nal de cae

1:e11:a. concor1:endo para a melhoria de seu func.lonamento.

o ProJdo no artigo 49. § 42 • repete Impro_

priedade da Carta de 67 ao permitir. em detrimento da auton,2,

m-h; dos Estados. que a Unillo legisle sob~e a criação de Muni

df'Jos

J-U-S_T-I-F-I-C_A_T_I_V_A

~ a JUSTIFICATIVA

~ o que a emenda corrige, como se impõe.

Suprima-se o §'1~o Artigo 49 e acrescente-se ao artigo 57 - ., VI

"compet.ência dos Estados":

VI - legislar sobre criação, fusão, Herpo

raçllo e desmembranento de MUllicípios.

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

EMENDA lP1447B·7
P]~~~~SE ;;~i;;;----------j pr-';~;;---)

lilPlE~~--- .l 'c o1oJ lco ••--.-------J (l~_;'F·iNJ

r
---------------...."=,,,..,,--- ------------1

Ef{EJ{O/\ HOIHFICATIVA

fio art. 25. seu "caput". que passa a esta forma.

"Art.. 25 - A soberania e exercida pelo poder Público~
tinlamente instltuido, medlante: .-

.U.AIU(I/.O...dol.U•• o...do, -,

PLENÁRIO

cons t vtuarrte Jol\o RE~~~·'-----------'

Destarte, f.1.cam ext:intas as fontes de rece~ta

compulsória que a leJ.. criou para organismos como o Serviço So

cJ..al da Indústrla. - SESI; Serviço Nac~onal de Aprendizagem I~
dustrJ.al - SESI; Serv:u;:o Nac.1.onal de Aprendizagem IndustrJ..al

SE:NA!; Seev:lco Soc::Lal do Comé't'cio - SESC e Se't'v::Lço lfacl.onal

de Aprend:lzagem Comerc:lal - SENAC~

Tai,s ent:ldades vêm, há várl.as décadas, pres

1:ando relevantes ser'll.<;:os à Un::Lão.

O SESI e o SESC mantém múlt1plos serV1ços e

duca1:ivos, assistencia1.s. hospi1:alares, odontológicos etc:
Considerável parcela dos assa1ariados do pais fo~ beneficiada

por essas prestantes instituições.

são essas organizações admin1.stradas pelo em

pregadores. Sua ded1.cação e l!lficiêncía, nos vários campos da

ação $ocial. são reconhecJ-das por todos.

o dispos.1.tivo em epígrafe pretende estabelecer

a :unposs::Lb::Lb.dade de qua:lsquer- "tr1.butos ou cont'I'l.bu:l..I;ões terem

como base de cálculo a folha de salários, reservando-a com e!.

clus~vJ..dade, ã segurança soc1al.

o Estado Moderno caracteriza-se pela vasta

gama de encargos e responsabilidades que tem de suportar. Este

fato éxplica a t"endêncJ..a, que Já se universalizou, de o Poder

PúblJ..co delegar mui1:as dê .suas au-.J.buições a .fim de 1:ornar

mais leve o fal'do de suas obl'J..gações. são expressões dessa

descentral:tõ:açâo as autarquias, fundações. sociedades de e-

Jus1:if::Lcação

No Campo de formação pl'ofissional, o SENAI e

o SENAC cumprem programas dos ma1.S modernos e abastecem os

váI"1.oS setOl'es de produção de cont;Lngentes de mio-de-obra qU~

lif.1.cada.

1:U1.ção

§ 2!! Apll.ca-se o disposto neste art.1.

go aos P011Cial.s M~l1.tares e acmbe azes M1.1,!.

tares nas mesmas condl.ções."

Suprl.ma-se o art. 336 do ProJeto de Const1.-

EMENDA SUPRESSIVA

JOSTJ:FICAÇXO

'freta-se de benefícios SOC1.a1.S e previdenciários prs,

vistos para os funcl.onár1.os públ1.COS câva.s , que devem ser atr.1.

buídos também aos Bombe~-ros e Pol1.cl.a~s M1.11.tares. por

empregados do mesmo patrão - O Poder Públ::Lco4

Por uma razão de justl.ça eceaej., esperamos que

emenda seja ansecaôe no novo texto constitucl.onal.

EMENDA lPl4474·4
f?
f?r.r 1••~'.U11"'••Ç1a, _

r~;'D;,:J

fu7~'W1J

nul.. o/.0~",l..I''''COI''uiio

PLE'N~RIO

....l:ouo'cow,Ulo'."'.o.,.. iio
PLEUJl:RIO

Const~tu~nte JO~O REZEK

Sup1'l.mam-se as alíneas~. ~ e ir do 1tem VI, art. 17

J\lSTIFICJ\Cl\O
Trata-se de prccedmentcs óbvios, que não ccnsubseancaan

.atéria constitucional.

DeVém. portan.to, aposentar-se após 25 anos de ser
viço, a exemp10 do mag~s1;.érl.o (art. 372~ :Item V do 1?rojeto de ConA

tituição) •

Os Policial.s M~ll.t8-res e os Bombel.ros Militares

exercem atl.vld"ades perlgosas~ com sérl.os rlscoS de vida e para

saúde, concorrendo a escalas de set'V1Ço aos sábados, dom:l.ngos e fS

r1ados, em horár10s altet'nados, além da carga horár:l.a que supera

os l;'ml.tea das oito horas/dl.a, que reduz sua capacidade de traba

lho ao longo do tempo, face ao desgaste físico que produz o espe

cial:i.'ssimo regice operac~onal das respecti va:s Corpo:r:açães.

"Art. 12. • .

PROJETO -ºS CONS't'!TUtçM (IU\ COMISsM Qg SY.STEMAT'IZ1I.çM)

EMENDA ADITIVA

.,o~1o

Acrescente-se alínea "j" ao~2 com o seguinte

Suprana-se da alínea k. Hem VI, ar-t 17 a expressão n ••• reasajva
dos quanto a estas as que d1gan respe~1to a custos e anves tamentcs

sem repercussão na balança cbme r-caa I do Pais,"

JUSTIFICACÃO
Mantém-se o princípio que, por sua natureza. é altamente

relevante, não havendo, portanto, neces s adade de restt'1ngí-lo ap~

nas âs enpresas que tenham 1Mplicação da.reta na batance ccmer

C1a! do País.

J.cr~5cente-se ao § 2!! do art~ as do p-roJeto de

Constituição as expressões' "EXCETO PARA POL:tCIAIS MIL:tTARES E BOti

BEIROS MILITARES, OS QUAIS PODER~O APOSENTAR..SE APÓS 25 ANOS DE

SERVIÇO, INCLUSIVE TEMPO AVERBADO, VOLUNTARIAMENTE, COM VENCIMEr-J

'li:OS E VM1TAGENS INTEGRAIS."

re~Dr;ão:

EMENDA lPl4471·0·

EMENDA lPl4470·1
fl Se nador "ARCONDES GADELI1A

tJ 'bmNClss5n M Sist:;~,u·1??i~lÃ.-M/O

,.,----------- .....,,,..''''','.-----------,
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JUSTlFICI\T1VI\

datas. na forma da ter ,

fl-;'~;'~:J

1:/i-;-;:ffiJ

l;]-;';;~"~

(l/i ;'DW_______ ~U......f~O....bflu.~.~,.. ~O

H- gup r-es s rvu - (art. 54, XXIV "c")

JUstl.flca.tJ.va A responsabl1J.dade aí es tnturda , )á
decorre de outros artigos do própno Projeto como d.... conceE.
ç50 moderna que Se tem dos deveres do Ls tudc em matéua uc_

mderu aaçâo ,

JUSTIFICÁCA~

Esta Emenda visa ao desenvolvimento da economia naci.!!.
nal pelo incentivo aos seus setores mais dinâmicos, respeitados ,
contudo, os mecanismos de mercado, permi tindo ao governo uma m~

lho r alocação dos seus recursos.

Assim, somente os empreendimentos mais lucrativos se

Ins t ajer-ãc na zona de influência dos corredores

Fica, desta maneira, o Estado obrigado a fazer análise

cus to-bene r ícfc e de retorno de capital dos seus empreendimentos o

Que evitará maiores pressões sobre o déficit público

O desenvolvimento das regiões compreendidas pelos Co!,
redores ativará o apetite enpresarIat em detrimento da presença

estatal Oiminui-se, assim a sccfaf Iaeçãc ", 'tos prejuízos,
ao mesmo tempo em Que se amplia as oportunidades de investimento

privado.
Tudo o que se deseja é a gradativa metamorfose de

uma economia lenta. burocratizada e estatizada para uma ordem ~

conõmic:a veloz, liberal que traga em seu bojo o dinamismo da ec,!!
nomia de mercado, preferencialmente, mas, também, a infalível i!!
complacência das leis de mercado com empresas ineficientes.

Serão beneficiados os corredores mais dinâmicos nas
suas funções precípuas, vindo ao encontro da necessidade que tem"
o país de ampliar as suas exportações de forma eficiente e e f.!.
caz ,

O retorno virá com a ampliação das oportunidades de
emprego e com o aumento das divisas. tão neces.sárias à formação
de uma economia forte, capaz de gerar os recursos necessários "à

manutenção de um desenvolvimento eccnõmtcc auto-sustentado.

"EMENOA ADITIVA (onde couber) _ ~f./ut.,o Ir, clo1Ã!fu.e.o
jL'

Art. ( ••• ) Os recursos da Uni'ão serão alocados, prior,!.
tariamente, para o desenvolvimento econômico das "'r~

giões compreendidas pelos Corredores de Transporte, -ª.
bastecimento e exportação sem prejuízo do disposto no
art. 53.

Parágrafo Onico - As alocações de recursos serão reg,!!
Jacas por' lei, respeitada a viabilidade sócio-econômi

ca dos empreendimentos

~A:ipl4486~8

l? CGnstitu,nte Je,' 19não,o se rr-e tr-e

(lPlEN)';RlO

EMENDA lPl4487·6
l!J CONSTITUINTE JOSE letrAcm FEnR~i;

.,,------- .U.Of ..........ÇJo _

PLENlffuo

EMENDA ADITIVA

PLE:NARIO

/-~&:,~a.4 Inclua-se. onde couber, OISPOSIÇOE:S
-FtfutTS. este dispositlvo.

" - Para efeito da previa consulta popular
de que dependerá a adaptação, pelos Estados federados, do ncoe.tc par
lamentarista nac LnnaLçLex complementar regulará a forma de particl
~ação dos estrangeiros Que contt:111 10 anos, ou mais, de residêncl;
no PaIs."

JUSTIfICATIVA

o prejuízo de centenas de entidades públicas
é uma das causas da crescente inflação brasileira. impondo-se o re
médio heróico da venda das estatais a empresas particulares bras!
Iefras , com a retração do Governo desse papel de controlador ou d;
acionista majoutário.

O modelo de capitalismo de Estado implantado
no Brasil levou a um crescimentn-desm.esurado da máquina adminio;;tr:=l
tiva, à sua ineficiência, à concessão de priviléglos, de polpudos
vencimentos a toda uma burocracia estatal. o que não correspondeu so
esforço público, transformando essa mcnt an'ra de empresas num sorv.&,
douro de recursos financeiros da Nação, Por isso, ao advogar a all.!!.
nação dessas empresas. que não participam do saa t ema bâs i.eo de pr,!!
duçãO,nem têm vinculaçdo com a segurança do PaIs, não tomamos uma
postura puramente capitalista. Não.Ao contrário disto é necessâr.rc

Que a empresa estatal dericitária,mal administrada ou concorrente

da empresa privada seja alienada ou vendida a capital nacional

ncreecente-ae um-.§ 59 ao art 303, com a s,!.
9uinte redação:

§ 59 - As empresas públicas. sociedades de
economia mista e fundações públicas Que acusem a ocorrência de pr§.
juízo continuado, ou Que não mais interessem ao Estado, por não
exercer atividade de interesse da segurança nacional ou de ramo eco

nômico pioneiro, pooerãc ser llQuidadas,vendldas a empresas- naci;
nais ou a pessoas físicas brasileiras ou incorporadas a outras entL

dades, por ato do Poder execut rvo , respeitados os direitos aeaequra
dos aos eventuai s acionistas minoritários, se houver. nas leis -;
atos ccns t Itut ivcs de cada entidade.

Pode ainda o Poder Executivo promover sua as
sociação com capi tais brasileuos, ficando como acionista minori tá
rio, para a exploração dessas mesmas atividades econômicas -

JUSTIF'!CATIVA

.,,- .ruo/.U.'''lCo.r;Io ---,

."- 'U10/.U.",,..~lo----------__,

Ir,iiiiD)

--) Icr;3;;--;~;1

Ent:!1d~I~S g~ o povo não~ a scberama, E a fonte

de tal poder, sendo titular dele o Estado.

Exerce o poder soberano estatal, o agente do trtuler- - o

Estado - tnvestrdo, de algum modo. por forma que expresse a vontade pcpuler , .sob p!
na de a mveattdcra não ser legl"t1ma. bemcomo, então. o exercfctc da sccerema.cue
e necrcnal , em sentldo de envolvente de "todo o Estado.

O Poder PübllCO. crqemzadc en três estruturas de poder
tradl.nalmcnte nomeadasde Poder Legislatwo, Poder JUd1c1ârio e Poder êxecutrvo,
é que exerce o poder soberano e comos terras de referêncta • e que o eutentrcem 
que desdobramos nos itens I a VI, como ~o projete,

êdenats , eepf tcu-se a mdrceeãc dos me10S de pertrcrpecâo

do povo, legltlmando O exercfcto dos dtrertos , para abranger o veto e a revogação de

mandatos

VII ~ ação controladora das funções publicas e das soctais

por órgãos da scciecede."

Dê-se ao parágrafo iimco do art. 25 a seçumte redação

"Parágrafo On1Co ~ ter complementar regular~ a forma e os
cr-itêr ros a serem adotados para o exerc'icto dos dire-tos assegurados neste art1go."

JUSTIFICATIVA

O parágrafo Iiruco f 01 rerormrteoo, para all'phar as matê
r-tas a serem d'rscrp l madas em 'ler complementar.

v - participllcâo assegurada ã sccrcdede crqcmzade

deslgnacão dos cendtdetcs a membros da üerensor-te do Povo,

VI - eXlgêncla de concurso pübhco para mvest-dura

funções Jurlsdlclonal e acmmatraetva , salvo os casos de funções de ccnrranca do
superior hterêrqurcc,

I - consulta plebls.Cltãria ã população na elaboração de

~onstltulÇão e suas emendas;

11 - sufrágio universal e voto du-eto, lQual e secreto,no

provimento das funções de governo e leglslatlVa.

lU - reconhecmantc do du-erto de tmcrettva e de veto

ao cldadão ou corpos sociais orçemzadcs emIet,

IV - reccnbecmento do du-erto ã revogação popular de ma!!

1\ expressiio que se pretem!e recr rar rilZ cem que se h..vc elll cons r

'derilçii.no prollloç5o do Tribunal de Alç:tldo ec de JustIça, ti classe de orIgem, de ""2
do que o maglstrilúo. que Ingressou no Trlllun;ll de I\lçild;l pelo "quinto" constltuclo ~ •

na l ccntmuarra scuüo collsltleratlu illtegr;lntc tltl 1111\,slél te rúllllco ou atlvo!)ado. t~IP'=' I
de-sc , com ISSO, o acesso direto dos membros dessas cl<Ísses aos Tr-r buna rs de_Justiçq

que ficam con~tlturdo~ exC!u5lVtllllente de ln.:l9lstrados

nê-sc neve redaç~o ao Inciso 1II do art 188, para SUpriMIr-se a

cxprcss'5o (Inal "e il etcsse de ongellf'

EHENDI\ HODIFICI\T1V/\

:;]----"7"------- .u••I'u,,,"~.~lo

EMENDA lPl4479·5
I1COIlSTllUlIlTE_ JOSe IGiiÃêlõ-FERRElRA

, EMENDA lPl4480·9 '
l:J Constltulnte Jose Ignãc;~'"Ferrelril
tJ-~~-~lr".",/CO""lO'IU.CO""".te--------J

fl-;;;;;:J
fl7f;';'JIíJ

Trata-se de trazer à comunhão estadual. ne~

sa manifestação vital a todos Que vivem na unidade federada, os e,!
trangeiros de longa radicação no País e que certamente bem se rcen
tif1camc:om a problemática local tlIo intimal'lente quanto os nacionai;·

Anosso ver, só há provei to na medida.

Em síntese, Jâ prevaIece o pr-Incfprc da mderumçâc

andependeneenent.c de culpa A corcceçâc desta letra poderá
ter um nc fas tc efe.r tO de vir a j us t.a El ca r- c scguant;e J.ntc.!.
prctaç50 todos os demnJs C!anosque não são decorrenteS dn õ1t.!,
vldl10e nuclcnr só ser50 J.ndCll1Zados após a comprovaç50 dil

culpa.

EMENDA AtrliIV1I:

JUSTIFICATIVA

r -";;;;;; --I

rra;'vJEa_.,- rud"""eOI".,lofs.... e.. .,lo -,

Ao <:In \9, que p<:lSSil ti csttl forma

"Art 19 - sio brasllclros

a) 05 nascIdos no Brasil, mesmo de pais estril!!.

gelros.se não estão 01 serviço de seu país, ou naSCIdos fora do país. sendo braslle,!.

ro o pai ou a mãe, dcsde que registrados emrepai'tlção brilsllelra competente, ou se

vierem reSIdir no Brasil antes da maioridade e, alcançada esta, optem pela naclon!

'\lhiade brasileira em qUalquer tempo;

b) as que, na forma desta Constituição ou da leI,

adqUIrirem naCionalidade brasileira, exigidas aos origináriOS de pafscs de Hngua

portuguesa apenas reSIdência rto Brasll:cr um ano Ininterrupto e Idone,dade rnorlll."

JUSTIFICATIVA

EMENDA HOOIFICATIVA

f-PI.ENARIO

"'------------..."''''"..,,..-----~--_.
I;]--~'~';'á-- J
tJ-;;7'i-~J

"- __ ......~/e... '..1eIOU.<.II.....IO~ ----)

Trata-s~ de emenda vinculada a oubra que flZemos ao
art. 186, § 1'1 em razão do que mister se faz a adição or a propos~a

Acrescente-se ao Artlgo. 108, 111 do Projeto. a all-

f) o Procurador-Geral da Unlão

. ------ ------I~..olJU'I'IIC.~JO- _

EMl:fIDA MODIFICATIVA

ao art. 86. seu ltem~, que passa a esta forma

"Art 86,~ão mstltulrã regllne Jurldico unlco para
seus servidores, da admlnistração d,reta e autãrquica, nos termos da lei, sendo
apllcãvel aos Estados, ao DlstrltO Fede;al e-aos IIUnlc1p10S no que couber,o dl::po.!.

to neste art1go."

Preferimos - dlferenten'ente do que f1xa o ProJeto - que
se flrm:: a regra geral do reg1me único para o servldor público no plano de Un1ão.

apl1cãve.l o princlplo. no que couber, às demalS unldades federadas.

r.~ O proposto enseja que se respeitem.como e sell'pre necessã-
tio nestes casos. peculiaridades das unldades menores na Federação; sobretudo. no
que se refere ã regulamentacão de cada subsistema funcl0nal.

JUSTIFICATIVA

[TI:-;;;~;~

l:/j7i--;:U1

EMENDA HODIFICATIVA

'" I ...

- Dê-se nova redação ao art. 186.

Damos fõrmulõl rntllS Simples e que, no fundo,

Acrescemos, nil alfnea k, que "os que, nil forma

desta ConstitUIção e da lei". consIderando que a Carta HiixllM pronuncltl a naturall

za~ão ampla no artigo

clássica entre nôs.

EMENDA lPl4489·2-
f ConstJtullltc Jose IgnãC10 F-.-rr-e-'-ra--------,

I;]-';;'~;---I

1:f3;"~-;W

EMEllEIA I';COlrICATIVA

J

,
O Artlgo 29, V. § 59 ficarã coma se9Jnnte redação: ,

§ 59 - Os partldo.s politicos terão acesso aos meios de Comuni
cação_So:1ill. confona~ ale, e. medlante requerllliento, O dlrelto de receber de quai!

quer orgaos do Estado e das empresas sob controle estatal.lnformações precisas sobre I'
, atos prat1cados ou a gestão dos neljÕClos. que 'JIãoestejam cobertos. emlel. por se- 1

gredo.

EMENDA lPl4485·0·
[TICONSTITutNTE JOS~~;u~;,-----------)

E;',:~';:J

1:73;";,M

E~IEIWA MODIfICATIVA

aó art 364. seu ltem IV. que passa a esta forl'la

"IV - habilitação e reabl1itação adequadas aos

deficientes. bem como sua lntegracão na vlda econõmca e SOClal do
Pals." ~

EMENDA lPl4481·7

tJ Constittrinttl José I9n6c10 r ~rc~e~'~"=======;

PJ P l C" ~ R I 0_ '::::'-:::":::"':::"':::''':::'='':"'':'~=:;:=====~~~~~~
___ .r ...f.u....,c.~h

JUSTIFICATIVA

Com a emenda objetlVa-se evHar a expressão "pe~

soas portadoras de def1ciênclas". J

-i CoM".e jã d"se.os, just'fieande eutra e.enda,

não há pessoas que portam de.ficicnclas, mas que siio deficientes

Visa ampliar a atlVldade fiscalizadora dos partidos pol1t1cos.

Alemde poder usar os meios de Comunlcaçio Social, confonr.e a I'
lel, poderão requerer lnformações aos órgãos do Estado e empresas estatais que lhes I
permita uma ação politlca. em defesa do patrimãnlo público.

Art. 186 - A Procuradoria Geral da União é o ór
gâo que a representa. Judicial e ex.traJudicialmente e exerce as fun
ções de consultoria jurIdica do Executlvo e da Administração emgeral.

parágrafo único - A União será represen1:adã, JU.!!
to ao Tribunal de Contas da União, por procuradores designados pelo
Procurador-Geral da União.
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- Dê-se nova redação aos §§ 29 e 39 do art. 186:

§ 29 - Os procuradores da Onião ingressarão nos
cargos iniciais da carreira mediante concurso público de provas e

tí.tulos, sendo-lhes assegurada pa:n.dade de 1:emuneracão com c M1.nist.é
rio público, quando em regime de dedicação exclusiva. -

§ 39 - Lei complementar, de iniciativa do Presi_

dente da República l estabelecerá e organizará a Procllrador~a_Geral da

união, que absorverá 05 órgãos cOnsultivos e Judiciais atualmente
existente.

JUSTIFICATIVA

A proposta de alteração do art. 186 v-isa a atri
buir expressamente à Procurado:tia-Geral õa união f~sêmSlJlb.\a5 que f!
casem sem assento Constitucional no :ProJeto e que devem ser reunidas

no mesmo ôrgâo, como ocor-re" Com as ProCQra.doria.s dos Estadms,

JUSTlflCAnVA

Realmente, o atual sistema represencatIve nacional, ap1l
cado aos Estados, acarreta a virtual lnex.lstêncJa de qualquer s:e

pr esencant e de certos Mun.lciplos (ou os de menos expressão politl-=

co-econômico ou os mais distantes da sede pctIt rca do Estado, p ex)

Ora, em n!vel estadual não se tem o contrapeso para as u
moadea pOlitJ.cas menos agraciadas, coma no plano nac rcnat temos ;;
Senado, de igual representação por Estado federado.

Ou se instala o b rcamerat Iamo nos Estados Ou se corrige
esse defeito do sistema repreaenta t rve estadual prescrevendo_se:em
qualquer caso, a cada Municipio ou area de Municípios represent.eçao

política na Assembléia Legislativa do Estado, deixando-se à lei

complementar 3 rcgtJlação do sistema eIe l tu r a I que atenda à exigên
cia sugerida.

Ja da cc-cetêocta dos Estaclos e ào Dlstrlto Federal. sere da competênclados fi ...-:
prcs " umcr

JUSTIFICATIVA

QUanto aos umcstos sobre producâo e ctrcu'laçâo, o que se
quts ;arant1t f 01 a plena lmunldadeao tnbuto, para que e<jul[Jamentos necessâr-tcs ao
e~erclclo prctiss ionat de deficlentes não se sujeitassem a qua'rsque- cargas trlbutã_
r-tas dos go.vernos 'locais,

Mais uma vez apciendo o "lOVlmento pelos ütrertos da Pes
soa: DeflC1entesl de São PaCJlo , aprOveltamos texto a11 preparado, danào~lhe a atuah
zaceo e etest.icrdada compatlve1S con o alto propnslto soclal da medIda -

Emu'ma deoocraclil. parbdpat1\la o apelo que se faz ao Po
der Piib'lrco ê o de colaborar COm os que Sofreram mfcrtílmcs de nascmento ou da SOl'

te, de tal forma que sua v)da • facíl1tada através da recu-ada de carga hscal c

N~:/i~~:r~f hOJe ocorre re açao ao 1 to sobre produtos irtdustr1ahzados. 'na

m- JlI.'a/.u'T"IC.~i"'- _

Pela mesma razão, hão de se conferir ao órgão as

funções de representar a união Junto ao Tribunal de Contas. O § 39
complementa a idéia.

o § 29 visa a assegurar aos Procuradores da

União paridade de remuneraç.ão em cet.acêc-ac Minist:.érl.O 1?úblico~ do

, qual se desmembraram, quando em regime de deaaeecâc exclusiva.

EMENDA lPl4493.1.
tJ CONSTITUINTE JOS~fuo fE-R;;o;M

fB PlEHARIO

r=;~~;=:J

t:0'Z-JW

EMENDA lPl449i·3
l;J~T~-~ouiGti:\êlõ';'~RREiRÃn--- ----) l,r-;~';; ---)
lll;;U~----n' .."""....." .."'....~---- I l:J7it'YI?i;!
, 'Ulq'.UI"" ..;tq ~ • _

EMENDA $UaSHfUTIVA

- TrrUlo IX - OA ORGEM SOCiAL.

SE~ III - DAPREV1DENcIA SOCIAL

APOSENTAOORIA POR ItlVALlDEZ

EMENDA HOtllFICATtVA E ADITIVA

-llê-.... "" IW 110.~ J>L~~'_
ag 3rt 153, i' q~e li"B dEl"'s ;cre"çllF Ol~; la'Ta (lj"re

doHi' forma'

ASSIJ/lTa.

serl iI ; j I

c) reallzação de referendo i

d) declaração da guerra e celebração da paz,

e) 1ntervenção federal nos Esh.dos,

Il - manifestar~se. por 1niciatlVa do Preslden

te da Republ1ca, nos assuntos relacionados com a segurança na.na1;

111 - defn.ir as ')nhas gerais e a ação bisica

qa poHti.ca de desenvolvimento sÓclo ..econÕlI\1CO nacional.

, ---- -··-- Itne'~u'",k:.~le • _

Q que dtz resçetcc aos planos de Prevldii:ncta SOCIal do si!.

terna de seguridade SOCial atende a todos os trabalhadores, pelo art. 356, e ali

etenca a aposentadoria por írovaHdez.

COnvém cescecer-se que o artigo 13, item XXVI, trata dcaPQ

senradcrla no ease do trabalhador rural , nas condições de redução prevista no <1ft

356,

"compete ao COl\se1ho da Repubhca~

1 - pronunc1ar~se sobre.

.a) dissolução da Câmara Federal;

b) nomeacSo e exoneração do PrHlIe1ro-IHnis
tro~ nos casos preV1Stos noS arts. 169 e 179. desta Constitu1ção;

Dê-se nova redação i aHnea "c" do § 19. do art.
2.04 (00 SUPERIOR TRla.UNAL DE JUSnCA), do Capitulo IV do Título V. co
mo seque-

JUSTIFICATIVA

Parece-nos claro, mas tal pode ser cereec de controvérsia

judlc.fal futura, que o elenco se refere em relação ao trabalhador rural ao cálculo
da apcsentadcr-Ia , comofeito pelo "caplJt" do mencionado<Irtigo, cUJo resultado nllnco
será Inferior ec l1úmero de solãrtos-mfnllllOs percebidos qUMdo da concess€io do beru:lrj
elo. •

AssIm, as hipóteses de aposentadOria, e entre esta, a de

Inve lrdez , tiJmbêm cobre o direito do trabalhador rural, embora não se estenda pelo

art. 14 ã categoria d~s trabaihador~d~do~

EMENDA lPl4498·1
l;]~;:Jo-;ri~;;iêw';'~~nrn;;:-- ------j tJj~'~';; --j
liJ~~-···-r~u.""ca~"'J.o/....ca"".ta--.-- -----, tJ,{;'j- li;1

tios terscs do § 19, do art. 23, do Regimento Interno da As

semblê.la Nacion;;tl ConStituinte. epresentanes eeenda , supr Imlndo a alínea 'W-0 art:

356, e Incluindo parâgrafo único, como segue. . ~

\'Parâgrafo anlico - a aposentadoria por in'la\idezf\ca UilflS

formada em seguro-reabilitação. e deverâ permrt Ir ã pessoa portadora de dericrencla~
trabalho em outra função dl rerenre da anterior, f .rando garantldo este seguro sempre

que houver situação de desemprego."

"'Art. 204 - .

§ 19:

EMENO~ MOOIFICATIVA

lO!:.") .. fum terço, em partes 19uais e altern,!
tivamente. entre !\dvogados e membros de l~ll'dstéf1o pÚb.hc.o Federa1 ou

Estadual, 0l! do Dlstnto Federal, devendo ter 05 Advogados malS de dez
anos de eXperlênCla profisslona1 compro<4ada.u

JUSTlFICATlV~

r.r IIKTeulul'f~i.e' _

A escolha de advogados para compor metade do te!

ço destlnado, alternat1Vamente. âqueles prOf)SSlOM1S e a m~mbros do

MlnlsterllJ públlco. na formação do Superior Tribunal de Justlça, aeve
obedecer ao pr1nclpio da eX1gência de EXPERtE:tlCtA. PROftSstOMAL COl'1.PRlJ

VADA - evitando-se que se admlta apenas a prova de lJlscnção na "OAB",

inscnção que apenas prova AUTOR12ACJ.O para advogar e não que o Bacha
rel tenha expenência advocatlcla qualquer.

1

E uma forma de fazer JustlÇa ãqueles advogados I
de /llfll tâncla demorada e constante, no forO ou na dS5istel1crtou cal1
su\torla Juridlca, no labutar conf'a 1el e O dlrclto em defesa de teseS

nem sempre acolhldas, lIIas s$!Pp~~elfe êtlCO.

TfTUlO VII - DKTRIBUTACAo E DO DRCANENTO

SEÇJiO lU - DOS IMPOSTOS DA lJNl~O

DEDUCAQ NO IMPOSTO DE RElIDA

EllENO~ ADITIVA

ASSUNTO:

EMENDA MOtllFltfo,lWA.

Art. 86. IX

Nova redação -

JU,rrIFICATlV~

EMENDA MODIFICATIVA

I~ ~ - A lei flxara a relação de valor entre a malor e a nle

nar remuneração ao serVlçO publlco, os professores de prê~esco1a e de 1Q9rau deve:

,rão pe.rceber. no mTnllllO. três veZes a menor rellllJneraçãoestlPu1ada em 1e1.

MUlto se fala sobre a irrqJortãncia do professor de lQ grau,
(I al1tigo professor' pr1w3no. bãslCO para (l processo tnstruclonal de todo ctdadào.
Greves inümeras tem sido fe,tas, ultimamente, para.flxar aoS mestres um piso sala
ria\ ~ondi9nll. Se.a lel fixar a tna.lor e a menor remuneração, Justo ê que dentro des
tes parãmetros se dê ummlnimo ao professor di 19 grau. -

Na verdade, tecnicamente I o Brasil não é umanação, mas um
Estado~, no exato molde, pós-modernoI em que se trata corcemrrc a socied.2,
de pol1t1ca ou eataefe assentada numa base nacional.

i.!!!!.~, comonação polittco-juridicamente orga.nizada

A nação ê, no caso, o conteúdo essencial do Estado.

Ademais, erocra O art. 12 do Projeto se preocupe cem dar a tõ
nica da existência de nosso Estado, temos convencjnentc de QUe tal síntese dos no1:
sos fins essenciais pode ser mais explícltaj do modo comopropomos.

JUSTIF'ICATIVA

Ao art. 382, seu li único, t{\lc deve ser deslocado pô1ra constituir

parágrafos do art 378, sob o nova redação que lhe do!l'.Qs en outra emenda.

JUSTifiCATIVA

ao art. 12 , "c:aput"I que passa a esta forma-
"Art. 12 _ O Brasil ê'lJl\ Estado fundado na cQ(J'IJrlhão nacíonal

dos brasileiros, organizados num povo independente que visa a conatnnr urna SOC1e
dade aberta

J
livre, partic1pante e solidária, segundo sua índole e a date!.

m.inaç~o de sua vontade.

.- 1-·

Emoutra emenda. tendo nós sllgerldo que o It[;aput" do erv, 378 t n

ccepcre O"l:Oputll do art. 380 (com esta redação "Art. 378" A União. cs Estados, :;
Distrito Federal e os Hunl!:ipios organizarão, em regime de eccpereçâe,

sistemas de ensino, <Ias qUüls C) Poder Público eiOvldencia.5 recursos financeiros

obJetlv<lndo pildrões de qU<llld<lde e custo nél conformidade da legislaciio biislca tlo

ensino naclon<ll", a subtmhada é a parte do art. 380 Incorporada, sob nova forma,
ao art. 378), este deslocamento do li úniCo do er e, 382 - UII\iI vez que, sobretudo,
as maténas destes dois preceitos são .,,{Ins -- s rseemacsaa o texto e provoca sua
redução emrsa rs umartIgo (o 382 deixa de exi s t l r como proposto nesta er-enda e

COm a Incorporaçno ecrma esclareCida, ao "eaput" do eru 378).

r.-r----------nu,'.~"flC.;ia' __'___,

, Nas termos do § 19. do art. 23, do Regimento Interno da As
,semb1elil Nac10nal Constitulnte, apresentamos "emenda adlt1Ya ao art. 270, para Que ele
le conste mais um parãgrafo, que tera o nümero 5. aSS1m red,g1do: -

"Art. 270 - cbmpete ã União lnstitulr llTlpostO sobre:

§ 5? - tlar ..se-â imunidade no pagamento do lmposto sobr? prO
dutos industrializados e impostos que. onerem a venda a vareJO desses mesmos bens. 5;

EMENDA lPl4495·7'
tu~:iõsE~Ei"AA J p:r-'PMO'a--J
lllPlEMRIO --- n ..,_"'......,·~..·; .....------L (-1;;-;";--1rn

,----~ -·---~- __"Ual...... "lC~'~ ' __ ~_

EMENDA lPl4496·5
lIl~~õ;r~~;;;;,--------.--I I;J-;~;';'---I

liJp~'-'--....,.•'"....l."~" ....... ------- ----I tJ';;;'j-llf-J

JUSTIFICAÇ/.{Q

o art. 252, inciso VI prece i tue que a segurança pública,
é exercida. por vários órgãos, dentre os quais as Guardas Huru.c í ..:

pais,

Q Capítulo IV, do Título VI estabelece os princípios de" f

ccnd íç õee institucionais para os órgãos de proteção, que enumera,

e, todavia, omitiu rêferéncia às Guardas Municipais.

Supd.mida a redação int.egral do lla.rágraf'o único 1 do art.
255, Uma vez integradas a norma principal e a norma acessória, pa_
ra compor a dlsposic;.~o inerente às po).í.cias civis , aproveitar-se
á o espaço, desse mesmo parágrafo, visando a que seja aditado o

següinte:

EHEMOA AOITIVA

,---- -------_lule'.us"'IeA~.a _

JUSTIF'ICATIVA

parágrafo ümcc - pcderãc os Munic!Pios instituir

Guardas Municipais I

o aba.stecimento nacional de petróleo constitui um inUio
cado conjunto de atividades integradas, que, não pOde/ll ser superl;;

tendidas senão através de um poder único, que centralil:e as decl,

saes sobre a matéria, de modo a imprimir lJmsentido coerente a uma
política estreitamente relacionada com aspectos os mnh; re1evnntes

do Interesse pvbllco e da segurança nacional. Essas atividades vão
desde a produção, a importação do petróleo bruto, do gás natUral e
seus derivados até a entrega ao consumidor final, passando pelas
fases de refinação, em suas diferentes etapas, e do transporte,por
condutos ou não. t absolutamente necessário que a fIxação dos pr.!
ços dos d!ferentes prOdutos dessa complexa indústria sejam estabe

lecidas em funçl10 de fatores os mais variados. para que sejam ate!!.

didas as di ferentes conveniências dos segmentos que deles se abas
tecem e dos reclamos da economla nacional CeJlliO /.t(lt toda Isto a par

da necessidade do estabelecimento de quotas e preços adequados pa

ra as diversas regiões do PaIs, de modo a serem atendidas as sUas
diferentes e diversificadas peculiaridades. Multas vezes é indis 
pensável Que um produto tenha Q seu pt"eço fixado acima do ~í<4~l

normal pata que seja compensado o benefic:iament? de outro, com um

preço definido abaixo desse nivelo E também frequente - e mais ai~

da em relação ao gás natural - que o mesmo produto tenha preços
dIferentes para direrentes Mercados conslJmidores ou diferentes r!:.

giêSes do país. Tudo isso requer aIJállses e avaliaçZles técnicas e

econômicas extremamente c:omple)\,as, que h~o de ficar a cargo de um

s6 responsável pelas diretrizes adotadas.-

Por todos esses motivos, a legislação atual concentra no
ConSelho Nacional do Petróleo, que se inclui na ~strutura Básica

do MinisUrio de Minas e Energia, a competência para "orientar

eontrolar a pot.rttca nacional do petróleo e do carvão mineral".

SuprllDir:"Q inciso VI do parágrafo IV do artigo 55".

, " .. ,,~ - -- ---I [';/';;;;:i/ffj

Ir~- rL"'~"'O-:~:~~~~~~::" ':~..:_,,=:~=L ~
ao art. 55, acresça-se um parágrafo, desta forma:

11 _ Será assegurada representação política, nos Estados.

nos termos de lei complementar, a todos os Munic.tplos ou

região de- IHun!cIp!osll.



Assembléia Nacional Constituinte • 1513

JUSTlFICJl.TlVA

~DA lP14?º-~L."". _
ücus t r tu ru t e José J 115clO rer-r-c Ira

§ 20 - O Pruaetro-Ntmstrc tem as mesmas re$pOnSab111Qa~

des do Prestdente da Repiibl tce , e. nos casos defimdos em Iet , será subeet rco a àul
gamento perante o Supremo Tr-ibunal federal. nos casas de cnmes ccsans , ou per-ante
o Senado Federal, nos cr-imes de responsabtl tdade,

O pa:-ãgrafo 29 do prcaeto passa a ser o parágrafo 30

AqU1 se propõe a mesma est.tpulecâo constltuclonal çonbda
no ert 160 tio Projete, de respcnsabtl tdade para o Presuíente da Repiib'l rce como para
o Prmeu-c-ãuustro,

O ârstema Par-Ianentar-rste tem s idc proposto enfet tcemente
como al ternat rva ao BraSll na questão do reglme de Governo.

Embora se esteja ã procura da fórmula adaptável a rea'l tda
de.e ã lndole bresiteu-es , o que lrnpllcarâ em propo5lção de umparlamentarlsTllO não

ortodoxo como reqtme aqtn ree'l tzãvef , o fato e que hã certas regras sereis diflCll_
nlen,te desceracter-raâvers no pilrlamentansmo em geral e uma delas 'é, sem õiivrde, a da
sunetr-ra do Presrccnte da RepL'bhca e do Pres rdente do Conselho de Nimstros em vã
nos temas fUnC10n<11S entre eles a responsahlhdade.

Neste partacular-, são ambosquais cónsules romanos. equt
parâvers em 'l tnhes cama esta, justlflcando o mesmo reglme d'e responsabllldade,confor
me proposto. -

JUSTIfICATIVA

A matéria do art 19;: deve ser tratada na Seção ac!
nente à Justiça dos Estados, do Distrito federal e dos lei'rl
tor rcs ,

p, redação do § 211:, do Projeto, dá ênfase ao princí
pio da par t Ic rpacão popular na administração da Justiça

Com relação ao Ifcaput" do art. i93 (atual § 2!l:,"a l Q

a proposta deixa claro Que o dispas! Uva cuida dos juizados
de pequenas causas, cfve ts e cr Ieunats , assegurada a presença

de juiz togado e vitalício e de conciliadores populares, se!!.

do pcss Ive I a transação, com o pagamento de multa, também p!
r-a as infrações penais de menor gravidade~

Quanto ao § 2l:l do art. 193, a neva redação suprime
a exigência de remuner-ação que poderá ser estabelecida p~

las leis locais, melho~ definindo a natureza de outras atri
buições, que lhe podem ser conferidas pela lei estaduaL

A supreseãc do § 3!l: do art. 193 justi fica-se pela

incoveniência de generaliz.ar o procedimento monitório para
toda e qualquer causa. cevenoc a ordenação da matéria ficar
confiada à Leqr s Lação infraconstituc1onal

§ 32 - As crovtdêncras de criação e instalação dos

juizados e spec i e rs e da Justiça da Paz, no Distrito federal
e nos. rerc a tõr rcc , cabem à ueuüc .

- nenumerem-ae .os atuais §§ 212, 3Q e 42 do art.229
como §§ ae , 51l! e 61l!

- Suprima-se o §~ art 193.

tr;;;~';:J

.,.., ''' ''' -----.:J flB;'B-m:!P PLE"~RIo

§ 19 - o pres tdente da gepübl rce poderá convocar

Nm ts trc de Estado para que pe r-t tc tpe da reunião do Conselho, quando

cons tu r da pauta questão r-ej ec vcnaca com o r e spec t tvc W\I\lstênD

§ 29 - O pr men-c-Ntm s tr-c e os Ntm s tr-os de Est!

do não par-t i c ipe râo das reumêes do Conselho da Repiib l tcc quando hou

ver de l tbere cêe s a seu r-espe tuc
JUSTIFICATIVA

O con;el~dbllca estã vr sual i ze dc como ór

gão proenmente de aprec te câc de ne têr-i a s cruc i a r s de nossa estrutu-

ra eepub t t cane , do modo como propõe o Proae to ,

Porem. sua cornpos i çâc bem aglutlna r niimer-o s ca

nais de m te r-es s e da Scc teéade br-as tteu-e , confenndo-lhe. adeaa'rs ,
saudável r-ep r-ese nt.a t t vi dade (compôea-nc os pr-e s t den tes do Senado e da

Câmara, P ex •• alem dos lideres oõ Ma10ru e da 1'1lnona na Cãmara fe
der-at e no Senado. e o pr-ôpr tc 19 l~lnlstro) de modo a perm t t r que.
cbn a as ses so r te têcm ca (conforme os temas em cada caso) que pudes se

requ t s t te r aos órgãos e ms t r tu i cêes própnos, absorvesse as funções
de fixação da poj Lt tce e da ação de desunvoj vmentc sõdo-econômlco e

político nac i cne l , passando-se-Ihe as e tua'i s a tr-rbu i cêes .dos Conselhos

de Dcsenvo1vlmento Econõmlco-COE, de OeSen'lloT\rlml!nto Soclül - COS e

o do Conselho de Po11tlca.

Sobretudo se tivermos en conta, como dr s s emcs ,

que pela prõpr re estrutura do Conselho da Repúb11ca proposto no Pro

aecc , o desempenho das funções adr c tone r s que lhe suqe r mcs f tce -Jhe"

bem e ganhana multo, espec i a l nen te em legltimfdade. porque com base

em dellberações sem dúvida r-epresen te t tve s ,

Plenário

No artIgo 100, inclua-se o inciso XIX

EMENDA ADITIVA

Et1ENOA MODIFICATIVA

Pê-se nova redação ao "c.ap:ut" do art. 35, após a
- "h b d " ~~'P-""4'1'Fi.iexpres sac a eas ata. substltulndo,.atpeJa SFglf1nte

art 35 - "Conceder~se-ã mandado de segurança
para proteger di revto 11qu1do e. certo, lndW1dual ou cc'tet.rvc , não

amparado por "habeas corpus" ou "habeas de ta", se ie qual for a auto
"r vdade re.$ponsã~el pela ilegalldade ou abuso de poder estendendo-se

a proteção contra a conduta de p
1artlcu1ares

no exercl~'o de atnbul
çQ:e.s do poder ~ püb11co".

JUSnFICAIIVA

A redação ora proposta vIsa a remover a obscllrl
dtlde do texto sem alterar-lhe o conteiído, na medida em que põe a Lei COInp\ementar

como Instrumento neçessárlo ã dIsciplina das normaS gerais a serem observadas

processo de Incorporação e desmembramento dos E.stados, como certamente pretendeu o
Constituinte ao prever, no final do dispositiVO, a edição desta Lei; deixa evldenc..!.,

ado que o ato concreto de lncorporação ou desmembramento deve partl r dos próprios

Estados Interessados mediante manlfestação das populações e Assembléias respectivas,

guardando assim coerência como regtme federativo /:Idotado no tc;w:to como princfplo
biíSlco da organização política do País, e consIgna, finalmente, a necessidade de !
provação do ato de IncQrporaçào ou dcsmembramento, pelo Congresso Nacional, tonfo.!,

me prc\lHião constante do art. too, inciso V, do mesmo ProJctt~..

EMENDA MODifiCATIVA

AIterewse a redação do S 3'? do art 49 do Proje

to de Consti tulção. acrescentando-lhe umparâgrafo (§ ,.~) e re!l'lJ~rando os ~éguI;
tes comobservânCia da ordem em que estão coiocados

A salutar extensão do MS para proteger direltos
co1etlvos não deve chegar a ponto de atacar-se. por melO de lnstru
mento reforçado oe dwelto processual - constltucional. qualquer

ato de pessoas fls1cas ou Juridlcas. de d1relto prlVado. A emenda,
porem. amplla a redação da tonstltu1ção v1gente. para abranger os

atos. omlSS1VOS e comlsslVOs. de partlculares. quando no exerclclo
de atnbulcões do poder publlco. alnda que não exercendo funções de
legadas. -

Para cobrlr o campo das llegal1dades ou abusos de

poder na esfera pnvada. e aconse1havel crlar~se mandado cominatôrfo.
conforme sugerldo em outra Emendà.

§ 3'? - Os Estados podem Incorporar-se. entre 51.

subdiVidir-se ou desmembrar-se para se ane"arem a outros ou formarem novos Estados,

mediante voto das respect.ivas Assemblê.las LegIslatIVas, plebiSCIto das populações
'i nteressaà.as e aprovação do Congresso Nacional.,

§ 4° - lei complementar estabelecerá as normas

gerais a serem observadas pelos Estados no processo de subdiVisão. Incorporação e

desmembramento a que se refere o parágrafo anterior.

JUSTIfiCATIVA

EMENDA lP14506-6
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"autorizar empréstimos, operações. acordos e obrigações

externas, de qualquer natureza, contraidos ou garantidos pela !:!
nUa ou entidade de adminiStraçllo publica federal. indireta.

fl-;~~;~

1:1s7'~fltJ

Constituinte José Ignac10 ferreHa

Pelo prq.Jeto, é de competência-da União legIslar 52-
bre atividades nucleares (art. 54, XXIII,'!!').

E são dados ao legislador ord1.nárlO, de pronto, ce!.
tos lineamentos básicos previstos no XXIV do mesmo artigo
mais o que agora propomos ..-

Us depósitos de dejetos dependem. pelo projeto, de

prévia autorização do Congresso Nacional. Mesmo este ficará ads

trIto à regra ora inc.luída, para que interiorizados os depósl
tos em zonas de baixa densidade demográhca diminuam os risco;
de eventuais acidentes

- Desloque-se a matéria conbda no art~ 193 e par.!

grafos para a Seção IX do capítulo IV do Titulo V, figurando

como parágrafos 29 e 39 do aIt 229, com a segulnte redação'

§ 2) - A lei estadual poderá estabelecer formas de

participação popular na adm1."01.stração da justiça, criando de!!.
tre outros: '

a) juizados esp-eclais, providos por juízes togados
e integrados por conciliadores populares, para julgarem p~

quenas causas e infrações penais de paquena grav~dadel med!

ante proced1.mento oral e sumaríssimo, perm1.tldas a transação

e o julgamento do recurso por turmas formadas por juízes de
primeira instância

b) Justioça de Paz, para atuar a nível distrital ou
municipal, composta de cidadãos ele.!. tos, pelo voto direto e·

secreto, com mandato de quatro anos I com competênc'ia para h!

bllitação e celebração de casal'lento, além de atribulções co,!!
ciliatórias e outras, de caráter n::io jurisdicional, previ~

tas em lei.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao ar t r qo 201, meI se I a seguinte 1!.
líneal~d.a p.2. CU>~,

g) o pedrdc de moenda cautelar nas representações
oferecidas pelo Procurador-Geral da Republlca.

EHE:NDA MODIfICATIVA

Acrescentewse a alínea!. ao !.tem XXIV do art 54.

e) fica proibida a estocagem e o acúmulo de resíduos

atômicos nas ilhas oêeânicas e na faixa l1torãnea até
300 Km do ~nterior do país, em áreas de baixa densida
de demográ fica. -

JUSTIfICATIVA

EMENDA ADITIVA

JUSTIfICATIVA

Com a estrutura proposta no anteprojeto da coen saão

P.nnos para o t-hnistério Público, esta instituição é essencial à

função JurisdJ.c~onal do Poder Público, e, como vai gozar de aut..Q.
nce ra aden nt.s t r at Iva e r inance t ca , não convém a diml.flU1.çÜO de
suas a tr rburções Entre estas, na ücns t I tutçãc vigente, esta no

artigo 119} mc i eo I, al!nea "b'", justamente o pedido de medres
cautelar nas suas representações. Muitas vezes, dada a urgênc~a

da (:Iedida, a suspensão de uma decisão de lnstância l.nferior é de

grande interesse público. E como o M1.nisténo Púb!l.co já não e.§.

tá ma1.5 dependente do Poder Executivo, mas goza de uma soma de
prerrogativas de grande relevânc1.a, af1.gura-se-nos de toda
opottun1.da.de que esse direito de so1l.cl.tar med.!.da cautelar não
sc.Ja retirado do seu titular junto ao Supremo Tribunal federal

.UNÁ~lo/<'MI,de'"U.O~'ltiO -,

EMENDA lP14504-0
P

r.r----------lutollllS1""AÇi~ ___,

EMENDA lP14503·1
f? Cons" tuinte José Ignáe,o Ferrerra

tJ Plenário

der-el

EMENDA ADITIVA

Inclua-se no art1go 179 o segU1nte~_

A presente Emenda pretende estabelecer crlteno

.de avalldação para proJetos estadu.l.1s. municlpülS e do lllstnto Fede 

ral, que Vlsem ã melhorla sõcio-econômlca dessas unldades. CUJos recu.!:.]

50S. necessãnos-püra ü sua consecução. seJam onundos da Unlão.

Asslm. os JfroJetos deverão descrever as carenclils
sõclo-econõm1cas da reglâo e qU1S as medldas necessánas para solve-las.
Isso impllcarã uma apresentação de an5llse custo-beneficio soclà1, de
um-fluxo de cana para o proJeto. da fonte de_ flnanC1amento dos recur

sos. de taxa de retorno do proJeto. do seu lmpacto no melO amblente.de

forma a poderem ser anallsadas pelo Senado Federal.

Com lSS0. o Senado terã uma melhor ldela do efe..!.

to pOSltlVO dessas despesas na economia reglona1. podendo. medlante um

coteJo dos dlversos impactos sobre o Produto Interno Bruto. buscar uma

forma de assegurar a repartição malS equi11brada dos recursos da Unlão

pe1as
l.ldades federadas~

O detalhamento dos projetos e o cnterlO de apr2.
\Iação a ser balXado pelo Senado de'llerão perm1tir u!l1õ anãllse malS apu
rada das so11cltaç.ões.

Oesta forma. o Senado poderá prl'nlegH.r aqueles

proJetos cUJOS beneficlos sejam superlores aos custos socials, cUJa t,!

xa de retorM exima a populaÇ.ão--d'lr 1liJ9amenta de 110'/OS lmpostos ou mes
mo do aumento dos Jã eXlstentes e cujo 1mpacto no Produto Interna BrU-1
to seJa o mator poss'1vel.

Dentro deuma media ponderada que traduza o cnt~

no de aV>lllaçâo proposto, os pesos poderlam ser os se:gulntes. taxa "111
terna de retorno. d01S pontos, anã1ise custos/beneflclos SOClalS. d01S

pontos, e lmpacto sobre o PIB. quatro pontos.
o' Creio que e~lite dlSPOSltlVO proplclarã urna melhor
distnl)\l1tão dos recursos federals, ao mesmo tempo em que e'lllta um ex

cessivo end1Vidamento da União. dos Estados. do Olstnto Federal e dos

Mut\lcípios. que ta'l'lta tl1flcu1dade tem trazido dos seus gO'llernantes
governados.

Inclua-se)onde couber} ")"IG2. Mc~ JJi I ato
C,,?,~'" r -<!Tt:-G<Io"Jl

, Art. - t da ccmpet.ênc i a exclusiva do Senado F!,

JUSTIFICACAo

EMENDA ADITIVA

I - aut cr r za r empr-ês t rmcs , operações ou acordos
ext.ernos de qualquer natureza, de tn ter-es s e da um ão , dos Estados, do
ür s t r i to Federal e dos MunlclploS; •

I I - autcr-r ae r emprestlmos, operacões ou acordos
de qualquer natureza de lnteresse dos Estados. do D1Strlto Federal e

dos l<\uniclllíos. que envo1vam lnstltulções flnancewas pertence'l'ltes
Un1ão.

§ 19 - As autorlzações dos lnclSOS I e 11. salvo
as da Unlão. somente serão concedldas apõs exame da oportunldade e da
vlàb11ldade do plelto, cons1derarldo a sltuaçâo geral das necessldades

dos Estados de modo a obter-se a reducâo das deslgua1dades t,.eglonalS.

§ 2.'1 - Na anã11Sc sõc1o-econõm1ca do p1elto, o

Senado Federal observa rã a relação custos de endlvldamento. os fluxos

de reWta e despesa, os impactos pos1tnos e negatlvos no melO 10ca1

em termos de carga. trlbutãrla, a convenlenCla do lugar de mplantacâo

em face do empreendlJllento ou alternatlVas malS apropnadas

§ 39 ~ Serão prlorltârloS proJl;tos com beneflclos
SOC1à1S malS elevados comparatlvamente ã infraestrutur.a· elnstente e que
promovam ma10r CreSC1Jllento no Produto Interno Bruto da reglão obJeto do
programa. relatlvamente a ou~com lnteresses semelhantes

Art - A aval1àcão do Senado Federal serã de for
ma a assegurar repartlção eq/litatlVa dos recursos federals. buscand~
compensar os desnlvelS de desenvolv1mento dos Estados.

, • __• ....O,..~:"IlC.ÇAO__• ~_._
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JUSTIF!CAÇJ:\.O

Achamos deve exfqi r-ee a aprovação do Congresso Naci..Q.

nal para todos os atos jur.ídrccs , LncIus rve negócios, que obr.,!.
guem a umac I na ordem internacional, mormente aqueles seleciono!

dos com a negociação da dívida externa, até como condição de -s
gitimldade.

Da! o inciso aditado. mantendo-se ao Senado Federal

uma atribuição constitucional (art. lOS, V do proJeto) quanto aos

atos externos de interesse de Estados, Distrito Federal e Munic.!
--pios.

Jtet!.le.iç.iio pa1l.a o}, motloclLiÍU.COIt e hVll .tal l..c.mUaç.ão paJta. olt coleg"ado4.

e eudc e.leLtoILU todo I. 011 llIagütll.4doll v.u~z.c.{.Olt e. at.i.VOll a. ele huboJtd

nado4 e eteg.tue..c..6 a.pe.naA Ol> Vue.mbaltgadOJLu.

JUSTIFICÁTIVA:

Busca a presente elQenda delllocratizar a adllll.nistração do Po

der Judiciârl.o.

Considerl2ndo que O!J ôr8io!J de direçio do Tribunal de J'ustiç

são, elll verdade, õrgâos de dueção do Poder Jud1ciiin.o Estadual, nad

justlflca sejam afastados do processo de escdilha de seus dl.rigentes os

juizes, qu e também. são membros de tal Poder, justiflcando-se a restrl.

ção àqueles aiuda não vital!cios. por estarem lIIal.S dl.ret••ente SUjei

tos ã ativ1dade censõria dos tribunais. especialmente às Corregedorias

Gerais de Justlça.

Por outro lado, o atual prOCessO de eacolha doIS dl.rlgentes

do Tribunal de Just1ça - vitalícios os aelllbros do ~rgão !apeclal e e

leitos por um colégio rest~ito os demais - não se velQ 1ll0strando salu

tar, gerando uca descl)mproJlisso entre 05 ínteguntes da cúpula do Poder

Os seus de.ai. membroa.

A proposta fixa diretrizes para a organização do po

der administrativo dos Ministérios, evitando que mais de um trate do

mesmo assunto ou que se organizem "Super-Ministérios" com excessiva
concentração de poderes, preservando, assim, a racionalidade adminis
trativa. -

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS ALTERADOS: Arts. 77. 76 e 79

r,r-----_.llo1lbD/cau'"lo/IOlc•• 'ala -,

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP14511·2 '0 -,

tJCONS'rITUIN'rE LOCIO ALCANTARA

fl-';~;';:J

fl~7;mu·fi PlEIIAR'O

EMENDA lP14508·2
[Il CONSTlTUltlTE JOsE IGNA;iõFER~~o;RA

rry~;"":J

fuJ'~ã!87J

e .ttl'l.t"da4 pe..(o Elttado. -ln-..passando o .. caput tt a viS

Deputado FERES NADER

Deputado FERES NADER

Extinluir o I único do art:. 19lJ,

rar co. a seguinte redação.

046 l>t.llvent.i1l6 de. jUllt.tÇa. llt.llão oll.ganaadaa

c:luIda.6 no oltç.ttme.nto do Yodt.IL fud.t.c..{.41r..i.o ~

JUSTIFICATIVA:

Oeputado FERES NADER

o art. 189 pas8a~á a ter Ulll I 29. cala a segulntc redação:

OI.> me.mbILo.6 do.6 TJt-lbunad de. Alçada t10mUd06 na}, c:.i./tCUlllttiinc,{.alt do "ce

put" dute. a.lI.t,{.go l.O!le.nte podel'l.ii.o c:otlColtlLeJt a.a.6 TI'I..tbutla-l1.> de. JU~'Ft1 I

1146 vaga.I.> dut-lnadalt ã llua cla.64e. de. O/I,-lgem.

JUSTIFICATIVA: •
A elllenda bu ec e garant1.r Sejam as vagas destinadas a membros

do JoJ.inistêrl.o Publico e advogados realmente U1ll. 'lulnto das dos Tribu

nais Estaduais, dando acesso aO$ J'UIZIl';Il de Alçada do qUlnto conlltl.tu 

clonal. porem sempre eea a observância da classe de orisem.

Deputado fERES NADER

o art. 18S. tI. b-). passarã a ter a seluinte redação. supri

.idA a alines e)'

A pltolloção pDJt IJuu:-tI'''nt'o pltU6UpÔe do.iJ ano-J de uf,.,IJ,cIc"o na. ltt.6pl!,!;.

t.tva e.ntJtãnc.ia. e. .c.ntegh.aJt o ju.i.z o plt.ulfe.l1l.o qU,{.t1to da l.i.htll. de anti 

gU-láade, 6alvo lIe não ltouut.lt. com .tad ~e.qU.u.i.to6. quVII a.ee.i.te. o lu 

galt tlago, ob6M.vad06 011 C,ILdM.tOh a.bjt.u.uu de. a.6t!.1t.t.ç.ão utabele.e.idolt

e.1! lu cOllplellfentalt.

.JUSTIFICATIVA:

Buaca a presente emendai ale= de .elhorar a redação da ali

nea, criar maiu UJl, obstáculo ao ca~rel.J::i'mo. diminuindo a luta II!ntre

os colega. no trIol:lento da promoção por me1:ecimento, o que fortale.l a

idêi. de carreira.

'tal coa0 proposts .. redação da alinea !!l, t.orna-se desnece,!.

sãria alinea ll, alia de a Illatéria ser Iaais par:a lei co.ple.entar.

PLENARIO

r.r Tun/oln'''ouc1l --,

EMENDA lP14515·5
l:J

Melhorar s redação do "e.put". tornando-a .ais clara. e i.p

dir a formação C1e ulila e.druxula carJ;el.ra nacional de serventuirios, ou

a adoção de um padrão nacional de rellluneração dos auxiliares da j1Jsti

, ça. o que. além de vl.olar o princIpio federatl.vQ, levaria. por certo,

, ao nivelalllento por bsixo. aviltando tsl categoria.

, suprimtr os arts. 230/2"íJK':"é"iã~itulo refere'iitê'ã'õ1fio15tir 10

~q;eJ~5oa p;:;,{.:o 5;::1;:: ::;:~:~l::m C:::;;;~:l.;::l:~
c.o!l(!.t,{.dcu. a Otltlt06 ôltgãolt. pl'l.omO'\tt./t. a a.ç.ão da ju.I.>.ti.ç.a. eM dt.aua. da (t.-

i~t~~~~t.de.d~~:t~l:e~~o: ~~~"d~dd~:O~I1;t~~I.>~~~~:~ltt:1lp~~~~c~t.~~~(!.;~~~ ~i
de.pendê1Ic,{.a do}, T.ubuna.u, r. pll.ac.u.ltalt pe.lta.nt~ utu a. pe.Jl.lte.C.Uç.40 do .(.n':'
trltU6e ltoc.i.a.f. • _
A'tt. 23' O llot.lldtelL"o Púbtico exeace 46 ltu4l. autlç.õu pOJl. ,{.nte1LIlt.~d'
Ó1lgiio6~pltãplt.(.()6, _UI' IralUroIU.a. com 06 1!Jc..c.nc.Zp-Lo.s d~ un.ida~e d~ atuaçao ~
dependetlc.i.a rlot.e.lt41i.qu,{.ca e cal! ltUje.-l~a.o lttJlp'Le. aolt p/t.r.nc,{.p.c.oh de. !e..gal~
dade e -lmpaILc.-lll!,{.dllde... ._
A1tt. 232. lo le" cOlllp!vnl?nta.1'I. ltt.gulall.ii. o utatuto 0'1I:9an"l:o da /ol.indte •
1'1..(0 rúbt.r.c.o.

USTI!'ICAT~:t:co.o t'edigldo no projeto, o capitulo atinente ao .nist.!.
rio Pubhco: _
1. contem o erro técnico de confundir poder e funçao;
2. contem matirias que .erism de 1el. orgânica, lel. comp1elllentar;
3. eontem I<t:a.tirlsa que seri.:a. de lel. processual. lei ordinária, inclu-
sive burocratIzando o processo; •
4. extermina a autorl.dade da PolIcia Judiciãrla.

A solução apontada para o Hl.nistêrio Publico i cõpia.d~ Con,!
tituiçio Espanhol., tida '::01110 dos llIelhores Zlodelos .de conIltltulçao .0

derna.
! de ser anotado. ainda, que o art. 234 do proJeto - que .!

qU1para os fU:lI1broll do Hl.nistêrio PÚb!lCO aos_da Magl.stratura e. larsa

:~~~' 2~;n~~m::::~.p;~;:~::n:i:l:e:~~~~ip:oa~i:1:~ ~=o;~~~::s~:n~~:n&r:
do no art. 125 do v1gente Cõdigo de Processo Civil. de "q,ue o juiz d1r!
tirá' o lelto assegurando is pa~te. laualdade de tratamento, o que ••

I
t o r n a i.possivel n~ o Illeabro dI) Minl.stêrio PubllCO te. as Illlu.as Iara,!!.
tias do JUl.%. tornando-se o fato ainda aaia Iravll no ProcessQ Penal •
em que a pretensiio punltiva do Estado terá defesa COai .aiores Ilarantias
do que a e.prestada, atravéa de u• .advo,ado h.betal, • pretensao de I.!.
lberdade do cidadiio.

Anote-se. por fim. que o referid() art. 23'" do projeto eo.ete
o erro - grave - de confundir funcionario publiCai_situação do .eabro
do Ministério Público. COll .e.bro de Foder, .ituaçao do .alistrado.

PLEr-lJtRID

Deputado FERES NADER

Deputado FERES NADER

lP14513·91EMENDA

r.r-------_--'CI"/~.T"tc~. ..,._---__,

Suprimido o art. 79. dê-se aos arts. 77 e 78 a segui!!,

Suprima-se o inciso XXV do) Art. 13 du Capítulo II do ::êfI±:eproje_
to de Const1tuiç§"o que diz:

"XXV - proibição das aUvtdades de intermediação remunerada da

mã'>-de-obra permanente, tlempol"árJa ou sazonal. ainda que
mediante locação".

PLE~ARIO

Acrecent&r o .etuinte I ao art. 229:

OI. ÔIlg40lt de. d.iJte.~40' do.. T"-,,buna..r... de. JU4.tlç.et, MonO'C:1l.â.tlc:.o4 O'U c:oLf.g.r.a

dOA, u ...âo ddt06 pa.\4 UIt .«"dato de. do.ú ano .. , pt.Jl.JlU-ula UIl(t Ün.i"c:

JUSTlfICAÇAQ

A instabilidade do mercado de trabalho, a sazonal1dade de cer_
tos setores da economia. B migração de mão_de_obra no país.
pouca qualificação de multos, o grande contingente de Ilão_de_

obra feminina não qualificada (que prer::lsar integrar B força

prodlJtlva para sobrevIvêncIa} nfo permitem qualquer adoção de
medidas que impeçam a contrataçi!l:o efetiva. por tempo deterlllioB_

do. temporária ou sazonal. sob pena de se contribuir elll multo

com a miséria absoluta, a marginalidade e o aUalento da crimina_
l1dade.

A proibição das atividades econ6miCBs em quesUo. reduzirá

oferta de emprego no pais em detrimento dos trabalhadores.

Art. 78. No relacionamento da Administração com seus

servidores e o público prevalecerá o principio da presunção da vera
cidade.

§ 19 A$ declarações dos intere$sados serão considera

das suficientes. salvo quando a exigência de prova documental cons

tar expressamente em lei, reputando-se verdadeiras atê prova em con

trário.
§ 29 Verificada a qualquer tempo a ocorrência de fra,!!

de ou falt;idade em prova documental ou declaração do interessado, a

e:lCigencia será considerada como não satisfeita e sem efeito o ato a,2

ministratlvo pralicado, sujeito o infrat.or às penalidade civis e cr!

minais previstas em lei.

JUSTIFICATIVA

Esta sugestão foi-me encaminhada pelo Dr. coxo GERALD

PIQUET CARNEI~O, reconhecida autoridade em assuntos de desburocra

tização. O intento primordial desta emenda é conferir maior clare

za e poder de síntese aos enunciados da futura Carta Maior, fa~en

do prevalecer toda uma filosofia de trabalho assentada na veracida
de das informações prestad,as pelo cidadão e na transparencia àOS

atos administrativos.

Art. 77. O ato administrativo obedecerá aos principios
da legalidade, publicidade, moralidade e imparcialidade.

§ 19 são requisitos de validade do ato administrativo

a motivação suficiente e a razoabilidade da decisão.

§ 29 A lei instituirá a forma de atendimento das ee

clamações referentes à prestação de serviços públicos e fixará as

cominações cabíveis nos casos de descumprimento, falta ou excesso de

exação.

te redação.

~
Acrescentar um I 29 '::·/:':~:90

E vedada u.ttlcutação ou e.qulplVI.ttçiio de. quttlquVt ntttultt.za ao"" .8ltJIbIl0~ d
POdM Jud.ic~ãlt.to.

passando o art. 234 a ter
.. eguinte redação: _

leo(. complemetlttt/t ugultt1l:ií O utatuto oILgân.i.co do J,I-ln.i.htilt-lO públ"co.
.10srII'ICATIYA: •

A pre8ente eJlenda, ale. de guardar coerê.ncia com o art. 29

do proJel:o. illlpede a confusão conceitual entre .. eAbro de Poder e fune

onirio piíblu:.o, a qual poderia tra:ter trave. conse.quincias l.n5titucio

nals. proceSSUal.S - p'or violar o princIpio da igualdade das partes l:l

processo - e orçament.árias.

JUSTIFICATIVA
$.),

ao art. 186, "ceput", que passa a esta forma

"Art. 186 - A Pr-ocur-adcr-t a-ãer-a I da um ãc e o ôr
gão competente para promover a defesa Judi"c1\ll e extr-a-auc tc i aj - d;
ümãc ," (a subj mhe e para esclarecer o edr teeentc do artlgo derrm do

Redija-se assim o ArL 184;

A presente emenda vdsa respaldar e manter inalterados,

senao melhorados I direitos precedentemente adquiridos por una categoria profissio

nal que hoje, constituída de forma organizada, reúne mais de trezentos mil trabalh!

ebres, agruPadas nas resoectIvas entIdades sindicais que os coordenam trata-se dos
Trabalhadores Avulsos.

Diversas e InconfundíveIs são as definições quanto ao avo.!,
so, que fugindo ao enquadramento de errpregado e fora da alçada de autÔl'10m0. eis Que

no primeiro caso não ocorre a efetiva permanência na enoresa, assim COOlO no últilllO,

o lllesmJ exerce subordinação de quem o contrata. as diversas leis sObre o asslt'lto
convergem ao princípio fundamental da sua existência. cÕrtformeDecreto 63 912/68;

BO.271n7; 66 819/68, Portaria) 107, assim coon a 0.5 fGTSIPOS-02I7a, item 4) o

CCI'lCeitua:

"Entende-se coro avulsos os trabalhadores pertecentes a alQl.rllaS categori
as profIssíonais que, sindicalizados ou não. prestem, sem vínculo De ert'Prego, servI

ços, r::ongregac!os pelas respectivas entidades de classe Csindicatos,assoclações pro

fissionais ou entidades congêneres), ,Por intermédio das QUôis seja executada a con.

cessilo de seus direitos de natureza t:rabalhista • "

Comesta d1nfmica definição, esgota-se ~alquer interpreta
~ divergente de ~e estes profissionais estão serrore vinculados à respectiva en 

tldade sindical, afim ele que estas, não visando rins lucrativos (CLT, art. 564) ~

exerçam coordenação intermediárla enul! as ~resas e os trabalhadores, afastando
-se da conrIgJração de vInculo ~regatício, e por fim, atender às diversas requi

sltantes a necessidade provisória elou permanente na prestação de serviços atravé-;

de AcOrdo Coletivos de Trabalho, consoante ditames do Capo IlI- TIt. VI .. DAS rnl
~ CCLETlVAS DE TRABAl.H:l d~ vigente o.T.

Respaldos desta ordem, COOStlbstancia-se na Circo 002/69" do

exeelentíssill'Q senhor Presidente da RepÚblica; Art 544- da CLT; lei 3767163 do Es

tada de São Paulo.

Assim, ver1ficamos que o texto legal emexame, aeProibir

as atividades de intermediaç~o de m1!io-de-obra,aincla que por locaç~o, não teve a in
tencão de proIbir tantlérn a mê:o-de-obra dos trabalhadores avulsos, que é exercida 
rr.ediante intermediação de selJS sindicatos. que os contratam c~ as empresas tomado
ras.

Daí emerge a necessidade de incluirmos a ressalva ora ~~

posta e através da qual se ~retende deixar bemexplicita a verdadeua intenção do
legislador cOtlstituinte.

Por interpretar que o texto original do substitutivo têm o

intento das POfIderações emaoreço, o QUe merece aDDio e aplausos, é QUe pedimos os

bons préstiroos dos dIgnos cOllstltuintes. no sentido de acolher tal proposição afim
de não ccmeter inominável injustiça de illlledir QUE! dezenas de J milhares de trabalha

dores avulsos emtodo Brasil, fiquem inped!dos do exercido legítlmo de suas aUv..!,
dades.

ESPeraroos que os nobres pares desta Casa aquIesçam a nossa

proposição. fazendo justiça para cO(ll esses hunldes trabalhadores que buscam no exe
deio profissional o necessário ao próprio sustento e de suas fBltl!lias

"Art. 184 - Cada MInistério corresponderá a uma área
de atividade especifica, e sua criação. estruturação e atribuições'

serão uefinldss por lei".

pLENÁRIO

ãqut estã caso em que dumnut.a pal avr-a, como
artlgo ~, estabelece profunda dlferença.

No caso, e compreensível que o artlgo def t n t dc t!:,.
nhe que estar no texto. sob pena de ser adsn s sIve l a ldela de que a
Pr-ocur-aucrra ê quem representa a umêo , t.odev-ra não como üm co órgão,
o que não pode ter s i dc equ r l c que msp í rou a c r tecãc desse órgão es
pecifico para a umâo ,

r.r ,UTCI/Jul'''IC~h

, ERndaaditiva ao Item XYN do Artigo 13 do Projeto "deConstituiçi!:o.

Df~se ao ítem X'1N do artigo tJ do Projeto de Constituição a seguinte redação:

XXV- "Proibição das atividades de intermediação renoerace da não-de-obra permane!!.
te, tenoorária ou sazonal, ainda que mediante locação, salvo quanto aos trabalha~

res avulsos ~ exercem suas atividades através de suas entidades sindicais"

r.r---'- 'Un/.lllnlrl~_":ãa __,

EMENDA lP1451O-4
tr"DfPUTAQO JORGE HAGE'

EMENDA ADITIVA
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t ..TOU""TtflC&çlO ~

~A lP14519·8
~TUINTE JOSE GERALDO

8elIA f.lDIFlCATIVA

D~SPOSIT1VOS a.evAOOS: Inciso II e o "caput" do Art 145

1) O "caput" do Art 145 do Projeto de Constituição passa a

'LEUIllil/COIlIU1lJ/."'COIlIUlo ,

l'E.,.o/'~.n',c.o;Io _,

EteDA Sl..F'RESSIVA

DISPOSITIVO EloENJAOO; Inciso IV do § 112 do Art 335

JUSTIfICATIVA

A presente emenela procura sintetizar o texto. dando um sentido

mais definidor, sem contudo, modi ficar o conteúdo e sentidp da. redação

original.

Um texto constitucional por mais abrangente, implica em confllt!

vae interpretações

ter a seguinte. recaçêc-

Art 145 -"Os Ministros do Tribunal de Contas da Uniãa se
rãc escolhidos dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade
moral, de reputação Ilibada e notórios conhecimentoscontábeis, jurídicos, econô
micos, financeiros ou de adninistração pública, de nIvel superior, obedecidas
seguintes condiç(les: ll •

SUprima-se do Projeto de Constituiçllo o inciso IV do
parágrafo 1Q do Art 335.

JUSTIFICACAO

'EMENDA lP14525·2
~z ALMEIDA ) P;;;;~'~''''=:J

) fu"";;;~flil

Art 13 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

pry~~"'=:J

~u;ãLã7J.

CONSTITUINTE LAVOISIER MAIA

o art. 312 passa ater a seguinte redaç§o:

ti Aquele que, não sendo proprietário de imóvel urbano ou rural,

possuir como seu, por cinco anos ininterruptos, de boa fé e sem opos!

cão , imóvel urbano de até duzentos e cinquenta metros quadrados de á

rea, adqu1r.lr-Ihe-á o domínio -,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 312 do Projeto de Constituição.

EMENDA MODIFICATIVA

Em respeito i preservação dos direitos adquiridos pe1a ~la.sse tn
balhadora no que d1-Z respeito ao Slstem! Nacional de Pr-ev í dênc te Prf
vada instrumento de eficich incontestavel quando exercido sem fins

~~~~:t~~~~a~a~ae~sc~~~e~~~:~u~~sa~d~~~~ll~~a~~~ ~~~l~~g~e~~~~~~~~r~a:
15 digna. garante 11 neces sâr-í e !ssistência_na invallde! ! na velhice
alêm de ser cons tder-ade como epênd'i ce lnegavel das pollt!.cas empres!
rllllS e por isso podendo ser entendido como parte do salarto dos tr!,
ba thedcr-es , faz-se mister. no momento em_que se el~bora a nova Cons
titutção do PlllS que o sent rmento cristao e solidarfo se faça pre 
sente na consdê~cia de cada ccns t r tu mte ,

Alêm de constituir matêrlll amparada em texto constitucf~nal, di!
ciplinada pela Lei 6435.de 15.07.77 e regulamentada atra~es de De
creto especifico, li; presente emenda encontra r"!spaldo tambem nos i
deais de justiça. elo fundamental e imprescind1Vel potra /I; manutençao
do equr l Ibr-te s.ochl e visa epc t er as en etdades privadas sem fln!ll
dades lucrativas Que integraliZam. indubitllVeTlIlen!e. uma POPUTaÇllO e~
pr-ess tve de ee t s de sete mllhões de pessoas at.r-eves de planos const,!.
tUldos em ee t s de setecentos e etnceenre empresas. sej.a em forma de
benefícios securitários. em geração de poupanças. no importante dir!
cionamento da formação profissional-da juventude, seja na reconheci
da abertura de frentes de trabalho.

Diante do exposto. a aprovação dessa emenda atenderi i expect!t.!
va da classe trabalhadora que. diante da inviabiHdade da lI\anutençao
do seu sistema previdenciirio, encontra-se a~lita e desprotegida ••
clamar tambem pela responsabilidade do Estado.

JUSTIFICATIVA

Texto Constitucional, por sua carga mandamental, não poderá ser

detalhista, Indo alcançar o proprio campo do direito adjetivo

A presente emenda visa supumir a parte "in fine" do texto,

qual consta o desnecessário.

Ora, quem aoqurre o domInio, alcança o ,direito sobre a ccfsa , o

aspecto de requerer sentença, registro é de ordem formal, dí.spenséve.t ,

portanto, a sua inserção como texto constitucional.

§ 19 _ •••••••••••••••••••

§ 22 _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "

Suprima-se o artigo 360 e seu parigrafo único da Seção tf , Capltul0
lI. do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematizaçio.

JUSTl FI CAÇM

PLENMIO

EMENDA lP14526·1
fi

EMENDA lP14527·9t: Constituinte PLfNIO MARTINS

['J PLENARIO

P=;=~~=:J

[5ii'~~Jã7JPlenário
."l.."'o/CO~'IIl:o/."'CC.,..lo ,

Constituinte ALUIZIO CAMPOS

Emenda Supressiva

Suprima-se a seção lI1 - Do Superior Tribunal de Just!

ça, do CapItulo IV, do TItulo V - do projeto de Constituição,
transferindo-se as suas atribuições, constantes do artigo 205,

para o Supremo Tribunal _ seção 1:1: do mesmo Capitulo IV, artigo

201.

As quatro horas propostas representam meia jo!.
nada diária de trabalho regular, o que faculta tornar o aprendiza
do mais efetivo e prático.

A lei deve proteger e não dificultar o acesso
do menor ao mercado de traball10

Em outras emendas, por nós apresentadas, propomos uma

série de medidas visando a criação da Corte Constitucional, que
terá competência para processar e julgar todas as questões con~

titucionais.

EteDA IoOOIFICATIVA
DISPOSITIVO E/oEt'llAOO: Inciso XXIII do Art 13

JUSTIFICAÇAO

XXIII - proibIção de trabalho noturno e insalubre .ecs

menores de dezoito anos, e de qualquer trabalho a menoresde quatorze anos, sal
vo na condição de aprendiz, a partir dos dez anos, por perIodo nunca superior a
cpJatrohoras diárias;

Para evitar a bitributaçDo. uma vez que o pa
trimônio é formado ou por herança, já tributada, ou por rendas 11
qurces , também já tributadas no Imposto de Renda. -

Para suprir a falta do Tribunal Superior delineado nos

artigos 204 e 205 do Projeto, propomos seja a sua cOiTIPetência
transferida pllra o Supremo Tribunal Federal.

Em consequência, essas questões deixarão de ser apreci!!,

das pelo Supremo Tribunal Federal (art. 201 do ProJeto de Const!
tuição) •

o inciso XXIII do Art 13 do Projeto de Constituição pa.!
se a t~r a seguinte terlaç~o.

JUSTIFlcACA:O

r,r----------TUTll/J~ITI"C~lo _,

EMENDA lP14523·6

t:

EMENDA lP14522·8
f!l ro.:sTITUImE JOSE GERAlDO

!!J fWWllOfi ATtigo 145 do PTojeto de Constituição trata da ctIfl)osi
ção""íribunal de Contas da lklUlo.

Con~iderando que a matéria de exame de tal 6rgão é basrce
mente contábil, pois, o exame e a fiscal1z~çao de contas qualifica a pr6pria deoo
minação da instituiçllo, o conhecimentopredominante, para o exercícíc das finall:
dades é aquele da contabilidade, é inequ!voco.

Grave, pois, é a omissão, no texto do Artigo emreferên
cia, no que tange à capacidade de seus mentlros, e, dos quais, não se exige o
nhecimentobásico e que é o da tecrY.Ilogia das contas.

Os Contadores no Brasil, hoje, emréreros superiores
45 OCO, todos de nlvel universitário, Bacharéis emCiências Contábeis, formam LIll

grande contingente de mãode obra especializada, à disposição do PaIs, seooo.ccrs,
inaclnlssIvel Quematérias de sua área sejam praticadas por leigos

Tal como a questão se acha legislada no projeto (Art 145)

entrega-se a função a .advogados, economistas, emínístreoores, mas nemsequer se
exige que os Contadores formem a base de tal colegiado; por analogia poder-se-ia
dizer que o evento assemelha-se a lSl'I Tribunal de Saúde com o objetivo de examinar
e fiscalizaar epidemias e endemias. semse exigir de seus eescrcs a cultura médi
ce, sendo cceocstc de dentistas, farmacêuticos e quImicos, profissões que, ercora
can ligações na área bio16gica não são, todavia, as esoecfrtces para o caso de
saúde que seria o objeto ,doórgão.

~ obvio que}i!xistem na apreciação e na fiscalização das
contas, matérIas jurídicas, atkninIstrativas e econõmicas, mas, emcaráter suple
mgntar e ccmtenentar , sendo as "Contas", COlT.O se qualifica o Tribunal, o objeti
vo central da tarefa.

A moralidade que se deseja defender na prestação de ccn

:~~i:~e ser sustentada ~través de un especializadIssimo conhecimentode Conto!

A modificação~ alinitiroos seja a necessária é a que vi
sa a inclusão do Bacharel emCiências Contábeis, o chamado "Contador", a quem é

ministrado ensino do terceiro grau, e não se confunde Com o "Técnico emContabi
lidade", que é do 212 grau

Se a Constituição, em seu projeto, e atual assim normat,!
za, garante o exercfcíc das profissões e se a lei que regulamenta aquela de Con

tador faz. deste PRiVA.TIVO o examede contas, a revisão e fiscaliz.ação de contas,
não é coerente que a mesma Carta Magna despreze o que consagra, sob pena de con

tradição e discriminação.
E necessário, portanto, incluir a palavra "contábeis" no

texto constitucional, para corrigir grosseira omissão. e neutralizar procedimen
tos que não se justificam diante de una profiss'Ao que é a única que tem por base
o sistema contábil.

Nãose justifica - e há razões de ordemética para tal _

que se assegure a presença emTribunal de Contas, dentro do princIpio da !trparc!
alidade, neutralidade e representação da sociedade, de servidores seu cotocoeote.
Tal participação mancharia o arcabouçooectsõrtc, emque pese o alto conceito e
idoneidade da mão de obra que se deseja privilegiar. Precisamos de un Tribunal
onde não se manifeste luta pelo poder ou representação e ~ de fato represente
o poder fiscalizador da nação e nele a populaçDo esteja representada.

2) Substitua-se o inciso II e suas alíneas "a" e "b" do
Art 145 pala seguinte redação'

turos problemas.

Art 145 0'0 ., ••••• 0'0 •••••••••••••••••••••••••••••

1•••.••••.••..•....•...•.. ~. 0.0 ••••••••••••

11 - dois terços, escolhidos pelo Congresso Nacional,

COOImandato de seis anos, não renovável, dentre profissionais indicados por enti
dades representativas da sociedade civll, na forma que a lei estabelecer

A expressão "nível superior" é necessária para evitar f,!!

JUSTIFICAcno

BeCA tmlF'ICATlVA

DISPOSJTIVO aelIAOO: Art 137
Redigir o inciso XIII, letra c, do artigo

12. elo projeto. assim:

o art.37, passa a ter a seguinte redação, suprimindo-se o seu Pará

grafo llnico:

"Art. 37 _ Qualquer cidadão, o Ministério PúbUco, e as pessoas

juddicas tipificadas em le1s, poderão requerer a anulação de atos l!:.

sivos ao erário público ou de órgi'fos ou empresas que partic.!pe do Est!

do, sem onús Judiciais e d~ sucumbência, salvo Quando litigante de má,
tê.-

E muito comum encontrarmos áreas abandona-

"XIII - A propriedade privada, assegurada

_ as desapropriaçêies urbanas necess!

e protegida pelo Estado

c)

JUSTIFICAClto

das, tomadas pela vegetação pobre, em pleno setor urbeoc, servidas

por pavimentaçilo, energia elétrica, água e. por vezes, até mesmo

pelo saneamento. Sl\.o pessoas ricas Que aplicam grande capital em

terrenos, como reserva de valor. Não as aproveitam; nada constro

em nesses locaisj querem gozar da "~lOr1zaçDO desses vazios tra

zida pelo Poder Pdbllco e talllbem pelos vizinhos que etllfJcam,epr,2.

veltaa suas propr}edldeS, confinando COIll terrenos baldios • .Nesses

rias à execução de projetos de interesse social e urbanístico se

rDo pagas em dinheiro ou em tItulos da dIvida pública, na forma

que a lei estabelecer.

u~~~"=:J

fui~;'JftJ

EMENDA MODIFICATIVA

OISPOSITIVO atENOADO: Art.37 do. Projeto de Constituição.

por PlENA:RIO

EMENDA lP14524·4
~IZ AlME:tDA

te redação:
O Art 137 do Projeto de Constituição passa a ter a segui!!

JUSTIFICAÇRO

Art 137 - A fiscalização flnanceira, orçamentária, opera
cional e patr!fI'IOl1ial da lktUioserá exercida pelo congresso Nacional, mediante con
trole externo, epelos sistemas de controle interno de cada poder, quanto aos as:
pectos de eficácia, eficiência, econom1cidade, legalidade, legitimidade, essencie
l1dàde, normalidade, correção contábll e autenticidade doclmental, na forma da
lei.

E necessário explicitar corretamenté as despesas 0lJ custos
pU:lllcos. A essencialidade, a noI1f)8lidade, correção contábil e autenticidade doeu

mental devem. estar ao lado da eficácia. eficiência, economícidane, legalidade ;
legt.ldade, para tlp1ficar tJl'l sadio fato adninistratlvo. E preferível prevenir
do (J,le remediar. Deixar claros os pr1rc!pios q.Je norte11Wll 8 fiscalizaç~ financel
ra, o1'ÇlWIIentdris, operaciona1e patr.1flDnial. -
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to, assim:

Redija-se o artlgo 1), Inciso XXV, do proJ!.

eescs a emenda sustenta o direito à desapropriação com indenização

em titulos, desde que o Poder Público dela tenha neceesãdade para

execução de projetos de interesse sQciaI e urbanístico.

fTY~'~'''=J

cr;;~ffiJ

CHRISTOVAH CHIARADIA

PLENARIO

Dispositivo Emendado Art. 408. Inciso X

Emenda supress íva

Desde a co.nstituição de 1946 a regra que prevê a possi
bil1dade da Lsenção de sibutos locais para os servtçcs públicos fede
rais concedidos vem garantindo a extensão doas redes de serviços de •
ferrovias. telégrafos. telefones e energia elétrIca. aos mais afastados
rincões do país, justi ficando-se sua manutenção no texto da Carta em

elaboração Os requIsitos de Que taIs benefIcios só sejam possíveis s
estabelecidos mediante lei complementar e no interesse comum gara.tltem
não s6 a parcimônia do favor fiscal como também a concorrência de va~

tagens para os Estados e MunicIpios com a instalaçfio dos serviços ee
seus respectivos terrIt6rios.

JUSTIF"ICATIVA

r.r------_nl.."'O/ee..'JlI~/I"'~~..I.lo

I~lP14535-9
f:J

Art. •• fica assegurado aos servidores representantes do INPS nos Mu
nrcrruos, que exercem a funçl[o a mais de cinco anos. a vínculo enpre
gatício CO!l a Previdêncioa Social com todos os direitos t.rabaãhãscas ,

JUSTIFICAÇ,JIO

o presente dispositivo, propl5e-se o enqcedraeento nos
cargos da Previdência Social, dos represent.entes do INPS nos Munici
pios. (antigos representantes do FunruraI), que exercem uma laboriosa
função pelo seu asneccc social e que não mantêm com a Previdênci So
cial qualqer vínculo empregatício, visto que. são contratados por for
ça de uma portaria do MiniStério. -

E jnadimissível que, justamente nos Municípios nas Suas
áreas rurais, em que o cuidado preventivo deva ser maIs atuante, de
paramos com um quadro de total desprezo por parte das autoridades ,
principlalllente da área previdenciária. onde a estrutura administrati_
va não funcona não s6 por falta de todos eeter.í.eãs , e lIláQuinas. como
també.m a falta de incentivo, para o real e satisfat6rio exercício da
funçiIo por parte destes -representantes- previdenciários.

) No eceentn que buscamos as transformações e avanços pa-
ra o povo brasileiro através da Assembleia Nacional Constituinte •
nlio "aderíamos deixar que os direitos prevfeeneãâracs para as popula
ções rurais não tenham COIIO serem oferecidos, por falta da lIais eãe
eenrar e principal organização que é: a estrutura administrativa.

r;~~'''=:J

fui:ifiiJ

xxv - proibição das atividades de interme

d1aç:io :remunerada da mão-de-obra permanente, temporária ou sazonal,

ainda Que mediante locação, salvo quanto aos trabalhadores avulsos

que exercem suas atividades através de suas entidades Sindicais

EMENDA ADITIVA

EMENDA lP14528-7
(!J Constituinte PLfNIO MARTINS

JUSTlFICAClto

(!J Pl ENA:RIO=- fU,.Q/Nlrtl' ..~e ____,

Suprima-se do inciso X do art. 408 a expressão: "assegurada a sua pa

ticipação na gestão e nas decisl5es das Instituições Públicas relaci,2

nadas a meio ambiente".

EMENDA ADITIVA

Pff'~'''''~

(IT}3j·~CN.

JUSTIFICATIVA

PLENARIO

CHRISTOVAM CHIARADIA

Seria. em suma fazer prevalecer o ãnt.et-esae da maloria

sobre o interesse coletivo.

Acrescente-se I onde couber, nas disposições transitó
rias, o seguinte arUgo:

Art •• "E mantida a cobrança do empréstimo compulsóri
incidente sobre o consumo de energia elétrlca, cuja destinação. regi
me jurIdico e prazo de duração, compete à lei ordinária estabelecer".

Di.spos1.tivo emendado - art:. 55 •

Suprilllir os ~r'9rafos 2ft e 3ft e dá nova redação ao art. 5S que paSSA ser o se

guinte:

EMI::NM SUBS'I'I'IU'rIVA

Efetivàmente, empreendimentos tie vulto devem ser cond.!

cionados ... estudo prévio de impacto amblental, de acordo con:.., leis

orcenadores da matéria Também concordamos que a comunidade deva ze-.

lar pela preservação do meio ambiente e dela participar ativamente

No entanto, nve t raçãc de Impacto Ambiental constitui-se tarefa técn.!

ce , interdisciplinar e especiallzada, não sendo apropriado conduzi-l

em reuniões de debates públicos, com fins decisórios.

Que 'ao público seja sugerido manifestar-se sobre a ôec

são a ser tomada nos parece recomendável tal corno previsto 110 capít.!!.

10 lII. art 17 inciso I letras "a" e "h", mcãso VII letras "d" e

"e" devendo, no entanto, tais procedimentos sujef tarem-se a critério

contidos em lei ordinária.

No tocante à prcduçãc , t.ransnussãc e distribuição de

Enetgia Elétr1ca, há que ser condiderado o fato de que o sistema

elétrico é interligado, regional e interregionalmente. ccnatat.e-se ,

por isso, a universalidade dos interesses afetados, ficando a grande

comunidade prejudicada pelo eventual posicionamento da pequena com.!!.

nidade.

JUSTIFICATIVA

o auto financiamento dos projetos de expansão e nernc
ria dos serviços públicos é aporte de recursos dos lllais interessantes.

pois assegura a ccot rreotcac-orererencrar dos respectivos usuários, d
forma equitativa.

No Brasil, além do auto financiamento para a expansão
dos serviços telefônicos. existe atualmente o empréstimo compuls6rio
em favor da ELETRDBRAS Embora não se tratasse de eeprest Inc público
propriamente dito, pois sua receita .nãc se destina no orçamento da '
unriõ,-n;;-;eu resgate se faz com recursos do erário, o emprestfec da

ELETROBRAs vem obtendo tratamento semelhantes ao que é dado aos emprés
timas públicos.

Por isso torna-se necessário. para manter o instituto,
resalva quanto à sua vigência. W

Com efeito, logo ap6s a promulgação da constftuição de
1967, que condicionava a existência dos emprestimos compulsorios à sua
previsão em lei complementar, epeesscu-ee o legislador em editar a lei
complementar n12 13, autorizando a manutenção dos empréstimos compuls6
rios sobre energia elétrica.

E claro que, inobstante desnecessária aquela medida
legislativa. sua adoção provocou incertezas quanto ao regime legal do
emprestimo compuls6rio sobre energia elétrica. de tal sorte que. sem a
re,ssalva preconizada na presente emenda. _ificilmente sobreviverá o
instituto.

Tendo em vista que o empréstimo compulsório sobre ene!
9ia elétl:ica constitui importante fonte de Tlnanciamento dos projetos
elétricos a cargo da ELETROBRAs. já em andamento, não se pode. sem pr.2
videnciar fonte alternativa, exclui-la pura E!" simplesmente.

EMENDA" Wl4537·6
l: ClIl\lsrov"" CHIAlU\DIA

tJ (ãlYtá /\}.A) ASs~L;:~e=~;:·~~Sn1Ul1m
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,EMENDA lP14536-8
l:
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JUSTIFICATIVA

AFONSO AlUNOS

PLEN1I:RIO

EijENDA ADI'IIYA

Acrescente:!.se ao Capítulo VIII, título IV, aispositivo nos segu1n
tes tertlosyb1"tJ!.<~•.'4Pt,

"Art. - As pessoas jU2:ídicas de cHreito pub11co responderão pelo.--

dano que seus func10nirios, nessa qua1L:l.ade. caUSarem a terCe1r.QJil

Parágrafo ün.1oo .. Caberá a'i,io regressiva co~ncioni;.1:res~--;
ponsãvel nos casos de culpa ou dolo."

A eMenda viaa a r~stabelecer a redação do 'reaee COnstitucional

V1gent~. que eens ag ecu or1entação doutrinária, Jurisprl,1del1cia1 e

legislau.va predOMinante na matéria.

A adoç4o da eeo ea.e da responsabihdade objetiva. segundo a

qual o Estado responde pelos danl)s que seus agentes. a&1ndo nessa

qualidade, caus:relll a te:ceJ.ros. independent:emente da noção de cu!

pa. e sem preJu1zo da açao regreaS1va contra o funcionirio respon

sável. confere m.a10r tranqUi1idade nas relações do c1dadão COM o

Estado. alem de ensejar Justas iQdenizaçõa•• freqUentes neste inf

cio da Nova República. não ee cOlllpreendendo. pois. o silêncio do
AnteprOJeto sob-re o BBsunto.

aumento das atribuições do Poder Legislativo, a ser consagrado na

futura ConstituIção.
M O ingresso no serviço público, através de concurso de

provas e títulos é princípio altamente moralizador. periodicame!!
te os jornais, interessados na desgaste do Poder Legislativo, d~

nunciam supostas ou verdadeiras admissões nas duas Casas do COE
gresso de funcionários sem concurso.

A proposta estabelece o concurso público de titulos
mais provas para o ingresso nos quadros da C.§mara dos Deputados e
do Senado Federal dos Servidores que prestaram relevantes serv.!
ccs durante os trabalhos de eãebcxaçãc da Constituinte.

PLENARIO

III - instituir isenções de tributos de competência
dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios, salvo nos casos e..!
tabelecidos em lei complementar, quanto aos serviços públicos federai
concedidos, tendo _m vista o interesse comum.

Substituir o itelll III, do artigo 266. seção lI. ~api_

tt,llo I, T1tu~o VII, pela redação seguinte:
"Art. 266 ••••••••••••••••••••••••••••••••••

.U......../C~..,uli~'I..e~...oiG' -,

r.r----------TU,.~/<lUIT'~'"'iIo ____,

=- fIUIl,.~'l"'"'ih __.

Art. 497 - A Mesa da Assembléia Nacional Constituinte
promoverão concurso de provas e títulos para o aproveitamento rrc

quadro permanente do Senado federal e da Câmara dos Oeputados dos
servidores contratados sob o regime da Consolidação das Leis do
Trabalho e dos assessores que prestoum serviços durante os tr..!!.
balhos da elaboração da Constituição.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se como art. 497 o seguinte dispositivo:

JUSTIFICATIVA

A Assemoléia Ca~stituinte de 1946 aprovou. no act , 20

das Disposições Transit6rias o aproveitamento dos funcionários
que prestaram serviços durante os trabalhos da ereboreçãc da COI1.!
tltuinte.

Com o presente dIsposIt!vo.. propõe-se o eorcvef taaen-,
to dos servidores que prestaram serviços à Assembléia Nacional
Constituinte, e ao Congresso Nacional, depols de realizaao CO!!

curso de prova.s e títulos. Com essa iniciativa, pretende-se não
s6 garantir a tranquilidade dos servidores como também dotar o
efetivo das duas Casas do Congresso de funcionários que edquãr-r-,

ram vasta experiência nos árduos trabalhos de elaboração da Con.!
tituição.

Tais funcionários serão necessários. tendo em vista I)

1~:lP14533·3
(!J

fTiõM~;''':J

rr;;7.:vN

r;;;~"'=:J

l'r;)7~lillJ

AOS IncIsos X e XX, cio artigo 54, do proje

to, dar a seguinte redação:

MARTINS

EMENDA MODIFICATIVA

f!lPLENARIO

Esta redação dos incisos distribue melhor a

competência dos eurucrpros ,

JUSTIfICAÇAQ

a que pretende a disposiç§o do projeto ê f.!!!,

pedir a exploraçlo que se faz do trabalho do pequeno prestador de

serviços Não pode ricar defesa a atividade prestada pelo trabalh..!!.

dor avulso, quem exerce seu labor sempre observado pelos 6rglios

que o protege. Como exemplo desse Upo de trabalho protegido lem

breecs o prestado pelos carregadores e ensacadores de café, congr.!:,

gados por uma Federaçlio Nacional, a qual se bate por essa ftlodific..!!.

Ç:lio do dispositivo que se deseja emendar.

x - estabelecer políticas gerais e setoria

is, belll COIllO elaborar e executar planos nacionais e regionais de

ordenação do territ6rio e de desenvolvimento econ.ômico e social;

EMENOA MODIFICATIVA

União de gerenciar os recursos hídricos, esta deve ser abrangente.

num s6 todo, para integrar os sistemas específicos das unidades da

Federaça:o.

VI - explorar diretamente ou mediante con

cessão, os servfçcs públJcos locais de gás combustível canalizado,

salvo nos municípios integrantes de.regiões metropolitanas e a910-

XX_ instituir um sistema nacional de geren...

ciaMento de recursos hídricos, tendo tendo como base a bacia hidr.2,

gráfica integrando sistemas específicos das unidades da federação.

Inclull-se ao Projeto de Constituição, nas d1sposlçlSes trans1t6rlas o
seguinte disposItivot rn dÁ.~.

11 _ promover a melhoria das cond:tçBes .ne
bitacionais, de saneamento básico e de transporte urbano da popu1..!!.

çDo;

Aos Incisos II e VI, parágrafo 1.0, do artI

go 66 do projeto se dê a seguinte redação:

Esta a visão do Ministério do Desenvolvime.n

to Urbano e Meio Ambiente.

lIleraç15es urbanas.

r.r T....,.~.T1.oel;Ie

JUSTIFlCAeM

Ao UnHio d~ve ser dada competência não s6 de

elaborar e executar planos nacionais e regionais, mas, ainda, a de

promover a ordenação do territ6rio pátrio~ Quanto à competência da

(!I PLEN~RIO

(!I PLEN~RIO

flI1ENDA lP14529-5
(!I Constituinte PLfNIO MARTINS

r.r- '~..JIIIO/COM".lt/."'~~.. ulo

EMENDA lP14530-9
(:J Constituinte PLfNID

EMENDA lP14531-7 "~--------'I !õrp,uO""T='1:CONSTITUINTE'JOSE MAURICIO . c.....J l-J
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JUSTItICAC1!:o

Por fim, parece-nos também do maior interesse que as ga

rantias relativas à aposentadoria figurem no texto da Constituiçã~
Que ora se elabora.

o primeiro artigo visa a garantir aos membros do

Ministério Público da União a isonomia. unidade e igualdade da Inst!

tuição, permí.t.Indo justo escalonamento de vencimentos, e levando-se

em conta os percebidos peio exercente da direção superior do Ministf

rio Público da União, o Procurador-Geral da Repliblica •

Por outro lado, é necessário manter o preceito, jfconsi.n

nado na atual Ca1:'ta Magna, de que o ingresso na carreira do Ministé
rio Público se faça por concurso -

Parágrafo único. Os Estados fixarão os venc1me,!!.

tos ncs respectivos Ministérios Públicos, observado

principio da irredutibilidade.

Art 235. O ingresso na carreira do Ministério PQ

blico rer-ee-é por concurso de provas e títulos, com a

participação da Ordenl dos Advogados do Brasil, übedeceg
do-se, nas nomeações, à ordem de classificação.

Art. 236 Os membros do Ministério Público terão

aposentadotia compuls6ria, com vencimentos, Integrais, por
invalidez. ou aos setenta anos de idade, e facultativa.

aos trinta anos de serviço.

fS~~'OO:J

f'JW'~ãLã?J
.Luulo/co.... ll./I~.....u ....'- ~

PLENKRIO

EMENDA- lP14544-9.
l':J CONSTITUINTE LAVOISIER ;;;;;A

..
Acrescentar ao artigo 270, maís um inciso, de nQ VI, atribui!!.

do à uruãc Federal competência para instituir impostos sobre.

]1.
. Y' - Geração, }ransmissão, Transformação e Distribuição de

Energia Elé_trica ~e qualquer origem

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICATIVA:

PLE:NARIO
.,....."""'....,'"....".~-------,

A idéia é unificar. na área tritlutária, a participagão do senado Federal
na determinação das a:l.:!quotas de Imposto (le CirCUlação ee Mercadorias - I~ _ no

campo dos combustlveis ener9é.ticoa~

O coClbust!ve1 nuclear é típico. Res;u1ta do processaillento industria1 do

urâp.lo, e é utilizado eJII centrais nucleares 9eradora6 de energia e1étrica. Ele

se apresenta sob a foma de barras agrupadas em feues, sendo cada WDlI delas eee

posta (le um c:i.lindro metá1ico contendo pastilhas de urânio enriqueci(lo.

JUSTIFICATIVA

1- •••••••••••••••••••

11 - as a1!quotas ap1icáveis às operações internas realizadas com energia

elétrica e com petró1eo, meruscve combustíveis l!quidos e gasosos

de1e derivados, e nuclear.

EMENDA lP14540-6 I ..,,·-------'1 M'P'F"L"'----'tJ CHRI5TOVAH CHIARADIA . I:.....- -'

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

No Estaoo Federal onde convivem duas creens Jur!cü.cas oistintas, mas não

antagônicas, estabelece-se, constitucionalmente, uma repartição de competências

pol!tico-aomiTÚstrativa e legislativa entre a União e os EstaOos-membros.

A idl!ia é dirimir na Constituição ora em elaboração, possíveis choques

de,competênc1.!ls entre as entidades po~!ticas federadas.

Como li !:;abielo o princIpio (los poeleres ;ulIpl!cltos nasceu, jurispru(lencia1

eeaee , nos Estados unidos quam1o, numcaso concreto levaelo a julgalllento na Supre

JDlI côrte,lHac CUlloch x Haryland)verificou-se a impossibilidade de a Uni.ão poder

exerce.a CQlllpetênçiaconstitucionlll $emque lhe fossem reconhecidos os meios

pl:!lra tanto.

§ 2R _ As constituições dos Estados assegurarão a autonomia municipal.

Assim, propomos a inclusão no art. 55 em questão do parágrafO 111 que

busca restabelecer, na melhor tradição constitucionlll brasileira, a delegação dos

poderes não-enumerados aos Estados-Illelllbros e a teoria dos poderes implIcib ~

Uni;o.
Tais r-r- são aqueles que ee contêlll nos expressamente (lelegad~s, de

aee emanando de maneira natura1, de sorte li permitir a sua p1enll realiz;açao.

§ IR - são conferidos aos Estados todas as competências que, eXplíe!

ta ou itlp1!cl.tamente, não 1.1les sejam vedados por esta COnsti

tuição.

JUS'l':tF:tCA'l':tVA

Art 55 _ Os Estados se organizam e se regem pelas constituições e leis

que adotarem, observados os princIpios desta constituição.

Na traoição brasileira, que tem seguido o IIIOdelo bi-eentenário 00 siste
ma constitucionlll norte-americano. eseeceaece-ee que â União cabem as competên 

cias enumeradas (Arts. 8R oa Cf' vigente e 54 do Projeto) e aos Estaoos feoeraoos

as não-enumeradas ou remanescentes.

Nas nossas Leis Maiores ele Velll consagraelo no art. 65, 211, da constitu.!

ç;o de 19B1: no art. 71, IV, da constituição de 1934: no inciso :tI do art. 21 da

Carta política de 1937, no parágrafo 111 do art 18 da constituição de 1946 e no

parágrafo 111 do art. 13 da constituição em vigor.

A não inserção desse pnndpio na futura Carta Magnado PaIs poelerá ma

nietar ti União em IlUitas das iniciativas que lhe são conferidas constitucionalme.2

te, CQIllCl tambémcriar situações de confll.to com as unielades fe(ler<ldas.

Por outro laao, GUprilJÚ,UlOs os parágrafOS 2t e 311 do atual ProJeto por
consideráMlos inaoequados à Lei Maior federal. são IlIatérias próprias da normati

zação estadual, constitucicaal ou não.

Mantivemos o parágrafo 111. renumerando--o para 2' por entendermos váUda

o. ltlr.brança n'al:lMltiva constitucional da garantia da trJanutenção da autonolllia 1II,ln!...

clpa1.

As atividades descritas compreendem as fases da preataçãc de

um servaçc público, definido em outras matrizes const.Ltuc.ícnars como

de competência (legislativa e executória) da umão Federal - que

pr es taré por si ou por quem rne faça às vezes, em regime de deleg~

ção (ccccessuc) ,

Assim, a ccmpe tênma para instltuir tmbutos deve ser privatl

va do seu respectivo titular, - ao revez teríamos uma atividade g,2
vernamental sendo tributada pOI:.> out.re esfera de Governo, a par da
incongruêncla sobre a cepecmade legIslativs, com a incidência de

reflexos no CUSTO OE SERVIÇO a ser oferecido ao contribuinte

EMENDA lP1454.1~1 ."'..-----~ M'''PF''L''---'tJ CHRISTOVAM CHIARADIA _J C...- -"

Adite-se ao Art. 32 este item:

Art. 32 - •••

IX - MANDADO DE GARANTIA SOCIAL

r ~cresc.§Ilte-se ao ProJeto o seguinte artigOl.,vO,&I"/-/.....e..o
J7:c-f1..t.LOUL-)ln<d.c.~. J ~

Art ...... - Conceder-se-á !1ANDADO DE GARANTIA SOCIAL, que

terá o ri~o processual definido por lei, para 1?roteger os direitos 50

ciais consagrados por esta Constituição. ... -

JUSTIFICATIVA

TUTo'''''IT.'ocAÇ1.------------,

EMENDA ADITIVA

DISPO~TIVO EMENDADOr- ART. )78

Ao art. 378, acrescente-se um § 51l, com a se.,

guint. :,udaçDo:

PLEU1.RIO

EMENDA MOD!FICADA

ARTIGO 413 PASSA A TER A REDAÇÃÓ SEGUINTE:

Art. 4.L3.- A con!3ervaçãõ e recuperação do Me.1o Ambiente, far-se-á

com recursos oriundos de contribltições que incidam sobre as at!,

vidades potencialmente poluidoras e a exploração de recursos n!.
turais, conforme o estabelecido em lei ordinária~

JUSTIFICATIVA

o Mandado de Garantia Social e um imperativo da

evolução constitucional e de nossa realidade sôcrc-eccnôeuca,

A garantia constitucional constituJ.-se em realidade con

creta que confere exequibilidade dos direitos preconizados pela Cons
tituição e pelas leis.

....."....."....,------------,
EMENDA SUBSTITUTIVA

Dispositivo Emendado: Art. 17. inciso IV, letra "o"

Passa a vigorar com a seguinte receção ,

JUSlltICAl;P:O:

o texto proposto tem sentido de manter sob a adminlstraçl:lo'
das Conf8deraço~s Nacionais da Industria e do Comercio _ os SESIISENAI

e 5ESC/SENAC, respectivamente, e transformar o SENAR- SERVIÇO NACIO

NAL. OE FORMAÇAO PROFISSIONAL RURAL. atualmente subordinado e dirigi

do pelo Ministerio do Trabalho, em entidade civil de direito privado,
sob a administraçl:lo da Confederaçl:lo Nacional da Agricultura.

T<:I1 proposição vem ajustar-se à politica governamental de
desestatizaçao dos serviços e e.tIvidades que possam e devam ser aten
didos pela iniciativa privada. -

Sendo acolhida esta proflosiç'1:\o estará preservada a inlciat!

va privada e o consequente atend1mento aos trabalhadores da indús

tria, do comércio e da agricultura com adequada formaçllio profissio

nal e o atendimento social à sua familia, em prol do bem-estar so:

eial e do progresso econômico, em consonância com os objetivos e

metas preconizados n05 compromissos democráticos aSsumidos per81lte
a Nação.

Art. 17 -

inciso 1.v - ,

o ) As entidades de odentação e de formaç'1:lo tI:OfiSsiOnal ,

cultural, recreativa e de assistência socIal, voltadas

para o atendimento aos trabalhadores urbehcs g rurais ,

serão criadas, dirigidas e mantidas pelas entidades sln

dicais da industria, do comércIo e da agricultura co;

recursos arrecadados nas atividades eccnõmícas respect!
vas

PLENARIO

CHRISTOVAM CHIARAOHI.

A criação de um Fundo, ti\l como previsto no artigo do proJ~

to/tráz em si a i~converliência e a complexidade de aClm1nistrã-lo.

Melhor seria canalizar-se 'Para órgãos eS'Pec:lfiCOs da ad:minis

:tração regional, estadual, e municipal. diretamente, os -

do ressarcimento em questãb.

A lecris~ação ordinárIã particularizará a matéria. de molde a
adequã-Ia às dU:~rentes situações.

A InstabilIdade do mercado de trabalho, a sazonal Idade de c:ertc$

setores da economia a mlgraçàeo de m!lo~de-obraano pais, a POUC<i:

qualificação de n"kIllOs, o grande contIngente de mào-de_obra fem

nina não qualIficada (que prf'C'lsar InteÇlrar a força produtl\a p;
ra sobreVivênCia) não permitem qualquer adoção de medidas Que I;;'
peçam a contratação efetl ...a, por tempo determlrlaoo tetrlpOrárl:
ou SDzc"'1sl, sob pena de se contrIbUIr emmulLo com a mIsérIa
absoluta, a marginalidade e o aumento da c:nmlnalldade

A proibição das ~tlvldadl'~ econOrmc:as em questão, red~zlrâ a

ferta de e-rprego no pais m detrimento dos trabalhadores

Sup r rmev s e o InCISO XXV do Ar t 13 do Capitulo 11 do ...ri?oJeto

de Constitllção que diz:

"XXV ~ p r orbr ção das a t l vr dade s de Intermediação remunerada da

mão-de-obra permanente, t erro nr à r ra ou sazonal, ainda que
mediante locação,"

EMENDA lP14543·t,
[!J Constituinte ;~~RS'-L-AN-O-IN-------ter-;;~o~

f'J ==:J PÇi';J;J

ART. 378
§SIl. Será obrigatório o ensino, de forma simpli fi

ficada, da ConstituiçDo do Brasil, nos últimos anos dos cursos

básicos.

No inIcio do século, nos últimos anos dos cursos

pfimários, eram ensinados, de forma simplificada, os principias

básicos da ConstituiçDo Brasileira.
visava-se, com isso, fazer com que aquele grande

contingente de brasileiros, que não prossegue seus estudos após a

fase básica, pudesset, conhecer os seus direitos e deveres, bem

como a organizaçrlo poHtica de seu;-pdís.
salientava JOJtO BARBALHO, na Constiuiçl:lo Federal

Brasllelra, 4- erj., Livraria Francisco Alves, RJ, 1913, pág. V:

.- "Em nosso tempo e com o regime de governo que temos, é necessário

que a escola ministre aos meninos certás indispensáveis noções da

vi~ª .civil e pol!t1ca. Uma enorme maioria de seus alunos deixa-as

'para nunca mais receber ensino algum, e é de máximo interesse, im_

porta Illuito à felicidade pública que se derramem na popula~Do no_
çOes exatas dos dIreitos e deveres clvicos. das relaçOes e encargos

que resultam da qualidade de cidadl:lo e o conhecimento da organiza

çllio wernsmental e pol1tica do estado ( •• ) aqueles que, COII\O c1

dad!l.o~, tem de, na qualidade de jurados, de eleitores, de funcio

nários pol!ticos. tomar parte no governo de sua pátria, indispen

savelmente devem possuir noçOes exatas desse governo".
Como essa situaçl:lo permanece e, especialmente, na

fase ele r~democratizaçno em que nos encontramos, o ensino obriga

tório, de forma simplificada, da Constituiçao do Brasil, nos últi

mos anos dos cursos básicos, é matéria da mais suma importância.
e que deve ser ele....ada a n1....el constitucionaL

JU5TIFICACJtO

r.r Tn.."Ut1I',c~io

EMENDA MJOIFICATIVA

Dispositivo emendado - Art. 272

o inciso IX aa, § 711 (lo art 272 pllssa a ter a seguinte red<lção

Art. 212 _ Compete aos Esta(los e ao Oistn.to Federal instituir impostos sobre:

• x- .

IV - ••••••.•••••

§ 7'- ••

TUTo/.~''''",.çlo

.I:i'• .4~ ~+ ...... -; ~a'l .c. ~~~;... n a.oo:li~ 33:> .~:J"

~")&I~V,~.Jo4~~

Art. 234 Os vencimentos do Ministério Pliblico da
União serão irredlltfve1s e fixados com diferença eyceden

te a dez por cento 1 de uma para outra Categoria, daqui
les atrIbuídos ao Procurador-Geral da República, que não

serão inferiores aos percebidos, a qualquer título, p!:.

los Minist.ros do Supremo TI! ')unal Federal.

PL.ENARIO

" ...""'".,,....,-----------'~
EMENDA SUBSTITUTIVA

Dispositivo Emendado: Art. 384 do Projeto de constituiçDo
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Pas sa a vigorar com a seguinte redação

"Art. JB4- As empresas cceercfaâs , industriais
e agricolas são obrigadas a manter escolas de

aprendizagem para menores e cursos de qualifl
cação e aperfeiçoamento profissional para se
us trabalhadores.

As despesas com o encargos SOCla3.S são mu!.

tas vezes superao res à isenção de que gozam as institu1ÇÕeS. Quando

a 1e:L det ernu.ncu esté benefrcío às entada des f1lantrópl.cas não eXl~

tnam os demaa s encargos.

Esperamos com esta emenda. restabelecer

atlv1dades destas msta.tuacêes que ê mteresse re revant c para o país. Emenda: SUPRE5SIVA

JUSTlFICAC1!:O:
Dispositivo emendado. Art. 12, VII, letra -e«.

o texto proposto tem o objetivo de assegurar
nas empresas industriais, comerciais e agrícolas a obrigatorIedade de
manutenção das escolas de aprendizagem para menores e cursos de qua.,
11 flcat;~o e aperfeiçoamento profissional para seus trabalhadores

~ Tais atividades serão desenvolvidas pelos

5ENAI r SENAC e SENAR. sob a administração das Confederações eracrcnaí.s

da lndustria _ eMI, Comercio - CNC e Agricultura ..CNA, Respectivamen

te.

EMENDA lP14547-3 .,,", ..."..
F""""". aamo-=o. '"'" rai=illla•.- Lmu• .-rlldlDe+L ~

PJ P;~~";~~~~1a/.u.~D.n1e J cr&i;;WJ
m-----------TI.'D'..'IT"If:~lo ~

EMBNDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO art. 458

Dê-se ao art. 458 do Projeto de Const~tu~ção a segu1nte reda-
câc-

PLUí.'D'~Q"'Sll"'U'.D"'U;:"- --,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 480

No Projeto de Constituição da Comissão de Sistematiza

ção , o Art. 1180 passa ter a seguinte redação.:

"Art 480 - São assegurados aos atuais servidores pú

blicos da administração direta e das autarquias, os direltos adqu

ridos relativos à estabUidade e- à contaçen do tempo de serviço pú

blico para fins de licença esnecaat , gratlficação adicional, creme
çãc , disponibilidade e aposentadoria, nos termos da legislaç~o e
vigor até a data de p rumuLqaçân desta Constituição.

§ 112 _ O servidor admitido até 23 de janeiro de 1967

estável, passando a ocupar cargo público na classe imediata
§ 29 _ As vantagens e Os edacâ.cnat s , que estejam send

percebidos em desacordo com esta Constituição, ficam congelados,
partir da data de sua promulgação. absorvíd:l o excesso nos reajus

tes posteriores. Tl

suprima-se do Projeto de Constituição a letra "d". VII do

Art. 12.

JUSTlF'!CATIVA

Trata-se de assunto a ser regulado em lei ordinária, tendo_

se sempre presente a predominância dos interesses da sociedade co
mo um todo sobre os interesses individuais

~ 'UTO"U""'.AÇ;:D' ~

Emenda: SUPRESSIVA

Dispositivo emendado: Art 17, VI. letra g.

" Art. 456 - A eleição do prÓX:Lmo Pres1dente da Repúbl:lca s~

rá eeeaaeeee no âaa 15 de novembro de 1988 (hum IlUl novecentos e

caeenee e O:Lto), com a posse do eie:lto no daa 15 de março de 1989.

quando se encerra o mandato do atual t1tular do cargo".

A ele:u;ão do futuro Prelndente da República pelo voto d1reto

e secreto de todos os braS11e:Lros é uma forte aspiraçiio popular.A

conetu.t.ua.nte não pode voltar suas costas para a vontade do povo e

deve aprovar um disposit1.vO que gat'anta esse legít1mo d1re1to no

prazo mais curto de tempo possível. ccnsaeereees que o mandato do

atual Pres1dente da Repúbl1.ca, eaeaee pelo ColégJ.o Ele1.toral para

um governo de trans:Lção. se esgota com a promulgação da nova Car

ta Magna do país. Nesse sentido, deverão ser reaaaeeaee ele1ções

diretas para escolher o sucessor do atual Pres:Ldente da Repúbl1ca

no (ha 15 de novembro de 1988. Essa emenda de plenário. subscrJ.ta

pelos líderes de eaveeece partl.dos COIII assento nesta Assembléia.

formal1za a vontade expressa da ampla rnaiorJ.a dos bras1le:Lros

EMENDA lP14548·1
tJ ,enl'dnr V1RG" In l'ynRA

tJPl ENSAIO
~----------TU'~"U.t""~O' ~

JUSTIFICAcno

E necessário assegurar aos atuais servidores públicos

os direitos adquiridos relativos.

a) i\ estabilidade, porque o item X do Art. 86 do Pro

jeto de Constituição só garante a estabilidade para os que forem

admitidos na conformidade do Lt.e-n I1 do mesmo Art. 86, a pntirr.:b d,!
ta de promulgação da nova Constltu~ção.

b) A contagem do tempo de serviço para os fins de 11-.

cença especial. gratificação adicional, promoção, disponibilidade e

eoosent.eoor.í e nos termos da legislação em vigor até a data da pro

mulgação da nova Constituição, já que é direito adquirido, devendo

pois. ser expressamente salvaguardado, pois o diteito adquirido não

tem salvaguardas contra dispositivos de uma nova Constituição.

Como o Art. 86, nos seus itens, estabelece, embora de
forma subjetiva, que os servidores públicos da administração direta

e das autarquias são os ocupantes de cargos públicos, é necessário es

tabelecereomplementarmente. de forma arecfsa , o destino dos atuais c;
letistas da administração direta e das autarquias Adotou-se na Eme~

da acima sugerida, o cntérlo de amparar os admitidos antes de 23

de janeir~ de 1967, porque sob a égide da Constituição de 19116, que

admitia a estabilidade sem concurso após 5 (cinco) anos de servtcc,
e os servidores amparados pelo § III do Art. 480, na redação desta
Emenda, já tem mais de 20 (vinte) anos de serviço público, sendo

mais que razoável que lhes conceda a estabilidade, meSlI10 porquê alén
de ser a estabilidade.ltquase que inerente" a quem tem mais de (vi~ \

te) 20 anos de serviço, poucos seno os servidores atingidos.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de materia a ser abordada em lei crtnnér ía , com.

portando prazos diferenciados. conforme a natureza dos assuntos a
que se refira.

tJ Plenário
~ 'UTD'''''lf''lC&CãD' _

Emenda: SUFRES5IVA

Dispositivo emendado. Art. 39

SuprIma-se o Artigo 39 do Projeto de Constituição.

JUSTIFICATIVA

o assunto deve ser tratado em lei ordinária, ficando .~o es

tabelecidos os casos e as ecoofceee em que não deva existir o sigilo

bancário, bem como relativo às declarações de renda.

tJplenãrio

EMENDA SUPRESSIVA

OISPOSITTVO EMENDADO: Art. 12, Item VU, letra d

Suprima-se a letra d do Item VII. do Art.

12 do Capo I, do caprojeto.

EMENDA lP14551·1 ..... ----,
tJconstituinte WALDECK ORNELAS I er=;~:'D=:J

I ~~â!ã7J
;fJ Plenário

TUf(I'''''1TlrlC~ão__--_-__--,

JUSTIFICATIVA

m- 'UT.'~U.,"otO'O;;:D

Emenda: SUPRESSIVA
DispoSitivo emendado: Art. 360

Emenda: MOOIFICATIVA

Dispositivo emendado: Art 12, item VIU, letra "a".

o texto não é matér ra constitucional, ade _

qua-se, isso sim, à lei ordinária, a exempIo da lei 5250 de 20 de

reverea.ro de 1967. que penaliza a calúnia. a di ranaçãc e a lnJú _

ria e. de uma aane tra geral. regula a liberdade de manifestação

do pensamento e de informação

nlTo'~u""ot~h_- ~

Acrescente-se ao J.tem II do Art. 17 do ProJ~

to de ccnsm.tureão ,

supr íma-ee o art. 360 do Projeta de Constituição.

JUSTIFICATIVA

Os critérios que regem as empresas privadas são os mesmos

que devem reger as empresas estatais, já que ambas se movimentam no

âmbiteJ do mesmo sistema economico e produtivo, sendo algumas delas

inclusive concorrentes no mesmo setor Se há restrições à presença
do estado em certas áreas da economia não é seguramente dificultan_

do a sua operação no nercedo o melhar meio nem O mais intel1gente

para sanar o problema

EMENDA lP14552-0 .....t: Constituinte WALDECK ORNELAS---------,

De-se a seguinte redação à letra "a". item VI11 ee Art. 12

co Projeto de constituiçãO.

Art. 12 _ •••••••••••••••••••••• " •••••••••.• I····· .. '.'
VIII - ••• •••• •• ••• .•••••••••••• •••• • • ••• • •.••

a) l;; assegurado aos brasileiro$ que se sentirem preju

dicados requerer, mediante rundanerrtação , de corrtcmüoade com a lei,

o conhecimento das referências e informações que a cada um digam re!

peito, registradas por entidades públicas ou particulares, podendo

exigir a correção e atualização dos dados, através de processo judi

cial ou ad"llinistrativo sIgiloso.

JUSTIFlCATIVA

- - _ O dispositivo não é autoapt Icãvet , havendo necessidade da

- -- - lei ~ regulamentar o. assunto, de,..modo a atender ao novo prec_~o con~
tituclQnal Sua "exequâb í.Lf dade , por outro lado, demanda fundamenta- ~>

çlIo, para evitar o congestionamento do aparelho admInIstrativo com

a multiplicidade de requerimentos.

Dispositivo emendado: Art. 12, VIIl, letra nb".

JUSTIFICATl'íA

Suprima_se a letra "b" do item VIII do-Al't. 12 do Projeto de

Consti tuição

o artigo em si tem dimensões quil.omélricas A Constituição
deve prever apenas os direitos, entre eles o de acesso às rererên.,

cias e informações sobre a própria pessoa, prevendo-se lei que os

regulamente Os cadastros bancários, por exemplo envolvem dados:s~

bre a vida privadaj os cadastros eleitorais, sobre atividades po_

liticas etc. e os avanços tecnológicos recomendam que devam ser

informatizados Ainda recentemente foi feito, sob essa forRla, o re

cadastramento geral dos eleitores. constituindo grande avanço par;

evitar fraudes eleitorais.

fG";~"'~

(Çi';fl7]

Emenda: ADITIVA

Inclua-se no Projeto de Constituição cceo disposição transitória, o se
guinte dispositivo,~ ~.

Art - Fica criado o Fundo de eescentranzeczc, para atender ao ccsteto da des

centralizaça-o dos encargos da União, conforme Plano a ser elaborado pelo Poder

Executivo Federal, ao qual caberá gerir o fundo. ouvidos os Conselhos de Repr~

sentantes de que t.ratam os ítens lU e IV do Artigo 280.

§12 _ O Fundo de Descentralização cocstftuír-ee-é do produto da arreca

dação da contribuição para o I='undo de Investimento S!<lcial (FINSOCIAL) que será

reduzido à razão de un quinto por ano, extinguindo-se definitiva"lente ao téma
no do exercícrc de 1993, bem coro de outros recursos que lhe forem destinados
pela lXlião.

§21õ! _ São serviços a serem lI'Ui'Iicipalizadosj com a colaboração da União

e do Estado.
a) - fanento agropecuário e organização do abastecimento urbanoj ~._

b) - programas de construção de llYJradiase melhoria das condições sanit!

das da populaçãoj

~ 'IITOII".m"~.D --,

[:J Plenário

-EMENDA lP14557-1
tJ çonstituinte WALDECK ORNE~~;

SUPRESSIVAEmenda:

AtUalmente as entauaêcs reglstr-uhs no Conse
lho Nacaonat de servrcc Socaal e cbns r.der-adas de utlJluuJe públJc;

são asenras da partc patronal dos encargos SOC:LalS. tnt rctnnto , es

tas 1nst1.tulÇÕcS enfrantam grandes dl.Íl.culuadcs f o a r ca r com (,.ontr~

buíções COMO o 13° sarãrac , fêrl.as remuneradas 0, pagamento do 1(.,15-:
'raas despesas n50 Justlf1cam p01S estas ent1dadeb não têm f1ns lucra

tlVOS e não dispcca dc reCUrsos para o pagamcntJ d'1s mcncJon..lllas dO;
pesas. -

Observa-se as dlflculuaJol> tllJ(' cnfrclIt.;ltl con
o funclonamcnto comUnlt.írlo, em reglõos de bal\,;t rOIHl.I, c o des1nte

ress~ na contlnuldadc dcsta lição. trazendo sénos problem.ls para ;

população carente, pr1nclpalmcnte no lntcTlor do pars~

JUSTIFICATIVA

m) As errt adades f1lantrôp:Lcas Eacnm asentas
das contT1bu11::ões obTl.gatõrl.as dos cncar

gos sccaars e Fundo de GarantJ.a de l'emp;;

de Se rv açn de seus funclonános. ou O!!
tros que venham a exi s t.s r-, A limão cabe o

pagamento do Fundo de üarant rn de Tempo de
servace aos func10nâr1os destas ans t i tuã
çães. -
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c) - programas de alfabetização e ensino de !Q grauj
d) - atenção primária de saúde â população

JJSTlflCATl\lA

A criação do fllldo de Descentralização aprovado na Canissão de Sistema
Tributário foi supressa sem q.Je houvesse conflito ou contradição C(XI'o qualquer

outro dispositivo na fase de sistematização. Registra-se, por outro lado, uma
reação à redução dos recursos da União, o QUe é contraditório com a supressão
do Fundode üescentratfseçãc Ao contrário, é precrso, inclusive. 'discriminar
os serviços a serem lJl.K1!cipalizados.

JUSTIFICACÃO

Os terrenos de marunha ,adminJ.stradQ; pela Un~ão; provocam uma série

de problemas para os MunJ.cJ.píos e para 05 Estados O pagamento de

laudêm:los, os conf13.:tos de admin:lstração entre as prefe:l.turas S:l.tu~

das sobre terrenos de meronhe , provocam entraves ao desenvojvamerrtc

urbano desses Huru.c Ipdcs • A colocação dos terrenos de mar-arme como

bens do Es t ado facJ.l.I.tal'á o deeenvcüvameneo dos Hunícipios sa'tuedcs

extensão não ultrapasse lO(dez}módulos re

gionaiS de exploração agrícola.

S 5Q - Será facultado ao proprietário do im6vel de

sapropriado para fins de Reforma Agrária co
tinuar no domlnio e posse das l.nfra_estrutlJ

ras da sede e de mais 20(vinte)módulos,se ..

não possuir outro i.óvel e nem outra fonte

de renda.Neate caso,as benfeitorias remanes

centes eerãc pagas e. dinheiro e à viSta •

ã bea.re mar. .................. ",

JUSTIfICATIVA

JUSTIFICATIVA

"Art.JI9- A Lei disporá,para ereito de Reforma Agrá 
rla,sobre os processos administrativos e 
judicial de desapropriaçilo por interesse so

cial,assegurando ao desapropriado ampla de

fesa e ao proprietárIo rural com maIs de 55

Ic.ínquenta e cinco}anos de idade,que não te
nham outra fonte de subsistência, receber o

valor da indenização em dinheiro e à vista

sobre o valor giobal da área ex.ptopriada e
respectivas benfeitorias.

§ UNICO _ O processo judicial terá uma vistorIa pré 

via ,de rito sumaríssiao,onde se decidirá o
cabimento da desapropriação e o arbitrament

de dep6sito prévio,sendo insuscetível de pe

nhora a ptopriedade rural até o 11nllte de 5

(cincol.m6dulopltegionals. de exoloracll.a agrJ
cola,explor,ada diretamente pelo trabalhador que nela

resIda e não possua outro imóvel rural,sendo limitada

exclusivamente à safra toda e qualquer garantia dada

por obrigação financeira contraída por seu proprietá

-rio.

"Art. J20 _ A aj reneçãc ou ccncessãcve qualquer t!tulo,de terras

públicas federais,estaduais ou municipa!s,com área su

periores a J.DoDha{três mil hectares},a uma s6 pesso.
física ou jur!dica,dependerá de aprovação pelo Senado

federal,sendo vedado o domínio e posse de mais de 5 

(cineo}módulos regionais de exploração agrícola a pes

soa. f!s1ca ou jurídica estrangeira."

"Art. J21 _ O Estado,reconhecendo a importlincla fundamental da -

ag1:icultura,propiciar-Ihe-á tratamento compatível com

sua equiparação às demais atividades produtivas,const
tuído o Fundo Nacional de Reforma Agrária com dotaçDo

nunca inferIor à 6";(seis por cento) da receita orça 

mentária da União -para execução da Reforma Agrária.

pr=p;;Dii~

FW'~';;il
,~•••• IO"O..'Sl10/1l'.'".,.,1o _,

JUSTIFICATIVA

Supr-ama-cae do ar-ta.go 10, o ancaac V

o caput 11, do mesmo artigo. Já trata do assunto.

__________fUl.,JVJ1IPrcAÇl. -..,

JUSTIFICATIVA

"aejam essas registradas por errtadades particulares ou

públ:l.cas, l.nclusl.ve as poh.c:l.al.S e m:l.litares. sendo eXJ.gível

correção e atual~zação dos dados, através de processo judJ.c~al

ou admin~strat~vo S.I.g~losoll

Suprima-se do art::J.go 12, caput VIII, letra a. a parte

do texto que dJ.z

tJPLENÁRIO

EMENDA lP14564-3 .....-r-t--r-r-r-r-r-r-' --,tJ CONS'l'lTUINTES GERSON CAMATA E RITA CAMATA

r

c;~~;~

rrw;;JH1l.~I~""'/CO,"II'lo/I\IICO,"'lllo ~

f'lPLEN~RIO

seguance alínea •

A concessão para a exploracão das enãese

r-as de rádio e 'teaevasâe em todo o terri

'ter-ao necacneü ,

supr-ana-se do artJ.go 12, a-tem XI, a letra "h";

__________ TnTO/j~..."C.~l:O----_~ __,

o assunto já é tratado em ar-t i ge arrter-aor-

PLENARIO

Acrescente-se ao art~go 100,~ XVI, a

EMENDA lP14559-7
f? CONSTITUINTES RITA CAMATA E GERSON CAMATA

EMENDA lP14558·9 ...,, --,
ê' CONSTITUINTES RITA CAMATA E GERSON CAMATA

" Art. J17 •••••••••••••

uê-se aos disPo"itivos ebe Ixc enumerados do Proje

to de ConstituiçM a seguinte redaç~o

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Dê_se a seguinte redaçlio às letras "c" e nd n do 

Inciso Il do Artigo 27:

Estamos reapresentado em Plenário,emenda que já

submetemos à consideração da ccsn ssão da Ordem Economica e de SIste

mat1zação da Asembiéia Nacional Constltuinte,com algumas modIrica 

çrs'es, tentando levar ao relator e demais membros,a nossa contribui 
ç~o para que Q tema seja tratado com ,.menos ral11caUza~lio para o bell

do 8rasil
Os debates em torno da Política Agrícola,fun 

diária e da Reforma Agrária não tem chegado a bom termO,mesrno por

que é um assunto grave e que envolve multos interesses
Há um processo h.!.stõrlco e lrreverss:.vei,lrnpos

to principalmente pela explosão demográfica,conjulgado com uma es
trutura arcaica do uso do solo e que avulta o problema do abasteci

menta de alimentos à população e incentiva o êxodo rural.
Essas questl5es exigem SolUÇa0 que as concilie

com a justiça e a paz social.
Acreditamos que no âmbito de Plenário,esses 

três assuntos do CapItulo II encontrem uma atmosfera lIlais propicia

ao seu exame e o 8rasil,com Isso,consiga um instrumento constltu 

clonal à altura de outras naçêSes,lnclusive de modelo cap!talista.
para resolver seus problemas fundiários e poder produzir o aliment

necessário ao seu povo e amenizar a sua dívida externa.

• SECA0 I •

" DOS DIREliOS POl.ITlCOS"

d) _ Para concorrerem a outros cargos,o President
da República,os Govern;:;.dores e Vice~Governaw

dores de Estado e os Prefeitos e Vice-prefe1

tos ídevem renunciar 4(quatro)meses antes do

pieito.

EMENDA MODIFICATIVA

c) - SDo elegíveis p-ra os mesmos cargos:o Presi
dente da República,os Governadores e Vice_Go

ver~adores de Estado,os Prefeitos e Vice-Pre

feitos, e quem os houver _sucedido ,T,lurante o

mandato

"Art. 27 ••••••••••••

ConstituInte SANT!NHO FuRTADO

O povo é quem vai julgar as adlllinistraç15es reali

zadas,concedendo ou nlio,um novo mandato através do sufrágIo nas ur
nas.

=----------".,.,-,......-----------,

rr= PHN'ji"R ;"~.."'w..:~"o ['J0';J'7J

F ),t.,.."......, ....l"':' ~ .,J,. 'r "'~.

~ lP14~67·a ..... '] r.1-;;;~~
Cf ConstJ.tUJ.nte JlILSOIl GIBSON _ C - ~

c;:~;:J

PÇi~'ãU?J

SlIio excluídos de desapropriação por interesse

~~al os im6veIs rurais reconhecidamente em
'pio~çfto de acordo COIl a extensão das terras

~~ovados por documentos fiscais .1dôneo~.

- • Ex~se, também,de desaproprlaçlf~ para rIns _

de Reforma Agrária o imóvel pessoalmente expIo

redo pelo proprietário qUe nele resida e cuja.

S 111 _ O pagamento da indenIzação de imóvel desaprow

-priado para fins de Reforma Agrária se fará da

seguInte forma: 5~(cInquenta por cento)em dI
nheiro e li vista; SOlli(cinquenta por cento) elll
dtulos da dívida pública,resgatáveis em lÓ 
(dez)anos e IODS(cem por cento) em dInheiro e

la vista quanto ss benfeitor!as_ existentes no

imóveL Tratando-se de posse imedIata,em tenss

comprovadamente produtlvas,além das benfeito 
rlas,a área a ser desapropriada também será 

paga em dinheiro e à dsta com base em avalla

ção a ser feita por um corretor oficial,um re_

presentant.e do sindica.to !,at~ona.i e UII\ repre

sentante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais

do m.unic!pio onde está si tuado o imóvel

_ A desapropriaçl:io de que trata este artigo é de

cOlllpetêncIa da Justiça Agrária.

§ ••

§ 2·

§ ,.

Constituinte SANTINHO FURTADO

"Art. 318 _ Compete à UnUio promover a Reforr.,a 
Agrária ,pfoia desaproP'riaçll.o por interesses

social,da propriedade territorial rural com

provadamente l~,produt!va,qualquer que seja
a sua extensãoA.'lediante pagamento de prévIa

e jôsta indenizaçl:io ,judicialmente arbitrada.

Se, no inícJ.o do texto. essas informações são garantidas

de forma TOTAL, f1.ca dispensável a cvcecêc de formas e modos.

§ UNICO:A runção social é cumprida quando o imóve

a) _ elevar o padrâo de vida eccnõeucc-acc.rea cul

tural das populações rurais,atraves da prea

taçDo de recursos numencs , técnicos e rInan 

ceiros pelo Governo;

b) _ aumentar a produção e a produtividade agrí 

cola,de forma ã garantir o abastecimento in

terno e gerar volumes exportáveis;

c) _ conservar os recursos natura1s,preservanljo o

meio-ambiente contra ações predatórias;

d} _ eriar condiçOes de acesso à propriedade da 

terra economicamente útil aos trabalhadores

e suas fam!lias, de pre ferêncla na região em
que habitam ou,quando as circunsUincias o 

aconseiharel:l,em zonas ajustadas na forma qu

a iel r,ieterm1nar.

r.r----------TUT./.....T..~lo

EMENDA lP14565-1 '(l

JUSTIFICATIVA

forma

rnetua-se no artJ.go 56, o segU'J.nte ;tem

Os terrenos de nar-mhe , adrnmistrados pela unaãc , prov~

caro uma sêrc.e de problemas para os MunJ.c!pios e para o Estados.

O pagamento de teooêeccs , os conflitos de adm:J.n.1.straçâo entre as

Pr-ef e atiur-es saruaeee sobre terrenos de mar~nha. provocam entr~

ves ao desenvoj.vamerrto urbano desses Mun.I.cípJ.os. A colocação dos

terrenos de maI'.I.nha como bens do Estado facJ.litarâ o desenvolvi

Art. 112 - Uão perde o mandato o Deputado Oll o Senador.

Essa ê uma ccmpe'tênca.a que deve ser excãueave

do Congresso Nac~onal A reeãaaecâc pública do processo de conee!

são de um bem que é da ccmunadade brasJ.le.I.ra torna-se neceeeãee.a,

para que, as ccmunadades envolvidas, tomem eonbecamerrto de quem é

o pretendente ã cenceseâeçquaas os seus objetJ.vos • EV.1.tar-se-ã

concessão com cbjeeavcs meramente de dcnu.ncaçjio pol!1:l.ca.

---- -- -- ----_n~ ..,Ju...."'J{I. --,

o Art~go 112. ::J.tem I. passa a ser red3.g.I.do da seguJ.nte

v - Terrenos de mar-anha ,

I - investido na função de Pr.I.llleir:o-M~nJ.stro, M.I.nistro

de Estado, Chefe de Missão D.I.plomá'tica permanente, Governador

de TeprJ.tór.I.o J Secretârio de Est~do, do' D~stríto Federal, de

TerrJ.tôrios e Prefe.I.tos das CapJ.i:aJ.s. ou eventualmente PrefeJ.to,

Presidente de empresa públl.ca ou empresa de economJ.a mJ.sta fede

raJ.s, V.I.ce Governador e V~ce Prefe.I.1:o.

---- -----_rc•• o/.u'f1rrco.;lo -,---::;:'---,

r---- """~""",,,
ExcluJ.r do artigo 52, o paragrafo VIr

~!P!4560-1 ,"'"
~ COt!STI1UINTI:S RITA CAHATA E GERSON CAMATA

EMENDA lP14562·7 '
CON5Tl'rUIllTES GERSOn CAMATA E RITA cAMATAcr== PLENARIO ,~u10«1fc,"'nl.',Ulu""1o

menta dos Mun.I.cípJ.os sJ.tuados ã beJ.ra mar.

EMEriI'Íi: lP!4561-9 ..... _
CO!lSTITUINTES GERSON CAMATA E RITA C-AMA-T-A----.
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Art~ 2111. Dourados, Agua Comprida, Araguari, Arapuã, ãrexés , Cachoeira Do.!:!.
rade , campina Verde, Campo Florido, Campos Altos, Canápolis, C~

pinópolis , Carmo do Parana!ha, Cascalho Rico, Cedro do Abaté,Ce..!!.
trallna, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas. Conquista, Co
romandel r Cruzeiro da Fortaleza, Del finópolis, Douradoquara, Es
trela do Sul, Fronteira, rrutai ;' Grupiara, Guarda-Mar. Gulmará_'
nfa , Gurinhatã l Ibiá, Indianópolis, rptecc, Ira! de Minas, Itap!.
gipe

t
Ituiutaba, Iturama, João Pinheiro, Leqanar , Lagoa formosa,

Matutina, Medeiros I Monte ~legre de Minas, Monte carmelo, Nova
ponte, peracatu, Patos de Minas. Pet.roctruc , Pedrin6polls, PerdI
~es, Pirajuba , Planura, Prata, PratJ.nha, Presidente OlegárI0,Rio

paranáiba, Romaria, ~ão Francisco de Sales, São Gonçalo do Abae
té, Slf~ Gotardo. São Jol!lio Batlsta do Glória, S!lo Roque de Ninas,
Sacramento, San~a, Santa Rosa da Serra, Santa Vit6ria ,

Serra do Salltre, 'tap í.ra, racrrat , -r í.ros , Tupaciguara, uberabe ,
uber.têndí.e , vargem acru ta , Vazante e Verissimo, devendo o Execy
tivo escolher para sua Capital a cidade de Araguarl, Araxá,
ltuiutaba, Patos de Minas. eatrccrnrc , Uberaba ou Uberlândia

lU - do MARANH1{O 00 SUL. com o desmembramento da
área do Estado do Maranhão abrangida pelos Munic!pios de Açai_
jândre , Alto Paranaíba, Amarante, Balsas, carolina, Estreito •
Fortaléza dos Nogueiras, nrajeõ, Imperatriz. João Lisboa, t.eee
to, Honte Altos, Porto franco, Riachão. saeeeroa, São Félix de
Balsas, Sfto Raimundo das Mangabeiras, Sítio Novo e Tarso frago
sc , tendo a cidade de Imperatr!z como Capital.

IV .. do TAPAJÓS, como o desmembramento da área do
Estado do Pará abrangida pelos Municípios de Alenquer, Almeirim ,
Aveiro, Faro, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximl_
né , Prainha e Santarém, tendo a cidade de Santarém como Capital.

V _ a antiga Comarca do Rio S§o Francisco. atua.
te anexada provisoriamente ao Estado da Bahia pelo Decreto de 15
de outubro de 1627 r compreendendo os Munic!pios de Angical, Bai,!
n6polls, Barra, Barreiras, Bom Jesus da Lapa (margem esquerda do
Rio S'l!io Francisco), arejcrãncra, Buritirama, Campo Alegre de
Lourdes, Canápol1s, üer ínharma, catolfi.ndia, Cocos, Coribe, Cor
rentina. Coteglpe, Cristópolis, Formosa do Rio Preto, aabcrandí ,
Mansidão. Nova Casa Nova, Nova PiHio Arcado, Nova Remanso, Ria
chão das Neves , Santa Maria da Vitória. santana, Santa RJ.ta de
céssra, São Desidério, Serra Dourada, Tabocas do Brejo e Wander

ley.

!i 1.11 - O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de§;
membrado convocará plebiscito na área emancipada dentro de tre
zentos e sessenta dias desta data

§ 2.11 _ O Executivo adotará todas as providências •
necessárias para a instalação dos Estados do Tocantins, do Tri
ângulo, de Santa Cruz, do Maranhão do Sul e do Tapajós. até tr!.
zen tos e sessenta dias ap6s a realização da consulta plebiscit!
ria, se favorável à sua criação. _

§ 3.11 _ Apllcam-se à criação e instalação dos Esta
dos, previstas neste artigo, as normas legais disciplinadoras '
da divisão do Estado de Mato Grosso, ficando os dispêndios fi
nanceiros a cargo da União, que usará recursos provenientes do
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND I em valores atualizados
proporcionais à população, área e ao número de Municípios drr
da Estado.

§ 411 _ As superfícies tert'itoriais dos Estados,en,!!
mendos nestas disposiçi3es. são definidas pelos limites exter..
nos dos respectivos Municíp!os, confrontantes com os Estados ou
Pa!ses contiguos, que constam dos itens deste artigo.

S SR _ No território de que trata a Item V deste
artigo, o Estado de Pernambuco sucede, no domínio, jurIsdição'
e competência, ao Estado da Bahia.

§ 6.11 _ A reincorporaçtio de que trata o item V des

te artigo fica condicionada a um pronunciamento favorável da
populaçll:o com domicIlio eleitoral da área territorial corresp°fr
dente à antiga Comarca do Rio São Francisco, em plebiscito a
se.r~~o máximo de trezentos e sessenta dIas pe
lo supe.rlor Trlbunal Eleitoral..

§ 7Q _ Os mandatos eletivos dos Oeputados da Bahia,
correspondentes ao eleitorado exlstente no território reincorpo
rado ao Estado de Pernambuco, serão mantidos até o final dos

seus mandatos.
JUSTIFICATIVA:

O !telll I do Art. 439 trata da cr!açA"o do Estado de
Santa Cruz, "com desmellbramento de área do Estado da Bahia".

Entre os MunicípIos relacionados como do Estado da
Bahia encontram-se os Munic!pios de: Boll Jesus da Lapa(lIlargem eo!
querda do Rio Sl:io Francisco) Canápolls, Carinhanha. Cocos. Cori
bi, Correntina, Santa MarIa da Vitória, Santana e Serra Dourada,
localizadOS na lIlatgelll esquerda do Rio sto Francisco, pet'tencen-'
tes a anUg", COllarca do RIo Stio Francisco, que ,for provIsorJrte
anexada -ao Estado da Bahia. Pôr ato inconstitucional de D~ "fredro
I, cuje reincorp.oraçJo a Pernallbuco acha-se pendente de dtcislo f

do Supremo Tribunal Federal.
lotJti1ar~ área em letigio no STF, albl de ato que depOria

all"Itra- t.II8 roa ordemconstitucional, E Wpla penalizaçlJQ a PernalrtJUl:° 1 que
foi injustamente p.rddo devIdo a sua I1tuaç~ no llOVilIlento revoluclonâr1ol QUe

defendia a Replblica e a Federaç§O, ctrl'tec!do COlIO eonrederaçollo do Ecpador.

A rova redaç~ do "caput" dOart••39 e a irclusão do it~

V e par;igTafos511, 60 e 7íl objetivam Q relncorporaçllo da Antiga CCBare3 do

fUo go Frarclsco ao Estado de Petf"\êl'lbJcO.
O Relator da SubcoIlissão dos Estados. Deputado sl~.Ira Cam

hOS fI06s análJse de s6lida docltnentacl:iO- hist6rica, reconheceu o direito de
Pernambuco sobre a Comarca do Rio São Francisco, e aceJtou a Emen
da de nossa. autoria, decidindo por sua restauração e Re1l'1tegração
8 Permmbuco , na forma do art. )2 da redação final do Anteprojeto
aprovadb pela subcolllissão.

Ao relator da COmissão da Organização do Estado, S,!
nadar José Richa foi apresentada a fundamentação do autor da pro
posta, Deputado José Carlos vasconcellos, e os Hvros "Os direi
tos de Pernambuco sobre a Comarca do Rio São Francisco. Pernamb.!:!.
co da rndependênc1a .a Conrederação do Equador. e 160 anos da Con
federação do Equador" do Or. Barbosa Lima Sobrinho. além da Car
ta do Dr Braz do Amaral. representante do Estado da Bahia
Conferência de Limites do RIo de Janeiro, reallzada em 1920.

Qual propõe ao representante de Pernambuco, DI". Gonçalves H~.

que a pendência entre a Bahia e Pernambuco seja decidida através
de plebiscito

II _ do TRIANGULO. como o desmembramento da área do
Estado de Minas Gerais. abrangida pelas Munic!plos de Abadia cfQS

Dê-se ao Artigo 4}9 do projeto de Constituição a se
guinte redaçlio:

Art. 439 - Ficam crlados os Estados de SANTA CRU",
do TRIANGULO I do MARANHAD DO SUL, do TAPAJOS e reincorporada ac
Estado de Pernambuco a antiga Comarca do Rio 510 francisco.

I - de SANTA CRUZ, com desmembramento da área do Es-"
tad'o da Bahia abrangida pelos Municípios de ~ba1ra, Agua Quente.
Aiquara, Alcobaça. Allladins, Amargoss, Anagé,.AndaraI, Aracatu ,
Aretacs, Aurel!no leal, Barra da Estiva, Barra cio Choça l 8arra do
Rocha, gellllo~te, Belo CalRpo. Boa Nova, 80nlna1, aoquira, Botupo
ri, Brejões. Brumado. Buerare.a. csetlba, Csculé. Caetlté. Cairu,
Catl8Can, Callanu, Canavie1ra$, Candiba, Cindido Sales. caravelas.
Coaracl, Condeuba, Contendas do Sincord, Cordeiros. CravolllnC!i8 •
D~rio MeIra, OOIll Basilio, Encruzilhada, firMino Alves, F'loresta '
Azul, Gandu, Governador Lomanto Junior, Gongog! .. Guanalllb!, Guara~

tinga, Ibiassuc&. Ibicara!, Ibicoara, Ibicuf. IbIpltanga l Ibirap!
tanga, Iblrapul, Iblrata1a, Ibftlara, Igaporl, Igual I Ilhéus, IpI
ali. Irajuba. Ira_aie, Itabuna t !tacarEi Itlileté:. Itagl. ltagibá •
Itagi.llirim, Itajú do Colônia. ltaJu!pe, lh.llsraJu, lt-s..-r!. ltaJ:l
b~. Itanhim. Itapé, ItapeU, Itapetinga, Ipitanga, Itaquara, !ta·
ranUllt, IUcuru, ltoror6, Ituaçu. JactracJ. JSQuaquara. Jequlé ,
Jlqu,lrlçá, Jitaúna, Jussari • .Jussiapé, Lafaiate Coutinho. laje.
LaJedão, LucIn.1o de Almeida. Livramento do Brumado, Hacaran!, Ha

caúbas. Maiquinique , Malhada, Malhada de Pedras, ManQel Vitorino,
HlIIacás, Haraú, Harcion!Ho SOUlB, Mascote, Medeiros Neto, Mila
gres, t4ortugaba, Mucugê, Hucuri. Mutulpe. Nilo Peçanha, Nova Ca
nal, Nova !taranu, Nova Viçosa, Palmas de Monte Alto, Paramirlm,
paratinga, Pau Brasil, PiaUl., P1nda!. Piripá, Planaltino, Planal
to. PoçOes, Porto Seguro, PoUraguá, Prado, Presidente JAn10 QUi!

dros, Riacho de Santana. Rio de Contas. Rio do Antônio. Rio do
Pires, Santa Cruz de Cabrálla. Santa Cruz da Vit6ria, Santa I~ês.
Santa Luzia. S§o Miguel da Matas, Sebastião Laranjeiras. Teolân_
dia, Tanhaçu, Tremedal, Teixeira de Freitas, Ubaira, Ubaitaba ,
Ubatll., Una, Urandi, Uruçuca, valença, Vitór1a~da conquista e Wa..!!.
ceslau Guimarlies, devendo o Executivo escolher para sua Capital'
a cidade de lTABUNA. ILHÉUS, JEQUIÉ, Vn6RIA DA CONQUISTA, ou
ITAPETINGA.

A economia brasileira tem se caracterizado pela

intervenção marcante do Estado, criando estimulas setoriais. que
telll sespre criado efeI tos perversas em termos regionals.

A s~bstituição de importações altamente subsidiadas
com o cansequente conflsco cambial sobre as exportaçí'es de bens
primários, permitiu a instalaçl:io do maior parque industrIal da
América Latina, no Sudeste. com uma transferêncla expressiva de
recursos do Nordeste

Essa pol!tica setorial teve efeitos maléficos sobre
os desníveis regionais, pois tem obrigado às regHSes periférIcas
a comprarem as llIanufaturas por preços mais elevados c, em muitos'
casos, de qualidade Inferior hs importadas.

o endividamento externo brasileiro é outro exemplo
desses efeitos negativos. O ônus desse endividamento está· recalfr •
do sobre todo o paIs, enquanto Que os lnvesUmentos resultantes I

t:.cIam concentrados no reforço da infraestrutura do Sudeste
f:"1na1rnente, a recente Lei da InformáUca, absoluta

mente necessária para o desenvolvimento da tecnologia de ponta do

Brasil, está provocando efeitos pel"versos nas regiões periféricas
e concetrando todos os seus beneficios n'a região mais desenvolvi
da do País.

If necessário. portanto I compatibili2:ar os subsidios
dado às políticas setoriais com o desenvolvimento regional, para'
que as pt'imeiras não venham a ser instrumentos do aumento das di
ferenças regionais.

Assim. propomos que, quando fOl" conc:edido algum
benefício fiscal ou de outra ordem, os mesmos sejam aplicados, '
preferencialmente, na região onde a renda "Per capita" for -a mais
baixa do Pais.

JUSTIFICATIVA:

inviRhiH(\;:lop da sua execuçãodentro de princípios oeeccrãtãcos, ~.::.

tando, não totalitárf0!i, não autoritaristas ou de respeito à LeJ. ~

própria efetivação desta propositura, Cex'OO vem sendo executada atual
mente, de modo sofrego, sememaro da Lei, demonstra esta rearrdede ôe

afJ.rmação Propõe-se mais una Lei para não ser cLJJlPrlda, enquanto a
Lei 6229, de 17 de junho de 1975 vige semser observada pelo Orgão Tr2.
ximodo sistema. Propõe-se coe este mesmo Ot9ãOseja agigantado,co.'Il3>,1
dado aquilo que até então não soube definir

Aefetivação de un Sistema de saúde integrado por todos os segmentos
hierárquicos envolvidos no problema, disciplinado e controlado pel~ U
nrãc, atenderá a finalistica desejada, dentro da dialética da Socieda
de, proporcionandotm produto fina]. linear l de servrcoe à população •
na prceoçãc, proteção e recuperação da saúde, em todos os aspectos, ha,!
mãnicamente.

Acrescente-se o seguinte Artigo ao projeto de Cons
Utuiç!o elaborado- pela COllliss§o de Sistematizaçãot renueerandc..
se os seguintes:

Art 272- Todo dispositivo de política econO~ica que vise pr!
vUegiar um determinado setor, terá que ser aplicado, preferen
cialmente, nas empresas instaladas nas regiões onde a renda inter
na "Pet' Cap!ta" for .1nferior e média nacional.
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EIe.llAS N'

OOem-se ao Título IX - DA ootDt SOCIAl, capitulo 11 - DA SEG1JUDADE

SOCIN.., Seção I - DA SAOOE, a seguinte redação:
AAT. }43 _Asaúde é direito de todos e de'ver do Estado e da Sacledade.
MT. }4S -As ações e serviços de saúde corpoCrn una :rede integrada e constituem

l!R Sistellla de Saúde, organizado de acordo COOlas seguintes diretrizes:
I -ccmando aó:llinbttativo do Caverna da lklião;

AAT. 3116 -O Sistema de saúde será financiado co:nrecursos do FlJ'ldo Nacional de

seguridade Social e com recursos d':! receitas específicas dos Estados
e fbUcIpios.

MT. 3117 ....eatpete à lklião, lrediante o Sistema de saúde~

MT. 3lla ~As ações de 5aúde são de natureza públlca, cabendoà lkIião sua regu
lCllleOtação e controle. Caberá ainda, aos Estados e aos lb1itípios a
sua execução, de formaintegrada, conforme se dispuser em lei.

;;rr. 3:;0 RA~ lk.Wift,.iuflw. é parte integrante 00 5istema De ~e, orgaruz2;
da, mantida e executada pelo H1nist€rio do Trabalho, na foma quE' se
dIspuser em le! cu Convenção InternacIonal.

I - ....

II -" .
III -participação na gestão dos serviços internos e externos aos loc:ais de

trabalhet relacionados à segurança, higiene e medicina do trabalho.
MT. 351 -As poUtlcas relativas à fomação e utIlização de X'eCUI'S(lS Ilu:'ftanos l a

insunos. a equipamentos I a pes~lsas e ao desenvolvImento científico'
e tec:nológicor:a área de saúde c de saneamento básico sooordinam-se I

aos interesses e diretrizes do Sistema de saúde. desenvolvendo...se i.,2
tegradamente.

ART. 35} - •••

S " - ••••
§ 2Q - Os t'ecursos internos ou externos. óe entidade pLblicas ou privadas. ~

danais, estrangeiras ou internacionais, destinados a financiamento de

programas de peSQUisa ou assistência na área de planejamento familiar.
s6 poderão ser utilizados após autorIzação do brgão máximo do Sisten:a'
de Saude.

EMENDA ADITIVA:

Acrescente-se nas Disposições Transitarias e--G:e-f..a..!.s,o!!
de couber, um artigo COIl\ a seguinte redação: ,

Art - Ficam extintos os atuais Partidos Políticos

I
JUSTIfICATIVA I

A atual convivência dentro da conjuntura parlamentar,
bem coma nos diversos segmentos sociais, políticos e partidários, ates
ta a conveniência de se exUnQuirem os atuais Partidos Pol.ítlcos. -I

A sugestão visa a efetiva aplicação das normas prevaI
tas nos artigos 29 e }O do Projeto da Comissão de Sistematização, cUJa
promulgação abrirá um novo quadro institucional em nosso PaIs I

A formação de diversos grupos e frentes (Consenso, Vo
deradcs, ProgressIstas, etc .), geralmente constituídos de parlamenti
res oriundos de agremiações políticas com progralJlas e ideologias dlV"r
gentes, bem demonstra a inocuidade da tlermanência dos atuais partidos,
no seio dos Quais se agrupam politJcos de diversos matizes, inclusive
COm ideologias conflitantes

A proposta objetiva, ainda, criar.comHções para que,
nQ limiar de uma nova e promissora vida pública, os atuais filiados
venham a se inserir nas agremiaçi:ies polItico-partidárfàs qlJe sejall mai
compatf\eis com seu ideá rio. e convicções pessoais

Parágrafo iinacc ,

.JJSTIFICATlVA.

Ocarater eminentemente estatizante da atual proposta da constituição
para a seção Saúde, diverge do contexto f.1los6flco e dialéhco que a
Populaçãodo Pais expressou através do VOTO LIVRE, para a cOlll'osiçã:o'
da pl;ÓpriaAsserolêia Constituinte. Isso caracteriza, basicamente, a

JUSTIFICACÃO

c} os membr-os ao H~nistérJ..o PÚblJ..co do Trabalho elei

tos por um colÊgl.o de pr'ceurador-es da Justl.ça do Tt>abalhc.

r.r----------'EI10/'U,."IC.ot10

Deve 'constar deste dLspoe.Ltavc legal. - aS5J.lI\ como do er-t

212, § 19, a -. a expressão "do Trabalho"." uma vez que, obviamente.

ele não se ;efere a todas as ramJ..ficações do Mu,J..stêr1.o PúblJ..cÇ)

A restrição de que os membros do MJ.m.stérJ.o Público a ante

grarem os Tr.1.bunal.s gegacneas aej em esccâtu.dcs "dentre os procuradc _

r-es do trabalho da r-espectave regJ.ào" não deve aer- marrtu.da , prJ.ncipal

mente por dca.s mo1::1,VOS O prirneJ.I'o é que a "eespecrave regJ.ãoll só pa~

se a .e.xJ.st3.I' após a cI'J.ação. pOI' z.ea , de um TrJ.bunal e de uma Procur~

~or:La em eetemuneôa localidade. geralmente um Es't aâo , Se 'taaa InsL~

tuições ainda não estão constituídas. como e;fetuar- a escolha na forma
da atual reda~ão? O segundo ê que o d~spos~tivo. do modo como está.
permite ascensão aos TRTs apenas de procuradores de segunda ceeegceae

e dos substitutos. ~ntegr-antes do Quadro Suplementar. negando-a aos
de prl.me.lra caregcr-aa e aos sul:procuradores-gera~st ao passo que. ao
referir-se ã comporsição~ Trl.bunal Supen::Lor do Trabalho t o art. 212

não excepciona nenh_categoI"l.a de procuradores. Nãg.J:..ef::La Justo cer

I
cear a Ihsputa aos proc~radores de :,r::Lmel.ra ea-tegcr-ae ~ aos subpro~
radores-gera.l,S que deseJarem ser JU.l,zes dos TRTs no qU::Lnto reservado
ao M~n~kter~o Púbhco do Traballlo.

EMENDA lP14568·6
fi
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JUSUnCATIVA:

Acrescente-se ao Artigo 270, do Projeto elaborado
pela Comissão de Sistematização, o seguinte parágrafo:

§ 5Q _ O incentivo fiscal, baseado na isenção de
parcela do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, sé poderá ser
concedido para diminuir as diferenças de rendas entre regiões.

TlSnllwlt.. lUÇlo --.,

PLENARIO

DEP SOTERO CUNHA

Acrescente-se a letra "d" no Inciso rr, do Art. 190 do proj!.
to de Constj.tuição,com a seguinte redação:

TUTOf ........lC:loÇ1a

d) - ·vinculaçao QU equiparacão de qualquer natureza aos eea-,

bros do Poder Judiciãrio".

.LU.ÜIIlICl)IUll4Il_.. ,

JUSTIFICA'l'IVA

Suprimir o parágrafo Onico do Art. 198, do projeto de Consti
tuição, passando o "caput" viger com a seguinte redação:

Torna-se preciso melhorar a redação do "caput", o que
impealrã"a formação de uma esdrúxula carreira nacional de
serventuários, ou aeccãc de um padrão nacional de remunera
ção dos auxiliares da Justiça"'. Na verdade isto vem transi
gir ao principio federativo levando também ao descrédito ou
aviltamento da referida eeeecceda,

JUSTIFICATIVA

PLENARIO

-As serventias de Justiça serão organizadas e mantidas
pelo Estado, incluldas no orçamento do Poder Judiei!
rio".

JUSTIFICATIVA

o Art. 189 do ProJeto de Constituição passará a ter um § 29,

com a seguinte redação:

§ 29 _ "Os .membros dos Tribunais de A1cada nomeados nas
circunstâncias do "caput" deste art~go somente
poderâo concorrer aos Tribunais de Justiça
vagas destinadas à sua classe de origem".

Esta Emenda tem por objetiVO garantir que
vagas destinadas a membros do Ministér10. Público e a

advogados "realmente a um quinto das dos Tribunais Estaduais.
dando acesso aos Juizes de Alçada do quinto constitucional,
porém sempre com a observância da classe de origem".

Art. l89••• ~ ••••• ~.~ •• ~ •• ~ ••••••••••••• •••• •• ••••••••••
519 ••• ~ ••••• , ~" •••• "."'.'.'."" •• '." •• "'.'."""'."
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!'I
(!l

['C;:~':.~

rr;Bi'~Bíã!J

~ sabido que os gastos governamentais consignados
no Orçamento Fiscal da União ocupam, hoje, posição secundária '
diante "do total d~ gastos do setor público. A ninguém é dado
desconhecer que o principal instrumento de pol!trca de dispên
dio públ.ico é, atualmente, o orçamento das autoridades monetá
rias, que contêm os orçamentos dos bancos oficiais e empresas '
estatais.

Por outro lado, constitui o crédito bancário ins
trumento indispensável para o_financiamento das atividades pro-
dutivas. "

Sendo por demais tímida a atuação dos bancos ofi
ciais nas macrc-reqí.ãee menos deserwc.tvãdas , é necessário In

verter a pol!t!ca 'vigente, para que o crédito oficial seja ins
trumento indutor do desenvolvimento Que eliminará o fosso Que
separam as regiões brasileiras.

Finàlmente, no momento em que os Constituintes fa
zem opção para que o crédito tenha objetivo social e pelo fort;
lecimento das instituições financeiras públicas, reservando:
lhes o direito de aplicar, por ação direta, os recursos geridos
pela Administração Públlca, não é justo deixar de estabelecer '
critérios como os propostos, Que v isam estabelecer o ser humano
como o beneficiário do desenvolvimento.

Art. 328 _ A Lei do Sistema Financeiro Nacional I

disporá, inclusive, sobre:

I _ a autorização para o funcionamento das insti

tuições financeiras, bem como dos estabelecimentos de seguro ,
previdência e cep í tal1zação,

II _ condições para a participação do capital es
t"rangeiro nas inst! turções a que se refere o item anterior, te!!,

do em vista, especialmente.
a) - os interesses nacIonais;
b) _ os acordos internacionais;
c) _ critérios de 'tec.!.procidade;
III _ a organização, o funcionamento e as atribui

ções do Banco Central do Brasil
IV _ requisitos para a designação de membros da

diretoria do Banco Central do Brasil, bem como seus impedimen
tos ap6s o exercício do cargo,

~ V _ a criação de fundo, mantido com recursos das
instituições financeiras, com o objetivo de proteger a economia
popular e garantir dep6sitos e aplicações até determinado va

lor.
VI _ critérios de regional1zaçã"o da aplicação dos

financIamentos concedidos pelas Instltulç5es financelras púbil
ces que posslbil1t~em a eliminação das desigualdades regionais

",- TuTOflwn"'eo.l;âo

Plenário da Assembléia Nacional Constituinte
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.EMENDA lP14574·1
f'l Oe.utod. JOSE CARlOS VASCONCELLOS

Este ato violento do Imperador Pedro I procurava eee
tabelecer os poderes do absolutismo monárquico, colocando uma pá
de terra nas esperanças liberais dos brasileiros, despertadas COOl

• Proclamaç80 da Independência Nesse momento. Um grupo de ~er

naebucancs tendo a frente Hanoel Carvalho Paes de Andrade, • Frei
Joaquim do Amor Oiv ino Caneca, João Guilh~rm~ Ratcliff, o Pe.

Jol1o Evangelista Leal periquito e outros, sentiram que não ha-
via mais clima para uma Monarquia Democrata e proclamaram a Re
pública, iniciando o movimento que veio a ser conhecido como da
Confederação do Equador. -

E preciso, portanto, no momento em que se instala a
Assembléia Nacional Constituinte, restabelecer a verdade anisti
ando os heróis republicanos que agIram contra o arbítrio do Im
perador déspota e eliminar os seus atos arbitrários

Com esta finalidade propomos que a Assembléia Consti
tuinte conceda anistia a Frei Caneca e seus companheiros e rein
tegre a Comarca ao Estada d~ Pernambuco. Paralelamente vamos su
ger.tQue a constituição pernambucana providencie a transferên
cia da Capital do Estado para a cidade de Barreiras, em plena Co
marca do São F'rancisco. -

Os direi tos de Pernambuco sobre a margem esquerda do
rio São F'rancisco até o rio Carinhanha, em Minas Gerais, remontam
ls cartas de doação das capitanias hereditárias.

Esperamos e contamos Que o gesto de independência e
afirmação de soberania dos confederados do Equador encontre eco
e apoio nesta ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE para Que, final
mente a sociedade brasileira quite seu débito para com aqueles'
bravos heréfs e com o povo de pemaatrucc ,

Transcrevemos a citada carta, que comprova o reco 
nhecimento da 8al11a ao direHo de Pernambuco:

llExmo. Sr. ür , Gonçalves I-Iaia, D. Delegado de Per

nembucc na Conferência de Lim!tes
Estando a encerrar-se a Conferência de Umi tes sem

que tenhamos ainda chegado a uma solução satisfat6ria, o que deve
constitu11: motivo de profundo pezar r faço ainda um esforço para
encontrar uma fórmula que possa ser aceita com dignidade e patr!.!!,
Usmo pelos Estados Que representamos.

Proponho I pois I a consulta as populações da margem
esquerda do São Francisco, em geral plebiscito. por ser muito

mais liberal e justo que, em vez de outros, sejam elas os árbi

tros do seu próprio destino.
Tenho a honra de ser de V. EX8. muito dedicado

admirador. - Braz do Amaral. Rio, 11 de julho de 1920 11
•

No momento em que se instala a Assembléia Nacional
Constituinte, com a finalidade de se corrigirem os abusõs ao
autoritarismo e os casuísmos existentes na nossa Ordem Jurídi
ca cabe à meses reparar o ato abusivo, autoritário e casuísti
co do Imperador Pedro I que condenou Frei Caneca e outros com
panheiros á morte e desmembrou provisoriamente a Comarca de São
Francisco do Estado de Pernambuco, pelo único fato de que aqu!:,
la ProvInda Unha se rebelado contra o ato autoritário de dis
solução da Assembléia Constituinte de 1824 e ter sonhado com a

implantação da República

O sentimento nativIsta e l1beral da Provinda de

Pernambuco que se consolidara e, l6~4 com a Insurreição Pernam
bucana e evolulra com o grito republicano de Bernardo Vieira de
Melo, em 1110, com a Revolução de 1817 que tentou proclamar a
n~r im:lependênc1a, com a expulsão da tropa portuquesa da Pro
víncia, efetivada com o embarque compuls6rio do Batalhão do AI
garves do Recife. em 29 de novembro de 1821, dois anos antes da
proclamação da independência e 41 dias antes do epis6dio do Fi
Cai culminou com o movimento republicano da Confederação do
Equador, e, 1824, revolução popular surgida em protes-to contra'
a arbitrária dissoluçãO da Assembléia Nacional Constituinte, em
12 de novembro de lB23.

TUT~Nwm'M;&4~'- _

S 39 - Lei especial reorgani'Z.ari o cooperativismo de produção.
e crédito,. com a trlplice orientação tecnológica da
União, dos Estados e Municlpios para o amplo desenvol
vimento da Reforma Agrária e da Agropecuária.

Art .. 325 ~ ~ •••••••••• ~ ..

Esta Emenda pretende harmonizar as alterações por moti_
vo da. necessidade:'de supressã.o do Art. 234, solicita.da por ou
tra Emenda, tudo na objetivação de alinhar o pensamento, guai
dada a coerência com o Art. 299, eliminando o conflito funeio
nal de conceito entre funcionário público e membro do POder;
descartando as graves conseqüências constitucionais, proces
suais e orçamentárias. Em virtude da matéria, o Art. 232 pas

sará a vigorar com a nova redação. ipsi!l literis: "A lei co;
plementar regulará o Estatuto orgânico do Ministério pübli-
co".

JU5-TIF.ICA'l'IVA

Acrescente o S 39 ao Ja"t. 325 do ?rojeto de Constituição
com a seguinte redação:

••anf_"'~

As regras de conduta que regem o homem em sua relação
com a 'I'erra evoluíram do Decálogo de Moisés para as codificl!.
ções e leis subsequentes, até atingir um grau de tipicidade
que Justif.ic:a o direito agrário como ramo de cienc1a Juridi
ca do cooperativismo de produção e crédito.

Sustentam alguns agra:tlstas e pecuat:istas univet:sais

que o cooperativismo nasceu na Palestina entre os anos 356 e
426 d.c•• enquanto nas AmériCas, 05 Astecas e .Iaias foram 05

pioneiros, com resultado surpreendente no mundo agrário de

então.
Na evolução histórica do cooperativismo ocidental •

destacou-se como pioneiro o ingles Robert Owen. filho de Lr!.
dustrial. que, em 1771. abalou a estrutura da agricultura
arcaioa da Inglaterra. com seus famosos discursos pelas ruas

JUSTIFICATIVA:

o Imposto de Renda é um tributo que tem como fun

ção supletiva, a redistribuição da renda entre pessoas. Cobra!!,
do eate dos que mais ganham e empregando os recursos em obras
e serviços públicos que atingem todos indiscriminadamente. O
IR, além de ser fonte de recursos para o Erário Públlco, tem
uma funç§o redlstributivista. Assim, só se justifica a isençl:io
de parcela do eeseo se for com 8. finalldade de diminuir as di
ferenças de renda entre pessoas ou entre regUes do Pais.

O dispositivo legal, conhecido como Artigo 34, do
I; Plano Piretor da scõene , que criou o incentivo fiscal, s6 o

destinava a aplicações para criar eepresas na região da Sude
ne. Tinhe duas ino'laçl\es: transferi.a recursos destinados a
apllcaçDo na infra estrutura para a econcere.e utilizava esses
recursos ls aplicaçl5es na âree da Sudalll.

Daí em diante com~çaraJl'l 'Os desvirtualllentos. Em
1966 passou a ser aplicado no reflorestamento; no mesmo ano p!
ra- a Embratur; em !967,-para a pesca; em 1970. cortar~ln-se ;10'"
para criar o PIN; elll f971, diminulram-se 20" para criar a Pro
terra; em 1974 a deduçl!lo ficou restrita a grandes contribuintes;
ee 1976, "ext!nguiu-se a cteduçllo para 8S empresas públicas (anos
depois revogada)i ee 1919, crfou-se um adicional de ~X ao IR nlo
dedutivel para o Incentivo F'iscal~ em 1982 e 1983. permitiu-se a
aplicaçft.o para a compra do Projeto Jari; em 1982.1 a pa-rcela nl:1a
dedut!vel passou de 5% para 10": e finalmente, o Plano de Telefo
oia regional fo1 executado com recursos do incentivo fiscal, en:
quanto que no Brasil inteiro foram utilizados recursos do FNT.

Assim. o incentivo fiscal regional. que em 1963
participava com 100" do total do incentivo dedutível do Imposto
de Renda, baixou para aprox.1;adamente '$X- do totai, nos dias de
hoje. •

Nesses 2S anos o incentivo fiscaf, -la ordem da Sl,Ide
ne, por exemplo, total1t;ou 4,8 bilhões de d61ares. Caso hão ti_
vesse havIdo os cortes su·cessivos, totalizaria 28,3 bilhões de

dólares. Comparado com os dez maiores projetos hraslle1ro~ incen
tlvados (Tubarão, Cla Slderúrgica Nacio!1al, Ferrovia do Aço, co:
sipa, !ta!pu. Cal'8jás, Tucuru!, Progrl:l:ma Nuclear, Aço Minas e T!,
lefon!!!), veri fica-!!e que nesses últimos projetos estao sendo
gastos 50 bilhões de lf6Iares em 16 anos, ou seja, um investimen
to anual de 16,3 vezes maior.

~ neces~ário retornar ao espírito iniciaf que mati":
vou a criaç;ão do incentivo fiscal, permitindo a sua aplicação
unicamente para permitJ.r a diminuição das diferenças regionais

fÇ~~""-;

5iI~~

Dê-se ao Artigo 328 do Projeto de Constituição da
Comissfto de Sistematizaçl!lo a seguinte redaçl!lo:

Acrescente-se ao Artigo 272, do Projeto elaborado pe
la ComIss!lo de S!stematizaç:lo, o seguinte parágrafo:

S 13; - Cada Estado recolhefá l~X do Imposto Sobre 0
peraçtles Relativas'b: Clrculaçllo de Mercadorias, constituindo o
Fundo de Equal!zaç§o Nacional-F'EN, sendo o valor global do mesmo
dbt:r1buidO aos- EstadoS e Territ6rios proporcionalmente a popula
çllo de cada Ulll e inversamente proporcional a tributaçllo li Per
Cllpita".

~ JUSnrtcATIVA:.
As Injustiças sociais se originam'das diferenças de

"rendas entre péSsoas rrercas, entre regiões de um Mesmo País e ~en
tre 8S naçães , confQrme nos ensina a Mater et Hagistra. -

Cabe a 'UnUlo corrigir as desigualdades existentes en- ~

tre pessoas f!sicas e entre os Estados. Para o primeiro caso o 1m

posto de Renda serve como instrumento de diminlliçDO dessas di fe:
renças de riquezas, trIbutando llIais quelfl ganha mai.:> e benerãeãan
do toda a J'0pulaçl'!lo com 8 apllcaçlio dos recursos arrecadados. -

~ preciso criar u~ outro instrumento fiscal semelhan
te- ,sara diminuir as diferenças entre os Estados, ou seja, retirar
uma pequena parcela de todos eles e redistribuir segundo a pnpu

leçlo e segundo o inverso da tributaçl!lo "Per Carpita" de cada um.
A proporcionalidade diretamente à populaç:lo é 6bvia,

porque o Estado filais populoso tem mais necessidade de recursos e
ao inverso da trlbutaçDo "Per Cap!ta" Rorque este 6 um !ndIc~ do
desenvolvimento de cada Estado-.

EMErIDA lP14572-4 ,
C'PtPUTAOO JOSÉ CARLOS VASCO:~lOS

r.r----------TUfO/lu'fl'n;.l;io~---------___;
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DEP SOTERO CUNHA

tão e orientacão tecnolõgic::a pela Cniao, pelos Estados e Hunicí

pios, uma vez que o agricultor toma empréstimo por uma legiSla:

OBa, planta por outra, colhe por outra e não sabe por qual deve

rã pagar, dado que cada legisla.ção cria mais !lnpostos e deveres

para o pequenc , mêdio e gra.nde agricultor, que se encontram. fali

dos.

lYY~~';':J

cr;;.~7ã7J

l
Incluir novo inciso, após o VIII, renun:erando os seguintes, no ar-,
tigo 13, cera a redação que segue: •

" - nenhum trabalhador, quer servidor público ou da
iniciativa privada, perceberá salário_superior
a trinta (30) veaes a menor xenunexaçeo legal
do PaIs".

Dispositivo emendado: Art. 13 do Projeto de Ccnstituição.

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICATIVA

JUST1FICAÇ~O

Art. 2J5. O ingresso na Carreira do :.tinistêrio Pú

blico far-se-á por ccncurso de provas e títulos, com -

participação da Ordem dos Advogados do Brasil, eaedecen
do-se. nas nomeações, à ordem de classl r.tcaçâc. -

Art. 2J6. Os membros do Ministério Público terão

aposentadoria compulsória, com vencimentos, lntegrais I por

invalidez, ou aos setenta anos de idade, e facultat'va,

aos tl'inta anos de serviço.

parágrafo único Os F!stados fixarão os vencimentos

dos respectivos Ministérios Públicos, observado o prlncl.
pio da irredutibilidade

Art. 2J4. Os vencimentos do Ministério Público da

União serão 'irredutíveis e fixados com diferença rêa excecen

te a dez por cento, de uma para outra Categoria, daquele;

atribuídos ao Procurador-Geral da República, que não se

rãc inferiores aos percebidos, a Qualquer título, pelo;

Hinistros do Supremo Tribunal Federal.

das partes no processol e orçamentárias. O Art. 232, confor

me nossa Emenda apensa, deve ter nova redação (nA lei com:

plementar regularâ o Estatuto orgânico elo Ministêrio Públi_

co").

o primeiro artigo visa a garantir aos membros do Hi

nistério Público da União a isonomia, unidade e igualdad;

da Instituição, permitindo justo escatcnenentc de venci

mentos, e levando-se em conta os percebidos pelo exercen
te da direçã0./fperlor do tHnistério P~ da União, o
Procurador-çérpl da Repúbl1ca. /" j

Por outro j.aec , é necessaetc mant e r o crece í tc • já

consignado na atual Carta Magna, de Que o ingrl;!sso na carreira

do Ministério Püblico se faça por concurso.

Por fim, parece-nos também de maior interesse que

as garantias relativas à aposentadoria figurem no texto da Con~

titulçâo Que ora se elabora.

EMENDA lP145864 w ..·-------l f'1·-P-·MD···~/·"s-]\:J Deputado Constituinte VICENTE BOGO . C ., n _

EMENDA lP14585-6
('J Constituinte NILSON GIBSON

JUSTIFICATIVA

Nada Justifica que seJam afastados os senhores JuIzes

do processo de escolha, ate porque, são eles também membros

de tal poder, ressalvando-se apenas aqueles que não são vii;~

l1cios. como as Corregedorias Gerais da Justiça sujeãecs , à
atividade cens5ria dos Tribunais.

A experiência tem dem.onstrado, por outro lado que es

te atual processo de escolha dos dirigentes do TribUnal de

Justiça (vitalIcios os membros do órgão Especial e eleitos

assim por um colégio restrito os outros) não se vem mostrando
plenamente satisfatôrio, até gerando uma certa. condição de des-,

compromisso pelos integrantes da cúpula do Poder e igualmente os
seus demais eomponentes.

PLE'NARIO

359 _ Os órgãos de direcão dos Tribunais de Justiça, mono

cráticos ou colegiados, serão eleitos para um mandato de dois

anos, permitida uma única reelei.ção para os monocráticos e sem

tal limitaçáo para os colegiados, sendo eleitores todos os ma

gi.strados vitalícios e ativos a ele subordinados e elegíveis
apenas os Desembargadores.

Art. 229 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§19 ••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§29 .

§39 ••••••••••• ~ •••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••

§49•••••••••••••••••• : ••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••

Esta nova redacáo, alêm de diminuir a luta entre cole

gas concorrentes ao cargo no momento da promoção por mereci

mento, melhora sua disposicão, criando UID. cbeeâcmc ao car 

reirismo, e.g., àqueles que lançam mãos de quaisquer meios

para alcançar a meta ahDeJada.

JUSTIFICATIVA

Acrescetltar o seguinte § (59) ao Art. 229 do Projeto de Consti

tuição com a seguinte reâação:

DE!' SOrnRO CUNHA

"A promoção por merecimento pressupóe dois anos de

exercIcio na respectiva entrãncia e integrar c
juiz o primeiro quint.o da lista de antiguidade ,

salvo se não houver, com tais requisitos, quem

aceite o lugar vago, observados os critérios obJ~

tivos de aferição estabelecidos em lei complemen

tar".

DEP SOTERO CUNHA

o Art. 188, lI, letra "b" do Projeto de Constituição~ passa

rá a vigorar cca a seguinte :tedacáo, suprimida a aj.Inea "c".

lP14579·1

londrinas .. Damonstrava que milhares de lavradores e agricul

tores perdiam manhãs e manhãs para venderem os seus produtos,
1',0 passo que se ceteeaseee num só carro, um só vendedor pode

ria fazer o trabalho de muitos outros. A França, Alemanha, a

E:spanha e outras nações européias seguiram o exemplo inglês e

estruturaram o sistema cooperativismo, com associações e Fe

derações agrárias de mais de 500.000 associados

O cooperativismo brasileiro teve início em pernambuco,

segundo o coopetativista Edqard Teixeira Leite, com 'base nas

idéias do conde holandl!s, Mauricio de Nassau. Entretanto, so

mente em 1694, em são Lourenço da Mata é que foi fundada a a

Sociedade das Artes Mec::ãnicas Liberais e ceopeeaeava de Cons!!

1110 da Fábrica eamaragibe. Decorridos la ence , os agricultores

e viticultores de Nova Friburgo, no Rio Grande do Sul, tent.!!,

ram organizar, de acordo com a legislação eurepêae , o sindl.c,!

to agrícola que foi regulamentado pela Lei ov 979,deJaneiro

de 1903.

Em 1907, o Presid~nte Afonso Pena, cuja política fora

seguida por Nilo Peçanha, atendendo o clamor dos agricultores

pátJ'ios, sancionou a Lei n9 1.637, de maio , que institul.a e

regulamentava todo o sistema de cooperativismo brasileiro. Pa.!

saram-se 25 anos, de opulência da aqripecuãria, quando em

1932 os gaúchos recorreram ao Presidente Getúlio Vargas e obt!

vecea a sançâo do Decreto n9 22.239, de dezembro de 1932, que,

revogou a Lei 1.637 e criou o sindicalismo-cooperativista, t!
pc consórcio. Seguiu-se uma fase legislativa de sanções e re..

vogações de leis e decretos, sem precedentes na história do
cqo~ativismo pátrio. COmo exemplo, citaremos o Decreto n9

23.611, de dezembro de 1933, revogando a Lei n9 979 de 1903,

alusiva aos sindicatos agrícolas. O Referido Decreto n9

23.611 foi complementado pelo Decreto-Lei n9 24627 de lO de

julho de 1934, por sua ve:t re:vogado, em. parte, pelo Decreto-Lei

n9 581, de 01/08/1938, que recolocou em vigor alguns princ!

pios do Decreto n9 22.239~ de 1932. Em 1943, foi promulgado

o Decreto-Lei n9 5.893, de 10 de outubro. que vigorou até

~945, quando foi promulgado Decreto-Lei n9 8.401, de deaera..

bro, recolocando em vigor os Decretos- 22.239 e 581, suprac!

tados.

A Lei n9 4.504/64, que instituiu o Estatuto da Terra,

não foi omissa quanto ao sistema cooperativista, urna vez que,

em seu artigo 79, criou a Cooperativa Integral de ~efO'l:ma

Agrária. Entretanto, mesmo decorridos mais de 20 anos, tu-

do ficou como dant.es, na Repüblica do Abrantes.

O diploma legal posterior mais importante foi o Decr~

ec..Lei n9 59, de 21/11/1966 e o Decreto n9 60 597. de 19/04

de 1967, ambos revogados pela Lei. n9 5.'64, de 16/12/1971 ~

que está em vigor, dando alguns aspectos positivos da atual

legislal;ão do cooperativismo brasileiro, pelo sistema oper~

cional, representação do Sistema cooperativista e Estímulo

credit!cio pelo Banco Nacional de crédito Agrícola, hoje

nas portas da falencia.

Concluindo, são inúmeras as Leis, Decretos-Leis

portarias e regulallentos alusivos ao sistema cooperativista

EMENDA

PLENWO

Dê-se ao Art. 231 do projeto de Constituição a seguinte redação:

~A lP14583-0
-ÕEP SOTEROCUNHA

PLEN1\RIO
r.r n.,..'''''''''''''''lt -,

Â emenda propõe estabelecer no texto constitucional o teto salari

aI para o País. Se o Direito Social, inclinado para garantir as

condições mínimas da classe trabalhaaora, intervem na economia de

forma ,salutar fixando o salário-mlnimo, poderá, também, limitar a

atividade privada como forma de assegurar uma 1l'Ielhor distribuição

salarial entre a massa trabalhadora.

PLENARIO

DEP SOTERO CUNHA

·0 Ministério exerce as suas funcões por inter1D.é

dio de órgãos próprios, ee harmonia com os princIpias de uni

dade de atuação e dependência hierárquica e COm a SUJeição

lIenlpre aos principios de legalidade e imparcialidade".

JUSTIFICATIVA

Não resta a menor dúvida que, esclarecendo as fu.!!

ções e ecee serão exercidas, normalmente, sem excesso de ind5:.

pendene!a, mas, garantido igualmente pela própria lei e sob a
orientação nela própria originada, agindo imparcialmente, ap~

nas" no dispositivo é lembra.da a necessária harmonia aos prin

cípios da unidade. Sem erros técnicos.

EMENDA lP14580-5
liJ
(!I

.suprima-se a letra •.c" do Art. 188, do Inciso 11 do Projeto

de eonst1tuiçio.

Dê-se ao Ar~. 232 do Projeto de COnstituição a seguinte

redação:

"A lei complementar regulará o Estatuto Orgâ

nico do Hinisterio público·.

JUSTIFICATIVA

Aquele que ler os Arts. 230, 231 e 232

a redatão anterior notará a necessidade de nova reform~

lação, prevenindo erro técnico de poder e função, como
também matéria que seria de lei orgânica, lei compleme!!

eae , OU de lei processua]" lei ordinãria, além de tudo

a burocrat.ização do processo. Há conflito também entre

os Arts. 234. COIll o Art. 299, e que vem por sua vez vio_

lar princIpio firmado pelo Art. 125.

EMENDA lP14584·8
(!J OEP SOTERO CllmIA

('l PLEllKRIo

-;:-

Qualquer trabalho, por desquaJ.J..ficado que seja~ tem.o seu valor.
Esse valor ê o salário-rn!nitno. Mas ê praxe paqar o rnlnimo
tan\bém para quem tem qualificação, pois o que dQtcrlIlina o SiJl.5rJo

(o preço do trabalho) no sistema capitalista ê a oferta de eãe-ae

obra.
Entendo, porfua, que trabalhador nenhum tetll. tanta superioridade:

tecnico-profissional que mereça receber salãrios trinta vezes su

perior ao m1nllUo legal. E ainda que merecesse, ê socialmente in

justificável, incoerente e inac::ei~ãvel num Pais como o Brasil. V~

jatR, para exelaplificar, a questão dos 'marajás' coexistindo com

salários de fome ~ milhares de desetDpregados.
/~-

EMENDA lP14587·2 ."•• ---,
t:Deputado Constituinte VICENTE BOGO

,-----
EMENDA ADITIVA
Dispositivo emendado: Título X - Disposições Trans!tórjas

Incluir no Titulo X, das Disposições Transitórias, artigo com a se

guinte redaçao) tn\,k f.cr1,f.h.tn.1
Jt.rí;. ISO .
Inciso 11.)

b)

eJ Suprimido

JUSTIFICA'!"IV'"

De acordo com. a nossa .E!lenda Bolieltando nova reda

çio da alínea "b", J:0 há necessidade da al1nea "c". Acresc!

do, Ainda~ que a ao!lieria se inclina .\Ilai.s para lei cOlllplemen
tar.

Supr11aa-se o Art. 23( do Projeto de ConstituiCão •

JUS "l' I F ~ C A 'r.I. V A

A matêria deve ser regulada por lei complementar.

Assim ficará guardada a coerência com o Art. 299, impedindo

a confusão conceitual entre funcionário püblico e membro do

Poder, consequentemente com graves conseq6.ências constitu

cionais, processuais (por violar o principio da igualdade

Art. _ "Fica reconhecldo o direito à equrvatêncãe salarial aos autu!
'r"11Js do Slstellla Financeiro da Habitação. entendida essa CO/l\O
a iMPOssibilidade ue prestações serem reajustadas por índi
ces superiores aos dos reajustes de salários.

§ 1S1 _ fica reconhecido o dereito do Illutuário elll dia colll suas pres
tações, de haver, por compensação nas p.restações futuras, os
valores eventual_ente pagos a tlaior no curso do Contrato I a
justa.do-se a prestação atual.

§ 211: _ Para os fins do S 111:. levar-se-á em conta a IJrest.açllo efeti
vallente paga pelo mutuário I lleSlllO que resultante de decisão
judiCl.al."

JUSTIFICATIVA •~ not6ria a grave crise que aflige o Sistema Financeiro da Habitaç"ão

há anos. De U/If lado. um ilnensCl número de mutuários - 8l'I.I'ICla-se cerca



Assembléia Nacional Constituinte • 152~

de 600 mil _ que promove demandas judiciais contra o extinto Banco N~

cional da Habí t ação I a Caixa aconômrce Federal e agentes financeiros,
na desesperada tentativa de prosseguIrem pagando as prestações de sua
casa oréor ra com o respe! to à equivalência salarial prevista nos CO!!
tratos
De outro, avolumam-se nos cart6r!os' judiciais execuções contra mutu!

rios inadimplentes t entendidos como tais aqueles que pelo simples mo
tivo de verem suas prestações crescerem mais do que os salários, vI
ram..se compelldos a descumprIr com o contrato firmado.
Além desses, há aqueles outros processados pelo peculiar sistema :Ia
"execução extra_judicial lt prevista no mal-afamado Decreto-Lei na 70/
66 - una verdadeira iniqUidade a proteger os interesses exclusivos dos agentes
financeiros _ que somente são conhecidos pelo .editais de leilões pu

bl1cados diariamente na imprensa

Par tudo isso, é imperativo de bom senso pôr-se fim a um tal estado
de coisas, recobrando-se o direito dos mutuários e o pr6prio respei

to 'pela famUia brasileira. E, sem dúvida, melhor hora não há do
que a presente, quando se escreve uma neva Constltuição. apondo-se
em suas disposições transit6rias, dispositivo expresso que resolva o

presente ampasae , Este o sentido da presente emenda

• _I tC,,~/N"""".·o_____ -~.~_. - -rEMENDA SUBSTITUTIVA
DiS~tiVo errendado: Art. _317 a 323 e 496 do Projeto de CCl"st!

tuiçac.

Dê-se a seguinte redação:

~DA lP14589-9, '",.. ~r Deputado Constituinte VICENTE 130GO

r.r--------__ nuo"'un"'c~c.O, ~

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivo errendado: art. 435 e § Onico, da Disposições Transit§.

t'ias.

Dê-se a beguinte redação ao citado artigo:

Art. 435 - "As ~ssernbléias Legis'lativas, com poderes constituintes,
terao o prazo de 12 meses para adaptar as Constituições
dos Estados a esta cexee , mediante aprovação por maio 
ria silllples de votos, em dois turnos de discussão e vo
tação.

§ Onico - Promulgadas as Constituições dos Estados, ceberã Re câ
matas de vereeõcresj, no prazo de 12 meses, elaborar e
votar as Constituiçoes Nunicipais respectivas, em dois
turnos de discussão e votação, respeitado o disposta
nesta e na Const.ituição neeaauar.,"

JUSTIPICATIVA

A presente emenda tem por objetiva p,:-imordial dar maior elasticida

de nos prazos para que os Estados e MunieIpios possam elaborar e
aaaptar as suas Leis Haiores. Partindo do princIpio qUI!: a ANC le
vará quase 12 meses para concluir seus trabalhos, seria de todo in
Justo e indesejável fixar prazos excecãvemenee menores para os ES=
'toados e MunicIpios promoverem as necessárias adaptações.

Em segundo lugar, temos que dar às atuais composições das .nssem 

bleias Legislativas o poder constituinte; porque éleitas na mesma

êpeCdo da ANe. Porém, o mesmo não deva ocorrer com as câmaras Munici
pais. t conveniente atrJbuir tal poder a próx.:f.ma composição. _::

"C) Os Orçamentos plibl tcos conslgn~rão, anual

mente. dotações suf ic rerrtes para a execução de programas de promo~ão

'e' ess i s tênc t a soc te l , que atendam ao drspcs tc na al fnee ant e r tor ;"

JUSTIFICATIVA

Os programas gavernantentalS del/em cons i qnar nos

Orçamentos - tanto da Un1ão como dos Estados e Hun tc Ip tos _ dotações
anuais que ens ea em a execucêc de amvtuades de PROMOCJ'io 50cHl das par
celas da população em estado de cer-ênc te - mas que. nos casos tTpicos

e espe c t a rs , permitam a prestação de ASSISTENCIA concoen ten te ou um c a
mente. -

A nova dr spo s tçâo , ora proposta, atenderá ao que
es t a t uem os arts. 344. 346. 347. 363 3 364 (liDa Saúde 11 e "Da ns s i s tên
c i e 50CH1" e. espec i a tnent.e os arts. 366 e 69 (III) - reumncc na mes
ma obngaçãotdever recursos da União/Estados/Mun1cíploS. a f1m de que

a tmpIenentacâc dos programas t.enha eec tcna't rdade e e re r tc s globais.

EMENDA ADITIVA

Ao artigo 86 acrescente-se o seguinte inciso:

XI - E permitido ao servidor público o direito de

constituir e cest.eocer a sindicato de classe. que
dec i dl r ã de acordo com a vontade da categoria.

JUSTIFICAÇAO

lIArt. 284 - •••• , ~ ••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICATIVA

A coordenação Nacional das Entidades dos Servidores

Federais tornou pública, em 23 de teverejrc deste ano. sua PE.
sfçêo , através de decisão tomada pelo Plenário Nacional. dos

serva dores Públicos Federais, no sentido de que as entidades
de servidores públicos federais reivindicassem sua legítima
participação na caos truçãa da nova Carta do país. e, no que •
se refere ao servtçc público, apresentassem coma ponto fund,!
mental para discussão e posicionamento da Assembléia Nacional
Constituinte justamente o direito de constituIr 05 seus sind!

catas. de acordo com a vontade da categoria.

• Encaminhando, assim, esta contribuição do dito óI.
91;0. é nosso objetivo transmitir. aos Srs Constituintes. uma

suçes tâc merecedora ce reflexão,

Assim. ::IS dJ.sposições dos itens I a IV do art.~

ISO sno c1ePl3si:Hl,ls. além !lo l.mpl'ópnQs para I) to»tl) eCllstl.t.uC1Qnal.

lt"l&'_"'IC~h ~

EMENDA ADITIVA

o "C::Iput" 1.10 ::Irt .. 150. sem l.1 Ir.lsc !~n.ll "QUL

PODI:R1to DIspon SOaRE" • ti rn:Jis que- $uficlemtc po.rn que l.1S CDsns
do Congresso N(lc10naI discipl1ncm. intcrnamente. ns suas rO'1ações
com o TrIbuna! dO' Contas doi Un180 - pOIS quo till rO'laClonamento e
os procedimento'> btísicos j5 se cncontrnm revelados em v5nos outros

dispOSH1VOS. como, p. ex. : no .art. 100 • - Itens VIII. IX e XV;

- no art~ l1S ~ l.tC"m VIl dI) S l't;- no a1't, 13B.~ - no aTt. 139. em
seus :J.tcns 1 a IV; - no a1 t. 103 e no Ol"t. lOS _ItC::lput" •

Restabelece-se a reaaçao do art. lOS, palágTafo único
da vIgente ücns t f tufção, uma falha redacIonal do texto proposto.

Jus.hflC::ItlV::l.

LMI:NDA SUl'RI:SSIVA

Acrescente-se. ao ar t Iço- 94 o seguinte:

Paragrafo On1co - invalidada por sentença a demisslo:
o funcionário será reintegrado e exonerado quem lhe

ocupava o lugar ou. se ocupava outro cargo r a este re
conduzido. sem direito a Jnrrenf aeção -

suprxma-se o texto dos Itens .I a IV recrusave ,

do ar t ~ ISO { que t rat.aaôe normas feg1.mcnta1s do Con~l'cs.so ..
fJsl'nliznç5o 110 I "I:ccutlVol • 1.10 Cnpftul.o I do r:ítulo v -

- JUSTIFICATIVA

EMENDA lP14594-5
l:J Conslitulnte acsé Ignácio r er re t re

fr;~;;:e;;J

5;ãjõ7J

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: Art-. 294, Pllrágrat"o Único.

n.ut-wc_'1U._ItI_' ~

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA

Restnnja-se o texto da letra "e" do ltem III
do artlgo 12. ("A Cfdade.nia1>} do Capítulo I. dO' lltulo lL lim1tanto-:e
o prece1to ã sua H parte.

'oi O HOliEl! E A MULHER sM IGUAIS EfI OIREITOS E

§ Único - As disponibilidades de caixa da União. serão do!:.

posltadss no Banco Central do Brasil. A dos ó.r:.

gÃos ou entidades do Poder Público Federal. dos

Estados. do Distrito Federal e dos- HunlcipiOs.

bem como das empresas por eles controladas se

rão depositadas em insti tulções bancárias of!

ciais respectivas às suas áreas geográ:f'iCas ..re~

salvados os impedimentos de natureza operaciE.

na! previstos em lei. 11

o que ObJe.t1Va a norma e estatu1r. na c.onst1tul!
cão, o pl"lncípio unfversal da 19ualdade entre o homem e a mulher.' e;
direitos e em obr1gàCões.

Aq.uilo etn que a natureza estabeleceu lhferenças-[
entre o homem e a mulher não precisa e não pode ser obJeto de regulame!!.
taçâo jurídica. qualquer.

A emenda proposta dá novo ordenamento ao texto. tornando-o

mais inteUgivel, principalment.e quanto a08 depósitou das dispon!

bil1dades de caixa dos órgãos e entidades ligadas ao Poder Públ!
co Federal, ma.ntendo o critério de exclusividade- dos depósitos

de recursos públicos em instituições bancárian ofic::1ais.

Altera o § Único do Artigo 284, que passa a ser a seguinte

reda~ão:

~6RIGAÇOES•

EMENDA lP14590-2
{'J Sanador MAURO BENEVIDES

"Art. 317 - Ao direito de propriedúde da te).ril ccr:rc~~cnde urra obr!
t gação eceãat.,

Parágrafo único: A obrigação social é cumprida quando, simultanea
mente, a propriedade:
a} é racionalMente aproveitaca;
b) conserva os recursos naturais e presenve o me

io ambiente;
c) observa as disFosiç'ões legais que regu1arr as

relações de t:rabalho; _
d) assegura o ben-esear- dos proprietarios- e dos

trabalhadores que dela dependem; e
e) não exceda a iirea I"lâ:r.ir"a fh.ac.a na lei.

I.l:t. 318 - Todo imóvel rural que não cumpra a obriCjaçào 5OOi;1 nos
termos do artigo anterior, fica sujeito ã desapropriação
por interesso social para fins de reforma agrária, medi
ante indenização; exceeueacs os iMóveis com área infe
rior a 10 (dez) módulos rurais.

§ 19 - A- desapropriação de que trata este artigo 'é de competên
cia da União, podendo, os Estados, promovê-la se_assim
dispuser nas suas respectivas Constituic;:ões, observadas
sempre as normas basilares preceItuadas nesta.

§ 29 _ A inden:l.zac;:âo da terra desapropriada será paga en- tItu
las da dIvida agrária, tendo como teto o valor cadastrnl
do imóvel pora fins t.ributários, com cliiusu]a de exata
cOl:reção monetãxia, resgatáveis a pnrt.ir do segundo ano
de sua emissão, no prazo de até 20 (vinte) anos.

§ 39 - As benfeitorias serão indenizadas em dinheiro.

Art. • .. ~l~:cà:r~~:~r: :r~i~V~~e~~~u~~~~~~::~~es~ci~~~:i~
da União na posse do bem, permitindo o registto da pro
priedade.

parágrafo único: Na hipótese da Justiça Agrária, em sentença lrre
corrlvel, entender inexistente requisito necessã-

. rio ao reconhecimento da gleba como pass!vel de
desapropriação para fins de reforma- agrár1a, esta
sere. convertida em desaproprt.ação por utilidade
pública com indenização paga em dinheiro.

Art. 320 - A alienação ou concessão, a gualqaer tItulo, de terras
públicas federais, estaduais ou monicipais,. a uma só
pessoa flsica ou jurf.d1ca nacionais,- fica linlitada em
no JIlâx1mo três (03) módulos rurais, exeeeoeece os ca
sos de projetos agropecuários aprovados pela Câmara
dos Deputados e os ões cooperativas originárias do p:ro
cesso de reforma agrária. -

Parágrafo único: Fica te:rminantemente proibida li ececeeeâc cu alie
n:ldã~c:: ::::::ge~~;:cas a pessoas f!s1cas ou jã

Art. 321 -.Aosbeneficiâr1os da distribuição de lotes pe-la reforma
agriiria serão conferidos titulas de- domInio, gravados
com c1ãusu1a de inalienabilidade pelo prazo que a lei
determinar.

Art. 322. _ Todo ttabalhador ou trabalhadora que, não sendo propri~
tiiriO" rural nem. urbano, ocupar por cinco ence ininter 
ruptos, sem oposição nem reconhecblento de dominio a
1heio, trecho- de terra não superior a 50 (cinqGenta) he,g
eeees , tornando-o produt.ivo por seu trabalho ou de- sua
fmnl1ia, e eenee nela. su~ moradia, adquir-lhe-â a p.l:o 
priedade, mediante sentença declaratória devidamente
transcrita.

Art. 323 - Caberá ao Executivo, com a participação das entidades
representativas do setor, elaborar os planos anuais e
plurianuais de desenvolvimento agropecuÃrio englobando
açõeS de pol1t1ca agr1cola e agrária.

Art. ~ - :o~~l~ir~:~l~~;~,i~~~~~:~~~a~~m~~:n~~e~e~e-
públicos com vista.s i p1:oduçâo de alimentos e voltada
ao mercado interno, asselJUr'ando:
a) preços mininoos justos. e garantia de corcercialização;
bl crédi'to rl1I:al. para custeio e investimento, integral

para os p(!quenos produtores.
c) seguro ag:r:1.co1.a;
d) llSsis'tênc!a técnica, extensão- rural e pesquisa orien

tadas i melhorar a renda e o bem-estar dos agricultE:
res;

e} fiscalização e COntrole da qualidade e dos preços
dos inSUIl'los agropecuáriOs."

Art. 496 - Sup~essão t.otal.

JUS'rXPXCATXVA

Alinho como justificativa ã presente emenda a realidade Boeial v!

vida hoje no campo: a violência, a misêria, a falta de terra, a
concentração dela na. mãe de poucos, a necessidade de demoCl:atizar
o poder pelIuco.

As razões da jU5tificativa encontram segurança nos subsidios co

lhidos no X Con<;lresso do PMDB(1986), no documento "Esperança e H!!,

dança" do PMDB, no "Documento Básiço" da Campanha Nacional da Re
forma Agrária, no documento "Pol1Uca 1\qrãria e Reforma Agrária 
na ~Bpectlva da Nova Constituição" elaboradà pelo MIRAD e, no
que 'tange a polttica agr!cola, busquei elementos no documento da
CONTAG, elaborado eol!l Federacões e Sindicatos de Trab. Rurais.

EMENDA lP14592·9 I
f Constitu1l1le Jusé Igllã~;~"CIlrerr(!lra

r.r-----------Tul~/.un"'c.ç1D

EMENDA MODIFICATIVA!SUPRESSIVA

Reun1r num texto ün1co, novo. aS'alíneas li.=." e

t>!!," do ltem I. do art. 12. do Capítulo 1 {Dos Dneitos lnduiduais) 

suprimindo_se. portanto. a allnea li.!!." _ como segue:

'~'~'''''''c&",.d''/I''leo""lo, --...,

EKENDP. MODIfICATIVA

Art 66. IX

Nova redação

IX - A lei fixará a relação de valor entre a maior e a

menor remuneração ao serv.iço público; os professores'

de pré-escola e de 19 grau devedo perceber, no min!
mo. três vezes a menor remuneração estipulada em lei.
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JUSTIFICATIVA Ao Título n, CapÍ'tulo VI, a parear do erergc 407, dê-se JlhãIFICATn'A

Multo se fala sobre a importãncia do professor de 12

grau, o antigo professor primario, básico para o processo instru
cional de todo c Idadão , Greves inúmeras têm sido feitas, ultima:

mente, para fixar aos mestres um piso salarial condigno Se a
lei fixar a maior e a menor remuneração. jus to é que dentro des

"t es parâmetros se dê um m1n1mo ao professor de 19 nr au, -

!j------ ----
EMENDA HODIFICATlVA

ao art. 343. que passa a outra fórmula, de modo
a. ens eae r a exc Iusâo do "caput" do art. 349 e, logo, a redução do tex
to do ProJ.eto, desta forma)~t "'"~

"Art. 343 - E dever do Estado assegurar o d t t-e t

tp de cada Um ã saúde. aeds ante -

a segumte redação'

Capítulo VI - Do M~1.O AWiente

ArtJ.go 407 - A preservação do meio ambiente, ecotcgãca
mente cqulhbrado. é \ml dever do Estado e um dãredtc da socaedade , ccretava ou

mdJ.vidua1lllente. purundo a 1e1 todos os atos que at.eniem contra a pessoa hU!'UJJla

e promovam a destruição ou o ôeseqcatãbrac dos sastemas ecctôgaccs , prccbãda a

pTânca de qualquer processo que cceprcaeta a integridade dos atr-ibutos naturais
que Justiflquem sua proteção.

Artigo 408 - Lea federal codJ.flcará os mandamentos md1;!

pensãveis à preservação do meio anbl.cnte, pemd't'mdo aos Estados e aos l-hlmcíp1.

os que legislem. concorrentemente. sobre a mesma natêraa.desde que não se estab.!.

leçam confhtos de meerpreeaçêc,
Artlg0 409 - A União poderá criar reservas naturais l.nv,!

olãvel.S, entre as quaas facam ccepreendadas a Floresta .Amazônica. a Mata Atlãnt.!,

ca, o-Pantanall-btogrossense. a Zona de Costeara e as nascentes das prâncapns I

bacias hldrogriíflCas encontradas no 'terrâtfirao nacacnet ,

JUSTIFICATIVA

A parte prameara do artago atende ã pferu.tude da l.dé1a que vem nas e-cprcssôes a

serem supranudas Hã. portanto, tma repetaçâc desnecessâraa com a agravante de

perpetuar mstatutos apócnfos, cano os da trensjomçãc e reciassrnceção de car

gos OU ftmções, r.'atéria esta que não deve ser consagrada pela Ler xaacr,

O mgresso por concurso e a ascenção fimracnal. atendem às prerressêes por rêrato

e por arrtagmdade e favorec.em aos servãõcres em atavadade , com reflexos na apo;;

sentadcraa,

Bnt.retarrto , em ocorrendo aqueles fenômenos, nansformação e reciassríacaçãc, se

nçao se restrmgarea a sataaçôes mdrvrduaâs , é da Iea específica o drzer ou

não de sua extensão aos aposentados, sem determnaçêes prêvras na Constatur

ção.

E a )ustifl.catl.\'a.

Ol'5TITUTh'IE nsso ammRA

1- ••••••••••••••••••••••••••••••••

verdade,

No artigo 12. JDeiso IV, ã alinena "eu dê-se a seguinre re~:
I

!
Artigo 12 - ••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••• , •••••••• ;

IV - i
e) As dJ..versões e os espetaculos piibhcos, JDClUídOSI

os programas de râdJ.o e de 1:elevisão. ficam SUJeitos às leis de proteção da s~

edade.
1 - A censura. exerCl,da pelo Poder Püblico. aval1.arã

as rnamíestasães artiStJ.cas e culturais, bem como as diversões e os espetáculos

públlcos. evitando o processo de alienação cultural, de corrupção moral. de ofe,!!.

5a aos costunes e de agressão à fé e à relig1.ão.
2 - para a orientação de todos. especialmente em re

lação ao rrenor..o Poder Púbhco c1assiflcsrã e reronendara os e~spetãculos e as ~
versões públicas e os programas de râmo. cmema.. teatro e telw.lSão. assegurada

a hvre escolha mdiV1.dual de espet.áculos. dl.versôes pUb1J.cas e progra:nas de au

dio ou visu:ns I a serem apresentados ou exibidos emhorãnos e locais apropna

dos.

ção:

EMENIl\ J.DJ)IFIOOIVA

D1SPOSltivo Emendado - Artigo Só

110artago 86 de-se a seguinte redação

ArtJ.go 86 - Ap1J.cam-se aos servídcres pÜbhcos Cl\'JS,tém

das dispcsaçêes constantes no artngo 13, as seguíntes normas'

A proposta vasa suprarur do "caput" do artngc 86 as e'"pre!

sões "ainda" e "especffrces", que resultam ainda de eexrcs snreracres quan
do os servrdcres pÚ,bhcos e os trabalhadores em geral tãveran os seus dnel:,

tos e deveres examinados em ccecssão especffaca comum.
Como trat.amento emcapítulos d1.ferenciados, fato constat.!.

to agora no Projeto da tcaissâc de sastenetaaaçãc, manter-se aquelas e"qlre!

sões é favorecer a confusão do mrêrprete das rnat.éTJ.as ccnst.rrucaonaas

CONSTITUINTE DASO ConrnRA

EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

:e a ]ustl.Í1cação.

PLENÁRIO

Disposit.1VO Emendado - Ar1:igo 12, Inciso IV. alínea "e". n's 1.2 e 3

JUSrIFICATlVA
O texto do ProJeto. que esta emenda vem modIficar, merece

aros e observações Vedando o caráter de cens\JI'a a SUJeição às leis de proteção

da sOC1edade, não debne bem o que seJam talS le1.S e' o que venha a ser o que se 00

nanma de "leis de proteção da socl.edade".

Mas, se COlIlparado todo o texto da alínea "eu do in. IV, do

artigo 12, COOl a alínea "d". do 1l1C1S0 UI. do mesmo art1.go. nota-se q,ue há tlllI con
flito que soment.e o lI1Stituto da censurtr pode dl.riJ:lir rnedJ.an1:e a1:os de avahação de
progl"8lll3S, espetáculos e chversões pUblicas. Não se protegerá a sociedade sem a il'.g
bl.lidade da avahação, que esta Emenda defere, sob as condJ.C1.onant.es da censura. ao

Poder Puôhco, que a lei mcumbuã ao setor cClrlpetente.

Nopaís cr:lOu-se UIl13 aversãoã censura emrazão de seu carater

pohc1.3lesco. futretanto a censura existe. Ninguém ê mais censurado que o homen p,ª
bIJ.~, o político.e nmguêm exerce t:la1.S o poder de censura: que a classe dos profJ.S

s1.onais de JDIPtensa. li este procediJnento é natural, pel"feltaI'lente ass1lnl1ável e aI!
tendido. O jomahsta "censura" o fato e a notina-que ferem a sua ll1tehgêncla. a

sua consclênc1.a profJ.SsJ.onal e ideolog.1ca. Por l.gual, a socledarle é censora por

.excelênc1.a. A Igre]a ê censora. O Estado ê censor. O ll1d1.viduo. comoser pessoal. é
igualmente umcensor absoluto. A censura integra o caráter hW'lal10 e a conscJ.ênCJ.8.

mdJ.V1dual. Não raro. entretanto, substl.tuímos o termo "censura" por cnt1.ca. ?>hs

os críticos são censores que prestam o seTVJ.çoda avaliação. E é nest.e sentido que

direciono est:r'fmenda.

A avalJ.ac;ão do espetãculo e da dlversão puôhca precJ.Sa ter. e

sempre terã, um caráter censôM.o~ Por isto, esta fJlIenda cornge a lupocrJ.Sia lJ1S'ta

latIa a part1.r do texto do Projeto e coloca as coisas no seu devido lugar, dando a

redação exata ao assunta, tanto na almea "e", quando nos n9s 1 e 2. supr1nU1do o
n9 :3emrazão de sua exphcltação Já cont1.da na alínea "dI>da mciso UI do mesoo

artigo•
Assim. mantenho o que O ProJeto chama de lelS de proteção da so

aedade já no eru.mCl.ado da alll1êa "e". Estabeleço o carâter avahador da censura

que será exerC.1da pelo Poder Puô!J.co, evitando ou prevenmdo contra o pro. de

alienação cultural .. de corrupção moral, de ofensa aos costumes e de agressâó ã fé

e ã religião. Mant.eIÚlo a classifJ.cação e a recanendação dos espetáculos e das dl-

m-----------rllf./<lUn"lC~~----------~

o Capítulo VI. do Título IX, do Projeto de Constl.tulção,

se considerado sob o aspecto de conteÚdo para o texto ccnstatucícnaã , se reveta
aJ!!Plo e prolixo. Entretanto, se observado sob a êtaca da necessadade da preser

vaçãc do J.leio Anilnente, como un dever do Estado e um direito da sccãeâaôe,c -tex

t.o é restrito e .U1ccmpleto, apesar de confuso e. sob certos detalhes. mcoere!!.

te.

Penso que a eatêraa deve constar da Const:3.tU1.ção apenas

sob condfmcnantes norreatavas g o que busco cem esta Emenda. dazenôo que O Es

tado tem o dever de preservar, para a socaedade , todo o meae ambaerrte , punindo.
a leJ. os atos que atentem contra a pessoa humana e prcmo\."Sl1I a ôesrnuçâc e o d;

sequaâabrac dos sistemas ecológicos, profbada a prática de qualquer processo ,

que canprometa a integridade dos atributos naturaas que justafaquem sua prote

ção.
~ de se ver que jã ê chegado o momento de termos uma le

gislação específlca sobre o Hel.o Arolllente. Não preceatos dispersos. mas drspc-.

SitlVOS codrgrcados , As sugestões. se tomadas coma tais as aatêraas que ante
g:ramos artIgos 407 a 415 do Projeto de ConstItuição. ensejam amplo conteüdo

que precasa ser desenvojvadc de forma a 1IlStrumentaluar o Estado em sua l'esPQ!!.

sab1hdade de presen-ar o J.~l.o Amb1.ente.

Asslm esta Emendaautorua a que o Congresso \acIonal

elabore e aprove o C&hgo do J.leio Ambiente. can a legislação adJetna e subst~

tJl·a. o que poderá ocorrer a partIr ile tmI amplo debat.e naCIonal.

Em princípio, as fénas del leias aos servidores puôhcos e aos
uabalhadores são de 30 dias Ú1:els. En1:ret.anto, há \anações detemínadas ~ ou

por le1.s espec1.aJ.s, ou por cond1.C10nantes (asslduldade. afastamentos. etc) de

que tratam o Estatuto dos SerV1.dores Puôllcos C1.vis da l1I11ão, os Regularrentos

dos 5ervJdores J.h1Jtares. a tel Orgâmca da Haglstratura e a do Nmistêrio Pú
bl1co e a própria Consohdação das LeJ.s do Trabalho.

A Constittução deve assegurar o dueho de fénas anua~s, de,!

xando ã leglSlação ordmâna o Jnd1.car a sua duração, t.."'Ila vez que situações há

que podemnão estar carpatlbihzadas com os 30 dlas do texto do ProJeto de Cor-!

tltUlçãO

JUSTIFICATIVA

PLENA)uO

E a )ustl..f1cat1.va.

fMa'IlA. HJDIFlCATlVA 13
DisposJ.tlVO Emendado- ArtJ.gor, mciso XVIII

Ao art:1.gojp. lnclSO À'VIII. seja dada a seguinte redação'

13
Artl.go;r( - ••••••••••••••••••••• , ••

XVUI - fénas anuais.

Do 2TtlgO 90, suprima-se as expressões ·'bem como sempre que for tTansfonnado ou

reclassiílcsdo ti cargo ou função em que se deu a aposent.adona ou a refonna".

CCNS'fI1Ulh.'TE D.-\SO COnffiR.A.

Os Estados e os J.imJ.CípI0S poderão 1eglS1ar. concorrente
nente, sobre a mesma matena, desde que não se estabeleçam conf1J.tos de mterpri
tação.

Por f:un, a Emenda autoriza a que a Umão cne resenas '

naturalS mviolâvelS. mtegrando logo neste proJeto aqueles;segmentos ecológlcos
que desde ha rm.tl.to devenam estar pro1:egldos, ta1.S como a Floresta .AJ:tazÕ'1Jca. a

J.fata Atlãntl.ca. o Pantanal }.Iat.ogrossense. a Zona de CosteJ.ra e as nascentes das

pr.mcipais baCIas hidrográflcas brasl1eiras.

O ob)etivo da emenda ê adequar ã Lel Muor um texto que.

cu1.dandodo assunto. não o encerre e nem o confunda Antes, favorecendo o deba
te e deixando ã le1 especial um asS1.mto que há de m::.recer pe:rr.tanentcs esforços
de apnmoramento que não se cCJil!POrtam como possíveJ.S dentrCJ da Cons1:1.'tUlçãO.

:e a )ustifJ.catl.va.

H-R'D..... SUPRESSIVA

DlSpOSlt1.\'O Emendado - Artigo 90

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

nlT"/~~IT1'o::oç1o, ---,

PLENAAIo

PLENÃRlo

CCNSJ11UINTE DASO COIMBRA

CONSTITUINTE CASO COIMBRA

D'ENl>\ADITiVA ~b

DlSpOSltl.VO Fmendado- ArtJ.go;rl(. mclSo UI

Ao ll1ciso !II, do artlgoR de-se a segumte redação

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUBSflTUTIVA
DlspositlVO Emendado - Título IX - Da Ordem Social - capítulo 'iJ - Do \le~o ,~i

~te. artigos 407 a 415, ll1c.1usive mC1S0S, alí.,eas e p!.
râgrafos.

o ar:resclJOO proposto assegura a 19ualdade de tratamento entre

os servidores públicos e os empregados eJlI geral no que diz respeito ã manut.en

ção do poder aqulSuivo e ã garantia de dueitos que devem ser merentes a to

do e qualquer regme juridl.cO de t.rahaTho.

A fJDenda anda amda de adequar os t.enros do innso à nova ter

mínologla do salâno, una vez que o salârJ.o min:uno não se Const1.tU1 mals emre:

feTêncl.a que sigJl1.flque valor de retnbulção por servlços prestados.

g a Justl.ficação.

a) dois, em escolha partidária, dentre advogados de
notório saber Jurídico e conduta ilibada. com ,"ais de dez anos de

efetiva atividade profissional, sendo um escolhido 'entre membros

da Defensoria Pública da Justiça Militar Federal.

• Ul.,.ul1"..~~lo,---~--------,

Dê-se nova redaç!o lt allnea "a" do parágrafo lQ do art. 2~7

D Defensor Público da Justiça Militar Federal está ine,!

plicavelmente excluído da composição do Superior Tribunal MilHar

(STM) a despeito da igualdade de tratamento que deve existir en

tre os membros da Administração da Justiça (Juiz. promotor, Advo

gados) igualdade consagrada no Anteprojeto Constitucional pelos

ilustres Constituintes. desde a Subcomissão do Poder Judiciário e

MInistério Público.

Artlg0.M' - •••• ••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••
lU - VenC1lllento não l1\Íerior ao valor do piso salan.al,

rea]U$tãvel de oodo a que sela preservado o poder aquiSl.t1VO. sem preJuíz.o de

sua elevação real e assegurada a irredut1.b1.hdade

JUSTIFICATIVA

A emenda. par outro lado. como estã na epígrafe
da sugestão. enseJa a redução do texto constltuclonal.

pa t s , p , exemplo.

JUSTIFJCATIVA

Do mesmo modo que VTI\10S. em outra emenda, para a

educacâv , -nâc ê apropr tcdc fnar tomo dever apenas do Estado assegurar

o di re t to ã saúde.

Tal dlreTto é dependente da responsabilidade dos

Sabemos que e d i r-e t t e em mur t;c dependente do Es

tado. mas não só deste. De modo que ê melhor firmar que o Estado deve

assegurar tal dn-e i t o , sej a por cuspr tmento de sua parte neste proces

so seaa por ee to de suas normas impondo a parte que couber ã fam'il la e
a f nat i tu i cêes não es ta re i s , .

Apesar de a parte do Estado ser subs tanc i e t v
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Título VIII da Ordem Econômica e Financeira 

Capítulo 11 -

Substitua-se o Artigo 326 pelo seguinte'

""0/'."""4;&"

Título VIII da Ordem Econômica e F'inanceira 
Capítulo I _

Substl tua-se o Artigo 306 pelo seguinte'

JUSTIFICATIVA -

o texto da seção 1.1.1., capi.tulo 1.1., ti.tulo 1.}!' ccn
tém dispositivos impróprios pelo seu grau de detalhe a um texto
constitucional. O artigO proposto, como emenda, mantêm aspeeees
essenciais e de principios, no pressuposto de que as demais ques_
i:?es tratadas na seção mencionada devam ser objeto de legislação

ordinária.

Pari9rafo Onico - a execução das açÕês de aaeãe-,

tência social será descentralizada para os municípios, cabendo

aos demais nlveis de governo função normativa.

As empresas estrangeiras obtiveram concessões de la

vrai durante os governos militares, que se elevam a 401 757 km"

(O Subsolo Brasiléiro" pelo Pruf", Francisco Rego Chaves Fernandes

e outros Ed. CNPq. I 19B7).

A Assembléia Nacional Consti tuinte tem o dever de res

gatar a soberania nacional, alienada pelos governos autoritários

nos últimos 20 anos.

Artigo 326 - A União atribuirá 30% (trinta por cento)

dos recursos destinados à construção de habitações para aplica

ção no meio rural.

Substitui os artigos de 363 a 370, pela s~9Uinte

redação}~~Jt.. n ~a.<-,.

Art. -; ç.3 - A assistênc:;~ .social desUna_se àque_
les que não dispõe de meios para se sustentarem, e será prestada
independentemente' de contribuição ã seguridade social, voltada
para:

JUSTIFICAçno

1: _ proteção à famllia, infância, materni_

dade e velhice;
II - amparo às crianças e adolescentes, ór

fãos, abandonadOS ou autores de infra

ção penal;

111 - promoção da integração ao tnercado de

trabalho;

XV - habilitação das gessoas portadoras de
deficiência e promoção de sua integra

ção ii. vida comunitária.

Artigo ,o6 _ As jazidas, minas e demais recursos mine

rais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da

do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento industrial e pertencem II

Lhião
§ 19 _ A exploração e o ~proveitamento das jazidas, minas e demais

recursos minerais e dos potenciais de energia hidráulica dependemde autoriza

ção ou concessão da Un1ão na fo:rma da lei, dadas 8',(clusivamente a b:rasilei:ros t

ou sociedade constituída e com sede no PaIs, cujo controle cecrecrfo e de cept
tal pertençã a brasileiros.

§ 29 _ A lei poderá atribuir aos EstadOS a ccnceasão de uso de po

tenciais de energia elétrica, existentes no seu terrrtõr.íc, obeoecjoas as nor-
mas deste artigo ....

§ ;S12 _ rt assegurada ao prccrfetértc do solo a participação nos re

sultados das lavras em valor não inferior ao recoste sobre minerais, quanto às
jazidas e minas cuja exploração constituir Ill!lnopól1o da União, a lei regulará

a forma de Indenízaçãc

JUSTIFICAÇAO

A presente emenda procura restabelecer a soberania nccícnal .íntet
raeente alienada a empresas lI'l.Iltinacionais, que hoje detêm a maícr.ía oas concc,!

sões de minas no terrltórlo do Brasil

Só U'I1a empresa, a "Bntish Petrol8U'll", possui érea superlor a 4.611

concessões de minas, nuns área de 192 956 Kml.

A emenda procura dar uma redação eficiente ao Artigo'

326 que estabelece norma absolutamente inócua.

Durante 20 anos o Banco Nacional de Habi tação fêz in

vestimentos de grandes capitais no meio urbano sem considerar a
existência do meio rural onde os trabalhadores residem, na gran

de maioria dos casos, em choças sem nenhuma condição de higiene'

ou de conforto.
A proporção das aplicações previstas na emenda corres

pende II proporção da população rural no Brasil -

Emenda aos artigos 363 a 370
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Título VIII da Ordem Econômica e Financeira _

Capítulo I -

Substitua-se o Artigo 303 pelo seguinte.

§ 1R :. São mantidas a-s disposições legais que regulam

a repressão a toda e qualquer forma,Jl:e ab~so do poder econômico,

inclusive as uniões ou agrupamentos de émpresas individuais ou '

sociais, seja qual for a sua netureze , que t enhaa por fim dominar
os mercados nacionais, eliminar a ccnccrxêncfá e aumentar atbitr.!,

riamente os lucros.

l'itulo VI1I da Ordem Econômica e rinancena 

Capítulo I -
Substitua-se o parágrafo Primeiro do Artigo 304 pelo seguinte'

JUSTlfICAÇAO

A emenda procura regular a repressão ao abuso do poder

econômico segundo a definiçUo constante do Artigo 148 da Constit.!:!,
ição de 19116 que parece mais perfeita e mant'ém as dIsposições vi

gentes da Lei ne 4.137 de 10.09.1962

Título VIII da Ordem Econômica e Financeira 

Capitulo I -
Substitua-se o Artigo 304 pelo seguil'lte:

Titulo VIU da Ordem Econômica e financeira 

Capitulo II -

Acrescente-se onde couber

Artigo 304 _ A prcprdedede dos bens de uso comum do po

vo per-tence às pessoas jurídicas de direito público interno, sendo

definida na forma da rer ,

A emdence procura oferecer segurança aos pequenos e m!

dios produtores rurais que tanto contribuem para o abastecimento'

alimentar do país e para a paz social e merecem portanto o recc ;
nhetimento do povo brasileiro, expresso na Constltuição.

JUSTIFICAÇ>O

JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICAÇAO

Artigo 303 - 11. União e os Estados poderão, mediante lei
especial, intervir na atividade econômica. A intervenção terá por

base o interesse público e por llmite os direitos fundamentais as
segurados nesta Constituição

§ 12 _ A União para preservar o interesse nacional '
poderá monopolizar determinada indústria ou atividade

§ 22 _ As empresas estatais, sociedades de economia'

mista e fundações públicas somente serão criadas por lei especial'

e ficarão sujeitas às obrigações trabalhistas e tributárias que r e
guIam a atividade das empresas privadas -

§ 32 _ A admissão de empregados nas empresas previs
tas no paragrafo anterior será feita mediante concurso público

Art. - Não poderão ser desapropriados por interesse
social os imóveis rurais de área inferior a 500 (quinhentos) hec
tares, cultivados pelo seu proprietário que não possua outro imó_

vet ,

1U10IJUI""••çh--------------.

A emenda p'rocl,lra' renovar norma do anteprojet-o proposto
pelo deputado Vlrgl1dásio de Senna que disciplina matéria de fun

damental importância) que a Constituição não coderia omitir..

A emenda procura de f.í n.í r a intervenção do Estado no'
domínio econômico nos termos previstos na Constituiçã:o de 1946, ao
mltlda expressamente a intervenção na atividade econômica pelos E~
taccs-membrcs , que já ocorre habitualmente. O atual parágrafo terceiro

do artigo 303, se permanecesse, tornaria inviáveis empresas publicas de releva!!

te interesse público como as universidades, a EM8RATER e a EI1,8i~APA.

JUSTIFICAÇ'O ~
A emenda procura renovar a proposta do anteor

jeto oferecido pelo senador Severo Gomes, de caráter eminentemente

conciliatório, Que todavia assegura o instrumento da imissão de po

se sem o qual a desapropriação de imóveis para f~ns de reforma aqr
ria jamais conseguirá o assentamento de colonos e se converterá e
simples fonte de conflitos agrarios em todo o país.
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°maior dever do estado de direito é a prestação da Ju..::.

t rça, Ora, como a presença em juizo ex i qe procurador jud1c1al

com habilitação PTofissional de ad -eogado, os pobres, que .... ão aos

pretórios reivindicar ou defender dueitos,\ são postos em flagra!!

oesfçue toaoe econômica. A emenda procura assegurar ao di'reito do

homem comum '15 mesmas condições e pre r r-oqe t i vas asseguradas aos

interesses da União e dos Estados, que Lêm no nm.íster rc Públ1CO

defensores perneneotes ,

Titulo VIII _ Da ürde'n Econômica e Financeira

Capítulo II

Art. 319 - Decretada a desapropriação de um imóvel por interesse s

crer, a União poderá ser imitida judicialmente na posse do im6vel '

mediante o dep6sito do valor, estabelecido em Vistoria administrat
ve com audiência do proprietário, em títulos da dívida agrária, se
do o valor das benfeitorias depositado em dinheiro e permitido o r '
gistro da propriedade pela União.

JUSTIFICAÇliO

UUO'~UI1",•• ~10' ----'

Titulo II - Dos Direitos e Liberdades Fundamentais

Capitulo I

Substitua-se a alínea "9", do na XI do a:ct.12, pelo seguinte

Titulo V - Da Organiza;ão dos Poder-es e Sistema de Governo
capitulo VI _ j)t:'.,. 'Pt.~H:-k. e... -:Pd.~te.-

T.!tulo VIII da Ordem sccnôsuce e Financeira
Capítulo II

Substitua_se o artl'go 319 pelo seguinte:

Acrescente-se onde couber'

A.tt. - ~ insuscetl\lel de penhota a prcpr radade rm::al
de extensão não excedente a cinco (5) módulos rurais,

explorada diretamente pelo proprietário, que nela rl:.

sida e nã':l possua outro imovel rur a l ,

JUSTIFICAr1!:o

.' A eeeoce p rccure p,oteg", 0' pequeno, aqr Leu.i t.o r e s ccn
tu a agiotagem baocâr te , qoe tem concorrido para a destruiçª,;

de milhares de peque'\os estabelecimentos agtícalas farnHiares

.LU•• IO/.ON'..lo'.ull'o""u ... _

Acrescente-se onde couber:

A.rt. _ Os defensores públicos ter\!o vencimentus igu'11.s
aos dos Promotores públicos da mesma entrância ou catE.

goria funcional que sirvam j!-Jnto ao mesmo órgão do PE

der Judiciário da União

JUSTIFICAÇAQ

Parágrafo Único - A Defensoria Pública nos as tacos sE.

rá organizada por lei estadual com observância deste a.!.

tigo

o registro de patentes estrangeiras não pode depender

apenas do uso efetivo mas principalmente do interesse nacional,

que deve determinar a sua utilização ou exclusão

§ t1nico - E assegurado ao antigo proprie~ário contestar o mérito d
.!propriação. A sentença transitada em julgado que declarar !1e_
g':f. a desapropriação ordenará o pagamento da indenizaçã:o em dinhei :
ro, cujo valor será corrigido à data do pagamento.

g) o registro de patentes e marcas estrangeiras subordi

na-swo uso efetivo da criação e ao interesse nacional,

versões píibhcas e dos programas de rimo, cmema, teatro e televisão. assegurando
a livre escolha ind1vJ.dual de espetáculos. drveraêes piibfacas e programas de audio
ou VJ.SUlUS. criando, ent-retanto. a obragarcraedade de horanos e de Iccaas apropTl.!,

dos a cada espetáculo.
A Emenda dasndstâfaca a questão e sustenta. a necessadade de uma

censura acataadcra, sem caráter pctacaetescc, dentro das prerrogatavas do Estado.en
tendendo que ê da própr18 natureza de qualquer lel. de proteção da socaedade o espí:

rato de 1JllI3. censura Justa, capaz de esclarecer situações sem quebTar o meloto e a

possaba.Iadade-deo mdivíduo determmar o seu prôpno arbftrao.
S a Justlflcaçâo.

EMENDA lP14605-4,
t' Constituinte OSWALDO LI~~""fILHO

EMENDA lP14608·9
tJ COOSTlTUINTE OSWALDO LIMA.....rilHO

l" PLENARIO

~ 'CoTo/.uSftr.... ci.o ~

EMENDA lP14607·1
j!' ccnst í tuínte OSWALDO LIMA FILHO

PLENARIO
.~tN''''O/'p.l<I ..Io/,ul.oN'ulo

EMENDA lP14606·2
l" CONSTITUINTE OStlALOO LmA FILHO
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JUSTIFICATIVA

u~;~'-J

lYJ~~7ãYJ

Art. .. Nenhuma pessoa física ou JurIdica
poderá ter a propriedade ou a posse de im6vel rural de área con
tínua ou deeccntfnua superior ao limite fixado neste artIgo, fi

cando o excedente sujei to à desapropriação por interesse social'
para fins de Reforma. Agrária.

§ ta _ O limite previsto neste artigo ....rá:
ot, De Quatro mil (4.000) hectares nos~Jta

dos do Rio de Janeiro, S~o Paulo, Paraná, Santa C;;Itarlna e Rlb :

Grande do Sul;
02. De sete mil (7.000) hectares nos Esta

dos de Minas Gerais e Espírito Santo;

03. De sete mil (7.000) hectares nos Esta ~

dos do Maranhão, Piauí~ Ceará, Rio Grande do Norte, paraíba, Per
nambuco, Ahgoas, Sergipe e Bahia; 

04. De onze IItIl (11.000J hectares nos zs ca

dos: de Mato Grosso, Mata Grosso da Sul e Galãs;
OS. De dez mil (10.000) hectares nos Estado~

de Rondônia, Acre, Amazonas, Pará e nos Territórios dQ Amapá e Ro
raima;

§ 21il _ Será de quinhentos (SOD) hectares o li
mite máximo do imóvel rural no Distrito Federal e nos municípios :

das Regiões Metropolitanas da PaIs_
§ 31il _ A área referida neste artigo será consi

derada pelo conjunto de im6veis rurais de um mesmo proprietário no

ea«.

o cooperativismo, sem dúvida, e o único sistema eccnôut
co, Que sem limitar a liberdade, capaz de ev i t.ar os males decorrl.'~
tes do caot tar i smc entre os quais sobrelevam a exploração dos pe::
quenos e médios agricultores pelos tllClnop6i.ios e oligopólios.

O ecoao e isenção propostos devem figurar na Constl tui._
çêo para def:nder as cpopera,tivas da competição ilegal praticada'
pelo comércio de gêneros allmenl:Ic!os, Que, sonegando os Jmpostos
dellldos,to-rOà- in'liá..,el "8 athidade 'Coope-rativista.

O texto do atual artigo 325 consiste numa s mcfes dec Iu
ração de princípios sem qualquer efeito prático. Dar, a necessida:
de da emenda.

Titulo Vil - Da Ordem Econômica e Financeira - CaJ:l!tulo II

Acrescente-se onde couber:

JUSTIFICAÇJl.O

....ui...../C~..'•• Ig/sule ... '.do _

EMENDA lP14623·2
tJ C~NST1TUHITE OSWALDO Ll"~:- ru.no

r.r Ttne/~~""c>Cie _

er=~;;OB--J
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Título VIII da Ordem accnôsuce e rinancelra ..

Capitulo II -

Acrescente-se onde couber:

Art. ... Pessoas físicas ou juridicas estrangeiras só poderão po

suir terras no país cuja dimensão não exceda dez (lO) módulos ru

care ,

§ ürdco _ A aquiSição de imóvel rural por pessoa jurídica estrangei
ra ficará subOrdinada a prévia autorizaçi:io da Congresso NacionaL

JUST1flCAÇ~O

A emenda procura disciplinar a atividade do capital es
trangeiro para conformá-lo ao interesse nacional segundo as normas
propostas no Projeto de Constituição oferecido pelo eminente juris
ta ercr , PInto Ferreira da Faculdade de Direito da UnIversidade Fe
deral de Pernambuco (Arts. ~6 e 39).

Titulo VIII da Ordem Econômica e Financeira 

Capitulo I -
Substitua-se o artigo 302 pelo seguinte-

Artigo 302 - Os investimentos de cap!tal estrangeiro se

rão admitidos quando convenientes ao interesse nacional.

§ ümcc _ A lei reguladora das investimentos e do capital

estrangeiro obedecerá, entue outros, aos seguintes princípios:
1 _ Função supJetiva do capital estrangeira,
2- Regime financeiro especial com limite anual de remes

sa de lucros, juros, dividendos, roya1ties, pagamentos de assistên

cia. técnica, bonificações e amortização de empréstImos;
J- NacIonalização dos excedentes econômicas autorizadas'

pat-a remessa de lucros;
4_ Limitação das áreas de atividade das "multinacionais n

fo1:'ma P'te'Ji~ta nesta Constitu1.ção ou em lei,
s; Constituição do capital por t1l:ulos nominativos e pu

blicidade da remessa de lucros para o exterior.

f'l PlENARIO

EMENDA lPl4620·8 ..".
C' --CONSTITUINTE OSWALDO LIMA f'lLHO

fC';:~~:=J

er;:;;~:M

JUSTIFICAÇAO

Titulo VIII da Ordem Econômica e financeira _
Capítulo I -
Acrescente-se onde couber.

o valor global do orçamento do SINPAS - Sistema

Nacional de previdência e Assistência Social é próximo da metade

do Orçamento da União. Entretanto, sua aprovação independe do

congresso Nacional na legislacâo atual. A emenda proposta visa a

corrigir tal distorção.

Emenda aditiva ao capitulo 11 do tItulO IX - Da Ordem Social

mcãua-se onde couber o seguinte artigo:

Art. _ O orçamento da seguridade social s~rã

submetido ã apreciação do congresso Nacional, obedecidos os pra

zos e demais condições de tramitação do Orçarnento da União.

lU1D/'JH" ...·~ÃD -,

A emenda procura de finir as formas de propra edeoe aemi

tidas pelo Estado brasileiro e as limitações çerar s Que podem se;
estabelecidas sobre o uso daquele dr re í tn ,

Art - O Poder Público reconhece o direito de pro-
priedade na forma assccí etIva, comunll:ãrla, condominial, coopera
tiva, individual e o direito de herança, obedecmcs os princípios
estabelecidos nesta Constituição e na legislação ordinária

EMENDA lP14616-0
f'J CON5TlTU,"TE OSWALDO LIMA "LHO

('! PlEN~RIO

•

PC;ENARIO

CONSTITUINTE OSWALDO LIMA. FILHO

JUSTIFICACAO
A emenda procura evitar a concentração da pro

priedade territorial, que sempre foI excessiva no 8rasil, "desde -;
berço um povo de latifundiários", na defifução de OliveirWhna.

Como essa ccnceneeecêc se tem eceoccetre , ccrs
de 1967 a 1964 as propriedades de eats de 1 000 hectares aumentara
sua área de 46,9% para 58,3%, enquanto as pequenas propriedade.s d

extensão inferior a 100 hectares dim.1niram sua área de 18,7$ para '
14~, o simples poder de desaprcpr Iação pela União não pode corrigi~

-La ,
Oa! a busca de um limite físico para estabele

cer a desccncent reção da propriedade territorial.
56 os grandes l<:itlfundiárlos a ela se oporão,

pois sua clareia _ a limitação em nônerc de hectares, exclui todos

os médIos e mesmo grandes produtores rurais proprietários de áreas

produtivas.
Ao estabelecer os llmjtes propostos, tive emr-ente a

área da módulo máxIlIlo das reg.iBes qee-eccoõercas do PaIs e a seee-,
1hança do tipo de exploração agro_pecuâria dos Estados contíguos.

Adotei una única exceção, relativa às áreas metropolita
nas do País, onde o adensamento da população e o tipo de exploração agrícola exl
gemu:na limJ.tação mais severa da extensão da propriedade territorial.

JUSTIF'ICAÇP.Q

A emenda busca disciplJ.nar a concessão de terras p.:iblicas

que durante toda o pedodo republicano fol. objeta de grandes conces
sões de te~sem atenção ao problema agráno e aos nilhões de traba
lhadores sem 't';rra, con5titu~ndo uma das causas de confütos agrarl_

os que hoje se multiplicam no Pais.

Título VIII da Ordem Econômica e Financeira 
Capitulo II

Substltua-se o Artigo 320 pelo seguinte.

Artigo 320 - As terras públicas das pessoas jur,ídicas
de direito púb Lrco interno serão subordinadas pr Ior í tar.í ar-ente ao
Plano Nac i.onaâ de Reforma Agrária e somente serão ccncedrcas abra
aí Ief rcs até o limite de 30 (tnnta) módulos rura i s , e ecetuedas -;5

concessões a cooperativas de produção, suborrnnadas em toda caso à

aprovação do Congresso Nacional.

!? PLENARIO

FEmenda a.o artig:os 343 a 348 e 350 a 352

EMENDA lP14625·9
'['I
('J

pr";~~LJ

~~/87J

~ -~..--
:.-~

'L..."""e.u'..lel.u.·M".de ~

Título VIII da Ordem Econômica e Financeira _
Capitulo II _

Substitua-se o artigo 325 pelo seguinte'

.: -
Titulo Vll1 da Ordem Econômica e FInanceira

Capítulo I -

Substitua-se o artigo :301 pelo seguinte:

Artigo 325 - O Poder Público concedera apoio e incenti_

vo às atividades co~perativistas e ao ensino do cooperativismo

§ Unico - Nenhum tributo poderá incidir sobre o ato co
operativo, assim considerado aquele Praticado entre o assoclado -;
a coopex:atlva ou entre cooperativas associadas, na. realização dos
seus serviços.

Art. 301 - Empresa nacional, para todas os fins de dJ.rei_
to, é acueãe constituída e com sede no país, na rorea da lei, cujo

controle decisório e de capital pertença a brasileiros.

§ lQ _ A empresa privada nacional tera tratamento erre ,
renciado no que ccnc erne às compras governamentais e concessões de
incentivo, na forma da Le l , _

§ 29. _ As atividades das empresas nacãcne i s con;~"era.Qas
estratégicas para a defesa na-Lonat ou para a desenvolvimento tecn;;:-- - 

16gico do pais terão tratamento diferenciada na forma da lei

JUSTIFICAÇ1l0
Em um pais onde sete milhBes de famílias de

t.rabamaocres rurais não têm acesso á propriedade rural, a aqurar-,
çãc de propriedade de imóvel rural por estrangeiro deve ser IJ.mit,!,
da. Essa limitação, como e natural e evidente, não se pode estende

aos brasileiros naturalizados.

JIJ5TIF'ICAÇAO

A emenda procura repetir' as rtormas dCJ ~t~~~ spre ,
sentado pelo deputado Virgi.1dásio de Senna e repetidas no anteproje
to de autoria do senador Severo Gomes. -

Os referidos anteprojetos representam seguramente a de

fesa do interesse nacional. Nenhum pais desenvolvido jamais deixou'
de assegurar distinção entre suas empresas naclonaJ.$ e aquelas per
tencentes ao capJ.tal estrangeiro que, evidentemente, não podem ter

igual tratamento.

EMENDA lP14621·6f CONSTITUINTE OSWALDO L;~~·~-----·-_· - "

f'J PlENARIO
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Recentemente o Conselho Nacional de Pesquisas I

divulgou um trabalha admirável elaborado pelos professores Franci~ I

co Regll Chaves Fernandes, Ana Maria Botelho M da Cunha, Maria de

Fátima Far.1.a dos santos, José Raimundo Coutinho de Carvalho e Mau_

ricio Lins nrcoverde , s~b o título no SUBSOLO BRASILEIRO". Nesse '

trabalho excepcional, que deve ser do conhecimento obrigatório dos

constituintes, fica esclarecido que os grupos estrangeiros ccnt r c-,

lam sozinhos A01 7~7 I<m l de mInas e jazIdas no território necionel ,

Os grupos nacionais estatais detém 28>.076 km l e os grupos.nac1onai

privados 368.569 kmt , A área sob O poder dos grupos mineradores es

trangeiros equivale ao tenitório dos Estados de São paulo, Rio de

Janeiro, Esp!rito Santo e Paraná reunidos, Embora o Código de MIne

ração (Decreto-lei 227/67) estabeleça G limite de 50 (cinqüent~)

concessões a cada firma ou pessoa, só a"aritish PetroleulT,"possu!'

através de subsidiárias 192 958 km~ co"! 4.642 concessões.

JUSTIFICAçno

Visa o referido artigo 494, cuja autoria e i.,[

norada, manter as atuais concessões de lavra de minérios

Ora, é sabido Que grande parte do subsolo br!,

sUeiro está alienada- a empresas lllultinaclonals.

Título X - Disposições transi t6rias 

Ao artigo 1<94 - SuprIma-se.

Como salienta a Professor Adrian Ricardo t.evt

son na introdução daquele livro: "Aos cOnstituintes cabe refletir

sobre a paisagem brasileira e sabre. as grandes tendências que nela

se delinelam para, a partir dessa reflexão, definir os obJetivos'

permanentes da nação, bem como políticas capazes de materialízá-Ia

Em discurso pronunçiado na Comissão de Sistem

tizaç'ão no dia 11 07.87, reclamei a supressão do referido artigo '

494 e demonstrei o perigo que representava para a soberania nac Ic -,

nal, tendo obtido o ccnpronfsso dos senhores senadores "ernancc He

r.1que Cardoso, MárIo Covas e do relator deputado [aernarcc Cabral d

apoiarem a rejeição do dispositivo

Jazidas de ouro, ni6bio, prata, tungstênio, c.!2,

bre, níquel, estanho e ferro estão assim al.1enadas às multinacionai

~to o povo brasileiro é espoliado para pagar t..oa dívída externa !legítima.

~ lU1e/~ustl"h.ie _

l:J PlENMIO

EMENDA lP14618·6
l!J CCt-ISTlTUINTE OSWAl.DO LlMA"'FÍLHO
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JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICAÇ1'iO

) fT7;~""~
I f7liõfí]il

~ A Emenda procura manter o texto aprovado nq Subcomis

são. O ..am-eprojeto InexpHceveIeente excluiu os direitos fundamen
tais do advogado, como postulados por toda classe no pafs ,

Os ddspcsrt Ivos supnmidos são redundantes e/ou não re 
presentam mater1a consta tucaonaã ,

JUSTIFICACA:O
O dispositivo trata de conteúdo óbvio e inóc:uo do ponto de

vista legal.

11... J.....II..CO~l.'--_--:,---__---,

Suprimam-se o lotem VII, do art.17, com suas alíneas !' B. • .2. e !._
Inclua-se, onde couber. a alínea E.. com tl supressão da expressão
"requerer informações ao poder- Púb Lacc e".

Suprima-se a alinea !' do a tem VIII, art. 17.

ElI'IENDA lP14632-1
fi Senador >!ARCONOES GAOB~HA

tJ c;em~ão de 5i3t:~;~;;~.::';:""'?ii~a-AAA

Art. - A exploração, lavra, beneficiamento e comerCiali-1
aeçãc de míner.í cs estratégicos obedecerão à legislação Que leve em
conta sua importância estratégica' mundial, inclusive tecnológica e

a segurança nacional.
§ Único _ O Conselho de Ministros estabelecerá relação

qUinqUen<ll • (IDs minérios estratégicos, avaliará suas reservas, e~

tabelecerá seus coeficientes de utilização, para apreciação do CoE!.
gresso Nacional

O Brasil é detentor de mais de 95% das reservas mundiais
de Quartzo e rü õb í o , além de deter consideráveis reservas de titâ

nio, berilo, tântalo, entre outros, inclusive terras raras. Não se

pode admitir que a exploração desses minerais dect s ívos para a ec~

nomte e segurança nacional, seja feita predatória e descontrolada
mente. considerada a escassez destes minerais (la Globo

A exploração de niõbio - minério de importância funda
mental paTa a produção de sucercocdutcres , indispensáveis à tecn!:?

logia de fusão nuclear e construção de potentes aceleradores de
nert.rcoies _ além do titânio, tântalo, berilo,entre outros vem s~

frendo sistemáticamente grave cet.er Icruçâc de preços, incompatl

vel com sua elevada importância estratégica.
Quanto ao quartzo, cada tonelada de minério bruto exporta

da paga apenas a importação ele algumas dezenas de gramas do mmé :
rio beneficiado, para uso tecnológico em otica avançada, consti

tuindo também a base mundial de toda indústria eletrônica de pon
te

O s exemplos acima justificam por si medidas ccns t Ltuc Ic.,

naãs Que regulem definitivamente o uso desses minérios.

JUSTIFICAC1l.0

I _ Acesso universal e igualitário às

ações e serviços;

11 _ comando administrativa único e pla

neJamento e orçamento integrados em

cada ni.vel de governo~

111 _ execução descentralizada das ações

e serviços pelos Municipios e aeee-,

dos, conforme seu grau de complexi_

dade e a estrutura administrativa

local;
IV _ controle público da operação, acre-,

vés da participação ms usuários na

gestão em toáos os níveis;

V _ responsabilidade do Estado pela

normatização e controle das ações
de saúde empreendidas pelo setor
privado, bem como submissão da con
tratação desses serviços âs normas

de direito público.

parágrafo Onico _ Os recursos federais destina

dos à promoção, proteção e recuperação de sadde serão distri
buidos aos Estados l Municipios e Distrito Federal, segundo
critérios definidos em lei, baseados nas necessidades locais e

n:fearéncia relativa de recursos prõprios.

JUSTIFICATIVA

Substitui os artigos de 343 a 348 e de 350 a

352 pela seguinte redação

1I.rt.3tf1 - A saúde é direito de todos e dever

(lo Estado e sua promoção, proteção e recuperação serâ exercida

com o'bservância das segu:i.ntes diretrizes:

Art.. LeJ. especial d1sporá sobre a proteção e assistêncaB i
crJ.ença,. à mulher, aos adolescentes e aos excepcionais.

t único: A. mulher será garantido o d1reito ao exercí
cio de suas funções de cidadã e trabalhadora, em cond1ções que lhe
penO].tam preencher seu papel de mãe e soa m1ssão soc1a1.

Art. Lei especutl dJ.sporé sobre a gere.ntia, por part.e (lZI

U~iãG, ao direlto à proteção dZl saúde, estruturando todos os orgãos

publ1COS prestet30res de SeTV1ÇOS de saúde, em Slstema l1n.1co, sob co
mando Kl1nisterial únlco, e medlante os seg.u.1ntes postulados: -

1- As ações de naúde deverão se desenvolver sob
prlnc:ípios da universalização e eqOldade, de forma
racional12:ada. hierarquizada, regionalJ,.zada, des

centra~.1zada, referenclada e- contt:a-t:eferenciada.

11- A descentrabzação do S.1sterna terei nas un3.d8de:s f!!

derativas, os Estados. a unidade coordenadora das
ações de planejamento. execução e avaliação da po_

lít1ca de saúde, cabendo aos lOun.1cípJ.os papel pre
dominantemente operaciona1.1zac1or;

:I1l- Mecani:smos de partic1pação da sociedade organizada

serão estabelecidas ne formulação, controle da ex!!
cução e da ava1:lação das polÍt1cas de sáúde,
todos o.s níve1s do sistema;

IV" EstratégJ.as gradua-listas poderão ser J.mplantadas ,
visando, pr.10r1tarlarnente, as populações carentes e

os grupos de rJ.sco, sendo a meta a un1.VerSal1Ul;çio
e a eqtlidade absoluta entre todos os segmentos so
ciais e as diVersas reg1.ões do pais.

VIII- Def.1nlor a PolítJ.ca Nacional de Saúde,

IX- Garanhr correta e adequada política de Saúde Ocu
pacional e de Proteção Amb.1ental.

Plenán.o
.nIO,..... '.lUClo,- ~

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EM~DADO_ Seção I - CapítUlo II - Da Ordem 50c1al , d-o
T<. hM.o JXi tr><á.< ""'~:

Art. 11 saúde é um dire.1to fundamental e 1nal1.enável de t2
dos e dever do Estado.

i único: Em relação ir. eadee , todos são J.gua).!1 sem ch.%

'tinção de sexo, idade, raça, trabalho, credo rell.g1oso, ecnvaeeêee P9:
tit.icas ou de xegJ.ãio do paí:s que habite.

Art. Compete, prJ.orJ,tarislIlente, â Uniio, em relação ec di
re1to de todos à saúde:

1- CTl.&r cond1ções econômicas, socl.ais, pol{tJ.C8S
cultura:1s que garantam a proteção da infãnc:18. da

juventude e da velhice;

11" Promover o melhorJ.8 s1stemátJ.ca das conchções de

vl.da e de trabalho, aSS1m como a promoção da cultu
ra físl.ca e desportiva .. eecetee e popular e de e;
pIo desenvolvimento da educação sanitária do povo;

111" Garant1r o acesso wuveesea , geral e gratuito de

todos os bras:tle1ros, independentemente de sua con
d:1ção econôm:1ca, aos cu~ados da medl.cina preventi
ve., eueeeave e de reabihtaçi'io;

:IV- GarantJ.r uma raC.1onal e eflC.1ente cobertura méd1CiJ
. e hospJ.talar em. t.odo o pais;

v- Orientar sua ação para a socialização da medlC.1na:

VI- DJ.sciplJ,nar e cont:rolar as formas elllpreSar.1a.1s e
pr:tvadas da mediclna, que deverão se organ1zar co
mo concessionár.1<!l:s de servaçc públ1co eesencae rr

V:II- Disc,.plinar e controlar a produção, a comerc.1alíziJ

çlio e- o uso de al:unentos, PTodut.os qU;'1TI.1COS, agro:
tóxicos, produtos biológJ.cos, .1munobiológ1cos ,
farma(!êut.icos;

r=p~;;ã---:J
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Titulo VIII da Ordem Econômica e Financeira _
Capitulo II -

Substitua-se o artigo :na pelo seguinte:

.,;
Titulo ,rr
Capitulo VI

Acrescente-se ao art 235:

JUSTIFICAçno

Título VIU _ Q3 Ordem Econômica e Flnan':e1.ra

capítulo II

Artigo 318 - A desapropriação prevista no Artigo J17,

22 , é da competência exclusiva do Primeiro Ministro.

§ 1R - A lei definirá as zunas prioritárias para a re ror
ma agrária, os parâmetros de conceituação do uso racional do dmnve I.
bem como os módulos para a tributação

§ 2R - A tra'nsferência da propriedade por motivo de cesa
propriação não constitui fato gerador J;te tributo de qualquer natvre
za.

ncrescente-se onde couber e
Art ... Ficam revogados o Decreto-lei n2 1.164 de 12 de
abril de 1971 e o- Decreto ea 74.965 de 19711 As terras
atingidas pelos rerer Ioas decretos serão destinadas

programas de Reforma Agrária.

Parágrafo Único - Todas as transações efetuadas pela
U.,Uio ou por sua delegação com base no referido Decr~

to-leI, serão objeto de ação de recuperação a ser pr,2.
posta pelo Ministério Público da União

Julgo, de máxima importância para a realização da refo!.
lia fundiária nas terras públicas, a revogação do Decreto n2 1.164

de 1971 sobre- terras devolutas à margem das rodovias na Amazonia,
Que excluIu da ação do INCRA dezenas de mllhêles de hectares de
terras devolutas e do Decreto n!! 74.965 de 1974, Que ccocecec pr!
vllégio atent6rio à soberania nacional a estrangeiros.

A presente emenda decorre da emenda anterior oferecida ao
Artigo- 317 e Que disciplinou a matéria de acôrdo com o consenso obtl
do na Comissão presidida pelo deputado Euclides Scalco. mantendo_se-;
O disposto nos §§ 20- e 60-.

JUS1IFICAÇM

§ '2 _ O Advogado presta serviço de Interesse público,
indispensável à. administração da justiça.

S 42 - Ressalvada a responsabilidade pelos abu?os que
cometer, C1 advogado é invioU:vel, no exercIcio da prnfissão e por
suas manifestçeiés escritas e orais.

(!J PlENARIO

ElI'IENDA lP14629-1
fi CDlSTlTUiNTE OSWALDO Li"A ;~~HO

l!J PLENARiO

EMENDA lP14630·5
l? CONSTiTUiNTE OSWALDO liMA FILHO

EMENDA lP14628-3
!" Constituint. OSWALDO LIMA fiLHO

r.r----------'Ul.,."S1" ...~.. __,

rr""p;'-Õã]

f'li!!õâJ?J
t- "''''M'''.''''

T1tulo VIU da Ordem Econômica e r Inance í re ..

CilpItulo I ..
Substitua-se o Artigo JOO pelo seguinte:

Artigo JOO - A ordem econômIca e scc.íaf , baseada no tr,!

balho e na democratização da dqueza, tem. por Um reaj Iaer o desc!!,
vctvteentc e a justiça social com fundamento nos seguintes pr Inc I-,

pios:
1. Soberania nacional j

2. Liberdade de iniciativa combinada com a planifica-

ç§o democrática da econoeuar

J. Valori2ação do trabalho,
4. Função sQcIal da propriedade,
S. Harmonia c solidariedade entre o trabalho e o capI-

Os textos que se propõe substituir, estão em

evident.e inadequação a05 propósit.os e caracterí.sticas de \m\

texto constitucional, por tratar em minúcias, e em estilo pzc-,

lixo, da questão. O texto sugerido como emenda procura conser
var os dispositivos essenciais, de principios, do texto ante

rior, de maneira a orientar o desdobramento posterior da maté
ria em leis, decretos e outros instrumentos normat.ivos.

6. Coexistência harmônica dos setores da propriedade

pública. privada e cooperativa;
?Repressão ao abuso do poder econômico,
8. Controle e fiscalização dos fnvest Inentcs estrange!

ros pelo Estado;
9. Politica de reforma agrár!a pata ceeccrat í eaçãc da

prcpr íedaoe rural;
10. Uso adCQuodo do solo urbano para permitir o de.scn

vp1vimento de sua funçilo social;
11. Proteção do melo ambiente e do eQuUibrIa ecologi-

tal,

co;

Adicionalmente, é acrescentado o parágrafo úni_
co que visa a garantir que a transfe:;ência de recursos para

Estados, Municípios e Distrito Federal se faca, segundo crité
rios obJetivos estabelecidos em lei, de sorte a evitar as ar_

bitrariedades e influências indevidas comuns neste tipo de

tr:Jnsfe:rêneia.

'L~d.ICI/CC""d'JI""O""'lo, _

JUST IFICACAO

A emenda prOCt !>ubstituir a derInição·cont.f.da 00 atu-
al artigo 300, que apenas Dete a Constituição de 1967, pe-Ia def..!
niç~o constant' ,;: <lrUgo do anteprojeto ofereCldo pelo pro f '
Pinto Ferreirê -atedrátlcl. de DIreito ConstitucIonal da Universi
dade Federal Cl~ Pernambuco e membro da ComIssão Afonso Arinos, de
finição esta q'll' me parece adequada à realidade nacional.·

Foi rantido o atual parágrafo único do artigo 300 que
contém medida .. grande preVlsão social.

§ Uni co - Todo projeto econômico público ou privado de

verá destinar recursos para atender as demandils sociais decorren
tes da sua implantação

.tulo VIII
l:âpItulo l

Acrescente-se onde c.ouher:

.. 12. Preservação das áreas das comunidades indígenas;
1'. Reduçtio das desigualdades regionais;
14. Defesa do consumidor.

lUl0/~~nu~açI4 ~ _

(!J PLENI\Rl'O

EMENDA lP14627·5
l:J CONSTITUINTE OSI/ALDO LIMA FILHO

EMENDA lP14626-7
l: CONSTITUINTE OS~tALOO LiMÃO FILH9
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JUSTIfICATIVA

JUSTIFICATIVA

fl-~',~~'~-:J

[:Jo;7!?J~uu~.. 'eo~.. '.~,s.... o~lsslo .,

ao art 191 "caputU
1 "q\Je passa a esta forma:

EMENDA I-lOOIF'ICATIVA

Na verdade, tecnIcamente, ° Brosil nlio é UMa nação,
mas um Estado nacional, no exato molde, pós_moderno, CiI que se

trata concebid~edadepol!tJ..ca ou estatal: assentada n..lm2

base nacional. •

E um I::stado. como nação politico_jur:dléal'lente organi-

"Art. 12 _ O Brasil é um Estado fundado na co,.unhão n~

c10n;;l1 dos brasileiros, organJ.zodos num povo l.nc!cpan 

dente que visa a co"lstruir uma sociec.ade aberta, 11
vre: participante, e solidária, segundo sua índole e a

determinação de sua vontade.

em março de 1986 realJ.zou-se, em Brasíll.a, a ae CNS da
qual particl.pararn maa s de 4QOO pessoas, dentre as quaas 1000 de1egi!

dos. t ~epresentolJ um momento-ápJ.ce do processo de dJ.scussão que, d~

eenceeeeec com a sua convocação, foJ. precedl.do de ccnrerêncaes pre

paratórJ.as esueõuaa.s e munJ.C:lpa:ls. Este processo materl.alJ.%Ou~se nos

textos, debates, mesas-redondas, trabalhos de grupo, etc., resultan
do num documento aprovado após debate, na plenária fl.nal da Conferê.1l
C.1a~

Inclua-se)Onde COuber) J1.,l,.O ~pt'l-u.te.I. J-.
7<C.f..w,ZC

A garantia dos d1J:eitos aqui assegurados implica

ta(llQém no cumprimento dos deveres

~~::~:i:~~~F~~:;~::O:Artigo '~~~~;i:' Jf-oa seguridade soeiJ,
da Seção I-Da Saúde, do projeto de çonstituiçi!io •

Dê-se nova redação:

... flt,f. ? 'I? A promoçi!io e preservação da saúde é dever do EstadOj

e do individuo e um dtreito de todos.

JUSTIFICATIVA

A forma como está a redação do artigo 343 do projel:

de Constituiç'o obriga apenas oEstado se responsabilizar pela saúde I
:::::e~e;o:: ::::m::P:::â:e~:od~:i;~:o~O:eod::::~i:U:.:S::s;:::::bl
a leis de trânsito, os acidentes de trabalho, a poluição dos rios,

ObJetJ.Vou a convocação da referJ.da aa conferêncJ.a não ape
nas aprofundar ea daacussêea que já vanbem consubstancJ.ando l.l:!por

tante corpo doutrJ.nárl.o sobre a questão mas, especlalt:lente,crJ.ar um

forum em que estes debates fossem democratl.%ados e contassem Com a

partl.l;:J.pação ãtuva ~e todos os ~egmentos socaeas envorvaües e anee

eesseece, em suas veri.as formas de eraemeecãe, Pretendl.a-se aanee

que os xesuã eeõcs desse debate, nos aspectos que coubessem, res~ltali

sem em eubeIdace à Assembléia xecacnea ConstJ.tuJ.nte.

As bases doutrJ.nárl.as que fundamentam a proposta de texto

cons ea cccscnez apresentado, como se vê, foram caldeadas democratJ.ca

mente, ao longo de véxaca anos. No momento constJ.tuem taMbéM t:l dOU:

r.r.ma do processo da Reforma do Setor Saúde no BrasJ.l, processo que,

na etapa atual, passa, neceeseeaenerrce , pela ccnqmsee de norM,,"s

ccnet.i tuc.rcne aa que J.ndiquem claramente os rUMOS e eeneêncaes do Se

tor Saúde, r-eapea t ando os consensos Já obtJ.dos, expl:lc:ltando d1reJ.=

tos e dftveres assam como os ceneãs que perm.1.tam a sua concretJ.zaçàQ,.

Es-tou certo t senhores ConstJ.tul.ntes, de que as dJ.retrJ.zes

contempladas na emenda que ora submeto à elevada aprec1açào de Vos

sas Excelênc:las, revestem-se do tna10r s:lgnl.fJ.cado e J.mportâncJ.a para

o fortalec:.r.mento da atuação governamental na solução dos prob,.s de

saúde da população brasJ.1e3.ra, em ccnecnâncaa com as novas dJ.retrJ.Zes
prevÍ,stas para a reorganJ.zação do Setor Saúde.

zada.

de agrotóxicos contribuem diretamente com o comprometimento da saúde

Dai a importância da r~sponsabilidade do Estado e do individuo na

garantia da mesma.

do ar, a derrubada das florestas, a mercurização das águas, o uso

EMENDA ADITIVA

No projeto de Constituição e;>Uo garantidos pri!l I

dpiDS e direitos. Entretanto em nenhum artigo fala do cumprimento

dos Deveres. Necessário se fa:z: a meu ver garantir o cumprimento ta!!

bém dos deveres, para estabelecermos o equilibrio social qle-tanto

buscamos.

tJ Plenáuo

EMENDA lP14634-8
~st1t!linte MARIA DE I m!BOf5 /lBADIA

~ Pien'rio

'EMENDA lP14636-4
tJ ConstUuinte José 19náe,0 Ferreira

E o mesmo autor, em "O S:lstema de Saúde em crJ.se", edJ.ção de

1981, às págs. 42, Já propunha

Neste conclave, ao seu término, por proposta do ProL Gui

lherme RodrJ.gues, foJ. coosJ.derado núcleo básico para o re1atórJ.o fJ.

nal, o trabalho apresentado pelo Prol. Sérgl.o Arouca, resultado de l
uma ampla dJ.scussão, real.1.zada pelos d3.ferentes núcleos (lo Centro

BrasJ.leJ.ro de Estudos de Saúde - CEBES, contJ.dos na 2a elhção, às
págs. 227 e segul.ntes. que propugna pela crl.açâo de um s:.r.stema únJ.co
de saúde, atrJ.buJ.ndo ao Estado a responsab1lidade total por sua ad
ltIJ.nJ.stração:

"Criar o sistema de saúde únJ.co é outorgar ao HJ.nJ.stérJ.o da

Saúde a dJ.reção desse s:lstema, com iJ tarefa de p1anJ.fJ.car e

ÍltJplantar, exrtconjunto com os governos estaduaJ.s e muníc:l
pais, a política bacional de saúde. O ó:r:gão deve ter o
poder normativo e executivo, inclus3.ve sobre o setor privi!

do e empresarial, sendo controlado permanentemente pela PQ.

pUlação, através de suas organíl!:ações representativas, via

mecanismos claramente estabelecidos e J.nstitucJ.onalJ.,zados."

câmara dos Deputados, no per:íodo de 9 a 11 de outubro de 1979, que
contou com a partJ.cJ.paçào de espec:ialJ.stas, san~tar3.stas,médJ.cos

profes::;ores, estudantes, pol:íticos e representação da confederação r:-ª.
c,1onal dos Trabalhadores na .Agncultura - CON'l'AG. ---......

Estas transferências, previstas no neceeec-aea ne 200, de
22/03/1967, são de ecepeeêecae do Poder zxecutnvo, que P:Q

de implementá-las através de Decreto (é J.mportante escla

recer que essas transferências se dão por um decreto pre

eaõencaea , e não por LeJ. ou Decreto-lei)."

creac que, a anda , merecem menção alguns autores, que sobre

o assunto se pronunCJ.aram, com bastante anter.1.orJ.dade e que são
consJ.deréildos verdadel.ros oráculos do pensamento médl.co, san:ltarl.sta,

cJ.ent!fl.co e polítJ.co, em sua l3.nha mal.s progressl.sta.

ConvencJ.do de que tema tão relevante e com tantas 3.lllplJ.ca

ções deverl.a também ser amplamente debatl.do com 05 trabalhadores, o
Governo da Nova República, através do Pres:ldente José Sarney e do e,n

tão Mln1stro da Saúde, convocou a Ba conferênc3.a Nec:lona1 de Saúde

(80 CNS). que teve como temárl.o fundamental.

Enquanto o Min3.stér:r.o da Previdênc3.a e Ass3.stência Soc3.al ,
através do INAMPS, responde pelos cuidados eom a doença, o

HJ.nistér:lo da Saúde cUJ.da da saúde. A modJ.ficação dessas

prJ.oridades não pode ser considerada uma tarefa das mais

fáceJ.s. O Ministério da PrevJ.dência sofre pressões, não de.§
prezíveJ.s, dos empresários do setor. () MJ.n:lstério da Saúde,

criado em julho de 1953, fruto do desmembramento do HJ.n1sté_

riO' da Educação e Saúde, onde funcJ.onava o Departamento Na

cional (le Saúde, tem registrado uma descontJ.nuJ.dade adlll.J.nJ..§

trativa, que não tem contribuído para a fixação de um polí
tica nac3.onal de saúde."

dominantemente curativas, em detrimento das ações preventJ.-

E eae o que dl.spõe o programa, às págs. 27:

"7'ransfer.1r o INAMPS, a CEME e demais atril:luJ.ções referen
tes à assJ.stênc1a médico-hospitalar do t'bnistério da PrevJ.

dência e Assistência Social, v.1nculando-os ao Hin3.,stério ~a
Saúde. sem, todavia, alterar o caráter de órgãos peevaden-.

ciários; e portanto continuarão a pertencer ao SJ.stema Na

cional de PrevJ.dência e xesãeeêncaa Social - SINPAS."

liA pr1meira proposição, a 1I1aJ.s radical, é que o INAMPS pas

se a ter vinculação direta ao MJ.n:lstério da Saúde. A J.déia
nasceu - é muito provável - do reconhecimento de que eJt:iste

U1I1 J.ncontornável desentrosamentQ entre os HinJ.stérios da

Saúde e da PrevJ.dência, apesar do funcJ.onamento do Conselho
de DesenvolVJ.mento SocJ.al (CDS) como órgão político e a Co

missão Permanente de Consulta (CPC) como órgão técnico."

O assunto foJ. ObJéto de ampla d1scussão em dJ.versos fóruns,

entre os qUl3,J.S convém de'stacar os debates havJ.dos no I Sl.mpósJ.o So

bre polít:lca NacJ.ona1 de Saúde, J;ea1izado pela Comissão de Saúde da

- saúde como d:lrel.to de C1dadan:la e dever do Estado;_

- reformulaçàQ do SJ.stema Nacional de Saúde:

- finencieVlento setorial.

"A efet:3.vJ.dade da polítJ.ca proposta sUpÕe uma reforma no

quadro dos papéJ.. e relações 1nterinstJ.tucJ.onaJ.s, atra';és

da reformu~ação da ~ei do S.1.stema NaC:3.onal de Saúde. Do

ponto de vista das inst:ltuições federais, é natural o ca

-unho em direção ~ convergêncJ.a, em uma úna.ca 3.nstituição,
das responsabJ.~idadesde condução das princip,us ações s~

toriaJ.s; especificamente, trata-se da fusão do INAMPS com
o Hin:lstérJ.o da Saúde".

O saudoso Carlos GentJ.le de' Melo, em "A MedJ.cJ.na e a Real.!,

dade BrasJ.leJ.ra", echção de ~9S3, às pâgs. 48, <tssJ.m se manl.festava

de forma inequívoca

Em 2956, o l:bretor-ge:t'al da organização MundJ.a1 de Saúde ,
Abraham Horwitz, afirmavada que "a mediC;Lna preventiva

curativa alcançaram UIIl estado em que não são mal.s separá 

veis e é necessário Juntá-las física e funcJ.onalmente." No

• esmo sentido foi a tese defendida pela Congregação da Fa

culdade de Saúde PÚblica da UnJ.versJ.dade de são Paulo, em

1968. quando condenou formalmente o Plano NaC10nal de Saú

de do MJ.nistro Leonel HJ.randa: "A saúde é Utn todo J.ndJ.vJ.s.!.

vel. Um dos c~nceJ.tos MSJ.COS que deve orientar um plano de
saúde é o da J.ntegração das ações preventJ.vas, curatl.vas e

socl.al.s." Não obstan1;e, contJ.nua havendo, no Brasil, uma

nítJ.da separação entre as chamadas "atiVJ.dades cláss1cas de

~saúde pub1J.ca" e as at1vidades de assistênc1a médJ.ca, pre-

1;: mexs adJ.ante, à pág. 32'

"DesvJ.ncular o INAMPS e a CEME do HJ.nistérJ.o da PrevJ.dência

e Ass1stêncJ.a Social e vinculá-los ao HJ.nistér;lo da Saúde.

o segundo é o chamado documento da COPAG, que planeJOU as
ações dos 100 prJ.me3.ros aaee do Governo Tancredo Neves. "O Programa

de Ação do Governo - setor Saúde" - é da eutorae de uma p1êJ.ade de

autores da melhor representatl.vJ.dade no mundo po1:ítl.co, eécmcc
cl.ent:íf:lco.

l.

Art. Anualmente, a umêc apl1.cará nunca menos de 12% (doze

por cento) da xeceata resultante de 1mpOStOS na manutenção e desen

vcavamenec das Açoe-s do sxsteme ünacc de Saúde

.H],nJ.sténo do Trabalho, encarregado da Pol:ítJ.ca de Saúde Ocupac,1onal

Os referidos documento.s são pnânl.mes a preconJ.zarem um novo
SJ.stema Nac.1.onal de Saúde, cem coma12do ,federal un.l,ficado, descentra

lJ.zado, reg10nab.zado, h:lerarquJ.zado e partJ.CJ.patJ.vo, e a saúde como

d:lre:lto de todos os brasi1e:lros e dever do Estrdo.

_ Ao lado de tantos outros documentos qre apontam na mesma d.!,
reçao, cumpre a:ll2da destacar ms.1S doJ.s. por seJ J.ntegrarem entre os

que constl.tuem o progz:ama do Gov.erno da Nova Repúbll.ca.

o prJ.me3.ro deles, que é J.nt3.tulado sugestJ.vamente "Nova Re

públJ.ca", e fol. elaborado sob a coordenação da bancada fede'l::al do

PMDB, assJ.J:I'\ se expressou no cap:ítulo de Saúde às págs. 307, da edJ.

ção de 19B5:

Os estudos e análises proced:ldos, desde há mUJ.to, revelam a

necessl.dade de se buscar um S1stema Nacl.onal UnJ.fJ.cado de Saúde, a.Q.
to~ a oferecer prestações de servJ.ços de saúde, 1ntegra:.r.s e J.ntegra
dos, em quantidade sufJ.c3.ente e qualJ.dade adequada para cobertura da

demanda e da necessl.dade, a um custo compat:ível com os recursos f1

nanceJ.ros dl.sponíve:ls.

O atual modelo brasl.lel.ro, J.nstituc:lonall.zado pela Lel. n!!

6.229, de 17 de julho de 1975, baseado no prl.ncípJ.o da J.ntegração

programát:lca, ense]a a atuação de d3.versos órgãos e ent:ldades

formulação e execução de medJ.das relac10nadas com a Po1:ítJ.ca Nacl.Q
nal de Saúde. A nível federal destacam-se como autores prJ.ncl.pal.s

desse processo. o MJ.nistér3.o da Saúde, afe3.to prl.ncJ.palmente as

ações normatJ.vas e de controle, assJ.m como às medJ.das de alcance cQ

letJ.vo e de caráter preventJ.vo, e o M.1.nJ.stérJ.D da PrevIdêncJ.a e A~

sl.stêncl.a SocJ.al, através do INAMPS, encarregado das prJ.lX:IpaJ.S ações

assJ.stencial.s no campo da med:lCl.na e da odontologIa (consultas, :ln

ternaçôes, exames e asslstêncJ.a médJ.ca). Não é possível de:lxar de

referJ.r, também, as ac;;,ões de outros MJ.nJ.stérJ.os, como o da Educação,
que tem a seu cargo a enorme rede de hospJ.taJ.S un1versItár:.r.os, e o

A1J.ás, este caráter consensual adqu1riu tal sJ.gnJ.fJ.cação

que, a partJ.r de então, esta 3.ncorporação passou a f3.gurar como recQ
mendação de quase todas as reunJ.ões. congressos. semJ.nárJ.os. sJ.mpó
8J.OS, re.all.zados à época, dentre os quaJ.s cumpre destacar a CARTA DE

BELO BORIZDHTE, ~esultante do encontro de secretários de Estado da

saúde. em 19B3, a CARTA DE MONTES CLAROS, do encontro de Secretárl.os

HunJ.cJ.pa3.s de Saúde de todo o país, além e prJ.ncipalmente do V sJ.mp9.
sio sobre polítJ.ca NacJ.onal de Saúde, reall.%ado sob 05 auspi:C:lOS da

ComJ.ssão de saúde da Câmara dos Deputados, em novembro de 1984.

o mcvareento 50e181 que expemmenca a sccaedeâa braaa i eaxa •
eeccneeeuanec a Nação. plasmando a sua cadaõenaa e que cuaeuncu com

iIlI convocação desta Assembléia trecacnaa ccneeãeuanee, J.mplJ.ca enten

der a saúde come um dJ.reito J.nalJ.enável do cJ.dadão e, portanto, de
ver do Estado.

A J.nclusão na nova Carta Magna desses postulados doutr:.r.ná

mos pretende ser a eeru.reseeçêc anequfvcce do acenõaeenec pela As

sembléJ.i!I Nac~onal Const1tu~nte de mada.das , há longo tempo re:lvJ.ndl.

cedas e que conduzam à conformação do Sl.stema UacJ.onal Um.fJ.cado de

Saúde, sob controle do Estado e, ao mesmo tempo maJ.s justo, racJ.onal

e efl.caz.

Apesar da coordenação das ações e do papel normat:lzador do

ffJ.nJ.stérJ.o da Saúde, preconl.zado pela LeJ. n!! 6.229, já desde o fJ.

nal da década de 1970, mUJ.tas análises fel.tas vêm :lndicando a incon

BJ.stência da separação, entre d.1.versas J.nstJ.ttnções, de responsab.1.1,i

dades sobre atenção à saúde, especJ.almente a dl.cotomJ.a entre as ações

de caráter J.ndl.vl.dual e curatJ.vo e as de caráter co1etl.vo e preventl
vo, a cargo, respectJ.vamente. do Ml.nJ.stérl.o da Prev1dênc1a e Assl.s
têncJ.a Social e do Hl.n:lstérJ.O da Saúde.

Ao lado dessa apreciação técnica, J.númeras d:lfJ.culdades de

ordem polítlca, :lnstituCl.onal e fJ.nanceira, vêm comprometendo uma

maJ.or coerência J.nterna do setor saúde ~ uma ma10r rac10nal3.dade no

planejamento dos recursos do setor, traclJ.cionalmente escassos Con

sequentemente, fl.ca dJ.lll:lnui:do o J.lllpacto das ações de saúde e o setor

de:lxa de sel;" um J.nstrumento de redJ.strJ.buJ.ção de riquezas e de Just,!.

ça social.

A incorporação do INAMPS ao Min:lstér:lo da Saúde tornou-se

uma bande1ri!l da luta oposJ.cJ.onl.sta contra o regJ.me autoritárJ.o, que,

ao longo dos anos, fragmentou crJ.rnJ.nosamente o s:lstema de saúc3e.

Após ampla dl.scussão. durante anos, a questão tornou-se COD,
sensual e passou a fJ.gurar nos documentos ma),s famosos da luta opos,!.

C:lonl.sta. AssJ.m, no "Esperança e Mudança", EdJ.ção de 1981, marco hJ.~

tórJ.co de consol),dação da programação proposta pelo PMDB, está escr,!.
to, às pags. 29:

"Integração de Rede Estatal prev:ldencJ.ária e não preVJ.den-

ciária em todos os níve1.s e que teria como ponto central a

desvinCUlação do INAMPS da órbJ.ta do SINPAS e seu enquadra

mento na política global de saúde sob coordenação do ffJ.nis

térJ.o da SaÚde".

A emenda que ora submeto à eprecaeçêc da Assemblé1a Nacaonaã

Const1tU1.nte sobre o capítulo referente à Saúde na nova Const1.tu:u;:ão

da Repúbl:t.ca trata do eeccnhecament;c da saúde como dl.·reJ.to 1nall.ená
ver de todos os habl.tantes do terr1.tór10 nacional, do dever do Esta

do de garant1r este d1reito. da forma ecnsequenee de organ1zaçao do
setor e do eeu fl.nanciamento.

JUSTIFICATIVA

Reconhecendo que a saúde é a resultante das eeneaçêee de a11

1l1entação, habJ.tação, educação, renda, treio-ambJ.ente,traba.lho, trens:::

porte, emprego, lazer, l~berdade, eceesc e posse da terra e acesso a

eesvaços de saúde. Sob essa perspectiva, no que se refere aos servJ.
ços de saúde, eepeed.fa.camentie, duas õamensêes colocam-se como .1.mper~

cavas- a unJ.versalJ.zação e a eqüadeda , Isto é, o dJ.reJ.to de toda a

população ter acesso aos servaços de saúde, ofececados sem que a squez

dJ..scrJ..mJ.nações, em todos os nfveas de at.enãamentc ,

TaJ..s consJ.derações de ordem doutrJ.nárJ.a vêm-se manifestando
como altamente ccneensuaas não apenas entre os uécruces do seuorvmae

. ~ também, entre os trabalhadores e suas pr-xneape a.a en'tadedes represen

cat.aves , e estão ccntadas em ãave reos documentos.
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A nação e , no caso, o conteúdo essencial do Estado.

Ademais, embora o art H! do Projeto se preocupe com
dar a tônica da existência de nosso Estado, temos convencimento
de que tal síntese dos nossos rms essenciais pode ser mais e~

pt Ic I ta , do modo cone propomos

~A 1?!4_~R- ..". . li! ·,·r:"o',"·---J
ITI CONSTITUINTE JOSe IGNITCIO FERREIRA )..'.

i!J"PLÊiiÃRIõ-- --- -- ".....,...,,,..,,"....,,...------ -----1 (-l/;;;"j~r;J

EMENDA ADITIVA

ao exerc Ic ro de qualquer mandato e l e t rvo , de r espcn s ab r l t dade dos
mteqr-an tes das Casas Leglslatlvas da ümâo , Estados e üuntc fp tos

Como cc ro l ãr-ic desta pr-emi s su , busc a-ee formall
ze r- outra ncda l r dade de controle popular quanto ã ação pc Ht t ce e

f eç r sl at rva dos representantes do povo no âmblto do Poder Lep t sle 
t ivo , nas três esferas do governo.

m----- l.a.of,"n''''c.~le _

JUSTIFICATIVA

Temos por desnecessâr te , até ccn t r-ad i tê r t e , a e!,
pressão _ que Ora supr tsnuos _"~", constante do "ceput" por

nós al terado.

o que deve ser fumado é que há du-et tos e gara!!.

t te s mscr-i ee s na cons e t tu tcão e que são mv rc l ãve i s

Se em eendr cõe s legais deterr.nnadas Jlodel'l ser

alcançadas. sinal de que sua mu i cl ac il t da de é r-ele t rve ,

Taebêm , as tunros cenvcnc ruo s de que sober-ano ê o

Estado, globallzado em todos os seus planos po t It i ccs , pode-se d1Zer,!
para alcançar todos esses planos de um Estado, que a sebe r-em a e .!!!.f.!2.
.!!!l. enf im, mas, sõ neste sent i dc

"XXIII - Leg i s l ar- sobre

110 art. 54, t t em XXIIJ. sua letra a. a que se
deve acrescer a exp r es s âo "da energ,a". como segue -

são nnn tc uapcr-tan tes as s r tue cães que r-ec l cnee
solução pelas normas que compõem esse ramo do ür r-er eo •

De fato, no Mundo atual aul t tp l tc an-sa as mc t
cênc rns de relações jurIdtce s extr-a-nec rcnaj i aadas que são as que sus...
Clt.P r-efe r r du ramo jurídlco.

~ Cremos que Já e hora de, também a ele. r-econhe-
cer-se autcno-m e no texto da rons t í tu tcâo ,

ccns t r tuinte Jose Ignácio Ferreira

EMENDA ADITIVA

'.aTeflusllrou;ã"' ---,

o parógrafo única do art. 210 passa a ser § 2r;! ad.!.
c ícneodc-ee o

§ 12 _ Os cargos de Juiz Federal serão pr-ov ídcs m~

diante concurso públlco de provas e titulos, e verificação'
de idoneidade moral, e idade superior a 25 anos, e de outros
requisitos r ixaõcs em lei. procedimentos organizados. pelos

Tribunais Regionais, com a colaboração, em todas as SUas f,!
ses da Ordem dos Advogados do 8rasil

EHENOA ADITIVA ••'IS,rD'J-II'rS
-r~I""--

mctua-ee , onde couber, e~\ OtSI'OSICOES~,

este dlSpOS1tlVO

Mas. sobretudo. em deco rr-ênc te da cl ara vontade

popular. por mete de ampla consulta popular.

JUSTiFICATIVA I
Pr-esunnda adotada a fórmula per-l ancnt ar-t s taj en- \

tendemos - e em outra emenda fazemos expressar determ ne câc dr s to ~ que
a SUa adaptação ao Estado deve ser re t te com ob s er-vânc ru das partlcul,!
ridadcs lCC81S e r-emcne rs ,

,,_ A adaptação do modelo par-j anente r r s te na

clonal em cada t s t ado , nos Estados que o dec t d tr-eu fazer, se rã i'reced2,.
da de ampla consulta popular. nos t cr-eo s de l e t conp t enen ter- federal

da r e r tu mterne c i cne l P'"'w

,
JUSTIFICATIVA

.J - ...
vedo , "

JUSTIFICAÇAQ

JUSTIFICATIVA

EllENDA ADITIVA ~'-:;;i~~_J

l:~JÚçiJ!ª-LJ__0_0_-.~

nlEflOA MODIFICATIVA

IIParãgrafo umco - O Povo fi a fonte d.e todo poder.
cUJo exel'dc-.o só ser-~ 1e91tlmo com a partlclpaçio popular. nos termos
deSta Cohst 1tu içâ'o."

forma:

EMENDA lP14646-1
l: Con'btulnt:~;;;_;;:;;·; ;:;~~Irn

tJ Pf ena r Lo
_______ H.'''f.~.....CAÇU _

ao art. 19. seu parágrafo únlco. que passa a esta

JUSTIFICATIVA

_ Renurnere-se o § 42 como § 351, suprimindo a expre.!

são "Juizo ou".

Sugere-se. para a impOrtante questão do controle da

inconstitucionalidade pela omissão dos Poderes Públicos, que

frustra a efetiv~dade da not'ma constltucional, a adoção das
técnicaS dos sisteMas da Alemanha Federal e de alguns Estados

da América do Norte que preser\'~am a autqnomia dos poderes I i!:!,
dicando-se no.- texto constitucional os princípios que seri;io

explicitados por lei complementar
Quanto ao atual § 42, a sup:ressl:lo da expressi:lo "ju.!.

zo" deriva da circunstância. de aqui tratar-se apenas da ação
direta

E'JCNDA ~lDDIl:'ICATIVA

üê-se aos §§ 2g e 32 do art. 203 a seguinte redação,

num único dt spos r ti '10'

J\rt. 203. parágraFo 22 _ Lei complenentar disciplln,!
rã o controle da constitucionalldade por omissão e f.1xarã as

sanções a ela apj Icevef s , observados, dentre outros. os segui!!.

tes ur Inc Ip rcs
1- A raxação de prazo para a configuração da cmí s são ,

2- A assinatura de prazo, após dec Iareda a inconstH.!:!,

cfone Hdaoe , para que o órgão ou autoridade c:mp!.

tente supra a OMissão;
3_ Decorrido o prazo. a t r ans f e r ênc La da iniciativa'

legiSlativa, do Poder LegIslativc ao Exec ...ti '0. P,!
ra legislar por regu1al'lento 8utônO'ltO. e do Poder
Executivo ao Legislativo. admitida 2m ambas as h!, ~

póteses a possibilidade de iniciativa popularj

4_ A fixação da obrigatoriedade de ~nclusão suct!ssiva

do projeto de lei em tramftaçdo na ordem do dia,
com a sanção de que, se não for apreciado depois

de um determinado nÚ1lcro de sessões, nenrum outro

projeto poderá ser votado,
5_ A revogação popular de mandatos legislabvos e o

cume de responsabilidaôe da autoridade ad'llinistr!!

tIva ........-----\

A idade mínima para Juiz Federal, de acordo com o

art 123, § V~, da vigente Carta Magna, é superior a 25

anos, caute.la essa que julgamos necessária ser transposta r,!
ra o texto da futura Constl tuiçãop-';~;;;:J

1:7.f7;~

u;,'~~"=:J

tJ)J;'~JW

I - pelo I'habeas corpus".

ao art 32, "caput". que passa a esta forma-

,rArt 3'2 - A lnviolabll1d-ade dos dlreltos e 11_
berdades da pessoa e das prerrogatlVas lncrentes ã naclonalldade. ã so
beranla naciona) e ã cldadanla-, e garantlda:

E/1EIWA NOOIFICATIVA

, ---- - _____"'_.Cs.of.u.',,'c.'l" _

00 mesmo modo como o desemprego eXl.ste e e institucio ""

nal. de certo modo, requerendo permanente atenção das autorldade5
para administrá-lo enquanto processo sccial, o subemprego é re1l1l

dade inafastável brasileira - na verdade, e dlflcll o !::stado cnd~

não eX,l.sta _ e exige uma definição fundamental. na Constltuiçgo '

mesmo, para que se fixe o encargo do Estado em contorná-lo er".
seus ângulos problemáticos, no pass.ível.

Se se argumenla - e crescentemente se chega a esta co!!,

vlcção no mundo -'que o Estado tem o dever de absorver as desenpr!

gados. não se pode deixar de lado o menos. que é o Estado adm1nl.§.
trar o subemprego, seja -disCiPl1nando-o por normas. protetivas s,!

·ja concorrendo no processo assistencial dOI sJJbemprego
A referência. no dispositivo sugendo, a Poder Púb11co

é proposital de modo a abranger as várias mDnHestaçães do Estado
que a expressdo permite, em sentido amplo a Untão., os Estados e
os MunicIpios; ClU!! deverão concorrer nesse esForço de minorar

problerna em questão ~

JUSTIFICATIVA

EMENDA AOITlVA

d.1Ã.fU J[:. : lnc lu<I. se . onde couber, este dlSPOSltlVO}~4 li, ÚJ:JCP-I'
,,- lei federal es tubclecerji os ccefrcrcntes necessjir rcs aos pa.r:

tidos p<lr<l inscreverem candidatos a eler çêes dos Estados, DIstrito Federal e Muro.!.

cfplcs ;"
JUSTIFICATIVA

f/ild,] Impede que se),]m fIxados partir\l~tros mínimos, f,xadCos e-a lei I
fedcr-al , scne tt-cnrcocnec ao que se eXige <lOS partidos para rnscrcveren cilndlJütos

a elelç.ões nacicnms , para <15 <lgremHlções part,dãrias reg,strarem eands dcrcs a .=.
lctçées es tadua rs , munIcipaiS e no ür scr l tc Fcder-a l ,

__ r, .

c:l- r;<f;;::Guam1L0 segUinte. onde. ~ouber) ~ Ca.1M'4ú..o 7/

"Art ( ••• ) Lei complell'entar d...sporá sobre a forma elfl
que o Poder Público lntervná nas sHuações de subenprego. objetl

vando sua proteção"

r;r 1Utof.u.f1r.. Açio, ---,

~DA oH)J.4M4~..... -----.----- ---- l!J -",",','o',---J
CONSTITUINTE JOSr lGNi'i.ClO FERREIRA _ _

EMENDA lP14642-9
tJ CONSTITUINTE JOsE IGNÁCl o FERRÊ~'~

l:PlE~IÁ~ [O

EMENDA ADITIVA

l:J Plenário

EMENDA lP14643·7-
l: ücnsta turnte JO,; Ignácio s er re i ra

~-;;;;~

fl737rflt]

I;]-;;;;;~

[!737'rJVJ

pr;;;~;=:J

e-r j3;';'i/!lJ

,
JUSTIFICATIVA

r •• ~M""fC"",Ulofsu.U"'s.""' _

•

EHENDA ADITIVA
IncJua-se, onde couber. nas DISPOSIÇOES TI?t1l'i5t'r. iAs

~~ este dispositivo'

Acrescemos, out r-cs s tn, (l) na letra! a prescr.!.

ção de que ã Unlão não compete, apenas. quanto ao an s r nc super1or.0.r:

ganizã-lo. porem, também níantê-lo nos termos da 'le i pr-iipr t a e que d!

verã atentar ao espaço que tew que ser e s t uaut ado , neste campo ã ln.!..

c i a t tva par t rcu t ar , e (2) na letra E., a pr-esc r tcão de que os Esta
dos e üum cIp ros atuarão. no seu campo pr6prlo. "com a coc pe r-acjio snos
termos dn 161" (e não CO/ll a fllantrôpica colaboracão), da Unlão

o parlamentarismo geral ou nacional,
de preval~ecer. a nosso juizo deve ser permitido aos Estados, c2.
mo regime de governo. - ~

lmpct'-lhes -pcde ser viclentador de raízes e p~

culiarJ.dades estaduais ou region21.s, o que não seria sa,uc!ável pa
ra a vida nacional

!I------ ----- .ul<>''''1trrICAÇAO__----~------

"_ Aos Estados será perll'itldo ada.ptarcm ::. sua

organização o modelo pa:r:lamentarista nacional"

JUSTIrICATIVA

In'clua~se uma alínea no lnC1SO IV do art 27. no
meando-a alínea <lb" e renomeando as SUceSSlvas.

b - Os Senadores. Deputados FederaiS e Estaduals

e Vereadores flcam sUJeltos ã prestnção anual de contas referente ao
exerclclo do mandato, felta perante a Casa respect,va

El1ENOA HODIFICATIVA

>l'
ao art srr, seus parágrafos 19 e 20, que podem

ser reum dcs numa fórmula ílru ca , deste modo)~~,;;, ~

"19 - Compete.

a) pr-erer-enc ra tnerrte ã União cr-qen t aar- o ens tno

super tcr , mantendo-o nos termos da l e t pr-Spr t a ,

b} aos Estados e liurl1c1plOs. com a. coopuüção da

üm ão , nos termos da Ie t complementar estadual. or-qan t zar- e oferecer

o ens mc bãs tcc e lllêdlO lO

~Etlfi,.RIO

A flroposição em ltllra tem como pre.dpuo obJetwo
instltuclonal1zar o principlo da prestação de contas relat1Vamente

lir A. proposta nossa obJet)\Iil. uejncr- f1uencu 00 dl,!
pcs i r ivo ora alterado COll1 'StO obtendo-se e rc r tc s r s t ena t r zedor- do

texto do Prc.retc ,

P 'LENARIO

EMENDA lP14640·2
III CONSTITUINTE -Jãs(IGN~CIO'";~RREIRA

EMENDA lP14638·L_,..", -----.,
tJ ücns t rtum tu Jose Ignâclo Per-r-et re

EMENDA lP14639·9
E c:n,titulnte Jo', Ignnelo FerreHa
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EMENDA MODIFICATIVA

Ao art. 254, seu § 12, que passa a esta roema-

"§ 2i:l _ A lei discipHnarâ o exercfcfc das ativIdades
de policiamento ostensivo"

f?Yf~:'~u

n.:~o/El

Constituinte FRANCISCO DORNELLES

Procedam-se as seguint.es modi ficaçaes no Projeto ~e

éonstituição, elaborado pela ccmã.ssãc de Sisternathaç~o.

"Art. _ D mandato do Presidente da República. in.!.
ciado em 15 de março de 1985. é de seis anos, vedada
a reeleição. OI

11 _ inclua-se, no T!t~lo das Oisposições nansitórias,

o seguinte artigo:

"Art. 154 - D mandado do Presidente da República é de
quatro 811DS, vedada a xeele.ição. ";

I _ Dê-se ao art. 154, a seguinte redaçb:o:

~ ....M...... lcc ..IS.lol.lA... "' ... Io

PlENARIO

EMENDA lP14655·1

I:
Coerentemente, deve o Defensor do Povo ser legüin2.

do à ação direta de lncons;!tucionalid:de, para a mais perfel
ta tutela do cidadão ( art , 203, novo roer se ).

JUSTIF'ICATlVA II
Embora sem .alterilr substanClalmente o que é e;<pres

sado pelo atual § iim eo do art. 19 do Prcae to , a fórmula que suqer uncs I

para a B parte do d1SP-OSltlVO - "O Povo ê a fonte de todo poder" - I
tem o provercc de r-efer tr- a qu<l l que r poder". uma vez usada, como fazemos;
e, expressão "todo poder", sem artlgo de r tm do ,

Realmente, "Todo o poder "tem, gramõ!tlc~lmente o ,

sent tdc de "o poder por mte tr-o " - I' EMENDA lP14651-8
A forma por nós pr-ef e t-j de expressa melhor. quanto i [TI ücns t rtum te Jose 19l1ãc~~8"Hn-eiTll I rr-~A;l~o~-J

ao exer-c lc tc , a dInâmIca do Pcder-, ressaltando a sua multiplicIdade de I ~=~====~.=::============~
fortlas e funcões. ! I: P L E fl fi, R I O-·"~"'O'<O"'''''''&'''C.'''',"" (J/-s7i'/7"LJ

Quanto ã segunda parte. sebencs ser- a pürtlclPüção;

popular indlSpens.ãve:l. o que a fórmula suqer tda bem expr-es s a , de rxundo ã I
'le t a deflnlção dessa pe r-t tc tpucâc , sem f r rmar-, ~ claro. o exer-c Ic i c pO-1

pular dueto do Poder. ou sea e , a democ r-acra dtr-e ta , que ê lnconC1Tlável1
COlA estes tempos e com o ~PJ:.!:sentiltivo, que temos consagrado J

.b\storiCl:tmente.. __.~•. _)_. .. _J

JUS"ilFICJHIVA

EHEf1DA MODIfICATIVA

r;,.--- llt1nl""I'''Ili..; ..~ _.,

JUSTIF'ICAÇAO

Por outro lado, na atual circunsUnci8 histórica

Nação necessita. de tempo para elaborar a constituiçlio e, ap6s sua v!
gência, as leis que a complementar:Io. Necessita reorganizar o sis_
tema juridlco a, possivelmente o sistema político partidário para,
s6 então, poder, com segurança, eleger seus representantes no cen
gresso e o Presidente da República.

o Ptlis Mio pode correr o risco de, ee pleno processo

de transiç!o, eleger ulR Presidente sem a indispensável maioria par
lamentar, mesmo porque essa sustentação política é necessária para
esuuturar o sistema juridico inauguradQ com a Const1 tuiçiio que es

tamos elaborando.

A ereresc para Presidente da República não deve es-,

tar dissociada das eleiçaes para escolha dos representantes do povo·
no Co~gresso Nacional. Cumpre evitar a possibilidade de se eleger
em 1989 um presidente di~orciado não s6 do Congresso atual. como ta!.

bém do Congresso ruturc ,

D call1inho mais seguro para o Pais at.ravesser ~.pro
cesso de transição democrática de modo a atingir a plena consolida..
çil.o das insti tuiçae!i, passa pela coincidência do mandato do Presi
dente da Rep6blica com o dos membros do congresso Nacional.

EMENDA f.!OOIFlCAT!VA
Dê..se ao art. 47 a seguinte redacãc •

Art. /J7 _ "Cabe aos Estados, no âmbito de suas atr.!,
butçõe s , dfspor sobre Defensorias do Povo estaduais e cl.Jnici_
pais, observados os princípios constantes deste capitulo" ~

JUSnFIC~nVA

JUSTIFICATIVA

A Polícia Militar, conquanto fundanental à scqurança

dos Estados, é um dos segnentos policiais ou de segurança.

üetereunar taxativamente o. excjus Ivrcuce do põlic1a_
menta ost.ensivo à Polícia Militar exclui posslbll1dade de, adl<)~

te, por exemplo, em caso de o ser possível, por outra forma, em I
algum Estado,não ser admitido pela constituição. .

Convém deixar que a lei discipline tal questão

'I

Ef/IEl'IDA lP14652-6
l:J Constituinte acsé 19náel0 r eererea

{:J Pl,nário

"IV - educação gratuita em todos csnfve Is aos def.!
clen-tes~.e vos supeencueücs , nos termos das leis pr,2,

pries;"

ao ort 373 1 seu i tem IV 1 que passa a esta forma:

Preferimos sil"pliflcar o texto do Projeto:

a) evltando consignar minudências ( •• "sempre que
possível em classes regulares'>-,etc.) que não d.!:,
vem estar no texto constitucional, mas, seis, e.!
t ãc contidas em j ej ordinária

b) evitando 8 expressão "portadores de deficiências tl
:

na verdade, as pessoas não portam defIclências

mas~ deflcient/

~==.:-"=""-,=-="",-,,,--,-,,,-,-,,,-,-,, -,l ['J-;'~';';~

"--'--"-'=--"--"-"--'--"- -->1 tJ737?í!t]

EMENDA lP14648-8
t-J Constituint, Jus. 19n,eio Fer-r-er r-a

~ P l E fi 1\ R 1 O n.u..",lc~M,u1cltulenMUlio

l\ modlf1caç~o ptol""lsta é essend.al ê p.resel'Yaç'ã,o da

autonomia estadual, sendo inc~'eniente que a Constitt.iç~o F~
deral obrigue os Estados ~Ielll...ros c os Municípios, na sue gen!;.

ralidad;, a inst.ltuirem Defensorias do Povo

PlENAFl'10

"Art. 88. .. .

Dê-se à alíena b do artigo BS do projeto de Conl!,
tituiçiio 1!0 'redaçe.o segu:l.nte:

JUS'l'IFXCAÇXO

A .edida proposta visa li. conferir tratamento idên
'uco aos servidores públ'icos e segurados da prev1dénc1a • no t2,

cante à aposentadoria por implelnen.tD de ;'dade.

A aposentadoria compulsórill, conforme prevista nas

disposições referentes aos servidores pú1:;llicos. não. se coadtma
com a realidade, na medido em que pressupõe a !ncapac:l. tação
para o trabnlho, a part1r de uma idade aleatoriamente fixada,
;lmped1ndo destarte que pessoas perfeitamente IÚc:l.das e capazes
prestem 'l/al;lClsa contr1bu:l.çiio à soc:iedade.

A bistór1a é plena de exemplos de pessoas que em

:l.dade provacta produziram obril,s ..primas no campo da$ artes e- da
ciencia. Aliás a própria ASf>em'bléia NaC10nal Consdtuinte con
te com parlamentares de idadf! avançada .. ml.l:ito superior aos 11m!

tes- de setenta e sessenta e C1nCO anos. e que fora=- escolh1do5
pala N'II;50. através dtl-l\oto- direto e l:l.vrEl. para representi)~la

nesse fllOn1{!nto dec:l.siVO de nossa história. ~

H015 1:erfllOS propostos,àaposentadorJ.a por velhice
é uma faculdade que pode sel:' exercida pelo serv:l.dD1:' no seu
inte~esse.Quanto ar:> J.nteresse d~ BdlOinistração. está perfeJ.tauen,
te coberto pela aposentadOr:l.B por invalidez. (!sic:a ou mental.
qUe pode ocorrer muutO ant"es dos lJ.lOites da J.dade previsto~

para' i1 aposentaç50 ,?ompu1.sória.

O que nio se pode admiti'r é que a L(:Í- Maior cOO
neste pura e simplesmente o preconceito contra a velhice.

b) pc'r "e1.hice. aO$ ~essent.~ e cinco anos
de idade;

. : .

m-----------...,,'.....Tl'llilo;In -,

iEMENDA lP14657·7
tJ CONSTlTUINTE JO.a CAL"ON

fi

Ir;~;~';=:J

/?-;;;7JW

- Introduza-se um parágrafO no al't. 356, com

seguinte redação.
Parágrafo. Onico ... os prazos referidos nas al!neas

aJ e b) ficam reduzidos em cinco anos para os profe:ssoresr

JUSTU"ICATIVA

E medida de sistemaUzaçdo, reunindo num mesr-c esp2.
çc tudo o que ver-sar tributos na constituiçll0. Exata/llente po!.
que lá, no Capítulo definido ao Estado-tributante, tenos a den~

minação de SISTEMA TRIBUTARIO·para esta parte que deve conde~

sar,toda a matéria tributá!;ia.

(Passando este artigo a parâgrafo do a .. t. 257, r~

duz mais um artigo no t.exto do projeto, por out.ro lado).

____ U~1l'I..........~;. ____,

EMEMOl\. MODIFlCA.HVl\

ao art. :na, que deve ser deslocado para o capítulo
do SISTEMA TRIBUTARIa, {unde- constitu.lrá parágrafo do art. 257).

JUSTIFICATIVA

f:J Pl,nário

EMENDA lP14653-4
!:J Const.tuiute Jos' 19",ejo Ferreir.

m--------- ·..,·'.........~le • __

EMENDA ADITIVA

- Int.roduza-se ulD parág.rafo 32 no art. 88, com a

seguinte redação:

§ 3" _ os prazos I:eferidos na a1!nea c) ficam r,!
duzldos em cinco anos para os professores.

Constituint.e José IgnácIo Ferreira

IV - propor ao Tribunal de contas da UnHio o início

de processo de fiscalização, de qcaí.squer órgi}os dos Três PE
.dcTes, lnclt.lsi\lt:! os da J)dm1nlstraçdo indlreta e runeaçues , •
Quando receber denúncla rundamentada de abuso ou corrupção.

V _ propor ã cêeara dos Deputados projeto de lei
que resulte da audiência e pa1>ticipaçi:io do cicradi:io y diretane,!!.

te ou abravés de organ1züções populares e assocjaçees câv í s ,

JUSTIF"lCA!IVA

EHEtfDA MOOIFlCAlIVA

_ DO..se ao inciso II do art. 46 a segulnte redação

Il .. promover a defesa judlcial c ext=-ajudic1al do
cidildrio contr~ ações ou omissões lesivas aos seus interesses,
praticados po; titular de cargo ou funçl:io pública, receb.endo
e apurando as respectivas queixas 2: denúncias.

_ Dê-se ao inciso IV do art. 46 a segulnte redação:
IV .. pronover, em juízo e fora dele, a defesa era ec!!,

11':lgla, dos direito~ dos CO"\sumidore~ e tle outros lnteress.es s~

cla!s e coletIvos

_ Acrescente-se um inciso ao art 20J, numeran.do - o
como X e renumerando os seguIntes.

- X _ O Defensor do Povo federal 0\.1 es tadual.

Consignam-se ao üerenscr do Povo as prerrogativas do.

processo- de fiscalização, que es t ãc r érer tcas no art. 45 do
texto da Carta de 1967, e que nunca tiveram regulamentaçl:o •
própria. De igual dá-se titularidâde ao Defensor do POVO para

propor à Cãlllara dos Deputados projetos de lei digam respeito a
direIto ou participação do cldadJ"o.

JUSTIFICATIvA

• ----:.....-------_'u'"t~...lItlc.o.ç ..n _
Et.lENDA AOnIVA
Acrescente-se ao art. 46 os- seguintes Inc.rscs , num~

ramro-cs como IV e V e renuaerance o IV comO VI.

r;,.- 'UIOI....."rltlo<b----------_.,

EMENDA lP14650-0
(!l

[Il Pl ...lTlo

As modi ficaçües introduzidas nos incisos !1 e IV do
art. 46 visam, em prinei:-o lugar, a tornar ~laro que a atui!.
Ção do Oefensor do Povo abrange a esfera adrinistrativa e a
judiclal, na esteira da moderna evoluç~o do) Ombudsman parlame.!J,
lar. E, en segundo lugar, amplla-se sua atúoção à defesa de
outros interesses difusos e coletivos, como os ligados ao P2

deI: econômico, à igualdade de oportunidade entre homens e my

lheres, à imprensa, etc, também de acordo com as ~tuals tendê!!

ciai da direito comparado

No que diz respe~to aos professores do ensino s.:!,
perior, a Emenda Constitucional n~ 18 da Constltuiç~o red!!
ral atual quis ,evidentemente, beneficiar o docente que co~

pletasse 30 anos de efetivo exerc!cio no magisténo, ;::U8,!!.
do homem e 25 quando mulher, procurando, destarte c1:Z,ii;Jensf

lo pela desgastante funçflo, concedendo-lhes proventos int:=.

grai5-, sendo induvidoso que tal benefício não só deve ser
mantido, como ainda estendido ao empJ:egado professor

EMENOt\ t\OIllVA.

DISPOSITIVO E"'ENDADO: Art. 39B

Acrescente-se ao 81't. J9B um parágri'l fo J~, com a s,!
guinte redação:

§ 3g _ A pesquisa promovida pelo Estad.o, a ser dese,!!

volV1da pelas Universidades e Instituições do Governo, contará .em
sua gestão com a participação ativa aa inlciativa privada, através

da ação conjunta do governo, comunidade cientHica e empresa.
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JUSTIF'ICATIVA

JUSTIFICACAD

~-_----_--_TC'TolluITlr""'l1Io'- ---_~

pr;~~~'~

~ô'â7ã!J

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO :eMENDADO: Art. 29

PLENARIO

'IOTolou.."'OO<;.O

EMENDA lP14663·1
i:,IDAo CAIrMON

acrescente-se ao artigo 29 do proJeto da Comissão de Sistematização

o :seguinte parágrafo:

Na reerrcece , são dois dispositivos de igual hierarquia jur!
dica, motivo pelo qual não há porque optar por um ou outro A emenda
agora proposta apenas evita qualquer dúvida que eventualmente ven,ra
a surgir a respeito das intenções dos legisladores constituintes.

A vinculação de recursos li educação está presente em todas"
as Constituições democráticas do Brasil desde 19'4. Os períodos hi~

tór!cos em que esse princípio não constava das Cartas - em geral p!

dodos autoritários, diga_se de passagem - foram marcados por sérios

declínios das dotações orçamentárias para a educação Não é necess!
rio enfatizar a gravidade dessa constatação, em um PaIs no qual 87
por cento das crianças não conseguem sequer completar a escolaridade

obrigatória
Todos os principaiS partidos po.Lf f Lcna naclonais já man! res ;

taram apoio a essa tese, em diferentes oportunidades Ela, aliás,
consta da atual Carta graças à votação unânime do Congresso nacional
_ com a participação de representantes de todo o espectro político 

realizada a 23 de novembro de 1963

tária, excluindo apenas, obviamente, a repartição da arrecadação ei!

tre os três nívefs de poder. Já o artigo 379 estabelece a vinculação

de receita à manutenção e desenvolvimento do eneãna, o que constitui
uma efetiva prioridade nacional.

Determina o artigo 379. liA União aplicará, anualmente, nunca
menos de dezoito por cento, e os Estados, o Distrito Fede raf e os Mo!!

nic!pios vinte e cinco por cento, no mínimo, da recef ta resut tante

de impostos, inclusive a proveniente de t rans re rêncãag, na manuten
ção e desenvolvimento do ensino". Essa redação foi aprovada pela CE.
missão de Sistematização e, antes dela, pela Subcomissão de Educação
Cul tura e Esportes.

'Lu.l"'o/eo~.. lIol.U.eo"'.. Io

PROJETO DE CONSTITUIÇXo

EMENDA ADIT1:VA

Varam a douta comi:ssíio de sistemati:l::ação a as:segurar 18% da receita d

imposto:s da União e não menos de 2St das receitas de impostos dos Es

tados para a manu~io e desenvolvimento do en:sino) Justificam a re~
eeave que se pretende fazer ao § 3... do artigo 303,poi:s do contrário
ocorreria colidência entre os obJetivos ôease dispo:sitivo (que pre

tende -equiparar empre:sas públicas e privada:s) e 05 obje-tivos do arti

go 'il1 do An.f:el?rojeto ( que atribui xecuraoe à:s entidades educacio
nais, inclusive fundações públicas l ,

Para eliminar li contradição , ecena-ee necea-'

sÁria a inclusão de mais um parágrafo no artigo 303, o qual poderia

ter a redação acima proposta.

o art. 379 do Ant:eJ;>.ro)eto prevê a aplicação de

recurece da União, dos aeeeace e Municípios na manutenção e no deeen

volvimento do ens í.nc-
~ sllbido, por outro lado, que o ensino, espe-

clalml!!nte o :superior, às vezes fica a cargo de fundações públiCA:!! co

mo é o Ca:50, por exemplo, da Universidade de Brasília.
O §39 do artigo 303, se aplicado sem qualquer

outro dispositivo complementar, levaria ã concâusjic de que seria ve

dada a destinação de recursos orçamentários às Universidades Federai

eob n forma de Fundação, mediante benefIcio ou subvenção .poi!l que se

houvesse aporte de recursos para elas também deveria haver para a Uni

veraí.aeaee particulares.
Os superiore" ãneereeeee do ensino, t que le-

JUSTIFICAçJ\O

§59 - O d~~~ no § 39 deste artigo não se apli

ce às fundações educacionais"

) r=;~""~
~==============~ P13Jo'WiJ
~ - __-_1n10/.;unl.. '.çIo ~

EMENDA lP14661·5
[!J Co"stH","t. JOSÉ LUIZ DE sA'

l? PLENARIO

r=;;;;;,~

mio'sM
CONSTITUINTE JDAD CALMON

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 376, § 1st

_ Os Estados e Municípios têm, via de regra, pouca tra

diç" e, inclusive pouca capacidade financeira de desenvolver o E; I
sino Técnico, quer no setor agrícola, quer no setor industrial

De outro lado as Escolas Técnicas Agrícolas, as Esc.E!, i
las Agrotécnicas e as Escolas Técnicas Federais tem sido respons!
veis pela maior parte do Ensino Técnico míru s t redc no País,tanto sob
o aspecto quantitativo, quanto qualitativo.

Neste momento um dos programas prioritários do Mini~ r

tério da Educação é exatamente o Programa de Expansão e Melhoria do

Ensino Técnico que está implantando 200 unidades de Ensino Técnico
em todo o Pais.

Essas ações essenciais da União ficariam relegadas,
sem dúvida, a segundo plano, com os enormes prejuízos decorrentes,se

o dispositivo constitucional não _dotasse a emenda oferecida

Acrescente-se ao § 1st do artigo 376, do 'Anteprojeto de Constituição

da Comissão de SistemaJização:

••• e promover ~ desenvolvimento do Ensino Técnico e

agrlcola

A paIticipaç~o at.Iva dos segmentos da sociedade, c2.

:Imunidade erencr.tce, universidade e empresa, envcjvfqa dlIetamente

com a ciência e cecnotcqí a , em ação conjunta com o governo, é condi
ção base para o desenvolvimento tecnológico nacional.

Essa orientação é constatada em prátlcamente todos

os países desenvolvidos e em desenvolvimento que apresentam sucesso

em seu programa de desenvolvimento tecnológicQ

EMENDA lP14658·5
['J

f1Y;'~~"~

fui;;'@

CONSTITUINTE JDAD CAUlON

• EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 377

EMENDA lP14664·0
tA CONSTITUINTE JDAD CALMÔN"'·

PLEN.l\RIO

EMENDA I ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO _ Art. 270

Acrescente-se ao art.371 do ~grojeto de constituiç!Jo o s.!!
guinte inciso.

JUSTIFICATIVA

§ 69 - Os partido~ político:s deveria criar e manter insti
tutos de educação polItica, destinado.!! li. formar. renovar e aperfei

coar quadros e liderança:s partidária:s, cabendo ao Poder Executivo

~onceder-lhel5 estímulos ne!l:5e~ sentido

JUSTIFICATIVA

o dispositivo que constitui objeto desta proposta consta do

antep;roJeto elaborado pela Comissão de Estudos Constitucionais pres.!.
dida pelo jurista e Senador Afonso Arinos de Melo Franco. Constitui

um mecanismo pelo qual se procuram reduzir os handicaps dos estuda!!
tes que concorrem a concursos vestibulares ou similares e, sem di~

por de recursos materiais, apresentam desigualdade de condiçCies. é,
portanto, um mecanismo democrát1cCT, que visa assegurar J.sonomia em
uma disputa frequentemente da maior importância para o futuro pess.E!,
al e p'tofissional do estudante O projeto original da Comissão pr!.

via a reserva de SO por cento das vagas, a serem preenchidas com e..:!
sa prioridade, mas preferimos deixar essa definição para a legislJ!
ção o'Idinária.

III - Os candidatos ao ensino superior, quando economicamente
carentes e desde que habilitados, terão prioridade de acesso até
limite de vagas que a le~ estabelecerá.

Todas as ôemocrací.as fOrtes contam com paxtidos fortes. E

partidos fortes ccncan com quadros qualificados, cepeaee de conduaí>

los nas boas e más horas do Jogo político. ~ por eeea razão que a

I maior parte dos partido!l políticos õae democracias organizou eceãe
mí.ae políticas. EstlUl eêc particularmente fortes em alguns parse:! o

cidentais, como a República Federal Alemã, prestando assim urna sé:de

de excelentes eeevãcce aos partidos a que se vinculam.

A presente emenda vba incentivar os partidos políticos br

"ileiro.!! a agirem nease sentido. obeeeve-ee que vários aeaee conta.m
Já com instituições õeeee genexo, algumas embrionárias, outras em

plena atividade. A meta é proporcionar a todo:s eles eaea faculdade.

levando-os aee.ím a se fortalecerem e, principalmente, a contarem com

quadrOS do melhor pre.paro.

Para que os partido:s tenham maiores conetçõee de partir

para esse grau de organização, detertnina-se aos executivos - fede:al.

e:staduais, municipai:s - que estimulem de maneirl1 genérica li criaçao

e manutenção de in:stitutos e academias políticas.

ÊMENDA lP14665·8
[J

vantie

CONSTITUINTE JOJl:O CALMON

,~ •• ,"",/c~....I.I.u'cow"s1o
PLENl'iRIO

~~
DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 292, inciso I

Dê-se ao int::iso I do artigo 292 do ~roJeto de constitu!
ção a seguinte redação.

"Art. 292 - ~ vedado.

I - vincular receita de natureza tributária a 6rgão, fundo
ou despesa, à exceção da aplicação de que trata o ar.tigo 319.

JUSTIfICATIVA

Proventos os há de mua.t.ea eepéca.ee , Com a mesma de-'

sJ.gnação, as mais varuedas fontes de proventos de valores
maJ.s díspares. A aposentador1a não é mea,s , em nossos daes ,
mero .favor. É neeessãeac, J.mprescJ.ndível mesmo, que se poupe

o aposentado a um enpcbrecamencc proçxeeaavc e anexcxévea que

lhe ta.sne os últJ.mos daas da exaeeêncaa, Sem a a.ndexaçâo presa

por sua natureza ao salár10 mín1.mo de cada r,egJ.ão e sem a pr,g,

eeevacêc dos quenea.catavos com o que o aposentado possa regu

larmente contar < gera-se em torno da velhi.ce o desespero de

quem gastou toda a sua matur.1.dade em proveJ.to da colet1v1dade-,

da geração de r.1.quezas e do engrandecimento da pátr1a.

JUSTIFIcaçÃO

Visa a presente emenda. compatibilizar dois princípios cón.!

tantes do present~e -projeto de constituição. A atual redação do arti

go 292 veda qualquer tipo de vinculação de receita de natureza trib.!;!

Art. 356 ••••••••••••••••••••••••••••

I - •••••••••.••••.••...••...•....•..

1:1 - •••••••••••••••• : •••••••••••••••

I:tI - .

.IV - ••••••••••••••••••••••••••••••••

V - ••••••••••••••••••••••••••••••••

i" ''''''''''''".,.,.", "",
i 2' ""'" .... , •• "" ""., " ..
I - .••.••••..••..•••.••••.••••..•...

II - .

i 3' , ." .. , " ", •• '" •• " , ••

i 4' "'"''''''''''''''''''''''''''
§ 5il o J.mposto de que eeeee o ~tem

III só 1ncJ.d1rá sobre os proventos da epo
eeneeeeeae nos termos do parágrafo únJ.co
do art. 356."

"Art. 270.

parágrafo énaec , O mlp:)sto de renda sobre
proventos da aposentador1a só 1ncJ.d1rá a

Acrescentem-se ao art. '270, § Sil e ao art. 356, pari
grafo énaec , na forma segu1nte'

EMENDA lP14662·3

fl
I?
~ 1C.tG/.;unllu:.çIG'_- --__

JUSTIFICAÇ,ltO

o Art. 336 na redação atual, proíbe a utilização da
folha de pagamento como base de cálculo para qualquer tributo, assim
como de qualquer contribuição não destinada à Seguridade Social

Ora, existem hoje conhecidos e eficazes mecanismos
de promoção da Educação fundamental (Salário-educação) e de formação
profissional (contribuições para o SENAI e SENAC), cujos recursos
são obtidos mediante ccntr íbuí ções calculadas com base na folha de
pagamento

Como essas contribuições não podem ser idenU ficadas,
em sua totalidade, com contribuições destinadas à Seguridade Social,
conforme definição constante do artigo 333, terna-se necessário mod!.

ficar a redação do _ri... 336, 'JUa que est~.. não as venha extinguir.

O fundamento para a modificação da redação, ao nível
da Comissão de Sistematiz.ação, é o de que o A1Tt:e~ojeto, nos seus
artlw 382 e 383,' assegura a continuidade do ensino gra tui to dos em

preg~s, fazendo menção expressa ao salário-educação, assim como
assegura a "capacitação profissional dos trabalhadores, lnclusi \!e a

dprendizagem dos menores", o que é feito atualmente via SENAI
5ENAC

Se a constituiçã mantém esses serviços, seguramente
mantém suas fontes atuais de recurso, que são contribuições e sal~

rio-educação. Como o artigo 336 prevê a impossibilidade de .cobrança'
de contribuições como essas (calCUladas que são sobre a folha de p~

gamento), fica evidente a contradição entre ele e os artigos 362 e
383 citados.

Há necessidade, portanto, de compatibilizar esses

três artigos, o que se faz com a redação sugerida para o art. 336 c.Q.
mo acima exposto

De-se ao artigo 336 do Attt-eprojeto de Consti tuição a
segui'lte redação'

EMENDA ADITIVA- DISPOSITIVO ALTERADo: ART. 303••

1u10�.;u .."'Go<;le' ~

,~c~.l."/cow.. 1101'UICOW'IIIo ,

PLENARIO

Acrcscl!!nte-se 'ao art. 303 o seguinte parágrafo:

"Art. 336 - A folha de salários é a base exclusiva
da seguridade Social e sobre ela não poderá incidit

~~a~~~~~e~u::of:~~~~::d:~ :~:~:::~:ç~:; ::~:o mP;
.u9Ldesta Consti tuição."

EMENDA HODIF'lCATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - Art 336

EMENDA lP14659.3,
(!J CONSTITUINTE JOAO CAU~õ'N~

EMENDA lP14660.7
(J SEN!\DOR CQNsrITlIINTE
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fÇ;~~:;J

~.07JrI ENÁRJO

Pl.ENÁRIO

JUSTIFICATIVA

Todas as nações modernas utillzam-se do serviço militar compuI
sdrIc , Ocorre porém que nem todos os nacionais estão capacitados para

a prestação desse servfçc A atual Carta refere-se especificamente às

mulheres e eclesiásticos, conceito que consta do anteprojeto da Sub
comissão. mas Que, data venia, não ma~s corresponde às necessidades

atuais. AfInal, não são apenas as mulheres e os eclesiásticos que se
tornam Isentos do serviço militar. As próprias forças armadas encon
tram limitaçi:ies, até de equipamentos e instalações, para aproveltar
todos os cidadãos em condições de prestar esse serviço. Há os chama
dos excessos de contingente. Por esse motivo, devem-se encontrar cu

tras formas,.lge se orIentar esse serviço, que constf tuí dlreHo e âe
ver de todo5-' os cfdedãos;' sem discriminação Oe resto, optou o nc

bre relator da Subcomissão de Defesa do as taco pelo conceito de seg~

Redija-se assim o Parágrafo 22 do Artigo 257, e in
clua-se uno novo Parágrafo 312, ao mesmo, transformando os atuais pa_
rágrafos 3ll, 4Q e 5e, em parágrafos Lill, 52 e 611 respectivamente

"Art. 257
§ 2R _ A PoLIt1ca Tributária Nacional respeitará a

capacidade econômica do contribuinte, dando aos tributos, tanto qua!!.
to possível. caráter pessoai, direto e progressivo em relação ao p~

trimânio e a renda de cada um.
§ 32 _ Para dar cumprímento ao disposto no parágra

fo anterior a administração tributária poderá identificar, respeit,!
dos os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os

rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte

A Política Tr1butár1a Nacional deve, acima de tudo,

neutar-ee pela justiça fiscal: quem tem mais paga mais, quem tam m,!

nos paga menos.

~ essencial a instituição de um mecanisno de aconpa-

nhamento, pelo Congresso, da execução do orçamento, vale dizer, do

nrõpmc programa do Governo, ao longo do ano

JUSTIfICATIVA

;/j;:t~~;;:;~~

Inclua-se a~eçãoII - Dos Orçal'lWos

o seguinte Artigo, t:'l'-cf,f. "J'\.'\beh.
ItArt. _ Haverá uma Avallação Trimestral dos Orçamen

tos da União, realizada no Congresso Nacional, com a presença do IH

nistro responsável pelo Orçamento, mediante ampla discussão do com
portamento da sua execução e de medidas corretivas porventura nece;!

sérfas •
Parágrafo Único _ Precederá a avef Ieção ac Ima referida, o e!!

via pelo Poder Execubvo ao Congresso Nacional de todas as Inrome
ções ncceseãr Ias à sua plena habllitação para a tarefa

Suprima-se o parágrafo único do Art. 337.

JUSTIFICAÇP:O

~ ~___ ._.~,.~...r<c.~.o _

r rança nacional como vetor prIncipal desse serviço Julgo que o co~

ceito deve ser mais amplo, sugerindo aSS1m que o serviço atenda

encargos de interesse nacional, na forma que a lei determinar.

EMENDA lP14672·1
f!J pS'pllT ADO JORGE HAGEE OUTROS

EMENDA lP14673-9 moo' ,

l!J DEPUTADO JORGE t-tAGE E OUTROS
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PLENMIO

CONSTITUINTE JOM CALMON

Acrescente~~e ao Art 378 do +'lPRtoeCrojeto de ccnst.t turçãc os segui!!

tes parágrafos:

§ 5 11 - Os municlpios com mais de 50 mIl habitantes deverão or
ganhar Conselhos Municipais de Educação, aos quais caberá fiscal!
zar o ensino de lll, 2ll e 3ll graus ministrados no territorio do. mun!
cípio e exercer as demais atribuiçêles que a leI vrer a estabelecer.

§ 62 - Os Conselhos Municipais de Educação serão compostos de

três a nove conselheiros, conforme as necessidades locais, sendo t.f!.
dos 'e'-l-e.s.~leitos por vcbu direto esecretc , por ccas Lâc das eleiçlles
para a chmara Municipal.

JUSTIFICATIVA

O mais gritante exenpfc é o que prevê a participação dos trl
balhoadores nos lucros das empresas, pr IncIpfc aliás que consta da

Constituição de 1946, sem nunca aer sido efetivado devido exatamente
à faIta de uma r-equIamen l.açêo , Vários outrus exemplos paderLam ser d

dos A repetição deste fato fornece, inclusive, pretexto para o des

cumprimento de determinações constitucionais por parte das autorida _

des , Foi o que ocorreu, entre outros cesos , com a vinculação do per
centual da receita à manutenção e cesenvofvteentc do ensino,.sistem!!,

Úcamente ignorado pelo Executivo
Não desejamos que fatos como esses repitam-se na vigência da

nova Constituição, aepâruão maior do povo brasileiru. A inclusão do

dispositivo proposto no seu texto garantirá uma constituição efetiva,

cumprida realmente. Além disso, evitará a inclusão de normas merame}l
te demagógicas, o que poderia ocorrer casa se vislumbrasse a pos~ib.!.

lidade de anulá-las na prática mediante a exigência de uma improvâvel

regulamentação.

O distanciamento entre o ensino e a sociedade tem crescido na
medida em que se sofistic""am os ars temas de educação (muito comum

encontrarmos na comunidade as mais sérIea queixas a respeito da fal

ta de controle sobre a escola que a serve. üs estudantes e seus pais
não dispõem de mecanismos que lhes garantam a merecida influência sE.
bre curriculos, programas. qualificação de pre reescees , escolha de
livros, aquisição de material didático e assim por diante Na melhor
das hip6teses, ce í ss questões obedecem a regulamentações genéricas,
partidas de orgãos Federais ou ~staduais que pouco ccnhec tmenttr-têm
na realidade local e nenhuma reraeão mantêm com a comunidade

Por essa razão julgamos conveniente não apenas a crlação de

Conselhos Municipais de ecccecao, eleitos por voto direto e secreto, I'
como atribuição, a esses novos órgãos de competência para fiscal,!

zar o ensino dado em sua base territorial Essa competência que garan
tirá ao ensino e às instituições que o ministram a transparência' n;
cessárla tanto em termos dil;iáticos quanto financeiros, poderá ainda 
ser ampliada pela 1egislaçl10 ordinária. I

A aprovação dessa proposta gar.antirá às comunIdades um ensino

eenos distante de suas realidades e, alem disso, proporcionará um
controle mais efetivo da aplicação de seus recursos.

MENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 378

EMENDA AOITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 384

Acrescerrta-ee ao art. 384 do ~~jeto de Constituição o seguinte

parágrafo:
parágrafo lJnico _ Serão garantidos aprendizagem, habilitação

e epeerercoeeeneo dos trabalhadores, devendo para esse fim concorrer

o Poder Público, os sindicatos e associações t rabajtu atas e empresa 

dais. na forma da lei

JUSTIFICATIVA

CONSTITUINTE aono CAlMON

Não se trata, ao se falar de aprendizagem, habIlitação e apeE,
feiçoamento dos trabalhadores, apenas de se lançar mais um ônus sobre
as empresas O que se deseja é a colaboração de entidades sindicais ,
trabalhistas e empresariais, com apoio também do Poder Público, de mo
do a se obter o melhor resultado possível. Sistemas como o SENAI ou

o SENAC têm dado bons resultados e a legislação ordinária, em função

do princípio constitucional aí proposto, deverá regular a forma mais
eficiente de se aproveitar essa exper.rêncf e ,

PLENARIO

EMENDA lP14669·1
f'l
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PLENAIUO

CONSTITUINTE Jono CALMON

Pl.ENARIO
nuz-.,CON,..lelu........1e

tHENDA ADITIVA
bISPOSITlVO EMENDADO _ Art. 383

parágrafo üní cc - O desenvolvimento da educação, da cultura,

dl9 ciência e da pesquisa em geral contará com amplos incentivos fis
ca~ na f'!'rma da lei.

Não se pode retirar da educação, da cultura, da ciência e da

pesquisa é. possibilidade de obterem maior volume de recursos mediante
a conbessãc de incentivos fiscaIs. A chamada Lei Sarney vem rendendo,
sellrdúvitla, illlportantes frutos no que se refere: à cultura, assegura.!!,
do-lhe as verbas de que necessita para inúmeras finalidades. Isso já

foi f'dto no passado, sempre com bons resultados no Que se refere ao

apro;eitamento dos recursos financeiros assim definIdos. Essa disposi
çlJa roi, inclusive, majoritária no âmbito da Subcomissão de Educação,
Cultura e Esportes que a incluiu em seu Anteprojeto

AcreScente-se ao art. 363 do ~ojeto de Constituição o seguinte

pardgra~~:

Reconhece-se ao Estado moderno a função de corrigir

.injustiças e promover o bem estar dos cidadãos, at ravés da distribu,!
ção da renda Uma das principais vias para se atingir essa finallda.
de é o sistema trlbutdrl0 Aliás, a maIor parte das nações modernas

emprega, há décadas, sistemas tributário~ progressivos, ou seja, te!!.

dentes a promover melhor distr1buIç~o de renda
O Brasil tem evoluído de um per iodo de predominância

de impostos diretos, em geral considerados progressivos,wseja, te~

dentes a promover melhor distribuição de renda.
O Brasil tem evoluído de um período de predominância '

de impostos diretos, em geral considerados progressi~~os No entanto,

há instrumentos tributários de que ainda não se lançou mão, no Br~

s11, com essa finalidade de atenuar as desigualdades de renda
Inúmeros estudos comprovam que o Brasil é um dos pai

.ses que maio; coeficIente de concentração de renda apresentam, em t.Q.
do o mundo -ocidental. Essa gritante desigualdade pode ser observada

por qualquer pessoa que se desloque do centro de uma área metropoli
tana para sua periferia. Não há necessidade de nos estendermos a re~

peito dessa constatação, tão fácil pode ela ser feita.
E por esse motivo que propomos inscrever-se na Cons

tituição a figura do imposto sobre heranças e dcações • Constitui e~

58 forma de tributo um mecanismo de correção de Injustiças e de pro
gresso social. Mais do que isso, vem sendo aplicado eom êxito em in.Q
aez-cs palses, entre eles os que se consIderam modelo de paz soeãai •

A propósito, é justamente a distribuição de renda em
benerfc.tc da socIedade que se deseja, ao propor o estabelecimento do
novo tributo na Constituição. Por esse motivo é que sugere seja ele

inversamente proporcional às dotações de caráter social e assisten 
eial fel tas por ocas í.ãc da doação ou da suce s são ,

O imposto sobre heranças e doações já chegou

proposto por diversas vezes na História Brasileira. Isso ocorreu até
Mesmo em pleno período de governo militar, tendo sido sugerido pelo

Ministro da Fazenda Karlos Rlschbieter e, inclusive, incluído no prE.
grama de metas divulgado no início do governo Figueiredo. Foi depois

de torpedeado Mas o tema permanece, assim como a justiça da proposta
Acredi.tamos que sua aprovação representará um grande

passo para atenuar as distorçi:les econômicas que se constatam na sociedade brasJ.le.!
ra e para garantir a todos os etoecãos deste PaIs lJm futuro melhor.

JUSTIFICATIVA

JUSTU""ICATIVA

Acrescente-se ao art. 270 do AfN:oeBrojeto de Const!
tuição o seguinte inciso'

VI - Heranças e doações de qualquer natureza
a} o Imposto a que se refere o Inciso anterior será

progressivo, incidindo em proporção tanto maior quanto menor for a
parcela da herança ou doação destinada a finalidades sociais ou cul!
rais;

b) a lei fixará l1mites mínimos para a incidência do
referido Imposto, de mago a preservar os bens neceesaê í cs ~ existê!!,

ela condigna do cidadão e de sua fam!1ia.

EMENDA lP14667-4
!'l
['J

EMENDA lP14666-6
['J

JUSTIFICATIVA

o dispositivo, que se pretende suprimir, não pode

subsistir, pois impedirá a existência do Salário-Educação, recur
so absolutamente indispensável e da maior importância para "man!!.

-';enção e expansão da Educação Nacional

PLENARIO

Dê-se ao artigo 248 do AAt-flprojeto de Constituição a seguinte

redação:
Art. 246 _ Todos os brasIleIros silo obrigados ao serv.íçe mil.!

tar ou a outros encargos de interesse nacional, nos termos e sob as

penas da lei
§ rJnico _ Os isentos do serviço mUitar, bem como os que dele

forem dispensados, ficarão sujei tos a outros encargos que a lei lhes

atribuir~

, Et~ENDA -SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO _ Art. 248

EMENDA lP14670-4, ..,.., ~_--, ''''''0---,
t' CONSTITUINTE JOOO CALMON I r=PMOB~
t: I fu:;:;~ADPatlSgrafo Onico _ O Congresso Nacional elaborará e aprovará

no prazo máximo de dez neees as leis complementares e~dgidas pelo te
t-o da presente Const1 tuição ou que vennee a tornar-se necessárias p!.
ra O seu efetivo cumprimento.

JUSTIFICATIVA

Destina-se a presente artigo a ser inClUíra nas Oisposiçõe

Gerais e Transitórias da nova Constituição, a fim de- ev itar Que s
tornelR letra morta dispositivos Que dela constem. A Carta em vigor
contém nada menos do que 64 artigos a exigirem complementação lega

e r exclll!dos os que se referem a normas tributárias, a maior parte
dos demais nunca mereceu a regulamentação necessária.

Acrescente-se ao art. 493 do ~projeto de Constituição o seguinte

parágrafo:

EMENDA ADITIVA

!!ISPOSITlVO eMENDADO - Art 493
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JUSTIrICAC~O

quanto a esta os ramos de produção ou ativi!lades ,
bem como as funçlles correspondentes, as runções d!
ferenciadas e as profissões regulamentadas, eeven-,

do a lei dispor sobre o modo pelo qual ela perderá
sua representação sindical para a respectiva asse
ciaçtto que provar ser mais representativa."

Os prâncfpâcs de liberdade sindical possuem várias facetas.
Pode ser visto como liberdade de se associar ou nDQ aos res

pect.ívcs sindicatos (e aí temos a liberdade d;- se sindicaliza:c ou nllo)~

pode ser liberdade de organiuç~o de mais de um sindicato por catege_ ,
rIa e territ6rio (e aí temos o pluralismo sindical absoluto); pode ser'
liberdade de se fundar sindicato e de faze-lo funcionar sem interven
çDo de terceiros inclvsive do EStado (e aí temos a autonomia).

Muitos entendem que a liberdade sindical na sua face de
pluralidade. absoluta, está em oposiçl:!o frontal ao sistema de unicida-'
de que j.mpl:le o Sindicato único por categoria e ter:rit6rio.

No entanto, tal ocorreria efetivamente se as categorias fos
sem apenas aquelas ceccrrentes dos ramos de produçl:!o ou da atividade

preponderante das empresas.
P.!. sim teríamos unicidade absoluta em Qposiç~o a pluralid!,

de absoluta,
Não é o caso do sistema que vigora hoje, e que se quer ma~

ter com a restriçl:i"o e o aperfeiçoamento constante da emenda proposta.
O sistema atual adota o critério de categnrias eccnõjníces

por ramos de pr-uduçãn e por atividade preponderante e de categorias
profissionais a elas correspondentes mas também por rcnçees ou categ2
rias diferenciadas e por profisslles regulamentadas.

Vale dizer: hoje já vigora uma pluralidade sindical, dentro
do sistema de unicidade

E nlio há dúvida que este sistema é o mais perfeito, porque
llIais legítimo.

Realmente apenas os Slndi-catos ligados à caracteristicas d
cada profiss§o diferenciada, de cada funç1lO correspondente a atividade
preponderante, ou, decorrente do ramo de prccuçâc , é que es t ãc aptos a
defenderem e, portanto, a melhor representarem os interesses de seus
repreaentadcs

'E preciso reconhecer Que- o SindIcato nãc é simples esaccãa-
'ç:lo privada. -

O é, de fatos enquanto organizado a partir de legislaçao
pr.ívede e para atender' interesses privados. f

Mas possuem as entidades sindicais caracteres políticos na
Illedida em que defendem dIreitos de interesses genéricos de toda a ca
tegoria, de sõcfce e wâc sécios, recebendo deles as cotas de contribui
ções que forem definidas por- sua~ Assembléias ou em seus Estatutos

Por outro lado, a face da liberdade sindical que condiz c?m
a pluralidade absoluta nada mais é do que liberdade de fracionar, de

provocar brigas entre s r, desagregando-se.
~ Ti'l liberdade absoluta. conduz a corrupçl:lo e a falta de au ....

tenticidade, pois viabilizará auxílio financeiro patronal a entidades
opostas, apenas para provocar cesunrãc e, pois, o enfraquecimento do
mOvimento sindical.

A verdadeira liberdade sindical, pcr rento , e aque La que con
diz. com. autonomia para se fundar sindicato e para seu funcionamento
sem interferência do Estado ou de terceiros.

E aquela 'que condiz com a plena liberdade de açl:lo e de ges
tiãc das próprias finanças, aqui também restrita ao estatuto e às leI;
em geral, é claro. .

- Assim, a liberdade sindical não pode ingenuamente ser ccn
fundida com a pluralidade absoluta de se abrir tantos sindicatos Quan
tos se queira. na mesma categoria e no mesmo território, pois isto e
quivalerá a matar o sindicalismo atual e organizar um sindicalismo na
t t-ecr to

Portanto, a ak Inea "j" que permite a filiaçtl.o lIvre { que
na verdade será fUiaçDo obrigatória, aquela que interessa aos cet.rües

e a alínea "m" que permite apenas -; um Sindicato representar os demais
em caso _de pluralidade' absoluta, devem ser el1minadas.

ESta última por faltar objeto e porque fere o princípio de
isonomIa transformando um sindicato em mais sindicato do que outro ee
bora constituídos pela mesma forma legal. -

, A emenda propugna pela lpanutençllo do sistema atual de plu-
ralldade dentrd do sistema de unicidade.

Mas, pcde-ae alegar que a unicidade do atual s Ls t ema gerou
sindicatos não representativos, alheios aos interesses das categotias
representadas.

Ora. para sanar a falta basta que a lei permita que as asso
craçues mais representativas pleiteiem na Justiça a tomada da represe;;
tação sindical provando serem mars representativas, por exemplo, pelo-
número maior de sócios, num lapso de tempo -

Enfim, propõe a emenda a pluralidade, ~en1ro da-untct.cade ,
com mecanismo que garante a maior representatividade dos sindicatos.

f1Art. 62 - •• : ••••••••••••• 4 ••••••••••• • ••••• '"

VI _ o processo legislatillo ,_

VII- a elaboração do orçamento, bem como a fis
calização orçamentária e a financeira."

EMENDA ADITIVA

Acrescente~"se os mcãscs VI e VII, ao artigo 62, do Projeto de Const,l

tuiçl:!o com a seguinte redação:

plenário da Assembléia Nacional Constituinte
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PLENÁRIO

Pl.ENÁRIO

lenário da Assembléia Nacional Constituinte

JUSTIFICATIVA

rnctua-senc Inciso VII do Artig0-'373, ap6s a palavra

"alimentação". a seguinte expressão:
" ••• uni forme escolar.. 11

É indispensável incluir, entre os auxílios suplemem~

res à gratuidade, o uniforme escolar, cuja falta constitui frequenlo
mente motivo constrangedor para a negação do acesso à sala de ecra p.!

ra milhares de crianças pobres

Inciso VI - Oferta obrigatória de ensino noturno em
cada estabelecimento público, nos mesmos cursos e níveis em Que seja
oferecido ensino diurno.

rações, vencimentos, proventos e pensões dos servidores pübllcos f.2

derais, estaduais e municipais, observarão os ditames da polítIca'
salarial definida pelo Governo Federal para os trabalhadores em qe
na L, aplicáveis ao setor pr ívedc , sallle'$ nos casos de queda real da
arrecadação quando os governos federal, estaduais e eunrcrcets , po

derão, com a aprovação da respectiva Casa l.egislatIva adotar medida
diversa"

Redija-se assim o Inciso VI do Art. 373.

JUSTIFICATIVA

o dispositivo acima visa assegurar a todos as servi
dores públicos o direito de ter seus salários reajustados nos mes-

mos índices do setor privadof por outro lado, esclarece a controvér
sia existente entre alguns' novemos Estaduais que acha~pol!tica

salarial do Governo Federal para o setor privado não se aplica ao
setor público. Por fim, garante aos Governos Federal, Estadull-Ís e
Municipais a condição de I havendo urna queda real de arrecada~, ad.Q.

tar outras medidas, através do respectivo 6r,gão LegAslatfvoftl í

JUSTIFICATIVA

A gestão democrática com participação da comunidade
escolar na escolha dos dirigentes já vem sendo conquistada no País nos

cãvesscs n!veis de ensino, pela luta dos movimentos docentes, de ser- ,

vi dores e estudantes, não podendo agora' deixar de ser inseri ta na nova I
Consti tuição arasafefra I

nceescente-se ao Art. J77 o seguinte rncasc 111:

Todos sabemos que a imensa maioria dos jovens e edur
tos brasileiros, e, em grande parte até mesmo das crianças, depende

do seu próprio trabalho para sobreviver. Organizar a oferta de educa
ção pública, prevendo a sua universalização e gratuidade, sem levar
em conta esse dado, é manter as boas intenções apenas na letra de lei

O ensino noturno é, na maiorira das vezes, a única'
opção viável para quem trabalha durante o dia: A Constituição deve ser
elaborada tendo-se em mente o "Brasil real". E neste, a maioria não'
pode dispor do dia livre para estudar

Por outro laclo, enquanto éssa oferla noturna de educo
çãc não for erigida à condição de disposição Constitucional, ela não
se tornará realidade.

JUSTIFICATIVA

Inciso III - Gestão democráUca, at-ravés de critérios
públicos e transparentes, com participação de docentes, alunos e fun
cionários e representantes da comunidade na escolha dos dirigentes

EMENDA lP14679-8
[=bEPUTAOO JORGE HAGE
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P' E'NÁRIQ

Suprima-se, o Art. 336.

Inclua-se o seguinte Parágrafo Único ao Art. 86.

f1parágrafo Único _ Os reajustes de salários, remun!.

JUSTIFICATIVA

A proibição ccnt íca no artigõ supracitado iJ;lJ.E'J\:-á

que o saí ãetc-aoucecão, contribuição indispensável à Educação rJq,o::i.Q.

ner , seja implantado, pois incide, dfrebamenae , sobre a f'oIb., sela
'tial das empresas.

Redija_se assim o parágrafo 42 do Art 378 ecresce-t
tando-lhe mais o parágrafo 511::

§ 4" _ Os municípios atuarão prioritariamente no e,!!.

sinp fundamental e pr é-escoâar , sem prejuízo da oferta que garanta

o prosseguimento dos estudos.
§ 511: _ As autoridades Estaduais e Municipais compe

tentes poderão ser acionadas judicialmente para prestarem o ensino'
fundamental obrigatório, devendo, ainda, ser responsabilizadas por 2
missões, mediante ação civil pública', se não diligenciarem para que
todas as cr-Iançes , em idade escolar, re~identes no território de sua

competência, recebam o ensino fundamental obrigatório e qr atui tc a

que tem direito

JUSTIEICATIVA

Inclua-se Q Pa'l:'ágrafo 42 ao Art 461, - Disposições

TransitórIas .. com a seguinte redação'
IINa implementação do disposto nos Parágrafos 2Q e

3R. do Art 257, a administração -trIbutária da União, Estados e l~y'

ntcrotos nrceovecã a redução gradual da participação relativa dos
impostos indiretos na arrecadação total, na razaão de 5% (cinco por

cento) ao ano, durante 05 (crnco) anos, no mín!mo, mediante altera
ção de aliquotas ou outros instrumentos de política fiscal".

Essa disposição visa diminuir, progressivamente, a
carga Tributária excessiva que pesa sobre o contribuinte brasilei-
ro de renda mais baixa, pois o imposto indheto incide indistinta

mente. Ao mesmo tempo em que cumprirá princípio constitucional de

fazer com que os tributos sejam, no máximo possível, pessoais, di

feles e pregressillos, lnc1.dindo sobre o patrLmõnia e a renda de c.!

da um.

EMENDA lP14676-3
De~tado Constituinte JORGE JiAGE E OUTROS

pr ruáRTO

EMENDA lP14675·5
[JDFP!;TA~~ JORGE' HAGE E' ameoS

EMENDA lP14677·1 .,"" _
f? Iff!ITAOO JORGE HnGE E Q1ITRaS

= uuoNul1",e."Io

r.r tUtol.UI1"'eA~O

rrr----------""'''"'''·..",--------

= .uN1.lOfe~'''ss1011... eo~I..1D

JUSTIFICATIVA

Inúmeros municípios oferecem hoje, além cio ensino Fun I
damental, o ensino do segundo grau e mesmo o superior Por outro la
do os municípios das capitais não devem ser impedidos de atuar, ainda
que em caráter supletivo, no ensino de segundo grau
-- Pret.enoe-ae instituir mecanismos que ga1:antam e;fetiv&

/Illte (I direito de todos à educação e a obrigação do poder públJ.co e;

atender ao ensino obrigatório, nos termos da Constltuição

Acrescente-se uma alínea «o«, ao inciso IV. do aftigo 17,

do projeto e, por consequencia reej Inha-se as demais a partir da atual
alínea "b", com a seguinte redação;

"Art. 17 - •• ••••••• •••• •••••• •••••.• ••••• '"
IV - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
a) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

b) haverá uma única entidade sindical, de qualquer
grau, por território e categor.ia, observado I

JUSTIFICACtlO

A explici taçDo como princípios consti tucionais de recepção
obrigatória pelos Munlcípios, em suas- f..els orgã.nicas, do processo le
gislativo, e elaboração orçamentária é para que futuramente não-ecoe

rem equívocos interpretativos e os Municípios estabeleçam diretrizes
para a elaboração legislativa e orçamentária díspares, acarretando

problemas em matéria orçamentária, bem como criando problemas atípicos

1 de criaçDo de normas.
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EMENDA SUPRESSIVA

ncc-eeecnte-ce , ac Art. 331- dô Pro~::t,o C-C CC:z"tJ.-:;-1.1o;:::'0
o sCQ.tinte ~eceito:

JUSTIFIC:"C1\o

Pre~ondeu- e, na, :f:.~e :,l!'c11tlJ.Iln.r aoc tr':.b>l. os (~'::, 001"8
ti~te, full' u=. valor teto eobee '::,') t"\X!W de> Juro "l,liQ'r-d1s
ao credit"o. Cheeou-:e ao conaeneo não tx-C't:'.r-oe co h"üé!"J.D. cr ns-,
'titucio"'nl.

E,tret-m.to" cnb~ à Cor-stJ.t1.tiçêLo eetc-eãccee ~_':.."1e.ô\.!:O'l o
iL.P9r"ltivo repr~ssor l l,r tic!'. e'iusave C:a UZUI'''!., 1!0c-:.'ft'I. r O r;."en
,!olVi:re~d.o occ-iozucc ~c una n._çíio e rc:,':.1J..sin "la' ·,ent~ it.ce
et~Qo:J d-, cccaeãcée ,

fei~·~:3 de°e~;~:'s~r~;ç~e~~~~l :\l.~~ noci"jebdc, ~F>V'T cor

B1'3~A AD~IVA

DISPODITr·O Ei'=::DADD: Art. 3a4

11 _ investido no mandato de Vereador, haven-
.oO';compatibilidade de horáI'ios. perce~

rá as vantagens de seu cargo, emprego ou ruoçãc , •
sem prejuízo dos subsídios a que faz jus Wlo ha

vendo compatibilidade, aplicar-se-á a norma previ,!

ta no inciso I deste artigo;

III _ é vedado ao Vereador. no ãmbi to da admi
nistração pública direta ou indireta mu

nicipal, ocupar cargo em ccmt ssâc ou acei tar , sal
vo mediante concurso público. emprego ou função,

IV _ em qualquer caso que exija o afastamento
para o exercício do mandato eletivo, seu

tempo de serviço será contado para todos os efeitos

legais." .

-::r0S.TIFIC-AyÃ0

~ necessária a proibiçãO de Vereador ocupar cargo em comis
são no Município, para garantIr a independência e harmOn.1a entre os ~E.

deres, já que se permitisse tal procedimento o Vereador ficaria amal'r.!!,
do aos interesses do Executivo.

Quanto a possibilidade do Vereador funcionário público, f!
cal' afastado de seu cargo para somente exercer o mandato eletivo. a
experiência anterior mostrou-se improdutiVa, já que criou a chamada"
indústria do Vereador". Recebendo dos cofres públicas e comparecendo,

na maioria das vezes, a duas sessões noturnas mensais.
Da! a r-azão de se propor I em havendo compatibilidade de hE.

rário, o exercício simultâneo do cargo público e do mandato eletivo

municipal.

rr~:';;~

[Ç,{i~'rmJ

Suprimam-se as alíneas "j" e "m". do inciso IV, do artigo
17 do prfrjeto de Constituiç~o; k.dL~~-.s<. --~

JUSTIfICACAD

NUa será permitindo a filiar:;lto livre que se irá fortalecer
os sindicatos como entidades coletivas.

Acaso se desconhece que o Bras!l nac vtve em pleno emprego
e que, portanto, não poderão os trabalhadores resistir às ordens de
filiaçao da empresa? E, que, portanto, a liberdade de filiaçao, coo.;"
tante da alinea "j" do projeto, acabará sendo obrigaçao de filiaçãO I

segundo 05 interesses dos patrlJes, resultando exatamente ao contrario
do pretendido pela cUada alínea ?

A alínea "m" do inciso IV, do artigo 17 do projeto ecncuz
ao odioso privilégio de dotar um sindicato com maiOres direitos que
os outros na medida em que garante a um só o direito de representar os
interesses de todos.

r.r 'u:Jn'.unl'... ~lo __,

lenário da Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA 11'14683-6 "a.~ ---,

(JConstitutnte MICHEL tEMER

Acrescente-se um par4grafa únIca, ao artIgo 7S, do Projeto
de ConstituIçllo, com a seguinte redaçDo:

~nborn tivezse:.:: :.J.Uo :l.nreoo.lt ~ in~: -'lI' oS 2110200 
t.."lB v!El::l..."1.do C. r ~.1iznt;ão 110 CiSt2 .;. ~i:1EmC!!1J.·o,.:'or o~";;i-c .10::

~~b~~=~1~!:::~:~;:I:;~t~:~~~~~~r2~:~~:·~l:~~~~~~~:
nHic"'tivoo prcjtÚZOO :l.bc1cn !l0.:.m1..u-- c ...-oe cç:?rco ll·blico..;".

!'"Oas'" c:.end..'\. via: :tt'eenc'.;2,· 't l ..ac !.!1.: o '\~Lr.t" r '1., ~

~l.~,,":ç~ ~O~~~J~:~~~~O::.i~i~,Il·..~~~cr~~;;~~J ~~:J_~ :~~~_
rcr-zo mi :,r8:Jo o ~ me üo sü:Li:r.., co o l~::tr:;.~\ to ;>r.:J...: to
brot...do de. vo-s do j,lOVo.

JUSTIPIC-Arãc

trP~~~°=:J

rç;~:--;;;;]

DARCY DEITOS

EMENDA ADITIVA 34'\

DISPOSITIVO EMENDADO: Art.~

.."lrl; 3~1 _
Acrescente-se~• .J.G"4" do Projeto de Constituição:

3~'
-Art. ~ - ~".".~'._" ••••• ~ ••••• ~ •••••• _••••• ~ .•

s - O Estado estimulará o desenvolvImento e a
auto-suficiência da indústria farmacêutica nacional,· dirigin
do-a a que se transforme em instrumento efetivo em favor da S2!!
de humana."

PLENARIO

EMENDA: 1P14687:9

l'lrr;~~;~

fI!!i'~MlJ

EMENDA ADITIVA

fIlArt. 75 - .
§ único - As aplicaçt5es de receitas vinculadas p,2,

derllo ser parcialmente dispensadas em
cada 'eoc, por decislIo do Tribunal de Contas do Es
tado, ou 619:10 equivalente, quando atendidas todas
as necessidades, mediante laudo- da respectiva secre

teria de Estado."

EMENDA 1P14684-4
t'bonstituinte HICtiEL TEMER

JUSTIF'ICACAO
JUSTIfICATIVA

A lnserç:Io de U/lt parágrafo podendo dispensar o Munlc!pio de
c::ullprir uee vinculaçlilo constitucional de reeeita Sob certas ecnencees ,
l$ê illpDe como forma de JIIelhor uso do dinheiro público.

As vlnculaç~es de receitas silo maneiras de se assegurar a
;plicaçllio de recursos er- certos campos de atuação do EStado. de forma
e atingir objetivos pretendidos. Todavia em alguns casos a vincula-ç:lo
pode gerar distorç1:les MunicIpios existem que já ecnsurufram todas as
escolas necessárias. que atendem amplamente o ensino de III grau e pt-é

escola, e que, por ter elevada receita tributária, precisam aplicar
altas somas no ens.íno , Nesse caso, satisfeitas as necessidades, a apl!
caçlo ea excesso gera desperdIc:1o.

Nosso País, no setor dos medicamentos, apresenta ver
dadeiras ebeerecaes , Nl.lla mercado Incauto são despejadas milha 
res de drogas, para todos os fins. Estfma-se que sejam em torna
de trinta mil, enquanto nos países desenvolvidos do sistema ce
pitalista (coincidentemente onde estão estabelecidas as sedes
da llIaioria das empresas do ramo que atuee no Brasil) o número de
remédios essenciais não uI t ranesse a casa dos 200 (duzentos).

~ inadiável torriglr tamanha d!storçiio. em eener ícre

da saúde pública e da eccnceua popular.

EMENDA 1P14691-7r DA-'tC'- "r;I'~rs

("

E:.:E:1DA. r:ODIPICll.:?rlA

DISPOSITIVO Et:Br.nA.DO: Art. 317 ( !; ~~, t&.t~"a:

Dê-se, ao Art. 31 :tição, c, se~-ll:.1-
ee redn~ão:

EMENDA 1P14685-2
f!f:onsti t~inte MICHEL TEMER

'u•.looGJc......doJ.....c... 'u..

P enário da Assembléia Naciona-l Constituinte

rr:=;;:J
tJ?3j;;/W

~A lP14688-7
_ DARCV DEITOS

r.r------ ....1rJ._/CO~lI'I"""u.~I.' •• 1o

PlENARIO

E~:~;~

fuí';ã!ãLJ

"Art. 317 - ••••••••••• ~ •••••••••••••••• _~ ••• - •• _•• -_ ..

EUENDA MODIFICATIVA
EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENOADO: Art. 304
Dê-se ao artigo 379, do Projeto de Constituiçao, a seguinte

redaçlo:

"Art. 379 - A Uniao, os Estados, o Distrito Federal
e os Munlclpios, apllcaNJo. anualmente,

nunca menos de dezoito por cento l da receita resul
tante de impostos. na lIlanutençllo e desenvolvimento
do ensino. 1f

JUSTIFICACAO

A lIloditicaç:lo. sugerida ao texto legal é no sentido de pri
lIeiro. criar uma identIdade entre as tres esferas de poder, na. quantum
da aplicaçao na manutençllo e desenvolvimento do ensino.

Por outro lado, além de dilllinuir o percentual, tSlI'bém se r!!,
dur a base de c2lculo, eis que em se apllcando D que determinava a re

daçllo originária do artigo, UnUo, Estado5-, Distrito Federal e Municí
pios, comprometeriam altas sornas na educaçao e deixariam de atender o.!:!,
tros segmentos. igualmente. importantes da administraçDo.

Acrescente-se. ao Ar!:. 304 do Projeto de Constitui-

ção:

"Art. 304 ~ •••••••••••••••••••••••••• -.

S - A lei estabelecerá mecanismos capazes de
impedir a especulaçao dos 'preços dos produtos levados ao Consu
midor, abrigando sua fixação na própria fonte produl;.ora e neles
já consider~do$ os valores da intermediaçao."

JUSTIFICACJtO

Esta emenda resulta de sugestões oferecIdas-p·or in!:!

meras ent1daêes de defesa do consumidor do Paraná. Entendem) e~

$8S organ.lzações, Que a Ilelhor forma de evitar a especulação d,!!,
senfreada dos preços será a sua f,J.xação nas fontes produtOras.
Assim. o varejista não poderá remarcar porquanto o seu ganho já
virá embutido no valor do produto.

Certamente a lei complementar saberá disciplinar a

dequadamente a mandamento const! tuc10nal de forma a lhe dar
necessária eficácia no combate à inflação e aos abusos_

Da :for-a en l],t\e eotá rcdi,:;1do o (L:.c!Jositivo (let!':o

"a", do :Pxr:Í;;rn!'o 'I1,'\ico do Art. 317), enoej~ t'Z't!:dcios yn:

parte daquélea r:uc ee opõe'" ou. ee oi'orEo o. ~\'\C fh~ t::!rr~ :..!.

jtl!:1 pc.gs!veis do ret"or~ o.O"~""Ín. Sob'" alec.iÇ'lo de 'lua ae~

1:::.óve1. f1~13t"e.t ar. curtlO de .oer ro.cionü'r.cnte t'prO"/~it~t~o", ...:~...

tório nrOtt"ento, tot'l'nr-ae-á: :u-~ticttCcnt8- iltoxe'1·~.i,~l ~ 2. :d"'-i:.
t...1.<;;Eío de qtcl.q'tcr :v!a.,o d(' refor. n. ~.:--r..rin..

Su.:.rri:ccs, P~~D, t~"1 rcc1nçio ob.;C'tiv:"_ Q clrt~. c '.1

t..1.1eleca~:0 ':"0 o i-ó\-ol cc~... C:l ..tID.UI"'GO oC,:"1.":l.,l0 O' -:-..... t'i'l:';WO:-

- ~.inento o.vn1iado pela prodv.;ão obl":.,a.tibJ.lic'll!a co;~ a e.cão

de. propriellnrle.

Porqug et1 SU/J. esaê~cic. o inStit':...to ir!'. itc8tl.p=Q~1o.

çêio por razio :;ocic.I f'~"hae.-ne :::a ociosJ.d..~ao e.:t ter=.n- e eott'.

soumte "1ocle ser conetet:lda dé acordo eoo sua. j,n'"odUÇ:i'O·, c - :re
:rênetro~; lJ..t.e e. lei o:"l!Lkie. deverá :r;L-ror ecp; a devida exc.ti

dão.

EMENDA MODlnCATIVA

DAl1CY mITOSDA:tCY mITOS

.U•• ,.llI...OC"Clo __,

r;:~~~

fuio34iJ
urr./<I\IIf1nu;~---- __,

EMENDA 1P146B6-1 .... ---,
L ê'consti tuinte MICHEL TEMER

len~r1o da Assembléia Nacional Constituinte

Dê-se ao artigo 93 e $ncisos. do projeto de Constituic;;:lo,a
segu!nte redaç4o:

EJ.'3!iDA .A:)I~IV'A

DISPOSITIVO ::U.:B:mADO: Art. 304
~~l~ t·ODn'I':l\TI1..\
llISPOSITI'lÇ) E::E~'IlADo: Art. 304

"Art. 93 - Ao servidor públldo em exercício de man
dato eletivo. aplfcam_se as disposlçlle'.;

seguintes:

I - tratando-se de mandato eletivo federal ,
estadual, ficará afastado de seu cargo,

e.prego ou funçao. facultada a opç::lo pela remUne
raçlo de Um deles;

Acrescer.-=e-nc, no Art. 304 do ~o~eto de C,:;'cti't..t!ç=[o:

"Art. 304 - .................................................................

Dê-so, ao por~~:;I""'....fo V do Art .. 304 do Projeto de Co:wt1
-tuiçiio, a s9lr...:iJ1te redação:

"Art, 304 - •• , ••• "., ••••••••• ,., , .

5 l~- n lei rCl'l'i.-irá o ~bcno ,o ....Ol~ r ~ca.:ê ~.
~.o "te~ por rJIl c1o:...b~ Ol:) "-:'9J.·o ...i:'oo :i!1c10..aio, el1ci: .r .... c~or
ro:!oi.fJ. e n,--=en~r e::r-.ccr::".d',:"ente 03 l"teros. lO
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DAJ.C"I1Y'ITQ3,

"Art. 318 ••••••••••••• ~ ••• ~ •••••••••••••••••••••

§ 111 

§ 2" 
§ ;51l _

§ 4Q 

§ SQ 

§ 611 -
§ 70. _ lião rnaí Ienéveas , peio prazo de 20 (Vi.!!

te) anos as terras recebidas através de planos de eercmc agr!

ria."

JUSTIFICAC"O

A emenda tem o sentido moralizador, eoj ccencc

obstáculo a que o imóvel recebido em decorrêncIa de re rcrma a
grária sirva a outro fim senão o do seu real aproveitamento e_

conômico e sua destinação social.

A proluoiec1 ~de rur::l êc i.czecta d~l1Sffo~ q,1.1B :cllr:::-en

-tc, r.ão só o p~trinôl'~io (:0 ::'le'l..enc c.o:oic'\.ütor e de ~\\t.'\. ~('.J'""..!'i?,

eee O S:ltoio do. produ,;ii:o elo ".l1.=cntoo eevc uer- ll~otl)....id-.'- ce-rta-c

as e.dvcro:Lc1u.êlas de c~,r.!ter eeeeôrucc, Z8'- ....coe [UJ-i=Jtil..do l'O~(l:

exCU;lo elo,l,ucnte e deillorúvc~ do oci'ao31Xl'mto {no l'c'lllCnc. o r;i
dia. 1!1'o~riGe.:-do eo'!colo. o... deco'Tê:~c';\.a. de- co. :-1'0 ~C[l03 .fi"!.'t~c·,.li

rolJ :'::io ;,ooe;:ti...·clos r :10:'" c..:l:-n. (lG l.1.:::t pol:rt~c~ fi -n,'ce:'l'r:, ... 0 ·rJ;..l,

llo'.olc.."1c!o o lJ::::!o.

JUsTIFICAÇÃC

".Art. - O :i,móveJ. r"traJ. ccc até 50 (c1~."l "'~l~t!..) • ec tareo

é ins'Lo.Scst!vel de pen!'orn, a qu:!.~ql'.Or tf~;",lo".

'••ro/.u.""~·~'o
D~3i'DA AD~I\rA' .....d..oí~
DISPCSIT!VO Zi:;E!""...l\DO: Oc.pítu10 I!~ol!":LCaAfl:r!.colc., FUl.t1iíÍ::'in

e Re:f'orr'.a A~-rie.

EMENDA lP14701-8
fl
f'J

DnRCY mI"'CS

.L~d""'/CO~.....I.U......'lo ~

PIEn.{:tIO

, •• o.l~,./~~w'..lo/.UI~.U'"do
PIL::~:t'1IC'

lião deve os exol"h-, ~".rn. o ê..d.to ,~'\ :,o;'! io:, rr--c'tit'e.:3
oi:trin. e aocãeâ., ,.onlm:ne. f'o"!.te d9 z-ecur-eon, Se c cl~""li!. eles !,:"rtj,
C1tlaS -icstc-ca-ee dio....cen.a co. .....;:oact<,r ecoa n':i.....'!:2~~n. <lo t.er,~<;.o ,
de larco eãoence o:: ~o.vor do':!. c~'·'nid."'doJ .~o êcvc o ~=..'. do cc-co
ear-0e à. e:.cluaivid -do da .:..o.ntcncdor do bc,'l.eZíc:?o.

A p.?.rt:t.ci:x:',;ffo ec, eccaeü -üe :1..'- S( l1.'~~o c'a $~"'''.S )ró - .
llri60 problc:'~3 r1 f1.U1C. '_-e~t-:ü. : "L'1'"/'. d9s.,ir co 2:::t o ;''i' "e:t.~ão 1

1l:d;crn~:LotC' CJ.JO c l.:";oto é CO!] • :.:LO ':lJ.to:J !l.'.:::-. ca co: -r-xbu- 1. -c,

Eomo aí 0'1 c:::::a.:D.oo vitoriono:::! do cv-icrecc l:.~ i.nzo:!.'--

~~C~~V;;;I~: ~~~,~~.o~~c~;~_;~ ;1~~5~~ ~~ ~~ D~~~t'~O~~~O~ o
eet a d~:lCnt;. rtcc,

::~~~~\ S'':''a::: 31:'1.'1.
~!S?C'1I':i!='lC 'IT~:;n.\!lC~ Art~ 33~

3ul'rW.n-se o Art. 33.6 do !'ro~ rue ~''C Co ·ot),:t" i.,;~o

JU3TI:?IOAC'ÃC

I' ,ar m.e ~. "f 1:~,- .112 a-L "~::~,a oc~ • "..... c rr~c:"-

s-ãv- dn Securid,..,l13 SôcioJ. e so:~'" eLo "l5:0 :.'Johr.:t :t.Dcidir q,w.1';lt~r
outro tri'O\,;:to o ~ contribuiç,ão" , :Uo~ ccxcc-w o ;:-. :::i oaeaenbc de
antid"dea üe :.ndisc1.'lt!·v"'J1. r..or::t.to que :r-trv::il)~. r:;:- ';''rt> ... C~ 1:õri 
b lições das erapreaas , Fi~-U'.!!:r ueeec C:lC~r o S::SO, S-::':A~, 3"~~: e
S:::-.A!, ~~tituiç&:s de ('.lJ<::L"1~:-t\ í. ~~1;l'l.!~cia. nc for....a.;:-c ..'::,o:?iB,
Dio1l"u. dos jovens e no. :!)r "'J.t.'.,::i>:o r.e c.soiat~h.cit\ sQC.::u:l.l acs in:~b~

lJmt1oros o seus :f'~...1l:t.aros.

m:E1lnA. ADITIVA

X>ISPOS!T:"ro E:::~mm.DO: Art. 328

"Art. 336 ... A SGv.·.riI1roi\e Soci'l.1. aGro' :'~.ntp... CC"'". os ee-
ClU"SOS previsto::: uccec Co stit"~J;;:."o ~ :,lcl.....s co":.tri~ U::ÕC3 r1"'1 ehl
presas cor-ercãeãe , J...~u1.urtrie.is e r't7':Lcol....s. 11

EMENDA lP14b98-4 ....., --,
[!l DA.~Cy lEITeS I ry:;;;;--"""]

[!l I rrrri'~0?J

= r..ro/l~.I..lU'Ii~

EMENDA lP14697·6,
[!l.
[:J

E;~;~~

rw"~;;?J

I •••O/ .....~'~.~AO

DARCY DEITOS

PlENARIO

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EHENDADO~ Art. 403

PLENJlRIO

JUSTIFICAÇAO

Não é correto que os órgãos públicos da administra

ção direta ou indireta, em todos seus nlveis, ocupem espaço e:<~

gerado iiõs orgãos de comunicação soci<tl para veicular noticiá 
rios ou mensagens de eFeito psicologico sobre as massas, o Que

se caracteriza como verdadeiro abuso. Não somente o público de

ve ser protegido contra essa verdadeira poluição publIcitária,
geralmente de Fundo po.l Lt Ico , praticada para promover 05 deten

tores ocasionais do poder, mas "Os próprios orgãos de diFusão, es
p.almente emissoras de rádio e televisão, veem preciosos esp!
ços de tempo ocupados pela intromlssão do poder público

............................. o···· .
§ único _ E ....edado a~s órgãos da adminIstração PQ

blica direta e indireta, federal, estadual e municipal. o uso
abusivo dos meios de comunIcação para veicular noticIário de

caráter or.tc.tet ou oficioso

ncrescente-se , ao Art. 403, o seguinte parágrafo

IIArt. 403 - ••••••••••••••••••••••••• • ••••••

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO Art. 372

'jwPY .tlv"
Acrescente-se~ Art}rdo Projeto de Constituição

"Art. 372 - •••••••••••••••••••••••••••••••

Procm~o~ d:u- 3!l.i.1)S6 '\0 llHlocito e ';l. âevaüe eacee-,
208 quanto eco eeue fins.

EMENDA lP14693:3
[!l
= 'U•• .,O/<.....IMlu ••••,'.I.

EMENDA lP14694-1
[!l

tJ

E~~';~--"""]

f5ii'~ãffiJ

DARCY DEITOS

Acrescente-se, !lO cp..~!tv~o das Dispolnçõos TrC'..."!sitór1~,
o seCuinte nrticol hr/.e ~~,

JUS!rIFICAC'ÃO

o atnal Govorr.o !'oi elc...to aob 11.oAf"e:t.rono t~'1.::.sitó-

r!n entre o 3$t.::l.to au.~orit!rio a. o red.:::'i~ de!..ocritioo. A ?rot"ü~
çao da ~"U'b 1~V'.a J.r:l ..s~ co~ti t".Jir no coro~llto do i[j':,ort.-.n:~C's
eonquio ..,1.S e r:,~titltl.rn. Q. r.cr.;no :U:l OO!l\l:1,;,ões :plcn~ (\0 reo.t .:-ento
con o Pod~r, que ao IPrd~r:l.."l:õ. ai:1nto do profu...'tdo :..l.o.to :::trod"~~do

pelo. Ditaélura.

.. ~lceer :palo. via Uirei;n o pri;,ciro •..!!.'l·ht'Írio ,10 :F.r".9
e tlIU'. 8.a!lirl:'l}o.o le ~-!tll"a rl0 l1ovo c.!.'..o nlo !lo~a -"i::; g~"" ':)('l'Jtnr-Vl".

AfJ"~!lttle-'Jc, air.c1c., ~.t::l Of: clciton 11"':":" P r;o "'~ ~ d~

~~~~~~~~~~,,~~;~'~~:~:;~~~:~~~~"~TE~~~f~:; ~:o ,:,,~ ,~~~~:~:.,.
~~t;~i~'C~~~i~~~t::t.."\ CClDcorit5nc1a. q~ C!.'.e 1'. Clue·.t~o ~; ne ('".rtni

O pr.u;::o d~ q~tro a:- 03 ta. õé.· l·cprO:Jo."t ~ r. vo '!':t"'de
ea;1t''',~c1o: I d", o,;,l111uo ;tttblicn, ,jé .t.Ulilc::.t.td:. ~ 1 imú'1Orn3 ~El:."l' faro..:.

o Pais sempre se ressentiu de uma política agrícola a lon

90 prazo. Isto somente será possível através- de um órgão espec!f!

cQ, como o proposto no Art~ 496 do ProJeto sistematizado. para lhe

emprestar a indispensável eficácia e representatividade estamos su
gerindo Que desde já se estabeleçam os critérios de composição d;;
futuro organismo. bem como reduzimos o prazo para a implarotaçào dro

mesmo por considerarmos um ano demasiadamente distante da urgên

cia que a questão recomenda.

"Ar L 496 - lei Agr!cola~ a ser promulgada no prazCl de cen

to e oitenta diasl criará órgão permanente incumbido de Planejl;J;

e executar- a política agricola do Pais e será composto por repre
sentantes dos produtores e dos trabalhadores rurai"l, da Assoéiação
Brasileira de empresas de planejamento agropecuãrio, do Congresso

Nacional e do Ministério da Agricultura, tendo por Fins precípuos

dispor sobre: •••••••••••••••.•••• ~ ••• ~ •••••••••••••••••••••••••

·.:JUST!FICAçno

o Art. 496 do Projeto de constituição passa a ter esta r.!:.
dação:

EMENDA MODrFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO 1 Art. 496

' •••O/.~I....'••ç1o ~

'U...>o/.~~'..lo/.uo<.~.. 'lo

PLBi;[RIO

ru'o/.uo"'''.çI., --,
PLENI1RIO

EMENDA lP14703-4
[!l

E;~~~~

lTIVJ~8f;;;JPLENARIO

ruro/"'."..C~;Jo======~====~

Acrescente_se ao Art. 318 do ProJeto de Constitu.!
ção:

EMENDA ADITIVA

DISPOSIT!VO EMENDADO: Art. na

"Art. 320 - A aliena.ção ou concessão de te~~a5?,.íbJ.icas
fode:rais, ostadwu.s ou r::cunicl.:;,la1.a, cO~ ~eo. sU!lorl.o:r 3. quU".1:.er.:f;os
hec.t:uoes J a u:m3. só pessoa física. ou judaica, de~enderé de o.?:,o
vação do Senado da Rerúblice.."

Acrescen~e-se, ao Artico 328 d.o .cro~eto de Ccns-=it-~d
ção, o seguinte ite:n:

JUSTIFIOAOÃO

A al:ienaçno de terra pÚblicas a terceiros 5e-,1'O
dependeu, tradicional1llente, de anuência prévia do Se"1a.do da Re
pÚblica quar.do fotlse silIllit"ic'\t1va sua exte"lsâ'o.

Em rossos dias, coo a crescerte V"dlo1'izaçeo do..9
terras, não se concebe 1l13.1S que CÍ'rcas iLl(ln!,'l~S seJIlI:l. tr~r.sf(lrid:lD
a particule.res Dom ro:évio exame e dit:cussâo da. Senado , :reoo;:;cn
dando-se a rodução p:lra 50e hectares.

JUSTIFIOAÇão

"Art. 326 - A Lei do Sists1i.S. Finz::.ceiro "'~c:icno.l c'\!spo
,:-á, :inclU3ive, sobre: -

I -
II -

III -
'IV -
v-

VI - crio.ção de 11.... F:ndo do Se~lX'o p'U''J. co:ru
B.S ope"('a(}ões de c.1.~di.to J:'l.'r'\l.. "ed~'lb. n e~ic;ênci.:l. de e.'f"'~ e ':e ga
rantias renl.S :LOS pequer::.os e médios lU opr:!.et~ilJs C.C1'!oolw ••

I>ê-se,-ao Art. 320 do ITojeto de co-:stJ.tuição. eata
redação:

Já existe 'Ur.1 consen:JO de que o inotituto do E''\-ll

eatá superado en nOSflOS d1.ns, pllrn e"'~ito no ~tJ..'!:l. 00- -p12,",1}'1

tar t' op'n·:'!.~ões f:l.J".e.r..ceirno de.c::-éi!.itO. horo no '1'!.'C ." Co=mtJ.t·.i 
ção obrig..:.e às o!"r,n.niznç~13 f:!..'ltUtCeir.?s a inoh1. :!.ore':. 't.' Ptll"ào de
seguro !"'s"\ c.obrl.:r c.s or;ero.!#'õe.s el.fl~b't''1.d~3. ::v:t.t:o.r, ,or (O ..tro 1::.tlo,
qu~ aa PO(l.le~S propried~den oejan dnd:l.o co~o Cll'Oll~i2.. re~ ce e~-

~:c~~~:oO;:l~~~~~ :~:i~~z:~4~e~;~~~~~n~~ó~~c:~~r~~;~~ '~~-
Fl1ífJ.

::m.mNDA :.:cDIFICATIlfA
1)IS?CSI~!VO r:t'2'mADO: Azot. 320

EMENDA lP14700-0'I .
f OAR~;-DElTOS

rr;~~'~'--"""]

15V~'õ7EJ

tio P oJeto c10 Co'~tit" .:19~o, o

DARCY DEITas

Dê-ce, no Art. 336
aeeu!nte texto:

Ei~~m.t t:QDIFIC'llrlA.
DI3PCSnr:o Z:J.iI'D\:>Q : Art. 336

DA..'1CY DJITOS.

Dê-se, ao Árt. 368 do Projeto de Constituição (di!

Assistêncla Social), esta redação:

JUSTIFICAC"O

"Art. '68 _ Toda pessoa que tenha completado ses_

senta e cinco anos de idade', independentemente de prova de r.!:.

colhimento de contribuição previdenciária e desde que não te

nha outra fonte de renda, fara jus à percepção de uma pen;;ão

correspondente a dois saiário,:; mínimos"

Um dos mais dolorosos qua~ros sociais ~ o da po
breza na velhice, que avilta a dignidade do ser humano e

vergonha uma nação Que alme"ie oferecer o mínimo possível de

amparo à.Queles Que no final de suas vidas não dIspõem de

cursos para sobreviver.
a grau de civilização dos povos é hoJe aferido p.!:.

las condiçiíes previdenciárias asseguradas peio Estado e pela

sociedade.
Estamos oferecendo esta emenda modificativa para

consagrar a Igualdade do direito preconizado a ambos os sexos

e para elevar o benefício a doiS salários Illinimos, ante a in_

signiFicância do valor desse,.piso pela crescente corrosão da

_ obrigação dos pais ou responsáveis na

matrícula de seus Filhos ou dependentes com até 16 anos de id.!!.
de em escola de primeiro grau."

JUSTIFICATIVA

_ A educação não pode ser interpretad.. e deFinida a_

pete.. como dever do Estado. mas. tambem, como obrigação da so

ciedade.
A lei deve, portanto, estabelecer critérios coerc.!

Uvas para que pais e r.esponsáveis matriculem seus FUhos ou
dependentes na escola de III grau: Será Forma da sociedade con
tribuir à redução dos alarmantes índices de analfabetos que

tanto envergonham nossa nação

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' Art. 368

PLENtlRIO

EMENDA lP14695-0
[!l

rrr------ ,....(o'./C..' ..lOllu.....'..1o

",----------"..",.."',,..',
rrr------ ,.....IO/U.,1I1~/.u .......1<>
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ANTONIO BRITTO

Amll'tto BRnTD

o setor de previdência é de fundamental il!1lOrtância na vida econô

mica e social do País, devendo, pois. ficar sujaítc à f~scalizaçao da Uniãü.

JUST!FICAÇI:lO

Dê-se ao artigo 99, item XlII, a seguinte redação.

.xJ5TIFICATlVA

eusce-ee com a proposta complementar os crsncsrrrvce reja •

tivos aos direitos do ccnscatoor , assegurando en primeiro lugar que a informaç~o

comercial I sen censura prévia, ou de qualquer espécie, obedeça aos princípios do

respeito à verdade e aos direitos do consomccr, Por último, trata-se de incentl
var, COOIDocorre moderna e oenocretrcereote, que a autoregulamentação entre prOC!!!

~:r::~a~~:~d:e:e~o:~s~;~~~~:e: ~~t:;~:n;ã:eE:::;~~os seja a peça flKldaw
t al

Estamos propondo a definição clara e mais abrangente do

instituto da prestação de contas Embora o preceito da forma com
que está enunciado no Art. 1;6 do Projeto de Constituição se r e

vista de feições genéricas, achamos prudente especificar tnnb ém

a r-espunsab Ll Ldade das pessoas investidas de cargo eletivo, para

evitar eventuais ambiguidades ou tergiversações capazes de r ruse,
tal' os fins merltórlos do mandamento constitucional

XIII - Telecoo.micaçtles.

ridit:amente.

Acrescente-se a segUlnte expressão" e de previdência" no Incíso lÁ
do' artigo 54 do projeto d? Consl:ituição.

o texto proposto pelo Projeto fala em"redtodírusão, teteccecruce
ções e ccrouceção de massa"

Is _ a radiodifusão é parte das teteccomícações, nelas estando in

cluída. Assim, não é necessária a-citação e se houvesse seria em segundo plano
212- o conceito de "ccnmcecãc de massa" não existe técnica nen J.!:!

.:vsT1FICATIVA

3JSTIFICATlVA

Acrescente-se ao artigo 17 ,IX, os seguintes d:LSPClsitivos.

e) a ~nformação comercial não poderá ser censurada e obedecerá aos Princípios do
respeito à verdade e aos-orrettns do consunldor;

f) serão esttmüeces as formas de autoregulamentação entre produtores, consumido

res e dtstrãburcores de bens e serviços nc País

m-----------rcuo,........,••~lQ- --,

r.r------ ....l ••, ........,'""..,....------

EMENDA lP14713·1
P

r;~~~:-=]

tJ;i/~~7S7J

r-r=!~~~~

[ÇJ'~à?J

r=';~'~~:J

[Ç/~~7;]PLENARIO

PLENARID

PLENARIQ

DARCV,OEITOS

DARCY DEITOS

DARCY DE!7DS

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADD: Disbosições Transitórias

JUSTIFICACAO

üê-ae, ao Hem I, do Art 86 do Projeto de ccnst í torcac,
esta redação:

o Estado sofre o pesado fardo de uma estrutura admini~

trativa deformada, inoperante e inefic::-iente, responsável pelo e_

levado déficit público. Ao longo dos anos a máquina burocrática

absorveu erros e vleios. sendo posta maIs a serviço de mteres 
ses políticos e personalistas. Sabe-se que há servidores exerce.!!

do até quatro ou cinco empregos e, geralmente, sem prestar servi
ço em nenhum deles. Por sua vez, os mecanismos ou-ocre t rccs ea;

tão inteiramente ce rasaocs em relação as ccncuí s tas científicas

Acrescente-se ao capítulo das Disposições Transitôrlas

do Projeto de Constituição} O1Ack t..o1-I./a-t-r...

"Art. _ Dentro de 180 dias da data de promulgação oes-,

ta Constituição, o Executivo eocemínbené ao Congresso Nacicmal

mensagem .ccntenco projeto de anp La reforma administrativa, obje
tivando a racionalidade e a e rrcfêncae do serviço público da ad

ministração direta e indireta e ã implantação de um regime único

de t rabatbo'",

EMENDA lP14707·7
P

ncreecente-ee dtspcsf t ivc ao Art JijG"'\& ~\.
13

"Art·fl ••••••••••.•••••.••.•••••••••.•••• " •••••.

JUSTIF'ICAÇAO

_ o trabalhador, aposentado por deficiência r í s rce

ccnt.re.íce no serviço, fará jus a proventos em dobro aos est.abe
Jectccs aos demais i:nati"os.'l

São tão irrisórios os proventos da inatividade em nosso
País Que estão longe de representar uma efetiva polItica previ

denciária. Isso obrIga a que o trabalhador, depois de aposenta

do, procure outros meios ã sua subsistência. Entretanto, aquele

que não dispõe de condições físicas, portador de deficiência,e!
tará condenado a passar as maiores privações por viver com O

provento da inatividade. exclusivamente.
li justo que o Estado ofereça a esses indivIduos maior p~

teção no fInal de suas exis rêncLas

EUENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 12 do Projeto de Constituição

m- ,~.tofJu1T'.Ie.Ç;:O -,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 86

r;r nu..'ron'r"'.....

r,r------ .1.~.l"'O'C~~1S'J.I$u••• ~".ao

EMENDA lP14709·3·
!:J

"' .l.u.."'lco~.. '.Io/••• COOl' ..ao

EMENDA lP14708·5
fi

'Ei.:3;;-.A AíJIT.'rfA

DIJ: CSI2:YO zt:;:J;:1\DO : Art. 479

A nove CGnstituiçno n:"o lloa~, rob lla:-A ce o.t:..l(;ir

o direito c.d'l'tir:!.,~ol dorroB'?.l' os critlr:!.os V~ ...C tas !lue C-i"l

põo' oob_';:! a :':.'o:;:n~t.'l11ori-:. ilo Z'ro:!:~[;' o cüc br':.~:'Jo:.::.~o.. ~1:J'::

r-:a .1.tm.-c.... de nrat'.!l l.uto. c- !lro1 de U:' d:,ro).i.o ::.:.oorJ.s~~v~l

que o. Qo.tecoria. r-nrecc ;:lar ce-r 0.11::'0':''''(::'0 s:::.c~r,1óc<l..0 de ed 1':: ',J.'

0.0 :.OV'[1 CCr.::l.:'õo.o.

Ao re1"\1;:).1.· 1). C uo1.:::. ,:0 91, ;lu-. 'D.'"l.1.·bO::3 O·lOt':!r;.t" v-v

q).lc o tro.t u-nnt.c l'esit,-uõJ. o. tlooicclu era. :)].·J.::c:[1. âo "..li:J.'::'''

n o. C8{)JZOt'.r n ilpa11~~u:le :.l1cr_~ T) J11~t'1.

Inici!!.L....onte r {levo eccãexecce 'lt'e ec-t- e.e ~t1f'., 'SI.Q s.1.:?ri
J:l.!r si- Ü.teul0l:',:"2rte {":.oia dispositivo:::, cucontaxr ..... ~ '.:':'0 ~a':J.! ,C ....t:-J.
no Art. 23, :5 2 Q , do :leo--:e.:to m:;Cr.:.l0 «t". A.-C.

Quanto "'0 ~rito, ccnaíüoxx.-cs 00 ..rrcccã-tco ..rec .0.-;"00 

JJ1:fveis .m pedi.'a. era ll'te ccâoccca o..... xãcco a, "ob'·C.V~VC:'lC:':\ "e C~

tido.dC:D da indioc':,'t{-.,cl i..:1CZ"t~....!cic. ::'''.:..... ca t:rt>1}":":t'G.or::::: bl' 51
1.ell'OO, no cccc oi!o o S:SC:, ::;::"1\0, .;na:: c S:.·.~l'. li' .!lc:!.on'.f.!<- .: '~do

;~~oC:i=?~~~~a~~i;~3!l~'I~;·;~~i~c~~~~~'s~:;T~~~~~~~(l~ t ;

Qunpr1r ea. tllJ:'ofas por eles l,ro:::';'rdt'o, e2.#v"'l.:.~c':.o ""'.:i.r.r11. -aio o dé
::tid:t llú1::l1ieo.

j l.ú:iC!o - s.5:~ =..-m.t:!.c.oo 0::1 ...t'·:'io cr...t/:o v- o ,.,# t::-bi<;l:'.G

(lidos .à. a.po:::c:lt"aori~ dos ::o~.b:,oo co :".r.#ictór::.o :1 !'lico ";

Acrescente-ao I toa Art. 419, o oc=:m;;c ~l:u.':.t~~O:

Et'3IíJ\ S- :a.E3JIVA
DIS:?CSIT;V"O s!:EiiDI.DO: Arh.::;oa 4~7 o 4CB

TlUOlJuh"",'~"O ---'

"Art". 47S! - .

s r,!'Z"i.Tr,;..-se r do P"o~eto êe C'l'1<Jtit'u.;no, o"} Artl.L:Oid 40'1
e ?OB (:>icpooi!:,ões Tr:.msitórirl.s)

JUS~I~ICAr;:O

EMENDA lP14706-9
~ D~~rer~s

tJ .~u~ffi:Jn~êUICo.'uÃO

Ef.!ENDA. J!ODIFICA.TIVA
DISroSITIvo EL':E'JD\l}O : Art. 470 "Art. 86 - •••••••••••••••••• , ••.•••••.••• ~ ••••••.••••••

JUSTIFICATIVA

ção:

Dê-se, ao Art. 136 do Projeto de ConstitlJição, esta reda-
Acrescente-se ao Projeto de Constituição (da Co

missão de Sistematização). dando o seguinte texto ao item 11, letras b

e "CU do artigo 17.:

b) "Não será exigida autorização estatal para a

fundação de associações e ~ cooperativas"

c) "~ vedada a interferência do Estado no f~a:

cionamento das associações e das cooperativas".

Suprima-se o. ítem 11 do artigo 252 do prOjetO'l

JUSTIFICATIVA ..

Em discutível inovaçlio. o Projeto está c!ando

'figura das Guardas Municipais. dando-lhe O status constitucional I
ao l.ado da Políc:La federal, das Polícias Militares t do Corpo de Bom- I
beiras e das PlIc1as Civu. Trata-se de uma precipitação: em todo o
País, as Gu~rdas Municipais nãu passam de uma polêmica experiência,

co~ resultados duvidosos na maioria das localidades. Mais cClweniente.
portanto. é deixar o texto Constl. tucional preservado e, em conseqúe.!!
cia, delegar praticamente aosHunicípios que. a seu juizo em com base em
suas circunstâncias. definam-se sobre a criação Ou não das Guardas Mu

nicipais.

tÇlenario

EMENDA lP14715·8
~oAnf~n~A.M'

t0~~;---:J

[IID"j;;~Jã7l

DARCy DEtID'S

"'l.A""'UOW"'.lOis.'.o.'uao

PLENARID

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 136

"Art. 13"6 - Prestará contas qualquer pessoa física ou ju
rídica que utilize. arrecade. quarde, gerencie ou, por qualqlJer
forma, administre dinheiros, be'ns e valores públicos ou Clue este

jam sob a responsabilidade do Estado, inclusive as que asslJma;

obrigações decorrentes de mandato eletivo."

EMENDA lP14710·7
~

I _ os cargos e empregos públicos são acessíveis a tocos

os brasileiros. vedada qualquer discriminação de idade, sexc , raça
credo religioso, corwicção política e ideológica, deficiência ris!
ca ou qualqller outra condiçãô inc:lividual ou social."

Procuramo$. compatibilizar o disposi tivo concernente
acesso ao elllprego público com os princípios que estão consagrados
no capítulo 11 do Projeto sistematizado, que trata dos Direitos e

Liberdades Fundamentais.
Acrescentamos um veto iI discrim!naçi:lo de. idade. muito c,2

Klum nos concursos públicos. o Que obsta o acesso de pessoas de re

~onllec-ldo talen1:o e experlênda iJ Função orerec1da, e Que se nos

afigura perverso preconceito principalmente voltado contra os mais

idosos.
Também especificamos nessa disposição o direito aos def.!.

cientes, geralmente marginalizados muito embora~disponham de condi

ções de trabalho-

_ nê-ee , ao Art. 470,~ I do ProJcto de Con3t:L~.l.).-
çao, o seguinto teor:

A eI:lendo. modifica doJ.s a!3pectos do preCCl.to l.ncorp~r!.do

ao p1;"ojeto sisteoatizado: reduz àe um ll..'1..0 ~ara aeJ.s oeses o prazo
conferido ao Tribunal de Contas da uoo.ão para. dar concluído. a au.
dito~~a .. Coneiderm;;os por dez:::l,~s e:ccess~vo o prazo de doze meses"";

em se tratando ae questão da. na:L~ relevância e que ter: I!la.l1tiào
a Nação sob tensa e pe:rmanente CXllfactativa. Adema:Ls, u::a Dal.S rá
pida. conclusão dos trab:llhos enseJará a que o faís !i0osa conduzJ.:t'
logo aa nesocJ.ações da dívida Junto aos c::'eãor~s exter~os, :90:l.S t

em nosso entendit:l.ento t devem elas ser :mteJ."rocF1.das ate o desi'e 
cho r1l1al das aná1:!.ses a se1.'e!ll praticadas -pelorrribt.nal de Cor:tas.

O seeundo t1specto é o qu: dete:rm],na ;:c.aio;,: abJ."angênc:l.2.
a. essa auditoria. inC1U3,1'do tlUilbém as o~craçõcs realiz.adas 3)o:r er..
tJ.cadee pr1.vndas, .desde que com aval dos poceres púoliccs, VJ."l. àe
rc~a. o ~eaou:ro ltacional~ Sem tal ab:rangênCJ.a, a a:u,dJ.toria. não ea
tara oompleta po:oquanto a estimado eL1 um terço do :mont~te de endi
vidamento a participação do setor priV3do,

JUSTIFICAÇÃO

• A d!vid3 externa. do Brasi~ está envolta em denso t:IiC" -

1:er10. <;s atos praticados cc none d~ con"trJ.buinte l"zcJ.cno..;L, tle!:l
sua a.'1.uenCl.a C: seL! ne.,hw::t sabAf'3ç.ao ao podc.r LaBJ.sI!ltiVc., '7-.lêa
cem de leai-'tit.l.id!:tde pelo. :falta de transparênc1a. ~a Le&islat~n
passado. wn CP! inetl.'tuído. pela c5.n:n::'n doa Deput~dos concluiu
que D1.GI1itica:tiva p.."lt'cela ão enàiviêaI:tcnto externo cC!lté:!l í::'a _
g:r:antee irrer,ulAridades.

InvcotiWll' nquelaa o!,cro.çõeo ttue brutalmcn'=e clevli!~::':l

00 níveio do endiV1.d'loento de US$ 2 bJ.1hõea no governo Co.!Jtell.o
lh'anco a 108 bJ.L1tces d~ délarcs no :hnal do l;o"J'~l.'ro do éem:r.~l
Joio Fieueircdo, é rcopc'1sabilJ.do.de 1rrQnuncit!val do !:r;:ado.

IfArt. 470 - :,"0 prazo de seis meses I cont2do ào. d.>_ta dI'
promulgação desta Constituição, o Tribunal de Cor.t~s da UnJ.ão
prc.moV'erá auditol'J.l1 de tode.s as operações únt!.'1.oeJ.ras reah:::~êall
et1 I10eda estro.."geh'a. :pela adt31nJ.stra.ção pÚblJ.ca. d~eta. Q J.nôJ.1'P
ta f'.ederal, estadua.l e. :r:.micipa.l, ben co<=o po:t' pe:u:oas ju::1d.:.c!1S
de d:u'e:Lto prl.va.do , desde que prat:J.cadas com aval, :finnça. 0.1 qLal
quer outra garnntJ.B fidejussórJ.a oferecida. pelo Podtu> EÚblico. 11 -
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JUSTIFICATIVA

5uprlmam-se do Projeto de Constituição o artigo 336, o parágra

fo único do artigo 337, o artigo 487 e o artigo 488

.lJSTlFICATlVA

A ccnsciêncíe altruísta e o espírito de l1umanidade da classe

empresarial brasileira para com seus trabalhadores levaram as lideranças do comércio

l
e da indústna, a elaborar umprojeto, hoje, com reputação internacional, que resuf

tou na formação das entidades SESC,SENAC, SESI E SENA1, administradas pelos empresá

rios, através das Lideranças das entidades representativas da classe patronal, órgãos

púbHcos ereoresentantes da classe trabalhadora Há quarenta anos elas mantémseu

objetive Inlcral de proporcionar a PAZ e o SEM-ESTAR SOCIAL, buscando a harmonia en

tre o CApital e o Trabalho, acumulando uma l1istoriade vida que lhes garante tradição

e sobriedade nos campas de formaçoo de mão-de-obra profissional e especlalizada e

de assistência social supleti...a aos trabalhadores do comercio e da indústria brest
Ierroe,

Agora, através de quatro artigos inseridos no Projeto de Cons
tituição se pretende desestruturar essa harmonia de anseios benéfrcos para a classe

produtiva nacional, rettranoc as contribuições compulsórias das entidades para repa,!

sa-Ias ao rUl'1do Nacional de Seguudade 50C1al, com administração da u-nêc Esse ges

to vai 1mpedU que nu.lhares de trabalhadores da indústria e do comercio tenham assi~

têrcre soelal devida e condições de melhorar sua educação prortssíonet , A interfe

rência nessas Entidades recuzrré o oaerreaçceeentc de condições de vida e de forma

ção orotíssaooat , prejudicando a necessidade constante de mão-de-obra esceciaüzaca
e de trabalhadores em condições sociais de servir a população

Tais. dlSposlUvos no Projeto de Constituição vão defwir o fim

das entidades mencionadas e que apóia trabalhadores de nossa sociedade e seus fami

liares, Não podemos, agora, em momento de abertura democratica, prejudicar o que vem

i
funcionando bemhá quase meio século I

A supressão dos artigos acima citados crooorcionerra e com justt
ça, a continuidade e funcionamento das Entidades com caracteristicas de direito prl
veoo.

s: oportuno tambérl lembrar que elas não resultam de contribuições
dos asseteraaoce, mas de contribuiçCles compulsórias dos empresários, com valores

I
de 1.5% para SESC ou SESI e de 1%para SENAC ou SENAI. conforme suas origens de

comércio ou de indústna

CO'l1 esta exposição justifica-se pfene-ente a supressão dos dis- I
posItivos emendados, valorizando-se o serviço de essrstêrcta social e fcreaçãc de II nêc-ce-obre especializada para trabalhadores do comércio e da indústria do Brasil.

ANTOOIO emno

e aos Munic1pios'
Art. 265 - É vedado à União. aos Estados, ao Distnto Federal,

Acrescente-se ao Projeto de Constituição (da Comissão de Si.§.

tematização) o seguinte texto ao artigo 265, item II, letra "a''

e W!lRID

1 -
II - Instituir recostes sobre;

a) -

b) -

c) -

d) -

e) - o ato cooperat:l....o. assim considerado a~le p~abcatlo e!l
tre o essocaeoc e a cooperativa ou entre cocoerattves associadas, na realização de

serviços, operações ou atividades que const ituem seu objeto socrat

Dê-se a seguinte redação ao mciso V do artigo 328 do Projeto de Constltui
ção

V _ A criação de fundo mantido com recursos das Instrtuíções financeiras

pr~ada$, COtll o objetivo de proteger a economia popular e garantir depásLtas e apli

cações até determinado valor

.J.JSTIFICATIVA

Com esta emenda dispoé-se que a União não deve continuar assumindo a resp0!l

sabilidade pelo ativo e passivo de instituição bancária ou fdnaaceara privada inso..!,

vente e. menos ainda. pelos danos ou prejuízos que aquelas causem a terceiros

'Ademais, as instituições financeiras federais oficiais são garantidas pelo

Governo reoerat , não cabendo, portanto sua põlrticipação no referido fundo

r.r----------1unl""~',,>t~i,, -.,

A falta de participação do Poder Legislativo na admi _
nistração pública e a excessiva concentração de poderes no E:xecutivu, levaram a um
situação de perda de controle das eroresas estatais Ali, conforme têm comprovado
as denúncias tliarias, distantes da fi.scalização feita na Itndnist.ra;à=lOlreta, crlam
se cargos, al.teram-se salarios, formam-se narajas. O otsposttwc ora proposto visa
a criar mecanismos pelos cume o Legislativo passa a ter poder real para o exe-e
dos uecrcs de pessoal naquelas erpresas,

A sugestão nasce de proposta da F'rente Parlame.!!

'L~d""'lCo~'n.o/l""'.""11<I

Consoante redação do parágrafo 29 do artigo 304.
ficou estabelec1da norma constitucional de não intervenção do Estado
nas sociedades cooperativas. e isto impõe que na decj a r ação dos Di

reitos Coletivos figure aquela norma Ademais, as cooperativas bras.,!.

leiras, hlstoJ:icamente, sempre sofreram demasiada interferência e

controle do Es'tado e estão a edgir liberdade de constituição, Lavr-e

administração e autcccntrote ,

tar Cooperativista

r
- - - - - - - - - - - 'U.OlIO'''....;h-------

Acrescente-se ao Título IV, da Organização do Estado •
no Capítulo VIII, da Administração Pública, o seguinte d1SPOSJ,'tivo

Art. - A criação de qualquer empresa púbhca, ten COlO
a participação da União emempresas de economia mista, dependera de prévia aprova
ção pelo congresso Nac::..onal, que examinará sua necessidade e objeti...os, b3t1c:oroseu
quadro de pessoal

§ 111 _ Da proposta a ser enviada ao Congresso Na:J.onal,
o Poder Executivo rerã constar o núnero de cargos e funções de carreira, cargos em
ccníssão, funções e respectivos padrões salariais

§ 22 _ Qualquer arr.pliação nos quadros de pessoal depen
clerã de prévia autorização legislativa' -

li" § 311 - O Poder Executivo terá 180 dias, a partir oa ore
rrulgaçlIo desta Constituição, para enviar ao Congresso Nacional, para os erettcs clã
disposto neste artlgo. os Quadros de Pessoal dos ór~os e empresas públicas já~
tentes.

c~~?..g~o-";;;;O-------- ._J fl ;;;,~OO -~

pr=-------- ,;;.',;;,;;~"-..,'""'.......------) fJ)i7;~JJ

Acrescente-se ao artigo 12,IX

... c) é assegurado a todos o dírertc de resposta, sen prejuízo
da i~zaç1'íc pelos tlaru)'S sofridos

.lJSTIFlCATIVA

r

o direito de resposta é conquista antiga emnosso nireí.to
Constitucional, já presente no texto da Carta de 1934 Sua aplicação, no entanto,

vem dando margem a grave injustiça de, tendo sido atingido, o cidadão raramente co.!!.

I
seguir pronto e eficaz mecanismo para resposta I

O texto do Projeto é om1SS0 neste aspecto Para corrigl! a
lacuna, prcccê-ee a inclusão do dispositivo ora sugerido

..lJSTIFlCATIVA

A sugestão nasce de proposta da rrente Parlare-tar o:q::erativista

Os atos praticados entre as cooperativas e seus essccreocs ou

entre cooperativas associadas são denvminados atos cocceretavcs A sua namídada,

constando do texto constitucional, apenas irá eanter o que acontece atuajeente , de

modoque as cooperativas não oreciserêo repetir, oerrornceeente, seus esforços ju.!l
to a novos titulares da Pasta da fazenda ou recorrerem ao Judiciáno rara canrstrar
a intributabilidad'e técnica de tais atos Assim, quanto ao Imposto de Renda, se os

atos cooperativos fossem trrbutevers, bastaria d cooperativa agropecudna eerentar
o valor a ser pago ao produtor. evitando o retorno sobre o qual "poderIa" 1ncidlr
o imposto. Na de consumo, seria surrcrcnte distribuir os bens por preço menor,

suprimindo o retorno Quanto ao lCH, a .írwuoaoe não d1m1nuirá o montante a ser

arrecadada pelo Estada, pois a cooperativa, ao vender a produção do associado, pa

gará o valor integral do imposto, inclusive o correspondente ao~ pela cooP"ê.
rativa Não incindindo o ICM sobre os atos coccerativos, a s.rtuaçãn ficará como se

acha dtua1mente, conforme d1SPOStO na Lei Complementar na 24, de 7 de jenea rc de

1?75

r--- Inclua~;:':/:~~c·;:u:;:-C:~ít~l: ~a ~amil1a, do ~ ~I
nor e do Idos!}' ~ ~'ZZt.t..? fl1ÍJ 1.1.l:«.-lo.IX

I
Art. - A União, os Estados, o Distrito F'ederal e

os Municípios. de forma integrada e com a participação dõlcOi'lUnidade, oeserwojerêc

programas permanentes para Q. proteção e eesastêrcte gratuita às pessoas carentes •

I
especialmente as gestantes, as nutrizes, as crianças de até seis anos, os menores
órfãos, os idosos e os deficientes físicos e mentais

§ - A lei criará necentsncs de eatfeulo e apoio às
creches, escolas maternais, asilos e demais lrGUtuiçi:es cE aseístê-cje sccíetgratuita.

3.lSTIFlCATIVA

Dê-se ao § 211 do art::..ga 73 ~ seguinte redação:

11 A União, os Estados e os ».Jnicfpios .lntegralt:.es ctl RegIão
1Ietrcpolitana e AglOOleração Urbana cOl"lSlgnarão, obrigatoriamente. em seus respectl

vos orçamentos. recursos financeiros co:;patíveis com o planejamento, a execução e
a contintJidade das funções públicas de interesse COf\'Ul\.

o apoio às entidades de aSSLte.OC1El social, no Brasil,
têm-se limitado, de 1~46 para cá, no texto constttucrcoaj , a conceder-lhes isenção

tributária QUantoa seu patrimônio, renda e serviços Trata-se de un apoio insuf.i
ciente, drente da dramabcidade do trabalho que estas Inetttutções, I"'UIIl País onde

a ação governamental e lenta, reduzida e inconstante, fazem pelos cerentea.en todo

o Pais, são comoventes os eseeotce de dedicação e sacrific::..o de entidades de assl,!
tência social gratuita

Por outro lado, o texto conat í tucfcoal j:Jr8is eoresscr
de forma ordenada ~ sinteUca o ccrcrcntsso do Poder Publico com a maioria deste

Pais - os carentes A constituição de 1934 determinava (ert 141) que un por cento

das reecas tributárias fossem dedicadas à materOldode e à lnfância E estabelecia

que o POder Público socorresse as famílias de prole numerosa. amparasse a materni-

i
daàe e a infância e os desvalidos (Art, 136) A velhice era cogitdda apenas no dis

positivo referente ao direito à Previdência Social (Artigo 121). Em 1946, o Art,

164 determina que haja assIstência à maternidade, à adolescência e à infâl::1a. Quanto
aos idosos. unicamente nova citação do direito li aposentadoria

Finalmente, no texto vigente re;:eten-se., q...a"'t..o à \elhic:E,
as nonoas anteriores; determina-se que una lei especial proteja a 1lTrteInic:tl::, a in-

I
fância e a adolescência e a educação dos excepcionais. E, através da emel'lda Cons

titucional flÚIIero 12178, fixa.-se, pela primeira vez, un conjunto básico de direi-
tos aos deficientes.

Propõe-se. agora. que a nová Constituiçl!!o avance e obj!
tivamente estabeleça ccrrprOOlissos mais amplos e justos do Poder PtJb~ico com os c!.
rentes Neste sentido, a Norma súger!da;

a} determina o envolvimento de todos os níveis de Ad'ni
nistração Publlca, de forma integrada e com apolO ccm.Jnitário.

b} exige programas permanentes em favor dos carentes e.
dentre eles, prioriza as gestantes, as nutrlz.es, as crlaf'lÇas, os órfãos, (S ilDsos
e ôs deficientes físicos e mentais;

, • c) por último, estabelece que a legislação complementar

fixe mecanismos de apOlO às entldades de assistência soci~l gratuita

r:=~;;;~~

tSJi'~p;]
,~.~••""CO~lSllo/IU.CO~II••O

A ::'edaç~o atua:!. do disp:)sitlvo prejudico: o

cunp::.-inento dos deveres do Cong:esso NâCi(Jna~ a cont:!.!:Iui par;; l:I<icular

a sua. imagem a nível nacional.
COM efeitn, apesar di'-' =ecuperaçro do cspeço

po.!.!tico e das prerrogativas, oCcrgre:sso, pelo artigo proposto, scgu':'ria fun_

cionando apenas oito meses por anc, Pcr e"\cnda n:-:SS2, criJ::_se, é ver
dcdc, a COMissão Represa:mtativa MSS, qu;;t! sert d =az~ao, ..ccitl€...e 1 ,

para que. em pleno mês de julho. com o país en pleno ritmo de t=e'Jtl-'

lho. continue parando o Congresso? Visita os beses eleitorais? Pode

ser feito nos fins de semans, E que motivo especial e permanente as
bases têm em~ julho para receber os parlamentares federais? Na verdade,

a situação atual coloca deputados, senadores e escolares como únicos

a gozareM férias em pleno julho
Porém. há maIs. No parágrofo 19 deste arti

go. define-se que quando o H~ de narço ou o 12~de agosto, dias de re_
início de atividade, cairem em s5bndo. dOMingo ou feriado, tr<::nsfcrc

I se a obrigação para o dia subsequente Trata_se, prlneiral"lente, de ma

téria não Constituc1aoal. Em segundo lugar, out::.'<:: manifestaçil:o C1Ue n3~
se Justifica e macula a imagem- da Casa. I

t~ais adiante, no parágrafo 32, a~re_sc a
porta a que o Congresso tambén n~o funcione dois meses antes d.::;s ele.!.
çBes, transferindo ao Regimento Interno -esta responsab1!id~de Novamen

te, não se trata de matêrJa ConstitucIonal nem de cola~c!."=çfo à image;

do Congresso Por isso, sugere-se, mais unJ:: vez, que sejan supr !nirJcs

os dois {Iarág~afos c.itados e E.1teradG c texto do artigo. de fcr1õl::t que,
o Cong~esso, ao nanas. trabe:!he de março a dezeMo::,o e:J Cc~!.ssão Re
presentativa no +ecesso

Dê-se ao artigo 114 a seguinte redação e

supr ream-se os porágr~fos 1 e 3, renuaerenoc-ee :::5 dena.l s

"Art _ O congresso Nacional reunir ..se-á,

enuaIeente l na capital da República. de 111 de raar ço a 15 de ceeenbrc ;"

JUSTIFICATIVA

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

ANTOOIQ BlUrro

QEPUTAOO ANTONIO BRITTO

liAUnião não se responsabilizará por depÓsitos e aplicações nas insti
tuições financeiras. salvo se realizados nas instituições controladas
pela prõpria Unlãou

a.~5
OO-se a seguinte redação ao artigo 284 do Projeto c1e'Constituiçãc:.:

FtENAAIO

• A c.ntrallzação da arrecadação de trIbutos fede-
rais nas instituições financeiras oficiais federais permitirá melhor
controle e adminlstraçao de recursos públicos, propiciando. assim. a
otimização do fluxo de caixa da UnHlo

JUSTIFICATIVA

Transformar o § único do artigo 284 do Projeto de

Constituição em § 12 e-acrescer o § 29 com a seguinte redação:

liA arrecadação de trlbutos federais será efetuada
pelas instituições financeiras oficiais federais"

It proposta visa compatibilizar com a nova redação sugerida para o in
cisa V. do artigo ll'l, que exclui a obrigatoriedade Qas instituiç13es financeiras
f4iis oficiais participarem do fundo para proteção da economia popUlar e garan
tia de dep6sitos e aplicações até determinado valor. -

3JSTIFlCATIVA
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.lliTIFICAlIVA

As nove regiões metropolitanas brasileiras, criadas em
1974, seguemenfrentando dIficuldades pela inexistência ele fontes def'Irudaa de

recursos. O objetivo da emendaé assegurar, constitucionalmente, a efetiva adesão

da União, dosEstados e dos lloUnicíp1.os às Regiões Metropolitanas. o art~go 27, ~nC1SO 11. ea.Inee "c", do Proleto de consta>

tUl.ção, terá a eequarrtie redação;

Art. 27. OmJ,ss~s

ElI'IENDA lP14731-0
fi Coosht">ot. BETH AZIZE

P
r.r-----""'''~,,,.,,',.====~=~

J f ;;~;~

- I r:"1J-;"~;;;J

r.r----------.UT~t.~..'"..~.. _
Dê-se ao artigo 54, inciso X, a seguinte redação

I
A seguIr, a proposta trata de estlm:Jlar a formação

e participação das Assoclaçi:lt;Scf,: Proteção ao Consl..lllidor. pela crença de que a or
ganização da sociedade, tascén alo será o instrumento fundamental para a preserva,
çêc dos seus cnrertos Com esta mesma preocupação, a Noli"lS Conshtucional cetemura
i~i~~stado inclua entre suas preocupações. na área da educação, a formação dJ O!!.

r-r;:~~~':J
&i~';;;;J

DEPUTADO ANTONIQ BRITTO

EMENDA 1P'14726-3 .
fi

PLEN~RIO

PLUI.""~O~l"ÃlIJ"".~k...iD ,

11 - OCIJ.SSlo1'

Acrescente~toe+l~.~~HoUber I no Capítulo VI I. da
Família, do Menor e do Idoso~ dispos1tivo

ART. A lei não discriminará os parentescos havidos
pelo casamento I por ccnaaquíní.oade ou por adoção nem fará distinção
entre os Filhos havidos dentro ou fora do casanentc

JUSTIFICATIVA

Desde DS prill'6rdias do trabalha da nssenbfé i a Na

clonal Constltu~nte tem esao unânime a avaliação de que o texto da
Nova Carta deve assegurar de forma iiiequívoca a igualdade de direi-

, tos entre os filhos TAnto ess rn que os dois textos apresentados à
Comissão Temática que tratou do assunto, entre tantas divergências,

chegavam a manter a mesma redação "Os filhos, nasc rdcs ou não da r~

Laçãn do casamento. bem como os adotivos, tem iguals m.re i tcs e qual.!
rfcações , "

Por isso, prcooé-ee que o equIvoco seja corrIgido

, com a Inc.tusãc do dispositivo acima que vista estabelecer a jus t rça
entre os filhos, havidas dentro ou fora do casamento, nem como Lmpe ;

dir discriminações entre parentescos havidos pela casamento, consagui
rudaôe ou por' adoção.

"Estabelec.er politlcas gerais e setoriais, bem como

elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação ss~
!.2!:.!.Q. e de desenvolvimento econôarcc e social"

JUSTIF'!CATIVA

l\ emenda pretende a inclusão da expressao "Drden!.
ção do território", logo aoõs as palavras '~.. e regionais de.. «, A

inclusão justifica-se pela necessidade de se expllcitar no texto cons
titucional a ccnoe réncra da União para executar planos de crtreneçãc do

território. Esta competência que já está assegurada aos Estados e Muni
ctptcs no texto do Projeto de constituição da con í s são de Sistematiza

ção (Art. 57 incisa lU e Art 66 inciso V), respectivamente. deve ser

• por coerência, es tendma à União, uma vez que ela não podera se amUl!:

, das Questões relativas à drs tr.iburção da população e de suas at Iv rdade

, da utilização racional dos recursos nacionais e do aproveitamento cri-
ter.tese dos equipamentos e da Infra-estrutura, do ce rrr tdr ro nec tcne L

A Inctusão da competência da União para es t abe Ie-,

cer o plano nacional de ordem do território vem preencher uma lacuna

presente em todas as ccnst.t turções anteriores De fato, mcoê-ee re-,

conhecer a ordenação do territóno como um fundamental conceito da.
ação do Estado Nacional, tendo em v.i s t.a Que a estrutura t er r Ltur r a I da

rederaçac deve assegurar a livre e plena realização do Indrv Iduc em

sua comunidade e que CJ terrltârlo nae Irma L, com seus recursos naturais,

I
continuação • i
equipamentos, infra-estrutura e espaços construidos, ccns t i tuam pat r ímõ
nio inalienável da Nação Brasl1eira

c) são ~nelegíve~s para os mesmos cargos, ou se 05

houverem exeecaeo, enteeaormenne , por duas veaea ': o Pres1.

dente a o V~ce-Pt'"es1dente da Repúbl~ca. os Governadores e

os vace-ncveenaõoree de Estado, os Prefe~tos e Vice~prete1.-

tos e, no pr:t.meu::o caso, quem os houver suceôaeo durante o

respeceavc mandato;

,JUSTIFICATIV1\

Em alguns Estados e Hun1cfp~os bras1le~ros, tornam-se as

eacaçêes vereeees.ecs "ações ente-e armqoa" Chefes do execut1vo,. ao

epcae rem seus apaniguados, o fazem med1ante o comprom~sso de que es

tes. por sua vez.o apo~arão, no ple~to sequarrte , Estabelece-se, des

sa forma, uma "gangorra polft1.ca", com graves preju~zos para o Pafs,

o Estado e o Municíp1o. Ao pretendermos a ane Leqaba.La.dade , para o mes

mo cargo, de todo aquele que ha j a exeecaac, por duas vezes, Q "êheful

do Executivo Federal, Estadual ou Mun1c~pal, defendemos a' é11ternân..

C1a do Poder, benéf~ca para toda a colet~v1dade.

U..0,.... ".<~.0 _

Dê-se ao artigo 71 a seguinte redação

pdrágrafo

conceessjic O§ 12 Não dependerá de autonzação

Art 308. 0/11.,1.55.,1.5

pr1me~ro o atual parágrafo únacc do art1.go 308. do ProJeto dee ccnsea-.

tU1.ção, <:I ele acrescentem-se OS sequancea parágrafos

Mantendo-se o seu capu t e transfornando-se

EMENDA 1P14732-8
llionsb.t1l1nte Br::TH Jl,ZIZE

J[~

J i:..JaLo~ I .J

ElI'IENDA lP14730·1,
p~a~~.J<r.---~ M

- Não haverá censura à prcocçãc artística e .i!!.

abusos QUe cometer.

telectual

Cada Ull responderá, nos termos da lei, raícs

Art. _ Todos têm direita à informação, à opinião e

à Hvre expressão e dIvulgação do pense-ente

Dê-se ao artigo 400 a seguinte redação:

________ ~h·ot.~.... 'e.ç.o. _

- sera assegurado imediato drrettc de respos
ta, sem prejuízo da indenização pelos danos causados

JJSTlFlCl\TIVA

§ - A pulJllcaçãa de veiculo Impresso de C07ltJI1!
cação oãc depende de licença da autoridade

.EMErIoA lP14728-ol " ...---------- J UJ ..... ,,' ----,t: Deputado Antônio Britto l" PMDI!. J

promulgação01.tcnta) <:I~as. a contar da data da alud1da

nas de aeroportos clandest1nos.

O atual Cód~go de Minas prevê, em seu ert1go 27, 1.nc~s_~,

pec~almel"te de ouro, COm uma evasão de r1quezas fac1l1tada por deze-

concessões, reg~stra-se uma acentuada queda na produção Iluneral, es-

Apesar disso, a despe~to do aum!!nto constantes de

que -8 pesqu.J.sa na L'aJ.:ta de d01l11nJ.o das L'orti.1.J.caçõe~, de estradas de

grupos mult1nac~ona~s e as restantes 10% (dez por cento) a grupos e$~

tata1s

nõm~cos de m1neração. Dos alvarás concedido'i, 50\ (c1nqueenta por cen

to) favorecem a grupos pr1vados nac10na1s, 40\ (quarenta por cento) a

A exploração desenfreada do subsolo precisa c01b1da,

para que se ev~te a predom~nânc~a da r~queza m1.neral 1ncerta sobre a

rl.queza agrícola certa.

nas del~m1.tadas, aX1stem 77 (setenta e sete) empresas ou grupos €:!co-

recomendar o 1nteresse da harmon~a socull, em beneficio do

bem público, sem que os t1.tulares delas façam JUs a qU<:ll

quer :mdenu.ação, seJa a que titulo for.

§ 4!. As autor;Lzações e conceSsões rev~stas na forma

do parágrafo anter.tor poderão ser canceladas, se aSS1m o

e me~o por cento) correspondem a áreas de rnlneraçào. E isso em uma re

g1ão que deveria ser essenc~alrnente agrícola I

Na Amazôn1a inte~ra, em 77 (setenta e sete) iÍreas 1ndíge-

aproveitamento do potenc~al de cneraae rCnovável de .iJ:pa

c1dade redu:uda

§ 22. A euceeaeeçêc , ou concessão, na re i.xe de fron~

eeaz-es , na f"al.:lo.a das íortl.ficações, das estradas de ferro,

das rOdOV1.élS, dos manaca.e as de água potável, na área urbe-

torial de 24.000 000 ha (v~nte e quatro m1lhões de hectares), cerca de

15.000000 ha (qu~nz.e milhões de hectares), ou 62,5% (sessenta e do~s

ecológ~co, agrícola, ou para o desenvolvimento ou a reforma

No Estado de Rondôn1a, por exemplo, com uma extensão terri-

na, na área ~ndígena ou naq uela ccnsaeeruda de interesse

agrár.to5, dependerão do aaseneaeeneo das euaoz-adeões a que

ecnceeeõee refer1das neste art~go e em v1gor ao ser promul

gada esta constitu1ção, por anac rscave das autor1dadCls men

c;Lonadas no ,parágrafO anterior, no prazo de 180 (cento e

JUSTIFIC1'lTIVlI.

est!-verem elas afetas

§ 32 Poderão ser revistas as atuais autorizações e

ArL 71 - Para efeitos eoaírustrettvce, os Estados Fede

rados e o Distrito Federal poderão associar-se em Regiões de neseovotvreeoto Eco

nômico e os Municípios em Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas ! Mlcro

regUles
§ ÚÜl:D_ Lei c:x:np1ellmtar fa:Eral cEfll"llrá os cntérros tesrccs P3

:taO~cE~ceO:s9"t.clvwa-rt:oEcx:rimimedeReg!fesl-Et..rq:olll:a"'asellglorem

\0'$-"0_
JUSTIFICATIVA

1 A emenda pretende. em primeiro lugar. assegurar a ma

nutenção, no texto constitucional, da expressão "Região l-fetropolltana", clmsa;;Jm:B

em âmbito constitucional, administrativo, acedê-Ice e Jur!dlco É sig'u. rtcattve Já
a coleção de diplomas legais reoerers e esteocars emtaca a partir do estecetect

rrento das atuais nove regiões metropolitanas, pelas Ieas complementares nss 14 e

20, em 1973 Considerável é, também, a Irteratura Jurídica dispcnívet scorereçtões

metropolitanas de autoria de insignes juristas brasJ.1eiros _ vaeotst r itunção de

Rendas Tributárias em Região mehopohtana". de Adilson Abreu Dallari "Instltui
ção e Administração de Regiões Netropol1tanas", ",1:1Regrão Netropol1tana no BrasIl
e seu RegimeJurídiCO", de Eurico de Andrade Azevedo; "Regiões MetropJ1itmas Ull8

necessária revisão de concepções" e "Regiões Metropolitanas, Regune J.Jridico", de

eras Roberto Grau"j "Dueito Conshtuclonal e Reglões Metropolitanas", de Raul ~!!

chado Horta; "Problemas TributárioS da Região Metropolitana". de SergiO Tostes;
"As Regii3es Metropolitanas no Dueito Brasileiro", de Sérgio Ferraz. para só cltar
algutls Utulos.

Coro abono à emenda deve-se destacar a correspondência
que tem a expressão "regida metropolitana". em lnglês "m3tropolitan region", em

r

francês "region metropolitaine" e em italiano "regione metropolitana", todas que

rendo designar um caso particular de "conurbaçãa ou aglo."leraçllo urbana" ("O i CC10

nario de Urbamsrnon de Cõrlos Alberto Petroni e RDsa Kratz de Kenigsberg, Cesanni

Hws, Editares. Buenos Aites. 1966), onde se registram (i) altas densidades demo
gráficas, (U) malha urbana continua submetida a administrações municipais distin

tas. (ili) intensos fluxos pendulares diários de pessoas. entre o núcleo e a perf-

I
feria, concentração de recursos financeiros e culturais l';: de poder político José
Afonso da Silva. em seu "Direito Urbanístico Brasile~ro", ensina que a cornubar;ão.

ou aglomera~ão urbana, contí9'.Ja, " " que resulta da e~pansllo urb~na. casti tu: uma !
realidade fatica, sociológica, e se transorma. entre nos, em~ l"etrcpolhJna f

quando definida juridicamente como tal, ou pertllanece como simples aglQ':leração urb!

na contígua, enquanto não constituída em região metropolitana nos termos cb art. 164

da Constituição Federal"

2. Pelas razões constantes da parte anterior, a ewenda

pretende. ainda, o reconheclmento constltuclonal das aglomerações.!L~ I cUJa
presença é bastante evidente no territórlo brasileiro. Este ra:xrteciwento se in:põe
pela necessidade de propIciar tratamento lntegrado de funções. publicas m lnteresse
COOUlI dos rrurncípios que integram estas aglo."leraçÕes urbanas. -de Cl'Je são exemploI

entre outras, Camplnas e Santos, em São PaUIOj Ipatinga _ Coronel froncIcro, em Hl~

nas Gerais; VQlta Redonda -Barra M&1sa, no R10 de Janeiro, Juazeiro do Norte - Ba.!:.

balha, no Ceará. e Pelotas-Rio Grande, no R10 Grande do Sul. Para realçar a impor~

tância dessas aglomerações urbanas. deve-se asslnalar Que, no decênio 1970~1980,

foram elas que tlVeram a maior incremento demográfico (4,8% ao ano) W'ltra 3.9% das

nove regIões metropolltanas' e 3,8% dos municípios com~lS de 100 mil habitantes

As" reglões metropolitanas constit{Jem-se. como já re dl~.

tJIl caso particular das aglomeraçi:les urbanas e delas se diferenclampx apresentarem

I
maior porte deloográfico, maior concentraçllo de recursos financ::elfos e cultumise 9:l I
constituirem lfIl centro de podeI:: político I este último caracterizado pelo fato de

terew can3 rú:leo U'lla capital estadoal.

iJsTlFlCATlVA

§ - O Estado manterá programas perman!:ntes de

,~"

Inclua-se no Capítulo dos Direltos Coletivos, IX.,.O
ConslJllO'

educação para o consumo.

Art _ O Estado reconhece e protege os dire:j.tos
dos consl.J't\idoresà livre 'informação e escolha, à tEfesa cBsáJ::E e à repara;à) de danos

§ - As Assciações de Proteção ao Consumidor se-
rão estill'lJladas e ouvidas na definição de políticas Qo.setor •

Recentes textos Constitucionais incocporararll aos Dl
feitos e Garantias Individuais os relativos aos conSl.mlldares Em ir_SSO País. tal 
referência, ate agora, é lnexistente

Cabe â Asse«bléia Nacional Constltuinte suprIr esta
lacuna j responsável I em grande parte, pela gritante situaçil:o de injustiça em que
vivem os consumidores brasl1eiros

Nos úlhrnos anos. a própria sociedade, organi;?:ando
se em Associaçi:les e denunciando abusos, passou a proteger seus direl tos e interes_
ses. MaIs recentemente, foI crlarJa o Conselho Nacional de Oefesa dOConsu1'lldor

A proposta ora apresentada à consideração da Assem_
bléia Nacicrtal Constituinte visa l inicialmente, 1efinir, pela vez primeira em
nossa Historia Constitucional, o reconhecimento aos direitos do consumidor, quanto
à livre lnformaç1l;o e escolha. a defesa de sua saúde e a reparação dos danos even_
tualmente ptlr ele sofridos. Nestes três campos estão hoje os contenciosos básicos
na área do consumo.

o texto vigente. em retecãc à liberdade de expressão

{art. 15.3, § 8~) estabelece restrIções lrzadnissIveis a ela, fruto do regIme auto

r1t4rio (J,le o país. a partir desta Assell'lJleia Nacional Ctn;tltuirt..e, alIreJEl superar.

A proposta ora apresentada ccreça por afastar do pr2.
cesso de ertaçãc e expressão do país Qualquer restrição, estabelecendo que "todos
têm direito à lnformaç~ol à opíruão e à livre expressão e divulgação do pensamen

to, mo haverá censura a prDDuçãoartística e intelectual".

Ao mesmo temo, procura-se que a nova Texto Const1t~

cíonal incorpore. a exenorc de Constituições r,ccentes. o direilo de todo cídad.:'ioã

inf'omaçllo e 'à. diVUlgação do pensam!:nto. condições. hoje, nais que nunca. incUspen
sibels li. formaçllo e ao exercício da cidadania e da dignidade htl"l<ina. -

Por último, reitera~se O direito de resposta, deteL
minando que ele se dê de forma imediata, de modoa permitir que a legislação COl'l

plementar encontre caminhos para superar a demorada e às veles ill'possível traje
tória de queml hoje, atingldo pela divulgação de fatos, procura repor a verdade
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sob cuja jur~sd~ção as mesmas est~voremN

rerro , das roaovxes , dos manac~a~s de água potável e das v s e s de lo

gradouros públicos dependerá, também, do ase e n eaaen re das autor~dades

Art. l!l: Mantl.do o caput do art1go 98 do Projeto de Const.1

tU1ção l seus parágrafo:; terão a segu1nte redação:

Art 98. om:z.ss1s

o meeeesee nacaonea eX1ge não .só a manutenção dessa norma

e sua transformaç3'o em precea.cc eona t a t.ucaonaj , como a sua amp11ação

Além c'l1sso. é necaesé rao armar o Estado dos elementos capazes de per

m1t1r a revaeãc e o cá'ncelamento das concessões 1rregularmente outor

gadas e daquelas que sejam les1....as ao patr).môn1.o ecaet.s.vc , são essas

as proposta~ contadea em nossas emendas, que submetemos ao JUd1C.10S0

exame e à del1beração dos nobres ccns ta.tuances ,

Na prátl.ca, poderemos da.aez- que oc::orre uma dl.versl,.

eeee de tratamento por parte do Poder PúblJ.CO que a uns con

cede regalJ.as, enquanto outros f1cam marg1nalfzados.

Através da LeI. Complementar 180/78, a próprJ.a adma

nj.stração acabou por reconhecer a natureza, permanente cesse

víncmc, ao redenom1nar as funções correspondentes a cargos

de funções-atl.vl.dadeS de natureza permanente

A espeeaêncc.e tem, po"I:tanto, demonstrado que o Es-

tado, o t1un1c;Íp10 e a ünajio , nunca dea.xexam de ter, ao lado

do func:l.onárJ.o públ1.CO (t1tular do cargo), o servidor que

exerce uma função que pode chamar-se exbz-a-numerérac , eecaba

do, credencl.ado, pr-ecdr-ao , extra-quadro, teMporárJ..o.

Pouco a pouco foram s\.lr"gl.ndo os "regl.mes especa-

ec.e", entre esses, o da LeJ. 500/74, do Estado de são Paulo

que pxevau a eeeueeâc de seevaeceee para funções corresponde~
tes a cargos. -

Dl.ga-se de passagem que, epée tantos anos de at:LvJ..

eaeee prestadas ao Poder públJ.co, já adqua.r-a.xam eles os ccnhe

camentos béeacce l.mpt:6scl.ndf.v61.s ao bom desempenho das fun=

çôes que exercem e Já se tornaram, até mesmo, peças J.nd1spen

eéveas no setor da adml.n:Lstração públl.ca onde prestam serv~
çoe ,

pxama accea..

V - o exame e a aprovação de projetos referentes à utl.ll.

zação dos recursos rencvéveae da AmazÔnl.a e o embargo daqueles que

comprometerem o equJ.librJ.o ecológJ.co local

Art. 77. As terras de várzeas da Re':;ll.ão xmaeêmee serão

loteadas e d1.str:l.b\i{das a pequenos e méôaca agr:l.cu1tores, que conta

rão com a a juda cred1.tic1a oLJ.c:J.al, aa.suemas Vl.ár10S para eacoanent;o

de sua produção e. recursos t.écnaccs do xespecmvc Estado

Art 78. A floresta, a fauna, os rl.OS e os lagos da Am<J

eôma serão rl.gorosamente preservados.

Art. 79. Será ancenmvedo o desenvolvl.mento cconôml.co da

AttlaZôn1.6, e spncae jmentie com base na l.ndustrJ.alJ..zação de matér1.a-

IV - o exame e a aprovação de proJetos, ancãusave dos de

peaqua.aa e lavra nu.nexe a s , que pceeeri acarretar danos à eccacçxe da

RE!9J.ão;

oJUSTIFICATIV1\

III - a def:1.n)..ção da pol!t::l.ca de preser\lõção das espéc::l.es

anameas e vagetal.s da Reg'J.ão,

p.r;~·~'7~;]

rn;~';;;]
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§ 12. Cada Estado e o Q1str1to Federal elegerão três

Senadores, com mandato de quatro anos.

§ 22. Cada Senador será eaeato com dca.s eupfeneee."
JUSTIFICATIVA

A preservação da amaeêma - que corresponde d sessenta por

cento do terr1tórl.O MCl.Onal e é alvo da ccm.çe 1nternacional - so

menee será obt,.da se for controlado o processo de sua ocupação. de

mnneaxu rucaonaü , Impõe-se, eeeam, a criação do Conselho de Defesa

e nesenvcâvamentc da AmazônJ.a. com as atr1buJ.ções descr i.tes ,

Impõem-se reconhecer-lhes os mesmos dJ.reJ.tos ccnee
r1.dos aos funcl.onárl.Cts púb11COS, como meda.da de just1ça

em nome do prJ..ncipJ.o de eqüa.dade •

Ass1m sendo, na oportunl.dade em que o Pa;Ís prepara

-se para votar uma nova const1tul.ção, é de toda Justl.ça que a

sJ.tuação desses servidores não seja esauecaee ,

VJ..tal!cl.o$ na ConstJ.tul.çào de 1824, com um mandato de nove

ea.s de. renome, entre as qua:Ls, Obr:l.gatorJ.amente. a Soc1.edade BraS:L-

,~<••",./c.oWlu.l.'"U"~o"'n.o ~

o ob-jeti'/o da presente emenda é ex.plicitar a punição pela

discriminação na forma de subestimação, estcriotipia ou degradação

contra a mulher, que ocupa substancial espaço e tempo nos !'leios de c2,

municação. valendo notar a existência de publicações cujo objeto são

multwres _ subest~ada;tJstereotlPadas, degradadas
~'1 r-\-V',,-,,- ?Ss>z.:t=:- íZlTA CA/Y/" Til PIIIp8 5'. S

~l?Wf.W-:>D //z, _pnO i3. ~ '{ •
~4to>"""'''' "I'"
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EHENDIl. l<\OOlFICI'l.Tl'lj'l.

DISPOSI'fI~O E}IENDADO AR! • 12, HI. «d"

,ll.tt 12,..

I - •..
H - ~

rrr - .
.l
b)

c)
d} A lei punirá como crime inafiançável qualquer discrimi

nação atentatória 80S direitos e liberdades fundamentais. sendo for

maS de discriminação, entre outras, subestimar, estereotipar ou de

gradar pessoas por razão de sexo ou por pertencer a quaisquer grupos

étnicos, raciais ou de cm:, por palavras. imagens ou representações,

em qualquer meio de comunicação.

JUSTIFICATIVA

Dê-se a seguinte redação à al!nea nd n
(lo

inciso HI do art 12, a seguinte redação

r.r Tnl.,."""'~.~I. _
f!J PLENAR!O'-"-'''''''''"'''- ----'1 ffi7"';78J
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Art. 471 -

Plenário
'~~_••'.'C''''I,I.',u •••,,"'''.

Acrescenta Parágrafo único ao Artigo 471

À margem dos prece:Ltos constJ.tucionaJ..s que regula

vam a matérJ.a, antes de 1967, eM quase todas as esferas adm:l.

nJ..strat.1.vas eX1st1am cont1.ngentes de extra-numerárJ.os, adtl11tb

dos Bem concurso, para obl:as cert.as.

Ao lado desses, extra-numerárl.os dl.arl.stas, e::<l.stJ.

aro. os mensall.stas que exercJ.am funções permanentes,

pondentes a cargos públl.cos.

A l.ntenção do leg:Lslador constl.tu.nte, de 1967. era
de não perm1tl.r o surg.1.mento de novos extra-numerárJ..os, ao e.§.
tabelccer a apl1.cação da leg1.s1ação trBbalhl.sta aos servl.do

rea adml.t1dos para serVl.ços de natureza temporária ou para

funções técnl.cas espec1all.zadas.

JUSTIFICAÇÃO

A constl.tul.ção Federal de 1967, procurando vedar o

l.ngresso de servl.dores púb11cos sem a aprév1a aprovação

concurso'. abo11U a fl.gura do 1nterl.no e estabeleceu que os

adml.tl.dos em caráter temporár10 ou contratados para funções

técn:Lcas espeCl.al:l.zadas serJ..am reg1das pela leg:1s1ação tra

balhl.sta.

§ único _ Todo terreno de marinha e seus acresci
mos que receba benfeitorias de tecceucs ,
ficará isento do pagamento das taxas de
laudêmio e ocupação.

IEn.""'Tl'IC.~;:. -_- -'

"Art. 497. são estáve:Ls os serv:Ldo

res que, à data da promulgaç2:o desta Con.§.

t1.tu1.ção, contem C1nco anos de prestação de

aerv1ços, a qualquer título. à adml.nl.stra

ção pÚbl:Lca federal, estadual ou mUU:l.c:l.apal.

.JUSTIFICAçno

Inclua-se nas Dl.SposJ.ções TransJ.tôr1as do ProJeto

de Const1tul.ção o segul.nte dl.SpoS1tl.VO. -

Há necessidade de extinguir o Decreto-Lei 4.105 de 22.02.1868,

haja visto que hoje. além da taxa de Laudêmio nas transferências e

li de ocupação pelo aforamento, os ocupantes pagam, além do I P. T.U,

o Imposto de Transmissão "inter vivos". Entendemos, portanto, que

existe o "j.nst.j tubo "odioso" da bltriblltação. Anai:l.samlO a legisla

ção pertinente. que contempla com isenções em casos especifícClS,v.!:.

rlficalllos que esta totalm~nte fora de reahdade do país~

EMENDA lP14735-2
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EMENDA lP1473G-l
fi ConsÜtu,nto KOYU IlIA

Dispõe sobre a crJ.ação do Conselho de Defesa e

de Desenvolvl.mento da lUna.:ônia.

Inclua-se, no T:Í.tulQ lV, que t:rata Da organ1Lação do Csta

do, o segul.nte Capítulo VII, renumerando-se os demal.s Capitulos e

artJ.gos que se lhe seguem no ProJeto de Con5tl.tuJ.çào

CAPíTULO VII

DO DESt:NVOLVIMI::NTO DA AMAZÔNIA

Art. 74. A AmazÓnJ.a é consl.derada Regl.ão Especl.al do ter

r1tór:s,o nacl.onal. Sua const1tuJ.ç;ão fis1ca, hl.ston.canente formada,

em área pecul1.ar. t.erá tratamentO dl.ferenC1ado para a conservação

e o aproveJ.tamento de suas rJ.quezas, bem como a garantl.a do equ11i

li.o ecológl.co.

Art. 15._Fl.cã crl.ado o Conselho de Defesa e de Desenvol

vimento da' AmaZônl.s, para planl.r1Car e orl.entar o c1csenvolvJ.mento da

Regl.3'o Amazôn1ca, sendo a seguJ.ntc a sua const1.tuJ.ç50

I - Cl.nco representl'll1tes do Governo Federal, nomeados pe

lo Presl.denle da Repúbl:x.ca, após a <lprOVaçclo de SeUS nomes pelo Con

gresso NacJ.onal;

adote Q ea.sueme un::l.camo.ral, que 5:l.mpl:l.C:l.car:l.B e to'rnar:l.a ma1.S ág1.1 o

111 - C:Lnco membros 1ndl.cados, em lJ.stas tr!p11ces, ao

PresJ.dente da Repúbl.1.cll. que os tlomear<Í. por :Lnst1tuJ.çÕes cl.entíf1.-

novamente para oa cc anos, a part:t.r da tei Maior de 1946.

Copiou, o BrasJ.l, ao adotar o easeeee bJ.cameral e pe rnu, t1.r

que uma pequena parcela de seus componentes cumpra manda tos super-aorea

BOfl da maaomc , o eaat.ema ncr-te-meeracenc , Nenhuma razão de ordem po

l!tl.ca ou émce , porém, justl.fl.ca a doção da medida. A:t.nda que se não

1 e1.ra para o Progresso da Cl.êncJ.B - sapc

--=.===c.=:::....:==-- -.JJ prPs;;iMQ
~ f'lW;;'fijJ

anos na prJ.me1ra Carta z epubâ acerie , que seeae r-eduaado para ca tc anos

com a tel. Fundamental de 1934 e para s ea s anos corp Const-J..tuJ.ção

outorgada de 1937, os membros' do Senado Federal ta.vexem-no ampj aadc

11 - um representante de cada um dos Estados que J.ntegram

a Regl.ão, 1ndl.cado pela respectJ.va Assemblél.a Legl.slatl.va.

EMENDA lP14734·4
tJ ConstJ.tUl.nte DLTII AZIze

processo legJ.slatl.vo, xecomcndzivcj, se r ae que se promovesse a COJ.nC1-

[

ê ilCi a da duração dos mandatos de Deputados e senadores. Quando maa.a

ão seja, para a observâncJ.a do prl.nCip10 da l.gualdade de todos peran

e ateI.

Este o obj eee da presente Emenda, que submetemos à aprova

êc dos nobres ccnstn.euancee,.

Art 16 Compete ao Conselho de Deíesa e de Desenvol·,j':l.-

menta da 1r.mazôn1a:

I - elaborar as polít:l.cas de desenvoltamento da Reg:Lão

AmazônJ.ca - que serão submetJ.das ao Congresso ~C:l.OJlal - e f:l.scall.

zar a sua execução,

11 - fl.xar as áreas da AmazÓnl.a destl.nadas a reforma a

, • .grárl.a e as cp»d1çõeg de ut1l1zação da terra, observado o dl.sposto

no art:l.90 77,

Contudo, no dl.a a dl.a do serV1dor públl.CO, em fac.e

dos encargos SOCl.a1S que o regl.ttle trabalhJ..sta acarreta, contJ".

nuavam a ser adm1t1dos servl.dores sob as ma1S dJ..versas denoMb

nações.

Com o advento da Emenda Constl.tucJ..onal n!! 1, de ou

tubro de 1969, fol. aboll.da a obrJ.gatorl.edade de adoção da le

9J..slação trabalh1sta para os não funcl.onárJ.os proprl.ament:e d~
tos.

PLEN~RIO

EMENDA ADITIVA

PAR.1E EMENDADA: PREAMBULO
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ANTONIO BRIno
Inclua-se entre os vocábulos "raça" e "cor" a

pg Lavr a "sexo",

JUSTIrrCATIVA

EMENDA 1PÍ4742.5I
f'l
f'l

"mONTO BRITTO

r.r rU~;;Y/cO..,UiO/lu.CO~, •• lo

JUSTIFICATIVA

I\NTONIO BRITIO

.J.JSTIFICATlVA

üê-se ao parágrafo único do art. 12 a seguinte redação:

Suprima-se, pela emenda, a expressão "e cem ele", prevista na redação do

Projeto As várias emendas apresentadas emoutras etapas do processe Constituinte

tem procurado deflnir. pela expressão "em seu nome" o caráter represerrtat.ivo do

reqtee brestfeirc Em contrapartida. diversas propostas defendem a escressãc "por

ele" buscando priorl2::ar a detocrücfa particlPativa que se pretende inplantar. Na

verdade, o texto Constitucional ora emelaboração ven aperando nos dois sentidos
Por isso, mà~ nrecísc, correto é ceramr , em nossa cpinião, que "Todo o poder Cft':!
na do Povo e é exercido nos termos desta ConstituiçãO."

.A Lej complementar nQ 14, de 08.6 1973, estabeleceu as prirrelras

oito regH~es metropolltans do país _ Belém. fortaleza, necrre, satvcccr , aerc Horl
aonte, são Paulo, Curitiba e Porto Alegre. COM a dl.scnminação dos r-onicfpfcs que

as integran Wo ano seguinte, a lei Complementar nQ 20, de Dl 7 19'7,i, que determ.!.
nau a fusão dos Estados do RlO de Janeiro e da Guanabara, estabeleceu a Região ~~

tropolitana do Rio de Janeiro, discriminaMo os IA municípios que a integram (Cap.

U. Seção IV).

IMlua-se, o~ couber:, no srcjetc de Consbtu!ção, o segu.~
artigo)~ "J>,'~'74 (A.t:lAA';-'W,v.e--..

Art _ F!cam mantldas as atuais RegJi5es Netropalltanas criadas

pelas leis cceoteeentares nas 14, de 08 6 1973 e ns 20, de Dl 7.1974

Parágrafo uotce _ Todo o poder emana do povo e é exercido nos termos desta

Conshtuição

TuTolõuotmu!;io ...,

.JJSTIFICATlVA

EMENDA lP14748-4
llJ ==:J LI'lro_J

(lu /~!.E.J

• J
Dê-se ao artigo 12, inciso XIII, alinea C a seguinte redação:

Art 12 - "as desapropriações urbanas necessárias à execução de pro
jetos de interesse sccraí e urbanístico serão pagas em dinheiro ou em titulos da
dívida pública, na forma em que a lei estabelecer."

I
.l.JSTIflCATlVA

O texto do Projeto, detereunaroc que as desapropriações sejall pa-

I
qas àvista e em dinheuo l.nviabl.liza qualquer intervenção efetiva do Poder Público
na questão urbana.

A emenda, por lSSO, abre a posslblhdade de pagaf'"ento por títulos

da dívida pública, da forma que a lei estabelecer

EMENDA lP14747·6
f'l

flp;;ÓB"~:J

fui:'7;J

.:xBTIFlCATIVA

rnral.tIJSr,,~.;;'a' ,-_.,---_,

:( - DiS'f"!' ~'I'.j tr'.''''J"l,.:Ve.':J
Inclua-se no Título a, ~t~9~á~

~mJ.R4.s.t~~o seguinte dispos~tJ.vo, t"J,,<ú te-ub
Art. A União. os EStados e os MUf>l.clpios, no prazo de

um ano após a promulgação da Constitul.ção, eacabej.eeeeão , através de
lei, os 'limites máximos para as deaoesas com peaseaã

.JJSTIFICATIVA

A emenda pretende o reconhecimento ccnstatccicrral das
aglomerações urbanas, formações urbanas que se assemelham às reçsões metropolitanas
e têm presença drssemínaoa no terratérão brasileiro. Esta õenomnação serve para

oesaqoar as formações urbanas compostas pela continuidade da malha urbana de cbls ou

eers nvnlcIplos, ou pelo exrzevassseotc da malha de LI'Il deles sobre o território de
outro, e que se caracterazan pela presença. de intensos fluxos ínter-ncructpaía, cO!!!.

provação por deslocamentos diarlos de pessoas e pela demanda de tra tara-te integrado
de serviços e funções públicas de interesse comm,

A emenda substitui talt.bérn a expressão sa'"jÇOS publicos

por funções públicas por ser esta última mais arr.pla e por melhor se adquar, cooee ,

oceoterente, à c~lexidade e à diversidade que caracterizam as formações urbanas

Procura-se, assim, ultrapassar o modelo determinado pela atual ConstituiÇão e pela

lel t'ot!plementar nº 1.4. de 08-07_1973, que restringe a atuação das regiões metropo

litanas à execução de serviços de interesse corrun

E preciso, diz a Naç§o Insastentenente, que a Constituinte contribua para.era

beneficio da população e dos crõscrtcs servroores públicos, impor Hnutes a utlh2::a

ção política. imoral e irresponsãvel de nomeações, contratações e orceoções ral
prmcíprc, já constante do atual texto Ccnstltuc!onal (art. 64) não foi aplicado, •

salvo ent poucas localidades Por asse, a preocupação em f'ixar L.JTI prazo para que,a
través de lei, de forma descentralizada que preserve as diferenças e pecullaridades
locais. c Poder Pú1Jhcc, em seus d~lIersos nIlIe~s, rrxe o llmite máximo com seus qua
dros de pessoal bem como a reaoeração a que farão jus os servidores

rnctua-se, onde couber"l.MJ'L4 J;,~'~ ~lA-'-..ç..,1.o~AS (')1..0 T1~~:

Art. A Uni~o, os Estádos e os Municípios, no prazo de 180 oras apõe a prcnn
gação da Constitulçgo, estabelecerão, através de t.eí , os llmites para as despesas
com pessoal e fixarão padrões náximos de rercoeraçãc aos serviços públicos.

r
.Utof.......CAC1o

Dê-se ao Art 73, § 2!2 a seguinte redação

"A uuãc, os Estados e os MurucíPlOS.ínteprantes da ne
gião Metropolitana e Aglomeração Urbana consignarão, obngatoriamente, em seus res

pectivos orçamentos, recursos financeiros COMPatíveis com o planejgla"d:o, a execução

e a continuidade das funções públicas de interesse comum"

PlENP:RIO

EMENDA lP14744-1,
tJ DEPUTAOO ANTÔNio BRITTO

e:r'~:'~~=:J

~~~7;)

rr;~~~:J

!5i!'~JãlJ

üê-se ao artJ.go 404 a seguinte redação.

nI10Iltln,r~.~iio

'~n1""'U"'S"f>llul~O"'U'O

I\NTO'HO BRITTO

Art. _ A lei criará mecanismos de defesa da pessoa e

da sociedade contra a pro-oção, pelos meios de cowucecãc, da violência, de precD!!
celtas de qualquer natureza e outras formas de agressão à família, ao menor, à ética

pli)l!ca e à saúde

§ 112 _ A propaganda ~rcial de lred~caJrentos. for

ees de tratamento. tabaco. bebidas arcõettcas, agrotóxicos e de produtos ou serviços

qJe possam por emrisco a saúde da população será. regulada por lei.

Busca-se com a nova redação

1 acrescentar os voreccocettcs de q..al.o..er ratureza"
dentre os itens cuja promoção os meios de cc-cruceçãc não poderão realizar,

2 suprimir o parágrafo úmco do Projeto que, qenerf

camente, prorb~ a propaganda de eedícaeenros, Formas de tratamento, bebidas, tabaco

e agrotoxh::os. Evidentemente, a materta precisa de ser regulall'entada, tendo em Vl.S

ta os frequentes abusos cometidos e os prejuízos causados à saúde da população A

tarefa, no entanto, é obviamente da Ieqrslação ordinária, que encontrará fórmuias

para enrreotee a questão e pertllltlr as ettersções necessárias no futuro.

Dê-se ao artigo 54, XlI, à seguinte redação

nseeçuranoc o ProJeto de eoneta tuacãc , iguald!!.
de de direitos para homem e mulher, não é justo que, entre os
prop6sl,tos dos representantes do povo brasileiro I fique sem
expressão, aquele fundamento indispensável à construção de um

grande país.

PU!1'laRIO

EMENDA lP14740·9·
tJ

EMENDA lP14739.5; ..~., --,
l!J Deputado AntônIo 8r!tto

a} os serviços de telecomunicações

,)USTIFICATIVA

o texto do projeto cita os "servrçcs racienêla
interestaduais e internacionais de t e Ieccnumcacões» Se a intenção é

assegurar Que todos estejam abrangldos, fica .faltando a sér.re de ser

vlços estaduais ou reqronaí.s Parece mais preciso e conciso referir os
serviços de telecomunicações

JUSTIFICATIVA

A atual Constituição, no seu artigo 64, determma que
uma Lei Complementar fixe os limites mãx.iaos para as despesas com pes

soal, ..exrqêncfa gritante da soca.eoaoe brasileira e da possibilidade de

a admlnlstraçiIo pública funcIonar com efIclência No entanto, poucos
cunpr r ram o cãspcs i t ívc Constltuclonal Por isso. a enenoa ora aprese.!l

tada estabelece um prazo de um ano para que todas as instâncias adminl,!

t ra t ívas - da federal à mcructpe.t- cumpram o dí.spcs í t ivc ,

LD~~o···~_·--------J fi -;;" -]
r .;;:;;;;;;;;~...,........,.. I tI~;~""7;J

Inclua-se no Capo VIII do Titulo IV o seguinte dlspositivo;
0"4<k. =-..f..<.-, •

Art. - A.Lei estabelecerá os limites mínlrr.oe rr.á.<1mo de reecne
ração. a qualquer título, dos servidores públicos •

.JJST1fICAllVA

r:r;;;~~'~

Df/~~7ã7]

Dê-se ad artigo .2.!, ~. El, a seguinte redação:

"d} águas. telecomunicações, !nt'orlllátlca. r~,~rusilo.
serviço postal e energ18 11 . --..r...

JUSTIFICATIVA

,.,...----------,..."'"",,..,',-----
EMENDA ADITIVA

OISPOSITIVO EI~ENOADO' ART. 57

Inclua-se no art. 57 do Projeto de Consti
tuição o seguinte parágrafo único

"Art. 57 - '"

Parágrafo Único - É consider<lda mateua de
competência dos Estados a legislação regulaf'lent<ldor'a da lote na est,!
dual"

JUSTIFICATIVA

Procura-se. através de umneceotsoo stectes, contribuir para
que se ponha fÍ11 à injustiça e imoralidade hoje existentes

J rnclua-se,..Q!Id'i cou~a -seguinte N:::!mn o:r-st.ituclonal)
CA",r(h.J!.o r

J
do (rt!-n,.,J!.Q J.!!L

Art - É vedado a União:

I - estabelecer isenção de tributos na exportaçdo
de produtos, salvo com indenização intt:gral correspondente aos Estados.

Propõe-se, com a emenda. a inclusão da radiodifusão
como um dos temas' sobre os quas apenas a União pode legislar Pela
sua importãncla e especiFicidade tecnicaj pela necessidade de aten

dimento aos padrões e convênios internacl.onais, pelas tentativas

recentes de criação de H.gislações regionais sobre a rnatena cabe a

inclusão da radiodifusão Assim, garante-se que haja unifornldade
de legislaçilo em todo o território nacional

Visa, esta Emenda, a atribuir aos Estados

mell'bros a cO'llpetêncla para legislar sobre a loteria estadual, em-ob_

servância às pecu!laIldades apresentadas pOr cada uma dessas unIdades
da federação, o Que torna lnviável, alem de impraticável, uma legls

lação geral - emanada da União - Que uniforrniz-e o processo ce sorteio

lotérico.

.1lSTlflCATlVA

Os Estadas não pode0"! faltar ao engaja'1lef1tonac10n?a1'l3
grave questão da dívida externa cuja solUÇão passa. ao l"'enos do ponto de vlst~eE

nica, pelo esforço exportador na bu~ca de co'stante superavlt na balança comercial
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brasileira Somente através de un rigoroso esforço coercraí, dirigido aos mercados
externos, o Brasil conseguirá abrandar seu endividamento, alem de manter o nível .s
emrepoe Internos

Por sua 118Z., os Estados, em atendendo o apelo da União
para exportar 1 sofr~ de imediato una diminuição de sua base geradora de Inoostos,
medida emque fazemcrescer a exportação para o exterior No entanto, os qovemcs
estaduais têm que corresponder à expectativa da cotetavtoece, em especial dos 5et.2
res produtivos" não descurando dos indIspensáveis serviços públicos e infra-estrutura

cepezes de manter o níve! de utilização do parque industrial instalado, devendo.
ainda. tornar atraentes novas Inversões de capital geradoras de fontes de recursos
adicionais.

O direcionamento de parte considerável da produção na
cional para o rr.ercátlo externo, ao mesmo tencc QUe ccortcruza o lOgressD oe re-oe no

País, contribui para a redução do percentual relativo da arrecadação do principal
tributo estac!IJal comparativamente à sua 'tenda Ieteroa, Comefeito, especialmente
no Rio Grande do Sul, a relação percentual arrecaoeção do IOl/Renda Interna decli
nou. nos últimos anos, de"8,18%, no ano de ;~no, para 5,90% em 1985, aapasso que o
vonme de exportações cresceu de 05$ 1,195 bilhões no ano de 1985 para US$ ,2,688

bilhões em 1986, Estado esse que no mesmo períedo acumulou LJIl scoerevat nas reta
ções comerciais com tJ exterior de US$ 11,655 bilhões para o superávit nacional de

US$ 2f,628 bilhões emigual período
Cabe, ainda, ressaltar que o chamadoefeito multiplica

dor do IDt, a nível de Estado exportador, não se dá integralmente emrelação ao v..Q.
).tJlle de recursos oriund:ls da exportação, do contrário Mo teríamos mutlança na par
ticipação relativa do ICHcomparativamente à renda interna

Assim, a isenção de tributas de competência dos Estados

na exportação de produtos para o exterior reverte-se em enorme sangria I"GS rece ltas
estaduais.

Finalmente, o que se pretende não é tributar eccrtacões
percqce tornaria nossos produtos incompetitíveis no mercado mternactonaj , contu
do;.verá ser o Estado exportador compensado ínteqrajmente pela tsuão das perdas

decorrentes da exportação de produtos por ela isentados.

,~uI"'o/çQ~,..lio/J~.çQIt,..lio -,

§ 32 _ As questões 're Ia t Ivas à dIvida externa, assumidas

ou garantidas por pessoa 'IJrIdi~a de direito público. serão aforo!

das no Distrito reoeraf ,

§ 42 _ Só é considerada empresa nacional, para todos os

fins de direito, aquela cujo controle de capital cer tença a br,!
sildr.os e q.re , constituIda e com sede no PaIs, nele tenha o ce!!

tro de suas decisões.

Os textos acima são os dos arts. 321, )22 e 323 do anto!!

projeto da Comissão Afonso Arinos. Justificamo-los con os oport~

nos conceitos de Osny Duar-te Pereira, ccnsac'ceco autor de "MuIti
nacionais no Brasil _ Aspectos sociais e polIticos tl evcuen faz as
Le>is no Brasil 'Z nt

"Os investimentos estrangeiros não se encontravam, anto!!
r-Icrmente , disciplinados de forma ostensiVa nas ccns t í tuí ções , e,!!!
bara {saâeo as de 1967 e 1969. promulgadas d'Jrg'1te o regime mil.!
tar): toda$, desde 1934 1 cont.íveesen normas de proteção ao CélP..!,

tal oacfcnal , nos se tcxes mais sensIveLs da economia.

trata-se de preccuoaçãc untversat , uma vez que o contr..Q.
La mOf'opolIstico internacional de cer t.as sat.ér Ias-or Iwas e manufil-

turados pode causar danes totais à economia de outros Estados, not2,
damente nas nações do Terceiro M.mdo. desprovidas de instrumentos de
defesa e resistência às competições predatórias.

O capital estrangeiro pode ser benéfico ao desenvolvime!!
to da economia dos parees per.í rér-rcca como o Brasil. Traz, porém, em
si mesmo, um extraordinário poder de cor rupçêo e de domInio dos
meios de comunicação: através dos Quais consegue e-res tesãar
opinião pública e auferir lucros e benefIcios superiores ànue Les
oriundos de seus produtos e atividades. Per- isto, todas as nações,i..o
clusive os Estado~ U'llr.los,atraves de ters er-tLt rua t ea e mecení.s-ncs

de defesa da economia popular, tratam de enfrentar as atividades c~

merciais aJ;ambarcadoras de mercados".

JUSTIFICATIVA

Pela atual,redação do Artigo 267, caberia à união,
aos Estados e aos f1unicf.pios, bem como ao Distrito Federal,
definir os parâmetros de enquadramento da microempresa, atro!
vés de Lei Complementar, para que se bene:ficiassem da forma
especial e í'avorécida de cobrança de impostos federais e e==.
t eduaí,s , A experiência do Es'tatuto da mcrcempreea demonstrou
que Estados e r~unic{pios ,'" ao baixarem a legislação complemen
tar. de í.xaeam-ae levar por circunstâncias do mo-nerrto e conv~

ruêncaee de caixa do tesouro. tornando inócua a iniciativa

I federal. Somente um dispositivo constitucional, de abrangên
cia nacibnal e do mais alto nivel da hierarquia das leis, po

I derá dar a devida proteção à microenpresa.

,EMENDA lP14~""'-_------'J f;~~"--"]l:J Constltuinte flORICI:'NO pAUll'O - _ _

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EI,jENDADO. ARTIGO 13

Inclua-se o seguinte inciso no artigo 13 do Pro [e

to de Constituil;'ã.o: -- '-

Art. 13 •••••••••••••••••••••

"XXXII - pensão, ao beneficiário, no valor da ap..Q.
sentedor Ia que r ecebâa ou a que ter Ia direito na data de sua morte

J U S T I r I C A ~.!LQ

A emenda visa a assegurar,oo beneficiário, o dire.!.
to de perceber uma pensão correspondente ao vaí cr da aposentadoria

deixadq pelo "de cujus", por: tratar-se da medida de nr-ande alcance

social.

pr=;;~;"'-:J

fl?57rJP}

EMENDA lP14757·3 ..". --,
t: Constituinte FLORICENO PAIXIiO
,.".. .~.d.'O/.~ItIUi.O/I"•• o~'..lo "l

['J PLENaRIO
Dê-se ao Item I do § lG do Artigo 33S do ProJeto

a seguinte redação:

'~UI"IO/CQW"Uo/IU'.OIt"'lo -,

r'
Inclua-se} onde couber fb título IX - OA ORDEM SOCIAL

EMENDA ADITIVA

r.r TUfO�~~Tl".~~liO _

Art. Mas eecreeas oúblicas ou sociedades de economia

mista em que o ooder oúblico tenha caetacfcaçêc ex

clusiva ou majoritária, ficará assegurada, na forma

da Je í., a oarticioação de oelo menos um recresenten

te dos emoregados na resoect Ive qeatãc ,

"§ 1.1! - As contribuições sociais a que se r-crer-e
o "caput;" deste artigo são as seguintes

I - contribuição dos empregadores, incidente sobre
a :Colha de salários, t'aturamento e sobre o lucro, excetuada
a microempresa, como tal definida em lei complementar, onde
a incidência dar-se-á. exclusivamente sobre o faturamento,"

JUSTIFICATIVA

Os elevados encargos sociais contribuem intensa
mente para a :falta de capital de giro das empresas nascentes,
que constituem 94% do total de estabelec;l.mentos comerciais, in
dust:r;iais e de serviços existentes no PaIs. -

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENOAOO ; ARTIGO 301

No art. 301, onde se diz "de pessoas f'Ls Icas
domiciliadas no PaIs", diga_se tlpor brasileiros".

JUSTIfICACj:iO

Em razão da grande imoortância assumida Dela setor

público na economia brasileira, a oresente sugestão objetiva

ampliar a particioação e o potencial de fiscalização de

empregados.

Considerando que a microempresa emprega mui to mafs
mão de obrfl, que as grandes. não há razão para penalizá-la com
o maior ônus previdenciário.

numerosos são os estudos demonstrando que. em termos
de arrecadação, são irrelevantes os presumíveis prejuízos, já
que o segmento responde por apenas 26'~ dos encargos sociais

'EMfN lP14754-9
Consti tuinte FLDRICENO PAIXÃO

A modi f!ca.ção tem por escopo deixar oen claro
que só brasileiros têm o natural direito de integrar 2 empresa
considerada nacional. Pessoas fIsicas outras, que não brasile.!.
ros , podem burlar o verdadeiro sentido de empresa nacional.
apenas transferindo residência para o Brasil e ecu.í constituir

ou integral: "empresa nacional".

r;,------------TUTO!lun'r'tAçlo ----.

Acrescente-se ao Art. 301 o seguinte parágrafo.
Turo/.un"'uç.i:o ---,

r.r ,~"'I"'O/çOIt'""I./I".co.".. lo

"§3G _ As empresas nacionais de pequeno porte eco
nômico receberão tratamento legal diferenciado, de forma a
incentivar sua criação, preservação e desenvolvimento,através
da eliminação, redução ou simplifioação de suas obrigações a2,
ministrs.tivas, tributárias, previdenciárias, trabalhistas e
da garantia de crédito em condições favorecidas. Lei comple 
mentar poderá conceder às microempresas isenção de tributos,
bem como dispensa ou redução de obrigações tributárias aces
sórias, no âmbito estadual e municipal."

EMENOP, AOITIVll,

Inclua-se, onde couber, no Capitulo VIII do TItf:l.

lo IV _ OA ADMINISTRAçno ?tPf3l.tCA-

~ assegurado cômputo integral de qualouer telllPo de

serviço comprovado, não concpmitante, pl;estado nos setores pQ

blico e privado, para efeitos de seguridade socialj

A emenda visa a restabelecer a norrna justa e proco!!

cedente na .scccmtssãc incumbida de estudar e deliberar sobr;

a matérla No encaminhamento da votação ter-se-à nova oport,!!

nidade de jus-tificar a necessidade da inclusl!.o da medida

futur~ta Maior.

JUSTIFICATIVA

A medida é uma .... elha reivindicação do pequeno em
presariado brasileiro, que representa 94% do total de es ee
belecimentos industriais ,: comerciais e de serviços existen
tes no pais e vem sendo proposta com insistência, inclusive
pelo próprio Poder Executivo, sem que se efetive, devido à
prevalência de nentalidade í'iscalista injustificável.

Submetida há tempos pelo cx-lIinistro Hélio Eel trão
ao Congresso Nacional, f'oi posteriôrmentc retirada pelo Exe
cutivo por injunções políticas que hoje deixaram de existir.

Nada. justifica, portanto, que não se faça constar
da Nova Carta esse dispositivo constitucional, que simplifi
ca a vida de 6 milhões de empresas, responsáveis pelo desen
volvimento futuro do Pais.

Esta medida já vigora nos Estados Unidos. na Itália,
na Coréia, na Ingla.t-erra. e vários outros países. sendo a pro
pulsora do desenvolvimento daquelas economias ••

•

Art. - A lei disciplinará os investimentos ~e capital

éstrangeiro.
§ lI:! _ A lei regulará os meios e formas de nacionalizo!

çãc de empr-esas de capital estrangeiro. nos casos previstos nos
planos de deenvotvrmentc aprovados pelo Congresso Nacional.

EMENDA A.OITIVA

PLENARIO

& 2l;! _ A lei reguladora dos investimentos de capital e~

trangeiro obedecerá, entre outros, os seguintes princípios:

rncrua-se, onde couber. no Título VIII, Capitulo I 

DOS J'RINC!PIOS GERAIS. OA INTERVENÇIiO DO ESTADO. DO REGIME DE
PROPRIEDAOE DO SUB-SOL.O E DA ATIVIOt:lOE ECONOMICA.

r.r_.,.--------T~xro/~ulfl' ..lç.O-----------.,

tlArt. 267 - Lei complementa.r esta.belecerá os crité
rios para classificação da microempresa, de modo a propiciar
-lha forma especial e fav.orecida de pagamento de impostos iê
derais e estaduais. ou sua não-incidência. ll - dação;

El,JENOA VODIFICATIVA I
DISPOSITIVO EI~ENDr.OO· ARTIGO 13, XXVI

Dê_se ao inciso XXVI do artigo 13 a seguinte r.!

cr;~;'I~

fTWT?IJ
'~e"I.,o/c.It .. 'Io/'.,..Ow,"Io õ

EMENDA lP14759·0 '"". ----,
f!J Constituinte FLOIUCEND l:t;\IXAO

eo>=PLENJiRIO .

r.r 'nfQI'~'T'r'•• çIo

fPD;:":'-:J
tJ!i!'iê"@:]

EMENDA .lP14755·7
fB Constituinte FLORICENO PAIXÃO

Dê-se ao Artigo 267 a seguinte redação'

:,'" UI. - a proibição de transferência II estrangeiro das das
terras onde existam Jaddas, minas, outro~ recursos minerais_ e

potenciais de energ,t..a elétrica.

I _ função supletiva do capital estrangeiroj

lI. _ regime especial, com limiteo; máximos de remessa de
juros, dividendos, royalties, pagamentos de a1ssistência técnica
e bonificações, r;;endo obrigatória a divulgaçãkl pelas emprp.sas das
importâncias transferidas, em cada caso, par" esclarecifl1~nto da

opinião pública,



'1542 • Assembléia Nacional Constituinte

XXVI - aposentadoria por rempo de servrcn.ncr ida
de e por invalidez permanente I com salário integral. no caso do tr;
balhador rural, nas cond!ç~es de redução previstas no art. 356; -

t1!" punIr o contribuinte relapso, que, vaâendo-se de artifícios. pro
'-~;ashnava o cumprimento de suas - obrigações fi...cais e para-fiscais-:

s6 fazendo ao fim de morosas Ações Executivas, quando a moeda já e,!

tava com o seu valor bastante erodido. I
AnteproJeto. Tal ll'edida- é de todo dispensável ... pd'.Ls alInea "b" do
artigo 410 prO;vê que a instalação, ou ampliação de centrais hadroe-,
léticas de grande porte, cerncetéecacas e indústrias de alto poten
cial polu~dor, dependem de prévia autorização do Congresso trecIo-,
nal Além eaeso , o inciso VII do art. 408 Já d~spõe sobre a e..:igên
caa , em tais casos, de estudo prêvac de impacto atnblental

A emenda visa a preencher apenas uma lacuna do
projeto, para definir os tipos de aposentadoria já consagradas p~

la legislação prevlde"l\::iária atual.

'r::~,,~:l:~~~~~P:;::-Q---------~)rrpu;~LJ

rITi~'7ill

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO : ,!l~rrGD 35&, ALtNEA d

D~se à a.lInee d do artigo J55 a seguinte redi!
çl:lo:

Não seria passível de discussão, nem a Jurldicidade, nem

a justiça de tal medIda, se o legislador houvesse estabelecido o cri
t-ér Lc da reci...rocfdade de obrigações, vigorando a medida punitiva no~s

dois sentidos Isso, contrariamente ao mais comeamhc pr Lnc IpLo de
justiça, não ocorre. .

A Uni'ão. os Est-ados e o Município tem o direito. direto!

mente e por internédio de suas Empresas Estatais, de cobrar juros e

correção monetária de seus contribuintes e devedores, na cccrrêncaa
de mora, sem, como seria de justiça, a obrigacão de pagar os seus do!
bitos para cem empresas fornecedoras de bens e serviços e aos seus

servidores, também com juros corriqidos na data de sua ccnstí.turcãc

o cue ocorre nos dias pr eeentee é a impontualidade co~

turneira dos õrcãcs públicos no pagamento às firmas empreiteiras de

serviços e às fornecedoras de mater~al t sem que caiba a estas dire!
to a qualquer reclamação, dando-se por muito felizes quando chegam a

receber ,

~DA lP14766-~1
!:.J Afonso Arinos

f!J ~"O"V.""'''l~

\1'
Art • .l-6'-

VIII - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

b) a ampliação ou instalação de usinas nucleares,
de indústrias poluentes e de outras obras de
grande porte, suscetíveis de causal:" danos à vida

e ao meio ambiente, dependen da concordiincia das

comunidades diretament.e interessadas, I"'êlnifestada

por consulta popular.

~

Alínea "b" do inCiso VIII, do artigo :,I.J-=r
d) por idade aos scssetee e cinco anos para

homem, e aos sessenta anos para a mulher;

J U S T I F I_Ç,~

EMENDA lP14763-81 ....., -,
[1 COSfHITUINTE F"f.ORICEND PAIXttO

1CK'0/~u'T"OC.~iio

JUSTIFICATIVA

A s,upressâo sugerida ê conveniente, tendo err vista ha

ver disposição semelhante no artigo 410, alínea "b", que prevê

necessidade de autorização prévia do Congresso Nacional, torr.do,

ccnsecueneeaence, dispensável a consulta popular.

r -;;~.. -I:
NI7"~/EJI

Afonso nr.rnos

o refereido dispositivo é confl~tante COM o inciso 11;, do
artigo 52, que trata da propriedade dos lagos e rios pela Un~ã.o•

~DA lP14768·9 .....------"""] m--"."" ---I
tJ Afonso Arinos • ~J L PFT _

['J ?J.~,;;;"':''''''''''"'''''''~ "] fIllj'B',-B~

Art. 270 _ Compete ã União lnstlt.u~r impostos sobre.

I - ..•..•......•..••..•.•..••. '" ...••.......•..••••.•..

INCLUSÃO:
~DispOS1,.tivoS- a serem incluidos:

Art. 270- Compote à União instituir impostos sobro;'

JUSTIFICATIVA

Art. 56 _ Incluem-se entre os bens dos Estados:

I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes
dapõsito ou el'llcrgO;ntes.

Disposlta.vo er-endedc r Artigo 55

O inciso I do art. 56, do ..AnteproJeto, pas:;aria a ter a
segu~nte redação:

"Art. 56 - rncãuem-ee entre os bens elos r:stados:

sim como quaa.squezI c~r~~n~:~o~ ã~u=e~~:n~~l~~et;~~:np~~:~~~~~, e f~~;

I - •..•..••..•••.•..•..•..•..• '" ••..•.•...••..••.•

VI - produção, inportação, cxrcufacâo, d1str1buição ou
consumo de lubrl.ficantes Lfqua.dca ou gasosos c de
energia elétr~ca, imposto que incid~rá ur-a só vez
sobre qualquer dessas cperecões , exclulda a inci
dência de outro trl.buto sobre elas,

VI! - a extração, a circulação ou o consumo dos minerais
do País enumerados err aet , imposto que incidirá u
ma só vez sobre qualquer dessas operações, obser
vado o disposto no final do item anterior.

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

EMENDA lP14767·1
[il

, .. 'D"JI1I1<OO;io ,

A invalidez é uma situação involuntár:a.a e penosa do

servidor que obriga a rntexrcnoer , Dor erctavo alheio à sua vonto!

de, a prestação de serviços à União. Dessa forma, qualquer que

seja a causa da invalidez, ao servidor devem ter assegurados

oroventos integrais cara a aoosentadoria. Atualmenle acenas ar-,
guns casos de invalidez, orevistos em lei, dão direito a rrr cven-.

tos -Or-oporclonal.s. Os casos de invalidez, portanto, não podem

ser previstos em lei. mas, sim, devem deocnder de laudo esoec.ta-,

lizado elaborado Dor 6rgíios oracãars e idõneos.

fi
Inclua-se, onde couber, no título IX. capítulo VIII -

Da Administração.

JUSTlrICAçno

Art-E: assegurada aocsentcdcrIa integral ao servidor

que sofrer invalidez permanente, de qualquer natur~

ae , ccnorovaoa através de avaliação oor junta médi-

Art. 12 - • ••••••••.•• ••••••• •.••• •. . ••

I - • ••. •..••••..•..•..•...•..• . ...

"9 - por absoluta z.ncüpacLdade de pagamento,
ninguém poderá ser privado dos serviços
públ~cos de água, esgoto e energia clÉ!-
~

ca oficial.

E~Ir;NDA SUPRESSIVA _ Supressão da parte final da letra "g", passando

Art~go 12 - alínea "9" inciso I '·s - por- absoluta Lncapacfdade ele
pagamento, ninguém poãerá ser
privado dos servaccs públi
cos de água e esgoto".

EMENDA lP14764-6
fi Monso Arinos

P P1..,;:::;''''''·''''·''''·''''·

! •
Alínea "s", do ãnca.sc I, do artigo 12:

p:r''';;T:=J
tT'i'JiTIJ

Seria um retrocesso aumentar-se em 5 anos
idade da mulher para cbbençãc de aposentadoria Dor velhice A le
gls1ação ordinária já Consagra essa modalidade de epcaentecorãe
aos sessenta anos de idade para a mulher.

aeto'eaoa a democracia plena no País. com eãercões
diretas em todos os níveis e para todos os cargos, os únicos bas

tãões de resistência ainda exãatentee são a Presidência da RepQ

b1ica e o Governo do Distrito sederat

No caso da pres ãdênc le da República compreende-se
perfeitamente a s Ltuação , eis que houve uma eleição indireta b!!;
seada na legislaçl:!o então em vigor. E"adema Laj houve promessa fOE

mal do eleito ( e femhém de seu sucessor} de convocação de Const.f.

tuinte para devolver o Pai<; à normal Idade ( o que acabou ocorren
do). -

Permaneceçpor isto. só o Dio;tr1to Federal sem

Possibilidade, ainda, de eleger diretamente Sf'U Governador e vrce
governador, situação que se pro~ura;corrigir com a presente sugf'~
Uo.

n'T1l/~u.r~tIC.;Ic' ~_",---;

EH~N[)A ADITIVA

'IArt. - Serão realizadas eleições para Governador

e Vice-governador do Distrito Federal. pela voto
direto e secreto 1 em 15 de nar ço de 1988, com pro!

zc de mandato colncide'lte co.m os das eleições dê
1988 nara os mesmos cargos

rrr------ .~.d.'Q/Ccw,..ig/IUlcow,.dc

EMENDA ADITIVA

Inclua-se,
çl\O E DO ORÇAI~ENTO

.,Ih.~".!:-
., eJ~

onde coUber~ítulo VI! - DA TR!BUTJl

JUSTIFICATIVA

o aft'4:.eproJeto prevê a explora~ão dos serviços pQ
b1J.cos de enerqa.a elétr~':::a sob regime de concesaac (art. 54, XII) e
garante ao conceas.ronár-ao a Justa remuneração do seu capital ( art.
305, § ãmco , IV). Ta~s d~spos~t~vos não condaaem cal!' a regra e$tao~
lecida na alín~a "g", do inciso I, do artigo 12, que pretende garan
t~r o fornecimento de energia eãêeeace na hipótese de impossibl.liel~

de de pagamento por parte do eonsumador , Além de confl~tante, tal
d~sposit~vo representará sêxac risco à manutenção de serviço adeqlJ~

do pelas ccnceesxcnceaes (art. 305, Vi, pois o serviço de energia
elétrica é prestado eedaarrtc pesadíssiI'\os encargos quo oneram o
concessionário. Também não pode comparar a essenciabilidaele dos
serviços de água, da. qual. depende a vida, c dos serviços de eeçot.c ,
necessários à saúde, com 05 serviços de energia Qlétrica_

EMENDA lP14769-7
f'J Aíonso Ar '00;"'"

f:J P1.~::::"""""o""'.

• Art. 54, >"11, letra "E''

INCLUSÃO
DISPOSITIVO A SER Ir.CLUlDO~

Art 54, inciso XII, letra "f"
Art. 54 - Compete ã União.

XII - :~~~ã~ar diretamente. ou l'lediante concessão ou PQE

Acrescente-se ao projeto Constitucional, o eequ írrte

art!;go

r--
"Art. _ A União, os Estados,~tt'ito Fede,ral os

Municípios. as autarquias e ~s empresaspüblicas e de econor.1ia

mista corrlqira'o monetariall"ente. na base das Obrigações do T!.
souro Nacional-OTN. os créditos de sua retponsabilidadê, e havl

dos por pessoas físicas ou jurídicas, a partir de sua ccnstl tu!.

çllo até a data do res~ectlvo resgate. .

Parágrafo lJnie/) _ Õpagamento dos referidos créditos
~ deve ser realizado integralmente

até trinta dias após sua constittiição, sob pena de crime de re~

ponsabilldade lt

o instituto da correçao Monetária, introduzido na l~

giJlaç:'!(l "rasUeira h~mais de vlnta anoS, objetivau. lniclalme!!,

Alínea "b", do ~nciso VIII, do arl. 17:

"Al;:t. 17 -I •••••••••••••••••••••••

VIII _ •••••••• •••.• • ••••••• ~.•••• _." ., " ••

"b" _ a atllpl1>açâo ou instalação ele indústrias poluen
tes e de"outras obras de grande porte, suscctí
ve~s de causar danos ã v~da e ao meio ambJ.E!lite,
dependem da concordância das comun~d.ades ·d.t.:reta
mente interess<ldas, manifestada por consulta põ
pular". -

DJ.SposLtivo â ser suprJ.mido:

alínea "b u do inciso VIII do art.17 ~

JUSTIFICl\TIVA

A construção ou ampliação de usinas geradoras ele energia
elétrica passariam a depender de consulta popular, nos termos do

f - os servieos de dlstribulção de gás cc-ebuatIvej,
eenat.aaadc de qualquer natureza

JUSTIFICATIVA

Com o notável surto das pesquisas de gás natural e a ins
talação de gasodutos -em extensas reg~ões, visando ao fornecimentodõ
produto a u$uários industriais, co!"ercia~st inst~tucl.onl:ll.s e doml.ci
liares, faz-se ind~spensável assegurar à União a condição de poder
concedente dos serv~ços de d~stribuição do gás COI'\bustível canaliza
do de qualquer orJ.gem, cUJo trataMento eXJ.ge or~entação técnica unI
forme e eompat~bl.lidade com os interesses gera1.5 do País. -

Nas atuais condições de desenvolvimento econômico e papu
lacional, a distJ:~buição de gás conbustível canalizado perdeu suã
prJ.m~tiva característ~ca de restrJ.to interesse munic~pal ou regia
nal, para sl.tuar_se na órbita do; problema nacional. -

EMENDA lP14770-1tI Afonso 1\r~nos -----, fl-';;'LD'~--,

f:J Ple...::;:;;:::'''''''"·''''''..----] (113;"â78iJ

• lu:tigo 54, xn, 1."'."b". ...,"="""". .~
b - os êerviÇ05 e instalações de energia elétrica 00 âmbito interestadual
_.- e o aprovell:D:rento energêtlco dos cursos d água pertencentes à união.
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llií~~JEJ

s enede r ~IAN5VETO DE LAVOR

PLEIlARIO

Ao artlgo 218

PIENAR!O

Senador trANSUETO DE LAVOR

JUS1'IFICACÃD

Inclull-:SC entre oa direitos :lSsclturad05 aou C1D!"re~a

- dOI domelticos os prl!V1sto$ DOI incJ.s,os XIX e XXX'" do att. L3.

Ao al:"tl.go 11,:

de 1973

'u,,/III."....<o;lo,-------------,

EMENDA lP14777·8 ..... -,
ftl

J"llST1'PlcAtíi.o

o Hia. ...stih:io Publico Trab"lhilõta foi: otu;tido n:\ r!.

Iaçio cQnstante do nrt"~ao 231, enquanto cada Ulll d()s outros o

fo~ de-serlminadamcnte J:Tlclu1do,

Q.evC! ser dado Igual trJ:ltll.lflento.

Ir. proteção 11 mate.ulidade i um dos mal.S eletllentarl!.

dcve~es do Estado, t

Não se. compreende que 4S elllpregadlls dOJlles-tlcas rt
qUCm excluídas desta proteção, p01S const1ttlem grando parte da

forç~ê.tr.ll;bóllho.

O serv1ço doméstico e considl!:rado hOJe veI'dadeiro

cont.tato de trólballlo, ê regido pela lel n9 .5859 de 11 de de:z:~!!!

bro de 1972:, regulamen::ada pe.lo Peco nO -7 1 . B&5 de 9 de março

A fIxaçno da na cur e ea federal ou estadual do lh

Siio de Justl-ça C: nec:essãt'~'1.

Como esta redl.gJ.do o art. 211, poderá ii
l

LeI: Fede

'Cal e ã. Lc'1, Estadual es c a.c e reee e ea 3 Just1.ça J\sriir1.3 c esta

dun La da d e ê altamente p r e j ud Lc a a I aos s nec r e s s es d e cole\:J.

v$.dll.de.

JUSTIFICAÇÃO

Acrrlr;cente o jnc",so relatIVO ao Hl.n;u~têrlo Públ,1cO

Trabalhista.

Proceda-se a renumeraçno para que os incl.s05 pbedo!;

ç8/l1 ii ordeJII estabelee",da no jl;rtl.$O 187.

Ao art:l.go 211;

Ao Art~go 231 ,

lI,.tt.1.bua-se a Let. Federal a ot'tan:h.ação, compctên

Cl.a e o Proces'so da Justl.ça Agdin.a.

JUSTIFICAÇiio

o probLema da competê-"Cl:l' ti OIUltO c1e-Lil..ado (! exige

muita clareza pólra eVltnr as dÚvldól.$ e os conClltos de COlllp,!.

tinel.a, po-is estes tUllIuitU3J11. e retardam trclõlenc1apellte o and,!

Dlento do feito".

As Holestl.:ls Profr:;5ion:lls selllpre estl.Yera~ equip.!

Taul1$ dO$ A~:luent.cs do TraboalllO, e cuta equJ..('araç:ã:o ~Hl.rll1ane

ce na legisIaç:io atual, quer na Lel. 6367 de 19 de outub.o de

1976, 31.'tl.&0 2'1 lncl.SO I, na lel 6195/14, artigo 19 § 2li!", ou

Dec. 83080/79 artl.go 221, parligl:"aCo Ún1.co 1nclso 1.

E:st.ll. lei n.sse~ura e::q\l::cssam.cnte d:Lrc:Lto li previdên.

Cla $"ocl.al e o saUirUI maternldade e obrl.gação Ptevidênciii:la.

por força da leI nO 6136 de 7 de novem.bro de 197'" regulnmcnt.!

da pelo Dee, 75.207 de 10 dI!; Jancl.ro de 1975.

O AC1dcnte do Trabalho deeol:"~e l1a teor la do riseo. 2

prevl.sLvcl e ê ônus do empregad"or. O seguro contra acidente do

trabalho íi compuLsorlo e i feito pela i'revldêncla '50C141 pClr

força dll lu n9 6367 de 21 de ou~ubro de 1976 !"ara os Trilba111~

Inclua-se na competêncla da Justlça do 'trabalho ...

ações- relativas às JIIoLestias profissionals.

PLENJ\;R.IO

IEMENDA lP14776-0
f'l
f'J

'EMENDA fP14778-6 .... --,-
f: Senador nJlNSlJETO DF. ~AVOR

I
E a cccrtumcaoe? podem os injustiçados esperar reaLs

23 anos? Não é chegada a her-a de o poder mais alto da República. a

Assembléia Nacional Constituinte, manifestar-se a respeito? Com a

palavra os Srs. Constituintes

v';';';;'!iJ
llii~uw

EMENDA HODIF1CATlVA

DISPOSITIVO EHENDADO, Art. 475

JUSUfICAç~O

N§o há como procrastinar-se, Elinda maIs, a pacificação'

da familla brasileira. Se de um: lado- os Minist1'os MiHteres, cdm tow

do o espaço de que dispi5em. e que não é pouco, manifestam sua oposi

çtio à anist1a aos seos ex-colega.s. dê outro. os punidos, não nos pa_

recem dispostos a abandonar a lufa. até porque são homens. cu-jo pn~

sado revela limita coragem e determinação. E os constItuIntes de 1967

não podemos 'nos otrl1tir di-ante do quadro que nos é apresentado, sob P!!

na de- nos des,gastarmos irremediavelmente.

A questão posta à nossa dec.isão afigura-se-nos ba-;ta!!

te s-!mples. Em primeiro lugar devemos avaliar a sua justeza. para do!::

pois jJlg:um::s da oportunidade O resto constitui alegações estéreis que

não merecem sequer qualquer referência.

Em seu magistral prtigo no ""Jornal, do Brasll". edi

ção de 12.07.87, sob o título "Anistin ou Reparação?", Barbosa u;a

Sobrinho esgota a questão com uma clareza /t'eridiano. No seu entend!

mento não há anistia a ser concedida aos punidos a partir do golpe·

çfe 1964 As punições foram,decorrentes da posição tOlilada pelos oU!:!.

gidos na defesa do monopolio estatal do petroleo e do regime dem2

crático ;epresentativo. E conclui em determinado trecho: "Não me p!

rece que seja como de anistia, quando não houve nenhuma infração dos
deveres dos códigos. mil! ta!"es O de que se trata é. de uma nova lei,
ou de um ato de t'eparaç~o, a quem só deu exemplos de amor à hiera;:

quia e de obediência à disciplina Reparação, pois. e não anistia.

pois que não haveria maior absurdo do que conceder anistia a não cul

pados. a não rebelados, e contra os quais o único delito que se atrl
bui é o de haver obedecido aos~ juramentos prestados, Na verdade, r!

paração a quem, sem culpa, continua a sofrer castigos que se proloD,

gam há mds de vinte anos. l l

I _ reintegração ao serviço ativo e promoções da

carreira, com simultânea transferência, ex-c r.ícro , à inatividade,
salvo os milItares que desejarem. permanecer em atividade, que f1.
cam obrigados a realizar os cursos previstos para as promoções a1
cançedas ,

Nas atuaas ccnd i ...See de õcsenvo'tv imcnt.c econêmcc
e pcputecacneã , a d1.stI'J.bUl.cÕ:o de gás combustível canall.zado
perdeu 'Sua pr-amat ava cllf'actéríst1ca de r-es r r-atc J.nver-esse mUrlJ
~~~~l ou t-e gaonaL, para sa.tuer--se na órbl.ta de problema nacJ.d=

A supressão oroposta nJ30 or-e judaccr-â as e tavadcues
das empresas r-eg ronaas ou 10c8J.s de c1J.strJ.bu.1ção de gás, que
conv.rvem adequadzmerrte com 05 or-gan i.sn-os feder-e i.s do setor e
't aver-em os seus anter-e s ses r-ee suar-dcdos nela t-bnJ.stérJo das 1IJ.
nas e Lncrgia ao fJ.xar a polí ta.ca n<lcional do p'ãs. -

Concede anistia ampla, geral e irrestrita

Art. E: concedida anistia ampla, geral e irrestrita

a- todos os que, no período ce 2 de setembro de 1961 a 12 de feve

refrc de 1987, fornm atin,.gJ.dos, em decorr~nc1a de motivação paI:!:

t.í.ca , por qualquer diploma legal, atos instttucionsis e compleme!!.

tares , ou atos administrativos, e aos abrangidos pelo Decreto Le

gislativo nll 18, de 15 de dezembro de 1961, que não reverteram a~
serviço ativo, bem como aos atingidos pelo Decreto-Lei nll 864, de

12 de setembro de 1969, considerando-se preencnidas todas as ex.!

gências das leis e estatutos que regem a carreira de servidor PQ
bl!co civil e milHar, da Administração Direta e Indireta, na pr!!

sunçãc de que foram amplamente satlsfeitns, não prevalecendo cr.Jai~

quer alegações de prescrição, decadência ou renúncia de direitos,

sendo-lhes assegurado'

fl r~''''''''''''''''''

11 _ pro.mDt;ües a cargos, postos, graduações c nI
I' vef s , que obedecerão aos critérios de antiguidade, merecimento, - e~

colha e em ressarcimento de preterição. bem como os definidos por leis

especiais relativas a zonas de guerra e tempo de serviço, respeitadas

as perspectivas de carre.lra de cada um ao maior grau hierárquico,

III _ o recebimento dos atrasados relativos a saláríos,

vencimentos, vantagens. grati ficações, indenizações, pensões e cf!
mais remunerações a qualquer título. calculados e tributados mês a

mês, em cada ano. a partir da data do afastamento do anistiado, cE.

mo se não tivesse- sido afastado do serviço ativo, com seus valores

- corrigidos monetariamente até a data do pagamento efetivo,

IV _ contagem do período de afastamento como tempo de

efetivo serviço prestado, para todos os efettos legais.

S IR _ Ficam igualmente assegurados os benefícios est.!

be.1ecidos neste artigo aos trabalhadores do setor privado r dirige!!

tes e representantes sindicais, quando, por motivos exclusivamente

políticos, tenham sido punidos~ demitidos ou compelidos- ao afast,!
menta das atividades remuneradas que. exercia"" bem como. aos que rE,

rll'll imped-idos de 'exercer ativIdades profissionais em virtude de prC!.

sõcs ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, na forma. de lel

complementa...

§ 29 _ Os dependentes dos servidores civis e militares
e traball'mdores abrangidos por- este artigo, já falecidos ~ ou desap.2.

l'ccldos. farlio jus. às vantagens pecuniárias da pensi!o. especial co.!,

respondentcs ao cargo, função, emprego, posto ou graduação que t!
riam sido asseguradas a cada beneficiário desta anist!n. inclu~ive

as dircrenças atrasadas. até a dnta do falecimento,
§ )1:1 _ Para fins de aposentadoria, o cônjuge e os depen

dentes do anistiado que viverem de e>:1110. terão computado. o perío_

do de vida no exterior como tempo de serviço, comprovado o vínculo I

empregatício anterior,
§ AQ _ Caberá à União prover os recursos financeiros ne_

cessarIos à- aplicaçãO da anistia de que trata o presente artigo.
§ S~ _ Sob pena deresponsabiHdade civIl. e crimInal do !:..

;,tecutor da anistia perante o anistiado, os beneficios a que se refe_
re este artigo, deverão ser concedidos dentro do prazo de 90 (noven_

ta) dias a contaI'" der data do prgtocolo de entrada do- requerimento do

anistiado ou de qualquer um dos herdeiros ou dependentes do anistia

do falecido ou desaparecida.

t-I-Pl~-;:-'=:J

fui:~'m;:)

Artigo 66, § 19 J.ncl.SO- VI.

JUs'rIrtCl\'rI~'A

go 511, ta! a~~C'l.3aàgclN~~~rg~d6e~r~c.;~t:tgg.J~cjãou8Ho~0c~b~i::i
a supressao do J.ncJ.so VI Cio § 19 do art:J.go'6 do ~proJe"to,

Com o notável surto das pesqul.~as de gâs natural e

~e~~~~~~gçãg g~9g~~gd~tg;u~~J.~~t~~~~~t~iNi~~s~o~~;~~~~s ao J~~~-
!uClona~s e _doml.c~l1.aresl faz-se l.ndl.spensavel assegl.lra~ a Unf

d6 :ã~o~~~g~~t~~eio~:~al~~~~~e~;e q~~~q~~~V~~~~e~~ ~~~~r~~~t~ã~
~:nI~t~~~~~e~r~:~~nã30 t~~~;~a .un1.fot'llle e compatJ.bJ.hdade com

-.---

e, 427, § 19:
§ 19: _ A pesquisa, lavra ou e},ploracão de minêrios e o apro-,

ver.ecmenec dos potcnc.1.al.s de emergia hl.dJ. ãuLaca de que.
trata este artigo dependem dn autorização dns popula
çêes indígenas envoLva.daa e da aprovação do Congrcssõ
Nacional, caso a caso.

Inciso VIr do art, 'tOS'

CHrflD1\ SUPRESSIVA

Dispos1.tivo emendado: artl.go ~08

O l.nc1.SÓ VII passaria a ter a seguinte redação,

Art. liOB - lncumbe ao ?oder Público'

VJ ~~g~~r~~b~~~~:a~l;g~isOdem~~a~~~b~~~~~=~ãga~~l~i~:
do.

VII - exig,J.t', para a instala~ão de at1.vidades l\I)1..~n

cialmente caUSJ1dolü$ de degradação do ul~i~
8mbl.ente, estudo prêv1.o de J.mpacto ambiental"

JUSTIFICATIVA

A supressão da l.déJ.a de avalJ.ação do estudo de iMt'I"lcto
ambiental e.m ilu<hencia populãl', comnat1.bí.lioz.ün'Jo-se tal ,\i\e:}.so

com o artigo t110, letra ub", de acordo com o qual toda .flt 11.10a

de I?Otencialmente causadora de dc~rada..~o do melO ambiento. le ...

_ ra, ai'êm do estudo prévJ.o do impacto D.lIlbJ,ental, sua insra1;lr;ão
_. submetida li aprovação do Conr,resso U,"]-::-J.Ollêll.

~

DISPOSITI' /\ SER SUPRTtUDO

,-

Art. 6G - Compete pr • ivamente aos 11unieipJ.os:

5 19 - '"l,ctt., ., aos l1unl.c"Ípios:.

DISPOSITIVO EMf1'IDAIX)

Art._54 - eatJpete à união:
XII - explorar d1retamente OUmedfante concessão ou penn.issão.

•••••••••••••••• 0.0 0.0 •••••••••

h _ os serviços e instalações de enerqra elêtanca, de qualquer o
rigem ou natureza, em tcdo o território namona.l., -

JUSTIFICATIVA: b
O ~t:OJeto eeeetetece, na a.I.1nea "it' do inciso XII da art.54. que cem

pete ã L'ni5.olegislar sobree~ O art.~ estabefece que o aproveitaroorilõ'ãõS
potenciais de eno=ar' hidrólulica será feito no interesse nacwnal Por sua vez,
~~~f~=se~i~r-z que constitui CC!!1PE!tencJ.a da uruão ~guilo que re-

'l'ãIs dlsr,oslçoes conflitam-se canodisfOSitivo quesepretente IOo:hficar ,
por conter inadequada restrição ã ccrceeêocíe da União na natêrãa, 1\ redação SU~

rida eseâôe accrêc cem o sistcrna adol::qdo pcâc Jmtcpro]eto e -

~;gen'jntte,;"quí~ge."ê;,;da;-etrqodi~;Ç;~ÕO; h;cons;~i;ti~t;U~ci.-&ona;-5' ;broo~;_i_;;'e;;ir~a_-uNum;-,j;,i
00, não é p:lSsive.l íracionar a ~tci'icia legislaUvaede ou
execução),sob pena de estabeãecer-se verdadeiro caos, representado pela multJ.phci
dade de remas estaduais e federais inc:ulin:lo sobre un erstera, cujo gerenciamentõ
restará impraticável Por outro lado, a restrição ao p:der da Uruão, coso conca 
dente dos serviços de eneJ:gJ.a elétrica, preconiUldo no <mteproJeto,representa tm
reeeceessc, que 00 passado sJ.gnificou preJuízos incalculáveis ao õesenvcjvarento
do país. A interlig<1Cão dos serviços de energia etéceaca 50b o canando da Inião é
J.ndispensável ê unlfomu.dade,reguladade e segurança desse imp::lrl.:ante serviço de
infra-estritura cnmênuca scrente a federalização dos serviços de energia elétri
ca,útplant:.:x1a cem a Conlib.tuição de 1946,can base no C-texhgode figt1i1sde1934~
tiu fosse unifomi.:ada a frequencla elél::rlca em tc:ilo o Pais/~sl:abclecJ.do o plüllCJii
nento global do setor e a exploração racional dos recursos dJ.sfOllíveis PeJ:mitJ.U ã
ofcrtade energia a custos econãrdcos em todas as áreas do territórJ.o nacional,prmci
pallmnte em. r:stados das R ogifus Norte e Nordeste,cuJOs custosdcenargia c!étnca 
seriam insufOrt:ãvols,se 05 susteres etéeracos dcuass€rl de ser um serviço pÚblico
federal. :e de se lembrar, a prop5sito,que a CClfIIXltencia federal não signJ.bca res
trição à p.1.rticipaç50 dos I:stados na exploração dos serviços de energia t?létrJ.c.1,
através de soclo::1i3de de econania mista sob controle estadual, COlOocorre atual 
"""te.

~.

i>ispositivos a serem suprimidos:

O fi 19 do artigo 427.

: JUSTIFICATIVA:

A supJ:;essão da previsão de autorização das populações índige
: nas envolvidas se taoz. necessfix:ia para compat.ibilizar o texto com os
I pdn.ipios inerente~ ao Direi.to Público nras-ileiro, Já que-- confor

me se depreeniJe do caput do artigo - se exige o interesse nacJ.onal,
e em sendo as tex:ras ocupadas. pelos índios bens da UnJ.iio ,não tem
sentido criar tal condicionamento.

Adernais, o capItulo VIII _ (;;lrt. 424 e parâgrafos) estabelece
que compete ã União a proteção t.otal dos 1mb.os c. suas terras, e que
só pode ser executada através do Congresso NaCl.onal, encarregado da
proteção de outros direitos previstos Jlesta Constituição.

"A lPl1.771-9-,.."..,..---------:J
• Afonso Arinos

r.r---------- ,11,0'11I"""'.<0;10



1544 • Assembléia Nacional Constituinte

,In""" IIrh'lnn<; ... 1'\1'1:\ 11'1 1l1'l'i d c 19 de dezembro de 1974 ea1'4
os Trabalhadorcs"Rurau. umba s aup Lemen t a da a pelo Ilec , nü~~=..,,;

rc 83.0S0 de 24 de j ene a eo de 1979. Estas Leu s excluem da

lIroteção o empregado d ctae s ti ac o ,

g preC1.50 reparar essa lnJustlça.

IPI4779-4
'tel1adar MMJ'WtTO ')1' L/,VOR

PLENARIO
r.r fnro/Nfrm"~ç.l<1 _

Ao artigo 192;

EllIU1UI!-SC o 1nl:1.50 Itr p a s s c nd o o conteúdo das

letras "a". "b" e "c" a eens m cu i r em os l.nC1SOS V. VI e VII do

art. 191.

Art. 464 - Os fundos exu s c en r.e s na data d a promul-

9 gaçíio de s t a constitu1.ção serão reav'a\1~

dos pelo Congresso NaClonal no prazo de

do1.s anos e 1ntegrllr-se-Do 110 Orçamento

da Un1.4o ou das Reg1.ões. cent o rce d1.!.

puser a Le a

A 'l."edação atual e ep r c s en t a uma ame a ç a , ma r s que l.SSO,

uma proposta real de ext1oção dos Fundas de des envcfv a een r c , Ora,

esses fundos serão i ne c runences vãllodos para a superação dos d e ae

qu i.Lfb r a o s regl.ona~seJnm e Lama nad a s as a eu a i s d r s t o r çjie s que

os transformam em "negõcl.os da Chl.nll", man1.pulados por um clube

"pl."1.vê", em dc e e rncncc dos rncaras s ee coletivos Elim1.nem-se,pol.s,

estas dl.storções com li democrntl<:ação dos fundos de de s cavo Iv s meq

to em seu planeJamc;to, admln1.sc:ra çâo e apl1.caçà'o.

hercícloo da nenoe r e c i.a , Q.uer dizer, quanto mal.5 perto e s t av e e a
sede do Foder DeC1nôrl.o d a qu c Lc s que 11 e Lu estão eu j e r e.e s , 11101.5
p r ob ab i.Li.d ad e de o poder s e e democrátlco I:ste e um pon t.o !funda
mental: Não teremos uma autêntica denoe r e c i e no Brasil se ni\o bcu
ver uma forte tendêncl.3 e es c encra í.a endc r a , uege , p01S, ab r a r mâõ
de ce r cc a ve th e r i as t a s e r ada s na Constltuiçno que co nfund em 11 Fe
deraçtto com um e ec a n i smc de convl.vê:nCl.4 de Estados carentes de u
nl.dllde nacl.ona1 para abl."açar a federação como rns eeewenec de Demo
c enc La'", (CELSO BAStOS, A Fedcr3ção no Brasll) -

ü a a n t.e não só da falta de tt"adl.ção de autonoml.n dos Es
tados, mas de sua a nv r ab a La d ad e f r na nc e a r a , adeu ru.s r r e c rve e at(i
pc La t i.c a , os d a t adcj-e s fora1l1 maa s coerentes Vargas nceecu lnter
v en cc r e s e as ccneee c s-et r e s xc c n ec e Eab r a c a r am 0$ Governadores ndi
m cc s , certas de qu e a FeuQrao;ão nraslle:l.t".o não passa de uma fan':;
cas i a JU'l."ld1.co-Constl.tuclonal Fato comprovaJo d s.u tiu r numan t e pe!n
s a eu a çEc de l.nsolvêncl.a dos Estados e Itun a c Êp i.c s , e pela constan
te peresrlnação de Governadores e Pz-e f c a zo s a 8ras1l1..:I, em busca
de socorro para suas adml.nlstraçôes.

A questão ma1.S grave C que e s s a falta de eu ccnoeu a ad
lllínlstratl.vll resulta n a falta de au t.o norm.a p o l.Lt i.c a , O ccv e rne
Central não ab r a mão de d a.v ad e nd o s po La t a c c s quando np La c a lnJe
ções flnaneC!l.ras nos Estados e HU1\l.cípl.os. Por essas c p c r outras
~ que se deve que e tn.c na r nno apenll.s o p r-e a r d en c La La smc , IlI;]S taCl
bem o FcJerall.smo Il r-a s r Le a t-o ,

Aqul.te por exc cu s c de podcres c de rns ceuncn t.c s de
pres'liio sobre os dcmals podcrcs.consl:ltuídos, c este por C5C.'lsSez
e e.sv c e a anc nt;c dos me ao s para consegUl.r seus 'r e a r s ObJ ...C1VOS.

JUSTIFICAÇÃO

r; ev rõ ence que essa crise do Ped e r a La smc '8r;]Sl
lezro r110 se resolve com um<J lumplcs refOrll'.1 trJ.bucõrl.;] e umn d a s
trlbul çlio ma1.s j u s ea do Orçnmento federal. A proposta de um novõ
Pe de t a Lr s mo se l.mpõe para dlvidl.r melhor o bolo da ecee t ee trlbu-
tân.a e certo, mas também para estabelecer Ulll salutar equl.).íbrio
entre as d Lv e r e a s esferns de Poder, entre as un ad ud e s federadas e,
p r a ne a p a Ltat.n t e , entre as reglões Geo-PolIticas.

Não ue e i.cc em propor para o Bras1.l um novo Fede
'r a La s mo $=01'1 ênfase ao poder pol1.t.1co regl.onal. Esse Fcderalir;mo 7
Regl.onal niío representa uma proposta rmp c r t ada , s era fundamento na •
reaI1dade e que se pretenda seja determJ.nadn art~I1.c,lallIlente. TrJl
ta-se de um amp e r a e a.ve da g c o g r a Ea a e. da ecns c aênc i a nac r c na j, Os
Estndos podem ser crloaçõ.=s artl.fle~a1.S mas as reglões naõ.

A prOpoSlto, covem fr1.solr que os const.lotUl.ntes,
em seus trabalhos e pronunc1.amentos têm se apresentado mal.S como

~~~r::e~~~:;:sb::~~~~:),~e:1~::~:, c:~~m:e~~:s~~~:~~:s ee~;:d~~*n_
tes partidãrHls.

Fora do Parlamento, os mOV1.nentos el'lbrl.onãrlOs
do poder regionnl remontam ii cOncCl'çdO cln SVDE~r.. SVDMl, SIWECO,e
SUl)ESUL - esvazladas como os proprlos Estadas ne pcrl.odo autotl.t~
r1.0 - ma1S hOJe revlgoradas ao lado de outros org3n1..'lIllOS rCIPo
n3l.S que se consollodalll atravQs da sempre. maJ.S l.ntens;] t1tuação dos
blocos rcs,1.0nal.D de Governadores e das bancadas reglOn<'llS no par
lamento.

1:.ssa crc~cnnte eonselênC1D. reglonal t'esulta, de
um Indo, de cl"rcunstâncl.t1s l\J.stõr1.eas e geo~rii{l.cas e, de outro
lado, da E,0ll.tl.ca de e:<.ot'bltante concentraçao de poderc$ por par
te da Un1.o10 c do poder p"lr."Ilclo nssomado por algu::l'i Estado.! rleo:!i
e desenvolvl.dos contra a mal.orl.a de Estados subncrsos na penur;l.a.
Tuelo l.sso atenta contra a Federação e contra li. sobrt.vlvêncla dos
rst"ldos Hembtos,

Por outro lado, eVl.dencl.3!J\-so. s('lheJ"ltilcntc os e
fC1tos perversos das po11t~cas setorl.alS para .as reg1.ões. I:hC!t'lpI1
f1.canl!o-se· As grandes declsões em defesa da economla n.;tctoll;]L ge
rum rC'lultados Janoso'! para li malorla Jas rCSlôcs, i1llmclltanJo as
srl.tllntl.S I. pl.rl(~oS"l'l d1.~par1-oIadt.s l.ntc.r-reblOn:llS. A~Slm vel!l o
correndo com a pol1.t1.c.2 <1c sub Çt1.tU1Çâl> d<J'i ll'lllQrtl)"Õc"" " pal:'t.lr
d~ 1931•• C~m D. .ln~t~la'i:~o da l.Iulustrl.n automobtll.stl.ca e até eom

Torna-:::e. pOl.S, urgente una compac'1.bl.l1.%ü ção das

~:~~~~~~: ~~~o~~a~~n~:~u~:5P~~~t~~a:o~:~~~~:~~~ai ~~~~i t~~~on~~~:~
uo pelas rcgl.õl.s federntlV3S. 

g precJ.So dlH~ar bem elllro tres pontos'
19 - A proposta não põe. em r),5CO n eXl.st'ênc1a da

Federa)ão, pelo contrãrlo, a purl.Iica dos .IIr
t1.fl.cl.al1.'imo$ e, em consequQ'ncl.a, a en~al.xa
melhor elll nOSS4 reall.uadc.

29 - O rederallsno Reglonal não ell.m:l.na a autono
rnl.a dos Estados mas a fortalece por d01.5 nô
tlvoS ele" se colocam C!:l\ situação absolutã
mente 1qual1tãr1a perante 0$ demalS I:.stndos

~:n=~~:ah~:~~~~l.~a:n~~e~~~~o~mI:~ ~~~~~up~~
.&I.ões. -

39 - A proposta. não introduz proprlamentc uma
quarta esfera de poder, mns uma form;] cole
gl.ada do e)"crclclo dos poderes Jií e.X1atentes
nos h.s tndos que se aSSOclal'l em rcgl.ões.

_ Restarl.a r.!sponder nessa preocup3çiio COl'lO evlo-
t~r a formaçno de super-regl.oes, eomo por exemplo: o trl.angulo Ria
Sao Paulo-thn.:zs GeraLs?

O problema, segundo a proposta, serâ enfrentado
por duas ned2,das' pela erl.açno de U!'l fundo de equall.zaçiio reglonal
e pela possl.bll1.dade de uma legl.slação complemcntar que dQsestl.mu
le toda forma de hegemon1.a de uma reglão sobre. outra.

_ Por ult.:mo, vale ~estacat' que a proposta não l.I!l.

poe, mas faculta a fol'maça.o de regl.oe.s. I: a processo prcvJ.sto para
tal fl.m ê dellloeratleo e. partl.cl.patl.vo.

F;]ee t:ll.S razões ;] ii \·l.stD. de todos os fundD.TlIen
tos que embasam a c),lst(;:ne1.a do Fedcralismo das regzões e que espe
rllmos contilr com o apo1.o dos nobres colcga3 ConstltU1.ntes. -

py:~;'~

rr;v:'3[ãiJ

pr;,::~~"~

fS7;zmJ~LUl"'O,C."' ..;:M.u.Cg",,.UI

.LlN"IO/oo"IU.~/'"'CO", •• J:~ _

PLENl'iRIO

O C.lIrtórJ.o part:J.cular 'é um resquício do feudal.lsmo P2
l.!tl.CO adllll.nl.stratl.vo A nova Ordem Constl.tucJ..onal de'le aboll.r e!:,

se pr1.V1.legloO. A emenda procura uma solução 1.ntermedÍ;lrl.a estab.=,

lecendo um prazo razoavel para o processo de e.statl.zação de todos

os cartÕ'l."los. O texto eomo está no prOjeto representa uma vanta

gem a malS, entre os prl.vllcsloOS dos tlotulares das servent1.as.

retlrD.-lhes a parte onerosa das servenLl.aS e'<tra-JUdl.Clal.S, qun

se transferem ao Estado e assegura-lhes ,l.ntocado, o suculento bolo

das servcntlas C!xtr<l- Jud lC),;] lS.

Altere-se a redação do Art. 455, conforme segUll:

TE.Tg'.".T"'C... l:D ~

"Art. 12 - ..

I - A vida, em todos os momentos de sua el-istência"

uê-se ao Art. 12" item I" do ProJeto de Constituição, a seguinte reda
çãos

Art 455 - Sl.rão cstatlozaUD.S toda::> as servent~'s

do foro JudJ.cl.al e e:..t'l."a-Juu1.clal, 'tes

pel-tados os d1reitos dos seus atual.S t1

tulares por um prazo nno sl,lpcrlor a

anos,

EMENDA IP14784·1
fl SfNADOR lIA"SUETO DE LAVOR

EMENDA lPj4783·2
[li S,..dor "ANsurto NE LAVOR

=- 'uTonun"'o.;;:~, _

A emenda ten põr obJetiVO oferecer uma redação mais conoisa e.

e abrangente como requer um texto constitucional, fugindo dessa nane,!

I ra de discussões acadêmicas, evitando-se polêmicas sobre tema de direi

• to fundamental represent<:ido pela vida da pessoa humana.

tmbora a s s eguea d a no art. 196. a au co numa a adt·l1.nl.!.

tratl.lIl1 dos Orgaos do Poder Judt.cl.ãrio que e um l.mpcratl.vo 50

c ce t , níio se concretl.zarã sem a alteração propost.a,

Penosas e lamcntiivc1.s siio as c c ns e quênc ae s da atual

subord1.l1üção IlOS outros poàeres, pOJ.s C ev a d en c e que estes só

eu r d am de. amplinr os seus quadros, ampo eta a a t r e f a.a do Pode.r

Judl.cl.iírl.o de. forma tão ostenS1.va e tão prejud:l.c:l.al ao PaIs

A l:l.fllitação dos Orgãas do Poder JudlCl.ár1.o e das su

AS dotaçoçs, estã eltlperrando o andamento da Justlça e desta

forma pr:l.vando a população do ma).s elementar dos dirc1tos so

l:.:l.a1.s, o d1.rc1.to dc obter a prestaçi:o Jur1.sd1.c:l.onal, favoreceE,

do ao in[rator no "Issesurar-lhc I.mpun:l.d3de.

Não se pode delxar ao cr1.tcrio dos outros poderes a

crlll,:ão c a dotllção dos Orf~ã05 do Poder JUehc,dirl.o.

Faz-se neccsslir1.o- que haja autonon1.a dos Tr:l.bun'llS .!!.
f:l.m dt:! que poss3m clevar o niímero dos seus componentes, Cr11lr

11.11Ç:io e Julgamento, novas servenl:1as e novos Quadros, dot.aE.

do-os adequadamente pnra estejam capacl.tados a cor responde

rem ã sua nobre lD1 s s ã o

JustJ.ça tardla é lnJustlça.

Ocorre 11l.nda que nno é Justo nem e út:Ll ou razoá

vel levar a exaustSo os Juízes dos dlversos Trl.bunalS, das

d:tversns V;:Iras e Juntas de ConcJ.llaçâo e Julgamento e os Se!,

ventuãrlos. como oco't're atualmcn.te preJud:l.cando não sõ a ra

pidez eomo tllmbêm a qual'-dade de prestação jurl.sdl.c:,-onal.

/o alllpl,ltude dn autonomJ.a llclmJ.Justratlvn Vlr1.ll.

encontro e eomple!'lentarl.a a ,,"utononla FJ.nanceJ.ra Jã Ilsscgur!.

da no 54 0 do Art. 196 e nesta encontrar1-a SUl! llml.tação.

Acrcscente-se, de.ntro das dlSpOSl.ções translcõriall, o artl.go de

redaçiio secul.ntc,tn",d-< G.<::rl:.<..hvt.

Arr. Todos os estu<l.a.:ntes punl.dos por ll.toS de

nature.za le&lSlatlva com base nos Atos Instl.tuel.OnnloS e Complll: 

ftIentares podttrão retomar scus currJ.culoti e reSSl!rCl.r seus I'leJl.l1

zos escolares e dl.dãtJ.C:os sem qua:LSquer ônus f1.nancel.ros e mediaE,

te reguJI: especl.al prevl.sto em lel..

JUSTIFICACÃO

r.r----------,(.""~~n""''*'~----------,

ShÇAO VI

DOS TRIBUNAIS E JVIZOS DO t'RABALllO

rr;:;;~'~"'~

cr;;;'iPJ

Art. 212 - sEo orgliOtS da Justloça do Trabalho'

I - Tt"1.bunal Supet'lor do Trabalho

11 - 'J,'rl.bunal.s Regl.OnaloS do Trabalho

11:1 - .Juizos do Trabalho

_"'M~lí~'y;,~,
ALTI:RE-SE A SEÇAO VI IDO PROJETO CONFOlU1C SEGUE'

tJ PLtNÁRIO

'EMENDA lP14786-1
f'J S1 ",no, IlAN'JJETQ De T \1>0'

Art. 49 - A organ1znç~o políC1CO admirustratll1a da Repúbl.=.

ca Federat1.V8 do Bras11 compreende a Unlão,

Regl.ões Federatl.vas, os Estado~, o Dlstrito F.!:.
deral e 0& Hunl.cíp10S • todos eles autônomos

sua respecttva esfera de competênc.1.a

EMENDA IP14785-9
pJ St"ADO' "A"'''fTO OE 'AVOR

Altere-se a redação do art. "9 conformt:! sesu~'

r.-r---------- rur"'N:Tmc~;;,"'_---------_,

Acrescente-se ~o A'I."t. J..81 a c~pressão ser,ul."ltc.

o Decreto nt;\ 477 c outros atos de exceção punIram

tIl1.lhares de estudantes brasl.lei.ros. Nem todos puderam mi1J.S reco 

brar seus escudas) impedidos, por razões dlversas e até por desa

daptl!lção' ao meio escolar convenclonal.

Não basta rev0ll.lIr todo entlllho autorilarlo. I!. 0PC!.

tu no c justo oferec(!r uma adequada opol."tunldade àqueles Jovens que

interrolllperam suas c:arrelras escolares por atos do arbl.trl.o.

f'J PLEN"'O

EMENDA lP14781-6
I!J SENADO' lIA"SUeTO DE LA;~;'

.§ 29 - Pólr.a a tlollleação. o Tr;rbunal encaml.nhar5 ao Presl.

dente da Rl.püblica 11.stas trÍpl:l.ces resultantes de elel.çõet: a seree;

reallzadas.

--+} ..para as vagas destinadas ã magistratura, pclos mero 

·;:.......broS' do prõprl.o Trl.bunal,

b) pnra aS de Advogado"! e de membro do Hl.nl.stiir1.o rubI..!:.

co. pelo Conselho rederal da Ordelll dos Advog.lldos do

BraSI.I e por 11m colcg:l.o elel.toral const1.tul.do Procu

radores da .Justiça- do Trabalho, respcetivalllente,

§ 39 - Das dec1sõ\1s do 'tnbunal Superior do Trabalho niio ca

berá qualqucr rccur<:o, salvo ao Supremo Tr1.buna1. Fcdera1 no CllSO

de ofensa. l1.te.rlll a dl.sposJ.tivo dll ConstitulÇão. •

Art. 213 - Il.averã, em cada Estado, pelo menos, um. Tr1.bunal

Reg1.onal do Trabalho, que. sera 1nstlllado na forma da le1..

J 19 - O Tribunal Superl.o'r do Trabalho compor-se-ã de,

no mí.nJ.mo, vinte e cinco lI1nistros, todos togados e vita1!clos, sendo

qu),~e nomeados pelo Presl.dente da Repiíbll.ca entre Juizes de carrei

r<J da mngJ.stt'atura do Trabalho, cinco ent.re Advogados com pelo mcnns

dez anos de efet1.vo exerc!cio profissl.onal e cl.nco entre I!Iembros do

Hlnl.Stên.o l'übhco do Tubalho.

o federah.smo brasl.le1:t'o esteve sempre mUl.to pr2
Xl.IJiO do m1.to e mU1.to dlstante da rc.all.dade. Como fet1.che intocâvel

e 1mut:ivel o pr1.nCíplO federativD, ao lado do prl.nclp1.o republl.eano

tem ultrapass.lldo 05 rCmpDS e os reg1.mes, sem maJ.or-es quest1.onnl'len 

tos, como um dos alicerces da ordem const1.tuclonal.

E e aSIl1.m que se apresenta no projeto da constl.

tuz.ção do nobre relator »rRfMRDO ('ADnAL~ .que re:::a no seu 11l'tigo ~'9:

"A organlznção POll.tlco-ad'-Lnis1:'t'ativa da Repu"bll.ca Federlltlva do

BrOll.sl.1 comprc;~nde ti; União. os Estados. o Dlostr1to Federal e os Mu

n1.':rpLOS. todos eles autoRamos em sua respeetlVa esfera de compctêu

Cl.4" ...

profund.:ls d1.ferenciações 11lstnricas, poll.ticas e admlnl.stratl.vas
C':h.lstent:es cntre. as ex-colônias Eedcrlldas norte-amerl.cünas e as
ex-pravlnc),as do lmpen.o do Brasil.

Pouco tal'lbélll parcee IllIportar ao" const1tUl.ntes de 1987
que a autonomia dos Estados e Hunl.cípios hOJe e una flCçíic.. E
mais que l.sso ê um atentado contra a Democracia, Vl,sto que, até
em sua matrl.Z o fcderalisl!lo atuallozou-se, llrocurou fundnmentar-se
dl.ferente ,Jaqueles que lhe deram or1gem, e se apresenta como supot"
te do Estado Democrático. -

"BoJe nos Estados. Unl.dos. hã uma firme convicção que a
descentralização do poder ê um instrumento fundamental para o e"

Pouco lmpOrta nos cunstitulnte'l de 1987 quI. a Fe

deração Dras1.1c1.l:"l cenlla su10 1lll>.lI CÕpl.<1 serVl.l, um vcrd;uJciro pIá 

1;l.0 dos prl.meiros const1.tul.nt"es l:cpubll.c:mos em Cl.ll1a da CO\lstit!ul.-

Altere-ae a vl!daçno do Art. 464, conforme Segue:

uá um eVl.dente nbuso a respelto dos títulos c graus

8cadêlllJ.eOS Jâ se d1.SSC ser csee o pars dos Q.:Ich.:lrcl.s.c dos

"doutorcs". 'I! pre.cl.so estabelecer a ve'rdade e cV1Lar a usurpa

çÃo também ne!;te ellmpo

Art. 481 - ... Sendo os titulos e graus acadêml.cos r,2.

dcf1nufos l:m l(!l.

tJ 'LENARIO

F,-----------'l110'~U"I"C.çlO----------___,

EMENDA lP147824
[!J SENAOOR lIANSUETO DE LAVOR
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.JUSTlfICAÇ1\O

Como tal não aconteceu, voltamos a apresentar a r.!
ferida Emenda, a fim de que se corrija o Lãpso ,

As convenções acordadas pela União, por Estados-mem
bros, pelo Distrito Federal ou por municípios, com pessoas ou enti
dades estrangeiras I das quais resulte obr1gaç11.0 de qualquer nature:
aa , constituem, em última instância, vfncufc potencialmente: gravoso
para todo cidadão nacional pois, em situação de iliquidez crítica do
mutuário f'az-ee necessária a interveniência do Tesouro Nacional jun
to aos credores.

O exame dos acordos externos de qualquer natureza de
ve consti tu!r competência do Congresso Nacional, e não apenas do S~·
nado Federal, não somente pela relevância da matéria, mas principal:
mente pela necessidade de sua ccnver raeçãc política e de seu contro
le por todo o Legislativo.

II - Suprima-se o inciso IV do Port. 108

IX _ O Chefe do Ministério Público da União e dos

Dê-se ao Art. 203, Inciso IX do proJeto de Constl
tuição da Comissão de Sistematização a seguinte redaçêos

.JUSTIFICATIVA

A redação proposta ao Inci~o IX do Artigo 20) do

Projeto de constituição foi aprovada na Comissão da DrganizaçlJo dos
poderes e Sistema de Governo (Emenda na 351091-3), razão PIilla qual
a reepresentamcs à Comissão de sj s temat í zeçãc (Emenct.a na CS 01831-1)

para que a mesma viesse a integrar o aot-9projeto desta Comissão,

com a justificativa aditada naquela oportunidade.

Estados.

fJplENARIO

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 203, Inciso IX

EMENDÀ lP14792~1,_ ....., ---,
e:cnN5UTIlTNTE VICTOR EA,~ÇÇOJI"'O>LNIL- _

r.-r------ .L.d."'/cQw'ltio/&~lco..,lt.... _

t' PI ENaRIO

o Amazonas perdeu as terras devolutas que con~

ti tu em suas áreas mais promissoras e de crescimento econô\lIico cer to ,
isto é, as que estão às margens das estradas de MANÀUS/CARACARAI/eOA

VISTA E PORTO VELHO/MANAUS.
O Acre perdeu 100% (cem por cento) dos bens de

seu domínio

EMENDA AQITIVA

Aérescer artigo com a seguinte redação, no TíLulo X - DISPOSIÇiJES

TRANSITORIASl n.-.& ~~
"Art. _ As terras ainda devolutas, na data da pror.;ulg,;

cão desta Constituiçdo, transferidas para a
União por força de legislação federal ordiná
ria voltam a integrar os bens de oomíruc dos

Estados" •

~ICAÇAO

1. A União .não poderia, cons~it:ycional e legltim~

mente, llor ato legislativo ordinário, transfe
rir para o seu llatrlmônio terras cevoãutes asseguradas-ao Estado de,2,

de a Constituição de 1891, sob alegação de necessárias para o desen
volvimento econômico, sem Qualquer anuência~dos poderes Estaduais co~

petentes ou pagamento de indenização
2. Todos os Estados, e especialmente os emazôru 

cos, foram sensivelmente afetados, pelo oecr!.

ucc e e c aJ.IHln que .0 princi:plo tl11 Ilvocnt;ão lml'0rt"t I
na lnstiincla Iiur c a , retic.llndo o d r r e r cc ao recurso que se-

rl11 ns s eau r aac caSa o EU1.to nc.1"m"'lnfOf'''''''''' ,.,,, T,.,,, ..~ ...... ., "'~. __.. _ ~

r.r H.TO!J.'""CI;.O

"EMENDA"1~14788.3' ..,... _
CJ DEPUTADO JORGE ARBAGE J tJ-;~;TO00:=J

) tFI"~7ã7J

EMENl)A lP14789-1
~ .Q LUIZ FREIRE

r.r------ r~••••'o/Cow"".O/I •• OO.'.'b

_ to-Lei n!l '1.164

o Pará e Rondônia perderam jurisdição sobre ce!,

i
ca de 70% (setenta por cento) do terrltór~o que passarem ao domínio da

União. _

3. Respeita-se, .com a recaçüc dada, as situações j!:!..

ridicas já criadas com e administração, pela

União, das terras dsvo.lut.es, transferidas.

serão.
Par. unico - Os membros dos Tr:l.bunl11.s Reg1ona1S do Trabalho

c) 0'\ \lIumbros do Mlnlstiic10 l'iíbllCO, e Le a r o s dentre os procura

dores do T'r ab a Lho da r espec e rva reglão.

b) os advogados, e Le r t.e s pelo Conselho scce r cna t d n Ordem

dos Advog.lluOS do Brns1i da respect:l.Va reg1ão,

Art. 215 - As Juntas de COnCl,1111ção e Julgamento serão e ompe s 

tas por um JuIz do Tcabalho, que 113 prcs1diLrâ e por doJ.s v o ga a s

classistas temporiír10s, representantes dos empregados e empr e g a do r ee],

r snpee t rvame n t e

Art. 214 - Os 'rr ab unm s Rcgl.On81.5 do Trabalho serão comp o s t o s

de Juízes fogados e v1.talíclOs, nomeados pelo Pres1.dente da Repúbl.!:

ca , ob e de.c a d a ti mesma p r op c r e a.on a La dad e e s e e be t ec i.da no § IÇ' do

Art. 212,

S 19 - Os veg a r s , c t e r cos pelo voto da r e t c dos as s c c r edc s do SJ,1

1-' axee ec COM sede na Jurisdlção das Juntas, serão noaendos

pelo r ee s i.den t e do Trl,bunal Re g a e n a L do Trabalho.

Art. 2.16 - Ale), d1.sporâ sobre a com)H~.tênc1.a do Tr!bunsl Supe 

rlor do Trabalho Ls mr r s dc s 05 recursos das decJ.sões

dos Tn.bun.llis Regl.on.lll:l do Trabalho, nos d r s s Ld i.c s

r nd rv s du m s , nos (':iSOS de ofensa 1. I a t e r a I dlSpOSJ.

t Lve ecns c r euc i cna t ou de 1;;1 federal.

S 29 - A Le i, poderá Eaeultat: a convocação de voc,nl,B, pelos Tr1-

buna a s , para a t.u a r ern e x e Lu s a.vumen t e no Julgamento dos

'dLf:s!dios cc t e c rvcs •

a) os mat:l.st'Clldas • e s cc Lh.Ldc e pelos Tr1.bunll.1.s por promoç.ão

de Juí=es do Trabalho. por un tt a gu r d a d e e me r e e zrae n r e 81

ternat1 v amen te,

§ lQ - A Le a, d1.svot7ã sobre. a const1.tu1.'ião~ i.uve.a t a du e e , l~

risdt.ção e c.ondJ.ções de exe r c Ic i c dos órgãos da .j us t r ç a do 'rrab a 

n.e ,
S 29 - A Le r , nas Comarcas onde não houver sido c r a e da Jun

ta de Concll1.ação e Julgamento, poderá: a t r a bu Lr- sua competênC:J.8 a;s

Juíl':es de na r e i co •

S 39 - ,Os vog a a s terão s u p Lc n t e a e mandato de três anos, p e r ma e

ca da s duas reconduções.

P.'t't. :304.

Justificativa

p;~;:;;=]

tf3!gfi]

tll\rt. 123 _ Na tramitação conJuota O',J emqual
quer das Casas, as propostas de emenda à COIl5\.itui-
ção e os projetos de l~i, complementar ou ordinária,
de inic:iativa dos membros do Congresso Nacional, te
rao preferência sobre as proposições versando o mesiiic
assunto ou que sejam idênticas em seus fins, apresen
taclas ulteriormente pelos órgãos Elos demais poderes."

JUSTIFICAÇA-O
A COl'I'Çetência IQais expressiva do Poder Legislativo,

qual seja, o de fazer a Lei, vem encontrando, nos últimos anos, um
esvaziamento injustificável, em virtude de continuadas f'lodificaç5es

constitucionais.
Esse esvaziamento, em grande parte, é motivado pela

circunstância da precedênc~a das proposições do Poder Executivo face
às de iniciativa de parlamentares.

Assim, quando estamos todos interessados em ver re5
tabelecidas as prerrogativas tradicibnais do Poder Legislativo, nada
mais coerente que venhamos a colocar a questiio da precedência das pr~

posições, a fim de que as iniciadas nas Casas do Parlamento l porque
destas a co~petênc!a básica da produção do Direito legislado, tenham
precedência sobre as apreser:ltadas ulteriormente pelos órgãos dos de
mais poderes.

nccescente-se ao projeto oe Consti tuiçdo da ccmí.ssãc
ae Sistematização, na Subseção II, Seção VIII, capítulo!, T!tulo V,

o seguJ.l'lte Ar.t. 123, nenumer anoo-ee os demais:

TUfOII.'T"'CI~.Q' _

flplENMIO

EMENDA lP14793-0 ..... -'-- --,
l!J CONSTITUINTe VICTOR rACCIQrU

e=;~~'~

&7'~ã!WJ

Os p1anejamntos do pa!s se reduzido a mera declarações de I,!!
tenções do executivo, não se obrigando os Governos a cumprI-los, e
modificanrlo-os por simples resoluções dos minist't'os de cada área

É necessárIo que o planejamento seja rigorosamente cumprido,
o que obrigará a que sejam mais realisticamente elaborados e, caso
haja necessidade de Modificações, terão que sofrer aprovação do le

gislativo.

§:3tl_ A cada Quatro anos os governos federal, estaduais e mu
nicipais encaeunharêo ao respectivo legislativo, o planejamento de
desenvolvimento econômico, com as correspondentes políticas de desen
volvimenta seto't'iais e espaciais I as quais após aprovaçi:'!o pelo legi~

lativo; terão força de Lei

Acrescente-se ao Artigo 304, do Projeto ele Constituição elaborado pela
Comissão de Sistematização, o seguinte parágrafo.

PLENllRlD

EMENoÁ- lP1479D-5, ..~.
(!J Constituinte GEO'lI\NI BORGE·-S----------

Art". 217 - Compete ã JUBtlça do Tr<lbalho processar, eenc r í rar

empregados e empr~glldores, as que'ltões do~ trabalhadon:s avulsos

as causas decorrentes das relações de trabalho dos s e rv i dc r e s com

o n Hum.c Ep ac s , 05 Estados, o us.e e r Lec lederal C 11 Unlão. anc tu s cve

suas 3utarqUl-as e os 1l-tl.gl-05 o e s.cwde s de a c s.d en t.e, do cra.balho e. ,
mediante Le a , outras cen er cv e r s a a s aeec r r en ces da relação de tra

balho, i.nc t us rvc prestações dev ad a s aos s rnd i c a cc s em decorrâncl.a

de instrumentos cc Le r rvc s

, § 19 - uevenac l.mpa.sse. nas ne.goc\aç.õe.s co'te t rvas as 'Partes P.2.

de rjic eleger a rb r c r c s , a ec tus rve n JUlltlça do Trabalho

§ 29 - Recusando-se o empregador a negocJ.nção ou arbltragem ,

ê facultado ao 81ndleato a]ul.2:ar processo de diss:::dl.o

coletl.vo, podendo a JUStlÇI1 do Trnbalho estabelecer

normas e condl.ções, respel.tadall as dl,spos1.ções conven

elOnal.S e lega15 mí:nlmas de proteção ao trabalho.

§ 39 - A 101, especl.fJ.carã as hl.poteses em que os dl.ssidl.oS c.2.

• letlvos, esgotadas as posSlbl,lld.lldes de sua solução

por nesoclaçao, serão submetufos ii aprec1..llçíio c1a Just..!.

ça do Trabalho, cUJos deci.sSes Fodedió estabelecer no

vas normas e condl.çSes de trabalho e que delas sõ CI1

berii. recurso de; embarsos para o mesmo 'órr,'ão pral.lltor

da sentença.

11. presente emenda decorre de aSll1.rllCD.O nl:llt:U"nml"nl fi

unânl.me da HaSlstraturn do trabalho. Acredito que, se .lleolhJ.da

na sua l.ntegra, tr.llnsformarã a nossa Justiça do Trllbnlho

erandc ),nstrumc.....to de F::l:t. soc1.a1 que deve se~.

l)llprj<ma-lIIe li. letri\ "f" do 1nc,":;0 :I,

r.r T.UO/""ST""'.ÇÕO' .--,

:lO\.
110 artigo~

(fPúS/RS~

ffiig.fllJ
'u.."'Q/CQv.. do/l""~ov.'dG, ~

Art 188 .. , .
I

I - ingresso, por concurso, de provas e títulos, com a
participação da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Pübll
co, obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação, podendo
a Lei elugir dos cam:lidatos p.rova de habilitação em curso de Escola
de Formação e Aperfeiçoa'llento de magistz:ados

Il-
a} •• ,. •• • ••••••••••••••

- b) ....... " ••••

c) aferição de merecimento pelos critérios da presteza
e segurança no exercIc!o da juriSdição e, ainda, p.ela freqLléncJa e
aproveltam.e:nto em cursôs ministrados pelas Escolas de Formação
Aperfeiçoamento de ~lagistrados.

EMENPA ADITIVA
PI~POSITIVO EloIENOJlDO: ~rt. 188, inc~scs I e II c)

CAP!TULO IV
00 JUOICIARIO

SCÇIlC t
DISPOSIÇOES GERAIS

05 ítens I e II , letra c), do art 188 do Projetó de
ConstituiÇão da Comissão de 5istematização, passam a ter a seguin_
te redação'

tJ PLENaRIO

EMENDA lP14794-L.....tJ DEPUTADO VIC10R FACCIONI

.. TUTo/~u'n'''';.o

IntI:oduz.a-se no Projeto de constituição da CCllttissão

de Sistematização as seguintes alterações:

JUSTIFICATIVA

I - Acrescente-se ao Art 1ClO o seguinte item XII,

reflumerando-se os demais.

Tendo apresentado emenda estabelecendQ que a autCl

nomia Municipal é assegurada na Constituição Federal,torna-se ne

cessária a supressão da redação do parágrafo citado

"Xl! - autorizar ou vetar pre:viamente emprésti
mos, acordos e obrigações externas, d~qualquer

natl,lreza, de interesses da União, dos Estados,
do Oist-rito F'ederal e: dos municípios."

EJ.lENDA SUPRESSIVA

Suprima-se a redação do § lI! do art.55 do ProJeto de Constituição.

tJf'LENI\nIO

r.-r----------".."...."...,.,------------;

JU$TIF:ICACZO

e pr,.ncíp1.o elementar em dJ.reJ.to yroces5unl que o

p~acesso, li. c.nUSl!. 50 C. tra....sferldll pllia Inst'iinc).a Su~erla't,

ao fJ..rt.lll e em c.llSO de recur~o, c.llb'!vel c oPOrtUno.

Cada Qrg~o do Poder Judic~'iir;lo tem sua competên

da orl,g~nãrla e esta deve fer respeltada A luernrqula da<:

:I11$túncllIS se Ia2: neeessnrul pat'll atrl.bUlç~O· dessa competên

C~/l or,lglníirlll par.ll o procelllSamel1to do;o recursos, :-

O Poder JlId1.c:dirlo c uno e da sua unldade resulta

a est~lllll,dade do tI1.eio SOC.plt pela praprLa l1fj.r\l\llçâo do po

der,

'~'iio lH:lvendo desmando, erro grosseiro, n'iío lIe jus

tLf1.ca a lntelvenç'iío da hlerarquia, lIIob pena de desprestl

Gio da Just,.ça,

/I avoençD"o de prace/ao e U\IIll rClllln1Scêncpl do con

tenC1.0BO lldrunistrllt1.VO, de lia mUlto abolido. Nio hã I'r/ui:

parn ser res1lucito.da.

•

EMENDA lP14787·5 ."''' ---,
l!J • .senador }IANSUETO DE LAVOR
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CAP!TULO IV

00 JUOICIARIO

SEÇAD I

DISP05IÇOES GERAIS

Art. 188 •• ,. , •• ,

ENENDA ADITIVA

DISPOSITIVO [MENDADO' IIrt TBB

A) O princlpJo da formaçao e aperfeiçoamento de magjstra

dos, através de Ins t rtuações destinadas a desenvolverem um processo

cultural-educacional especializado e deonto16gico de conhecimentos,

pode ser conteúdo de normas educacionais em uma constituição conce!

tualmonte formal (V. Afonso nr-mos de Melo r rancc , l!! Direito Con..!

titucional, Teoria da ccns t r turçãc , As Constituições do Brasil - FB,
rense , 2111 Edição, 1981, p , 47, 81, 8ft; e José nrcnsc da Silva • .!.!!
"Aplicabilidade Das Norma~ ConstitucionaIs, p , 29) ,-

8) O princípio da forlllaç-1:lo e aperfeiçoaraento'de Magi!

trados, por evãtíentps razões fáticas t cient!ficõJs e jurídicas, é

;;plicável aos juizes da UniaD e dos Estados, e nãc , apenas, aos E!

t ados s ederaccs , Causa cet.ereunante para inserção do princípio na
seção I - DisposIçõe5 uerat s - do capítulo relativo ao Judiciário,

C) A insti tucl.onal1zação das escolas de formação. e
aperfeiçoamento da magistrados figura no Att 144~ Itens I e IV, da

Constituição Federal vigente.

C) Algumas escolas s~o vinculadas diretamente hs 5upr!

Inas Cortes- de Justiça - Estados Unidos - Jap30. ou super'Vl.sionadas

pelos Tribunais de Justiça - Brasil.

1) It dinamizaçfto- das escalas depende do obter de reCll!.

sos significativamente inferiores aos destinados a qualquer outro

liceu púb-lico e particular ~ por nada perceberem o diretor, supervi-

• SÇlres, coordenadores, e os professores receberem pelo número de co,!!

fetêncJ.as proferidas,

JUSTIFICAÇAQ

o capítulo em que se insere o artigo em referência contc!!!

p ra , em dispositivos esparsos, a atividade privada complementar nas

mencionadas áreas.

A presente emenda visa precisar, no dí spcsf t rvc introdut,2

no do capitulo, o alcance exato da designação seguridade social. com

o que se preservará a Identadade da previdênc1a complementar, cuja m,!

nutenção é imperativa. tendo em va s t a a abrangênc1a realmente slgn1

rfcat.íva d"e pessoas físicas e ju'ridicas nela envolvidas, os direitos

ecqurr í ccs já const i tufdos , a atuação que vem desenvolvendo e sua e!

trema relevância sob o ângulo econômico e social.

Acrescente-se. depois do item lU do ar t 188 do Projete

de Constituição da ccmaasãc de Sistemati~ação, o seguinte dispos1ti

vo , renumerando-se os demais'

D) O preceitual!zado no Art 11111, com as formas e co,!!

teúdos dos ítens I e IV. da Consti tuiçao federal, é o reconllecer

pt>los detentores do poder político de procederem. as análises e as

rec.eitas contidas no conhecido "Diagnóstico Para Refoua da Poder

Judiciário do Supremo Tribunal Federal", formulado em 1975,

E). A 30 de junho de 1986. o Supremo Tribunal federai

revHJcou principio e a Comissão Provis6ria dos Estudos Constituc1E,

nais refE"rendou-o ao normat1viz~wlo nos Arts. 94, I e 268, § 211, )!..
tra "a". do ~rojeto,

F) A preocupaçl:l:o com a formação- e o aperfeiçoamento

humanístico, técnico e cientifico dos maglstradcs assola os condutB,

res políticos dos estados democráticos europeus. americanos. norte
sul~ e asiático;. !taBa, Holanda, Bélgica, Al~nanha DCldental, po.!
tugal. Espanha, Jap~o, Coréia do Su)" Estados Unidos. Kiõx!cO-, Colô~

bia e Argentina.

IV _ previsão de cursos em Escolas de Formação e Aperfel

çoamento de Nagistrados como requisitos Ou mcent Ivos para ingresso e

avanços na carreira.

H} Após o edi tar da Emenda nli! 7, foram criadas e _ din!

mizadaS 18 escolas de formação e aperfeiçoar:-e:nto de magistrattl, re,!
poctivalllente noe; Estados do "Acr~ Amazonas. Bahia. Espírito Santo.
GOlliS, Maranhlio, Watõ Grosso. Mato Grosso do 5ul, Minas Gerais, P!
rá, paraíba, Paraná 1 Pernambuco, PiauI. Rio Crande do Sul , Rondônia,

Santa Catarina e no Ulstrito Federal. As Escolas dos Estados de S~D

Paula e Rio de Janeiro, dependem de aprovação final pelos Tribunais

de Justiça~

Sem a seiva const1tucio~l, a maioria fenecerá

r.r--------"...r......" ••

J) As escolas de formação e aperfeiçoamento dos magi~

trados sau .Ii;' 1IIais eficazes instrull'entos para converter o judiciário
em poder social, e erigI-lo à categoria de poder moderador dos de

mais poderes políticos e soclais, l1bertando-o da condlçao de poder

meramente instl tucl.onali;ado

r

L) Nd:o se recriará o Poder Judlciárío siMplesmente al',

pllando o número de tribunais, mas clJidando-se da formaç~o hunanís

, tica e do aperfe!çoa~ento permanente tecnJ.co-científlco dos jubes,

sobremodo dos de pnmeiro grau de Jurisd.1ção, Urge prepa.rá-los para

conhecerem-se e conhecerem os múltiplos fatores atuantes na formula

çlJo do ato sentencia1 e saberem utilizar os instrumentos geradO.;
lo progresso no campo da cibernética e informática, par.a venceren o
volume crescente das exigências de prestaçl:les jurlsdiclonais

,EMENDA lP14798·1
I:0EPUTADO VICTOR FACCIONI

A constitu:l..ção em V:Lgor adota uma dJ.ferença de elo!!
co anos entre a J.elade da mulher e a d o homem no que se refe

re à concessão da epceeneeeceae ,

De acordo com o que d:Lspõe o art. 4· da r.ea Comple

mentar n!! 11, que J.nstlotuJ. o Programa de xesaeeênca.e ao Trab.il,

lhador Rural, e dá outras prcvaeêncaes, a aposentadoria .... por

vemace é aevaea ao trabalhador rural que tiver completado 6S

anos de a.dade , sem estabelecer qualquer distJ.nção entre -tra

bal.hador do sexo raascuã.ano e do sexo Eema.na.nc ,

JUSTIFICATIVA

t.ass:un. una quea tjio de justiça que se J.nclua no n..Q.

vo texto ccneeaeucacnea um d~poSJ.tivo que assegure à traba

lhadora rural os cenezIcacs prevlodencJ.ár::Los, ãncausave a apo

eeneecceaa, tal. como ocorre com as demaa.s, caeeçceaes de trabl!.

lbadores.

EM!:NDJ1 ADIT~VA

DISPOSITIVO EHEND,'IDO. o.rt. JJ3-

Pelo seu elevado alcance accaea , esperamos

o epcc.o dos nobres Constituintes para esta sugestão de narina

ccnstntucaonaf , consagrando-a de fortl'a dcfinit.J.va no texto da

nova Carta do Pais.

ccneadexemce muito elevada a idade' de 65 anos pre

va.sce na PllORURAL paxa a concessão da epeeeneeeceae por velh.!.

ce , visto que no campo começa-se a trabalhar precocemente aos

sete, oito, nove anos de aeeee , de sorte que o cansaço também

chega mais cedo.

Dadas essas razões, propomos para a camponesa o di.

reauc a epcsencaecrae aos canquence anos de adade , por J.nval],.

dez com qualquer aaaõe , ou aos 30 anos ele eervaçc ,

A seguridade social é a de caráter oficial, compulsória,
conslstE;lnte na atuação governamental nos setores da saúde, da previ

dência e da ass~stêncla social,

l1TULO IX
0,'1 ORDEM SOCIAL

CIIP!TULO I1
D,lf SEGURIDADE 50CIIIl

Acrescente-se. ao art. 333 do Projeto de Constituição d~

Comissão .de Sistematização, o seguinte parágrafo t1nico-'

IIrt. 3:33 '" , ••••••• , •• , •• , •••• ' •• , •• ,.

parágrafo I1nico, A' seguridade soclal, que tem caráter p.!!

bUco, não impede a atividade. de natureza- complementar, nos termos

da lei, de entidades privadas nos setores a que se refere o presente

artigo,

I!.I Acrescente-se ao Projeto de ücnst.Ltufção da ccmt ssãc
de Sistematização, Titulo V, Capítulo 1. a seguinte Seção VI, renum~

rende-se as demais Seções e respectivos artigos:

"SEÇAO VI"
"Do exercício do mandato parlamentar"

"Art. 114 - O exercício do mandato par raeentar , e~

tenôido como tal, do Vereador l- Deputado

Federal e Senador, se concretiza na triplice função

política, legislativa e fiscalizadora,
S 19 - O eeerctcac do mandato parlamentar

se reaUza dentro e fora da respectiva Casa LegIsla

tiva, constituindo o Plenário o último momento da d~

cãaãc no âmbito da representação carIamentar ,
§ 29 _ Na execução das funções política,

legislativa e de fiscalizaçãO I os Deputados federais

e Senadores, a nivel nacional, e os Deputados Esta

duais e Vereadores, a nível estadual e municipal. re!.

peet.Ivamente , terão amplo acesso a todos os setores
da Administração pública,~

.JUSTIFICAçnO

Muito se tem dito a respeito da presença e ausência

dos parlamentares no Plenário, como se tal situação, por si só, enn1!!,.
basse toda a gama da responsablhdade eros representantes do povo,

O Plenário, na verdade, constitui ulQ momento, apenas,

cu- um dos momentos, e por mais importante que seja, não o unico do

ato legislativo,
Desta formo, considero importante dar ilt'Dplitude

mandato parlamentar e ao seu exercício, que se realiza tanto dentro

como fora da Casa Legislativa, e a qualquer hora 1 dia e local 1 quando

o Parlamentar se reune CQlJI setores da comunidade para auscultar e d!:.

bater propostas. de Governo, de Projetos de Lei,.- de reivindicações ju,!2
to ao Governo, ou à própria Casa Legislativa l Otl ainda para colher d,!

núnC"las e depoill'lcf'ltos que interessam ao ponto de vista político e. l~

gal, quando- debate pontos de vista de interesse público na imprensa

escrita. falada e telev!s.lonada. ou quando fiscaliza obras e serViços,
apura atos e fatos da administraçlJo pübllc8, que mereçam um exame roals

detalhado. e fora do âmbito rest~ito da Casa Legislativa que integra,

ou ainda, quando se reúne nos Gabinetes Covernamentais. com os respecw

Uvos titulares e seus auxiliares para o encam1nhamento de reivindic.!.

ções relacIonadas com. o Programa de Governo.

EMENDA lP14796-4 ._---------,
f:CONSTlTUINTE VICTOR FACCIOIU J ~;~~~;J

J ffi/g7lYJ

1\ mulher, esposa ou companheira, bem como f:l.lha
rna3.or de ôlgr3.cultor, que com ele trabalha na mesma propJ:3.ed.il,

de' tural, não pode f1C<n: excluída dos beneficios da Prevldên

c.ia Soc2.ül, pois de f~to e àe d:Lrelto exercerat1v,l,dade 1aOO

r::Lal no l'Ieamo conJunto famJ..l3.ar,

H) Após o editar da Emenda n2 7. foram criadas e dina-

mizadas 18 escolas de formação e aperfeiçoamento de aeqrst.raccs ,
respectivamente nos Estados do "Acre, Amazonas, aenre , Espiri to S82

to, Goiás, MaranhAo, Hato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,

Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, piauí, Rio Grande do Sul, Rondô_

nte , Santa Catarina e no Distrito F'ederal.

As escolas dos eaeaccs de São Paulo e R10 de Janei

ro dependem da aprovação final pelos rr.ibcnars de Justlça,

Sem a seiva constitucional. a maioria fenecerá

Na verdade, a 1nc:lusiío da mulher trabalhaodra ru-

rdl ou ~allponQsa no 53.stema de segur1dade socJ.al, como dJ.ro],.

to J-flcrcntc à sua condl.ção de partJ.cípãnt"e noprocesso de d€!
senvol.Vl.nlento e ge:raç5o da rJ.queza nac:l.onal. const.:J.tU1 uma
antJ.ga reivJ.mh.cação das tJ::abalhadoras rurais do meu Estado,o

R::LO Granpe do Sul, qomo de todo o País.

1) A dlnal'lizaç~o das escolas depende do obter de recuo!.

50S significativamente' inferiores aos destinados a qualquer outro

liceu público e particular. por nada perceberem o diretor, supervi

sores, coordenadores, e cs professores receberem pe Io número de CO!!

E) A 30 de junho de 1986. o Supremo Tribunal Federal

revificou princípio e a Comissão Prnv í sér-Iu dos Estudos ConstituC!2.
ne.ts rererendce-c ao normatlVlzá-lo nos Arts 94, 1 e 26B, § 2~, I!!,

tra "a". do projeto.

r} A preocupação com a' formação e o aperfeiçoamento hu

manistico. técnico cientifico dos magistrados assola os condutores....
políticos dos estados democráticos europeus, americanos, norte-sul,

e asiáticos: Itália. Holanda, Bélgica. Alemar'lha Ocidental, Portugal,

Espanha. Jap.§o. Coréia do sul, Estados unidos, Mé>:lco, Colômbia

Argentina

C) Algumas escolas são vinculâdas diretamente às Supr.!!

mas Cortes de Justiça - Estados Unidos - Japão, ou supervisionadas

pelos Tribunais de Justiça - aras í r ,

Estas, as razões da pres~nte Emenda,

L) Não se recriará o Poder Judiciário simplesmente am
pliando o número de tribunais, mais cuidando_se da for maÇao hcsnani~

tica e do aperfeIçoamento permanente técnico_cientifico dos j..Jíze;-,

sobremodo dos de primeiro grau de jurisdiç:!o.. Urge- preparáwlos para

conhecerem-se e conhecerem os múl tiplos fatores atuantes na formu

laçrlo do ato sentencia! e saberem utilizar os instI"umentos gerados

pelo progresso no campa da cibernética e informática, para ve-v:erêl'TI

o volume crescente das exigências de: prestaçlles jurisdlciona1s

D) O preceituaI Lz adu no Art 144, com as formas e co!!.

teúdos dos' itens I e IV, da constituição federal. é o reccrmece r
pelos detentores do poder poJ.ítJ.co de procederem as analises e as

receitas ccntadas no conhecido "Diagnóstico Para Reforma do Poder

Judiciário do supremo Tribunal Federal", formulado em 1975

H} A educaçllo é permanente, mas em relaç;ll'o a formaçao

e aperfeiçoamento dos juízes implle-se seja, ainda-, especializada,

sistematizada, e, SObretudo. deontol6gica, quer diZer, norteada P!
ra o amar, com consciência e espirito, sua profissfto e a sacrifi
car-se pelo reall-zar da Justiça,

JU5'lIFIC.l\ÇXO

C) A insti tucâcna t Iaação ces escolas de roraaçao

aperfeiçoamento de magistrados figura no Art. 144. Itens I e IV.

da Constituição Federal vlgente.

A) o princípIo da formação e aperfeiçoamento de magi~

t radcs , através de instituições dest inaoas a desenvolverem um prE.
cesso cultural-educacional eapeca a.l í zado e deontológico de conheci
mentos l pode ser conteúdo de normas educacionais em uma consti tui
çlJo conceHualnente formal (V. Afo.nso ArInos de Helo Franco, l!! Dl
reito Constitucional, Teoria da Constituição, As ccnet t tuí.ções do

Brasil _ forense, 21íl Edição. 1981 I P 47, 8', 84, e José Afonso

da Silva, 1E. "Aplicabilidade Das Normas Consbtucionais, p , 29 n•

"f) t assegurada d. mulher camponesa. trã
balhadora- 1:uro1l al;:salarinda ou que exerça at.::Lvidade
Inbol:'J.al CM rp.g1me de propr:l..edade t:amil1ar ou dc e

conomia familiar .. a aposentador18 aos 50 {cinqüenta}

anos de :Ld~de, por 1nva11dez 'Com qualquer :Ldade, ou
aos 30 (tr::mta) anos de serviço,

Inclua -sc no artigo 356 do ProJeto de Const1tu1.-
ção al~nea L, com a segu1nte- redação:

JUSTlfICAÇAO

EMENDA 2\DI'l'IVA

B) O principio da formação e eper reaçcanentc de magi.§.

t.radcs , por evidentes razões fáticas, cãentf races e jurídicas, é

apllcável aos juízes da União e dos Estados, e não, apenas, aos E!
tados Federados Causa determinante para inserção do pnneípio na

seção I - mspcetçees Gerais - do capítulo relatJ.vo ao Judlciárl0

~it~~~l~~;~~~P';~~~'-O-N-I-----=----:=J-'"~~~"':J

-"] to/faPJ

~~=lll.S...tl.I=:Ll:'l""-
J) As Escolas de formação e aperfeiçoamento dos magis
trados eãc os mais- eficazes instrumentos para converter o judiciá:
rio em poder social ... e erigi-lo ã categoria de poder Jl'oderador dos.

dellais poderes políticos e aocãara , Líber tando-c da cOf\diç~o de no
der meramente InstItucf cne l í aeco , -
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JUSTIFICATIVA

O C6digo Tributário Nacional, em face de ter sistematizado
um ramo novíssimo do 'direito, que se ressentia de uma teoria g~

ral, dispôs sobre conceitos fundamentais I de caráter mui to mais

doutrinário do que legislativo no sentido de disciplinar de condu

tas Dividindo em dois livros. trata o primeiro do Sistema Trib~
tário Nacional e o segundo das normas gerais d"e qireito tributá
rio. ~ um código acentuadamente conceitual, com respaldo -
até mesmo na doutrina internacional.

Assim, concorda a. doutrina, sujeito passivo é a pessoa

obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária • diz-
-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a si

tueçãc que constitua o respectivo fato gerador; cHz-$e responsá:
veL, quando, sem revestir a condiçãa de contribuinte, sua obriga
ção decorra de disposição expressa de lei -

De qualquer modo, em homenagem ao princIpio da reserva le
gal, o sujeito passivo de obrigação tributária, seja contribuinte
ou responsável, somente pode ser indicado por força do lei

Todavia, a par da conceituação jurídica do sujeito passi _
vo, existe o fenômeno da repercussão econômica ou repasse do ônus

financeiro da carga tributária, que ocorre ,tipicamente ,nas chane
das imposições Indiretas. AI. o tributo Incide sobre o bem ou ser

viço, agregando-se o seu custo financeiro ao preço desse bem cu
serviço. Veja-se o exemplo do Imposto sobre Produtos .Ihdustrial!
zados e o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias A lei diz 
que o sujeito passivo é o industrial (IPI) ou o comerciante (ICM)

Todavia, o valor desses impostos I embora recolhidos torma lnente
pelos sujeitos passivos ,eleitos pela legislação, quem suporta
seu ônus é o ecqua.rente final, em face de seu custo agregar
preço.

A partir dessa constatação, a doutrin~ passou a distinguir
o contribuinte de direito (aquele eleito pela lei) do contribuin
te econômico ( aquele que suporta o ônus efetivo da carga finan _
ceira do tributo).

Quando o artigo 265, item 11, letra <Ia", veda à União, ROS

Estados, ao Distrito Federal e aos Hunicípios instituir impostos

sobre o patrimônio. renda ou servíços uns dos outros, está-se
homenageando a Federação (autonomia dos entes políticos) e,simu!
taneamente,desonerando o já altíssimo custo da administração pú
blica. Todavia, essa imunidade constitucional é insuficiente para
atender a esses fins, em raz.ão do fenômet\o da repercussão eco.nÕ

mica Assim, no caso do IPI e do ICH, acima exemplificado, quan-.
o município adquirir bens ou equipamentos, estará sofrendo o re

pas;;e d:, custo desses impostos. urge, pois, a previsão de hip6t.!:,
se de imunidade consti tucional que proteja realmente A téC'nica

melhor, dessa forma, é a de reconhecer imunidade sobre a opera 
ça:o em sí mesma, retirando-a do alcance do poder tributário.

Instituto Nacion_l da Previdênc:ia social, o jO!zo competente é a I
Justiça FederaL ~ mais, em se tratando de matéria sindical u

foro competente é a Justiça dos Estado ou a Justiça Federal, quan
do estiver em causa ato do Ministro do Trabalho ou de seus delega
dos regionais, e, ainda, quando o presidente do sindicato agir por
delegação destes.

lUTO/JU"""~,,,, ____,,,

f'J PLENARIo

Inclua-se no ítem U do artigo 265 do Projeto de Constitui
cão da Comissão de s tatenet Iaeçãc , que trata de vecaçãc , dirigid;

à União, aos Estados, ao OistrLto Federal e aos Municípios para

instituir impostos, a letra Ile ll , de acordo com o seguinte disposi
tãvc , -

"Art. 265

I -
II _

a)

b)

c)

d)

ejaens e equipamentos adquiridos pelos Municípios, quando
destinados a obras e serviços públicos."

Constitui principio de di ..e.1to que cumpre en órgão julgador

o cumprimento de suas próprias decisões. Na Justiça do Trabalho não

é assim recente enunciado do C. Tribundl Superior do Trabalho, de
n9 224, adotanj,J o e-itendmento emposado pelo E. Supremo Tribunal
m definiu que nA Justiça do Trabalho é incompetente para julgar

eção na qual o sindicato, em nome próprio pleiteia o recolhimento
de desconto assistencial previsto em sentença normativa, convenção
ou acordo coletivos. '

Com isto chega-se ao notável absurdo de um juiz. de carreira,

que se c:speciàlizou em direito civil, penal e administrativo ver-ee
às ..cftae com o direito do trabalho, enquaul.n uuLr.u que es tucou

comprovou seus conhecimentos nes ce ramo de direito, fica a margem
das questões relacionadas com o trabalho.

Desde que não se amplie a competência da Justiça do Traba _
lho, forçoso será admitir a desnecessidade de uma Justiça especia
lizada.

üí.r-ee-é que a ampliação da competência creccní.aeda importa

rã no congestionamento da Justiça do Trabalho. Não procede o argu:
mento Primeiro, como qualquer outra, a Justiça do Trabalho sofre

a crise da Poder Judiciário, cujas causas determinantes, por cer _
to, serão corrigidas pela nova Carta Constitucional, em especial,
pela falta de autonomia financeira e pelo descaso com que tem sido

tratada pelo Poder Executivo. »0 que se refere à Justlça do 'r r aba
lho, a multiplicação dos conflitos individuais tenderá a reduzir:

se com a instrumentalização dos sindicatos para que, através de

comissões, possam solucionar os litígios nos locais de trabalho
Assim, a proposição cuida de ampliar a competência da Jus

tiça do Trabalho permitindo-lhe que conheça e julgue não s6 os
dissídios individuais entre empregados e empregadores, entre tra

balhadores avulsos C' as empresas tomadoras ce seus serviços I que
envolvam domésticos, trabalhadores autânomos - justo porque n!lo
passam de trabalhadores - e pequenos empreiteiros, llIas também
aqueles entre servidores da União. dos Estados, Municípjos, ter _

l'i t6r!os I Distrito Federal, sua autarquias e empresas públicas. For
outro lado, competirá à Justiça do Trabalho, decidir as ações de
acidentes do trabalho, de prestações previdenciárias, de natureza
sit1c1!c"l!, ~em esquecer 0$ dissídios coletivos, as eções de cU'l"pr!-

I menta, pelos sindicatos, relacionadas com direitos prõprIce , fun_1
dados em convenções coletivas e sentenças normativas •

EMENDA lP14804·9
I: Deputado IVO MAINARDI
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Dep IVO MAINARDI

CO"3t1tu i "te DTO MBINlIRDT

Acrescente-se ao projeto de ccost í turçac , na parte relativa ao

Poder Judiciário - OOS TRIBUNAIS E JUíZES DO TRABALHO -, o seguin
te dispositivo }~~ • -

Artigo •••• - Compete à Justiça do Trabalho -ccncfHar e

julga'l' :
I - Os dissídios individuais:

a) - entre empregados e eepreçadcres r

b) - entre servrdores e a União, Estado, Municípios,

Territórios, Distrito Federal, suas autarquias
e empresas públicas, •

c) - entr-e trabalhadores avulsos e as empresas doma
doras de seus serviços,

JUSTIFICAÇflO

Il - as ações de acidentes do trabalho,
lU - ações que se refiram a relações de natureza sindical;
IV - ações relacionadas com prestações previdenciarias,
V - ações de cumprimento de acordos, convenções coletivas

e sentenças normativas, mesmo quando digam respe i tc a

interesses próprios dos órgãos sindicais
VI _ os dissídios coletivos do traballllo.

JUSTIFICATIVA

.JUSTI.FICAÇKo

Art. 187 - •••••••••••••••• a ••••••••••••••••••

VII- Tribunais e Juíze~ dos Estados e do Ois 

·trito Federal.

VIII-Tribunais e Juízes dos Territórios Federais.

IX - Tribunais e Juízos Agrários.

CUlllpre destacar que a meda.da ccnea.âe nos lllal:Cadados
dispos~tivos e cama a Lxnhedce , que prat~c:arrente acarreta a ex
t~nção daquelas enüadades , representa um lamentável equívoco e
um retrocesso ecca.aâ , atentando contra as justas e merl.tó!:3,.as
conquistas dos empxeaéxa.oa e trabalhadores da l.ndústrJ.a c

do ccméecae ,

Parágrafo ürucc - ••••••••••••••••••••••••••••

Reveste-se a presente emenda de conteúdo dos mei,s !>a

aueeeee, e1.9 que o'bjet:Lva suprl.mir do ProJeto de Const~tu1çiio

os dispos~tl.VOS que prevêem a estat~zação do SESI, Sf,;NAI, SESC

c SENAC e sua ccnaeqüentia absorção pelo Fundo nacl.onal de Segy
rl.dade 50c1a1.

São assegurados pela ConstituiçãO. aos brasileiros e eeteenoerrcs
aqui resIdentes os direitos à vida. à liberdade. à segurança e à
proprIedade. princIpalmente através do Judiciárlo, que tem o dever
de realizar a Justiça por me10S rápidos e custos baixos.A cerer r-

~~~; ~:d~~:~;~Ç:ãxi~~i~~i~;~~~~séd~o~a~~~~o:e~~a~:~~r~~~a~~~~;~~-
corpus e demais medidas urgentes.Porém, hoje, os feitos são decL,
didos pelo Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Terri
tórios, sediado em Brasília,dificultandO o acesso rápido à JustIça
em face da enorme distância que separa os Territórios de Brasília

Suprima'lll~se do Projeto de Const1tu1Çâo o art. 336, o
parágrafo dnacc do art. 337~ o art. 487 e o art. 488.

.o Art. 187 do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte

redação:

A Justiça do Trabalho, necessariamente, suP~õe um órgão es
pecializado, exigindo daqueles que se submetem a um concurso, pa_

integrá-la, como juízes de carreira, conhecimentos amplos em matê
ria trabalhista. o direito do trabalho, contudo, não se limita a;;

direito individual e coletivo, mas também à Previdência e Assis _
tência Social, a~identes do trabalho e relações sindicais

.Q que se tem, presentemente, é a dIstribuição da seções re
lacionadas com o trabailto, em toda sua extensão, a pelo menos, 

três órgãos do Poder Judiciário. Assim, enquanto a JusLiça do Tra
balho tem sua competência limi tada à reclamação de empregados fu-;;

d~d::::; no ccntrnto indhidl.oal e a dissídios coletivOS, as tt ... ih:~ 1:1:1
dentárias são julgadas na Justiça Comum (CF, art. 142, §21i'). Po _
rem, quando os litígios imlividuais voltam_sel.contra a União, au _

tarquias e empresas públicas são deslocadas para a Justiça Fede _

ral (CF••art. 12.5 1) Ações de servidores dcs Estados e Municípios,
em especial de professores regidos por regimes fixados em lei espe

cial, só podem ser propostos na Justiça Comum, mesmo quando rela -:

clonam-se com direitos trabalhistas (art. 106 da ...f). Para recla
lIlar benefícios e prestações previdencUrias s6 porque, réu é

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDAOD: Art. 187

res autânomos e pequenos empreiteiros.
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EMENDA lP14803·1
I:

Suprimam.-se do ProJeto de Constatuição:

a} o artigo 336

b) o parágrafo ãmec do artigo 337

c) o artigo 4B7

d} o a1:t.igo 488

JUSTIFICATIVA

.'

A gestão dessas entidades, de outra parte, está a

cargO dos seus Conselhos Naeiona~e Regiona1.s, em que estão rep:e
sentados elllpregadores e empregados, por meac de suas confederações
e federações, alénl. da Previdênc;J.a Social e do Ministér~o do Tra::a-

lh..,

PLENARIO

JUSlIFICf\Çi\Q

Art 318

EMENDA SUPRESSIVA

ncrescente-se , ao ar t • 316 do Projeto de Ctmstltuição da
Comissão de Sistematização, o seguinte parágrafo:

Diz o ProJeto de Constitu~ção, nos artigos acima

citados, que a folha de salários é base exclusiva de segur~dade s~

cial e sobre ela não poderá ~ncid~r qualquer outro tributo ou con

tribuição. E, também, que toda contr;J.bu~ção social instituída pela
União destina-se exckuaave e obrigator~amente ao Fundo a que se r~

ferem tais artigos.

HIENDlI. ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDflDO Art. 318

§ 72 - Estão excluídos de cesecronr reçãc por interes-

se social, para fins de Reforma Agrán8, os teôve i s considerados ra
cionalmente aproveitados e em efetivo processo orccut ivc , com pro j e
tos agropecuários, com projetos de ut r Lí aação r ac rona.l de reservas flo

restais nat Ivas j com projetos de florastamento e reflorestamento 

de colonização

PLENARIO

DEPUTADO VICTOR FACCIONI

Dispositivos Emendados: artigo 336, parágrafo ún~

co do artigo 337,1 artigo 487 e 4BB -

A iniciativa privada, que gere tão benemêri tas eE

tidades, criadas por inspiração do empresariado brasileiro, vem d~

monstrando grande espírito público, eficienc.ia e eficácia em seus
nobres e elevados obJetivos. Faz-se rnistér, pois, que nossas vo:es

se façam ouvir alto e bom som, em defesa dos comerciários P. dos

industriários de. nossa pátria, wbem como das có'mun~dades beneficia
das, os quais sofrerão preJuízos sem conta, se os serviços oferecidos
por esses serviços Sociais Autônom09 forem extintos ou perderr-II\ sua
caracterteticas de insti:tuições privadas. e ina&nissivel. admitir
-se que se terminem com tal.S entidades ou que se lhes dêem outros

rumos, quiçá preJudic~ais ou menos operantes, destru~ndo uma obra

cujos elevados padrões de serviço e ?oe probidade adm~iiistrativasão
sobejamente reconhecidos e exaltados.

Os recursos que recebem ditas instl.tu~ções const..;,

tuem a fonte de que se valem para a prestação de iniimeros benefíc.;.

os aos trabalhadores do Comércio e da Indústria, nos ãmbl.tos da A
limentação, Educação e Cultura, Saúde, Lazer e Recreação, Formação
e Especialização Profissional em diversas linhas e em todas as U.,.!
dades da Federação, com J,.negáve1s e benéficos resultados.

Se mantidos esses dispositivos no ProJeto de Con,!

tituiçâo, constitu~r-se-ão eles em mecena.smos destruidore.. dos Se.!.

viços Sociais autônomos, ou seja, SESC, SENAC,QSES:r: e SENAI, que
há mais de quarenta anos vêm demonstrando eficiência e ~mflortância

comprovadas para o bem-estar social do trabalhador.
A sua manutenção é feita através da contr~bu~;;o

compulsória do empresariado do comércio e da indústria, estabelec1:,
do em Lei, nenhum ônus acarretando para o trabalhador e seus depe.!!

dentes.

~ Considerando que as prccr reoaoes com vocação florestal re

pre.ntam a sobrevivência da indústria florestal (Celulose e Papel ~
sidé"rurgia a Carvão Vegetal, Processamento uecâm co , Sa Iv Icul tur-a , en

t re outros), ass m como geram centenas de rmLhar e s de empregos no mero

rural, além de :inúmeros outros oeoe r íc.rcs o tretcs , ewt endeecs qt..e arcas

produtivas cobertas por florestas nat Ive s , projetos de rjoresteoent o

e reflorestamento devem ser totalmente excluídas de desapropriação

por interesse social, inclusive nos moldes do Estatuto da Terra que
corrs Ide rc ar'ea povoada por esnênca es rf cres tar s , cqurpara-ne às áreas

cultivadas (ar t 4l!, inciso VI), de r mtoa como empresa rural

M) A educação é permanente, mas. em relação a formação

e aperfeiçoamento dos Juízes impõe-se seja, ainda, especializada,

sistematizada, e sobretudo deontológica, quer rn aer , norteada para

o. amar, com consciência e espírito sua profissão e a sacrifi~aI-se

pelo reaLizar da Justiça

Não se pode conceber que o deseJO estati
zante de alguns Deputados Constitu~ntes possa ter o apoio de mi

lhões de e:npregndos no comércio e na indúst~ia de todo o Brasil Já
J:teneeic~ados, ao longo de sua existênc:ia, pelo SESC!SENÁC e pelo

s••SI!SENAI. A quaisquer prbpósitos pode servir sua extinção, menos,

muito menos, posso afirmar com absoluta certeza, aos trabalhadores

que deles tantO' se beneficiama

r.r 1U'~/""".. " ••ç.ft,----------~
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Com a proposta, pcfs , protege_se os cofres dos municípios
brasileiros, que pooerao adquirir os bens a equipamentos nece ssa
rios aos seus serviços públicos, sem sofrerem o repasse daquela;
rnccercees indiretas.

ção:

1- .# #

11 _ .#.
lI! _# •

a) - exp11eJ-tar. maa.a claramente. o sigIl,1fJ.cado

da expressão "preservacão de condJ.ções~

Aurélio Buarque de Holanda ensina:

"Preservação. (Do lato preservare, observar prg

viamrntel) v.t:.d.!. l.~vrar de algum mal, manter

l.ivre de corrução, per1go, defender; conservar:

(.•• ) 1. livrar,defender, resguardar:(".,,) 2. do!!

fender-se, proteger-se. resguardar-se"
Assim. a garantia da J.ndependêncJ.a nacl.onal pela

preservação de cond1cões ( , •• ), encont:ra um amplo s:Lgn1f!

cado vernacular que se aV1sta, mediante a consulta ao DJ.cionár.1o,

mas que parece ccmven1~te obJetivar CQm explíc.1.ta clareza no teaE.
to ccneeaeeeacneã.,

Acrescentaram-se, ~rtanto. ao prece:z.to:

pr;;~~~~=:J

rs;;;--;;;]

EMENDA MODIfICATIVA.

DISPOSITIVD EMENDADa: ARTIGO 87, CJlPUT.
O artigo 87, caput , passa a ter a seguinte reda-

Art# 87 _ ~ vedada a acumulação, remunerada

não, de cargos, atribuições, funções públicas, empregos ou proven 

tos, exceto:

fMENDA lP14808·1 ,..". _
tJ Cm!srTlmNTE TlIO MOU!0ROT

PLENI\RIo

F!~~~"~

Di7~BillJ
.ud.""ce...nlo/'I>fCo"'uIo

PlENARIO -

EMENDA lP14805-7
t: CONSTITUINTE IVn HAINAROI

o inciso VIII do Art. 86 do Projeto de Constltu

ção passa a ter a seguinte redação:

Art. B6 - •••••••••••••••••••••••• • ••••

VIII _ é assegurado, ao servidor público, adio!

onal por tempo de serviço, a cada ano de efetivo exercício, vedada a

incidência de cada adiclof'1al sobre a soma dos anteriores, ressalvada

a vigência dos atuais adicionais aos 15 ou 25 anos, ccnrcrne a ll:!g1~

lação dos Estados e Municlpios

JUSTIFICATIVA

Assim. os obJetivos da 1ndependênc1a necacneã não

sSo excãuea.vamente internos.

•b) - a segunda al.teraç~o ccnsa sce em supr~lttJ.r do

texto do ProJeto a ad)et.1?ação dada aos ~J!!

~ da 1nde,pendênC:l;,.aficional.

Com efeito, ao tratar-se da indElpendênc.1.a~.
por 1SS0 mesmo se expressa um ccncei.t.c re1at1vo ;

Já que s6 se configura dependênca.a ou ~dên.
cia com relacão a algo ou a alguém.

I:ef.1nem-s'3 ccr.t relc:.çi:io ao e)t\.,er.l.or e por este são

condic:ionados.

- previsão: VJ.são prévia. ava11a~i:íoantec.1padadas

condições (necessár1as)

-~:dll~gen9~amento. no sentJ.do de ~vQ

recer o surgimento das cond.J.ções ( n,!.

cessárias) f

- eeaacãee efe1avação desse surg:z.mento· e

- preservação: conservação. manutenção. resguardo

das mesmas ccndacões ,

cabe, portanto. supr::tll\.1r o adJet1vo~.

Suprima-se a alínea "d~ do .1.nC1S0 XXIV, d01...igo

54, do projeto em epígrafe.

JUSTIFICAC!,O

DISPOSITIVO EHI:NDADO: Al:Lnea "d" do ãncaec XXIV do art. 54 do ProJe

to de Const1tuição (art. 20. do Regimento Interno

da ANC)

EMENDA SUPRESSlVA

não serão remunerados.

"Art. F:1,cam instituídos os Conselhos Ctlmun::t.tários My

n.1C1p0.1S de Contas, vancuãeeos ao H1nistério públ:t.co. <Pe'

os instalará.

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se no CapítUlo eferente ao M.1n.1stér.1o t'Úb11

co o segu::t.nte nrt::t.go, ~ tÚ.. c.e-tA b--L. .

5 12 Os Conselhos serão compostos de representantes de

ent.aceões legalmente organ1zadas e vancureeres a classes,

prof1ssões e segmentos da sccaeeeee , ancfueave assoc.1i!.

ções de moradores #

,; 2!!: Os trabalhos ôeeenvcãvaôos pelos .1ntegrantes desse

Conselho serão ccneaõeredee de natureza relevante.

bmNDA ADITIVA

E comum no âmbito da Administraçâo Pública a atribui

ção, a servidores, de atividades estranhas aos cargos aos qua r s es 

tão investidos e, pior, sem nenhuma remuneração adicional #

Tal acúmulo. de atribuições não encontra amparo legal,

de vez que, via de regra os servldoresnão têm a devIda quallflcação

para o exercício de tais atividades, que são atribuições de cargos 1:.
solados autônomos. para os Quais não são concursados e, põrtanto. a
deptadcs , Além o.tsso , tais imposições não levam em conta o acénufo '

de serviço advenlente a servidores Que têm comes idas a s l atubuiçõe
fora da função específica para a ql,lal foram investidos, impossihili

tando, assim, o bom andamento do serviço público
Ora. se o acúmulo remunerado de caaqos é vedado pela

Catta Magna. com mu1tamaior razã:,dev~~á s~: vedado o acúmulo obri -

EMENDA lP14809-0
['J constituinte Deputado ADOLFO OLIVEIRA

[!J Plenário
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EMENDA HODIF'ICATlVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 86 inciso VIII

EMPND1'. MOI'IFIC'l\TIVA

J"lIf:POSI'l'IVO Rf.tENMf'n: Jl.R'1'IGO 14, r'eoue ,

o artigo 14, eecue, do Projeto ~I;! ronstituieão
passa a ter a seguinte reC'ação:

Art. 14 - são aseegurados ã. cateC'oria dos tra
balhadores domesticos, além õe outros oue visem ã melhoria ôe sua

condição social,os direitos previstos nos itens IV, VI, IX', v, vrz
XVI, XVIII, XXIII, XVI, e XXI)' CIo Jl..rt. 11, bem como a intagração ã
Prev.!~encja Social e aviso prévio de desperida, ou eeutvaãenee era

dinheiro e a categoria sce servidores públicos, além desbas âí soo

1I1ções, as constantes dos itens V, VIII e XYVJ::t so Art# 13.

Ao instituir o adicional por tempo de serviço,

a cada ano de efetivo exercício, o Constituinte pretende incentivar

a permanência do servidor na função pública, estimulando o dedica

do e assidJJo funcionário
A ressalva,que ora se insere, visa manter os

adicionais que são concedidos aos 15 e 25 anos de serviço e que já
se encontram incorporados ao patrimônio dos servidores como direito

adquirido, já exerc.1tado ou não, ou como expectativa de vir a ser a1
cençedc tanto que conduzam adequada e assiduaméhte no desempenho de

suas funções #

EMENDA lP14806-5 .."'. ----,
tJ C'ON<~TITUINTE IVO MAINARDI

~~: llcaIXIt" do art. 151, do Projeto de Ca1Stitw.ção (art. 20

do Regkento Interno da JlN:)

O prece::tto procede, E encontra amparo na f.1.losQf.1.a

que 1nSp.1.rOu e está traduzida em todo o ancâee XXIV; qual seja a de

assegurar f1nalidades pacíf1cas excâueavee para as ativ:Ldades nuele.!!.

res e democratizar as dec1sões governamentais específ.1cas, mediante a

lI.ud.1ênc1a a autor1zação do' Congresso xacaoneã ,
Ocorre que 1StO já está dete~1nado - e de maneira

mais ::t.nc::t.S.1va, abrangente e 1nql.lestionável - pell;l; alinea "a" do .1nc.1
:so XXIV. Quando se estabelece:-

a) toda atividade nuclear em terr::t.tór.1o nacional

6Dmente será adm1tida para fins pacíficos. me

diante aprovação do CpgressQ<i{acional-.

Ora, se assJ.m se dispõe, genêr.1ca e 1nsofismavel

mente, não scbrev.1ve razão para a redundânc::ta part1cularizante cont::t.

da na al.1nea "e". Mantê-la, ao revés, pode J.nduz1r. até mesmo, à su

pos.1ção de que os outros e demais empreend1.mentos nucleares - além

das centra::t.s e dos depÓsitos - independem da aprovação do Congrelilso

Nac:Lonal. O gue não está no esp:í.r.1to da vontade constJ.tU.1nte#

oa~ se JUSt::tfJ.Cap:lr 51 me5lfC, já que a defe~.

ciaml é u:ra l3as tarefas do Estado e seu OJ.efe o Pre51dente da RepÍbl.J.ca - aléin,

c:-pBrt.1.CUl.llr, de ccmarr3ante~ claSForças 1Imedas.

nal".

o dispOS1tivo que se deseja suprim:z.r ôecemuna que

" a instalação ou amp11ação de cerrcz-ea.s termonu
cleares e de depÓsl.tos de deJetos dependem de pri!
via autor1zação do Congresso Nac.:Lonai".

1õi.c:1caa-se ao teXtO corrente a expressão "a defesa nacl,Q.

tUl'Cl/~U'T1'IC&l:le'------------,

seguinte re3ação:

llê-se ao "cap.tt." do art# 151, do l?rojeto en epÍgrafe, a

Art. 151 - O t'resldente da Rep.Íbh.ca é o OJ.efe de Estado

e o Ca!e1'Xb'1te SUpreI'I'o das Forças 1.rlradas, garantll'ldo a unidade, a índepen::1ênc:z.a,

e defesa nac1.Cll18l e o livre exerc!cJ.o das ln5Utu1r;;Ões naC1Ol1êll.S.

.JUSTIFICATIVA:

DISPOSITIVO EMENDAOO: .l}rt. 62, 1nc.iso I, do projeto de ConstJ.tu!

çtlo (Art.20, do RegJ.ment.o Interno da ARC)

§ 3!!: A le.1 d1scipl:z.nará a compos1ção e forma de func1o-

Plenário da Assembléia NacJ.onal Constituinte

Esta emenda tem C) escopo de aperfe1çoar a forma

do dispos:z.tivo emendado,para melhor adequá-lo ao espír.1to que o

Com este prop6s:Lto, duas slio as alteraçõ~s prQ.

postas:

nê-se ao inciso I, do Art. 6", do ProJeto em epi

grafe, a seguJ.nte redqção:
(Art:. 5!!. - .sSa tarefas .fundamentais do Estado:)
:r - garantir a independênc:L8 nacional pela pr2.

vislio, preearacão. crJ.ação e preservação de

condições polít.1cas, econômicas .científ::tcas.

tecnológicas e bélicas que lhe perm.1.tam rg

ie:Ltar toda tentat.1va de .1nterferênc.1a ' e1!,

-trangeira na deternunação e c::onsec:ucão de

seus obJetivos: "

O objet.1vo da presente emenda ao anteprojeto de teÃ

to const1tuc.1onal é mun.1r a população de tlIe.1OS poderes sufi

c:z.entes para f:Lscalizar a aplicação do d.1nhe.1ro públJ.co.

EMEND1\ MOOOFICATIVA

neeenee dos Conselhos, assegurando aavee acesso dos

lIlesmoJ a repartJ.ções e documentos da Prefe:z.tura e d.a:

Câmara Mun:z.c.1pal, além de prever a mene axe do encam1nh!.

•mente de suas denúncias ao M~l2.1stér.J.o pú:bl.1co, para que
este prolllovll a ação judic::tal eõequada ;."

Jt1S'l'IFICAClo

Na ânsia de maior part..1cipação da soc:Ledade bras.1le.!

ra no processo de fiscalização polít:Lco-adm1n1strat.1va, faz-se

necessário 1nst1tu:z.r um ôrgão com l.1vre acesso às contas, não

só das Prefe1t.uras. como das câmaras Mun:Lc1pais.

IEMENDA lP14810-3 '-'------~I l"r·~PL..,,~I!J a:ti5Tl'IUJmE DER11'AOO ~LFO OLIVEIRA . c.....- _J

JUSTIFIC'ATIVA

A emenaa visa acrescentar ao Art. J4, na parte
DUo se refere ã categoria c'l'os servidores públieos, na remissão Q\.e

lhe faz o Art. 86 Caput, (I!spositivos inscritos" no Art. l:l que, a

toda prova, se afeiçoam a esta categoria ecsceea-tueees de vencnnen

tos, proventos eee, (inc,v), piso salarial (inc. VIII) e crecht::l"l e

pré-escolas para filhos e aecenseneee de pessoas vinculailas aos ór

gios públicos (inc. XXVII).

são Cl!spos!tivos que se pretende estender aos ser

vãacres públicos, menos nela forma COI'lO estão rêiliQ'iclos no atual te~

to, como pela efet.1va necessidade de regrarocnto constitucional aos I
fAtos socr.aí,s a cue se rClferem •

'7~i~~"~J ... Uf""JO lC •
Acrescente-se,~ projeto de Constituição, na parte rel1t1

va ao Poder Judiciário, onde couber, o seguinte dispositivo.

Art ••••Com a Magistratura e o Ministério Público d "-

gado prest:a serviço de interesse público, sendo:ind~ à
adlllinistração da justiça. .•

, parágrafo l:Inico - o advogado é inviOlável no exercício da
protissiJo e por suas manifestaçl:les escritas e orais#

JUSTIFICATIVA

A presente emenda, sem dúvida, tem sua inspiração em pro -1
posta do Deputado Michel Temmer e sugesUlo da professora Ada G..i_

novel" Pelegrini, ambas endossadas pela ardem dos Advogados do f:
Brasil. k

O objetlvo maior, no seu oferecimento. sem prejuízo de inl 1
clatlva do nobre Deputado, está em conciliar os textos até agora
conhecidos (projeto original da Comissão de 5istematlZação e Pro_
jeto Afonso Arinos).

Õadvogado, sem dúvida, constitui um dos pilares básicos do

Poder Judiciário e não poderá ser inferiorizado perante juízes .e ,
promoteres# Aliás, se cabe ao juiz decidir o litrgl0, cabe ao ad .. /
vogado promover a defesa dos interesses daqueles que vêm a juízo.

NUa bastam as normas pragmáticas da LeJ nQ 4.215, de 1964

diante dos poderes que o juiz concentra, 8 paqto de permitir-se I
dar voz de prisilo ao advogado#

Asse.f.m, 'a eménda consagra o advogado como fIgura lndlspe!!, '\
sável l:I adm!nistração da Justiça, justamente com o magistrado e

o Ministério Públlco.

D'outra parte assegura ~sua inviolabilidadepquando no exe.!;. I
cício da profissãO, inclusive por suas manifest~ções, sejam escr.!, I
tas ou verbais.

EMENDA lP14807·3
l:J Dep. IVO HAINARDI

l:J PLENARIO
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CONSTITUINTE DEPUTADO ADOLFO OLIVEIRA

EMENDA lP14813-8

['J PLE'M'O

".,- ,~ldflltl'tlIlllllla/IUI•• lllulll

EMENDA MODIF3:CATIVA AO ART.319 E SEU PAAAGRAFO mnco No Tit'Ulo V, Capitula I, Seção 11. EMENDA ADITIVA

Red1Ja-Se assam:
-DAS ATRIBUICOES DO CONGRESSO NACIONAL".

- Inclua-se, onde couber:

Acrescente-se, ao Ato das D1Spos1ções ceeeeeeeceeneee Tran
ea.eéeaes , o tleguJ.nte) C1I\ d<. ~ b-o... . -

Art. Os eãeatcees dos ant1g-os Estados da Gua-

nabara e do R10 de Jane1ro serão chamados a se man1festar,

através de pleb1scito. sobre a fusão das duas unaôeõee fe

derat1vas, a ser realJ.zado juntamente com as eaeaçêee munL

cipa1s de 15 de novembro de 1988.

§ ]2 - Proceder-se-á separadamente, à apuração

dos resultados da consulta nos doa.e ant1gos Estados.

§ 2 2 - Caso o pronunc1amento seja em senec.ãc con
trário à fusco em um. ou em ambos os antJ.gos Estados, LeJ.

complementar federal dJ.scJ.plJ.nará. até 15 de novembro de

1989. os procedJ.mentos que serão adotados para que a auto

nomae de ambos seJa restabelecida, consumando-se com

pleito estadual de 15 de novembro de 1990.

A verdade, xeconhecade pela quase totalJ.dade

das populações prejudicadas, é que a preteJld1da fusão j1!.

mais foi aceita, nunca funC10nou.

31JSTYFIC1\CJ.O

Cariocas e f1um1nenses jama:Ls ace1taram a un1f1

cação que lhes f 01 1mposta pelo regime 8'UtorJ.tárJ.o, contrA

riando as tradJ.ções de cultura e ttlane;L~ de viver. ccaaac
nando graves prejuí;os ao eeeenveavaeenee econômico e 80

p!,ogresso dos d018 Estados.

nesccreeaeemenee , que falem as urnas. que
eeepeace a venceee soberana do povo - única. ou pelq mA

nos a maior vít1ma da impos1ção que sofreu.

Art. - A fiscalhação pelo Congresso Nacional dos atos do

Execut.J.vo, inclusive os da adJllinistração indireta, será ainda r,!!.

guIada nc regiment.o comurtl e nos regimentos int.ernos de cada casa,

que poderão dispor sobre z

- competência de seus órgãos, inclusive no que se refere

à fiscalização nos períodos de recesso do Congresso Nac10nal;

II - poderes de convocação de testemunhas, de r':.quis1ção de

documentos e informações, de reaH.zação ou determ1nação de dil!

gências1

111 - penalidades a que está sujeit.o quem deixar de atender

a exi,!ências do órgão fiscalizador;

IV - outras medidas necessárias ao cumpriment.o de suas atr!

buições const.it.ucionais.

EMENDA SUBSTITUTIVA

A presente mat.éria supriJnida da Séção IX, do mesmo tít.ulo IV)

•e mesmo Capít.ulo (I) aqui se inclui, por ser ela pertinente

at.ribuições do congresso Nacional.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP14818-91 '~"------~I r;r-'''P'L'''---'tJ constituinte Deputado ADOLFO OLIVEIRA _ L.....- _I

Art. 319 - A declaração de um :z.móvel como de an

teresse para f1ns de reforma agrária opera euecmeeaeeeenee a J.D\1..§

são da Un:z.ão na posse do bem, perm:Lt1ndo o reg1stro da propr:z.eda-

de.

"""''''rrM.
DlSPOSITlVD~: IncLSO XIV do art. 158, do Projeto de ConstJ:b.ução •

Não há dúv1da que, face a tal eeaeneacêe, o P.Q.

der Púbh.co terá que se precaver, aneceec a só proceder desapro

pr),açio que , efet1vamente, se aj'U5tem e se am01dem ao espí:r:1.to e

à forma da 1e1.

JUSTtFICl\Ç~O

pazágrafo ún1co - 'sace assegurado ao antJ..go pro

prietárJ.o o d1re1ta de contestar o mér1to da desaproprJ.ação. Se

sentença trans1tada em Julgado entender aneeaet.errte requ151to ne

cesséeac ao xeconhecamerrtc da gleba como passível de ,tlesapropr:z.a

ção pa~a f1ns de reforma agrár1il, esta será convert.1da em desapro

priação cuja J.ndem.zação será paga em d1nhe1ro

Acrescente-se no fmal do :incJ..SO XIV do art:Lgo 158;

EMENDA lP14815-4 ...., -----,

tJ emAmm:: DEplmoo ADOLFO, OIJVEI~B~.=======:

".,- TUrOUlllTl'Jo:.I.ÇIo

r.r--;------ PLkwUl!CO""llo/'UOCU'lIlo

XIV - •••••••• ou, nD.S mesmascon:h.çÕes, decretar, total

co parcuiliJlente, a Irobihzação nacwnal.

IS<
O :mc1SO XIV, do mestlD Art. .ase-c enceeacr ao J.nCLSO su-

S'Ub.stitua-se o Art. 396, Parágrafo dn1co.. pelo seguJ.nte:

Parágrafo t1n1co - A Un1ão poderá promover o eeeen

vcãvameneo de setores industr1aJ.s nascentes. específJ.cos •

XIV - declarar a guerra, autcrazeôc, ou ad referendum do

congresso Nac1Onal, no caso de agressão estrangeua, ocorrJ.da no mtervalo das

sessões 1egJ.Slauvas. (gr.1.faIlDs).

Depreende-se deste pteCel.to que a ernergênc:La de uma pce

e!vel necessaôeôe da declaração de guerra reveste-se de tal graVJ.dade e urgên 
cía que passa a JUSt1f.u=ar-se atrJ.bu!-la ao Pres1dente da Rep.ibhca, IDeSllD sem

a prét/J.a autonzação do Congresso Nac:wnal, quan:ID em recesso o:rthnáno.

Se assim ~ - se até para a declaração de guerra - pede o

Presidente da ReI=ÚbJ,J.ca. decJ.d1.r sohtarJ.BlleIlte, antecl.panOO-se à autoruação

~l, can mntc llBJ.S razão p;:derá fazê-lo, quando neeessáno decretar a

ttQbUlzação naCJ.Onal: provJ.élincJ.a exigível para a prÓpria wfetJ.vação do estado

de belJ.gerêncul.
Trata-se, portanto, de aaequar a rab.o leg~, segurXlo o

prmciPJ.o geral do Dlre1to seguOOa o qual~ssuit nunus OOSSU1t.

EMENDA lP14814-61 ...... _
l: CCN5Tl'ItJItll'E IlER1rAOC; l\D0130:_0:::L::IV&=I::::RA"- _

".,- 'Ud""'/cOIll•• llllluooo ..'IIIo' _
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pr:;;'~:

(Ti3J.~.ãjã!}

mediante a concessão de estimulos fisCll1S e eananeeares , em

caráter excepeaeeaa e trans1tório, com aprovação por n'la1orJ.a

absoluta do Congresso xecacnea ;"

JUST:IF:ICAC},O

A proposta de 1ngerênc1a dJ.reta do Estado no do

mínJ.o eccnêaucc é subst1tuida por uma proposta de promoção

do ôesenvcãvamenec de setores industrJ.lIJ.s nascentes da ec.Q.

eeeee , que nâc puderem se desenvolver em reg1me de aavee

compet1ção em seus estág10s J.n1c1a1s, eeõaenee a concessão

de estímulos f1sca1s e fJ.nanceJ.ros, mas em carát.er -excep-

eional e trans1tór10.

A proteção de mercados 1nternos nascentes Dl!

nova forma proposta m1nJ.m1za a 1Dtervenção estatal

80 mesmo tempo perJlI1te o desenvolvimento de empresas

nacionaJ.s em setor...!s 1ndustria1s nascentes, através de

3,DCent1voS d1scr1c10nár10s à empresa nac~onal. que já

são prát1ca corrente na adm1n1stração púb11ca.

EMENDA ADITIVA

Acrescentem-se ao Art. 13, os seguJ.ntes ãncssce-

- obrigatorJ.edade de negociação de acordos sala

rJ.ais através do S1ndicato;

- Cálculo para a aposentadoria pellll maJ.or remun§.

.ração mensal xecebade nos últJ.IDos doze meses;

- não interferêncJ.a ou tutela do Poder Púb11CO S.Q.

bre os S1nd1catos;

- viabJ.11zação de ccnvênaos ~ntre 1nstJ..tu1ções

governamenta1s e S1ndJ.catos de Trabalhadores, para pres

tação de assJ.stênc.:Lo!'l méd.:t.ca;

JUSTIFICAC1\.o

Ple1teamos quatro d1re1tos 1mportantes e justos,

reivind1cados pelos trabalhadores, através de seus legí

bncsd.:LrJ.gentes, conforme correspondênc18 a nós dJ.r1g1da.

e datada de 27 de julho pp.

DISFOSITIVO EJoIENIWX). 1\rt. 100 do ProJeto da: rx:nst::i'bIkãn (Art. 20 da t!.eguoon

to IntenlO da lINC)

]\crescente ao art. 100. can a numeração cabÍvel o segwn-

te mclso:

) - aprovar :LrU.e:Lab.vas do Poder Elceeub.vo referentes

ll. ab.V1dades nucleares.

EMENDA lP14819·7
fi C<:tIS'1'Iwnm: 0ER1I>lXJ .OOLFO OLIVEIRA

.L.d""'/CO"tI.lo"UI.~"'''Io

Plenár10 da Assembliha Nac10nal ConstJ.tu1nte

r;r----------TUTll'~ulT'r""'çh- ~

Emenda substitutiva
Tuto/'UIT'''C~O

°Art. 54 do presente Projeto de Consb.tlUçàO, estabelece,

emseu lnCJ.50 XXIV, alÍnea "a", que

"toda ativ+CJade 1JlX!1ear em terr:J.t:ór:to nacional .sare:Ite se

... ri a&dtida mra t:ms t:aeÍf.1COS 1rel:hante aprovacão cb

Congresso Nacl.CJnal.".

'!'rata-se, p:>rtanto, can esta enwm:3a, tão só de exphc1tar

na Seção que dJ.!OP5e sobre as At:rJb.uçÕes do Congresso Nacl.ClMI - a carçet6x:J.a
que noutro Jl.rt1go já lhe é atr~

Disoosito elllendado Alínea "c". do 1nc.1.SO XXIV, do Art. 54, do Pro-

Jeto de Const1tu1Ção (Art. 20, do Reg1mento
Interno da FoNC)

SubstJ.tua-se na aLínea "C" em epígrafe, a expressão,

" a responsab1l1dade por danos decorrentes da at1V1da-

de nuclear" ( •• } pela segU:1.nte:

"8 responsab11J.dade por danos nucleares" ( • )

EKENDA MODIFICATICA

Red1ja-se aSS1tl'1 a alínea "d" do J.nc.:LSO XV,.do Art. 12:

d) não haverá pr;t.são c1v1l, salvo para Q devedor

J..nadJ.mplente de obr1gação alJ.mentar e o deposJ. tár10 1nf1-

el;

JUSTIFICATIVA

No Titulo V, capitulo I, Seção IX,
rr';~":J

rEi~~PJ
TUT~/.UIT"'c~.l:o ~

JUST:IFIC}\CXO

Impõem-se as duas execessões prev1stas na emenda.

EMENDA HODIFICATICA

Red1ja-se ass1m, o 1nC1SO IV, do Art. 13:

IV - salár10 mínimo comprovadamente justo e real,

nunca J.nferJ.or ao valor correspondente a de: por cento da

méd1a do que percebam. a qualquer título os Vereadores das

CilPJ.ta1s dos Estados;

EMENDA lP14823-5
[J Constituinte Deputado AD~~O Or.lVEIRA

l: Plenário

A expressão "danos decorrentes da at1.vJ.dade nuclear" é
1mpreC1sa e J.mprópr1a.

ImprecJ.sa porque o fato de decorrer da at1v1dade nuclear

não def1ne com exat1dão a espec1f1c1dade do nexo de causa e efe;t.
to que se quer proteger com o prJ.v11ég1.0 da J.ndependênc1a de eX1S
tênC:J.a de culpa e de não-lJ.m1tação de valores J.nden1zatór10S

Ad argumenotandum o empregado de uma ;L~stalação nuclear'

-- vUlcul.a.do. portanto, a uma atJ..vJ.dade nUcl~ar"'- passar:l.a a ser

suje1to desse pr1vJ.lég1o. c~so sofresse uma queda comum, ao tro

'peçar num degrau da instalação em que trabalh~se"

ObV1amente não.

AS:31m a correção para "danos nucleares" caracter1za me

lhor -- como convém e é correto -- os casos em que a lesão resulta
específ1ca e necessar~amente d! 'Uma causa nu;lear; suscetível.
portanto, do d1re.:t.to part1cular1zado, pr1v11eg1.ante~

A J.mpropr1edade da versão atual derJ.va. por sua vez, do

própr10 pr1ncíp10 que 1nSp1rOo. o pr1v11ég10. A~ e a l1mita

cão do valor 1ndenJ.zatór10 são COnd1Cl.onantes gera1s do DJ.re1to.

excetuadas, apenas, em casos particulares -- como" os caulSedos,
eSpeC3.f1Camente pela at1v1dade nuclear.

JustifJ.cativa

Plenário

- S'UpriJllam-se o Art. 140 e parágrafos lo e 20 e o Art.. 141 e

parágrafo único.

-DA F1SCALIZAC~O FINANCEIRA, ORCAMENTARIA, OP~RACIONAL 1" P~

TRIMONtAL"

A mat.ária cont.ida nesses artigos P. seus parágrafos inspre-se,

com maior propripdadf', na Subsecão III da Secão VIII do Capitulo

.40 Titulo V, que d1sciplina o Proleto ~ Lei Orcamp1\tária f' cu..!

da das atrib'Uições da~ Mista~~ COf\9reF.SO ~

cional.

EMENDA lP14816-21 ....., -,
l!J CONSTITUINTE DEPUTADO Jl,DOLFO~.o~L~'VE='RA======~
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pr;~~;"'~

l:Jfu'~;mJ

rs:~~;'=:J

C7?i"~;;;)

pr;~'~~""""]

f'I:Wi'~;z;;;J

Plenário da Assembléia Nacional CQnstituinte
'~I~/~,,,lo10/1\lKO"'"'1o>

Plenário da Assembléia Nacional Constituinte

,~ld"""co..,.'WJ/.U"•• MI1I1o> ,

.,Lld~I.'Ce..,Is1o/.~.CO ..,A>1D, ..,

Plenário da Assembléia Nacional ConstituInte

EMENDA lP14838-31
[!J Deputado JOSE CARLOS VAS;;;;;CELlOS

Dê-se ao ítem XIV do Artigo 54 do Projeto de Cons_
tituiçD:o a seguinte redação:

Acrescente-se nas disposições transi tórias, 0l!.
de couber, o referente Artigo ao Projeto de Constituição.

..UDOUI"',C~:;. ~

Art. - Os Estados de Pernambuco e da Bahia
deverão, no prazo de dois anos, a contar da promuÍgação desta
constituição, resolver, mediante acordo ou arbitramento, a pen
dência sobre o território correspondente à antiga comarca do Rio
São Francisco, desligado provisoriamente da antiga Província de

Pernambuco pelo Decreto Imperial de 07 de julho de 1824, e, cetc
Decreto Imperial de 15 de outubro de 1827 incorporado provisoria
mente à antiga Província da Bahia, compreendendo os munic!PIo~
de Angical, Baianópol!s, Barra, Barreiras, Bom Jesus da Lapa
(Margem Esquerda do Rio São Francisco), BrejolãndIa, Buritirama,
Campo Alegre de Lourdes, canãcoã rs , Carinhanha, catolândia, Co
cos, Coribe, Correntina, Cotegipe, cr retõcoras , Formosa do Rio

Preto, Jaborandi, Mansidão, Nova Casa Nova, Nova pilão Arcado,
Nova Remanso, Riachão das Neves, Santa Maria da vreõcre, Santana,
Santa Rita de céss í.a, São Desidério, Serra Dourada, Tabocas do

Brejo Velho e Wanderley.

§ ünrcc _ Esgotado o prazo previsto no caput,

o Supremo TrIbuoal Federal decldIrá, dentro de dois anos, a pen

dência entre os doIs Estados.

Inclua-se no Artigo 272 do Projeto de Constituição

elaborado pela Comissão de Sistematização, o seguinte parágrafo·

§ 13 g _ ~ proibida a criação de tributos estaduais que

obriguem aos contribuintes de um Estado a recolherem impostos
outro Estado, excetuando-se o que estabelece este A;ti90, quando

o fato gerador for referente ao consumidor finaL

JUSTIFICATIVA

A pendência histórica entre Pernambuco e

Bahia, criada pelo ato autoritário e desp6tico de Pedro I sobre
a antiga Comarca do São Francisco, vem se arrastando há 160 anos,
num constante atrito entre pernambucanos e baianos, ameaçando

transformar-se num incidente de sérias consequências e até de

atos de violências

E necessário que a nova ConstituIção resolva de

finitivamente essa questão, por meio de uma negociação entre os
governos dos dois estados, por arbitramento, ou Dor decisão do

SUPFemo Tribunal Federal

Os dIrei tos de Pernambuco sobre a antiga Comarca

do São Francisco estão sobejamente provados nos livros do Acad,!
mico Barbosa Lima Sobrinho "Pernambuco e o São Francisco" e
"Pernambuco da Independência à Confederação do Equador", do his
torlador Gonçalves Mólia "Direito TerrItorial de Pernambuco 50-=

bre a Comarca do Rio São Francisco", e do advogado Ulysses 8ran

dão e das várias publicações do Instituto Arqueo16gico de per:
nambuco e resumidos em projetos apresentado por nós.

Entretanto não desejamos entrar nesta polêmica e

deixar que a solução seja obtida pelos instrumentos já ci tados.

êcresee ainda, que a região encontra-se em esta
do de abandono, sem estradas e sem j.nfra estrutura energética,
porque o Governo ba.í anc não se sente seguro d\ posse da antiga
Comarca e vem adiando os investimentos necessários ao desenvol-

vimento daquela área. .

E preciso que esta pendência seja resolvida def!

nitivamente para Que a região reíeba os investimentos neces:
sárIos ao seu merecido desenvolvimento.

'"KtDII~I"'IC~e------- ~

JUSTIFICATIVA:

~DA lP14839·1 ..," --,
f:f Constituinte JOsE:: CARLOS VASCONCELLOS

Durante maIs de SO anos os contribuintes das re-

giões periféricas têm contribuido, sob a forma de tributos esta

duais, para a Fazenda dos Estados mais desenvolvidos.
Isto se dá porque o Código Tributário Brasileiro

obriga a tributação todas as operações, creditando o contribui!!

te pelo valor pago na operação anterior.
Assim, nos Estados que têm deficit no comércio de

vias internas (apesar na sua maioria obterem superavit no comér

ceio exterior), os contribuintes mesmos passam a recolher maIs
impostos aos Estados Que têm superavit nesse tipo de comércio ,

do que recebem dos contribuintes dos Estados desenvolvidos.
Essa sistemática foi estabelecida tanto pelo Decr!

to lei 915, de Dl de dezembro de 1938, quanto pelo atual Código

Tributário Brasileiro que criou o lCM. •
Essa transferência de recursos, dos Estados mais

pobres para os Estados mais desenvolvIdos, tem sido uma das cau

sas do aumento das disparidades regionais e tem que ser elimina-

r
da por um dever de justiça social.

Ao mesmo tempo, se queremos dIminuir as desigualda

des regionais é necessário que a União aloque maiores recursos ";"

na região maIs pobre do País, deixando de fazê-lo quando a mesma
ultrapassar o estado de pobreza.

EMENDA lP1484Q-Si
tJ Oeputado JOSE CARLOS VASCONCELLOS

o parágrafo único do art. 376 passa a ter esta re-

'"rreOUln'ICAcio --'--__~

Acrescente-se a seguinte alínea "J ti ao i tem I do

O feto tem todo o direi'to ã proteção do Estado, sen
do fala~es os argumentos daqueles que defendem as práticas aborti_
vas , tlm ser indefeso, inerme, não pode ser cruelmente extinto como
se fosse um simples cbj ebc , Os pais, e principalmente a gestante t

não têm o direito sobre essa vida. :e crime nefando o aborto e deve

merecer a frontal repulsa de toda a fociedade brasileira sob pena
de, com esse endurecimento de corações, acabarmos por consentir no
homicídio. Se não ligamos para uma vida incipiente por que preee-,
germos a daquela pessoa que, pode, poJ: si mesmo se defender. Quem

tem possibilidade de se defender não pode ser morto impunemente. E
como justificarmos o sacrifício daquele que está indefeso, dentro
do ventre materno?

JUSTIFICATIVA:

Art. 376•••••••••

Parágrafo único. O ensino re1igioso, sem distincão

de credo, ê obrigatório no currículo escolar das esccaae , publicas
e privadas, de primeiro e de segundo graus.

§ 4:t!-eo- - Reincorpora-se ao Esfado de Pernambuco o Territo
rio de Fernando de 'Noronha. -

Acrescente-se ao Artigo 436 do Projeto elaborado

pela Comissão de Sistematização, o seguinte parágrafo:

Art. 12•••••••

l:- •••••••••••

j) fica proibida a prática de aborto. ainda que com
consentimento da gestante.

JUSTIFICATIVA

art. 12:

Somos um povo espiritualista, que consagra os prin

cipies maiores da alma sobre a matéria. Por isso mesmo, aeve-ace

fazer com qu~ a nossa J~ventude possa continuar sendo educada den-.
tro dos padroes tradicionais, sob pena de, em breve tempo, termos
destruIdo todos esses valores.

A vida oferece inúmeras situações de intranquilida
de, de dificuldades, de sacrificios que somente uma sólida formaç~o

espiritual aJuda a superar. Não podemos fazer com que o Brasil se

torne um pais agnóstico, voltado unicamente para os prazeres terre
nos. Os valores da nossa civilização cristã precisam ser pxeaerrva-,

dos. Assim, esta emenda tem por objetivo resg.uardar a nossa Juven
tude das influências deletérias das forças materialistas.

dação:

Dê-se ao item V do~ do art. 12 a seguinte re-
dação:

Art. 12 •••••••••

V- A CONSTlTUIcAa DA FAMtLIA, PELO CASAMENTO INDIS

SOLOVEL, BASEADA NA IGUALDADE ENTRE O HOMEM E A MULHER

JUSTIFICATIVA

o Brasil é um pais eminentemente católico, com pro
fundas ra12es na doutri'ha religiosa. De acordo com os Evangelhos,

"o que Deus uniu não pdde o homem desunir". Acreflit ...nos n-a ir. sí.s-,

solubilidade do vínculo matrimonial não só por questões religiosas
mas ta.mbém por que esse ~ o anseio mais profundo de toda a eocdeda-.

de J:lrasileira. I

A união entre homem e mulher, para a constituição de

uma família, deve ser perene. Circunstâncias eventuais, dificulda_
des enfrentadas, eesajueees podem-- e devem __ ser superados. Com

o divórcio, o caeat, sente-se desobrigado de tentar viver em harmo_

nia e parte para novas uniões, sempre desgastantes, sempre preJudi

cando os filhos que se sentem vitimas desse egoismo dos pais

Por aaso mesmo , quando estamos reformulando o pacto
eccrar , craio ser chegado o momento de estabelecermos a indlsso1u
bilidade do vinculo matrimonial.

Durante a Segunda Guerra Mundial o Territ6rio de
Fernando de Notonha foi desmembrado do Estado -de Pernambuco d.!:,.

vido a sua importância estratégica chamado "Trampolim da Vitó

ria", ou seja, a rota Reci fe/Fernando de Noronha/Oacar.
No momento não há qualquer interesse estratégico

para a ilha, tornando-se até um estorvo a administração, pe
las Forças Armadas, do Território •

Por isso, está na hora de voltar para Pernambuco
o Território de Fernando de Noronha, terminado-se com uma in

justiçada mutiH.,ção territorial.

5;;:'''~
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EMENDA lP1483S-9
[J CONSTITUINTE CHAGAS DUAR;;"

fl"'ENDA lP14837-5 ..n· -,I. r<rp'""O"s""'----'
t= Deputado JOSE CARLOS VASCONCEllOS . _ L.....1 _I

m- 'U'O/~UI""u;lo~_---------__,

o Relator da Subcomissão dos Estados, Deputado Si
queira Campos, ap&s análise de sólida documentação histórica re
conheceu o direito de Pernambuco sobre a Comarca do ·Rio São ;ra";;
cisco, e aceitou a Emenda de nossa autoria, decidindo por SI;;
Restauração e Rp{ntegração a Pernambuco, na forma do Art. 32 da

redação final do Anteprojeto aprovado pela subcomissão.
Ao relator da Comissão da Organização do Estado,S.!:,.

nadar José Richa foi apresentada a Fundamentação do autor da

proposta, Deputado José Carlos Vasconcellos, e os livros "Os di

reitos de Pernambuco sobre a Comarca do Rio São FrancIsco, Per
nambuco da Independência a Confederação do Equador, e 160
da Confederação do Equador" do 01' Barbosa lima SobrInho, além
de Carta do 01'. Braz do Amaral, representante do Estado da aanãe
na Conferência de limites do Rio de Janeiro, realizada em 1920,

na qual propõe ao representante de Pernambuco, Dr• Gonçalves Ma

la, que à pendência entre a Bahia e Pernambuco seja decidida
através de plebiscito.

Transcrevemos a citada carta, que comprova o reco
nhecimento da Bahia ao direito de Pernambuco.

"Exmo Sr. ne, Gonçalves Maia, D. Delegado de Per-
rteebecc na Conferencia de Limi tes •

Estando a encerrar-se a Conferencia de Limites sem
que tenhamos ainda chegado a uma solução satisfatória, o que de

ve constituir motivo de profundo pezar, faço ainda um esforço p,!

re en~ontrar uma fórmula que possa ser acei ta com dIgnidade
pat.l;Ismo pelos Estados que representamos.

Proponho, pois, a consulta as populações da mar
gelll esquerda do S~o Francisco, em geral plebiscito, por ser mui
to mais liberal e justo que, em vez de outros, sejam elas os á;
b1tros do seu pr6prio destino. .-

Tenho a honra de ser V.Exa. muito dedicado e admi
rador. - Braz do Amaral. Rio, 11 de julho de 1920". -

No momento em que se instala a Assembléia Nacio
nal Constituinte, com a finalidade de se corrigirem os abusos '

do autoritarismo e os casuísmos existentes na nossa Ordem Jurí
dica, cabe à mesma reparar o ato abusivo, autoritário e casuís:
tico do Imperador Pedro I que condenou Frei Caneca e outros com
panheiros a morte e desmembrou provisoriamente a Comarca de Sã;
Francisco do Estado de Pernambuco, pelo único fato de que aque

la Província tinha se rebelado contia o ato autoritário de d.ís-,
soluçlo da Assembléia Constituinte de 1824 e ter sonhado com a
bplantllção da Repúbl1ca.

O sentiménto nativista e liberal da Província de
Pernambuco que se consolidara em 1654 com a Insurreição Pernam
bucana e evolu1ra com o grito republicano de Bernardo Vieira de

Melo, ee 1710, com a Revolução de 1817 que tentou proclamar a
nossa independência, com a expulsão da tropa portuguesa da Pro

víncia, efetivada com o embarque compulsório doClBatalhão do Al
garves do Recife, em 251 de novembro de 1821, dois anos antes da
Proclamação da Independência e 41 dias antes do episódio do F'l-

l co; culminou com o movimento reoubl1canQ._c!a Confedera ão do
Equador, em 1824, revolução popular surgida em protesto contra a

arbi~:ária dissolução da Assembléia Nacional Constituinte, em
12 .Jlovetnbro de 1823.

Este rto violento do Imperador Pedro I procurava res
tabelecer os poderes do absolutismo monárquico, col.ocando uma pá

.de terra nas esperanças liberais dos brasileiros, despertadas com

a Proclamação da independência Nesse momento. um grupo de pernam
bucanos tenda a frente Manoel Carvalho Paes de Andrade. Frei Joa-=
quim do Amor Divino Caneca, João Guilherme Ratcllff, o Pe , João

Evangel;tsta leal Periquito e outros, sentiram que não havia mais

clima para uma Monarquia Democrata e proclamaram a República, in,!
crendo o movimento que veio a ser conhecido como da ccnreoera-,
ção do Equador.

E preciso, portanto. no momento em que se Instala a
Assembléia Nacion'al Constituinte, restabe1~cer o arbítrio do Im-,

perador déspota e elimInar os sees atos- arbitrários.

Com es ta finalidade propomos que a ãsaenb Léda Nacio
nal Constituinte conceda anistia a Frei Caneca e seus ccmoenne t.,

ros e reintegre a Comarca ao Estado de Pernambuco. Paralelamente
vamos sugerir que a constituição pernambucana providencie a trans

receneis da Capital do Estado para a cidade de Barreiras, em PIe:
na Comarca do rIo São Francisco.

Os direi tos de Pernambuco sobre a margem esquerda do
rio São Francisco até o rio Carinhanha. em MinGs Gerais, remon_

tam às cartas de doação das capitanIa~ hereditárias.
Esperamos e contamos que o gesto de independência e

afirmação de soberania dos confederados do Equador encontre eco

• apoio nesta ASSEMBlE:.!A NACIONAL CONSTITuíN~E para que, fina.!.
mente a sociedade bras!leira qui te seu débito para com aqueles
bravos heróis e com o povo de Pernambuco.

desligado provisoriamente da antiga ProvInda de Pernambuco, P,!!.
.10 Decreto de 07 de julho de 1824, e. pelo Decreto de 15 de ou
tubro de 1827. incorporado à ProvInda da Bahlã, compreendendo'

os Municípios de Angical, Ba!anópolis, Barra, Barreiras, Bom
Jesus da Lapa (margem esquerda do Rio São Francisco) I Brejolãn_
dia, Buritirama, Campo Alegre de Lourdes, Canápolis. Carlnhanha,
Catolândla, Cocos, cor.íbe , Correntina, Cotegipe, Crist6polis I

Formosa do Rio Preto J aaborendr , aenarcãc , Nova Casa Nova. Nova
Pilão Arcado, Nova Remanso, Rlachão das Neves, Santa Maria da

VitórIa, Santana, 'Santa Rita de Cássla, São Desidério, Serra
Dourada, rabocas do Brejo Velho e Wanderley.

§ 111 _ No Território de que trata este artigo, o Estado'

de Pernambuco sucede, no domínio, jurIsdição e competência, ao

Estado da Bahia.

§ 2g - A reincorporação de que trata este artigo fica

çcncfctcnada a um pronunciamento favorável da população com
domic!110 eleitoral na área territorial correspondente à antiga
Comarca do Rio São Francisco, em plebiscito a ser realIzado, no

prazo máximo de trezentos e sessenta dias, peloClSuperior Trib,!!

na! Eleitoral.

§ 3g - Os mandares- eletIvos dos Deputados da Bahia, cor
:respÕndentes ao eleItorado exístente no território reincorporado ao Estador de Pernambuco, serão mantidos.

JUSTIFICATIVA:
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Art. SlI .. compete à unlão:
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Tanto o salário mínimo quanto o "máximo constituem fortes indic,!
dores do grau de desenvolvimento sóc,lo-el:onômleo de uma comunidade.
Realmente, a disparidade entre ÓS dois extremos eeve i a o grau de di~

t:ribuição de renda entre as diversas camadas sccãeãs ,
Afigura-se necessário e urgente que se diminua a concentração

~ rendas nas mãos de tão poucos. Creio que nesse sentido seria um
bom meio a fixação de que o salário e os vencimentos não poderão ser
superI'l1f"8.EJ 100 (cem) vê-zes' a menor remuneração paga pelo Poder Pú
bllco.

JUSTIFICATIVA

r --
Art.. Os vencimentos ou salários pagos

pelos cofres públicos não poderão ultrapassar mais de cem vêaes a

menor remuneração paga pelo Poder PúblJco.

Acrescente-se o seguInte:
EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 82

Acrescente-se o seguinte:

o Rio de Janeiro tem sido prejuoteedo desde o I!'1Pério até 05 nos _
sos dias. Coma rudança da Capital Federal para Bras!lia o processo de seu esva
ziamento econômico tornou-se mais acelerado, comgraves conseccêncíea para o ri;
tado mo temos 0JllJ negar que os níveis de criminaUdade Que se observam hoje --;
no Rio, bem como o desenprego crescente na região Metropolitan<l e áreas citcun_
vizinhas. silo alarmantes

Na tentativa de ccecesar a transferência da Capital Federal. o Prl:.
sidente Juscelino Kubitschek enviou ao Congresso Nacional. emjulho de 1960, I

projeto de lei que tratava do eetebetecrrentc da zona Franca do Rio de Janeiro.
Infelizmente isto não foi concretizado antes do fim do seu mandato, ficando re
legado ao esquecimento. ,

Nossa proposta de normaconstitucional não poder ser cOf'lfundida '
como Que pretendia o saudoso estadista, que era exatamente alga sepl'i!:lhante ao
que existe hoje em Manaus Não queremos una Zona Franca, mas, sim, a criaç~o do
Porto Franco do Rio de Janeiro.

Nosso objetivo é fac}lltar o desenvolvimento do comércio exterior,
LIII8 vez que será suspensa a cobrança de impostos Irctdettes sobre as eercscmes
ClJe permaneceremem estoque dentro dos limitas geográficos do porto de livre co
eérctc, pelo prazo de cinco anos. -

A aprovação desta proposta significa milhares de .escreçcs, una ve~

ClJeseu acolhÚ!'ento lll"Çllicana permis.!ião para o processamento industrial s!lrples
das mercadorias emdepósito ou emtrânsito, tais como consertos, colocação de e.,J!
balagens, afastamento de partes avariadas, classificação, filtragem, secagem e
outras ooerações similares a serem autorizadas pelo Conselho de Política Aduanei
ra, em áreas Pré-determinadas. ~-.

Essas mercadorias ficarão isentas de impostos na medida em que, um
vez no Porto Franco, sejam exportadas. Caso contrário, se rcree transferidas das
áreas sob jurisdiçil:o do Porto de livre Comércio, para qualquer outro ponto do

territórIo nac:::~'i::~:r:od:~;;~:a:oa~o~::~~:n~~ ~:l~~:~: ::v::~~:o: Le-

têncía para a regulamentaçgo do Porto de Livre Comércio, adaptando-o, sem preju.!.
zo da legislação aduaneira nacional, aos princípios e narr-es de prccedíe-entn de

portos l1vres no exterior, comoos de Hamburgo, na Alemanha, Le sevre, na Fta"Ç8,
e as zonas de corércto exterior (Foreing rraoe zcresj , situadas nos Estados Uni_
dos.

Precisamos, neste IOOll1etlto de tarranha relevância para o PaIs, devo.!.

ver Ull pouco da autonomia econômica que possuía o Rio de Janeiro há algum tC!lP0'
atrás O Prefeito de nossa cidade, atualmente, s6 tem para adminIstrar a 11!!!,

peza urbana, pois, tudo o mais é de prioridade d:l Estado, desde o Teatro Hclcral
ao gás de cozinha

A aprovação desta proposta nos fará crcoerecs, uma vez que abaixo
da linha do Equador não díspcncs de neohumporto de livre coeércro, Como .apoio
dos nobres Constituintes conseguiremos resgatar una pereeta do que foI retirado

do Rio de Jane!ro ao longo dos anos.

JUSTZFICAÇJlO

DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 356

A presente sugestão se 1ns"ira na reivindicação aprovada no V

Encontro Estadual da Classe Trabalhadora, realizado e-a Porto Alegre,
em agosto de 1 985, além de indicação generaliz~da das organizações

feministas do Pais •

EMENDA ADITIVA

11 lei assegurará epcsenteocr.ae aos ta-aba

lhadores urbanos e rurais, incluídas as donas de casa, mediante con

tribuIção para a segundade 50e1al, vedado qualquer desconto nas
pensões e aposentadorias.

'ln.'"1lI''''''''õ40

EMENDA lP14847·2 ,.,.., --,
[!J CONSTITUINTE ftElSON CARNEIRO

~----------n.I./.......r~.' __,

'EMENDA lP14848-1 .~..
fJ CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO------------,

fl--;r;~~"---:

(ITUj'~ãfã?l

§ 312 _ O orçamento fiscal e o orçamento dos inve.!

timentos das empresas estatais, compatibilizados com o plano
plurianual de investimentos, terão, entre suas funções. a de xl:.
duzir desigualdades interregionais, mediante a distribuição do
total das despesas de forma proporcional à população das regi

ões, excluindo-se as relativas'

I - aos projetos considerados prioritários
plano plurianual de investimentos;

11 - à segurança e defesa nacional;

lU - 11 lItanutenç~o áos órgãos rederais sediados
Distrito Federal;

IV - ao COf'lgresso NaciOnal, Tribunal de Contas da
Unlão e ao Poder Judiciário; e

V - Elo serviço da dívida da administração' direta

e illdireta da União, inclusive fundações instituídas e mantidas
pelo poder~público federal."

JUSTU'ICATIVA

As próvidênclas propostas nesta emenda são,
ncsac entender. necessárias ~ eficácia da regionalização do
çamento Jlúblico federal, como instrumento para a redução das
desigualdades entre as regiões.

Suprima-se todo o texto do artigo 354 do ~projeto

Artigo 354

Plenário da Assembléia Nacional Constituinte

Tu;,:r:.lolUo,;ii .b:r

Acre'scente-se~V .. Da Segurança Públi
"ce - do Projeto de conStituiçlIoe~í~t~ Artlgoj"t( H""l'JJ&t"'<"":o'lr;-í<
M c:::ú.->.'VIew:.: ~

"rt., - A PolícIa Rodoviár.1a Federal, corporação'
especf rfce e subordinada ao órgão executivo de política de
trêns1to do Governo Federal, instituída pato lei. destina-se ao
patrulhallento ostensivo das rodovias federais, zelando, nas
respectivas faixas de domInlo, pela segurança do tráfego, do
tdnsito e dos prdprlo$ da União, prevenindo e coibindo infra

ções ou transgressÕes das leis, regulamentos e posturas admi
nistrativas pertinentes, colaborando com as autoridades admi
nistrativas e judlc1a:flas no combate ao crime, ao tráfico de
drogas, li. sonegaç€ro, ao contrabando e ao eescaeãnnc ,

.:JUSTIFICATIVA:

A emenda li supreeerva, Nossa emenda (sUbstitutiva)

ao artigo 350 torna desnecessário, por repetitivo, o artigo

n' 354. Concorre portanto para o "enxugamento" do texto.

JUSTIFICAçnO

A emenda reproduz o pensamento da unanimidade dos
membros da Comissão do

P

Sistema Tributá:tio, Orçamento e Finanças,
de acordo com o entendimento havido no âmbito dessa Comissão,
quando da votação do Relatório e Anteprojeto, no sentido de as
despesas orçamen~árias serem fixadas de forma propprcional à po_
pulação, com a exclusão das despesas referentes:

a) aos projetos considerados prioritários no pIa
no plurianual de investimentos; -

b) à segurança e defesa nacional;

c) à manutenção dos 6rgãos federais sediados
Distrito Federal;

d) ao Congresso Naciona11 Tribunal de Contas da
União e ao Poder, Judiciário; e

e) ao serviço da dIvida da administração dureta
e indireta da União, inclusive fundações instituídas e mantidas
pelo poder públ1'co federal.

Proposta idêntica a esta recebeu 175.000 Bssinat.!:!.
ras de apoiamento junto à po.pulação.

Não noce " a Constituição de 1987 deixar
de inscrever no seu texto um artigo que des~aque a Polícia Ro
doviária Federal, seu ambito de atuação e competência, até por
que de ullla especificidade not6ria. Evitando-se assim conflitos
de jurisdição e mantendo a uniformidade dos serviços.

Da ordem acc í.aã

Capitulo II

Da Seguridade Social

Seção I

Da Saúde

Titulo IX

EMENDA lP14844·8
(l SENADOR nONALDO ARAGÃO
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S 1" - As atividades de policiamento ostensivo
silo exercidas. nos Estados, pelas Polícias Militares.

S 2" - Aos Corpos de Bombeiros competem as ações
de defesa civil, segurança contra incêndios, busca e salvame!!,
to e pedcias de incêndios.

§ JlõI _ Os Hunic!plos pederãc cr1ar serviços de

prevençtlo e ccebate a incêndios sob supervfsãc e organizaçlId,
dos Corpos de Bombeiros, na toma que a lei estabelec.er.

Dê-se ao Artigo 252 do Projeto de Constituição a
seguinte redação:

Art., 252 - A Segurança Pública é a proteção Que
o Estado proporciona à Sociedade para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimôn~io, através
dos seguintes órgãos:

I - Polícia rececerj
II - Polícia Rodoviária Federal;
III - Polícias Militares;
IV - ,Corpos de Bombeiros;
V - Polícias Civis;
VI - Guardas MunICIpaIs.

Dê..se ao Artigo 254 do Projeto de Constituição a
.seguinte redação:

Art. 254 - As Polícias Militares e os Corpos de
Bombeiros são instituições permanentes e regulares r- destina_
dos à preservação da ordem públlca, com base na hierarquia ,
disciplina e investidura mHitares; exercem o poder de pol!_
cia de aenutençâc da ordem pública sob a autoridade dos Gove.!.
nadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito ~ederal ,
eãc forças auxiliares do Exército e reserva deste para fins de
1ll0bll!zaçGo.

Não podem os constl tuintes de 1987 omitir do ce-,

pitulo da Segurança Pública a Polícia Rodoviái'ia Federal.
Corporação das mais eflcJentes e que presta ae.r-,

viço indispensável, deve ser incluida no texto da Constitui-'
Çllo, até para que se preservem sua existência e competências.

JUSTIfICATIVA:

Este EllIenda tell por fJ.nalldade suprimir a expre.!.
slo winclusIve nas rodovias e ferrovias federa,s" do CõJpul do
Artigo 254 já que cabe h UnHlo o pollcislIento dos seus bens ,
prln~ipalmente se atentarmos para a existência da Polícia Ro_
doviária Federal Que é a responsável .. e COMO tal deve ser man
tida, pelo policiamento das rodovias federaIs. -

Quanto à moqi ficação que propomos no texto do Par.!
grafo IR desse mesmo artIgo, apenas estabelece competência para
atuaç§o das policIas Militares nos seus Estados, sem o Que
enuncIado nos par.ece falho.

JUSTIFICATIVA:

A Polícia RodoviáJ:la Federal, corporação de vasta
tradiçao e com um acervo importante de serviços prestadas à Na
çtl:ot deve ser incluIda no Capitulo da União desta ConstituIção

Até porque sua própria existência depende desse

são.

JUSl'lFICATIVA:

Não pode a Constituição de 1987 pecar pela omls-

XXIV ••••• o' ••••••••• "0 •••••••••••••••••••••••••

11 - ••••••••••••••••••••• '.0 ••••••••••••• o •••••••

"

XIV _ Orga~lzar e manter a Polícia Federal, a Poli
ela Rodov1ti:r1a Federal bem como a Policia Civil, a polícia Mil,!
ter e o corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e dos

Territ6rios;
XV _ ., ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 •• 0.0
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.EMENDA lP14841·3
I: Oepuhdo JOSE CARLOS VASCONCELLOS

EMENDA lP14842·1
(!l Oepuhdo JOSE CARLOS VASCONCELLOS

DISPOSITIVO EMENDADO Art. 12. XV, "~"

ENENDA ADITIVA

u ....., ..." ... "õl.-- _

Cl:J5TlTUINTE MARCIO BRAGA

PLENARIO

'UT.,.IU"...."'lIo==::::::===~::::::::'::::::::::;
Acrescente-se o seguinte Art. 438 ao Projeto de Constituição, renumeranefo-se os
subsequentes:

"Art. 438 Fica instituido, por un perIodo de vinte anos. o Sistema
de Porto de l1vre comércIo no lUa de Janeiro'l.

EMENDA lP14846-4
lU
["'J

Dê-se 80 § 3" do art. 287 do Projeto de Constitui
cIo 8 s!'gulnte red8piIo:

Constituinte JDSI! CARLOS VASCONCELLOS

rI. ......'~"'.d./&lIIe.... u.to

PlenórIo da. Assembléia Nacional Constituinte
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JUSTIFICATIVA

sImples ou implemento

rando QUE A pATRIA INCUM_

A VELHICE AQUELES QUE A

GRAVE DA SUA HISTÓRIA

e 1)

7'da Constituição de 1969

(doc, anex.o)

e revisão como se na at!

ao máxilllo de 10 salários

10 do Art 118/67

NUNCA TANTOS DEVERAM TANTO A r1io PotlCDS

"'INSTeN CHURCHIlL

Final.izando. e para sintetizar a justeza desta reinvidica

transcreve_se o CONSIDERANDO do Decreto-Lei n-1 54~1J9, o qual,

ias (doc. 5)

• 6)

os Gara os filhos (doc. 7)

ra os filhos (doc 8)

a os filhos (doc .. 9»)

a os filhos {doc. 10)

de renda (doe 11)
impostondoc 12)

impostos (doc. 13)

impostos (doc. 14)

impost~s (doc. 15)

1Decreto_Lei nSl: 8.941146 _ concede .isenção de impostos (ooc. 1S)

! Oecreto_\..el n2 9 619/46 _ concede isenção de imposto~ (doc. 11)

I Le-i na 3.765/60 _ concede e regula a pensão militar (doc. 18)

Oecreto-l..ei nQ 1 544IJ9 _ concede pensão militar (dOC. 19)

Oecreto-!.ei n!2 5.643/43 _ permite acumulação de pensão com provento

(doc. 20)

Decreto-Lei ng B.821146 _ permite acumulação de pensão com provento

(doc. 21)
Parecer oSl: 151/68 _ da Consultoria Jur!dica do Ministlrl0 do Exército

pela acumulação de pensBo '

Parecer PGC/GCS-027/B5 - contra a discriminação ao ex-combatente

(doc. 22)

Decreto-Lei ng 8. 794/~6 _ concede pensão especial para dependent.e

(doc. 23)
Decreto_Lei na 8.821/46 _ permite acumulação de aposentatloria e pensão

(doe 25)
Decreto-Lei nll 8.795/46 _ concede pensão especral pa1;a dependentes

(doc. 24)

tentes, tendo pelo menos '9 Leis, ra Decretos-Leili,16 Decretos e l
uma Resolução, num total de 74 Diplomas legaisã

Eis aí o problema
Os diplomas e dispositivos legais citados pelo E.M.F A••

foram todos baixadoS antes de 1967 .. ./"i .•
Até aquele ano não havia nenhuma nor~a legayquejdefinlsse",: ,

1 de modo claro quem era ou poderia ser efetivamente considerado ex

combatente, exceto a Lei nll 4297/63, revogad? pela exdrúxul.a e in

constitucional lei nSl: 5.69B/71, juntamente com a 1.756/,,2.

Por isso, aquelas normas legais tinham endereço discrim!
nativo:! ..

Uns para os integrantes da n:s. outros para os das Mari

nhas de Guerra elou Mercante, outros para os da FAB, e nenhum para

a Força do Exército.
I 'Com o advento da Constituição de 1967 e da Emenda nll 1

de 1%9 e os seus àto,S disciplinadores, (lei na 5 :315/67 e Decreto

nll 61.705167) definiu-se quem e ret íveaenj;e enquadrava-se como ex-

combatente. ~

Po~ incdllel que possa parec~r. após a definição const!tu

cfcnaf , ao' invés de solucionar as dúvidas até então existentes, aí
ê que começaram os conflitantes, discriminadores e espúrios enten-
dimentos. • 6

Exempli ficando, o lúcido e esclarecido racloc!nlo do pr.2.

curador-Chefe da Consultoria-Geral dp Instituto Nacional de Previ

dência Social, DI'. René Lycurgo Campos, ao se pronunciar no Pro.

nll 31 000-016,046/85~ ~
3. O ex-comba tente , em nossa legislação social, DE UM CE!!

10 TEMPO PARA CA, VEM SENDO ÕBJETO DE RESTRIÇOES•••• "

~; PASSADOS MAIS DE QUARENTA ANOS DACULTIMA GUERRA, OS

eX_COMBATENTES BRASILEIROS SOBREVIVENTES CONTINUAM A

GUAROANOO, NO MINIMO. QUE AS LEIS PA.TRIAS TENHAM lN-·

TI::RPRETES CAPAZ DE EXTRAIREM OESSES DIPLO~S LEGAIS •
VIGENTES UM SENTIDO HUMANISTICO MAlS APROXIMAOO OA JUS

TIÇA QUE LHES ~ OEVIDA.

Na mesma linha de raciocínio daquele ilustre Procurador_

Chefe, o próprio E~M.F .A., ao vetar o já citado Projeto de Lei re-

tro mencionado. delara textualmente ..

, , NltD RESTÁ DÚVIDA TRATAR-SE DE CATEGORIA MERECEOORA' DO

MAIOR RESPEITO E OE MAIS JUSTA GRAT10ltD DE TODA A NAÇli:O BRASILEIRA.

Não menos importante é o pensamento do insigne Mestre PAU

UNO I~NAcIO JACQUES, exposto na sua memorável obra· -

CONSTITurcl1.0 EXPLICADA

NUNCA SERA DEt4ASIADO O AMPARO AO QUE LUTARAM PELA pATRIA,

EM TERRA, NO MAR E NO AR. EXPONDO A VIDA E A INlEGRIDADE

r,fSICO-PSfQUICA EM DEFESA OA SOBERANIA NACIO~AL E DA LI

BERDADE DOS BRASILEIROS, AMEAÇADOS POR TIRANIAS FANATICAS
"E~ TRUCULENTAS. •

Se aqueles dispositivos e diplomas legais estivessem sendo

cumpridos sem discriminação ou interpretação pouco meritórias. de-,

corridos mais de quatro décadas do término da guerra, não estariam'

os ex-cowcat.ent.es lutando denodamente, como estão fazendo agora, p!.

lo simples reconhecimento daqueles direitos dentro do preceito ccns
ti tucional 'ora em elaboração. • -

Este o objetivo desta reinvidicação: CONDENSAR A LEGISLA

çli:o ESPARSA, DE MODO E FORMA SOCINTA E EXPLfCITA NA NOVA CONST1TUI_

C1W 1 PARA SE POR FIM A ESTE EMARANHADO DE OISPd'sIT1VOS E DIPLOMAS

LEGAIS INdcuos E SEUS CONFLITANTES OISCRIMINADORES E EXDRÚXULCS EN,

TENOIMEMiOS, FA.CE A. IDADE AVANÇAOA OE SEUS DESTINAiP.RIOS

por si sá justifica a presente pretensão:

O Presidente da República, conside
Se. O DEVER DE AMPARAR E ASSISTIR N

, CORRERAM AO SEU CHAMADO EM TRANSE

PARA A DEFESA DA SUA INTEGRIOADE.

LEGISLACli:O PERTINENTE:

Artigo 178 da Constituição de 1967 _ Art. ,.
definem quem é ex-combatente e lhes assegura

Lei nSl: 5 :315/67 e Dec, 61.705/67

regulamenta o Art. 118 da Constituição - (do

Súmula nll 15:3 do Tribunal de Contas da União

concede apos~ntadoria Integral por in~al1dez

de idade (doc. 2)

Lei nSl: 4 297/11 _ ",restringe a aposentadoria

va estivesse (doc. :3)

Lei na 5.698171 _ restringe a aposentadoria

mínimos e os reajustamentos também, ao arrep

197/69 das respec:t1vas Constituições (doe 4)

Decreto nl:! 1.420/62 :.. atualiza as apoentador

Lei nll :3 596/59 _ reforma com promoções (doc

lei na 5.507/68 _ matricula e bolsa de estud

Decreto na 26 992/49 - educação gratuita pa

Decreto nll 50 )68/61 _ educação gratuita par

Decreto na 50.821/61 _ educação gratuita par

Lei na 4.862/65 _ concede isenção de imposto
'-!.necreto_Lei nSl: 7.974/45 - concede isenção de

Decreto::'Lei n.!l B. 12B/~5 _ concede isenção de

Decreto_Lei nll B.217/45 - concede isenção de
Decreto-Lei n.!l 8.916/46 _ concede isenção de

476
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• DISPOSITIVO EMENDADO: Art

v - prioridade. independente de limi
te de idade, na aquisição de casa própria para 05 que não a possuam

ou para as suas viúvas1
, VI - isenção de tribufo-$. taxas e con-

tribuições no Que conce:rne aos proventos, extenstva a viúva ou compa
nheira, -

P~ralelamente aos direitos e vantagens acima transcritos,

a União, os Estados e os Municípios discriminadamente adotaram, e

ainda adotam, inúmeras ..medidas de amparo e recompensa aos ex-comba

tentes.

O Estado Maior das Forças Armadas, ao vetar o projeto de

Lei na 100/5, devidamente aprovado pelo Congresso Nacional, sob

falsa premissa de que o mesmo irin onerar a Previdência Social ( O

CUSTEIO SERIA FORÇOSAHENTE DA RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL)

!!:irma edst!r Icopio~a legislação destinada ~ a~parar os ex ..comba -

Dê-se a seguinte redação ao ~................>;;g; do

artigo 4761. ~~-~ ()~>Q:9I

Art. ~76 - ,.

I - •••••.•••..•• .•.... .. .

EMENDA lP14852·91
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d) - Estabelece a data de 180 (cento e 01.tenta)

d1.as antes da cespectava eleiçào como data-base de cálculo do ele~t:ora
~; -

Atualmente os ex_combatentes da Segunda Guerra Mundial

Um assegurado pelo Artigo ln da constituição vigente, regulame!!

tado pela Lei na 5.315 e Decreto na 61.705/67, os seguintes direi

tos:
Art. 191 Ao civil. ex_combatente da Segunda Gt!'-erra Mundial, o.ue

tenha participado efetivamente em opél'ações bélicas da Força EXP~ •

diclonária Brasileira, da Marinha. da Força Aé;rea Brasileira, da

Marinha Mercante, ou de Força do Exército, são as~egurados os se-
uintes direitos' - l

f'!PLENMIO

e) - Defere à 1e1. ord~nárJ.a regular a propagan
da eleJ.toral gratuita. na televisáo e 'rádJ.o, f1.xando desde já dois pari

ne-tr-cs - 1/4 (um quarto) do tempo será davadadc por J.gual entre todo;

os Partidos concorrentes; e os 3/4 (três quartos) restantes serão dJ.s
t't'J.buidos pO't' crJ..térJ.os de proporcionalJ.dade, que leven\ em conta as r;

presentações dos Par-tudoe na Câmara dos Deputados, em cada uma das A;

semble..1as 1egislatJ.vas e o nO de fil1.ados na reg~ão do ple1.to, -

, f) - Insere na Const1.tu1.ção, desde Já, a admJ.~

sJ.bil1.dade de coligação de part1.dos, com a soma dlUS d1.reitos respectJ. I

vos, deferJ.ndo ã 1eJ. ordinârl.a regular a matêrJ.a. -

JUSTIFICATIVA

~ A presente proposta de modih.cação do "texto

contudo r:o ProJeto da Comissão de SJ.stemat1.zação encampa davecses s.!:!.

geetiões o:I'J.gJ.nadas d~ quase to'talJ.dade dos nOVO$ PartJ.dos surg:l.dos a
partir de 1 985. • '

a) - Mantêm o pr1.ncrpio de que os: Part1.dos só
possam concorrer nas reg1.ões onde. "tenham substan(:1.a~ núme:t:o de fl.lJ..a

dos, mas reduz o percentual mínimo exigJ.do, de' 5 milesi'llos para 2 mi

lésimos. No MUn:l.cipl.o do lUa de aaneacc , por exemplo, com seus 5 mi

lhões de ele.itores D não poderá concorrer o Pantadc que tnver- menos do

que' 10.000 (dez mil) fJ.l1.ados. Pelo texto orJ.ginal
b

a exagêncaa aer-ae

de 25.000 (vinte e c mcc rm.L) fJ.IJ.ados, que ê bastante. exagerada e po

de até ensejar o surgimento do chamado "ccmêr-cao" de. f1.liaçâo em. f";.

chas em branco, sem a sigla partl.dária; ~

b) - Mantêm o acesso pC: recur;aóp do Funda,:

Parot1.dárJ.o como t'L'J.vatJ.vo ,do~ Pentndos que tenham cbradc expr-eesava vo

tação ou repres;entação mfruma na Câmara Federal, na pLea-co anterior-:

Mas reduz o percentual mfnamc de 1 (um) por cento para mexo por cento

e ainda admite a hipÓtese de que a bancada possa ser f.ormada por ade
são poster1.or à eleição, -

c) - Exclu1. os votos nulos e brancos da conta

gem dos votos apurados para efeito de calculo da~ "quo't'um" mín:uro que

9ada Partido prec1.sara atJ.ngu· no pleJ.to para continuar tendo .aces~o

aos »ecurees ' do Fundo Part:l.da"t':l.o;

JUSrrFICAC~O

a) estabilidade, se funcionário públicoj

b) aproveitamento no serviço público. sem a exigência do

disposto no § 1S1 do Art. 97;
c) aposentadoria com proventos integrais aos vinte e ci!!

co anos de serviço efetivo, se funcioRário público da

administração direta ou indireta ou contribUinte da

previdência social; e

d) assistêflcia médica, hospitalar e educacional, se careó
te de recursos. P

§ 69 - Na forma que a lei estabelecer, a Uni

ão ressarcira. os Partidos pelas despesas de suas' campanhas ele1.toral.;

,e c;tiv1.dades permanentes.

I
cãmar a dos Deputados, ~a AssemblêJ.a Leg1.s1atl.va ceepectave e o núm~
r-c de filiãdos na unadade da Federação.

li \19 - As coligações parhdárJ.as, que a lei ~

regulará, gozarão dos mesmos dire1.tos ql,l7"6s P~os políticos, p.!
ra os fins daepcs'ece nos parágrafos 19 e 39 ~ somando-se as representa
ções ou fJ.l1.ados dos Partidos colJ.gados. -

§ 59 - Não perderão os mandatos os eâea'tos
por Part:Ldos que não satisfaçam às cO'ldições estabelecidas em Lea, pa
ra sua ccnt-fnuadade , -

L';~;~~
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EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO tMENDAOO ARTIGO 29

rUN.l"'o/~CN,".lo/IU'COMJ"l.o

Nos últ~mos tempos. a populaçã.o br~sJ.le1.ra tem sado

sacrifl.cada com eeprêacmcs compulsól'J.os de polêmica base legal e

sem prêvae aueoraaaçãc do Congresso Nacz onaL,

Artl.go 29 - t livre a cT'iação àe Partl.àos polí

"tJ.cos. Na sua organ2zação e funcJ.onamento, serão' resguardados a sober;'ã

nia nac1.onal, o reg1.me democrát1.co, o plur~partidarJ.smo e os d1.re1.to-;

fundamenta1.S da pessoa humana, o~servados ainda 05 segu1.ntes pr1.nc.f

p1.08

li 39 - O acesso dos Par"tl.dos polit:l.cOS

me1.0S de comunicação .soc1.al e à propaganda gratuita no r'ádl.o e tel~

v1.são serão e5t~b,ele~idos em le1., assegurados os segu1.ntes pr1.nc.!
pios:

Art. _ o empréstimo "tompulsorio cons-

titui matéria de competência exclusiva do Congresso Nacio.nal e some!!

te entrará em vigor no exercício seguinte.

_ DISPOSITIVO EMENDADO _ .s..f.Jl, '/';'("1' L)
to r/-hM.o""í0 .....d2< ",,-,,!,,-&A;

EMENOl\

I - fJ.liação partl.õâria assegurada a toõo c:..àa

dão no pleno gozo dos seus d1.reitos polít1.COS, -

rI - pro1.bJ.ção· aos Part:ldos polí1:1.COS de utl.li

.zarem organização pa~a-mJ.ll.ta't', bem aSSl.m de se subordJ.narem a entJ.d;

des ou governos estrange1.ros; ) -

IIl - aquis1.çâo de personalidade Jur!d1.ca de

d1.reJ.to públl.co, medl.ante o reg1.stro dos estat~tos no Tribunal Super~
oI' Ele1.toral, dos quais constem normas de fidelidade e disc1.plJ.na pa!:

tidârias;

: • .. • IV - eXJ.ginc1.a de que os !Ql.rtidos: seJam de â~
bito nacl.onal, sem preJuízo das funções delJ.beratJ.vas dos órgãos esta

.duais e munl.cip~J.s. e "tenham atuação permanente, baseada na doutl'J.na ;
no programa aprovados em convenção,

• V - g~ranha, '"a. 1jodos ~s Part~s poltticos ~o
d:Lrei"to de in:t.c1.at:Lva em n:aterJ.a cons"tituc;onal e leg1.slatJ.va.

§ 19 - Somente poderão concorrer às elel.,ões

nac,ionaJ.5, estadua1.!;; fi!. municl.pa1.s os Part1.dos polít:LCOS que contarem,.

1BO (cento e oJ.tenta) d1.as antes da respectiva eleição,.. Com o mín1.mo

de 0,,2\ ldo1.s lIIilês:unos) de f1.liados em relação ao total dos ele1.ti
pes do País, do Estado, do MunJ.cíp1.o ou do D1.strito, respectJ.vamente,

~llida a f1.liaçã.~ em maJ.s de um partido. ~ •

• l § '1.9 - sãõ considerados Partidos de âmbl.to

nacional, I e, como tal gozando cio pr~vl.lêgio de acesso aos ~ecurs08 do

fundo partidárJ.o, os que tenham obtJ.do .nas últ:unas' eleições meio por
cento dos votos apurados, excluídos 08 nulos e brancos, QU que o0E!

provem ter l'!!eio por. cento das cade:Lras da Câmara Federal.

Nã.? basta que o cidadão tenha 1eg1. tl.mJ.dade apenas para

propor áção vasandc a defesa da Lea ou Const1tuJ.ção. A amphação

50 Just1.fl.ca, pela demoll.ção do munumentos históricos (p , ex •• a Sê

da BahJ.a) e artísticos, assim como os constantes desmatamentos crlm.!
. ".ncscs de nossas reservas floresta1.s.

~ Por lSSO mesmo, espera-se que a nova Constl tuaçãc el.!.

J;une da ordem Jurídica bras~leira o c1.ecreto-lc1!:' 1nstrumcnto mal.S a

dequado aos Estados autorJ. tarJ.os.

z - .qualquer pessoa, natural ou Jurídica, será parte legí

tama l1ara l1rol1or ação pcpufar , que v.i se a. defesa da ConstJ.tuJ.ção, da

ãea e do patnmônJ.o ecológico, artístJ.co e culturaL

Dê-se ao At:'tJ..go 29 a segul.nte redação:

letra fiZ",

I - Uma quarta parte ~o tempo será d~v1.d.1da

igualmeI}.te entre todos os Part1.dos habJ.litados a concorrer na respe~

tiva elel.ção nacional, estadual, mum.cipal ou distrl.tal, -,I. 'lI - O tempo restante será dJ....id1.do segundo

cldtêr:l.os de propÇ1'ciona1idade, que cons.1derarão a nepresentagão na

Inclua-se ao d1.spost.o no anc i sc }.V do Art$. 12 a s egwmue

xv - ••••.••••.•.•.••.•.•••••.••.•.••.••.••••••••••••
Art. 12 -

EMENDlIP14851-1
[!J CONSTlTUrl'{TE NELSON CARNÊ'II;o



1554 • Assembléia Nacional Constituinte

fl'Mõ8/BA----:J

rw5.L....""t~y,..ietlulcQM' ..lo -,

PlENARIO

JUSTIF'ICATIVA

rando-se os se~~~-se o inciso XXV, do artiBo 1.3. do ~roJeto. re~

uê-se ao artigo 360 e seu parágrafo únIco, (Seção lI, Da Previdê!!

ela Social, Cap lI, Da Seguridade scc rar) , do .A:Meprojeto da. ccns
tuição organizado pela Comissão de Sistematização a seglJInte redação;

Ademals, a racutdace de opção pela aposentadoria vctunt ãr ra a par- I
tir dos vinte anos, proporcionará ao vreba.Ihadcr a possibllJ.dade
de fluir por mais tempo do merecido descanso, a quem labutou p4J

um longo período, presente sempre que a scbrevfda , após o aposen1
tadorla, nas cendrcões de vIda da realldade br~sileila não persi,!

se por LJm lapso de tempo que se possa admitir como razoável, nae
justificando, assim, a existência da sõ aposentadoria aos 35 anos.

JUSTIFICACÃO

Art. 360 .. A lei regulará a particIpação dos 6rg:/l05 e empresas e~

tatais no custeio de planos de prevIdência supletiva'
para seus servidores e empregados

§ ürucc .. O dIsposto neste artIgo aplica-se à prevIdência parla

mentar.

A justificativa da presente Emenda se'i'á feita. oralmente, ~
rnnte a eamssão de Sisternatlzaçoo e o próprio Plenário da Coru5títuinte, cem
a alegação expl{cita da justeza de que a nesra. se reveste.

er;~'~'----:J

®'~m;)

.L ...."""~o~..rlol."'CO~'ulo -,

Dep IVO MAINARDI

Este preceito está regrando mat.ér-Ia que é de ccmpecêncae

do legislador ordinário, a quem cabe observar as peculiar idades

inerentes a cada produto mencionado e, a partir disso, determi 
nar as restrições, absoluta r ou parcxaãs , que julgar necessário

Na caso especifico do tabaco, a-pro~b!çãD absoluta da vei
cúteçâc de qualquer publicidade redundará na redução de consumo

dos der Ivedos , afetando não somente a atividade econômica das i!!

dústrias do setor, mas comprometendo todo o complexo de produ 
csc , industrialização e expor taçao do pruúuto, u quc , ccr t cee ...te.
não constitui matéria constitucional.

JUSTIFICATIVA

Suprima-se, do projeto de Constituição. o parágrado único
do artigo 404, capítulo V _ DA COMUUrCAçA'O.

Art 409 _ A União, 05 Estados, o Distrito Federa! e os !-l.!:!,

nicípios podem estabelecer. sem desconhecer a donf.ção ímpar do p~

queno agricultor, concorrentemente, restrições Leqars e adminis 
trativas visando a presezvecac ambiental e a defesa dos recursos
naturais, prevalecendo o dispositivo mais severo, ressalvando o

disposto no arbgo 54 XXIII, V.

JUSTIFICATIVA

Inclua-se, no projeto de Constituição, Capítulo - DO MEIO

AMBIENTE - art 409, as palavras "sem desconsiderar a condição
ímpar do pequeno agricultor ", passando a ter este artigo a se _

guinte redação :

EMENDA lP14857-0
f'J

"' Tl.'nl'.un'''••~.o- _____,

FDA lP14858-81 m ..----~---,J rr'p;;õB1
L Deo. IVO MAtNARQI _ ~

rr;:~~~'=:J
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EMENDA ADITIVA

Acrescente-se o seguinte § ao art. 229:

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 229

Os órgãos de direção dos 'Tribunais de Justl
ce , mônocráticos ou colegiados, serão eleitos para um mandato de dois

anos por todos os magistrados vitalícios e ativos a ele subordinados e
elegíveis apenas os Desembargadores.

JUSTIFICATIVA

Busca a presente emenda democratizar a administração do Poder Ju

diciário.
Considerando que os órgãos de direção do Tribunal de Justiça são,

em verdade, órgãos de direção do Poder Judiciário Estadual". nada just!
fica sejam afastados do processo de escolha de seus dirigentes os juí
zes, que também são' membros de tal Poder, justificando-se a restrição

àquela ainda não vi talícios, por estarem mais diretamente sujei tos • a

atividade censõrIa dos Tribunais, especialmente às Corregedorias Ge

rais de Justiça.
Por outro lado, o atual processo de escolha dos dirigentes do Trl

bunal de Justiça _ vitalIclos os membros do Orgão Especial e eae.í tcs

por um colégio restrito os demais _ não se vem mostrando salutar, qe-,

rando um descompromisso entre os integrantes da iúPula do Poder e os

seus demais membros
São monocráticos, como se sabe, o Presidente. o vice Presidente,

e o Corregedor. E colegiados o Orgão Especial, onde existir, e o Con
selho da Magistratura • O Presidente do Tr1!:lu'n~i de ~iça é o Chefe

do Poder Judiciário no Estado

(lPLENARIO

EMENDA lPf4853·7 ,.... ---,
tJCONSTITUINTE NELSON CARNEIRO

~----------"'''''''''''''''''-------------,

EMENDA lP14854-5i
l'I SIMAO SESSIM

I!J PLENARIO

JUSTIFICATIVA

o pequeno agricultor, entre os quais está o fumicultorm n.=.
Ct!S;'H.& CIU um período do D"lO, W1'.!! pequena qu;ontJrll'lrlp de lenha va

ra a secagem de sua própria produção Este não pode ser confundi
do com outros consumidores permanentes e de grandes quantidades.

Geralmente este pequeno produtor mantém seu próprio para a

dlsponibllidade de lenha para o futuro e não pode sofrer 0$ rigo
res de um industrial.

mcrua-se , no texto do projeto de Constituição, artigo 265

Inciso lI, alínea C a expressão " As;ociações de Agricultores"

passando a ter a seguinte redação

Art. 265 .....
11 _ '"

C - patrimônio, renda oú serviços dos partidos políticos

inclusive suas fundações, das entidades síndicais dos trabalha

tlores, associações de agricultores e das instituições de educação
e cJe assistência social sem rfns lucrativos, observando os requi
sitos da lei.

Dê-se ao item t-, e Hnea "a· do art. 12 eaca reda9ão:

Art. 12•••••••

:11- •••••••••••

dI a lei punirá corno crime inafiançável qualquer

discriminação atentatória aos direitos e liberdadeJ> fundanentais,

'aenâc fonnas de discrJ.minação, dentre outras, subestimar, estereo

tipar ou degJ:'adar grupos étnicos, religiosos, raciais ou de cor ou
de pessoas a eles pertencentes. por palavras. iMaqe'1.S ou represen
tações, em qualquer meio ee comunicação.

A modificação é proposta para evitar a inconvenIêncIa
de um teto r 191do que poderá cr-Iar- dI ficuldades futuras à previdên

cia supletiva e a milhões de contribuintes e beneficiários, assim
como às suas respectivas famílias.

Adotado critério flexível como o da emenda sugerida
resguarda-se a um tempo a situação dos órgãos e empresas estatais e
a da previdência supletiva com os seus contribuintes e beneficiários,
sem nenhum risco para o interesse públlco.

A possIbIlIdade normal de modificar-se a leI ordInár1~

segundo a eventual variação de circunstâncias econômicas e soci~ ,
aéonselha não se inclua a matéria em assento conQUtuclonal. s.pre
difícil de modi etear ,

EMENDA lP14863-4 ,=., ~

tJ CONSTITUINTE JORGE ARBAGE I tr!~~"~0=:J

) [ITUj';Jã7J
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oep. IVO MAIUAROI

PLENARIO

EMENDA lP14859-6
ê'

ADITIVA

-IV - a de dois ear-qos de médico."

Art. 87

Acrescentar o ítem IV.

JUSTIFICATIVA - E: por demais conhecido o problema da baixa re-.
IlUneraçi10 dos «ecrcos, com ccnseqcêncfes danosas para os usuários •

dos serviços. A atual constltuiç~o e a própria tradição contempla a

exceção à acumulação remunerada de cargos, funções públicas. empre

gos e proventos dos médicos, que seria mantida no texto da futuro '
constituição, evitando-se o encarecimento dos serviços e d lmpossibi
l1daliedo médico exercer dois cargos remunerados, desde Que haja com:
patlbilidae de horários.

(l PlEN1\RID

JUSTIfICATIVA

Inclua-se, no projeto de Constituição, Artigo 325, o par!

grafo )V , com a segt.,linte redação:

.~

Ô~~,..,~

tFi;uRJ

JUSTIFICATIVA

Urna sociedade nitidamente l pluralista. como a nossa,
deve sempre fechar as portas para as discriminações, em qualquer

campo. A lembrança desta emenda é oportuna e vem no sentido de

estender a proteção, oferecida pela letra const~tuc~onal. aos grupos

religiosos.

JUSTIFICATIVA

Acre$cente-se ao art. 336 do projeto a seguinte ex-
pressão final lO ••• exceto as destinadas às instituições de forma-
ção profiSSional e de aeeaseêací.e social sem fins lucrativos".

EMENDA lP14864·2 ...., ~

t: CON5TlTUINT:t: JORGE ARBAGE

éJ PLSNARIO

pl ENl!RIO

Inclua-sei no projeto de Constituição, art. 356, a letra

"f" I que terá a seguinte r-edaçãu

Art. 356

A inclusão das palavras "Associação de Agricultores" enee
ja contemplar entre outras a Associação dos F'umicultores do ara -_
si1 que manté"m seu pr6prio departamento de mutueLãdace com um se
guro mútuo das lavouras de rumo contra tl:> lr,t;;;iiipéric~ de granizo.

vendaval e outros prejuízos Este departamento é mantido com re 
cursos próprios. sem fins lucrativos. Vem também ao encontro do
art 304, que diz '''A lei apoiará e estimulará o cccperat ívreoc e

outras formas de associativismo, com incentivos financeirosm fis

cais e creditícios."

m- 'ure/."'''flC.~..e

roA ::l~~:~~~;o.;;"'---------'I rr,:~;;':=J
IJr;pj:;t;;Jpr;;~,;~'~

/§/:iMJ

A presente retificação no teroo para a oPÇão de eocsentacãc do
servidor público é justa I ao contrário dos dez anos ,constante do substitub.vo

Alémde ser una das foI'l'l3s de conbz:ter a crfse dodascmpreao, em
deterninados eoeentcs, há que co-isíoerae-se a expectativa/de vid<l do povo brasilci 1
ro e, particulamenta. da servidor que percebe salários inttm;latíveis cem zs c.bl'i=
gaçães a que estã sujeito. Memais, a faculdade de opção pela aposentadoria votun
tãria e p3rtlr dotas vinte ercs, proporcionará <la servidor a posslbil1dade de rrutr
per ir":'!:; tê<õpG ~ ecrccícc ~'1l;:J, c q.J~ 1::but!'!!.!por um 1l'V"q"lnprlnrtn; pt eserue
sesore que e scbrevtoa, acõs a aoosentaocraa, nas ccodrções de vadada realãdade 'I
brasileira ão persista por un lapso de terlllo qua se possa actnibr cem razoável.'
não justi f.icand, assim, a existêncIa do sõ aposentadoria ao trinta e c1nco anos,

tJ PlENItRIO 'L ..d~ICU,..lo'Ju,cul".b

~crescente-se ao Capitulo VIII do Titula IV_ DA RGA
NIZAC1tQ DO ESTADO o seguinte artigo} '""'t.(.ck ~b.t\.. 1

Esta emenda tem em vista preservar a continuidade de
funcionamento do SESI, SESC, SENAI e 5D-iAC. são instituições benem.§.
ritas e quI!;, ao longo dos últimos quarenta anos. tem prestados rel!,
vantes serviços na área da formação profissional e da assistência
soc~al, sendo mantidas, exclusivamente, com a contribuição dos em

pregadores incidente sobre a folha de salário.

Ar~. 325••••

i 3t' - Crédito fund.1árlo aos pequenos agr.1cultores

JUSTIFICATIVA

A rlisponlbilldade de crédito rundlário estimulará ao pt!que

no produtor r~ral, geralmente jovem do-meio rural. Conduzi-Io-á -;

formal." uma economia de recursos próprios e se preparará psicologi
camente para a agricultura, pois verá possibilidade de alcançar
seu objetivo pela contemplação de recursos através do crédito Fu!!

diário
Este será um. caminho seguro para Lornar-se um excelente

agricultor.

b _ '"

d - •••
e _ •••

f _ voluntariamente, a partir de 20 (vinte) anos de trab3!.

lho, a qualquer momento, desde que reqtrer.ida pelo trabalhador, com
proventos proporcionais ao tempo de serviço.

JUSTIfICATIVA

Além de ser uma das formas de combater a crise do deserrpre
go, em determinados momentos. há que considera~se a expectativa de

vida do povo brasileiro e, particularmente. do trabalhador que pe!..
ceb& salários incompatíveis com as obrigações a Que está sujeito •

,EMENDA lP14865-1
(:J CONSTITUINTE JORGE ARBAG~U1"

f'J PLENARrO
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Art. - As pessoas Juridicas de direito público res
ponderão pelos danos que seus servidores, nessa qualidade, causarem

a terceiros, cabendo-lhes ação regressiva contra o responsável,nos

casos de culpa ou dolo.

JUSTIFICATIVA

Não consta do texto do proJeto esta noma, que me P,!

reee das mais importantes, reguladora da responsabilidade civil do

Estado por atos de seus eesvãõcees , t da t.radição ccnst.ituc~onal p§.
tria que se inscreva esse principio na Lei Fundamental, conforme se

verifica na Carta de 1946 ( art. 94 ) e na ae 1967 I art. lOS).

JUSTIFICATIVA

Em 1946, quando foi promulgada a Constituição elabo

rada com a redernocratização do País, Eaxou-cse a adade de setenta a

nos para a aposentadoria compulsória De lá para c·á, contudo, foram

inúmeros os avanços da medicina e da melhoria de condição de vida.

A vida média do cidadão brasileiro aumentou significativamente.

Creio que não se deve falar em aposentadoria compuâ-,

sória, por limite de idade Esta é uma questão que deve ser decidi

da por cada interessado pois conheça inúmeras pessoas, a:1.nda com

grande potencial de trabalho, que se viram injust.içadas com a apo

sentadoria compulsória.

"XX - adicional sobre o salário mínimo-pela prestação
de trabalho em atividade insalubre, penosa ou
perigosa, além de proteção através de controles
e equipamentos que visem a reduzir o gr-au de
risco da atividade".

JUSTIFICACÃO

o ~projeto da Comissão não é realista ao proibir o
trabalho em atividade insalubre ou perigosa ou condicioná-lo
à autorização via de convenções coletivas. O direito que tem
de ser assegurado é o do adicional e o do !'ornecimento, pelo
empregador, de equipamentos de proteção. o adicional deve ser
calculado sobre o salário mlnimo, conforme têm confirmado nos
sos tribunais.

EMENDA lP14871·5
[!J cmlSTITUINTE OENISAR ARNEIRO

PLENÁRIO
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EMENDA lP14875·8
f'1 CONSTITUINTE OENISAR ARNEIRO

PLENÂnIO
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JUSTIFICATIVA

r=;~;;~

[il:;;~';7iJ

"~nT •• Incumbe ao Estado, diretamente ou sob o regime de conces
são ou permissão, a prestação de serviço públicos". -

§ l' ,
O regime jurldico da delegação dos serviços federais, estaduais
e municipais obedecerá os seguintes principias:
a) obrigação de manter serviço adequado.
b) tarifas que perroi eem a justa remuneração do cllpi tal, melho -

ramentos e expansão dos serviços, e assegurem o equilíbrio
econômico e financeiro do opera-dor,

c) fiscalização permanente e revisão periódica das tarifas.
§ 2'
Os serviços de transportes coletivo urbano e metropolitano de
passageiros poderão ter sua remuneração desvinculada do preço
pago pelo usuário, a fim de permitir a instituiçõ-o de tarifas
sociais, observadas, quanto 1:10 mais, as mesmas regras do pará 
grafo anterior.
§ S·
As isenções tarifárias ou reduções para atendimento de ce eegc 
rias especificas de usuários serão cobertas com recur-sos prove
nientes da recei ta tributária da pessoa jur-Idica de direi to pú
blico interno que instituir o bener'Icac ,

JUSnFJ:CAÇÃO

O disposto no caput e no pô'lrágrafo primeiro constitui
matéria integrada no nosso direito constitucional.

Pretende-se apenas corrigir imperfeições.
Os §§ 2! e 3! contêm inovações impoel:antes.
O § 2! perm!te a ins ci tuição de tarifas sociais, se 

guindo, neste particular. tendênCia que vem se registraf:ldo
sistema de transportes.

O § 3! visa disciplinar melhor as concessões de isen
ções coibindo a .rorma indiscriminada, sem planejamento e sem
prév~a apuração das consequências. como vem ocorrendo em ce r- 
tas cidades brasileiras, acarretando ou o eumenjic das passa
gens para os outros usuários ou uma situação economicamente iE

8ubtentáv~1d~:~~p~~n:~:~:~a~O~:i:~:n:~a~~~ibuir'tJ. pessoa jurI-

dica de direito público que vier a instituir o beneficio o
ônus de pagamento à.s empresas de transportes de valores corre,!

pondentesÉà:e;~e~~Õ~:r~~~C:~i~:~hor exame ~a si tuação antes de
conceder as isenções, ee mesmo tempo que se exclui a posaibil!
dade de as empresas de transportes sofrerem acentuados prejuí
zos em decorrência de atos praticados, muitas vezes, com mero
ef'eito polítiCO. por autoridades administrativas locais.

EMENDA ADITIVA AO ITEM XII DO ART. 54

~~r~:~:~~:~se ao ~ tem XII do artigo 54 a alinea~. com a aegui,!!

E) Os serviços de transportes coletivos rodoviários interesta _
duais e internacionais de passageiros.

PLENÁRIO

EMENDA lP14876·6
fl CON5IlIIIINTE OENISAR ARNFIRO
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PLENÁRIO

JUSTIrICA9ÃO

Nenhum motivo de ordem técnica ou econômica justifi 
ca retribuir a hora noturna com adicional de cinquenta por cen
to (50%) sobre. o valor da hora diurna, bem como a redução de
tempo da hora noturna.

Se por um lado, visa-se restringir o trabalho noturno
por outro lado há que se compreender que certas empresas ou es
tabelecimentos não podem prescindir desse trabalho. O adicio =
nal excessivo importa onerar essas empresas, com reflexos no
custo de vida.

Ademais, esear--se-da estimulatldo::o trabalho noturno ,
situaçno que pode causar danos à saúde dos trabalhadores.

Assim sendo é melhor manter a sis"temática atuaã que,
está baseada em postulados científicos e consentâneos com a
realidade nacloDal.

EMENDA SUBSTITUTIVA AO ART. 13 - ITEM X

Dê-se ao artigo 13, item X, a seguinte redação:

11 O salár-io do trabalho noturno será. superior ao oiur
no em, pelo menos, vinte por cento (20%), indepen =
dente de revezamento, sendo a hora noturna de 52'
30· "{cí.nquerrtra e dois minutos e trinta segundos)"

o preceito já consta do item VI do artigo 165 da Cons
tituição em vigor. -

Entendemos que deve ser incluído, ipsis literis,na no
va Carta Magna, a despeito da pretensão, defendida por muitos7
no sentido de redução da jornada semanal de trabalho para 40
horas.

E isto porque o atual estágio do desenvolvimento eco
nômico do País ainda não permite essa redução. Somente os paf-.
ses altamente industrializados podem admiti-la.

O argumento de que a jornada reduzida importará em
aumento do número de empregos não apresenta bastante consistên
cia, eis que-, importa redução da produtividade nacional e, por
ccneequênc re , diminuição da possibilidade de novas admissões
de trabalhadores.

E note-se que certas atividades como transportes,cons
trução civil e outras, que estão a exigir crescente redução de
custos, em benei'éio do povo. não comportam a implantação da
jornada de 40 horas por semana.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 13, ITEf.t XV

Dê-se ao i tem XV do art. 13 a seguinte redação:

XV) Duração diária do trabalho, não excedente de oito horas,ou
48 horas por semana. com intervalo para descanso, salvo ca

- - aos especialmente previstos. -

~ ,c"o/~un",.~çi. ~

EMEI'IDA lP14872·3
l'l CONSTITUINTE OENISAR ARNEIRO

py~s'..··:J
fFia·J?J·

F!~~OO0:J.

rrvJ~'-pJ

Suprima-se o texto do ar-t , 360

JUSTIFICA'TIVA

~A lP14867-7 ..",tJ CONSTITUINTE JORGE ARBAGE ,---------~

Acrescente-se o seguinte artigo no Capítulo 111 do

Titulo rx- DA ORDEM SOCIAL) o-v.cLt c.Q'I.Ab&-....
Art. - As provas escolares serão marcadas em data

que não coincida com dia de guarda religioso, facultando, ainda,

..aos alunos a recuperação das aulas ministradas ne~ses da e s ,

Acrescente-se parágrafo único ao art. 90

Art. 90 ••••••

par~grafo único. Os proventos Ç1a aposentadoria são 11'1

i:egralmenj:e isentos da incidência do imposto sobre a renda

A contribuição das empresas, seJam elas estatais ou
ni.o., na formação dos recursos das entidades pre\lid~nCiárias fecha

das foi uma grande conquista dos trabalhadores, inclusive através

de acordos e convenções coletivas de trabalho. Significa uma COM

plementação salarial e faz com que os operários possam trabalhar

mais despreocupados com o futUro pois a previdência complenentar

lhes garantirá uma aposentadoria ( ou previdência médica ) adequa
da ao seu padrão de vida.

A supressão deste artigo significará tranquilidade

par:j..uase dez milhões de operários brasileiros.

rrr:------ 'L•• '~/C."'lli./lu'e•• II'''' _

(ü PLENARIO

Quando a pessoa encontra-se aposentada deve desfrutar

do mer ecãdo descanso Já ofereceu ao País toda a sua força de traba

lho e, no ocaso da vida, t.em o d:i.reito de xepcwsar , Não deve fica:r

:p:reocupada com a própria subsisténcia. Por isso mesmo, e tendo em

vis~~e uma política fiscal draconiana tem ampe r-ado no Pais, esta

propotlta pretende isentar, integralmente, da incidência do imposto

sobre a renda os proventos dos aposenta.dos. t meda.da das mais Justas

I e que deve merecer o nosso apoio e voto favorável.

EME!J\iDA lP14868-5 ,~, ---.
(J CONSTITUINTE JORGE ARBAGE

r;r------ ~.cu... 'e••'u.O/I""•••,I$.O

J'US'l'I'FICA'l'lVA
JUSTIFXCACÃO

JUSTIFICATIVA

FY~~~'iiül

rv-;~87ã!J"

••• d"'~'~Olm"./lule•• ,u""' -,
PLENÁRIO

Emenda Modificativa ao Artigo 253, item I
Dê-se ao item I do Artigo 253 a seguinte redação.

Os crimes ccner-e o Trábsporte de Pessoas e de Bens
em todo o Território Nacional são um fenômeno relativamente recen
te, que vem atormentando as pcr.Ictee estaduais, confessadamente im
potente para reprimi-lOs. -

Os assaI tos a mão armada a ônibus e caminhões nas es
tradas brasileiras são obras de quadrilhas organizadas, muitas ve-=
aes com ranil'icações em diversos Estados e, aeeno , no exterior.

As polIcias eeeacuere , limitadas pela competência ter
ri torial, ficam impedidas de realizar investigação ágil e moderna;
a altura dos sofisticados recursos empj-egadca pelo crime organiza-
do.

"I - Apurar infrações penais contrá a ordem política
e social, segurança nacional, transportes e comunicações. ou em de
trJ.rtIento de bens , serviços e interesses da União ou de suas entid~
des autárquicas e empr'eeae públicas, assim corno outrãs ini'rações.
cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e
exija repressão uniforme, segunda se dispuser em lei."

A sugestão visa definir, em termos ~e norma constitu _
cacnat , o que já vem sendo praticado no BrasiL Deixamos para
os municlpios a competência de emitir normas e, se assim enten
der, explorar os serviços de transporte coletivo de passageiros
pois que constitui matérla de seu pecullar interesse. Idêntica
é a posição dos Estados no tocante à essa modalidade de trans _
porte. quando intermunicipal ou estadual.

xee , os transportes interestaduais ou internacionais
de passageiros, por sua importincia para o saí s , a ponto de ser
visto como fator de segurança nacional, devem ficar. necesear-re
mente, na competência da União que, os pode explorar, de prefe':
rência através de' iniciativa privada, por ser menos onerosa pa
ra os cofres públicos e ser mais eficiente$, reservando-se a
tarefa de !'iscalizar, controlar e emitir normas disciplinadoras.

EMENDA -jpl4877·4
t' CONSTITUINTE OENISAR ARNEIRO

er;~~;;~"0

fÇ~~'ffiJ

'L.ol"'/~O.lSdo/IU'ClI"'''.lo :''''''_..

Dê-se a eegurne redação ao j, tem mencionado.

EMENDA SUBSTITUTIVA AO ITEM XVII DO ART. 13

Dê-se ao i tem XVII do artigo 13 a seguinte redação:

etccee à ~~;:u~:~:~~~. d,as horas suplementares ?m valores sup~

EMENDA MODIFIC"ATIVA AO ITEM XXIII DO ART. 13

JUSTIFICATIVA

O texto que se pretende substituir proibe o trabalho
em horas suplementares, salvo casos de emergência cu de força
maior.

Força maior é o acontecimento que a pessoa. por seus
esforços, não pode evi tar-.

Não se tem ainda como certo o conceito jur1dico de
casos de emergência

Não se pode proibir o trabalho extraordinário que ,
muitas vezes, torna-se imprecindlvel ao bom desempenho das
atividades empresariais.

Deve-cse , na realidade, proibir o abuso da utilização
dessa forma de trabalho, o que pode ser conseguido através de
:fixação de percentuais elevados do respectivo adicional, me 
diante Lei Ordiná.ria ou de negociação coletiva de trabalho

EMENDA lP14873-1 .,,~, _
tJ . CONSTITUTNTE QENISAR ARNEIRO

PLENÁRIO

r.r----------n.lo/~u.t"'<IÇ.O'---------__,

EME.NDA IPI4874.0
!:J CONSTlTlJINTE OEN!SAR ARNFIRO

"' TUf.,.ultlrl••~h.-----------,

PY;;;"":J
[ITi3J';Jã7l

"J" ao item I do art.Acrescente-se a seguinte al!nea

27, na forna seguinte:

~t. 21 •••••••

1- ••••••••••••

j) as eaeacôes serão realizadas em data que não coin

cida com dia de guarda reHgioso.

tJ PLENARIO

Inúmeros escolares, que professam religião que guar

da o dia de sábado como sendo de guarda, acabam sendo preJudica

dos quando são marcadas provas para essa data. Do mesmo modc , têm

encontrado dificuldades para a pre.sença e a recuperação das aulas

ministradas nesses mesmos dias.
Esta emenda representa o reconhecimento do conscã-,

t.uinte ao direito das minorias religiosas exí.s tent.es no pais.

Existem religJ.ões, corno os adventistas do sétimo dia
e os judeus, que guardam o sábado Uma eleição que fosse realizaãa

nesse dia acabaria impedindo que os adeptos exercessem o direi to d.=

mocrãtico do voto. Este fato ocorreu nas últimas eleições e foi mo

tivo de JUstas eeeaeeeeõee por pa:!te desse segmento da população

TUtO/"UITIIICIÇ••

Suprima-se o item b do art. 88

EMENDA lP1487Õ-='i "'~--------'J "'po"s"oo,--,
(J CONSTITUINTE JORGE ARBAGE _ L.!. _J
rrr------ ,u~••'.'e•• ,'"b/IUIC.~"'.lo

tJ PLENARIO

if1i1EN~ íPí4869·3· .....
~INTE JORGE AREAGE --------
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EMENDA ADITIVA

~--_---'--__-?UtoO~.,,""ol:lQ-------_--~

Este é. sem dúvida, um dos casos em que a competên _
ela da Polfcia Federal precisa ser explicitada no texto constitu _
erenaa , ate porque sua atuação neste cargo não sofra qualquer que a "
tionamento. Uma vez afirmada a sua competência para reprimir os
c;:imes contra o transporte. nada impedirá que fossem firmados ccn
venios com as pctIcaea estaduais e neemc cem as I!'atrulhas rOdoviá=
rias. asaegueando-ue , contudo ~ repressão uniforme exigida pela
repercussao interestadual que caracteriza Os delitos ora comenta _
dos.

ffAs polícias militares e os corpos de bombeiros são ins
tituições permanentes e regalares, destinadas à preservação da ar
dem pública, com base na hierarquia, disciplina e r.nve s t rduee mi=
litares; exercem o poder de policia de manutençãõ da ordem públi
ca, sob a autoridade dos governadores dos Estados, dos Terri tórlos
e do Distrito Federal, são forças auxiliares do Exército e r-eee r-
ve deste para fins de mobilização.

Justlficatica

k. rLu.""'/CCylulol.voCoy",iQ -,

fi PlEN.ltRID

lITY~~~';;;]

ou'~'BillJ

fPM~;';~LJ

g;=;.;~Jã7l

§ Onico - A propaganda comercial de med1.céU!le!!.
tos, formas de tratamento, tabaco, ceca.aas
alcoólicas e defensivos agrteoias será re
gulamentada na legislação ordinária ";
JUSTIFICACÃO

D parágrafo 22 do capitulo V, do Artigo 69.

"Art. 404 - -------------------------------

Suprimam-se do eeeeorojet.c ,

404:

Consideramos necessario estipular um prazo pa
ra que os Mlnlst~s qtendam à convocação das duas Casas do Congre~

so, pois viria facilitar o andamento dos trabaihos nas mesmas, evi
tando críticas Dor parte de quem os convocou, e postergação e des

respeito aos representantes do povo, por aqueles a quem foi confia
do uma pasta ministeriaL -

JUSTIFICAC~O

Art., 104 - A Câmara dos Deputados e o Senado

Federal poderão convocar o Primelro-Hinistro e os Ministros de Es
tado para prestarem, cesscaanent;e , informações de assunto p r ev La.,
mente determinado. dentro do prazo de 15 (quinze) dias

JUSTIFICAC1tO

DISPOSITIVO EMENDADO' ARTIGO 69. CAP!TULO V. PARaCRAFO 22

tJ >LENl\RIO

Inclua-se no ereeenroje tc ,

EMENDA SU?RESSIVA

DISPOSITiVO EtolEt.DADO, ARTIGO 104. SEÇAO Il

Por considerar o Oistdto Federal uma UnIdade

da Federação que vive com 90% (noventa por cento) de recursos da
União, não seria recomendável a eleição para Governador, Deputado
Estadual e Vereador, pois, no caso do Pees Icent.e da República ser
eleito por um partido e o governador do Distrito Federal por outro

de tendências totalmente diversas, quem sairia prejudicado neste

evento é o povo da capital. Consequências várias resuj tar tan, tais
como: a não liberação de verbas suficientes no tetrpo que permita

solucionar os problemas locais, etc. etc, etc.

~_-__---_-_~cote/.onl"c&Clo ___.

FEMENDA MOOIFlCATIVA

• DISPOSITIVO EMENDADO. Paragrafo unico do ~tigo 404.

! Dê-se a seguinte redação ao § único do .A+tigo

!EMENDA lP14887·1 _, --,
l:J CONSTITUINTE OENISAR AFmEIRO

êJ PlENARfO

IEMENDA lP14886·3 ,."., ---,
lI? CONSTITUINTE DENI5AR ARNEIRO

o artigo 54, Inciso XXIII. letra h, do aB:t:eprB,
jeto, passa a ter a seguinte redação:

Consideramos impossive-l passar pelo Congresso
NacIonal as concessões de transporte de passageiros em rodovias e
ferrovias pois, diariamente são solicitadas novas linhas com a crua
ção de novas cidades ou pores geradores de massa humana, Que se m~

v.ímentem pelas estradas capilares desta grande Nação

A emenda visa suprlnir a disposição que dá às pca.Icree
militares e corpos de bombeiros o poder de policiamento nas rodo
v:1as federais.

Com ereí.ec , esse pOliciamento, por suas crescentes com
plexidades, deve permanecer de r-eapcnaab LkLdada da entidade poli
cial cujce integrantes estejam devidamente treinados para esae f!n.

As policias militares e corpos de bombeiros têm inÚme_
ras outras atribuições que não lhes permitem desviar atenção para
policiamento de rodovias.

Ademais, a repressão ao tráfego de entorpecentes e a cer
tas lnft'ações cometidas ao longo daa estradas não pode f:1car a
cat"go de policias eaeeduers , cuja área de atuação fica restrita
ao terr!tórto do Estado.

Isto importaria facilitar a ação de traficantes, de cri
minosos ou ee infratores diversos que ficariam fora do alcance põ
licial pe Le simples fato de ultrapassarem as fronteiras do Estadõ
_ Desta forma, eeeec-ee-La, atravésCde norma constante da

Carta-Magna, facilitando a ação criminosa. em nosso Pais.
O exemplo dadtl por outros pedsea aconselha e, que eaaaa

práticas criminosas nas estradas sejam de apuração e repressão
por parte de autoridades federais.

bens nas vias terrestres.

EHENDA MOOrnCATIVA

JUSTIFICAÇAO

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO .54, INCISO XXIII, LETRA "h"

Art. 100 - •••••••••••• ••••••• • ••

XVI - ••••••••••• •••• • ••

"b'' - concessão de linhas coeerc íars de
transporte aêreo, marítimo e fluvial, vedado o monopólio

EMENDA MODIF"ICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 100, SEÇJfO rr , INCISO c-~..\ lETRA -e-

DA lP14882-1
'CONSTITUINTE OENISAR ARNEIRO

JUSTIFrcAc~o

Art. 54 - ••••• ••••••••• • •• ••• • •••••••

XXIII -. ••••• •••• ••

h _ Trânsito e transporte de pessoas

A letra "b" do Inciso XVI, seção r r , do Arti
go IDO, passa ter a seguinte redação'

E;~~~';;;J

fui'~;;;J

F?~'~;';.;;]

fu7~·;u;;J

CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRQ

EMENDA ADITIVA

rnctua-se no aRt.sprojeto.

A lP14879·1

OISPOSITIVO EMENDADO:- ARTIGO 68, SEÇJJ:O l1NICA t INCISO rrr

EMENDA UODItrCATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 86, SEÇ~O II, INCISO VII.

As pressões que sofremos como Deputados, e Se
nadores, de uma grande narcej,a do povo brasileiro para conseguir UlI

ClMprego público, é exatamente pelas vantagens que este setor con
quistou, e, Que acreditamos nos próximos Cinquãnta anos, venham a

ser beneficiados aqueles que trabalham na iniciativa privada.

JUSTIFICAÇ~O

O inciso VII, da Seção r r , do Artigo 86 passa
ter e seguinte redação .

JUSTIFICAÇAO

?C~10/""''''IC'''llQ' ~

A Ilaiorijl esmagadora dos municípios bras Ll.e L;

ros enccntra-se em situação de insolvência e, se não houver um di.!
positivo constitucional que proteja as finanças municipais, vamos
continuar a fazer das Prefeituras. cabides de emprego para ecet r-,
tes eleitorais.

Art. 86 - ••••••••••••••••••••••• '"

VII - a cada lO (dez) anos de efetivo exer
cIcIo, o servidor público assíduo, que não houver sido punido,terá
direito a licença especial de~ meses com todos os direitos

e vantagens do seu cargo ou emprego, facultada sua ecnve r são em in
denização pecuniária. -

tI PLEN#tRIO

Já ccns.lderersos uma conqcf s te dos servidores
públicos o que consta da atual Constituição Não podemos discrimi
nar os trabalhadores brasileiros, funcionários do Governo e os tra
bll1hadores celetista, a não ser Que também, na iniciativa privada:

fosse estendido os mesmos direitos.

Art. G8 - ••••••••••• " ••••••

lI! - .••..•••..••..••
§21õ1 - •••••••••••••••••••••••

§)D _ ••••••••••••••••••••••••••

§41õ1 - O MunicíPio não cedera gastar mais
de 60" (sessenta por cento) de sua renda .com despesa de pessoal ati
vo ou inativo, respondendo judicialmente, na forma da Lei, o are
felto que não cumprir este dispositivo c cns t Lt.uc Lcna L

ccnsfcereecs esta, uma ror~ de obrigar os se
nhores Prefeitos a deixar um saldo do seu orçamento para am í cecêc
en obras.

(!J PlENARIO

'f.MENi>A lP14878·2 '""., ~

l::J CONSTITUINTE DENJ:SAR ARNEIRD

r.-r------ 'U.... IIIO/CO....do/IV.C."'lIlo

O artigo 254 do anteprojeto, passa a ter a se-

A proibição eeeebeíecaaa no § iiníco do 1\rt.. 404

não se enquadra na realidade sccaej, e eccnôní.ce , Atinge, por exeta 
plo,a propa9~da de vinhos e outras bebidas alcoolicamente dosadas

isentas de malefícios à saúde. Impede que o Governo nuru.sexe cuida

dos terapêuticos e preventivos a-través dos me1.OS de ccnunrcaçâc ,

tal como ocorre agora com a campanha contra a AJ.ds, e como sucede
todos os anos, nas épocas de estio, no que diz xeape r.ec ã prevenção

contra a desidrat:ação entre a popUlação infant1.l. E inviabJ-liza as

caI'lpanhas de defesa das lavouras contra o ataque de pragas, ifr meio
dos meios eletrônicos de comuJlié71ção, a exemplo do que ccom...nos
estados de Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Finalrente, utili
za a expressão agrotóxico, quando o termo consagrado pela Associa
ção Brasileira de Normas Técnicas é defensivp aqrícola. COMO a cena
ti tuição não pode compatibiliZar em seu texto todas as exeeeeêee in

dispensáveis ao princípio geral, e de remeter a matéria ã competên 

cip da legislação ordinária, conforne pretende a eraenda ,

DISPOSITIVO ENEND~DD ARTIGO 54, INCISO XII. lETRA "'d"

EMENDA MDDIFICATIVA

·CJ PLE:NaRIO

:EMENDA lP14888-0
if!! CONSTITUINTE DENISAR ARI\~~'~~

fl;~~;7.;;J

fui';®]

Suprimam-se do ~projeto:.

JUST'IfIcActta

O texto do af'i-E.eprojeto "trânsito e tráfego in
terestadual e rodovias e federai$", é confuso, em or rmerrc iugar,
porque as expressões "tráfego e trânsito" são equívocas. e, em se

gundo porque a redação permitnia à União legislar apenas para trâ!!.

sito em rodovias e ferrovias federais, permitindo aos Estados e Mu

nlcípios legislarem di ferentemente Que a União e não apenas SUPle:
Uvamente como é a tradição brasilelra

DISPOSITIVO EHE:NOAOO. ARTIGO 69, CAP!TULO V, FAR.ltGRAFO Jll

EMENDA SUPRESSIVA

O parágrafo JlõI do Capítulo v, do Artigo 69

~A lP14884-7 ,.". --,
fêõNSTíTUINTE DErUSAR ARNEIRO

m- TUr"'ItnJl"~..~.o .....

cr;~~~7~

l:ll7~'®J

EMENDA MODIFICADA

DISPOSITIVO EMENDADO ART1GQ 254, CAPtTULO IV

A emenda suprimiu a expressão' inclusive
rodovias e ferrovias federais", com a finaiidade de evitar o con

flito de competência entre o Estado e a União, esta reaoonaéve I p~

la exploração dos serviços de transportes nas rodovias e ferrovias
federais, inclusive competente para legislar

Art. 254 _ As PolIcias Militares e os Corpos

de Bombeiros são instituições permanentes e regulares, destinadas

li preservação da ordem pública, con base na hierarquia, discipllna
e investidura militares; exercem o poder de policia de manutenção
da ordem pública, sob a autoridade- dos Governadores dos Estados.
dos Territórios e do Distrito Federal, são forças eu.d t í.e res do

Exército e reserva deste para fins de mobl,lizaçiio

guinU! receção s

JUSTIFICAÇ~O

EMENDA lP14880-4 ,.~ --,
iJ CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO

.I'l PLENARIO

!EMENDA lP14881·2 ,.,,"-------1----,
rr;oNSTu/JINTE DENr5~R ARNEIRO

Plenário

Emenda supressiva ao artigo 25";
Dê-se ao. artigo 254 ta seguinte redação:

rr;:R~;O/;;)

rr;~~L;J

Por considerar o Distrito Federal uma Unidade

da federação que vive com 90% (noventa por cento) de recursos da

UnHio l não seria recomendável a eleição de Governador:, Deputado E!

tadual e Verea,dor, pois, no caso do Fresidente da República ser
eleito por um partido e o Governador do Distrito Federal por outro

de tendências totalmente diversas, quem saLr Ia prejudicado neste
evento é o povo ca capital. ccnsequêocfas várias resultaria, tais
como: a não liberação de verbas suficientes no tempo que, permita
solucIonar os problemas rceaís , etc, etc, etc.

o art:!go .54, Inciso xrr , Letra "d' do A:u:tupro
jeto passa a ter a seguinte redação.

Art .54 _ • " •

XII _ •• •••• • • •

d - As vias de transporte enj:re por_.:;
marítimos e frol'\teira~ nacionais ou que transponham os limites de
Estado ou Território;
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JUSTIFICACRO

A redação 'atual restringe a competência da

União, de explorar, diretamente ou mediante concessão ou permissão,

apenas com relação ao transporte aquaviario, deixando de lado o
transporte aéreo, ferroviário e. ccdcvfé c Lc ,

JUSTIFICAÇRO

Consideramos que de forma nenhuma poderá ser

desvinculado do Presidente da República. em exercício, o Governo
da Capital Sendo assim, como sugerimos a supressão do Art 69

seus parágrafos, é necessário a apresentação dessa emenda.

ser de 45 (quarenta e cinco) -aínutcs quando. na realidade, a hora

é de 60 (sessenta) minutos.

O País não está em condições de dar o que não

tem Ou trabalhamos ou vamos para o caos.

r.r TlXIo1.un'r'c~çio, ~

F?~~;;ii1J

fui'~ãillJ

EMENDA 5UPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13 I~ :tI o.Q[.....,.to.:e..

EMENDA 1Pf4897-9
(I DENJ5AR ARNEIRO

r.r nXTONOSll"~~Io, ~

EMENDA lP14893-6
(:l CDNST11U1N1E DEN1SAR ARN~;~~fS~~';;~

fÇj'~;;;;Jf'l PLENARro

EMENDA lP14889-8
l: CONSTfTUrNTE OENrSAR ARNETRO

EMENDIl. MDDlf'ICIl.TIIJA
EMENDA SUPRESSIVA

Suprimam_se do ~rojeto.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 118, SUBSEÇRO I, INCISO I

o Inciso I, da Subseção I, do ~rtigo 118, pas
sa ter a seguinte redação

Art 118-

DISPOSITIVO EMENDADO -, ARTIGO 13, lNCISO XXV

Suprimam-se do ~projeto:

a) - O inciso XXV do Capítulo r r , cio Artigo 13

a) - A letra "c" do Capítulo lI, do Artigo 13;t.

JUS1IFICACJ\O

I _ de do-is terços I no mínimo, dos mem

bros da cêeera dos Deputados ou do Senado Federal
JUSTIFICACA:O

Suger.tmos a supressão desta letra, por consIde
rermcs que o País ainda n50 tem condições de dar estabilldade ao
trabalhador, após 90 (noventa) dIas de experiência

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-se do eeêeorcjet.c ,

rr;~~';.7.;;]

(Çi~'WJ

O bom funcionário ou operário para ter es tebL,

lidade no seu emprego não necessita de amparo. legal, somente os
relapsbs, ineficientes e desinteressados na sua atividade Portan_

to, um empregado sem a menor motivação no seu trabalho. Considera_
mos também que um empregado que cccrespcnca a todas as necess íca.,
des , nenhum empregador tem interesse perdê-lo.

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 12

Suprimam_se do "8'tr'te'proJeto

EMENDA SUPRESSIVA

nu.l'lIII"''''açJ.O --,

tJ PLENARIO

EMENDA lP14898-7 '~P --,

tJ CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO

pr;~~~7R:LJ

fui'~'WJ

Ar~ •.JL- . .
**fT-- proibição de trabalho noturnos Insa-,

âub r e aos menores de 18 (dezoito) -anos , e de qualquer trabalho a

menores de 14 (quatorze) anos, salvo na condição de aprendiz,a par
Ur dos io (dez) anos, por período nunca superior a '4 (guatro) ho-=
ras diárias.

Sugerimos a supressão desté inciso. por cnnsL;

der-e rmos assunto de Lei Ordinária.

-us:
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, CAPtTULO II, INCISO X*rf""

"""'"O inciso~ do Capítulo lI, do Artigo 13 do
eeeeorojet;c , passa ter a seguinte redação:

tJ PLEN~rUO

EMENDA MODIfICATIVA

EMENDA 1P14894-41
[J CONSTITUINTE OENISAR ARN~;~~O

pr;;~'~~';iWO::J

fui~'ãiã?J

o Artigo 69

JUS T I F I C.A C R, O

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 69, CAPtTULO V

Consideramos que, modificar uma Constituição,
é ato de suma relevância, não sendo, portanto, ser proposta por

uma minoria

TlXTO""'''''.AÇ.O ____,

EMENbA lP14890-1 ....., _
tJ CONSTITUINTE OENISAR ARNEIRO

r.r------ rLU"lO/coUlSdo/IU.'O~"'lo

JUSTIFICAÇ'RO
8) - A letra "e" do Capítulo I, Inciso I, do

JUSTlfICAÇRO
Artigo 12

Por considerar o Distrito Federal uma J,!nidade
da r eoereçãc que vive com 90% (noventa por cento) de recursos da
Uni:J.o, não seria recomendável a eleição de Governador, neccteco E.!
tadual e Vereador, pois, no caso do Presidente da Repub!ica ser
eleito por um partido e o Governador do Distrito federal por outro
de tendências totalmente diversas, quem sairia prejudicado neste

evento é o povo da capital. Consequências várias resultanam, tais

como: a não liberação de verbas suficientes no tempo que permita
solucionar os problemas locais, etc, etc, etc.

Como o trabalho normal é de 8 (oito) horas,

consideramos que o menor aprendiz deverá ter o seu período de tr3!,
balho nunca superior a 4 (quatro) horas diárias, para que tenha
condições de manter seus estudos. A. dificultar com. pouco tempo de

trabalho, vamos também di ficultar o trabalho para este menor.

JUSTIFICAÇA:O

Não é justo constar da 'ConstItuiçãO umitem que
não eseecr fica o que é excesso de lucro, o quanto, e, que determI

na que será definido por lei

Consideramos que o assunto é realmente de Lei
Ordinária.

.,.,- -'-_TUTON"n""'.~10, ~

EMENDA 1P14891·0
tt CONSTITUINTE DENI5AR ARN~u;~O
r.r ' ••d.,olco..,.dofOU.co.."oIo .,

p:ry~~~·;RLJ

fu/';;m]

EMENDA lP14895·2
t: CONSTITUINTE DENISAR ARN~u;~O

EMENDA SUPRESSIVA

fJY~~~.;R:LJ

fu/';ã0i7J DA 1P14899-5
CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO

t' PLEN./tRIO

~'~~;;;=).

I p:çj~'~

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 13. CAPtTULO rr , INCISO XVII

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 90, SEÇRO II
Suprimam-se do ant-eprojeto: DISFOSlTIVO EMENDADO: ARTIGO 62, CAPtTULO IV, INCISO V, FARAGRJ\f'O 211

Suprimam-se do eeeenrcjetc ,
a) - O inciso XVII do capítulo r r , do Artigo 13

rncfua-se no QfTt:eprojeto:

A prosseguir esta série de vantagens que está
sendo tentado distribuir, indiscriminadamente, àqueles que tiveram

a sorte de entrar 'para os quadros funcionais do ücveroc , mul.to em

breve seremos uma Nação em que. toda a sua arrecadação de impostos
será para beneficiar os seus servidores. ativos e inativos.

EMENDA lP14892·8, ..". ,
t=' CONSTITUINTE: DENISAR ARNEIRO

A-

tJ PLEN,l{RIO

o artigo 90, da Seção II

JUSTIFICAÇA:O

.....I.o'o/co.." •.l:el• ....,0....10

fTI;;~;O;;;J

fu7;;J;J

JUSTlfICACAO

A Nação não comporta agora e nem no futuro a
proibição do serviço extraordlnàrlo.

.,.,- 'U'O/JIISTl'''':~10 ____,'

• ·EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSI1IVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO X

Art.62- •••••••••••••••••••••••••••
V - •••••••••••••••••••••••••••••••••

§211 - São condições de elegibilidade de V!:..

reador ser brasileiro, ser alfabetizado, estar no exercício dos di
re!tos políticos e ter idade mínima de dezoito anos -

JUSTIFICAÇAO

Não pccencs aceitar qualquer cidadão candida

tar-se à Vereança por um município, sem que o mesmo seja alfabetl

sede
Como uma das obrigações do legislador munici

pal é fiscalizar os atos do senhor Prefeito, examinar suas contas
e apresenta): nrcccarçaes , torna-se impossível um anal rabeto ocupar
uma cadeira de Vereador.

r.r Tu'eNu."'IC~iO

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO; ARTIGO 158, SEÇA:O II

Suprimam-se do aAt;.ePfojeto:

a) .. O Inciso X do Capítulo I I, do Artigo 13.
_DA 11114900-2 , ....., ~

[-'CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO

Inclua-se no aet:eprojeto:

O inciso XXIX da Seção lI, do Artigo 158 a se-

Art. 13 - ••••••••••••••••• • •••••••••••
X - O salário do trabalho noturno será

superior ao do diurno E!m pelo menos 50% (cinquenta por cento) i in

dependente de revezamento

..td.../ ...."s1o/.ua.O....lo' _

Quinta redação:

.~ Art. 158 - ••••••• •• ••• • ••••••• ~ •••••••
XXIX - Nomear, após aprovação do Congresso

Nacional, o Governador do Distrito Federal.

JUSTIfICAÇAO

Como .c salérlo noturno já tem ull adicJ.onal de
SOX (cinquenta por cento). nDo entendemos por que a hora passa

EHENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EHE:NDAOO ARTIGO 54. CAPITULO JI, INCISO IV

rncâue-se no inciso IV I do capítulo II, do ar
tigo 511, o seguinte:





JUSTIFICATIVA

..,,- rUTOfJUITITICA;Io ____,

~
Emenda supress rva do Termo n •• por proposta do Primeiro Ministro
do inciso VI, do art_go 108'

JUSTIFICAÇIiO
Desde o meu ingresso na câmara dos Deputados

em 19.55, venho ouvindo de eminentes estudiosos do direito fiscal,
que a progressividade reclamada pela justiça fiscal so seria alcan

çada mediante a extinção dos títulos ao portador) pois estes só PE:
dem ser tributados na fonte e de forma ig~al, qualquer que seja o

número e o valor dos mesmos títulos. Nesse sentido, ouvi declaraçõe

dos ministros franc:isco Dornelles e Luís Carlos aresser Pereira. N

entanto) sob a especiosa alegação de tratar-se de matéria de lei o
dinária, a medida nunca é tomada. Se a Constituinte quer implantar

justiça fiscal, deve aprovar a emenda.
E de notar que a maioria das nações capitalis

tas cria obstáculos à e!TlissãO dos eítulos ao portador. Na Inglater

ra, pátria do capitalismo, s6 o título nominativo tem valor acioná
rio. As ações ao portador permitem que as grandes fortunas possam

fugir ao controle fiscal através das sociedades anônimas

Art. - São extintos os titulas j ações ao

portador que poderão ser convertidos em títulos nominativos ou en

dcssévefs no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da promulgação de

ta Constituição.

Emenda aditiva às Disposições Transitórias

""b,J4'-=-'~

Inclua-se' 5 Disposições Transitórias o - seguinte

CON5T TUINTE OS\~ALOO LIMA FILHO

Os Estados Uru dcs da America do Norte, di ante de proble

ea-semettiante , na chamada Região do "Dus t 80wl", cr í eree uma políti

ca de defesa do solo e dos recursos naturais, em 1908, no Governo de
~ Theodore accsevej t e os resultados hoje, constituem um exemplo uni

versal •
A criação do 6rgão pleiteada na Emenda constitui med i da '

de salvação pública I recomendada por todos os eatoca csca da mater ra ,

desde o Plano SALTE, no Governo do Presidente aur rcc Outra.
rooavra, muito pouco se realizou no País, salvo trabalhos

isolatlos do Governo do Paraná na gestl:§o do Secretario Klaus- üeraer •
(1983-1986) e pela iniciativa do agrônomo Moacir Brito nas andus t r-L,

as "Peixe" em Pesqueira/PE (1946_1967).
A Nova ConstitUição tem deveres com o futuro do Brasil

EMENDA lP14914-2

l:? PLENARIO

fC'p'"'D;'~

ffi7~~7ã!J
.LCd.,./ÇO~lS.lo/l""<.~'" .... .,

PLENARID

Propomos que seja excluída a expressão 11. por proposta do
Primeira mnist:ro ~ U do texto do inciso \lI, do Art 108, pois foi

justamente apoiado em igual excressãc que, em 1975, tomando por base
o texto da Constituição de 1967 Instaí cu-se todo o aparato limitati
vo ao endividamento dos Estados e Munic!pios, pelo Governo Federal.
mediante decisões do Conselho Monetário Nacional

consfderencc tratar-se de competência nr rvat íva do Senado fede

ral, ,não faz sentido preservar no textro do novo projeto de constituI
ÇdO, a incoerência de se restringir as decasões dos Senhores Senado -

res l:t iniciativa do Primelro Ministro. -

~DA lP14910-õl ..".tJ Ccos tituinte DOMIN::G-=-OS'""""J"'UV-E-Nr-L-----~

EMENDA lP14917-7
3 CONSTITUINTE OSWALDO LI~~~· FILHO

litulo VIII da Ordem Econômica e Financeira _

Capítulo II
Substitua-se o artr'9o )17 pelo seguinte:

~DA lP14911·81 ..ro,~:;;::- --,
f CONSTITUINTE OSI~ALDO LlM~ F'ILHO I fD-PMÕB~
l:J PLENAnIO ' ••w....., •• wlulo/.lllc.w'Uio ~ (Tfti;~=r;J

..,,--:. TCOTO/.U.TI...~;:O

artigo:

Art. - os recursos para manutençaão das at.L,

vidades do SESI e SESC e do SENAI e SENAC serão t.ransfer~dos pela

União através, respectivamente, do Ministério da Previdência e

Assistência Social e do Ministério do Trabalho, utilizando_se pa
ra talos recursos do Tesouro Nacional atuaJ..mente vinculados ao
Fundo de Previdência e Assistênc~a Soc.!al, além de recursos crdf,-,

nários da União.

(=J PLENARIO
'uoílUO/c.w.. 'lo/'uloo.,ulo ~

fC"p~~D

fliG~'âeJ

JUSTIFICATIVA

"' TnTO/~u.."IOAÇi~- ____,

Parãgrafo Onico _ No exercício de 1988, o lotinistê

rio da_previdência e Assistência Social suprirá, com recursos

oriundos de sua receita própria, a l.nsuficiência eventual de

Transferências da Unlão para as entidades de que trata este arti_

go.

A inclusão, altament.e meritória, do art. 356 que
torna exclusiva da seguridade social as receitas oriundas da fo

lha de salários, deixou a descoberto o financiamento do SENAI,

SESI, SESC e SENAC, entidades privadas que, hOJe, recebem recur
sos vinculados originários de contribuições sobre a folha de sa

lários.
O artigo ora proposto supre tal lacuna ao estabe

cer que o SESI e SESC, entidades assistenciais, receberão trans

ferências do MPAS e SEMAI e SESI, voltadas para o treinamento
profissional serão subvencionados obrigatoriamente pelo Ministé

rio do- Trabalho. Prevenindo eventuais problemas financeiros na

transição, em 1988, o MPAS seria obrigado a suprir as faltas por

venturas existentes de recursos da união, ccepteseneenac-ce com

recursos próprios gerados pela decorrência C!O artigo 336

§ Sll _ O valor das indenizações da terr~ e das benfeitorias será d

terminado segundo lei ordinária.

Art. )17 - Fica assegurado o direito de pro

priedade de imóvel que corresponder à função sccfe t ,
§ lQ - A propriedade do imó ..aI rural' corres

ponde à função social quando simultaneamente:
A _ O imóvel ê racfcnajmente sproveitadoj

B _ o seu uso conserva os recursés naturais

renováveis e preserva o meio ambiente;
C _ na sua exploração são cumpridas a Ieqí.e-,

lação do trabaiho e da produçãoj

O - quando não excede a área máxime ou mínima
previstas como limites na forma da lei ordinária

§ 211 _ A propriedade do imóvel rural que não

corresponder à função social, poderá ser desapropriada por inleres

se social, para fins de reforma agrária mediante indenização em ti

tulos da dívida agrária, com cláusula de ex.ata correção monetáda~
resgatáveis no prazo 4e 20 (vinte) anos, a partir do eeuuncc ano de
sua emissão.

§ )Q - As benfeitorias úteis e necessárias se

rlto indenizadas em dinheiro.

S 4Q _ A lei disporá sobre o volume das eers-,
"sões de tjtulos da dívida agrária, cujo valor será incluldo anual
.lInte no orçamento da uní ãc e poderão ser utilizados no pagamento

de até 50% do imposto territorial rural e do preço de terras públ1

cas e em outras aplicações conforme dispuser a lei. -[iGMDB'~

13U~~--;;J
.U..I.,Q/CO.... olQ/ ....oo"'u1<l ~

~A lP14915-11 ..,,'=-.,.- ~t: CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO

o artig~ 487 passa a ter a seguinte redação:

]U."t.. _ A receita do Fundo de Invest.imento So-

cial, FINSOCIAL, criado pelo Decreto~lei n9 1. 940 de 25 de maio

de 1982, passa a. integrar os recursos da se.guridade social, z ee-.

salvados, exj.usIvamenee no exercício de 1988, os compromissos as.,

sumidos com projetos em andamento.

Na !?rát.~ca o er t; , 487, das Disposições Transl.tõ_

rias visa a incluir na receita da seguridade social, o FINSOCIAL,

já que as ôemaLs contribuições sociais ho j e existentes Já inec
I'Jcam a seceaea do !:l1.NPAS ocorre que há cnuenôãnencoe respeitá_

veis, inclusive decisões Judiciais, no se.ntido de que, a desoeito

do nome, as cont.ribuições para o FINSOCli\L são de natureza tribu_

tária. Para se evitar que tal enquadramento preJudique a eficácia

do obJetivo do artigo 487, com a redação original, sugere-se C}o,_

plicitar a inclusão do FINSOCIl\L à ceceí.ca da scqurl.dade social,

inde~e.entcm(mte de sua natureza fiScal.

Emenda ao artigo 487

JUSTIrlCATIVA

P•• lIÁlUOlCo ..,,.io/....oO~II..0 --,

EMENDA lP14912-G ,~..t: CONSTITUINTE OSI~ALOO LIMA-:f::r"'LH"O---------,

JUSilfIC~ÇIJ.O

,..""..,"",,"----------,
Título VIU da Ordem Econômica e F'inanceira

Capítulo I

Acrescente-se onde couber:

Art. - Fica criado o Departamento Nacional de Defese'! do
Solo e dos Recursos Naturais a que o Minist~rio da Agricultura desti

nará, no mínimo, 5% do seu orçamento de despesas.

r;;;""~

&i~~M
''''TolluaTl'IO~ç;:o

'~ld,m/C1l"'U~./aUSCQlllad"

parágrafO llnico - o mil':l.tar da auava que prestar servl.
ços, ecea.eex cargo ou função pÚbll.ca da adm~n~stração civ~l,

aeaam como acel.tar sexvaçca ou emprego em empresa públ~ca,sQ.

CJ.edade de eccnceu.e nuece , fundação ou sccaedede direta ou

.l.nd3.retamente controlada pelo poder públ~co, será transfer:r.

do pa3:'a a reserva.

JUSTlfICAÇIiO
A presente emenda procura repetir as propos

tas sobre reforma agrária)que foram objeto de consenso na comissão

presidida pelo deputado Euclides Scalco, acrescidas da norma que In

elui o limite do imóvel, a ser fixado em lei ordinária) como requ!

si to da função social da propriedade.
Em um país como o arasil, o-ide a hist6rica co

centração territorial da propriedade rural se vem agravando como d
monstra. o cadastro do INCRA "De 1967 a 1984 as propriedades de mais

de 1.000 hectares aumentaram sua área de 46,9% para SB,3~, enquant

as pequenas propriedades de extensão inferio"r a 100 hectares dimin

iram sua área de 18,7% para 14%"j só a fixação de um limite poderá

reverter esta tendência contrária ao cesenvorvfmentc econômico do

mercado interno brasileiro.
A Constituição paraguaia de 1967 dispõe no se

artigo 129: nA lei fixará a extensão máxima de terra de Que pode se
proprietária una pessoa natural ou jur!dica. As áreas em excesso serão considera
das latifúndios e deverão vender-se a prazos e condições especiais QUe se estabe

Jecerêc por lei".

"Art. 95 - •••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••

Dê-se nova reoação. ·transformando em Parágrafo tinlco, aos P.ã(

rágrafos 19:, 29: e 39: do art. 95, do ProJeto de Constltu.l.ção, nos ter

mCfli segu~ntes ~

f:J 'PLEN~RI.O

EMENDA lP14918-5
tJ CONStITUINTE JÚLIO CAMPOS

Artigo 496 - A política agrícola da União será estabelecida em PI~

no Qúinqüenal de Desenvolvimento Agrário, aprovado pelo Legislativo e

compreenderá:
A _ preços mfnfaoa justos e garantia prévia de comercialização dos

produtos agropecuários;
8 ... crédito rural, através da rede bancária oficial e de cooperati
vas I devendo ser integral aos pequenos e médios produtores rurais-:

e atender de preferência à produção de alimentos básicos;

C _ seguro agrícola para cobertura dos prejuízos advindos de ocor

rências, que comprometam, no todo ou em parte, o desenvolvimento

das áUvidades agrícolas;
D _ assistência técnica, extensão rural e crédí to , or rentadcs de

preferência no sentido da melhoria de renda e bem-estar dos peque

nos e médios agricultores, para diversificação das atividades pro

dutoras e melhoria tecnológica;
E _ fiscalização e controle da qualidade e dós preços dos insumos'

agrícolas;
F _ rede de silos e armazéns para estocagem de toda produção agro

pecuária;
G _ política de desepvctvmentc florestal e aproveitamento dos seu

produtos;
H _ execução de programas intensivos de irrlgação das áreas fiagel

das pela seca.
§ lJnico _ Os órgãos dirigentes dos serviços previstos neste artigo

serão integrados por representação paritária das- entidades repré

sentativas dos trabalhadores e dos empresários ag~ícolas.

Título X _ Disposições Transitórias 

Substitua-se o artigo 496 pelo seguinte:

JUSTIFICAÇf:\.j) •

Resultaram estas normas de sugestões da EMBRl!,

TER e emendas dos Deputados Euclides Scalco, Vicente 80go e Paulo'

Macarini
São principios gerais sobre politica agrI.cola

amplamente defendidos pela maioria dos eatudí.oscs da natér íe, que

exigem definição const:i~ucional. '

fC""p~iiD

Fifi'oaeJ
.1. .....""OO""do/.U.cOwlul~ .,

Título X - Disposições Transitórias

Acrescente-se onde couber

Art. _ As autorizações ou concessões de lavras, roi
nas e jaz.idas) que estiverem em desacordo com esta Consti tuiçãO ~
prescreverão no prazo de cento e oitenta (180) dias de sua prornul

gação.

Esta emenda procura restabelecer a soberania nacional

inteiramente allenada a empresas muj t ínacf onars , que hoje detêm'

a maioria tias concessões de minas no terrüório do Brasil

Só uma empresa, a "8rit3.sh Petroleum", pcs sur área s.!:!

perior a ".6.42 concessões de minas, numa área de 192 958 Km'
As empresas estrangeiras obt Ive rum concessões de lavra,

durante os governos ml.lltares, que se elevam a 401 757 Km'{"O Sub

s,. Brasileiro" pelo pro r , Francisco Rego Chaves Fernandes e ou

tros. Ed CNPq, 1987).
A Assemóléia Nacional Constituinte tem o dever de r es

gatar a eccerarce nacional, alienada pelos governos aut01:itáTios'

nos últimos 20 anos.

EMENDA lP14913-41t: CÓNSTITUINTE OSI~ALDO LIM;·~I::-L-:-:HO::---------.

..,,- T.uO/JuSTI.,c.çlo

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇAD

Nenhum problema nacional assume a grav idade do problerna
da erosão do solo e da devastação dos recursoS naturais no Brasil

• Na região de Alegrete, no Rio Grande do Sul, no Oeste do

Paraná e no Nordeste) estão sendo formados desertos cujo crescimentO\

alarma os nossos cientistas.

Ao Titulo X - Disposições Transitórias
Acrescente_se anele couber:

o númex:o excessl.VO de militares da at.1va que exerce fun

ções de caráter telllporár~o. desfalca o quadro da categoria,
cr1.ando sér;La~ d}.f1.culdades adm}.n'J.stra't:l..'vas para QS efet!vos

das forças militares.

Sala das sessões,



1560 • Assembléia Nacional Constituinte

JUSTIFIC/tC1tO'

'Lu~o.O/eay",itlfl""Ca"'"litl ..,

nê-ee ao inciso I, do art. 13, a redação ecaaxc , s!!

pJ:'imindo-se as alíneas !, ~, ~ e §.~

"r - estabilidade, mediante ga.rantia contra a desp~

dida imotivadib nos termos da lei, e fundo de ccmpeneaçêc do tettlpo de

JUSTIF.1CAÇÃO

'ltA terdência do direito o:nparado é a de prormer a "lõ~

do aJPre90 rrediante remas ilTp;di.tlvas da desp=dida arbitrária OI ira.?tl"aaa."

"(A. SUssek:.in3., ;in Direitos Sociais na constituinte, r,g: i8)"

Are~ OIT-1l9, de 1963, tarr.bán citada rn:quela lj:Jra,

serviço. "

câatfvas voluntárias, devem as Instituições beneficentes receber in
tegral eno íc para execução de seus trabalhos -

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITtVO EMENDADO:. inciso I, do art. 13

iEMErIDA lP14927-4 ..,'"fi ' """.no.. ""PREOO Cl\>!POS ----------.J e-"';;;ii""J
t" PLENARIO I ~;JüJ
,,,,- U •• oflusr".:.çi.o -,

fC;;~'O----')

f'lDJ'oii?J

''P'-----------,

A atividade do magistério requer um adicional esforço físico e
mental, com o ccneequente desgaste, o que implica em redução das
ecndrções favoráveis a lJll1 bom rendimento do ensino.

Com relação aos Portadores de diploma de nível superior, deve

levar-se em consideração que o tempo médió de duração dos cursos un.!
veraí.rãcacs , cí.ncc anos, é um tempo apj.Icado na preparação indispe!!.

sável para o exercfcfc do cargo.

Oispositivo Emendado. Art. 356

Acrescente-se ao Art. 356 o seguinte parágrafo.

§ üní.cc _ Os prazos referidos na alínea "c" serão recuaaccs em

cinco anos para os trabalhadores que exerçam o magistério e para os
ocupantes de cargos privativos para portadores de diploma de n!vel
superior

éJ PlEN~RIO

'EMENDA 1P14923-1
I? SALATIEL CARVALHO

Sala das Sessões,

zeczue-ee, onde couber. no Título V, Capítulo I. Seção :tI, o

8egu1nte o:.b.spos:l.t1vo

- Aprovar venda ôe a1:tl\as, tloa<;ão de ;):rm85, mun'1.çÕes, ma

~er1al e transporte bé(h.eos ~para o exter10r

A venda ee armas e mater1al bél1-"Co pa.ra sair i30 país, tem que

ter antes aprovação do Congresso NaC:l.onal, ana11sando as eeaacaea

ções cr1.ter:l.Osamente para se evaeee eonfll.t.os de 9\1,erra.

~ MODIFICATIVA

Dispositivo Emelldi:ldo. Art. 97.
Retirar do ArL 91 a expreesüc "sistema distrital misto ll •

.."- TlItQ/,~u,,iC.;lo, ___,

SU13rims.-se o artIgo )60 e seu parágrafo iJnico.

JUSTIFlCACftO:

[EMENDA 11'14924-0
l:J SAUITIEl CARVALHO

[!J PLENARl~
",- 'UTOf"'U'."'.ç:i.O

rr~-;,;:O~

fDE7'~ã(ã?J

u:Não se deve proc:eõer ã te::m.inação de. trab;l.].ro a t\IeI'OS que

edeee umacausajUS!:ifieeda J:e1acionada a:rn a ~c:idadEt ('J a ~ta do traball1!
dor ou se baseâe nea necessidades de~to da ~, dO est:.abelecl.>rento

ou do serviço."

A presente t:lrerdavisa [Xlss1bilital: una solução para a.arde
Pl.Iêmica que Já se fo!1lDU em torno deste tens( ir.Ic:o.tp:Irarx1o sugestã:l contida na p-!.

b1J..cação ac1ma referen.cIcda tIo P.t:Of. A. SusseJdrd, ã qual Ju1g8:lOOS :lndispensável.

acrescentar a ~são " ••nos tentos da lei•••", que entendenos, é t;erfeitil:rrente

cabivel ao texto ronstitucional.

Supl='!ma-se o inciso XX do artigo 99 do 'ProJeto de

A (H:e..,S,dência suplet1.lIs por parte de o'l::g1;:o e empresas est.atea.s
ngo deve ooneter COmo principio constl tuclonaJ.

. lnta-se de llI<!otéda sujeita a circunstâncias que impossibili -
tem o sistema de P:tevldência Social de garantir a atendimento adl:,
quedo ao trabalhadl;)r no. que se refere 8 cobertura dos eventos de

doença, invalidez. morte. velhice, manutenção de dependentes, bem
como da creeesvacac do vajor real do salário do alJ:osentado~

EIlI runçãc da limitaçãO do tema a nível cj.rcunstancãaã , além

de envolver apenas um s~tor específica da ccçutacac , Q assunto deve

ser definido por lei ordinária.

JUSTIFlCAÇ1\D

o modUo distrital misto, será UMa arma potente c perigosa a

destruir, eleição eoõs eleição, a representação das minorias e a
presença dos pequenos Partidos nas Assembléias Legislativas e na
CâmarB dos .Deputados. e:sl:e s.tateee vai favorecer a influênc.la do'
poder eccnõmí.cc , Portanto é prejudicial ao pluripart1darismo e

verdadeira democracia

EMENDA lP14928-2l: SENADOR ALFNEDO CA}lPOS

r.r------'LIJLl""'(e•• 'u~/I\II .....,~, ,

EMENDA SUPRESIVA
DISPOSITIVO EHI::NDAnO: Art.. ss.xx

constituição.

r;;';B~iiGJ

fÇj';fl?J

r=';;;~o

[ili3j~
'u.u""ca.'n""/I"I~OlHql., ...,

JtfSTIFIeAt"'.ÃO

EMENDA MODIFIClI.TIVA

DISPOSI'I'IvO BMENDADO: Art. 52

A:s:t. 62 - Q Uuniclpio ragex:-se-á pOl: lei. orgãnica, vo
tada em dois turnos e aprovada por maio1:"ia absoluta dos membros da ci'
mara Munit::ipal, qw.te a promulgará, atend:t"dos os p:rin~ipios estabeleci

dos nesta constituiçã.o e na ConstituiÇão do respectivo Estado, em e~
petdal os sequintes:

Dá-se ao caput do artigo 62 do ProJfeto de Constitu.l.
ção. a seguinte redaçã.o:

JUSTIFICATIVA.... ,_

Trata-se de evidente di,scr!trdnação quanto ao Uunicí
pio eXigir-se que sua lei orgãnica seJa aprovada po:t" dois terços dO;

membros àa Câmara, enqtlanto que o quõrullt exig1do pat'a a aprovação da

Consutu.lção Federal e Estaàual é o de maioria absoluta {art. 33 da

Resolução n9 2 j de 1987, da Assembléia »acional constituinte, e art.
435 do projeto de constituição) •

A presente Emenda visa ti sanar tal discrepâ.ncia.

o inçiso XX. que a neeeenee Emenda nranõe se] a su ~
pr1.mido d.o a'rti.qo 99, incide no qxave exec de se eceeeee" ã União õ
discipl.inarnent~ da capacidade de endiv~dament:o dos Estados e loIunlc!
p~. -

Ora, trata-se de comeetênc.íe efetivamente privati
va do Senado da. República. - -

E por que o Senado? Pelo tn:õpr10 orinclpio da ~s
trutura federativa, que não admite, por origem, eea em os Estados stiEl
:metidos a tamanho controle, em detrimento de sua autonomia... -

O Federalismo Somente será ccncebfvet , Se mantida
no Senado_tal ecmgeeêncra , por se tratar da Casa r.eqí.s Laeava de re
preseneeçeo paritaria dos Estados. -

No Congresso Nacional, o peso nurrêrico indiscutl-
veã ê o dos Senhores Deputado"lõ, que não representam fornalmente o
Estado, mas sim a sociedade.

pet:.ênc.ia do Senadoo~~e~~;~~r~~~: pois l trata-se de iD:Juestionãvel. co.!

Dê-se ao artigo 122 Cb ProJeto de Constituição a seguinte redN-~o:

Art.. 122 - O ~-Mudst:roj em C<l.SOS da Ul:qêtcl.a e no a~
nento de interesse p§blioo relevante, e d~e que não haJa aUtrento de despesa nem
a crl~ ou tnaJoraçao de tributos, podera e:-:pallr decretos-leis sobre as s~

tes-natéI:1as:
I - segurança naciona1;

Ir - finanç<:ls p1bllcas, :l.nclusi~ nomas trlbutãrias.

aprovará CAl o re5J~ãOna~~trfu~s=~:oo~~=~ f:to.o

or inplic<u:á a ~~~~=~.ro prazo es~ecido 00 parágrafo ri
§ 39 - A ed.i~o do decreto-Ie1 durante o recesso parlamentar irrrpI!. •

cara a a:lt\voéa"':ão extraonllnãria do Cbngresso N3clonal para apreclâ-J.o.

E PLEN1I.RIO

'EMENDA 1P14929-1f: SBNADOR 1ú..FREDO C1Il'IPO;Ullll

JUSTIFICAÇJiO~

JUSTIFICAÇM

~.

Considerando a elevada importância das atividades de Assisten
eia Social, bem como a necessidade de serem desenvolvidas por ini _

Proponho a alteração na redação da alíne'!. "flt Inciso. lII, Al;t l-~ r~

thando a expressão "Orientação Sexual". .

Oispositivo Emendado. Art. 369

Acrescente-se ao Art.369 o seguinte parágrafo:
Nenhum tributo incidirá sobre <)s instituições a que se refere
este artigo.

A execessêc "ot'lentação Sexual" pode perfeitamente ter o mesmo
significado das expressões seguintes: "lmDulso Sexual", renoencj,a
sexuat», ou "InclInação sexual". (ver signif,icado da pa.tavra "Orie!!,

taçãQ" Novo Dic~onát'io Aurélio da Lingua Portuguesa. pag.1232)

A inclusão da expressão "Orientação Sexual" no parágrafo 112

do Artigo 29: pas sa a estabelecer a garantia Constituciol'1al aos por
tadores e praticantes de qualquer impulSO. Eendêncaa ou inclinação
sexual. Permi Ur que tal expressão seja mantida no texto do parágr~

fo 'é o no mínimo c::ontrib\,lir para uma constituição Contradit6ria, já
que ccneãderamcs fundamental e bãs í.cc a nova CaX'ta Constl tucãcnaí,

ser precisa e ctaea nos dispositivos Que defenderão a moral, os OOl'1S

costumes e a família.
Que tipo de impulso, tendênc::ia ou inclinaç~o sexlJal visa gari:l!!

tir o referido parágrafo'? A contradição a que l'1oS referimos 'Ia], r~

sullar da cobe.rtura legal QUe. terão os portadores de desvios ou ta_

ras sexuais, os quais terão um preceito ConstitlJcional que poderá
ser invocado para justificar comportamentos se"uais anormais, po_

rém defendidos COmo .inclinaçiJo ou tendênc.ia sexual. Sem dúvIda esta
~situaç~o vai .;}eraI: confronto com as leiS destinadas a punir a p~.!

tica de abera~i5es e desvios que poderão inclusive gerar a violência

sexual e OS consequentes malefícios~

~ sabido que a inclusão do termo 1l0rientação Sexual" atende a
SOlicitação dos grupos homossexuaiS. Se o parágrafo pretende garan_
tir Constitucionalmente o homossexualismo, já é falho por garantir
Uma anormalidade se){ual, que mesmo sendCl uma realidade não deve re_

ceber garantia Constitucional explícita. Como pessoa humana os ho 
mossexuais sel"ão contemplados; com o prirlcípl0 Constitucional da

igualdade perante a lei.
Somos pOl"tartto pela supressão do te:rmo uOrientaç~Cl se)l,\Jal u• ti

que evitará al'lbiguidades na interpretação da nova lei, que aspira 
mos seja também e:oncisi:l e definitiva.

!EMENDA 1P14926·6
tJSAlATIEL CARVA!.HO

'EMENDA 1P1492S·8'
PJ SALOnEL CARVALHO

~ PlENARIO

..,,-...:---- '--T;lTO/JrJ'r"'e~i.~'_---------~

e:r;;'Z°---:J
pr;;;'~6illl

~ MODrnCATORIA

JusrrF"ICAcM:

~~

Os.sposs.ti'40 Emendado: Art. 88.

ncr-escente-se ao artigo 88 o parágra fo 3R, com a seguinte red,!

DispoSitivo emendado: Art. 12, inciso IV, alínea. "e", itens 1, 2 e
)

Eliminar do !.tem "t" a expressão: "que não terão caráter de censu

reli. Suprimir os itens "2" e "3".
O Oispositi ....o passa a ter a seguinte redação:
nArt.12••••••••••••••• " •••• ~ ••••• ~ •••••••••••••••••

IV ••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••• ~ •••••••• ~. ~"'~'

e, ~ livre a escolha lndividual de espetáculo público e Pro 

gramas de rádio e televiSão
1 _ As diversões e os espetáculos públ1cos, incluídos os pro

gramas de telev1.sãO e rádio, f1.cam sujeitos à leis de pr,g,

teç~o da sociedade.

A atividade do magistério requer um adicional ee rorçc fíSico e

mental , com a cot'1sequente desgaste, o que implica em redução das
condições favoráveis a um bom rendimento do ensino.

Com relação aos portadores de diploma de nível superior, deve
levar-se em conslderaçl'lo que o tempo médio ele duração dl;)s cursos uni
versitários , cinco anos, é um tempo aplioado na prepara~ão indispe;

sdvel para o exercícIo do cargo.

JUSTlrICACAO

O princípio da liberdade nao deve preporkerar sobre 0$ funda
mentos da preservação da moral e dos bons co1tumes. Ao estabelecer
o princípIa da lIberdade de escolha, principalmente no que se refo!
re à programação dos meios de comunicação, a ConstituiçlIo deve

também garantir a proteção da sociedade, objetivando eliminar os
e"cessos prejudiciais à formação do caráter e atent6rios à moral
e aos bons Constumes.

§ 312 Os prazos referidos na alínea "c" serão recuz.ícoe em cl!!
co anos para os servidores que exerçam o magistério e para os ocu 
pontes de cargos privativos para portadores de diploma de nível su
perior

~ PLENARIO

EMENDA 1P14921-S
t: SP.l..ATIEL CARVALHO

m- UItt~/I~I1.,.:~~lo ~

EMENDA lP14922-3
tJ J 5AlATlEL CARVALHO
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JUSTIFICAÇÂO

EMENDA MODIFICATIVA E ADliIVA

Proventos os há de muitas espécies. Com a mesma desig-
nação, as mais variadas fontes de proventos de valores os mais
dispares. A aposentadoria não é mais, em nossos dias, um mero
favor. E' necessário, imprescindIvel mesmo, que se poupe o aposen
tado de um empobrecimento progressivo e inexorável que lhe tisne

os últimos dias da existência, Sem a indexação presa par sua natu
reza ao salário mInimo de cada regiãQ e sem a preservação dos quan
titativos com que o aposentado cesse regularmente contar, gera-se
em torno da velhice o desespero de quem gastou toda a sua maturida
de em proveito da coletividade. da geração de riquezas e do engran

decimento da Pátria.-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J ••••••••

"Art. 88 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

uET'lllJun'fle ..o.c
i o

---,

.) , ., .
b) compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade para

o homem,

c) compulsoriamente, dos 65 (ses-senta e cinoo) aos 70 (s.!
.tenta) BOOS de idade para a mulher, a critério da servidora.

d) voluntariamente ••••••••••••••••• " •• , ••••••••••••••
e) voluntariamente. a partir •••••••••••••••••••• : ••••••

Dê-se à letra "0" do Art. aa -ee projeto de Const1tuiç~o a

seguinte redação e acrescente..se uma aUnea:

JUSTIfICATIVA

§ 3; - O imposto de que trata o ítem IV.. •• • •••••••

§ 411 - O imposto de Que trata o item V ••••••••••••••

§ 5; - Na cobrança ••• ••••••• ••••••• •••••••• • ••••

[!T!"'õ"r---:-J

ffiJ~'W?J

CAPITULO 11
SEÇJl:O II - DA PREVIOENCIA SOCIAL
ART J56

'LE"""""e••'I...U'"""OU.'II1t) ~

Art 356 •••••••••••••••••••• ~ ••••• ~ ••••••••••••••••

Parágrafo ürdcc - O imposto de tenda sobre proventos
da aposentadoria s6 incidirá a par
tir do montante correspondente
vinte salários mInimos.

Suprima-se a expressão "por proposta do Pri
meiro-Ministro" constante do inciso VI do artigo 108 do ProJet.o de
constituição.

A expressão que se pretende suprimir é fruto
do periodo autoritário que a presente Constituição pretende banir
da vida nacional.

Deveras, em 1975, com base na Carta de 1967,
instalou-se todo um aparato limitativo ao endividamento dos Esta

dos e Munic1pios, mediante decisões centralizadoras do Conselho
Monetário Nacional.

Trata-se, pois, de incoerência patente~

vee-se no novo Texto a restrição das decisões. do Senado da RepÜbl.!.
ca ã iniciativa do Executivo, representado pelo Primeira-Ministro,

numa reprOdução descabida do~ operandi caracterlstico do re
gime de então.

êcrescente-se no Art. 356 o seguinte parágrafo I1nico:

tJ PLENí\RIO

EMENDA lP14934-7·
t: CONSTITUINTE MOEMA SJl:O THÍAGO

FEMENDA ADITIVA
DISPDSITIVD EMENDADD'

~ § 49 - o ôecreec-ãeí, semente terá vigêncJ.a setenta e duas horas
apos renetido ao COngresso Nacional, oonsiderados apenas os dias úteis,

_ § 59 - Os efeitos Jur1dicos êeccrrentes do decreto-lei reJeitado
serag regu1arrentalbs no prazo de trinta ares, mediante lei, salvo nos casos de re
Jeiçao por inconstitucionalidade, quando serão considerados nulos. -

§ 69 - A aprovação do ãecreeo-rec, o transfornará Em lei

.. _ § 7? - N~ casos de reJeição parcial ou aprovação ceei ererda,
lei sera sul:roetida a eençec

~

tma das o:ID1Uis~~~~=s:ss:!=~~~~~:.intel:esse pllblioo foi
'St'bo1:autilizadO i.rdiserlminadate e de fOrtt'a autoritânã, con

fonoo se observou no regime passado, o decreto-lei, em si, é um irrportante inst:rü
menta de defesa da sociedade, pela rapidez de sua urpJ.enentação. 

Mudar-lhe a dencmirulJão é apenas lII<ISCMétt a realidade.
Seu aperfei~to e, pcds , uma necessadaãe can que se depara o

legis!ador Limitar seu alcance e direcioná-lo para SE!US reais objetivos é urna im
EOSiçoo natural. -

A presente nrenda visa, em primeiro lugar, a transformar o decre
to-lei numinstrumento denocrático, na defesa do bemcomum e dos interesses soeI
ais. E isso somente será ccnsequíôo pela arrpla partioipaçãO do POder I.eg1Slati';;;-
:n~f:~~~~s~~~:~:=r:~=~~rr~;~~eJeição parcial se
r~tD do ~~~~:r:s;r~=~al~~~o~~~:: ~fur~~a ~~ •
Cb de tarrp:l, corquanto ex1guo, aos parlaIrentares, de e:.tami.nar seu teor. -

do Executivo ~ren~s:c=~J::~~~~~~~~~:
Perante a natêraa,

racteríst:ica aut~:~se a aprovação por decurso de prazo, por sua evidente c.i!

plenitude darocr~~~~ti~'c:"::Sd=~:: :s:r:abusca da

EMENDA MODIFICATIVA
Artigo Emendado. 788, § 19, I do ProJeto de Constituição

Dê-se nova redação ao item I do § 19 do Art. 288

"Art 288 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA lP14931-2i
III AII'U.
r- SENAOOR 1\trnr:OO C1\MPOS

,=----------".."....".,,",------------,

§ 19 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - Autorização de operações de crédito por

antecipação da Receita que não poderão exceder a quarta parte da Rece!.

ta total estimada para o exerclcio financeiro e que de'l).erão ser liqu!.
dadas no primeiro mês do exerclcio seguinte".

JUSTIFICAÇ1í.O

o dispositivo alterado rompe uma tradição histórica

nas constituições Brasileiras Tendo em vista as dificuldades fina!!

ceiras vividas peãcs Estados é insuportável a liquidação das antecip!!
ções de receita dentro do próprio exeecâeí,c financeiro Ressalte-se
que no mês de dezembro as despesas são assoberbadas com o pagamento
do décimo terceiro salário. são estas as razões que nos impelem a su

gerir a manutenção da tradição histórica, prevendo-se a liqul.dação das
antecitlações de receita no tlrimeiro mê.. do eaeeeâcí.c subseqüente.

JUSTIFICATIVA

Proventos os há de muitas espécies. Com a mesma desig ..
nação, as mais variadas fontes de proventos de valores os mais dIs
pares. A aposentadoria não é mais, em nosso dias, um mero favor -:
E' necessário. imprencindível mesmc, Que se poupe o aposentado a
um empobrecimento progressivo e inexprável Que lhe tisne os úl ti ..

mos dias da existência. Sem a indexação pr-esa por sua natureza ao
saláriO mInimo de cada região e sem a preservação dos quant í tatavos
com o Que o apcaentedc possa regularmente contar, gera-se em torno
da velhice o desespero de quem gastou toda a sua maturidade em
proveito da coletividade, da geração de riquezas e do engrandeci 
menta da Pátria.-

JUSTIFICATIVA

A igualdade de direitos e obrigações entre o homem e

mulher é uma medida Que se impõe.

A realidade na Qual vivemos, todavia, exige a distinção
legal de algumas situações que longe de caracteriza:s:em privilégios

configuram decisões de inegável justiça

Assim, a aposentadoria voluntária aos trinta anos de ser
Viço nada mais é do Que o reconhecimento àquela pessoa a quem os

costumes, as circunstâncias e a cultur'a exigem, ao longo de toda

vida, a dupla jornada de trabalho.
Ao cont::táTio cc que. se çode intaginar. quando a'''expuls6

ria" é estabelecida aos sessenta cãncc anos para a mulher estamos
admitindo um preceito Que pode acarretar prejuIzos para determin!,

das; categorias profJ,ssionais.

A declaração do principio de igualdade entre os sexos, no

que ooncerno ao exercício da cidadania, constou apenas nas Constl 
tuições de 1934 e 1967 D texto ora proposto repete disposição do
artigo BR do Anteprojeto Afonso Arinos, substltuindo=se, proposita

damente, a expressão "todos to por "homens e mulheres". A melhor ex_
plicitação teve o objetivo de inserir no texto constitucional, de
forma explícita, o propósito de eliminar discriminações e cerceamen
tos incompatíveis com a plena garantia dos direJ"tos individuais.

No Brasil, historicamente, às mulheres foi atribuIda uma
cidadania "menor". circunscrita ao universo doméstico Cerceadas
até no direito de ir e vir, as mulheres brasileiras não gDzam da
plenitude da cidadan.ia, Quer no trabalho quer na fam!lla.

O Estado deve incumbir-se de garantir a eficácia deste

dispositivo constitucional, através da formulaçs:o de normas 'e ele
mecanismos adequados.

JUSTIFICATIVA

. - Art - Homens e mulheres têm iguais direitos ao pleno -
exeeejctc da cidadania nos termos desta Constituição. cabendo ao
Estado garantir sua eficácia, formal e materialmente.

Parágrafo ünãcc - ficam liminarmente revogados os dls
positivos legais que contenham qualquer discriminação relativa

sexo ou a estado civil.

... Art - Todos são iguais perante a lei que p'-!nirá como

Crime inafiançável Qualquer discriminação atenta to ria aos direitos

humanos.
§ 111 _ Niguém será prejudicado ou privilegiado em razão

de nascimento, raça. cor, sexo, estado civil, trabalho rural ou
urbano, religião, convicções polIticas ou filosóficas. deficiência
fisica ou mental e qualquer particularidade ou ccndfção,

§ 2R _ O poder público. mediÇlnte programas especiais
promoverá a igualdade social, polItica, econOmica e educacional.

_ P.rt ... Os presos têm direito à dignidade e integridade

física e mental, à assistência espiritual e jurídica, à sociabili
dade, ti comunicabilidade e ao traba;l.ho produtivo e 'remunerado, na
forma da lei.

§ 12 _ erão iguais os beneficios concedidos aos presos

mascuU o e do sexo feminino.
''''-~I.-<.''-''_-I--- PP&- reu

§ 2; _ E' dever do rstado manter condições apropriadas nos
estabelecimentos penais, para que as presidiárias permaneçam com
seus filhos. pelo menos durante o perIodo de amamentação.

V"o°OCJ
I rr&i~:vo:J

t;I - rinda e pro entos de qualquer natureza:

§ I' vt, .
§ 22 _ O imposto de renda de que trata o item lI" só in

cidirá sobre os proventos da aposentadoria nos termos do padgrafo
único cio A.rt. 356

"Art 270 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dê-se ao § 2l:l d"O Art. 270 a seguinte redação e acrescen
te-se \,Im parágrafo}~ •.lt. "1~

EMENDA ADITIVA T~ ffi
DISPOSITIVO EMENDADO: CAPtTULO I _ DOS IMPOSTOS DA UNlAO

SEÇJtO UI

ART 270

Como medida de Justiça. acrescentamos, depois de " admi

l'Hstrativ~s". "com fundamento" inclusive, na incapacitação" ,
como aql,lela capaz de separar o joio do trigo, e impedir a discrim!
nação daqueles que sofreram pena de·afastamento sob o fundamento

de in capacitação rísica ou mental, por motiVEIS poHticos.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: T1TULO X
DISPOSIÇOES TRANSITORIAS

Dê-se ao Art 475 a seguinte redação.

"Art _ 47~ - E' concedida anistia ampla, geral e irrestri

ta a todos os Que, no período de 18 de setembro de 1946, até a d,!
ta da promulgação desta Constituiçãg, foram atingidos, em decorrê!!,
cf a de motivação exclusivamente polrtica, por qualquer diploma le

gal. atos institucionais, complementares ou administrativos .f.Q.!!!

fundamento. inclusive. na incapacitacão, e os que foram abrangidos
pelo Decreto Legislativo na 18. de 15 de dezembro de 1961, bem c,!!
mo os atingidos pelo Decreto n2 864, de 12 de setembro de 1969, a,2,

segurada a reintegração com todos os direi tos e vantagens inerentes
ao efetivo exercício, presumindo-se satisfeitas todas as exigências
legais e estatutárias da carreira civil ou militar, não prevalecen-

do quarsquer alegações de prescrição, decadência ou renúncia de
direito li

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP1493S-S ....z-r-: -,
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EMENDA lP14936-3
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EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art~ loa, VI

:EMEmA MJDIFICATIVA
DISPCSITlVO EMEl'UY\lX)' Art 356

bl ao trabalhador do sexo fBllinino, se contar lXlJT\vinte e cíncc
anos de serviço.

§ 39 - De acordo cem lei o::rtplementar e PJI:'decisão de JWlta rnédi
ca oficial, será ccncedada aposentadoria integral por b1validez, se o trablhador
contar o::m, pelo 1t'erDS, metade do t~ a que se retere o § 19.

Art. 357 - A aposentadoria proporcJ.onal óJO taTrfo de serviço e a
decon:ente do eYe:r:cíclo de at:lvidade penosa, msalub:s:e, periqosa, rob.1rnaou de
~to serão regularrentadas por lei especial. _

Art. 358 - OS prazos a que se refere o § 19 do artigo 356 serao
reduzidos en cinco anos no caro de profissJ.onais no efetivo m.ercíCJ.O do magistê
rio. ~ -

Art. 359 - será aPJSen'caõo conpulsorianente o tJ::aba1hador queatin
gir a. idade do setenta anos. -

Art. 360 - A lei disr:orâ sobI:e a criaÇão de seguro facultativo as
pecífico para fazer face, subsidiariarrente, aos encargos derorrentes da aplicaçãO"
dOS §§ 19 e 29.

JUSTIFICA@

A aposentadoria, ao invés de se const:ituir em Çl.escanso apÓs uma
~~ ~e:n~. ao trab3.lho, tem se identificado commais wm fase de sofrimento fi

F!sioo, pela própria natureza do ser humanoque se cx::nbalecom ~
:~~ =-~~.roental, pela ~tiva do dia ?nte, da alirrentação, da ~a-ª

~ A presente Enenda visa, paralelamente a gaJ;antir a i.I:redutibilida
~~r estender essa p::lSsibi1..idQl;1e aos êip::lSentados, em determinadas b1!

e fato que a previdência social Mo possui wei.os para cobrir ple
narrente a necessiàade dos ap::lsentêldOs. ~se m:x:1o, a insl:iplição de umseguro, sÕÓ
a foI:;ra de previdência aberta e facultativa, p::derã ser a solução.

tê-se DO artigo 3S6 do Projeto de COnstituição a seguinte redação
e iIlcluam-se os dispositivos que se seguem, ~Uli'erando--se os detiais:

Art. 356 - Fica garantida a irredutibilidade e a preservação 00
valor real do salário a qualquer trabalha.dor, J.ndependenterente de seu vínculo em
pregatIcio ou do regime Jurlcü.co de trabalho. -

§ 19 - A irredUtibilidade se estende aos sposeneeõcs, que :farão
jus a proventos equivalentes à maior remneraç5:o obtida em atnvãdade, verificada
a regul.aridaàe dos I:eaJustes salariais TOSúltmos b:inta e seis meses anterio
res ao pedído; garantidO o reaJustamento para preservação de seu valor real, CUJõ
resultado nunca será inferJ.Or ao número de salários mínim:>s fEXCebidos quando da
ccecessêc ôc beneffcac-

a) o::m trinta e cinco aros de serviço, se do sexo masculino,
b} cem trinta anos de serviço, se do sexo fenínínc,

§ 29 - t facultada apcsenbadcr'Ia especial, equivalente a oitenta
per cento do valor a que se refere o § 19, nos seguintes caros:

a) ao trabalhador do sexo masculino, se ccntar cem trinta anos de

r.r '~c""~lOicu.."llo'"""~O.'"'Io ~

r.r l ..,U,.ul.",••;b, ~

,Ll~.l"'U,.o"'"llo'"uleu.'.. lu, ~
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JUSTIFICATIVA

DA. SEGURlOAOF: SOCIAL

f"CP"~"T:=J

w;~7ill

importância para a mulher que, em sua grande maioria I trabalha nas
lides doméstlcas sem receber Qualquer compensação.

Na promoção do bem-estiar e na elevação da qualidade de

vida, é fundamental li existência de um programa de seguridade s.2
eial Que traduza a efetivaçãO dos direitos econômicos e sodais.
eliminando desigualdades graves.

A lei ordinária exclui a~ donas-de-casa dos beneficios

da Previdência Social, 11mi tendo-se aos trabalhares que exercem

atividades economicamente mensuráveis

EI indubitável a contribuiçãO do trabalho doméstico na
geração da renda familiar. embora constitua uma economia invisível,
ignorada pelas estatísticas oficiais.

A mulher dos segmentos menos favorecidos da sociedade tem
sido impedida pela burocracia legal de valer-se de atendimento por
parte da rede hosp!tala~blica. Esta é mais uma penalização im _

"pesca à.vítimih.pobre, ~~e ô'rve ser evitada pela Lei Magna.

A presente disposição, reivindicação de alguns segmentos
do movimento de mulheres, repete o previsto no parágrafo único do
art 318 do Anteprojeto Afonso Arinos e tem, como ccnseqüêncâa prét.L,

ce , possibilitar a Vi{laç'ão da dona_de.:-casa ao Sistema estatal de
seaur í dade pocia1.

"Art _ Todos têm direito à seguridade social fi

I1Art _ EI dever do Estado- organizar, coordenar e nantea

um sistema de seguridade social destLnado a assegurar o acesscr

I - à proteção à maternidade e às gestantes;

II _ à aposentadoria às donas de casa. -

l'Art -"Os trabalhadores rurais e domésticos terão ease-,

gurados todos os direitos previdenciários.

"AJ"t _ E' assegurada a assistência médica e psicológi

ca à mulher vÚ.ima de violência sexuais, cabendo à rede hospil:
lar pública a responsabilidade por tais serviços." _J M

EMENDA lP14944-4 ,,~. ,
3 CONSTITUINTE MOEMA ~AO THIAGO e OUTRAS
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INCLUA-SE,ONDE COUBER I (l..V)c

JUSTIFICATIVA

cfcnat ,

Os textos propostos repetem, com ligeiras modificações • o
Anteprojeto Afonso fl.rinos em seu art 364, inciso I do art. }90 e

parágrafo único do art. 384.

Através de uma polítIca educac.tonal adequada, que valorize I
as di rerençes , respeitando a cul tura própria dos grupos étnicos que
compElem a nação brasileira _ aqui também compreendidos os índias 

ilumine-se o camippara a efetivação da denocracda Tacia!.

"Art _ El assegurado a todos o dIreito à saúde, cabendo ao
Estado promovê-la. garantindo condições bés Icas de saneamento. babL,

tação e meio ambiente.

"Art - compete ao Estado:

I _ prestar assistf!ncia integ'ral e gratuita li: saúde da
mulher, nas diferentes fases de sua vida;

11 - garantir a homem e mulheres o direito de determi 
nar livremente o número de fllhos"sendo vedada a adoção de qualquer
prática coercitiva em contrário pelo poder püb í Icc e por entidades
pr-Lvadas j

v - convivência pacífica entre os pcvcsj

VI _ pluralismo cultural do povo brasileiro.

ção;
III _ respetto. à natureza e aos valores do trabalho;

IV _ imperativos e prioridades do desenvcâvãmentc na-

lU - assegurar o acesso à educação, à Informação e aos

métodos adequados à regulação da fertilidade, respeitadas as ccnvf
çções éticas e religiosas individuais;

IV - fiscalizar e controlar as pesquisas e exper-Imenta
çêes desenvolvidas no ser humana.

JUSTIfICATIVA

I - iQualdade entre o homem e a mulher;
11 _ repúdio a "QtJslQuer forma de .racismo e dlscrlmina'-

EMENDA lP14941·0 "~·:::::---c==------'I r.r:p 'D'."r"----'tJ CONSTITUINTE MOEMA SAO THIAGO e OUTRAS . c:. _J

Neste artigo reafirma-se o princIpio da isonomia, definin
do-se o conceito de que as di rerençâs entre os cidadãos não devem
determinas desigualdades.

A igualdade, como um direito fundamental da pessoa humana,

ti lndispensáYelao pleno exercício da cidadanIa, sendo: para todos um

bem indispensá'lel. Herece,pó:t;tanto, a tutela. do Estado~

A violação deste direitQ tem sido prática constante na
sociedade brasilelra No que ccnceme aos problemas de' raça. cor I

sexo e estado clvl1, a chamada Lei Afonso Arinos (Le! ns 1,390/.59),

acresc1da pela recente Lei nÇl 1.43'!55, ..na meóida em que define
práticas disc:;,riminatórias apenas como contravenção penal, não surte
os efeitos desejados Assim, melhor forma de garantir a observênc í.a

do princípio da isonomia pressupõe a definição de suas violações c~

mo crimes inafiançáveis. Esta particularidade distingue o texto ora
proposto do art. 11 do Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, cio

qual é, no restante, reprodução fiel.

No parágrafo primeiro inova-se, ampliando as hipóteses

que dão ensejo.a tratamento injustificadamente diferenciado. Visa
se, ainda, garantir a igualdade entre trabalhadores rurais e urbe 
nos _ o que sequer foi alcançado no plano da legislação ordinária 

bem como às chamadas minorias cesvatorIaacas , tais como idosos, de':
ficientes físicos e mentais. Sob a referêocla "qualquer particura
ridade ou condição" entenda-se, por exemplo, os homossexuais, víti

mas reconhecidas do preconceito

No que se refere ao mercado de trabalho, a mulher deverá

poder ccaccrrer em igualdade de ccodtçães com os homens Em deco,!.
rênc ía , o texto constitucional não deverá conter proibições Que, sob
o /!lanto do protedonismo, implique';, em verdade, em limitações ou
restrições ao acesso da mulher ao emprego. Deste modo, é fundamen
tal que sejam abolidas as antigas restrições quando ao trabalho 00

tur~l insalubre ou pe;:.!g.osl!...t.. bem como ao exercício de determinadas

atividades. Nestes casos, o trabalho nocivo o é para para anbos os
sexos devendo sua supressão ou atenuação constituir-se em luta uni

ficada de todos os trabalhadores,

Conforme prevjsto no parágrafo segundo, a repressão crimi
nal, por s1 só, não é suficiente para c:oibir a v~olação do direi to
li. 19tialdade. Cabe aos Estados instituir p1:agramas especificas que

psoslbilitem prática·s educativas resscctat í.aedcres ,

O .E..!!2!:!t repete, com ligeiras modificaçi.'les de redação, o
BrL 41 do Anteprojeto Afonso Arinos.

Os parágrafos 12 e 22 contêm 'llatéria que eper-entemente
pode parecer pertinente à legislação ordinária; no entanto, cabe
fJ.gurar no capitulo dos Dire.!tos e G~ant1as Individuais, pois re
fere-se ao respeito aos direitos hueancs ,

Justifica-se a inclusão na Constituição dos temas aqui.

tratados, por atfiiderem indubitabelmente ao principio da isonomia.

•
Na Brasil~ hoja, há 6 milhões de crianças totalm.ente aban.,

donadas e, ainda 24 m!lhões de menores carentes

JUSTIFICATIVA

DAS TUTELAS ESPECIAIS

Todo cidadão deve ter aarantido no texto constitucional
seus direitos fundamentais Todavia, determinados grupos e algumas
situações especificas requerem do as taco urna tutela eececãat •

"Art - Os menores, particularmente os orfãos e os abandon!
dos, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal ·dos pais que os
abandonarem, terão direito à proteção da Estado, com total amparo,
af ímentaçãc , educação e saúde. 11

"Art - E' assegurada a assistência à maternidade, à mrân-,
-cãe , à adolescência, aos idosos e aos deficientes.

"Art - Incumbe ao Estado promover a crLação de uma rede na
cional de assistência materno-infantil e de uma rede naefonaã d;
creche.

I, Art _ As normas de proteção dos trabalhal;fores obedece

rão aos seguintes preceitos 1 além de outros Que visam a melhoria de

seus beneJJ.t:ios

I - proibição de di ferença de salário para um mesmo tr.!,

balho e de crltério de admissão, promoção e dispensa por motivos de
raça, cct , sexc , "teligião, opinião polltlca, nacionalidade, idade,

est.euc c:ivil. orig;m, deficiência fisica ou condiçi:io social;

11 - garantia de manutenção, pelas empresas, de creches
para os filhos- de seus empregados até um ano de idade, instaladas
próximas ao local de trabalho ou de moradia;

lI! - não incidência da prescriçãO no curso do contrato,

IV - descanso remunerado da gestante, antes e depois.

parto, com garantia de estabilidade no empregaI descie o início da

graVIdez até sessenta dias ap6s parto;

Parágrafo único - As creches de que trata este artigo de
verão abrigar crianças de O a 6 anos, sem prejuízo das obrigaçiles 
attibutdas acs ell'lpregado"tes.

DDS DIREITOS DOS TRABALHADOReS

r.r flue/~un"'~.~•• __:------__,
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A maternidade no Brasil é um ônus pessoal da

que conta apenas com prcreções de ordem trabalhista

Em nossa sociedade, cabe a ela t.radícfone leenee a respo,!!.
sabil1dade direta pelo Cuidado e educação dos filhos.

sscpcnoe que. a partir do moraentc do nascimento dos fi
lhos. ao contrário do Que vem ocorrendo, caiba ao Estado a assis

tência tanto à matern~d.e quanto à paternidade:

JUSTIFICATIVA

DA ORDEM ECONOHICA

° capítulo constitucional relativo à saúde há de prever
a obrigação prImordIal do Estado de assegurar e garantir o saneamen
t..!L..!?!.'iic2.J.-..!.-"ab1t~exec.wa:cde tpda po1!tica de meio-ambien
léj Para tanto, deve o Estado estabelecer uee política nac.1onal de

saúde, oferecendo assIatêncfe médica integrada, sem prejuízo dos se!.

viços da iniciativa privada.

Em relação à área de reprodução humana l mais esuec í ficamen
te à de p1ll:nejamento familiar, jamais Se estabeleceu qualquer pre

ceito constitucional. Inseri_lO nesta carta é imperiosa por ser e~

te um dos grandes problemas vivenciados não s6 diretamente pela In.!::!.

lhe~ comorf{0r toda f'PrrpU1ar;ão brasileira

JUSTIFICATIVA:

"Art - A ordem social tem por fim I'eal,izar a justiça
social, com base nos seguintes princípios: -

I - funçl3:o socfaf da maternidade eda paternidade com
valores socâaãs fundamentais, devendo o Estado a.;.
segurar os mecanismos de seu desempenho;

II _ igualdade de direitos entre o trabalhador urbano

e 0.1 rural.

-"Art - Considera_se atividade econômica atípJ.ca aquela
realizada no recesso do lar"

o reconhecimento do valor econôRuco .do trabaiho doméstico
e das pequenas atividades realizadas no x:ecesso da casa é de suma

~A lP14942·8 ..~., --=---,
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DA ORDEM SOCIAL

JUSTIFICATIVA

"Art _ 'A familia, instituída civil e naturalmente tem di
reito 1:1. proteção do Estado e à efetivação de condições que permitem
a reali~ação pessoal dos seus membros.

Parágrafo üní.co .. O Estado assegurará assistência à famí-

l1a e c3:iatá me.cal'\hmos para coibir a violência na ccnatâncte 'das

relações familiares.

IlArt _ O.hcmem e a mulher têm plena igualdade de direitos

e de deveres no que diz respeito à sociedade conjugal, ao pátrIo Pi!
der, ao registro de filhos, à flxação do domjcllio da família e à
titularidade e administração dos bens do casal."

"§ 19 _ Os filhos nascidos dentro ou fora do casamento t,!!

rãc iguais direitos e qualifica~ões.

II§ 22 _ O homem e a mulher têm direi to de declarar a pa-

ternidade e a maternidade de seus filhos, assegurado a ambos o di

reito de contestação.

II§ 32 _ A lei regulará a in.... estigação de paternidade de

eencres , mediante ação civil privada ou pública, condicionada

representação. "

"Art - A. educação, direito de tod0st e dever do Estado, v,i
sa o pleno desenvo1vim'ento da pessoa dentro dqs idelas de defesa da
demccrac1a, do aprimoramente dos direitos humanos, da liberdade

da corWÍVência solidária a serviço de uma sociedade justa e livre

Parágrafo (jnico - E' responsabilidade do Estado assegu
rar a educação universal, pdblica e gratuita para todos os níve~s.

DA FAHILIA

nArt _ J{ epucaçlIo obedecerá aos seguintes prinç1pios:

OA EOUCAÇAO E CULTURA

EMENDA lP14939·8 ..~.__-=- ...,t: CONSTITUINTE MOEMA SAO THIAGO e OUTRAS

Diante das reais transformações ocorridas no âmbito .da

r
soofedade b;a~propomos Incorporar à nova Carta Magna concei

to mais amplo de família, de forma a equíparar a que se constitui n,!

turalmente àquela formada pelo casamento.

Convém esclarecer que as medidas aqui p~opostas representam

anU9J reivindlcaç6e(de vários movimentos 5ociai~1

EMENDA lP14940·1 .,,~ ,
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v - inserção na vida e no desenvolvimento da empresa I

com participação nos lucros ou no faturamento, segunda cr at.ér í.cs
objetivos fixados em lei. com representação dos trabalhadores na
direcão e constituição de comissões internas, mediante voto 11vre
e secreto, c-om a assistência do respectivo sindicato,

VI - garantia e segurança no emprego I proibidas as de!,
pedidas sem,justo motivo.

JUSTIFICATIVA

A despe! to da considerável participação feminina na força

de trabalho, são por demais conhecidas as estatísticas e os estudos
nos quais se demonstra sua marginalização no que se refere aos ní
veis salariais e ao acesse a cargos de mando. Alnda é patente

constante prática patTonal de dispensas em razão do casamento
da gravidez da trabalhadora.

E' impossiveLâ IIlJlhere ao homem trabalhar sem ter onde de!

xar seus filhos. As creches deverão estar situadas não só próximas

ao estabelecimeto do erorenaom como aos locais de moradia dos empr.!:,

gados, de rodo que lhes possa ser-dada a opção mais converu.ente ,

SUPRIMA-SE O ARTIGO 12, INCISO
I, LETRA -c«,

JUSTIFICATIVA

A regra proposta é uma maneira ingênua de se privar o Poder

Público dos m.íru mca recursos para o bom funcionamento dos órgãos e e.!!!
presas estatais. O bom senso revela que, ao se estipular que ninguém
poderá ser privado dos serviços públicos de água, enerqaa eIé t r aca e
esgoto por absoluta incapacidade de pagamento, a norma constl.tucional

estaria, em verdade, premiando a inadimplência, estimulando o déf'rc í t
público e inviabilizando o próprio funcionamento da máquina admmí.s
trativa no atingimento de seus cb je t avcs sociais.
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Metropolitana do Rio de Janeiro, o Municipio apresenta uma das

mais ej.eveões taxas de ocupação, atingind.o quase 20 mil habitnn

tas por quilômetros quadrado, face a limital;1a... extensão terri
torial de que eispõe, de apenas 9 Km2.

Sua ocupação é predo'nibante residencial. não lhe restando
área para a construção de novas unidades habitacionais, esco

las, hospitais, centros de lazer, estabelecimentos comerciais

e industriais. Ou seJa, Nilópolis esgdta em seus atuais 11mi~

tes territoriais aproveitáveis a capacidã~q cc desenvcãvec-se '
e construir a necessária ir.fra-estrutura urbana.

Tudo isso porque, de sua total configuração territorial

13 Km2 são ocupados pelo Campo de Instrução de Gericinõ. de u

tilização restrita, repJ.to desde a inauguração da nova pista '

do Aeropm:to Internacional ào Rio de Jane:b:o, cUJo cone de a

pro:ld.maçãe. das aeronaves localiza~e sobre aquela área, mas

que persiste como fator imped!ti'l."o, até que sej a desativado e

transferido.

JUSTlrICATIVA

"' TnTOOu1fl"~oçiiO --,

EMENDA ADITIVA
DISPOS;[TIVO EMENDADO: ART 73
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Aos Chefes dos Poderes Executivos devera ser criada a pos
sibilidade de eeeãerçuo , cabndo ao povo julg~r o administrador, pe

lo voto. mantendo-o ou não no cargo.

Formou-se, há bastante tempo, um verdadeiro consenso da

real necessidade em se anexar- a Nilôpolis, para o devido apro
veitamento, a área do Campo d·e Instrução de Gericinó, mas, la

meneavefnente , não se encontrou, por parte das autoridades fe

derais a compreensão e a sensibilidade necessárias à rápida 52
luçao do probl.ema. •

tJPLENARIO

Ehm~nem-se as letras E. e s do item II do art 27.

JUSTIFICATIVA

O Estado deve proceder ert oonformidade com as aspirações Q

as necessidades da população, princípio que cevemos ass0'3!:!

rar na nova ordem constitucional que estamos elaborando.

SUPRESSIVA

A-proposta que ora apresento ã Constituinte, de proibir a

localização de campos de instruções militar em distância não ia

ferior a lO (dez) quilômetros dos centros urbanos, obJetiva não

apenas proteger a populaçãp de Nilõ{:olis. no Rio de J2iDeiro, cQ
mo as demais comunidades que sofrem os riscos e preJu1zos decoE

rentes da andesej âvej, e perigosa proxirddade das operações de

treinamento rtilitar.

r.r T•• TO/JUIl'.' •• ;Io
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Consideramos altamente recomendável que as as

sociaçães de moradores, comunidades de base e comitês de mutuários,

tienham I:epresent.tivid~de e venham li. merecer li. devida atenção do Es

tado. &l aeeocâ açêee criada.:!! nos últimos anos sio entidades marcada:!!

pela autenticidade e CUJ.ll.S atividades apxeaentiam clara correspondên

cia. cem os inte.re~ses das comunidades a que se vinculam. Entretanto,

a falta de canaIs de comunicação impede que essa autenticidade aej a

devidamente reconhecida pelu autoridades.

Em contato direto e permanente com a população

as a!lsociações' comunitárias podem conduzir com grande eficiência e me

nor desperdício uma eér-í.e de aerva çcs públicos, inclusive pequenas e

meaí.ee obras, particularmente naa regiões metropolitanas em que se en

centram com melhor estrutura. Urna forma de fartalcê-Ias consiste exa

tamente em admitir e estimular essa participaçio, como propomos. As exi[
gências que fazemollo, de estabelecimento há mais de cinco ence" e de re

presentatividade m!nima , evitario o surgimento de "entidades fantas
ma" com o único fim de se a.proveitar das faculdades concedidas pelo xe

ferido parâ.grafo e as que ...- lei lhes vier a acrescentar.

par.igrafo 49 - Quando concorrem em igualdade de condições com outro:s

pretendentes, as associações comunitárias terão preferência na execu

ção dos serviços de natureza municipal ou regional, desde que contem

com mais de cinco anos de ll.tividade e que apI:esentem a I:epI:esentati

vidade que a lei ;fixar.

EMENDA lP14952-5
tJ sn1ÂO SESSIM

JUSTIFICATIVA:

PROJETO DE CONSTITUIC~O

P~INAlIIO/cow,..jo/,ull:ow.. ,Io _

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

o dif;pos~t~vo afronta os trad~c1.ona1.s ccncei.ecs de ordem Juridica e
econômrca, Integrar mercado aneernc no patr1.môn1.o necacnef não tem
qualquer sentado técnacc-ncrmetavo , e1.S que paexamênao , no sentado
juridJ.co-econôm1.co, careceeeaaa-se como um complexo de d1.reJ.tos e
obrigações avalJ.áveJ.s monetariamente ou como conjunt.c de bens econô
tnicos vancutedcs a urna pessoa fi:s1-ca ou Jurí.dica. Mercado J.nternõ
não pode, assJ.m,ser assemelhado a patixamêrrao , sequer em senta.uo fJ.
9urativo e aanda mei,s dentro de um texto cons t xtarcaoneL, Por outro
lado, a umôede doutrl.nárJ.a deve ccnsta.tan.z apanágJ.o de uma consea-e
tUJ.ção e o artigo em causa representa o atentado aos fundamentos
da ürôen EconômJ.ca e aos pxa.nc.Lpa.oa que a J.nformam, pz-a.nc apaImerrt.e ,
no que tange à lJ.berdade de J.nJ.cJ.<l.tl.Vtl. e a Lavxe concorrêncJ.a.A or
denação do mercado interno para poss1.bJ.ll.tar o desenvolvimento só
cfc-eccnôsucc há de ser feJ.to dentro das regras da econonu,e de mer
cede, como all.ás preccru.aa o própr1.o peojeco de coneta tuacão, no cã
pitulo da Ordem zccnôsuca, -

Asl~TO: MERCADO INTERNO E SUA ORDENAÇ1í.O.

SUPRIMA-SE O ARTIGO 396, CAPUT.

SSUNTO; RESERVA DE MERCADO.

r.r TUTOIJUI""CAÇb
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JUSTIFICATIVA:

JUSTIFIC1I.TIVA:

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

~. INSTITUIÇM DE IHPOSTOS SOBm: PATRIMONIO DE ENTIDADES SIND.!,
CAIS.

tr;;~':J
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O § 82 do art. 173- deve ter a seguinte redação:

-'

MODIFICATIVA

Ao § 45f do art 49 deve ser dada a seguinte redação:

" § 8º - Se a proposta orçat!ntária não tiver sido votada

até o início do exercício correspondente, o Poder Executivo a execu
tará. até sua aprova9ão pelo Congresso Nacional.

JUSTIFICATIVA

Deve retornar à competência do Estado o estabelecimento

de requisitos para a criação de Municípios. O Estado saberá, melhor

do que a União, se de~e ou não J.ncentivar a criação de J.lunicíp~os.

JUSTIFICATIVA

SUBSTITUTIVA

"A criaçõ. a incorporação, a fusão e o demembramento de

Hunicípios dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às I

populações das áreas diretamente interessadas. da aprovação das Câ

maras de Vereadores dos Municipios afetados e se darão por lei est~

dual e nos termos desta" •

(lPLENARIO
fõT------'U~U'o/CoW... iiO/IUICOW'1Il. _,

EMENDA lP14954·1
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EMENDA lP14955-0
(l SIMA:O SESSIM

Art. - Os campos de .treinamento e instrução militar ,

onde são utilizados armamentos e Munições pesadas, serão local!

zados num raio tninil!lQ de 10 (dez) quilôI'l~tros d .. dif.tância dos

cenerce c.rbanos ,

E:rtL primeiro "lugar. exatamente pela q}\estão do risco, 1.ncon
trolável em cada operação de exerc:1cio, como, aliás, tem deMon,é

trado tais experiências na Baixada Flu."linense, onde, por discU!

dos ou erros normais ao treinamento, residências acabam atingi
das por obuses, ceifando-se vidas e mutilando-se outras pessoas

muito delas crianças, que brincam nas imediações de suas casas.

No Rio de Janeiro, precisamente, na popu~osa Bai~ada Flu
trlncnse, mantem-se, ainda que, e" .,parcial operação, um desses e~

paços destinados ao treinamento ~litar. Trata-se do caI'lpo de

Instrução de Gex-icinõ, Junto ao municipio de Nilópolis, cUJa tnª
nutenção como área militar não se coaduna com as regras de segg

rança e com princípios de ocupação e desenvolvimento urbano. ,

ADITIVA

:Inclua-se onde couber no titulo IX, capitulo VI - do neio

ambiente

A existência de algumas áreas de exercicio mJ.litar proú

mas a núcleos habitacionais tem representado motivo de preocup~

ção peznenenee para as familias alí fixadas e para todos os que

propu9nam por .segurança a bem estar da população.

JUSTIF'ICATIVA

outro aspecto de igual importância, a justificar o afasta

mento dessas áreas militares, é a absoluta neceJ:,sidad~ a uma I

destinação mais npropriada para os espaços vizinhos a núcleos
com elevada densidâde populacional, sobretudo visando garan

tir-se a implantação de projetos com absoluta vinculação à in

fra-estrutura de caráter urbano.

~ consta~te o sobressalto em que vive,m nessas cOMunJ.dades

diante da iminência de acidentes con vítJ.rnas humanas e sérios

preJuizos materiais.

são suficientemente fortes as razões que impõem ~a completa

desativação do campo de :Instrução de Gericinõ e de outros
idênticas condições.

r=';~":=J
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A institu1.ção de uma reserva de mercado não favorece, como à prJ.meJ.~
ra va s ca aparenta, os ancexesaes braS1.1eJ.ros: anabe o l.ntercâmbJ.o de
informações cJ.entifJ.cas e as conqua.s tiaa tecnológicas, como também
provoca a contra- partJ.da nos Estados estrangeJ.ros que, adotando os
antigos princípJ.os da recJ.procJ.dade. impedJ.rão que anvestnmentios br~

sl.leJ.ros se proJetem em outros países, a.nva.aba.La.aando , aae im,u con
quista de novos mercados Se fecharmos as portas para o capa.tiaL e a
eecncãcçae de outros países, perderemos a coxrada do desenv~lvJ.mento

accnômi.co em favor de um falso necronaj.Lsmc que nos colocara na ret~

qU;:lrda da competn.çâo ancernacaoeaâ ,

SUPRIMA-SE O PARÁGRAFO ONICO DO ART 396 E, NO INCISO VII, DO ART.lO
A EXPRESS~O " ••• SE~1 PREJuízo DO DIREITO A RESERVA DE MERCADO SEM
PRE QUE O CONTROLE TECNOL6GICO DE NACOES ESTRANGEIRAS POSSA IMPLI
CM DOMINACÃO pOLíTICA E PERIGO PARA A AUTODETERlHNACÃO NACIONAl"~

EMENDA SUPRESSIVA _ SUPRIHA-SE, NA ALíNEA "C", PO INCISO II DO ART.
265, DEPOIS DA EXPRESSÃO "ENTIDADES SINDICAIS", AS PALAVRAS "DE TRA
BALHADORES" •

A dJ.scriminação contJ.da no d.1-spOSJ.tJ.vo supra é :i.nJusta,ofendendo o
princípl.o da l.sonomJ.a, que a con~tJ.tul.ção tem o dever de consagrar.

Todas as ent1.dades sl.ndl.caJ.s, seJam de empregados ou de empregad,2
res merecem o mesmo tratamento, dJ.ante do relevante papel que de
sempC!Dham na SOCJ.edade e em razão, sobretudo, de não se destl.narem
a fJ.ns lucrativos.

EMENDA lP14950-9 '"~' --,
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EMENDA lP14949-5
f'J OONSITlUINTE FlÁVIO ROCNA

~. INCAPACITAÇ1\.O DE PAGAMENTO NÃO GERA PRIVACÃO DOS SERVIÇOS pÓ

BLICOS DE AnuPI. ESGOTO E ENERGIA. EL~TRICA -

A situação de Nilópolis, por exemplo, enquadra-se com absg;
l.uta fidelidade soh, tais c:aracteristicas. I.nte9rante da Reqião

A imprecisão técnica do texto original gera dúvidas que

são afastadas pela emenda proposta.
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Art. - Compete a ~ião prmover através de .IeqasIação ee- •
necr rrce, ãncentavos ra scaí.s que possibilitem os objetivos da demE,

crat.íxeçêc do acesso à atividade física, esportiva e de lazer

JUSTIFlCAÇAO

públ1.COS locais, onerosas para o oonb:'ibuinte, faciUtadoras da

invasão da competência municipal pelas esferas superiores a CO!!

ducentes ã indefinição de responsabilidades no exercício de'

ativit1ades que dizem respeito ao beM:<3star cotidiano do cidadão

CdmO são aquelas de caráter predominantemente ãccaã ,

JUSTIFICATIVA

ADITIVA

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 62.

.. § )l! - Os Prefeitos terão tratamenEo semelhante ao dí.spense-,
do aos Governadores, na definição e no julgamento dos cumes comuns
e de responsab~lidade.1l

rr!;'B~'~Q

fT1!i'~ãjã1J

DOSTRIB~AIS E JUízos no TRAB.>\LHO

Art. 212 - são órgãos da Just:r.ça do Trabalho

I - Tr3.bunal Superucr- do trabalho
Ir - Tr~bWlais Reg.x.on,us do Trabalho,
In - Juntas de Conc.Lliação e Julgamento

Deputado FABIO RAUNEHITTI

Qunnto ã criaçao de distritos, somente criá-los nada reso!

ve e Sendo assim, li válida a obrigação de impler:entar um mínimo

de serviços básicos COhO os indicados neste parágrafo.

a) - quanee togados ~ Vl.talicl.o.s, nomeados pej,o Pr-esadentie da
RepÚbll.ca, sendo nove dentl:'C Juizes de car-rec-a da rtag:r.stratW'a do Tr-aba'Ihc,
três dentre advogados no eretavc exercic:r.o da prtlfl.ssâo, e três dentre mem
bros do MJ.nutér3.o Púbhcoj

§ 19 _ O Tr3.bunal Superior do Trabalho cOtl\POr-se-á de VJJ\te e três Hi-
rueeres , sendo

EMENDA lP14962·2
l!J

Nos dias atuais, o pensamento uruvereaj é muito mais abranqen.,

( te. A sociedade conscient~zou_se de uma cr.Iata.Hna verdade, adm~tin_

do que o esporte e o lazer têm massões mui to mais amplas, de rej.even

te utilidade para as grandes massas, por suas rndrscut ívexs influên:

elas e rerj.excs nos campos da saúde, da ecuceçãc , do trabalho e, proln

cipalmente, nos problemas sociais, que hoje são tão v.ís ívexs aos 01-
hos de toda humanidade e. em nartncurar , da nação brasaãe.i ra,

"Todos os segmentos da sociedade, das classes mais prlvolcgli3_

das, até as camadas maa.s carentes, têm o m re Ltn ao esporte e ao 1<1- I
aer , não apenas coe o forma de anr.raoranentn físico, mas, principalmerr I
te. como instrumento cultural e assccrat.Ivo , abrindo perspectivas de

inegável importãnl:ia na organ~zação social eperm.l.tu ndn reflexões llIa-1
is reais em torno das des~gualdades atualmente marcantes e que são '
intoler..velmente absurdas."

A presente emenda tem como orIgem a conclusão a que chegaram
os pal'ticipantes eredencãadoe no Forum Estadual de Pol!hca de E~

porte e lazer, promovido pela Campanha pela nenocratnzaçãc do livre

Ilcesso a AtivIdade Física e Esportiva e de lazer, relaizado recent!:.
mente na Universidade do Rio de aane.i ro,

O mundo moderno. como ccnsequêncja da evolução da sccrededc ,

do evencc tecnológica e das novas concepções de vida, inclui .. atu-,

eãnente , entre suas grandes preocupações, o esporte c o lazer. Já é
passada a época eM que as atuvãôaccs esportivas e o lazer aram ccn.,

sideradas questões de import$jnc~n menor, às quais tinhatn drrc.rrc p!:.

querias camadas da população, nccadamente , as ej.Ltes e alguns poucos
atletas svperdntaucs , que chegavam à condição de astros e, por isso,
nerecaaa o ap~auso, a consagração e a fOrtuna. .1

t=;;~":J
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SUBSTITUTlVA

Não há razão paz-a o conceIto de crImes dos Prefeitos e para seu

julgameto serem distintos do dos Governadores. A si tuaçãc é a mesma.
O tratameto deve ser uniforme, de tal modo que o que for crime para
o Governador seja igualmente para o Prefeito, e vice-versa, Dois, ta,!!
to quanto o Governador, o Prefeito é agente político.

[!1 PLENAR'O

EMENDA lP14957·6
l: S'MAO SESS'M

MODIFICATIVA

!ntroduzan-se as seguintes modificações:

m-----------1..TQI>U.."'..~h ___,

o art .. 93 contém erro no seu item lI. pois, segundo o
item r , o afastamento se tornou Obrigatório.

üê-se a seguinte redação:

"O servidor públ.tco em exercício de mandato eletivo fica

rá afastado de seu cargo, emprego ou função, , facultada a opção pela

remuneração de um deles, contando-se seu tempo de afastamento para
todos os efeitos legais."

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP14961-4
f'l snlÃO SEssnl
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b) - cree cãaseastas e temporár:l.Os, com todas as garantiras da
magaeeratan-a exceto a v:r.Utll.~edade. en representação paritárUl. de eopregados
e empregadores. nomeados pelo Pr-esadcrree da RepÚbbca.

§ 211 - Os TrJ.bumu.s RegtOtlal.S do Trabalho serão compostos de ll'.aglstrados
noo\eados pelo Pr'esadent.e da RepÚbhca, sendo ccrs terços de JuíLes togmlos
V3.taÚC10S c um terço de Juizes cí.aesasees lempor.irlos. Dentre os Jlllzes
togados obscrvar-se-.i .ô) proporCJ.Dn,11.ldade estabe!ccl.oo na <lllnc<J "a", do
§ 12. do art 212.

§ 32 - As J\lJll.as de ConCJ.1J.açno e Julg"lmCnto serão COll'postns por um JtUZ

do trabalho, que as presldJ.rá, e por doas JUJ.zes ctassasbas temporários, ~

presentan.tcs dos empregados e dos empregadores, reepectavamcnua,

Pela redação do item I, Que exige afastamento em todos DS

Casos de exercício de mandato eãet.rvo , fica sem sentido o item II que
deve, por isso, ser suprimido.

SUPRESSIVA

Eliminar todo o conteúdo do art. 68.

JUSTIFICATIVA

O Conselho de Ouvidores, crIado n fprma proposta, somente

virá concorrer com a Câmara de Vereadores e com o Tribunal ou Con

selho de Contas dos Municípios, do que resul tal:á inQuestIonãvel á_
rea de atritos.

r.r---------- TCt1.'.UI1I"~'~".

ADITIVA

Acrescente_se ao art. 73 o seguinte parágrafo.

"§ 4Q - Aplica-se, no que couber, o disposto neste artigo e

no artigo seguinte às microrregIões constituídas por agruoamentos de

llIunicípios limHrofres, pertencentes a mais de uma unIdade federada."

JUSTIFICATIVA

Há várias microrregIões compostas de municípios limítrofes, em

bora em unidades federadas diferentes, que não poden ser discrimina

das, principalmente quando formam um só complexo urbano.

Art. 66 inciso IV - Substituir a. atual redação do inc1so IV

pale. seguinte:

.. IV - organiza.r e prestar os se"i~05 püblicos de predom!,
nante interesse local, tais como:

a) abastecimento de água potável e esgotos sanitãI.ios,tran!!

portes coletivos urbanos e intr!ln.mlcipais, mercados, feiras, I'C~

cedcurcs , distribuição zedã ance canalização de gás natural ou oE;
tido por processo técnico, construção e conserva.ção de estradas'
v1cinais, cemite1:,ios e serviços funerários, iluninação pública,
limpeza urbana, atenção primár.ia de saúde e ensino pré-escolar e

de primeiro gra\1 "

Art. 66 - Acrescenta, ao~ do artigo, os seguintes in
câ.sos e '

nvr - execução de obras públicas de urbanização, denominu,!_

ção e numeração de J,ogradouros públicos;

VII - concessão, pcrll'issão ou auLorizilção de serviços públ!

!=lOS loca.is e fi>.ação dos respectivos preços;

VIII - planejamento do desenvolvimento municipal, inolus!

ve controle do uso do 5010 urbano, do ordenamento territorial
e da utilização de vias e logradouros públicos,

IX - concessão de licença para lOc.... lização, abertura e '

funcionamento de estabelecimentos Industriais, comerciais e de

serviços, bem coroo a fixação do horário de funcionamento, e'

sua cassação, caso Se to:cnem preJudiciais ,à saiide, ao ambiente

ao :;ossego, à segurança e aos bons costumes, fazendo cessar a

atividade ou determinando o fechamento do estabelecimento,

x - concessão de licença para o exercIcio do comércio
eventual e ambulante;

XI - regulamentação e licenciamento para colocação e dis
tribuição de cartazes, anúncios, faixas e emblemas, bem! como

da utilização de alto-falantes, para fins de plublicidade e p:rQ

pagandaí

XIl - regulamentação de Jpgos, espetáculos e tUvcrtimen

tos públicos, observailas as prescrições da le!,

XIII - utilizaç.ão de bens de dom1nio do Municipio;

§ 42 _ Para. as nomeações dos rrurn..stros do Tr~bunal Super-acr- do Tr<lbalho,
o Tr3.bu.nal. encacunhar-á ao Pr-esadence da RepÚblica 1J.stas Trlp1J.ces resul
tantes de elelçÕes a serem reajazadas

a) - para as vagas destJ.nadas à magu;tratura do Trabalho, pelos
membros do própno Tr1.bunal,

b) _ para as de advogado e de membro do M:r.ru.stérlo PÚb1J.co, pelo
Conselho Federal da or-dem dos Advogados do Brasl.l e por um colépo ele:r.toral
ccnstataudo por Procuradores da JustJ..ça do Trabalho, eespceeace-eeee

c) _ para as de cteeerseae, por colég:Lo eleitoral J.ntegrado _las
cU.retor~as das confederações naCIOnaL!; de trabi'llhadore5 ou das pat.ronais,
confonne o caso.

§ 5º - Os magistrados membros dos Tr3.hunal.s RegI-ona:l.s do Trabalho
r:io·

a) - Os Juizes·de carrewa, eseolludos por promoção de Juizes
do Trabalho. por ant:l.guidade e mer-ecamerrto , alternadamente,

b} - os advogados, elCl.tos ~lo Conselho Scec10nnl da Ordcr'l dos
Advogados do Bras:r.l da rcspcct:r.va região,

c) _ os meJIlbros do funlstério Púb1::LcE!' eleitos dentre os procu
radores do tr.3ba1ho da rc.spcctJ.va regiãos

d) - os Cla5SlstaS, eleitos por um eolég.t.o clc3.toral constl.tUldo
pelas w.rctorl.as das fcderaçõcs respectivas, com base terrltor~al na rcgJ.~o.

§ 6º - Os juizes class:r..stas das Juntas de Concihm;ão e Jwgarcnto ,eleJ.
tos pelo voto w.reto dos a5S1)CJ.ados do smd1cato. cem sede nos Juizos sobre
os quB1.S as Juntas exercem sua competênCJ.a tet'l"J.tor.:Lal. serão nOll'eados pelo
Presl.dente do 'IrJ.bunal RegJ.onal do Trabalho

Art 213 - A le3. d.J.sporá sobre a COnstltlllÇão, l.nvest.1.dur<l, JW'isdJ.-
ção,.canpctêneJ.a, garantl.as e conclJ.ções de exercido dos órgãos e membros das
Juntas de ConC1.l.iação e Julgamento. assegurada a parl.dade de representação
de empregados e empregadores.

P~GRAFO ÚNICO--Ale~, nas Ccxnarcas onde nãD houver cr~ado JW1tas de Cone!
haçâo e Julgamento, poderá atr~blUr a sua compet~nc1.a aos Juizes de Dl.l'Cl.:
to.

Art. 214 - O Tnbunal Super3.or do Trabalho expedJ.rá Instrução Nonna-
tl.va dJ.sCl.plinando o prClCCSSO ele:r.toral para todos os casos em que os Jui-
zes da J\JSt1.ça do Trabalho forem e1eitQs.

i"ARÁGRAFO ÚNICO - Os Ju1zes clasm.s~s, em todas as l~tãnCl.as. terão .c.!!
tes e manrJatos de CUlCO anos, pemu:l:;:l.dauma reconduçao e aposentado!'l.3 re~

latia em lt:l..

Art. 215 - Compr:te à Justiça do Trabalho conCJ.bar e Julgar os d1.ss!
mos l.ndiv~dua1s e coletavas entre empregados e empregadores, as ações de
ac~dentes do trabalho e as questÕes entre trabalhadores avulsos e as Cll'pre
sas tomadoras de seus servl.ços e as causas decorrentes das relaçõcs trRb~

~lSta~ dos serv:l.do~s com os l'lunl.Cljl:tOS, os Estadl:ls, o Dlstrlto Federal. os
Tcrr1tOt~os e a Un1ao, mclusl.ve as autarqUlas muniCl.p<tlS, esta<:!u,'JlS e fedE.

m"
5 12 - H~wendo J.mP<lSSe nos dl.ssíd.los colehvos, as partes poderão ele-
ger a Just1ça do Trabalho como arbl.tro.

r.r----------,t...O"U.,"'••~.~

ADITIVA

Inclua-se onde couber, no Título IX, Capít4lo !II - DA EOUCA

çJ\O e CULTURA.

XIV - regime! juddico dos servidores mq.nicipais.
Art. 66 - § 19 - Eliminar o inciso IV.

Art. 66 - Acrescente-se Q seguinte parágrafo:

"§ 39 - A criação àe qualquer distrito importa a implanta
çã~ e funcionamento de, no mínimo, um posto ele saúde e uma esç,e
la."

JUSTIFICATIVA

§ 2º - Recusando-se o en-pregador à negoc:Lação ou à arb~tragem. ~ facul
tado ao S~ndl.cato de trabalhadores aJUJ.zar processo de dJ.ss~dlo coletlvo, po_
dendo li. Just3.CB do TrabaUlo estabelecer norMaS e condJ.ções, respeJ.tas as ms
POS~çÕes C0l1VCtlC10na1.S e lcgals m:Ín:r.mas de proteção ao trabalho. --,-
§ 32 - ~~ e.syeaif3.CBrá as fupÓ:eses em que os _mssíd:os coletl.vos. e~
gotac:las as posslbl.l:l.dades de SIlil soluça0 por negoclaçao, serao su.bmet~dos a
aprCClação da Justl.ça do Trabalho. flcando de logo estabelecldo que as decl.
sôes desta poderão estabelecer no\as non'li\S e cOl1dJ.ções de trabalho e que de
las só caberá recurso de elI\bargas para o mesmo órgão prolator da sentença

A Emenda proposta tem os segtUntes obJetlvos

Art. - E direito inalienável de todo brasileiro o acesso

h prática de atividades físicas, esportivas e de lazer.
Art. - E: dever do Estado fomentar e promover as ativida_

des físicas. esportivas e de lazer como meio ,de desenvolvimento e
contribuição. à fo:rmaçtlo. ,integral do cidadão.

Impõe-se definir a competência do Munictpio na prestação I

de serviços públicos locais e no exercício de suas outras ~tri

buições, não SOMente com o objetivo de fixar as suas responsab!
1idnde~ para com a comunidade, corno também de evitar as atuais
práticas de competências concorrentes na prestação de serviços

I - Atll1lentar o nÚmerode M:uustros do Tr~bUI1al Supe!'3.or do Trabalho.
de 11 para 23, adotando COOlO nossa, a proposta do Exmo. Sr. Pre.s~dente do Tr.1
buna1 SUper~ol" do Trabalho pubhcada em artlgo 3S$J.nado na ecllção de 22.1.8_
do Cor.rclo Br./lzl.l.iense, de que • .Mlphando-se slgrU.t'J.cat~vamcate·a <:oatpetê~
cl.a da Justiça do Trabalho, torna-5l!l eVl.tlcnte qt1e o nÚmero de rrunistros do
~Tr:l.bunal Supet'.1-or do Tl"nbalho deverá ser~ ampbado.
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I - vincular receita de natureza tributária a órgão, fundo
ou despesa. ressalvados o disposto no artigo 379 e a repartição do

produto da arrecadação dos impostos mencionados no Capitulo do Siste
ma Tributário Nacional. -

Dê-se a seguinte redação ao item I do art 292'

Não ~crl.\, poi t.m to , accnscrb.ivc t , II\'>tJtUJr cssc

novo s rs tcma para UI1l gcvcrnc que, após a prolllulg.lç:,'io da nova Const.:!;.

turcâo , num período CUl to que va r s c carnctc r i zu r couc de pl cpn ru

ção para a ptó:<l11ln c l c rc.io pi csr douc ra I _ lhu.t 1110'>11\0, um período

de efervcscêncm pcj It rcu , com tnncnmcntcs de candrdn tu rus pelos
pa r t r dos por Ie rcos , rca j r znc-ic de convenções, etc. _ 1'1.10 pode r ra '
se es t ru turar c Cuuc rcnc r rcc i tucntc , dada ns comp Lex rd.nle e da Ic r.,

mação de um governo su s tc de parlamenta.rlsmo-preslucnclall'>lllo.

O rdont , então, é que se np Lr que esse novo srs te-

ma a um governo de período an rs longo e eIc i tb pelo povo Já com a

de s tnnaçâc de ser urna nova forma de governar o PaIs ,

D..tí, a nosso ver, justa Ercnrvsc pl.cnamcn tc a eme!!.

da ora apresentada a cons rdcrucâo dessa Com ssêo ,

JUSTIFICAÇAO

Estudos técnicos têm mostrado sobejamente que a vmcujaçãc

de recursos fiscais para a educação tem sido a melhor garantia de

tratamento à altura da sua prioridade. Sabemos que os gastos sociais

nas últimas décadas sofreram um tratamento residual. agravando ainda

mais a situação do País, originando o que até se convencionou' chamar

de "dívida social". Assim, cumpre manter no novo texto constitucio

na.l , que se quer socialmente justo e adequado para o futuro do país-;
a conquista que a Constituição vigente alcançou. Para compatibilizar

o disposto nos artigos 379 e 292 do Projeto de Constituição, propo

mos a redação acima, a fim de que o novo texto, em vez de constitui;

um retrocesso, seja adequado aos desafios histórico-sociais do no!.
so tempo.

,.".. rulo,.v.r'.'••~lo

EMENDA lP14968·1 ..... -,
~ Senador Constituinte RUY BACELAR

penderão de consulta prévia, rredlante plebiscito, às rescectrves populações
tia aprovação das Câmaras de Vereadores dos t~unicrpl.os afetados e oer-se-ãc por

lei estadual.

Inprcscindível cumprir a missão municirali~l.:J. IJUC

I.ação confiou fi h';<;Nlhlih<.t I.acicmal Conslituinte. I<;st !r'pC'rta cn

assegurar aos lIuniCrl'ios recursos financeiros I uito üc.ll Cl C::cs fllle

vinhiU1 obl.eml0, tIos tributo,;, ao mesno tempo <.Uc se tC'rna nE:!cc,;<;S

riC' 3mpellir a intromissão federal c lt'esmo estadual n{lS assuntes l.n
ternos tIe cacla ,!unicipalid<Jüc.. -

JUSTIFICAçJm

Dê-fie a rtodaçE'o seguinte .i alInca abaixe cio itcr I uc art 277 do
l'rOJeto de CcnoLituilí.5:o

"1;) vaubo c c í.ncc pcr cento ao r'unco cc l'1:'rlicir <llj"5:e
cJos lIuricipit.::;,"

Na forma em que se encontram redigidos os parágrafos 32 e 49 do ar

tlgo 4Q , no processo de mccrpcraçãc, scbdivrsãc, oeseenorseentc e criação de

novos Estados e Municípios é bastante a consulta preblisc1tária das "popul~

ções diretaeente mteressadas''
Isto nos leva a concluir como oetersunante desse processo, a man..!

festação poeitava das populações f'axadas nas remõee que dele se formem objeto.

Abstrar-se_ia, então, a manifestação do todo, dando-se como preoomnente para

ato de tal relevância política a simples memfestaçãc das partes interessadas

Procedimento dessa natureza não nos parece acertado, umavez que

desconhece as vinculações çeo-econôeucas, de especral relevo quando se pretende

criar novas unidades de Aoounistração, seja a nível estadual, seja a nível de

Municípios. Afastar a manifestação da vontade da melaria do todo populacrcnal ,

r
:.agnifica obscurecer um prmcfp.íc fundamenta! da unidade política, cujas regras

de oportunidade e conveniência só ele pode oferecer Implicaria, eceaais, em
promover uma pulverização de nossas unidades administrativas, com fatais preju.f

1:05 ao desenvolVl.mento do país

[TI-;;;;;- J
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Dê-se a segUJ.nte redação ao art. 453 do PToJeto de Const~tuição'

v _ Fanabnente , a Emenda proposta reduz de 7 (sete) ,para apenas 4

~_~:~~a~sn:;~z=: ::~;~:a~o;~e5: :=:C:ç~::J:~~~;:a:a:e re;~:~:e
prl.ncipalmente obJetJ.va aperfe1çoar a eécmca leg:J.s1ativa.

UI _ Suprumar- o ar-cago 213 do pr-cjcte , que estabelece que "haverá em
cada Estado, pelo menos um Trl.bunal Regl.onal do Trabalho, que será anstcta
do na forma da lm." O "eaput;" do art. 213 bá renuner-adc] da &lenda. ende!!
temente assegura Docr~ação de trl.bunal.s regaoneas do trabalho nos Estados
onde o nÚmero de reclamações traba1hl.stas Just~fl.que a sua crl.ação {Já é
aasam pela Const~tUl.ção atual) .u; Estados em que exastc atualmente em Fun-,
cacnamcrrto apenas uma Junta de ConcJ.ha1;-ão e Julgamento Por outro lado, pre
tende-se a cr~ação ele novos Estados na Federação A obrl.gação ccnstatucrcnoj.
de se criar pelo menos um 'l'r~bwltll RCg:Lonaldo Trabalho em cada Estado, sem a
ressalva, ~nv~abl.ll.za de plano, o peeeeaec constl.tucl.onal proposto.

IV _ Mocb.fJ.car o tempo dc mandato dos Juizes c1assl.stas. dos, atual.s
três anos e onde são perauta.das duas reconduções, para CJ.IlCO ancs , l).llut"do l

por outro lado a apenas uma rccondur,.ão Entendemos que o m.lndato deve ser- WIl

pouco malor, POl.S ao cabo de três anos, é quando a boa e>.pcrJ.ênCl'l acuml.ll.td'l
no mandato deve ser melhor aproveitada. Apenas uma r-econduçjio objct.ava na so
rnn do t101S mandatos, a'lcançar- o mesmo tempo apr-cxamado d<1 ....t1vHI<1dc que ser-re
um mandato tle 3 anos e duas reconduções 10 anos, no prumca.r'c caso, c 9 anOSI

no segundo

f.lantemos no entanto a pr-opor-caona.Ia dade de um qUJ.nto para os represcn
tantes dos ndvog'ólclos e do ~l1m.stér1.o Plíbllco c um terço par-a os reprc~cnttm:
tcs Cl~Sslstas. r-capeatiando a l1nha da ConstJ.tu1.çào atual c do projeto da
Cooussõo de Sl.stClllllt:t.Zaçào Ao contrill'J.o, a proposta .1tual de S Exa, o pre

sidente do T51', Eua a composl.çào em 17 togados e vaeatfeacs e 6 claSSl.st~
e tcmporárl.os.

11 _ Compatl.bilizar os dJ.sposJ.tJ.vos que tratam dos Trl.bunaJ.s Regao-
na.1.Sdo Trnbalho COll\ os que dJ.spÕem sobre o TrJ.bunal Superior do Trabalho,ma!!
ter as J.nw.cações dos representantes classJ.sta~~s ~TrJ.buna:LS regacneaa por
um colégJ.Q clc'üoral constl.tuido <apenas de drrecor-aas de federações, exclul.,!l
do os smcacecce, uma vez que, pelo enquadramento smdaced , as federações são
constJ.tlUdas por sandrcacos fl.hados l carecendo de suporte JurídJ.co a dupla
repeesent.atnvadade no colégJ.o elel.toral a federaçjio e seus sancrcat.os fl.1J.~

dos. Ao esses útt.:unos Já está dada a competêncl.a de andrcar- os ctassaseas para
as Juntas de ConC.l.1J.ação e Julgamento (paragrafo sexto do ar-c 212)

r.r-- 1••ro/.vSf"'CA,~O __,

EMENDA lP14963·11t= Senador IWY BAC[;LAR
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Acrescente-se ao art. 336 a seguinte expressão
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EMENDA lP14969·0 .....
Ckenador Con:;tJ.tul.nte RUY BACELAR

l:J urn.l~fi,.--:rrL?1J.1J;\~d7111;~~~ÁRIOsão as pcrulações si tuaclüS nos t'unicf['io<; f.UC l'rc'du
Zel" ü riquczü c ,,'; tributos. rC'r cnn::;c,:,uintc., C:S<;<lS r<'l'ula,..C:co::;: le
caio:; é lJua dal~crl rcsolvt.r onde aplicar a l1aior l'aL te do produto
c10f: inpcstC's sUl'f'rtadt's-ror ela.

Ol]ctivül.cIo prccluzir receita financeira <:cIcr.uat1ü rüra

as l'rcíciluras poucrem atemler 55 necesc;idaê:cs ce serviç'cs r úbl i 

cos, esta cl"cnua aum::nta de 22,5% partt 25% a pClrccla ('('stin.:lda üo

rrlJ, da arrecatIüç'ão tlOS Inposlos aoLrc l'rodutC's InduatrializmlC''õ e
sobre Renda e I'reventes. •

"Art. 4SB - Cento e vlllte dlas depols de promulga

da. esta Const~tulção, proeeder-se-ã a ClC1Ção em todo o País, para
Presl.dentc c V~ee-Prcs~dcnte da Uepúbll.cn, por su[r5g~0 unl.vcrsal
direto e Secreto, obedecldas as dcmal.s normas cono;tl.tuCl.on.tl.S pert..!.

nentes

Parngrafo únlco - O Congresso NacJ.onal, dentro de
30 (trl.nta) dl.as da promulgação desta Constl tUlção. aprovará ~ - - lel.

destl.naàn.....a.....e..sta.b.elçcer n~rmas geral.S e especl.'ll.S para a elcl.ção de

que trata este ..trtl.go.

JUSTIFICACÃO

Vê_se a segul.llte redação ao art 444 do Projeto ele COl1st1tUIção

fTIJ~~;'~
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Enquanto o art~go supramenc~onado asseeura que "a fo

lha de salárJ.os é baae exclus~va da Seguridade Soc~al e sobre ela

não poderá ~nel.d1.r qualquer outro tr~buto ou eontr~bu~ção", o Proje

to, em seu art. 3B3, estabelece a responsabl.ll.dade das empresas comer
c~aJ.s. l.ndustr~ais e agrícolas pelo ensl.no fundamental gratu~to de

seus emprer,ados e do:; f~lhos destes, "devendo para l.sto eontl'~buu."

com o salárJ.o-educaçào. na forma da lel.". Como se depreende fac~lrne.!!

te, há uma lncompatlbl.lJ.dade entre os do~s art~Gos que cumpre ser .Ül.

m1.nada O salár~o-educação é contrl.bu~ção 50cl.al específ1.ca que te;

serv~do de modo notável ã expansão do ens~no de 19 grau, de modo a

reduz~r o defl.cit de matrículas e o elevado cont~gellte da população

fora da escola. Com efeJ:to, enquanto os recursos orl.undos dos l.lI'Ipos
tos estadua1.S atendem predomJ.nantemente às despesas correntes. o s~

lârl.o-edueação concorre de modo J.nestl.mável para atender ã constr1:!.
çâo. reforma e equ~parrento de. escolas Ass~m. urge compat~bl.l~zar a

redação dos do~s art~~os. de modo a manter esta fonte ~ndlspensãvel

de recursos f1.nance1.ros para a educação nac~onal.

Art. 294 - E vedada a criação de fundos de qualquer

natureza, salvo em lei complementar que o autorize, :respeitado o

disposto nos artigos 3BO § único e 464.

"ressalvadoS' casos prevJ.stos nesta ConstltuJ.,;ão".

JUSTIFICAÇ1l0

Dê-Se ao art 294 a seguinte redação

EMENDA lP14970·3
[TI 5'Dador R\lV BACELAR
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276 do Projeto deDê-se a segulnte redaçiio ao l.tcm abal.xo do art
Constl tUl.ção

EMENDA lP14966·5
f:J seNADOR RUY BACEl AR

A presenta emenda ele\3 de 25' para 30\ a parc!:.
la pertencente aos HUnl.ci'plos do l.mposto mcnc~onado no l.tem o;:u)a
redação é aI teradtl.

Efetl.vamente, torna-se l.mpresclndível assegu
rar às munlcl.pa1Jdades recursos adequados às graddes responsabll~

dades que lhes cabem na prestação dos servl.~os públlcos às popUl;:
ções. A l.nsufl.cl.êncJ.a dc melOS [l.n<tncel.ros lncentl.".ará o ccntra
ll.~mo que tantos malcfícl.OS causou ao País

A grande ml.ssão confl.ada pela Nação ã Asscnbléla

Nac~onal Constl.tul.nte v~sa ã. munlcl.p<lllZação das aç.õc$ govct'namc!!.
tals

"III - trlnta por cento do produto da arrecada
ção do 1mposto sobre operações relatlvas ã clreulaçiio de mcrcado

rias e sobre prestações de set'v~c;os."

,."... rt..O"US"".A~.~
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As forç..ts polítlcas que apolaram a chnpa T'l.ncredo

Neves-José Sarney assum~ram o compTom~sso eXpl'esso de cons~den\l' o

mandato de selS anos como mero acidente e proclamaram que o prazo

efetl.vo serla decl.dl.do pela ConstltUl.nte
As declarações de Taneleda, em 17 de Jane1ro de

1985, em entrCVl.sta coleova, c de Snlllc)' em 08 de malo, ambos

1985, Jâ eleltos c o segundo Já empossado, trallscr~tos n..t "Iolha de

São Paulo, (10/12/86) c no "O Globo" (08/05/85) corroboram o enten

dl.mento, Jã àquela época íl.rmado. de que o Governo que a'>stlnl1na o

poder serl.a lnev~taVellllente um. Governo de transl.ç::io, cUJa flnalltla_
de pnmordJal era promover a translçào de autorltarlslIlo pala a delllo

cracuI plena. As dcclar..tções de polítlCOS. autorluade<;, JurJstas, C!!!

prcsnnos, lCl/Uln ã conclusão Inanod,ível de que o ntual Go\erllO

de translç,io. 1:, COI~O tal, tellÍ cumpnuo plcll.nllentc sua tcllcfa,

ser promulgada a nova ConstltlllÇJo, quc passar.í a seI o dIV1~or de

águas entre o Bras 11 !lo ..trbítno. do pass.ldo e o BrasIl ~O\O, pUF'.n

te, soberano, da delnOl..racIa plella e da espclnnça.

A tudo ISSO se acrescente a nnom.llln tlc \1l1l I'resl

dente da RepúblLca elel.to, por via lmhrctl1, qU3mlo tOl\OS os outros
Inandat.írJ.os o foralll pOI voto tlJleto 1 lUal!> C111.mJo a lonstltul ..50,

então em VIgor, e ora em elaboração, não abllg..tr '- l..omo certamente

não o fará - eleIção Indtretn pnra qualquer nível

Ressalte-~e rllnda que a classe polítJ.ca \CI1l se CO!!

ve.o ~ mesmo ~entre aqueles ~uc de(elltIe~.llll o mantIato de selS anos,
de que c l.l1cvitnvcl '1 renllZo1;.aO de clcl\,.<lo P1CSHlclH.l<tl CM 1988,

adnlltllHlo-n a 15 ue. novembro A <;e rull1ll.tIr a lcallZ<t\,:io .Ic CleJCdO

preS1l1cllt.lnl 110 próxlmo ano. a poslçiio que defendemos de ..t!c o lníclo
dos trJbalhoo; da Con'>tltuilltc _ rcal1zação de c!elÇ"óc<; pll'SldellLl:.Il<;'

120 dUls após a promulgaçiio (\n nova Const~tull;3.o - 1\3.0 C\\CO\\tla nc

nhum 11'lpcdllnento pala seu ocollu11lcnto, SOJ.l do ponto tle \-lsta Jurídl

co, sob o pl1sna étlcO c llle:'lllO lógICO.

O povo braSllclTo asp1.Tn cleger ...e\\ rrc<:'\~\<'I\te nu

próxlIno .mo. A 1\o<;so ver. nCLe~s.ír10 se f..tz que se lHOI'lO\a a ClC1Ç.io

no nmlS curto pr.lZo possJvel

JUSTIFICACÃO

EMENDA lP14964·9! ..".
tJ Senador RUY BACELAR

f:J @!>ll.ss~1i.ISJ.o~L~~ã~t'7"°Q;~'~~MIO

r.r----------"""'"''''''',',
Substitua-se os parágrafos 34~e 4'1 do arbgo 49, no Projeto da

Comissão de Siste'llatit:ação, da seguinte forma

§ 32 _ Os Estados podem incorporar-se entre si, subdlvidu-se ou

desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante aprQ

vação de suas Assembléias Legislabvas, das respectivas populações, por plebl.§.

4f?' e do CO~g::s~o::~~:~;~: :o~n~:~~::::e:t~são e o oesmettbramento de

Municípios. obedecidos os requisitos previstos em lei complementar federal 1 d~

"Alt. 444 - O dl~pOstO nesta Constltlllç.i.o, relatl.

vamente ao Slstema de Governo, entrará em Vlgor qunndo da po'>se do

Prcsl.dente da Hepúbllca a ser cleHo em subStltUIÇão <10 otu;'!l, n.io

sendo passível de Clllc:lda, no prazo de cinco anos, - a paI tJ r de
lnstalação.

JUSIlfICACÃO

AplIcar a proposta de modelo neoparlamCl\lnrJ.sta no

atual Governo da Repúbllc"3, é, ao nosso ver, no mftamo, uma atltude
temerárIa

O atual Prcsldentc tIa Repúbllca rOl elcJ.to par<1
governar o :nosso País no Sl.stema prCSl.dellC1.all.sta. para Uln mandato
bem caracterl.zado como de translção.

JUSTIFICAÇPiO

Com grande clorJvldência. o ProJeto de Constituição es
tabelece o compromisso de o Poder Públl.cO assegurar recursos fina

ceiros para a manutenção e desenvolvimento do ensino, tendo como

base padrões mínimos de qualidade e custos Mais ainda, é instituí

do o principio da capil<\rlrlade dos orçamentos públicos, de tal mo
do que, quando as dotações do Município e do Estado forem insufi

cientes para alcançar aqueles pêfdrões, a di ferença será coberta

com recursos transferl.dps, através de fundos específicos, respec

tivamente, pelo Estado~e pela Unlão. Tais fundos,na sistemática das
finanças púbhcas brasileiras, são os meios adequados para se eon
cretizar aquela Justa capilaridade de orçamentos Assim, para eom
patibl,lizar a redaçãl) daqueles dois dispositivos. estamtls proptlo

do a rpssalva constante desta emenda.
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EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 87, INCISO I

~A 11'14971-1 on"' ----;j r.r-='P"F'L'''~
['Deputado Constituinte JOÃO ALVES _ r=---- _J

f'!JPlenário
'......." ..".'''......,....,------=:J--, l%7"~Wã7J

§ 39 A propos;a de orçamento anual compreenderá:

obrigatêrJ.a e separadamente, as despesas e xece.:ttas relatJ.vas a

todos os poderes, órgãos e fundos da adrrJ.n:lstração ôaxet.a e das

entJ.dades da adminJ.stração J.ndJ.reta, ancj.usave Fundações J.nstl:.

tuidas ou rnantJ.das pelo poder püblJ.co.

§ 49 l'la elaboração da proposta orçamentárJ.a, o p~

der zs ecctavc lncluirá fundos, programas e pro-rcecs aprovados e".

aea ,

Art. O nun-exârao correspondente às dotações deE

eaneôes aos -órgãos dos Poderes LegJ.slat:lvo e .JudlCiár:lo serão en'

tregues em quotas, até o décJ.mo qua.neo da a de cada tir-an-es cxe ,

rcpres,cntanêo a guarta parte da eespectava õespcse total f:l).ada

no crçeneneo fJ.scal de cada <:"10, J."1clusíve crêdat.os sU'ple"ent~

zcs e espccãaas ,
_ Art. A Lez, disporá sobre ali ccnãaçêes para enJ.E.

são de titulos da divJ.da. públJ.ca, compreendendo a natureza, o

montante, a zen't.aba.La.dade , as fOrJ"2S e prazos de resgate.

o inciso I do art. 87 do aeeeorcjeto , passa a ter a seguinte
redação:

Art. li. Lea, disporá sobre o exercíc:lo fJ.nance2;.

xo , a elaboração, a organ:lzação, a forma e a execução dos orç~

men cos anual e p'Iuxa.anuaL, JUSTIFICAÇÃO

Art. 87 ••

- a de dois cargos de professor ou de médico

JUSTIfICAÇÃO

Não encontramos motivos para Que seja retirado da nova Carta

Magna o direito edquí rado pelos médicos, à acumulação de cargos asse
gurada na Constituição em vigor uhj eto de grande luta da classe em'
todo o País, de 1963 a 1965, a conquista foi obtida finalmente em 1966

pela Emenda Constitucional n2 20 daquele ano.

Assembléia Nacional Consbtuinte, em O:; de agosto de 1987

_______ rLt ...,o/ccllluIc/lunc~I.'ir>' _,

rir 'uro/~~....,<.;iO, ___,

§ 19 t 'vedada-

a) a crenspcsaçâc , sem previa auccraeeçâc legal, de

recursos de una dotação orçamentárJ.a para outrar

..b) a concessão de crêôxcos ilirn:lt~dos;

c) a abertura de crêd:lto especaej, ou suplementar sem

prévia <:I.utorização legislat:lva e sem ind:l.cação dos recursos co.;:

respondentesi

d) a xeeãaaeçâc , por qualquer dos Poderes, de desp!!;.

sas que excedam os créditos orçéUllentãnos ou ad:lcJ.ona.:l.S,

e) a :lnstituJ.ção de fundos de qualquer natureza, sal

vo os criados por leir e

f) a V:ltlculação do produto da arrecadação de qual

quer tr:tbuto a eet.ecnuneâc órgão, fundo ou despesa, ressalvadas

as d:lsposJ.ções desta Const.:ltu:lçiio.

Parágrafo iiruco, Nenhum gasto será realizado

obrJ.gação assunuôe pelo Estado, seus oxqanaancs , inclusJ.ve enti

dade da qual pareacape dJ.reta ou :lndJ.retamente, sem prêvJ.a autE:

rJ.zação do congresso"'Nacional.

o orçarrento da ünajio não e apenas a mola r-eata-e que

J.Mpulsiona a vada das J.nstJ.tu:lções, é a espJ.nha dorsal da RepÉ.

b1lca, e por :lSSO não pode r-erecex ta-atier-en tc aavexso , de car§.

ter pessoal ou de grupos, .:l.mpróprio ou ine>'eqfiível, tampoUco 1.172
vação J.magJ.nár;La que foge a todos os princip:los e normas orçame!!."

tárJ.as, das adotadas nos países de povos alfabetJ.zados e ciosos

de suas Obrlgações, deveres e responsab:llJ.dades para com o povo

e a pátrJ.a. Daí porque deve-se proceder de r-odo a preservar eM

nossa ccneec.ecaçãc , seJam que a.s forem as c:lrCunst2ncJ.as, a sJ.st!! •

mât.ace que prescreve a d:lscl.plJ.na, a dJ.strJ.bul.1Çã'o e os gastos

de forr-a concret.a e obJetJ.va, ao alcance da sccreõaõe brasl.leira

e das nações com as quaxs txensec.i.cnar-os Dessa garantla e se~~

rança depende o ih.:l to interro e es-eernc ôe ç:ualqu~r naçiio 60 nu,!!.

do que pretenda crescer de forma global e n.;l;r;"lôn,lca. ._

Assembléia Hacional.ConstituJ.nte, em 12 õe agosto de 1987.

EMENDA lP14914·6 "",,·--------.,1 fõI'p"F'L'''~
[Jpeputaçlo Const.ltmnte JOAO ALVES . C-..-. _J

do pessoal.

Substituam-se os er t aqos 282 a 285 pelos s equmt.es ,

DO SISTEMA FINANCEIRO

SEÇÃO

Art. O Banco Central do BrasJ.l, or9anJ.51"\0 aut.§.

nono, de caráter técnlco, com patrJ.mõnJ.o próprJ.o, terá sua comp~

sição, organJ.zação, fUncJ.onamento e atr:tbuJ.ções, determinados

por le:l.

§ 19 O Banco Cent~al só poderá efetuar operações

com J.nstl.tm.ções fJ.nancelras públJ.cas ou pr:t.vadas De maneira a!
guma poderS outorgar a elas sua garant~a, nciõl adqu:lrir docc.õc.:!

tos e;;utidos pelo Estado, seus organJ.smos ou enpresa~, sem a cl..

pressa autorlzação do Congresso l1acJ.onal.

§ 29 A emissão de moeda em geral depende de autor==.'

zação do Poder Legislativo.

§ 49 FJ.ca instituído o Conselho DeliberatJ..vo do

Banco Central do BrasJ..l, CO'TIpost:o de um representante de cada Cc.:!
federação NacJ.onal de empregadores, um da Federação Naclonal das

AssocJ.ações de Bancos, um dos Bancos Estata:ls, :lnd:lcado pelo BaQ.

co do Brasil, um :lndicado pelo MJ.n:lstério da Fazenda e outro p!!

la Secretaria de PlaneJamento da PresJ.dencJ.a da RepÚbl1.ca, u.,"1 do

M:lnistérJ.o da Indú:;trJ.a e do Comércio, um indlcado pela Cã.-'ara

dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

§ 59 O Conselho Del:t.berat;Lvo elegerá o Presidente

e os diretores do Banco centra,! do Brasil, cUJo rnanda1::o não ~.

rã exceder de. cinco anos. A escolha se fará entre brasJ.lei ~

malores de 35 anos, de reputação .:l.libada e notórlos conhecimen

tos JurídJ.cos, econõmJ.cos e f:lnanCelros, de admin1.stração piibll:,

ca e técnica bancária.

Art. Lei ccepãen-enbax def:lnirã e regulará o S1,!!

t.ema flnanCe1.ro necacnaj , o funcJ.onamento de ansta.euaçêes do g!
nero, de seguros e de capJ.talJ.zação. ..

§ 39 NenhUM empréstlmo ou gasto públ.:l.cO poderá ser

f:lnanc:lado com crédJ.to dJ.reto ou J.ndJ.reto do Banco·Central.

EMENDA SUBSTITUTIVA
TíTULO VII _ CAPíTULO II _ SEÇÃO I - NORMAS GERAIS - ARTIGOS 282

285

f!Plenário

~ PUN••,.'<.~...Io/'~'l:o~,.,i:o

r;r----------''''"'""''''''....

Art. Os credJ.tos especiais e e,:x.traOrd:lnãrJ.os nãp

poderão ter v.l.gência ,além do exexcãcao em que for:m <!utorizado~,

salvo se o ato de acecraeaçãc for pro-nulgado nos ult:lmos quatro

meses daquele exercicio, caso em que, reabertos nos Lamí,tes de

seus saldos, poderão viger até o eêrmanc do exercicio finance:lro

subseqüente.

parág~afo ânacc , À aberturã de créd:l.to extraordJ.n!

rio somente será afunJ.tida para atender a desP1sas J.~prevJ.siveJ.s
e urgentes, como as decorrentes de guerra, J.nsurreiçao interna

ou calamidade pública.

Art. O proJeto de le:t. orçamentárJ.a anual será

envJ.ado pelo Chefe do Governo ao Congresso Nacional, para ~ VO:~

ção conJunta das duas Casas, até quatro meses ante~ do J.nJ.c:t.O o

exercIcio fJ.nance.:l.ro seguJ.ntei se, até tr:Lnta d:las antes _do ~E.
cerral'llento do exercicJ.o financeiro, o poder Leg:lslatJ.vo nao o a!!;.

volver para sanção, será promulgado como leJ..

§ 29 So-nente na Comissão Mista poderão se~ ofereci

das emendas aos proJetos de le:ts orçamentãrias, não podendo ser

accJ.i:as aquelas que foreM incompatíveis CO'Tl os planos gera:ls e

setorJ.iUS de Gover7:l0, com· o orçamento plurJ.anual e sem :lndicação

das respectJ.vas fontes de custeio.

§ 39 O pronunc:lamento da Co"Tl.issão sobre as emendas

será C017C!USJ.VO e fJ.na.l; salvo se um terço dos rnelT'.bros do Senado

Federal e maJ.s um terço dos membros da Câmara dos Deputados r!!;.

quererem a votação eM plenár;Lo de emenda aprovada ou reJe:t.taõa

na CO'llissão.

l'.rt. Nenhum J.nvestJ.mento, cuj a es-ecuçâo ultr~

passe um ec-ercãcae f.J.nanceiro, poderá ser am.cteec sem prévJ.a

ancãueâc no orçaTolento plurlanual ou sem Le a, que o au'tor-aae e f,!

:>e o montante das dotações que anualnente constarão de orçare"tc;

durante o prazo de sua es-eeuçâc ,

Parágrafo único. O orçamento plur:Lanual consignará

dotações para a execução dos planos de valorização das regJ.ões

menos desenvolvaôas do País.

§ 19 organizar-se-á Comissão MJ.sta Permanente de

Senadores e Deputados, com mandato J.gual aos das Mesas do Senado

Federal e da Câmara dos Deputados, para examinar os proJetos de

lei relativos aos orçamentos anua:lS e p1ur.:tanua:l.s e sobre eles

emitJ.r parecer, cabendo-lhe a:t.nda aprec:la:r toda's as materJ.as r~

lac:lonadas co-n orçamentos, cred:ltos adic:lona:ls, fJ.scal:lzação fl:.

nanceira, t.omada de contas, gastos ou obrJ.gações assUlllJ.das pelo

...Estado e el113.ssão de moeda.

A Lei 6019, de 1974, Que .msta tufu o regime de trabalho te.!!!

porãr.í c no Pais, já conta com três milhões e raei o de trabalhadores

por ela regIdos (motoristas, guardas de segurança, g2rls, ascensoris

tas, pessoal de Lampaz a , etc.) As empresas oesccnt ee cara a prevJdê.!}

cia desses trabalhadores temporários como se fossen eles do quadrCt,ol

relto, altas, assegurado na lei. Esses trabalhadDres não terão dlrel~

to à aposentadoria'? Por Quê? Seria um absurdo O Estado ut!llZê os

serviços de dezenas de milhares desses trõbalh;;:dores ter,porá::lcs, ;"ú.::

necidos por empresas, Iras a leI consldera o tc""ador do senlçO C:l--(',§.

ponsável pelas indenizações e dueitos prevldencláuos
mesmo.sem vinculo enpregatício.

§ 19 Não haverá aposentadoria en cargos, funções ou empre-

gos temporários, ressalvados os dí re i tcs dos trabalhadores t.enpor é-

rios que contribuem para a prevãdêncaa soe a a I

Assembléia Nacional Constituinte. em 03 de agosto de 1987

JUSTIFICAÇÃO

Substituam-se os artigos 133 a 135 e 286 a 299 pelos

Art. 88

EMENDA MODIF'ICATlVA

DISPOSITIVO EHENDAOO ART1.GO 88 PARAGRJlFO 12

EMENDA SUBSTITUTIVA-

- TÍTULO V - CAPITULO I - SEÇÃO VI1I.- SUBSEÇÃO III - 00 PROJETO

DE LEI ORÇAMENTÁRIA - ARTIGOS 133 a 135

- TÍlUl.O VII _ CAPÍTUl.O II - SEÇAO 11 - DOS ORÇAMENTOS _ ARTtGOS

286 a 299

o parágrafo 19 do art 88 do eeseprcj e to, passa a ter a se

guinte redação

guintes:

EMENDA lP14973·8 ..,,·,-------'1 ."'=·P"F'L'''~l:Deputado Constl tUlnte JOÃO ALVES _ C-..-. -----,-J

".,. ••• 'o/Jun.. '•• ç1o, -,.1

".,. ~uN•• 'o/~<..".io/.~.tON'osio> _

SEÇÃO

DOS ORÇAMENTO~

Art. O orçaJ"'en"to anual compreenderá a f:lxação

.da despesa e a previsão da receita.

§ 19 Na elaboração da propo.!t>ta orçamenter:la, o P,g

der E) ecut:lvo, em anexos especificos, farã as prev:lsões relati

vas ao custeio das ativ:ldades-meio, da :l.nfra-estrutura, do setor

produtivo e dos :lnVestlmentos SOC:laJ.s do Estado, dlSCrln:lnadamc,!!

te, e relacionará o conJunto das isenções, dos :lnCentlvos e das

detra:ls modalJ.daàes de benefíc:tos f:lscais
§ 29 A lei do orçamento não c;'nterá dJ.sposit:lvO'

estranho ã prevJ,.são da receit.a e ã fJ.xaçãl'\ Ba despesa. Não se lE.

cluem na proJ.bição:

I - a autorização para abertUra de cred:ltos supleme!!.

tares e operações de crédJ.to por antecJ.pação da receitar

II - as disposições sobre a aplicação do saldo que

houver.

§ 49 Aplicam-se aos projetos de leJ. menclonados;

no que não contrã:riem o d:lsposto nesta seção, as dena:t.s

relat:tvas ã elaboração leglslatJ.va.

§ 59 O Chefedo Governo poderá enviar mensagem aOj
Congresso Nacional propondo a mod:lfJ.cação dos proJetos de leJ.

relacionados neste artigo, enquanto não estiver :lnic;Lada a vot~

'{:ão da parte cUJa alteração for proposta.

Art. O Chefe do Governo terá cJ.nco dJ.as, a con

tar do recebimento dos proJetos de leJ.s orçamentãrJ.as, para san J
cionã~los, e dO:ls d:las, em caso de veto, para comunicar suas ra.~

zões ao Pres.:l.dente do Congresso NacJ.onal. Decorridos os CJ.ncQ fuas,

o sJ.lêncio do Chefe do Governo .:l.J'lportarã tia sanção.

§ 19 O Congresso NaCJ.onal, no prazo de dez d:las,

del:lberarã sobre as partes vetadas dos proJetos.

§ 29 Os recursos orçamentárJ.os que, em virtude de

emenda ou de veto, restarem sem despesa correspondente, poderão

ser ub~i:zadós mediante autorização legJ.slatJ.va para abertura

de crêdJ.to especial ou suplementar.

§ 69 Por ato lesJ.vo ã econornJ.a popular ou que gere,

.,J'oluntarJ.amente, lucro especulativo ou aumento e> torsl....O da l,!!

fIação, poderá o congresso l~acJ.onal, depois de cotrJprovados

fatos pela CDnlJ..ssão 1I1.sta Permanente de Orça.;"ento, cestltUl,r

Presldente e toda, ou parte, a Dlretor1a ôo Banca, cctern:lnanco

ao Conselho nova ele:lção para c,.onposJ.ção do órgão.

JUSTIFICAÇÃO

Oro Pais que altera de Governo para GOVerno, de ano

para ano, na t.eorJ.a e na prática, at.ravés de leis e decretos, o

sistema fJ.nanceJ..ro e as norMas de seu funcionamento, não pode f!

xar na Const:ltu1.ção qualquer forma defJ.n.:l.t:lva sobre a natérla, a

não ser para "inchar" com palavreado J.nócuo o texto constJ.tucJ..,g

naL .Já sobre o Banco Central do Bras:l1, just.:lf~caJ'\-se os dlSP,2

sit1vos a ele pertinentes, ao menos para se:em obJeto tambeM de

Lei Complementar, que serJ.a o caso. Nas na aÚvJ.da de que a mea!

da seria ou não adotada cO"no está formulada, a J.ncluífl"os no t.e~

::t:o:::::;:~:n:~~t::M: :~;~::ã: ~o~:~;:;~~:od:
o
e~~~~:t~m:s c:~

\ FNI ••• ), face a gravíssima situação e perigosíssima forma C01I'lO
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JUSTIFICATIVA

Suprime os artigos 337,338 e 339

Emenda aos artigos 335 e 336

r--;;:~='~

rvi"~;ã?l

p:rp~~;':J

ffiJ;~7PJ

r;r TUtCl/~U.ro'lCoçio ___,

Os art.igos que se prd'põe suprimir tratam de maté
ria que evidentemente e:xtrapola os limites de um eexec constitu

cional, devendo ser regulamentada em lei ordinária.

tUtO/tuST"'••• io----------___,

Emenda ao artigo 337, 338 e 339

PLENÁRIO

r.r P~U..,o/CoW'..Jo/&.,.toW'ld.

.EMENDA lP14981·9, '0'.. -,

tJ CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE

VI - Legislar sobre:

a) criação, fusão, incorporação e desmembramento

de Municípios;

b) divisão de Munic!pio em DistIJ.tos.

PLENÁRIO

JUSTIFICAÇÃO

D Projeto de Constituição atual, através do Artigo 49,

Parágrafo aa , repete a impropriedade da Carta de 67 ao pe rmd t a r ,

em detrimento da eutcncnua dos Estados, que a União legisle so

bre a criação de Municípios, e cria dificuldades na redivisão

territorial. para a decepção de todos os Distritos brasileiros,

prontos para se emancipar.

r.r----------tUTo/'un'r'... ~io ___,

Elimine-se o Parágrafo 4g do Artigo 49 e acrescente-se

o seguinte ao Artigo 57 do Projeto de Constituição, que trata da

competência dos Estados'

está sendo conduzido o nosso aa.atiema monetâ::::J.o pelo referJ.do Bal!.

co. Senão vej emcs e o Banco Central do Brasil é o órgão responsã

vel pela disciplJ.na, controle e execuçâo da polítJ.ca monetári;

do Governo. Os recursos a ele ôestunaõcs , principalmente o IOF _

J.rnpostos sobre operações financeJ.ras - chegam, por vezes, a um

montante superior ao do próprio Orçamento da União - em abr.11 des

te ano o saldo orçen-eneêxac era de 60 bJ.lhões de cruzados e· a;
Danco Central de maa.s de 200 bilhões. Esses recursos deveriam

ser utl.lizados em beneficJ.O da sociedaàe como um todo, para ba.=.

Àar a inflação, mas, ao ccnerêxao , têm sexvado para aumentar o

desespero do povo bxas a Leaxc ,
Nos últimos quatro meses o Banco dJ.stribu;l.u cerca de

150 bilhões de cruzados para cobr~r rombo nos bancos escaôuaa,s

sob antervençâc , Em maio aplicou enorme soma no overn~ght e pu

xou sua t.axa para 45, 46 e 48% ao mês. Ninguém sabe o gue hou

ve por trás de tudo isso, o que se viu fo~ o Banco Central reco:

1her, cem esse processo, o ômherro que bavae fustriliuído, dar grande,

lucro ãs inst~tuições bancãr~as e a todos que empregam dinhe~ro

nessa modà Ladade dO mercado financeiro, levando o comérc~o, a ~!!

dústria e a agn.cultura, â vexa cêraa situação de pagar até 70%

ao mês de Juros pelo dinheiro tiomado aos bancos naqueLe periodo,

elevando, em-ccnseqüêncae, o preço dos seus produtos de 150 a

1.000%. O over- e os juros beaxaxam, mas o povo ccntianucu p~

gando o preço exorbatante dos produtos, com todo o aumento deix~

do pelo tresloucado ato do Banco Central.

E a esse Banco, que tir-a.pud La sobre a mí.aêrn.a do povo

e comete exame de lesa-pátria, que pretendem aumentar-lhe os p,2

deres na nova Constitu~ção.

- A aprovação pelo Senado dos nome~ para compor sua do!.

x_ão tem sentido negat~vo para o Poder Legislativo, porque se,::

ve apenas para tornar maas forte a adm:l.nistração do órgão, com a

co-responsab~l~dade do Congresso, sem gue este tanha qualquer ~!!

gerênc~a nos seus at.os. ..

urge, isto sam, dar um novo sentn êo a admin1.stração

do Banco Central, com eãac i ente controle de seus e) cessas tanto

pelo Congresso como pelas entadaôes e llJ.nJ.stérJ.os v ancuâeôos

sa.sccma , I; o que propomos.
I's"''''''''iHba t=hcjO"õ» Cnnst>bnntc rry " cc agosto CP '987

PLENÁRIO
r.r t••t.,.UI","'••i.

a.aDA M'JOIFlCATIVA
DISPOSITIVO EtoENDADO: ARTIGO 145

o Artigo 145 do projeto de Constituição, passa a ter a seguinte re-

Reformula o artigo 335 fundindQ-o com o artigo 336, com

a seguinte redação:

Art. ... A seguridade social será financiada compul-

soriamente por toda a sociedade, de forma direta ou ind~reta,

conforme dispuser a lei.

§ 19 _ A União é responsável pela cobertura das

eventuais insuficiência financeiras verificadas na seguridade so

cial.

Art 13

JUSTIFICAÇÃO

o )nciso XXV do art1go lJ passa a ter a seguinte redação

fi 29 - A folha de salários é base exclusiva da se-

guridade social e sobre ela não poderã incidir- qualquer outro

tributo ou contribuição.

O eexec ora alterado do artigo 335 abarca todas as pos

sibilidades econômicas de incidência tributária, dando abrangên

cia demasiadas às contribuições sociais que passariam praticamen
te a duplicar o sist.ema tributãrio, o que tem provocadO reações

ecspxeens tveãs ,

Pela sua excessiva abrangência e também por não serem

aut.o-aplicáveis, a inclusão desse elenco de possibilidades nc eex
to constitucional é de pouca ut.ilidade uma vez. que sua exeguibi_
lidade dependerá de leis ordinárias que independem de autorização

constitucional. Adicionalmente, algumas das contribuições propos_

tas no artigo implicam sérias difiCUldades técnicas e retorno fi
nanceiro duvidoso, inclusive por incid~em sobre bases de tribu

tos iá existentes.

;xJSTIFICAÇAo

O exame de contas é função privativa do Contador, que é U'Il profis

sional qualificado para o desempenho desta função.

Considerando que as formações profissionais de Juristas, Economis

tas, Financistas e Administradores não lhes propiciam condições de executar au

ditagens na area de contabi1J.dade, o Artigo, na forma comoestá, peca pela qra

ve omissão da figura principal profissional que é o Contador.

Deste modo, justifica-se a apresentação da presente Emenda.

Artigo 145 - Os Ministros do Ttibunal de Contas da União serão esc.Q.

lhidos dentre brasileiros maiores de trJ.nta e cinco anos, de idoneidade moral,

de reputação ilibada e notarios conhecimen~s contábeis. jurídicos, econômicos,

financeiros ou de administração pública. obedecidas as seguintes condições.

daçáo:

r:r;~'~'=:J

l%"!08fllJ

XXV _ proibição das at rvadedes de j nt ermedaaçãc remunera-

da do mão-de-obra perll'anente.

EI-lENDA HOOlFlCAllVA

DISPOSITIVO EI~ENDADO. ARTIGO 13, INCISO XXV

f!JPlenáno

EMENDA lP14975·4i '0'.. -,

tJoeputado Constituinte JOÃO ALVES

r.r---- 1u10/Jun''"c.ção -,

r.r ,~ul_'o/co~...;.o/.U•• o~, .. ;.o _,

ção

~menda ao artigos 343 a 3S4

~J: e,;,:f.JoJÇr.:r v<
substitui os artigos 343 a 354 pela segü~nte reda-

O trabalho temporário tem hnj e maa s de 3,5 milhões de tra

balhadores regidos pela Lei 6019174, que inshtulu o regime de tra

balho t enpcr er ro no País com todas as qerant i as trabalhistas e prev.!

denciarias, scomcannandc a aaaor.i e dos países cava La aeoos do mundo

t um regime tão necessáno à subs i s tênc í e de milhões de bres i ref ros
sem qoat i ra cações para mãc-oe-cbra permanente ou espec í e i i aeoa (seQ.!:!

rança, motonstas, linpeza, qar r s etc) que ~xtJ.nguJ.-lo, para agra

dar a uma classe, grupos, pessoas ou mt ereases mconressave i e , se

ria um cume mcns t rvcso , digno de um Idl AMlm ou Hi t Ler Nos nra s i-,

leiros, não temos esse esp í r i to perverso, de tragJCé!s intenções Daí

a enenca apresentada.

EMENDA lP14979·7 1 ,~, -,

tJ CONSTITUINTE' JOSÉ FREIRE

PI ENÁRro

fÇ:~:"':=J

rç;~:7d

Por tudQ isto, é de melhor alvitre resumir o textQ

constitucional às definições qerais e de princípios em relação ã:
matéria, deixando ao legislador ordináriO, com mais tempo. a ela

.boração do tema nas suas minúcias. inclusive visando compatibili_

zar o financiamento com as necessidades do sistema de seguridade

social.

A emenda proposta, por outro lado, acrescenta, no seu §

19, a obrigação da União de aqir como garantidora da estabilidade

financeira do sistema de seguridade, socorrendo-lhe ãs insufi_

ciências financeiras.

tuto'~un.. IC.~i. ___,

Emenda ao artigo 3SS a 359

Art. - Os planos de seguro social atenderão,

nos termos da lei:

b~~;'=:J

erw~'~A1l

A redação proposta funde os artigos 3S5 e 359,
dando_lhes redação concisa e própria ao fim a que propõe; sem al

terar-lhes o conteúdo significativamente.

o artigo 355 passa a ter a seguinte redação, f ..1n

óido ao artigo 359;

I _ CObertura dos eventos de doença, inva

lidez, morte, velhice e J:'eclusão;
II _ Aposent.adoria por tempo de serviço;

III _ Ajuda ã manutenção dos dependentes dos

segurados de renda baixa;
IV _ proteção ã maternidade, notadamente ã

gestante;
V _ Proteção ao trabalhador em situação de

desemprego involuntário.

Parágrafo Onico - A seguridade social manterã

_~ro coietivo complementar de caráter facultativo:

JUSTIFICATIVA

PLENÁRIO

EMENDA lP14982-7! ..... --,
[J CONSTITUINTE' JOSÉ FRçIRE
r.r ,~cd"'o/coW'..Jo/&UI.ow'ldo ..,

Art. _ A promoção, proteção e recuperação da

saúde será exercida com observância das seguintes diretrizes;

JUSTIFICATIVA

O eeeee da seção I, capItulo lI, título IX, que

trata da saúde,estã"em evidente inadequação aos propósitos e ca

racteristicas de um texto constitucional, por tratar em minúcias,
e em estilo prolixo, da questão. O texto sugerido como emenda.

procura conservar os dispositivos essenciais, de principios, do
texto anterior, de maneira a orientar o desdobramento posterior

da matéria em leis, decretos e outros instrumentos normativos.

I _ Acesso universal e ~gualitãrio às

ações e s'erviços; •
II _ comando administrativo único e plane

jamento e orçamento integrados em cada

nivel de governo;
III _ execução descent~alizada das ações e

serviço~o\. pelos Municipios e 'Estados,
conforme seu grau de complexidade e a

estrutura administrativa local;

IV _ controle público da operação, através

da participação os usuários na qestãf

em todos os niveis;

V _ responsabilidade do Estado pela norma

tização e controle das ações de saúde

empreendidas pelo setor privado, bem
como submissão da contratação desses
serviços âs normas de direio público.

parágrafo Onico _ Os recursos federais deacanedos

promoçáo, prot,eção e recuperação de saúde serão distrib'.1idos

aos estados, municipios e Distrito Federal, segundo critérios de-,
finidos em lei, baseados nas neceseaeaaee locais e na carência
relativa de recursos pr5pl."ios.

Suprima-se do Projeto de Constituição o seraqrero 3g do Artigo 30;;

BeDA St.FRESSIVA

DISPOSITIVO EraDADO· ARTIGO 303

Assembleia Nacional cons t í tu.int e , em 03 de "gcst'J de 1%7

tll<Tll/~ust,.,•• çio ___,

Por estas razões, justifica.se a aprovação da presente emenda.

3.lSTIFICAÇÃO

É notoriamente conhecido que, atualmente. parte das universidades

Federais está organizada sob a forma de Fundações Além disso, existem vá

rias outras Fundações exercendo relevante papel nos setores de saúde, Assis

tência Social, Cultura, Artes e Tecnologia e cujo trabalho não pode ser ctfT~

rado ao exercido pelas eeeeeae Públicas ou Privaàas.

A permanência de tal Dispositivo entra em contradição COlll o Texto

dado ao setor de Educ:açãono mesmo Projeto, e levará à distorção e à impossi

bilidade de funcionamento de Universidades e outras Fundações de áreas essen.

ciais, onde a presença do Setor Público e por todos reconlJecida como priorita«la -



1568 • Assembléia Nacional Constituinte:

Funde os artigos 333 e 334, com a seguinte redação:

Art. - A seguridade social, eor-pz-eendendc sequro

social, promocão e aeaí.seêncta ã saúde e assistência social, se

rã prestada com base nas seguintes diretrizes:

I - Universalidade da cobertura

:II - Prioridade na prestação de seevacce e

beneficios aos segurados de menor renda

11I - Diversificacâo das fontes de financi,ê

menbo

IV - Participacão de representantes dos se
gurados e empregadores na gestão admi

nistrativa.

Assim. o carater assl.stencial de eaa s en t a d ade s (prevl.dência e

assl.stêncl.a medl.ca comple!llentares p't'l.vados) e: que se torna amene s ã

tributaçiio~ entendl.mento, por sl.nl1l, generall.zado até a edl.ção do

uec re ee-Lex n9 2.065/83

Vale o registro de que, consoante os en a a n arae n e c a do t.ribut.;J.ri.!.

ta Ruy Barbosa Noguel.ra, universalmente, as e n t a d ad e a privadas de

assl.stêncl.a e prevl.dência são "ll.vres de l.mpostos no anc a r e s ee pri,2,

ritãrio da paz s oc a a L"; dando como exemplos 11 legislação da Repübl.=.

ea Federal Alemã. sueca a , Estados um e es , Hexl.co e Inglatel:l:l1.

No aeb Lee da legl.slação ordl.nària b r as a Le a r a , a regulamentação

das e n t a da de s fechadas de prevl.dencia p eavaaa (art. 34, da Le a n9

6-.435/77) Jã define anequavc eanen ee que tais l.nstl.t.Ul.ÇÕeS são Com

plement.ares ao sistema ofic.l.al de prevl.dênC1a e assl.stêncl.a s c c a a ã ,

enq u ad r-an do-e s e suas a t a.va dade e na ãrça de competêncl.a do MPAS

te~dentes. somente, a 111lpedil: que os aposentados e p en s a on a s e as con

titullm-se grupo social absolutamente de s v a La do , De outra parte, a

assist.êncl.-a mêdl.ca complementar exerce, no emb a t n da ee gu r a dade se>

cl.al "quase publl.ca" ou auxa t i a r do Estado, uma vez que complementa

, a ação do poder público no sentido de assegurar a todos os brasl.le.=.

ros o dl.reito social. p eeva s ee ccns c i.cucs.onaaee nee como dever do E!.

cado ã saude.

cial, ou utilidade ou necessidade públ1ca, mediante justa e im,!

diata indenização, em dinheiro se assim exigir o exprcpr í eocj

b) A de bens de produção é susceptível de d~

- sapropriação por neceearoaoe ou utilidade públ1ca ou por mte.resse
social, desde que necessãr ra à execuçao de planos, programas e pr.Q.

jetos de desenvolvimento social e econômico, sejam eles da União,'

das Estadas ou ~os Municípios, mediante Justa indenização;

c) Os critérios para determinar o valor e a '

forma de indenização por desapropriação, constem eles da Constitui-

~~oc:~a~ei~~l~,o~:::r:e~:;;::;i::OcJ::aú~t~::su:;~soa~:: :~r::ent\:;
de produção, a média da produtividade no mesmo período, além da

signi ficação econômica do ato expropriatóno em relação ao patnm-ª.

ní.c do expropriado. ccnsaderaca a base de garantia dos seus depen
dentes; - -

~ d) 0$ planos, programas e projetos de ~desen-

volvimento social e econômico dos Municípios serão submetidos à
apreciação judicial antes de ioiciar as cesaprcpruaçõee necessá _

rias.

JUSTIFICATIVA'

r-;;:~:'~

rr;;-;~';7;J

Emenda aos artigos 333 e 334

PI ENÁRIO

EMENDA lP14983.51
tJ CONSTITUINTE' .JQSt' FREIRE

m----------- u"To/,ul1"ICl;b

JUSTIFICATIVA

•
\

Art. 359 e seu pal:iígrafo iim ee do .:.tr'tuproJeto. \

Cqnst' rnjnte 0smundQ Rebp!lçaS

As contrl.bul.ções pagll.s pelo segurado sio, sem sombra de d:iv:l.

das, poupanças prev1I1encl.iirl.as volunt.ã.rl.as suas, uma vez que está

trocando consumo certo no presente por consumo incerto no fut.uro.

As contr1bu1ções pagas pelo patrocinador são tambêm poupanças

previdencl.ârias do segurado, posto que equl.valem ao Sa14rl.O d1fe

rido que seu contrato de emprcgo determl.na.

A Prevl.dê'nclla 50cl.al, atendendo no pt'l.nê'il'l.oda adequação ~oc!.

111, oferta Utl scguro minl.lllO capnz de lmpl:!dl.r que os aposent.ados I!.

e pensl.onistas se constl.tuam em um cont.~ngente marpnal e desvall.

do. Contrlll:iamente, li Prevl.dêncl.a Complelllental:, segUl.ndo o prlnc$

pl.O da equl.dade l.ndl.vl.dual, enseJa um nível de bem-estar na lnat.:.

"/1da1e comparãvel ao desfrutado na fase laboratl.va.

A PreVl.dêncl.a COlllplemental: ê, aSSl.m, Ut:l d1re1to trabalhl.sta e

uma necessl.dade incont.orniivel para o prof1ssl.onal quall.fl.cado, no

atua1 estiigio de desenvolVl.mento da eCOnOml.a e do pl:OCCSSO de Ul:

banização do Pnís.

JUST1FIC.\Ç~O

Art. 359- O a a s t ema de s e g u r a.dad e social compreende aan da a

prevl.dência complementar facultativa, ofertadora de plah~s de b,!

nefícl.os adl.Cl.onais custeados, sob o r e g xme .f an an ce a r-e de capl.t.:!,

lização, por eontribulçiio de emp r-e g a dc r c a e de pl:ofl.6sl.ona~s au!:2,

ccaos , a ser operada paralelamente e eda aa t e autorl.l:ação do 'lt0der

piibll.cO por

tT- Fundos fechados, adml.n,ist.rados sem r a ns í.ucr e e ave s por ent.i

dades de previdênc1a prl.vada patrocinadas pelos empregadores,

~rr- Fundo aberto, admlnlstx:ado sem Ea n s lucrativos por l.nstl.tul.çã

f1nanceira governamental.

Pariigrafo 13nico - Para o fl.m de que t.rata o Ln e a s o II deste

artl.~o, f1ca i~stl.t.u1do O Fundo de Garantl.a da Prevl.dêncl.a Compl,!

mentar. inteI;rant.e do Fundo Nacional de Segurl.dade SOC1al,l1o qual

poderão ade)ir todas as emp't'esas e trabalhadores v1.nculados ã Pr,!

vidência SqCial.

A cmenda,pol.s, busca explJ.cl.tar no texto eens e i euca cnat tal 1m~

nidade, e Ldma n an do a possibl.h.dad(: de que o preceito s e j a contrarl~

do pe La leglslação ordinárl.a, com o que se p r e s e r vn a neces51írl.a e!.

tabl.ll.dade das r-cg r a e ol"denadoras de tais lustl.tUl.ções, eXlgêncía

b=i'SlC"l para os normlll.S fUllcl0t!.amcntos.

•

EMENDA lP14989-4
l:J

P1cnãl:l.o

Considerando-se que a ordem social fundamenta-se no p r i c adc do

trabalho, em busca da Justiça 50cl.a1 (art 338), que a segundade s2,

cial objet1va aSSl.st:tr nO'homem sobretudo quando na l.natl.vl.dade, e

que a previdencl.a complementar, em atenção ao prlncíplo da cqu1.dade

l..ndl.vl.dua1 enseJa um nível de bem-estar na l.natl.vl.dade equivalent.e

ao desfrut.ado na fase laboratl.vn
jl.lllpõe-se

a manut.enção dessas entid~

des. observando-se os fl.ns 11 que se destl.p.am.

ceas m r ua a te Osmundo Rebouças

A considel:al:-se a folha de salâl:l.os como bnse excluSl.va da seg2;

rl.dnde social. com e):pressa prol.bl.çâo de l.ncl.dêncl.a de "qualquer ou

tro trl.buto ou contrl.bul.ção", retlrar-Se-l.am as entldades de previ

dê'ncla e aSsl.stênc1a complementar. nada obstante seus f1ns. del.xando

a segurldl1de soc1a1, restrl.ta ao poder pübll.co. com as ll.ml.tações

QUC:: lhe são inerentes.

g neceasiirl.o pcrmitl.r a contl.nuação do funcl.onamento do SESC,

SENAC, SES1, SENAI, l.nstl.tulções que eXlstem hã InalS de 40 Anos ' c

e ainda subSl.stem atravês de uma contl:l.bul.çâo compulsõrl.a das empre

aas, legalmente estabelecl.dn, na base de 1% sobre a folha de salãr~
os para o SENAI e o SEI1AC e 1,5% para o SESI e o SESC.,

O-grande acervo de l.nstalações f!sl.QIlS (Escolas do SEMAl e "'do

"SENAC. centros de Atl.v,.dades SOCl.al.S do SESI e do SESC), a grande s

ma de serv:tços prestados cada ano ao poro brasl.lel,ro. a l.nv~Jãvel e

quipe de valol:es humanos que fOl:am cU1.dddosament.e preparados para o

melhor CUmpl;l.ment.o das tarefas daquelas entl.dades. tudo l.sto merece

a reflexão elos' Constl.tul.ntes ao votar pela permanêncl.a ou pela ex

e1usão daquele dl.spositl.vO no text.o da nova Constituição. -

o Art. 336 passa a ter a se gua.n t e redação

eee , 336 - Sobre a folha de salãrl.os niio poderá l.ncl.dl.r qualquer

outro tl:l.buto ou contribulção que não os de s tia.n a dc e ã s e guc a dudc a e-'

ca e t , ao SESC. SESI. SENAC. SEliAl e as enc r aeae s fe cb adas de p z-ev a r

dêncl.a e as s Ls eêaca.e medl.ca complementar, l.nstl.tuidas na forma da

Le a ,

JUSTIFICAÇÃO

A emenda ora proposta, pretende restabelecer

o texto aprovado na Comissão da Soberania e Que consagrou o com
promisso a que chegaram os consta tumtes , depois de adotarem pu

sições inicialmente divergentes. Retorna-se, portanto, o proce~
50 de negociação em torno do tema. a partir da etapa que se COE,

siderava defini tivamente superada.

r.r '~rd.. "/.OUlS.i"/~u•• Cwl•• I"' ..,f'T!~:~~"~
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EMENDA ADITIVA

ÓISPOSITVO NDDIFICADO alínea f, do. inciso IIl, do art. 12.

Acrescente-se à letra f, do inciso r r r , ,do art.

12 a expressão "nceaoasec", após a palavra "etnia".

A emenda visa explicitar a proteção do p r rncã-.

pio da Iscncní a a um dos grupos sociais mais perseguidos e discrim!

nados na scc redade brasileira os caqencs Estes constituem autê!l
tica nação dentro da Nação, conservando seus valores cul turaas ,

transmitidos de geração a geração e caracteuzados por dialeto prÉ.

prio, pela atividade cO'Ilercial, pelo exercício de artes divinato 

rias, pela habilidade artesanal, pela dedicação à múslca, vocação
de sua raça.

O nOMadismo é o traço fundamental dos cigar,os

Circulam por todo o território nacional, exercendo atlvldades seja
nas grandes met;óPoles, seja nas pequenas comunidàdes rurais do i.!J.
terior.

Repelidos onde quer que se instalem, vítimas'

constantes da desconfiança decorrente do fato mesmo de sua vida em

permanente movimento, alvos preferencials das suspeltas de todas as

polícias nesse imenso território, os ciganos veêm cerceados seus

direitos mais elementares: saúde, educação, previdência social, t~

do lhes e negado Não tendo residência fixa, a lei nega-lhes em

princípio o di reito ao voto, raramente exercido. Falta-lhes, pois,

a representação poHt:lca e daí deflui o sllêncio sobre o estado de
injustiça a que estão hoje condenados

Esta emenda quebra c silêncio e quer ser o
primeh:o passo contra a injustiça.

PLEN4RIO

CONSTITUINTE AUTOtHO MARIZ

JUSTIfICATIVA

A emenda se impõe en decorrência da necessidade de

dar ao r-esmo tempo precisão e concisão ã redacão CC'U'lStitucional,

evitando-se expr~sões desnecessár:las ou vazias de conteúdo,
de1:l..ando-se ã leg'islacâo ordinâria o cue lhe é próprio ou o ouc
depende cara sua execueoeãeaeõe de complexas z equLamentiaoêes ,

EMENDA lP14985·1

f'J PLEN~RlO

~DA lP14984·31 ..,," ~

C CONSTITUINTE ANTONIO IlARIZ

PLENÁRIO

~ ..r ....e/•• ul1.l:0/$VI.OUI..io' ~

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO: ART. 356

Acrescente_se ao art. 35S, o seguinte pCiragr!
fo único:

Parágrafo único: _ Aplica_se aos nabalhado:.-es
autônomos, aos desempregados e aos empregadores o disposto no caput,

com base no valpr do salaria de contribuição

JUSTIFICATIVA'

Os dispos,ltivos legais contidos na seção II,

do Capítulo da Seguridade Soelal, não trataram dos trabalhCidores au

tônomos, dos desempregados, nem dos empregadores., 8'0 cuidar da ap;
sentadoria. A emenda pretende suprir a lacuna

EMENDA lP14986-01 m",_-.-~~_-'-------,
(:J CONSTITUINTE ANTONIO MARiZ

m-----------''''""on"''',,.,-------------,
EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' alíneas !.. E.I .E., e !t do inciso XlII do art.
12•.

Substi tuir as al!neas ~, ~, .2,., e.!! do inciso.

X!II, ART; 12. pela redação seguinte:

Art. 12 •••••••••••••••••

XIII - •••• ~ ••••••••••••

a) A de bens de uso pessoal ou famlliar é i!l
- susceptível de ~desapropriação, salvo por inarfedável inte.resse s2

EMENóA lP14988·61 """"" _
f'J noputad. O'MuNnO REBOUÇA' I cr;;~'~'=:J

rrw~~JEl
TCu'e/.Unl1I1,:'.;;o

"Emenda 'iod1fl. c:atl.VII.

A Alínea "C" do Inc1.so lI. do al:t 265 passa. a ser nssl.1r.

redlgl.da

It c ) Patrl.mÔnl.o. renda ou SerV1ÇO dos partl.dos pol!tl.cos, l.nclu

S1.ve suas fundações, das entl.dades s::l.n~bcais dos trabalhadores e da,

inst1tUl.çÕes de educação, de segul:idadf:; SOCl.al e de prev1dencl.a e

ass1stênc1a m)fíca COJ:lpleJ:lent.ar sem fl.l\s lucratl.vos, absel:vados

requisitos darlel.";

~ .1tlSTIFIC"'CÃO

A Pre"'1dêncl.a complementar sempre desempenhou 1mportan\:-'Íssl.ma

função social. complemental: ou suplet.iva dos deveres do Estndo l c
fora de qualquer dÜvl.da que as entl.dades fecbadas de prevl.dêncl.ll

priVllda e as abertas. que não tenham fl.Q.s lucrativos desempenbam fu!!,

ções do mais alto l.nteresse socl.al, ~- vez que enseJam, tendo como

prl.t:lado prlncípl.o da equl.dade. a manutenção, quando da l.natl.vidade

de um nível de renda aproxl.mado àquele conqulstado nn fase lnborat.!.

va dos empregados.

Este seglll~nto da Pl:evl.dênC1a C tanto mal.S neeess'5rio, quando se

sabe que a pl:cv1dência soc1al mantem apcnas segul"os mínImos. t.cnde!!.

O empregador,Por exaurir a capac1dade produtl.V8 de toda a vi

da útil do empregado, deve-lhe: os recursos para sua sobrevl. ...ênc1B

na fase inativa que lhe pl:oporCl.onem um padrão de Vl.da compatível

com aquele fl:ul.-do ao longo de seu pêríodo produtl.vo.

O -S'alãl:io do empl'egado estli aSSl.m compost.o de duas parcelas.

ambas des'Pcndidas pelo empregadol: ao t.empo da colaboração dwm

pregado 'e ambas contllbl.lizadas pelo regillle de cOlllpetêncl.ll dc e~e.!.

CíC10 como custo do produto ou SerVl.ço. A' prl.mel.l:(l e: aquela parc.!:,

la entregue dl.retamcnte ao trabalhador para cobrl.r seus gast.os

A segunda ii aquela entregue ã entldade de prevldêncl.a complemen 

tar parn que a adml.nistre e faça crescer. atravês de apll.cação no

diferentes mercndos dI;! investuncntos, e coe: ela flnanCle ti <'obre
sObrevidlr do aposentado '110 m";smo-nível de bem-estar ate entãõ-des

frutado. -

A Previdêncl.a Complementa.r não se constl.tu~, c::.omo equl.vocada

tllent.e se menCl.onl1, numa mordomia, num pr1vl.lê'gl.0 ilíCl.to, mas se

trata de Utll direl.t.o legítl.mo-, de um usufruto de poupanç96~ ant.er!

ores decorl:cntes de contrat.os trabalhl.stas celebrados ao ab:t:'l.go

da lel.. at:t:'avês de acordos e convenções colet1vas de trabalho.

O Carãter facult.ativo da Previdêncl.a Complementar ê' prl.ncípl.o

filosôI1co URl.versal no trato do parrl.lhamenro dos r:z.scos n4tur.:ii

da classe trabalhadora. Sua trans'formaçâo em obrl.gação para o em

pregador não deve const1tu1r em precel.to constltuc::.lonal,

Ser objetivo de conquistas sindl.cais, em cada caso.

A criãção do Fundo de Garantl.a de Prevl.dêncl.a. Complementar

tem enorme alcance social por permitl.r o acesso a esse benefíc10

àqueles trAbalhadores que laboram em empresas pequenas e mêdl.as

que niio podem l.soladalllente patrOI:l.nar uma ent.1dadc. fechada de pre

vl.dênc1.a atuarl.a1mente viável somente acima de 1000 (ml.l)funCl.oni'

rl.os. bem (:01ll0 aos que trabalham em empresas grandes não deSe j ".
de~'lIIanterem ess.e benefício por considerarem pesado encargo,no pr,!.

sente e •• sobretudo. por temerem suas l:esponsabl.ll.dades no futuro.
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rr;:~~'~'~

tJE/~~JEJ

L;:~;~

fu/'~'aMJ

.!...~ -u. II ~~ ..t a...t f tl. 4/." )ttmt.la.Jc ,~....o
Art. 300 (Da Ordem Econômica) do Pro
jeto de Constituição] .\t.W1>n1l.'\.ll\'''' "l.l!.

O olv..,x $W. aoo .L .~l.V>

DARCY DEITOS

lP14997-S

lP14999·1

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO.

plenARIO

E~'ENDA MODIfICATIVA
DISPOSITIVO EMENoADO: Art. 301

Dê-se, ao Art. 301 do Projeto de Constituição,
guinte redação:

"Art. 301 - Será considerada empresa nacional a pes
soa jurídica c(Jn~tituIda e com sede no PaIs, cujo controle de.,

cisório e de capital esteja. em caráter permanente e ex~lusivo

sob a titularidade. direta ou indireta de brasileiros, por

ent.ldades de direito públIco interno."

"ArL - A lei disciplinafa a remessa de lucros

exter.Icr , estabelecendo limites que propiciem o r e ínvest r 

mento em favor do desenvcf vrmentc econômico nacional ..

Acreditamos que o texto acina sugetldo ê muito mais

consentãneo com uma justa definição do que venha a ser uma e,!!!
presa nacional.

O preceito, como está redigido, além de ferir a CO!!

cef tuacãc meridiana do Direito Público Internacional, revest.!!

se de tendenciosas Intenções O que se pretende é ccns t í tuc íq
nalizar-,se a interpretação hoje corrente em cet eremaocs seg
mentos da transacionalidade das empresas multinacionais apé 

tridas e exclusivamente movidas por interesses mercantilistas

e para quem só os fins interessam

JUSTIFICAcn·o

JUSTIFICATIVA

o capital estrange1.ro não tem representado o ins

trumento ideal em favor do desenvolvimento interno, mprcê
de uma série de subterfúgios de Que se valem as eMpresas 1llJ1.
tlnacionals, seja na sonegação de tributos por intermédio

da criação artificiosa de "prejuízos" em seus balanços, se
ja na transferência de capitais às suas matrl.zes, Dessa for.
ma sua presença tem se tornado improdutiva para não dizer
deletéria, POl.S, em quase todos os casos, tais agentes ecet
nêmicos se constituem em valvulas de sucção de nossas dq'u.!!

zas,.exaurindo-as e provocando profundos reflexos negativos
em nosso meio social. Impõe-se fiscalizá-las COM rigor e di!

clplinar a remessa de seus lucros ao exterior \ em nome do i~

teresse pátrio

Acrescente-se'

r.r- .~U•• "'fC ... ,J'j,.f.UI'••,U... .,

EMENDA

/EMENDA

r.r ~."......"O.,....,.UI'...'"... _,
PlENaRIO

EMENDA lP14998-3
FJ DARCY DEITDS

DARCY DEITOS

PLENARIO

DnCY D3!TO'5

JUSTIrICAçno

:En'llUnto nulhõeEl de br 's1.10i::-oo jr-dcce à -1::l";"f?
BOfZ'e~d.o toda. sorte de Vl.c;tnsitu.~ca, uaa perecãe de :lT1yil=Gl.c.
dos, as ourrt·'lS êe p:=:oceseos o.rti~;LO.l.0003 receber, -encãr-c-iuos
verc!adeir~ente eeccnõof.o-ca, n~ eccéra-eac \ ... rr'Y'çõc,: coloti
vca,

A m:Jrenstl. co td ·in.'fl·.lC!ltc demhlcio "'c::,.':'.~~::,}cez
eupez-ãcree ri. ~o::>, 200 , 300 ")11 cz-nccdcn ~IP'Ca.J..c o, c Cot"r- ~~:::._
doa Co:l.OOS, ate "OJ_-", de t .. 1 ::l2r 5:0 rlc c::'!J.Z"'ÜOtl. tr'.Je cc-> e õo 1c~"

eenecacde- Q :lrivilcc:inJor~c, e 1Jn le.:;it:'o d~1l..·(l;::l. ô- "r.~,,·n'l" ,
ver t;:l ernnüo bobro' cõc 03 coi'~o.!J ,:,<,bl:l.co.c "cv-rdc Õ. 0..e-c, .......1"00"'- 1
1;rolavcl t'!:. cw cnca, ("clieio '_i.o c v:mtnl..e"l"J nt-=:'"'llíc.O:J 'l. ce;» c r

~e~ooo. I
A futt.rl Co~rotJ.tlUçg;o ':l~::!Cl-3o. colot."r t.... "1.... 1""1.

r~ e tnio :'l.bsm.tlo.J lJ..-.j, t l:lllo c. rc n' r.lçffo J:!/":::t. c. 'lCl !:'r.; ~~no
pnblic..o 0" -:.~r<Ü, l""'j '10'0 C:.'l }lrt:ri:l .cr li~~ ,'e df' C'O tl'l...."o:

Dê-se, ao Art ';02, a seguinte redação

A declaração de bens pessoais das pessoas investidas

de função eletiva ê medida aconselhável em favor da moralização
dos costumes políticos. hoje tão degradados em nosso País o que

mantém em descrédi to a representação.
Impõe-se, contudo, que as declarações sejam prestadas

com absoluta fidelidade que a- lei complementar estabe Ieceré , em

duas ocasiões no instante da posse e no final do mandat~, por

suas óbvias razões

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art 302

"A:rt 136.. ..... .•......•.• ... •...
§ único _ SãOt obrigados a fiel declaração de seus bens

todos os detentores de cargos eletivos, no momento de posse e no final

do mandato. ti

"Art.3D2 _ Os investimentos de capital estrôlngeiro

serão admitidas no interesse nacional como agente supletivo
da economia nos setores em que o empresário brasileiro não

se disponha a atuar"

IX - a lei fi:-"t'.rÓ. a. rl!~"ç~o l~C TIo'" 'J: rtc-c o t ..'1.

ior e a rtencr- rerl'.lner~ção n~ eezvaçc pÚblico, :ne .rnc- l'ot:cr'~ 
Sl!r i.'1forJ.or Elo' us, S '.1:lrio I:1:l.n:L._O e ner- S-'!,l"l':-cr.' ., :.re'1-:''' ..1"15
r~oa ...::CnJJ"os, vcchdo. a ·tt11.çê:o 'la Ã-U?':l..cn.. '':lr o-reccc ";:3.1orcc LO".) i
lloteuo n.l,::,.1t7.3.. 11

. .

JrrS~I'?rCllr.rc

"Art. 86 - ~ .

o f te:!. n: do .Art. ü6 do Prcjct9 ôe Co:uJ-t:l.t .i9~0 ~.'C"':::' "l
ter eseo redação:

n:'31:Jt :'CDIS'!CA.TI'lA
DISPDSITI\~O E:~:'DADO: Art. 8G

EMENDA lP14995-9
(l

tJ

CC;";;j
ffiJ'~e;y;]

Tunf.un"'O.II<>------------,

," JUSTI:FIL.A.........

DARCY ~:cITCS

cens ea eu rne e Osmundo Rebouças

•

Art. 301- Serã conSl.derada empresa nacacne r a pessoa Juridl.ea

const.l.tuida e COlQ sede no 1'41S. euj c controle decisorl.o e de cap~

tlll ~steJa, UI earãter permanente. exclusivo e incondic1.onnl. sob

a tl.tularidade d:lreta ou indireta de brasl.lel.ros ou por en t a dade s

de direito públl.co aneeene ,

Dê-se ao art. 301 11 scgu:Lnte redação:

• I 

II -

UI - a realização de fiscali7nç1o, J..nvo:::;ti~,::ões

inspeções e auditoria orçamentária, fira."1::eira, ol'cracJ,onnl, :?str

monial e contábil dos ó~gãos e ent1cí.rl.dcs da adrnl.-:lstraqão d2rat"l

ou indirct:l do LegJ.s1ativo, nxecutivo e Juà:l.cJ.tÍ:t"J.o, J.nclusJ.ve an

tarquias, en:Jresae públ:l.cas, soci.edsde de cconC::::Hl Olst". e funda

çôeD públicas; I'

"Art. 138 - •••••••••••

g indispensável. para resguardar aos b r e s Lt e r rc s o comando da

empresas tratadas como l1acl.onais. que não se ace1tem e s r r ang e r r e s

(apenas doml.c1l1ados no Brasil) como titulares d c eaa s emp r n e a s

]f uma questão de assegl,lrar um mín1mo de s ebe r em.a ne c r cu a I em no!,

sas decl.sõll;s Il;conôm1caS e reservar aos bras1.1C"1.ros o tratamento

preferenc~al que for dado ns eep e e s as n aca cnua's ,

A adminlst:raçao do Fundo de Garant.ia da Prevldênc18 Complemc!!.

tar deve-rã sel: entreG'Uc a u1I1a inst::l.tuição flnance1'ta gO'\lcrnnmcn 

tal. com competênClIl têc:n1ca na área atuD.rJ.al e na gestão de '1tl

VOGo colll alta c r c d ab a La d ade popular c cora grande nUl!lCro de lOjas

em todos os estados b r a s a Le a cc s , Duns :Lnstlcu1ÇÔCS cumprem cumul~

tlVllmQntc esses tr(!B rcquls!tos, o Banco do Brasal c li CI11.xa Eco

Ec:onômlca Federal re caanéc a preferênc1.4 sobre esta últ1ma por

dispor aa nd a dos funC:l0nâr1C1s do extinto Banco Nac10nal da Hab a r

t:ação, que lne~rporam Um ccmpe t e rrt e grupo de at\,lãr~os e pesGuls!.

ãeee.e ope'taCl.Ona15 adequll.dos a essa tarefa.

Dê-ser ao item UI, do Art. 238 do .t'rojeto de CO"1st1. 

tuição, o sO/iUinte teor:

não ae poce cYC!UJ,.r, dentre as to.rofll~ dot. ~r2b~n"l:!;::;

de Contas, a do eXat'le co~táb11 d la operações p:ra.tJ.cl1d~a pe10lJ

Podoreo c érõJoo púbhcos tlujel.toa ~ SUll fiscnli1.tç:!0.

JUZTI'FICAC'\O

m.:DztrA ::CFICHTIVA

DISFQSITIVO I:.':ErmA1XJ: item IrI, do Axt. 138 do ProJeto de Conctl:'.:U1.

ção.

EMENDA lP14991-6
(l

,EMENDA lP14990-8
('J

(!l

JUSTIFICAcno -::;:'2~r::,," ADITrr i\
Dlnl'CS;r.:rro ~~::~::;;"nC: A.rt. 2G:i

Acro:;orcente-st>, ao A='t. 20';5 do Prl)~nto (10 Co' '1titu.V:5:o, o
se.::;t·.).~tc ! te::!.:

IfArt. 265 - •••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••
I -

XI - institttir :l:' ostOIJ 001'7:0;

a) -
b) -
c) 
(~) -
e) - O- ttto cooJo:-.. tivo, ar>SJ.!"' I" 1 "l;L:!!:!.CO .._~\ e

le cel.bredo- entre o as::oc:!,e.do o ':l coo:er t:l.''!'. 0.1 entro cc::;t:.r·':;l
w.s n:..sooio.dnD e q'UD ....trn'\oE'. !lar :f:l.:".\ C> ob~~to coci.ro1.." j

JUSTI'::'ICArXr

:~tc~;~~io~~~~~r~~:?~~1~~~~~g~~r~!~~~i.1~~'~I~~~~c~~c~~~e_
~=s,,~ i=.ttib-.'t.":.')~±l·dc de'\·o '1l"'r c~. ::J::'tÇl:'" f> r:o tc.:~o cc! r

t1tueio C'J. cO o i.-:·..tr~\.~ e::;o {'o crccc'J lte 1'or"1. l:'C~l":1 '." ~~o ~r..";c

"'.:.-:l. COopQr~tJ.vJ.::t:l, Jo: in.1ioct1tivC'1 i .'o:.t~·ci ... .:lc:c'.ê .icO--'ci",l.

G;=J
fÇf~~J;}

DARCY OEITOS

O capital alienígena, sempre que construtivo, deve

ser bem. recebido.
Mas o Brasil somente alcançara sua efetiva indepen~

dência tecnológica e ecoClómica Quando alcançar níveis solIdos

de urna economia auto-sustentada !-Ias tal' objetivo estará com..

prometido se o empresario brasileiro continuar sofrendo a su ..
premacia da concorrência do investidor estrangeIro, avantaja

do em recursos financeiros e tecnológicos.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENOADO Art. 301

PlENARIQ

r.r- ....'....fCG......l.f.U••• W,...lG _,

EMENDA lP14996-7
(l

r.r----------TlI'.r....T""'.~l.

DAROY DD!TCS

" Art. 137 - A fiscalização !'ina."lceira, contábl.l, orça:nen

tária, operacional e patrimonial de. unJ.ão será exerCJ.da pell:! Con 

grel!aO 1l'8cional, media-te controle externo, (] pelos slute!:ltlS de

controle interno de cada Poder, quanto aos aspectos de ei'J.o~c2a ,

eficiênoia, economicidade, J.c{J'.llJ.dade e legitl.mJ.àade, n::l. f'cr=-.a da

lei.-

Dê-se, ao Art~ 137 do Projeto 6J.stemat1zado, o~ta reda

ÇOOt

~mA r.::CDIF:::C1TIlfA

DISPOSITIVO n::::'m:J:O: Art. ~37

EMENDA lP14992-4
(l

JUSTIFIlJACÃC
Acrescente-se ao Art 301 do projeto de Const1tui~

ção:

A emenao. apenas introdu:;:; no texto Do expressão "ocr.tábl.l'

quo ccna1doramoIJ indiflpensável ao aperi'e1çoo.ccnto do dJ.~po~a tJvo.

PLENJtRIO

D\nCY D:GlTOS

El'JrnmA MODIFICATIVA

DISroSITIVO E!':ENlHDO: Art. ~45

r.r T••T.,.UIT'"..~lo

"A't't 301

§

§

§ - o Estadô, atraves de leis especiais,'::2.n
cederá estImulos às mIcro, pequenas e médias empresas, favore

cendo-as com legislação fiscal di ferenciada. ti

JUSTIFICATIVA

r=;~~~~

tç!,~'ãLã7J

OARCY oEnos

.LI~I.'./c.~'••l.f.ulc.w,...l.

EMENDA lP14993·2
(l

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 136

•• Acrescente-se, ac ArL 136 do Projeto de Constituição,

o seguinte parágrafo:

O preceito sugerido objetiva preservar as conquis
tas já obtidas pelas micro. pequenas e médias empresas, atra 
vás do Estatuto da Microempresa, eis que as mesmas representam

um universo estimado em 75~ de participação ativa na economia

do PaIs.

Dê-se, ao A1."t. 1'45 do hojeto sistcma.tJ.ZtldO, a sesuin-

te redação:

"Art. ~45 - Os UitlJ.stros do Tribunal de' Conta., da tinião

Berão escolhidos dentre brasileiros maiores de trinta e oinco
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JUSTIFICATIVA

o dispositivo inscrito na alínea "m", do inciso IV/

do artigo 17, do ProJeto de constituição representa um 1aI'lentãvel

retrocesso ao ecvrmenec sindical brasileiro.

Assim, o que é inccnwniente é a impOSição de cama êl-
ra baixo, de modelo sinchcal preconizando este ou aquele princí-

pio (unidade versus pluralidade).

O movimento sindical brasileiro ê bastante maduro

para, por S:L só. traçar os seus rwnos sem qualque1: tneervençãc e.a

t2:t~1, acc ecr-ace d.::. p=êp=i~ .::.l!:l:::o::. "a" do mcam.o inciso a, Artigú.

JUSTIFICAC1l;.

Entendemos que não mais se Jus t tf tca a cobrança do mpcs t;c

conhecido como f audêenc , ap'l tcadc aos terrenos acr-serdcs de mar-r

nha , tendo em vts te a nova realidade urbana do PaÍs e o fato de

que mUltas dos seus ocupantes detem a posse hâ vmte , trlnta ou

mais anos. sendo, portanto, uma medida de mequfvccc mter-es s e s.2

c re l , e ã vrs ta de que a imensa maioria de tais POSS(!lrOS e cons 

t1tuida por pessoas de classe ba'i xa de renda.

B!.fENDA SUPRESSIVA

SUPRIMA-SE integralmente a alInea "m", do inciso IV, do artigo 17,

do ~'proJeto de constituição da Comissão de Sistematização.

ro\J2!1°~'~-·-.&r-.-t/.<-<t-.-r=-----'1pr7J;;'D'U
~_ @;:;;;;;:;;:t"~"""'" ) fuj;;;;n;
=- lllfll'.U.fl'<e.<çb

rr;~~'~'

ffiJ~~7;;

DARCY DEITaS

As penitenciárias, longe de reeducar o detento, são ve!,

cacefras escores do crime, não cumprindo seu verdadeiro papel

que seria a reintegração do recluso à ~ociedade após cumprir

sua pena.
Está provado que o trabalho, que os psicólogos denomi

nam "terapia ocupacional", ocupa a mente do detento com preoc!!

pações sadias. Contudo deve ser voltado à sua profissionaliza
ção para lhe propiciar meios a obter fácil colocação no merca
do de trabalho quando deiXar o oreelnto,

JUSTIFICACAO

_ o Estado dotará o sistema penitenciário 'de

condições capazes de reeducar o detento oferecendo-lhe traba
lho profissionalizante ao longo do cumprimento da pena."

xv - ••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••.•••••• ~.

I:'LENARIO

"Art. 12 •••••••••••••••••••••••• - ••••.•••• '.'-' •••.••

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 12
,ew:J-'tlk""xt/

_ .p.Acrescente-seY'do Art. 12 do Projeto de ConstituiçãO;O'1l1"Ct.
~'.

EMENDA lP15004·3,

f'l

r;r nuo'''''u'roe&Ç1o

anos, de idoneidade );loral e reputação ilibada, e notórl.ca ClOnhao).!

mentos contábeis, jurídicos, eccnêaãeca, fina"'lceiros c de admmi.§!.

tração pÚblica."

"Art. 66 - •••••••••••••••• , •••

JUSTIPICAC'ÃO

J"USTI::?ICACÃC

Dentre as qualificações e:t:LgJ.eas aos postu1!Ultcs ao

OB:rgo de l.tinistro do TrJ.mmaJ. de Contas deve se J.l1cluir a. de co 

nhecmentos contábeis.

Aléo dessa aptidão introduzida ao texto emendado I DU.

ser.iJ::los como ln:1is correta a redação lO ••• f"2nenceiros .=. de adnlí _

nistração pÚbl1.c'l" , ao invés de • • •• f;!.nanceiroE .2!!: de eõmmae

tração pÚblica".

Acrescente-ns, ao Art. 86 do Pro;;eto ne Co.wtit1.ução,
eata diaposiç~o:

E13ND.A !DI'IVA
DISP03I'U'lD 3l.:ElIDAI>O: Art. 86

RACI1ID SAtDlI.NHl\ DERZI

'ud~'./eoYll.io/l".~ou.. 'lo _,

Constltulnte FlAVIO PALMIER DA VEIGA

PlEN1(RIO

Constitui.nt:e

üons t r tumte FLAVIO PALMIER DA VEIGA

PLEN~RIO

33'1
Acrescente-se e rspcs t t.rvo ao Art. ~do ProJeto com a sesum-

te redação

•

Acrescente-se dfspositnro ao ar-t. 372 do Projeto com /I. s!,

guinte redação'

Plenár.1o da Ass. Nac.1onal COnstituinte

"VII ~ drr-e í tc de todos ã prãtica de atiVldade

fisico-despodivas assegurado pelo Esta

JUSTIFICAÇ~O

palavras de Ruy Barbosa. para quem "tratar 19ualmente os desiguais

ou deslgua lrnente os i guai sedes 19ua 1dade flagrante".

A Ertenda atende Justa e oportuna r-erv indi caçãc da ASSOC1!

ção dos Professores de Educação Fisica do Estado do Rio de da

ne i rc , traduzindo deliberação adotada nos anos de 1986 e de

1987 em dtver-scs congressos. s entnêr-ics , cursos e encontrbs da

classe.

Pode-se afirmar que a prãtica de e t t v t dades fislco-despo.!.

t tvas C0110 um dever do Estado se ms er-e nos direitos fundame'l-

•
do".

contexto sêc to-eccnôat cc e. portanto. de natureza cons t i tucte-

Procura-se estabelecer a regra da 19ualdade na concessão de

beneficlos a dependentes de servidores C1V1S e mllltares. CoMO for

ma de assegurar-se a democratlZação do slStema de segurldade so

CHl.l, para o que. lncluslve. invocamos as sãbl13.s e sempre lembradas

na'l ,

JUSTIFICACXO

f1ol.P.NDA :ADITIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO : art.319 do Proj. constitu!cão •

tais dos cidadãos. tratando-se de questão que deve figurar nu,.

"VIII - eqü'i dade em todos os benefTcll con-

une/.u'...IeO'õie' __,

r-es C1VU e eu t t ter-es '",

ced t dcs aos dependentes de s ervrdo-

r;r nqft/ltrlllflC&Çle -.,

r.r-- '~u.úlo/C.~lnIe/l""e.~'u... _,

EMENDA·IP15009-4
['J

f'l

r.-----"·"''''''~'i,_-----,

I

r-;~:~'~

cr;;~~;;;;J

DARCY DEITOS

•• I"_/C.~"..../.;;'e'~'II'"
PLENARID

a)-

b)- o uso da Informática terá exclusivamente

destinação científico-cultural, vedado seu emprego para v.íc-,

lar a privacidade do cidadão ou atentar contra direitos poli
t!co-ldeolõgicos. "

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 12

"§ 3Q No prazo de ClncO anos fica exti.!!.

ta a cobrança de laudêmio sobre

os terrenos de Ilarinha·.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. letra e, do item VIII do Art. 12 do Pr,2.
jeto de Constituição

Os recursos da Informática não devem se prestar
a outro tim senão o de enriquec:er o conhecimento cientIfico
e aprimorar a!> conquistas culturais, a par de Um sentido e_

ducativo em prol da elevação dos padrões de vida da soc1ed!,.

da.

JUSTIFICACAO

VIII .. ACESSO A RE~ERENCIAS E INF'ORMAÇOES SOBRE
A PROPRIA PESSOA

JUSTIFICATIVA

A educação poliUca do povo deve merecer prloridade. Aos
órgãos de comunicação social, notadamente a televisão e orá..
dia, de larga penetração nos lares, devem ser dirigidos em fa

vor de uma formação cívica ideal, c rerecendc-se a sociedade 

elementos e.sclarecedores sobre a importância da Constituição

e o seu significado Tamtiem é relevante a informação sobre as
leIs, orlentando a população quanto a seus direitos e deveres.

"Art. 12 •••••••••• _•••••• ~ •••••••••.•••••••••••••

IX .. A INFORMACJIQ

a> -
b) _

c) - as emissoras de rádio e televisão reservarão
obrigatoriamente esoeccs de tempo para divulgar temas de cu
nho crvrcc-ocrrtrcc, especialmente em torno da Constituição e
das leis em geral."

ncrescente-se , ao Art. 12 do Projeto de Constitui_
ção, o..seguinte UemR:tt~'>'l<~ , c; ~~

Aérescente-se.~lSpoS1tivo ao Art. 312 do ProJeto COm a segul!!.

te redação:

EMENDA lP15007.8,

f'J

f'J
r;r----------Ttne'.~""lel;ie __,

EMENDA lP15006·01
f1

DARCY DEITOS

DARCY DEITOS

PLENARIO

"Art. 27 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 52

serescenee-ee , ao Art 52 do Projeto de Const!

"Art. 52 •••••

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSiTIVO EMENDADO: Art. 27

I _ O AlISTAMENTO E O VOTO

a)_

b)- são obrigatórios o alistamento e o voto para os
maiores de dezesseis anos, salvo para a$ anal fabetos, os maio

res de setenta anos e os defic1entes fisltos "

A blinea b, do item I, do" Art. 27 , passa a ter es~

- As riquezas minerais e o ouro extraído, bens

da Nação, somente poderão ser exportados mediante rigoroso coE.

trole da União e após aprovação do Congresso Nacional "

JUSTIF"ICATIVA

Os Jovens COlll 16 anos de idade já dispõem de meios

intelectivos c:ap8zes de torná-los cidadãos em toda sua plenitu

de e, portanto, com direito de es""colher seus '"representantes

.lUSTIFICACAO

ta redação:

tuiçi!io:

Sendo bens da Nação - e não dos Governos que

eventualmente exerçen o poder - as riquezas minerais do subso

lo, dentre elas o ouro, devem ter sua exportação submetida a

rIgoroso controle Que a leI estabelecerá, além de prévla anuêE.

eia do Congresso Nacional como fórum privilegiado da represen
tatividade popular. O Pais não pode ficar sujeito à intempest!
vidade ou insânia e, também, impatriotismo: de maus gestores.
do patrimônio público. Tudo e todos devem ficar sob o império

da lei, porque es t.a deve estar invariavelmente voltada a pre-

servação de bens e valores, de ordem mater1al e imaterial.

.. ~-n:x!'..1.J.zo'l_De ~no ll.r:lsil ti. t:.arciIUl;n;~$50 ''2 )e'.fJoe.
10031;'. nc cceeac a carGo:;! rublicoo. ü-ã- O=':''''lnis-o l';lt't .t-Q iI~ _
J:)õe, n se\} cC'prJ.c.~orll;·it:lçõ(!D de i~ll0 <:0<;; c~·:l'iuo.toat see-cc
os z.cãs dJ.8;t-";:.es e cbsurdo:J 00 cr1·e:'ioa cc2o,·doo. T:u.'J ::.orr....s
n:fro"1t:;un '""'OJlife"3t:uente 00 dir6J.toe !lU~"lOB. De',e, ,oic, :' "ovo.

;:t~e~~~~~~~~s~ed~~C~~~~~~~~.~f~iet;''1~c:~~l~~.a:;~: :'~t~,~::;;'3
e:: plen'l. potencic.lid::de de rlU'fl e..erCJ.nn vitais, !''l{<:'' 10'1.::: e

~~ :~~C~~~;tc~;;;~ê~~'1.;:{cl~l ~:;;~~~i~e~~~;c~~~ ~r;t~: ~~:il~~-
tr~çiio. ~

• A...eit-vt oa, poró;1 , na exoeçêeo "100 CMOS ôc evi 'ee-
to inct'-Il'ltib:1.lid'de, co rc [!.r:..~.cleB '.!.l6 exie;oJ:i o o·_.ll'o,,:,o de for
çn l'l1cc:ul".J.r cu (~C reC'"llD3 ntl ti.~Ol::.

=- fUfO/.utT""''''õi o

"' .~I• .l...fCu'ule/luno.,.do

EMENDA lP15002·7,

l!J

EMENDA lP15003.5!
[!J
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('JPLENMIO

nt-se nova redação ao artiqo emendado,
nos sequintes termos

"An'I'.3l9 - A LEI DISPOR1í., PARA eFEITO

DE: REPORtiA AGRARIA, SOBRR OS PROCESSOS AD"tINIS

TRATIVO E JUDICIAL DP onSI\PROPRIl\C~O POR nlTf.~r;

SE SOCIAL, ASSEGURANDO AO DC<;APROPRIADO AMPIJ\. '

DEFESA, VEDADA A 11'1155110 PRovIf;tlnIA EX'l'RAJUDIÇ'IAL

3ustificat1va

A nova Carta deve, em hcmenaqem

princIpies que xeoem o Estado de Direito nemeceâeãee , vedar'
a possibilidade do estabeleciMento por lei ordinária, da '
imissão provisória por ato administrativo, sem. a participa

cão do Judiciãdo. Se tal viesse eeeexee, o Poder Judiaiá _
rlo, seria submetido a histórico desprestlq!o, alêl'l de abtir
a DO'isibilidadc para abusos os mais diversos que, inevi ta 
vclmente , seriam cometidos. Os proprietários rurais não DQ

dem , tambêPI, ficareI"! , eternamente, pressionados hela co"\s 
tante possibilidade de serem desalojados de suas terras.

EMEN~A lP15012·4 L'"..'- ~
~TITLlINTE: RICARDO IZAR J rr;;;,e-

•u • .ülIoICO..ltllll..... C......lI -,

I l'§i-;:rtt'1:

empresa do Estado tende: a ser utilizada como instrumento de exere í-,

cio do poder e para outros objetivos que não 05 estritamente empre

sariais. Seu desempenho, portanto é mais oneroso para o cidadão

inferior, quanto aos resultados, para a comunidade do que a atuação

das empresas privadas. Tal diagnóstico é idêntico em todos 05 países

e períodos históricos, sem exceção.

Desta forma, o anteprojeto opta pela iniciativa privada,i!!,

siste na valorização do trabalho, não deses t.ínufa o capital nacio 

nal ou estrangeiro, impondo a este último apenas as rest:riçi5es que

em seu país de origem ou de sede f~rem impostas ao capital nacãcnaã,

equipara as empresas estatais às privada. na busca da eficiência, e

reduz a Intervenção do Estado apenas a ev!.tar abusos do poder econ.§.

mico e para suprir insuficiências do setor{lprivado

No campo da reforma agrária permlte-a no concernente às

terras improdutivas,visto que se fosse possível permiti-las em ter

ras produtivas geraria cl1ma de int:ranqüllidade,que resultaria

desestImulo à atuação daqueles ruralistas que têm permitido ao 8ra

sl1 estar entre os grandes produtores de grãos no mundo,sobre po!.

suir pecuária de espceesêc •

Toda Constituição que expl1cita demais,dura de menos. Os

do Imposto sohre Produtos Industrializados {IPI}, incidente sobre os
sobre os produtos ãe inaústria do flUllO e de bebidas, considerados s,!!

pêrfluos, que se destinarão ã formação de fundo especIfico para o
custeio de gastos com J=teforrca Agrária e Habitação, indiscutivelmente
questões prioritãrias, aeja por se constituírem sérios e graves Pl:'2.
blemas sociais, sejA pela importância que representam. para o desen.

votvimento do PaIs.

,EMENDA lP15015·91

l!J CONSTITINTE KOYU IHA

lUT'G/J<lI .. ncr.ç1e' -,

Dê-se nova redaçlIo ao artigo 482

Art. 482 - Seda ·unirtcados progressivamente os regimes públ1cos de
prevldt!oncla existentes n'"a data de promulgação desta Cals

tHuiçlIo, ressalvados os regimes previdenciários própr1os
dos servidores públicos.

~-__- __--_-llX'el~ulf"~

Substitutivo ao capítulo I e capítulo JI do Título VIII..'
princípios gerais devem ser amplos e claros, permitindo flexibilida

de de atuação Parlamentar, no tempo, capaz de adaptá-los às real1da

des, crises, desafios e necessidades de cada período histórico

luIOINn"IU;1G' ---,1

Acrescente-se, onde couber, ao TItulo das Disposições Transit§.
rias do ProJeto de Constituição da Comissão de Sistematização, o s§:.

g\Ú.nte dispositivo:

-Art. • A duração do trabalho a que alude o item
XV" do art. 13 somente entrará em vigor após a redução da
Jornada de trabalho. a ser feij:a ã razão de urna hora por
ano, durante oito anos consecutivos.

E;;;;;--,
&"!O~JNJ

CESAR CA!..s m:TO

EMENDA lP15013-2!
:flArt. l.a A Ordem EconOmica tem por fim real!zar o desenvof

vlW1ento nacional e está fundada na livre iniciativa e na valorização'

do trabalho humano.

Art.21l O Estado apenas participará das atividades acon6m!

cas se o setor privado não for capaz de desenvcfvê-Jasj pcdendc

pr1 ..10, em regime de concorrência sem privilégios.

§ Primeiro:As empresas t.reesnac.ícnefs controladas por

p1ta15 nacionais, estrangeiros ou do Estado, sediadas no País,terão

O Mesmo tratamento legal, na exploração das atividades econôm!cas.

§ Segundo: As empresas transnac10nais estrangeiras apenas

sed outorgado tratamento restritivo, se no pais de sua origem ou

de sua sede houver idênticas restrições às empresas transnacionais'

bnsileiras

DA ORDEM ECONOMICA E FINANCEIRA E DA POLInCA AGRleOLA.

F'UNOIARIA E DA REfORMA AGRARIA.

Art. 31:1 A repressão ao abuso do poder eccoôercc, caracter!

udo por domínio de mercado e eliMinação de concorrência, será def.!

Parágrafo primeiro. A vigência da. redução terâ seu
imcio a partir da promulgação desta Constituição.

IHA

Plenário

JUSTlfICAÇAO

O serviço púbHeo constituI-se tradicional e institucional
mente de trabalhadores que dos demais se diStinguem a partir eeseu
dos seus objetivos.Merecem estes.portanto. tratamento diferencIado
e neste particular o Projeto Cabral não discrepou.

No que respeita, contudo. à previdência devida aos servfdc-,
res públicos, o Projeto se afasta da premissa básica, notadamente nos
artigos A82 e A87, que preconizam unif!caçlio indiscriminada dos re
g1llles pútsllcos de previdência e a canal1zaç~o dos recursos destes pa
ra o fundo Nacional de Seguridade Social. como se este fosse real~
te, o responsável único pelos benefIcios e serviços de previdência
devidos ao servidor público e. ears , de garanti-los m nveis 'ccepa
t1veis com o Onus representado pela funçDo pública.

tUi que se entender como Servidores Públicos todos aqueles
que a qualquer título prestam serviços ao Estado entre eles aqueles
que não sendo funcionários públlcos "Str-1cto sensu'' ficam à lIIargem
das normas estatutárias reguladoras da f'unçt5o pública que protege
o servidor e sua família, e também da ConsolldaçAo das leis do Tra
balho. da qual também se ocupam o~ regillles especiais.

. Ds servidores ao abrigo da C.L T". certamente, tal como ago
ra ocorre, eb t er ãc amparo dos Sistemas Gerais de Seguridade soc:a17
05 demais devem contar com amparo próprio, até porque, muito dos tis
ees sociais já são abrangidos, de uma forma ou de lJutra, pelas dis-
posiçlies estatutárias que devem regular a relâçAo funcional a par _
tir dos principias consagl'ados no texto constitucional.

Portanto, distinguir, mantendo_se incólumes, os regimes pre
videnclár!os próprios dos servidores públicos em genl, é coroUrlõ
Inafastável dãs garantias e prerrogativas consagradas nos artigos
85 e 94.

TUltl/....ll~Ia'---------_-,
O artigo 3.5& da seção 11 - Da PrevIdência Social- será reescrito
COIU B seguinte redaçlIo:

Dê-se nova reáaçllo ao artigo 487

Art. 487 - Todas as contribuiçlSes sociais existentes até a d.h d.
promulgaçDo desta Constituiçao, salvo as destinadas lO
custeio dos 1:'egimes de p1:'evidência dos servidores pl1bU..
COSI passarão a integrar o fundo Nacional de Segurldld'
Social.

11I~1...,"~' ......

,EMENDA lP15017-5
tJ Constituinte KOYU

['J
PLENJt.RIO

CESAR CALS NETO

Parágrafo segundo. Acordo trabalhista, entre empre
gados e patrões, poderá fixar jornada de trabalho que nã~
poderá exceder a 48 horas semanais".

Acrescente-se ao art. 270 do Projeto de 'ConStituiçã9 o seguinte
§ 59:

Em atenção, porém, ao ..fato de o mercado produtivo
estar habituado, há tanto tempo, ã jornada de quarenta e oito horas
semanais, entendo ser prudente adaptá-lo ã nova realidade, reduzinao,
para tant.o, a Jornada de trabalhe li ra.'2.ãe de uma hora. por ano, d~

rante oito anos consecutivos. A vigência da redução teria seu .inIcio
a pa:rtir da promulgação da presente Constituição. Per~m1te-se, ainda, I
que 05 empregados e empregadores possam adaptar suas jornadas de tr,!
balho de acordo com o desenrolar da economia, através de acordo tr,!
balhista.

Jt1S'l':IFICAÇKo

a estâ9"io de desenvolvimento e automação por que

passamos Justifica tal pretensão, até mesmo porque IllUitas categorias
jã o conseguiram.

Desde a COnstituição de 1934, vigora entre. nósoli
, mite má~~mo ~e oito horf' diãria.s1u quarenta e 01t'O heras semanais:

Contudo, é reivindicação antiga dos trabalhaaores
e mesmo de alguns setores patronais do Pars, que o t.rabalho semanal
não seja superior a quarenta horas, com duração diária não excedente
de oito horas.

rOA lP15014:1 L".., ') F:';~;',~

f:J -) t\ii~'~7;J
~-_-__-----lUTGI'U.Tl'lCJ,çlo

eional constituem monopólio da unãão , exceção fdta à hipótese de

contrato de risco, autorizado por lei.

Art 70. A redução das desigualdades econômicas regionais não

poderá implicar restrições ao desenvolvimento dos estados mais evo_

luídQs.

§ t3nIco; A pesquisa e Q lavra do petróleo em terrItórIo n!,

Art.8g O regime das empresas concessionárias ou permissio_

nárias de serviço público não será distinto do regime aplicável ~s

..
nida em lei complementar, submetendo-se à sua disciplina as empr!.

585 privadas e as do Estado.

Art.41l A União poderá promover desapropriação tenitorial'

rureI, mediante pagamento de justa inden12:ação, em dinheiro ou tU,!!

los da dívida pública, com cláusula de exata correção monetári:l. pa

rI um prazo máximo de 10 anos, permitindo-se sejam utilizados

quitação de débitos federais, a qualquer tempo, de natureza tributo!

rii! ou não.

§ 110ico: Para efeitos de reforma agrária, as desapropria 

ç"es nlio podem incidir sobre terras. produtivas.

Art.5Q A intenção do Estado no dominio econlimico,sempre t~

porárIa, para regular, d!storçOes de mercado, ev1tar conflitos

clais e promover o desenvolvimento. s6 poderá ser autorizado por

lei de iniciativa do presidente da República ou do Congresso , ouvi

da ComissãO Bicameral, que proporá os limites da intervenção e

eetce orçamentários para suportá-la.

Art.6g O monopéllo apenas será autori~ado pelo Congresso I

Nacional por lei especial aprovada pela maioda absoluta de ambas as

ClSas.

demais empresas que participam da ordem econ6mica nacional.

JUSTIncATIvA

eficaz que 8 lni~lat1va estatal no campo da Economia, vi$to que

A Ordem EconÔmica baseia..se na iniciativa empresarial,

portada pela conjunçãO simultânea de trabalho e capital.

Em uma ConstituIção sintética, que apenas veicula princI

pios gerais, capazes de permanecerem no tempo, além das conjunturas

e das circunst'âncias epis6dicas ,deve-se evitar a particularização I

de situações.

O anteprojeto de oito artigos objetiva criar tais condi-

çllies.• A 1Jvre iniciativa tem-se reveiado no correr dos anos mais

-Arlt. 270 .

'I '; •••••••••••••••••••••

§ 59 - Na fe'iJulaç-ão do item IV deste artigo,será cri!!.
da uma sobretaxa aos produtos da indústria do fUInó e de b!:.

bidas, que constituirá fundo especIfico dest.inado a

custear gastos com Reforma Agrúia e Habitação."

JOSTrFJ:caçÃO

o prop5s1to da iniciativa. visa assegurar, no texto constituci.2
nal, fonte p8t:'JlUll18nte de r.curao. f1nance:lroe:, a part!r 48 sobretaxa

Art. '56 _ E assegurada aposentadorIa coa proventos de valor Igual li
calor r~munerar;ão dos tilt11110s doze lIleses de serviço, verificada 11 r,!
gular1dade dos reajustes salarlais nos trinta e seis Ileses anterior-e
ao pedido, garantido o reajustallento para preservaçlIo do seu valor r
aI. cujo resultado nunca será inferior ao nÚllero de salários atnl.os
percebidos' quando da concessão do benefIcios:

a) cora 35 anos de trabalho para o homem e 3D anos paxa a _

lher;.
b) Por velhice aos &5 enos para o homell e 60 anos para B li'

lher;
c) Por in~al1dez;

§ 10 A lei. estabelecerá tempo 1nferior ao previsto aos da

aodalldades aclaa, pelo exerclclo de trabalho noturn ,
de J:'llvez.-ento. penoso. Insalubre ou perIgoso;
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JUSTIFICACRD

A redaçaoproposta vee dar nova estrutura ao aJ:tigo 356, reestrut
-randn-e e acrescentando h letra"bll' 65 anos para o homem e 60 para a
.ulheres, pois entendemos que tal como a letra "a" prevê tempos di
rerencreccs para o homem e mulher. deveria seguir o mesmo critér.io n
caso da letra "b" que trata da aposentadoria por velhice • Embora sai
beeos que DS dispositivos apresentados ja esta contemplado no atual
prbjeto de Constituição,coll eeceçêo do itelll "bIt, estamos reapresenêa '

do COIIO medida de ·segurança e reforço"

EMENDA lP15018-3
tJ CONSTITUINTE AL~I-ZIO CAM;~~·

• ~tMi"o/COMII•• o/.u.tOMII'lo ...,

PLENÁRIO

EMENDA ADITIVA

Acrecente-se, ao Capitulo IV _ uo Judiciário, do Tí
tulo V - Da organilação dos Poderes e Sistema de Governo, do projeto
deoConstituição, renumerando-se os disposItIvos a partir do artigo
~, a seguInte seçllo:

SEÇJ\O 11

OA CORTE CONSTITUCIONAL

Art .. 200 - A Corte Constitucional compõe-se de nove

MinIstros, escolhIdos dentre brasileiros natos que sejam magistrados,
membros do MinIstério Público, advogados ou professores universitá _
1:.ios de matéria jurldica, sem dIstinção de sexo, com mais de trinta
anos de Idade, de noUvel saber jurldico e reputação ilibada.

§ 19 - A cada Poder da República caberá a designa 
ção de três Ministros.

§ 211 - Os Ministros designados pelo Poder Executivo
e Judiciário somente poderão assumir os respectivos cargos se ap'IOv.,!
dos os seus nomes pelo Senado Federal.

S 31:1 - Os MInistros designados pelo Poder JudicIá ..
rio ser-ão escolhidos por maioria absoluta dos membros do Supremo Tr!
bunal Federal.

§ 411 - Os Ministros designados pelo poder Legislat!
• YO serão eleitos em sessão conjunta do Congresso Nacional, depois de

qropostos os seus nomes por, pelo menos, um terço dos Congressistas.

§ 5t2 _ Os Ministros da Corte Consti tuc!onal serão
designados para exercer o cargo durante nove anos, podendo um terço
do seu número ser reconduzido por mah um novêmc ,

§ 6; - A renovação peri6dica rar--se-é de modo que os
'novos Ministros sejam emIJossados na data da automática cessação das
runcees dos substituídos.

§ 7'il - O exercfcrc do cargo de Ministro da Corte COns

titucional é incompatível COm o de qualquer outra atividade, püblica
ou privada.

§ aR - No exercfcrc do cat-qo , o Ministro da Corte
Constitucional terá deveres, direitos, garantias, vantagens e venci_
sentes idênticos aos dos Ministl'os do Supremo Tribunal Federal e es
tará proibido de exercer militância poHt1co-partidária.

§ 9" - A Corte elegerá, dentre seus integrantes,seu
Presidente, com mandato de dois anos, vedada a reereâçãc , o qual te
d voto de qualidade em caso de empate.

§ 10'1 _ As eeeaaees da Corte sobre matéria cons t.Ltu
clone1 são lrrecorrivei$ e obrigatórias. -

§ 110 .. Os confl1tos de jurislilção que envolverem a
Corte ConsUtucional e o Supremo TrIbunal Federal. serão resolvidos p.!:.
lo Congresso Nacional.

§ 12i2 - Aos ex-Ministros da Corte Constitucional se
rão atribuídos, enquanto viverem, vencimentos equivalentes aos dos MI:

nistros em exercIcio, caso não percebam nenhuma outra remuneração dos
cofres públicos. Se a perceberem, receberão apenas o valor necessá
rio li composição da equivalência.

Art. 201 _ Compete à Corte Constitucional:

1_ processar e decidir originariamente:

a. conflitos entre os Poderes Constituídos decorre!!.
tes do exeecfcâc das suas atribuiçlles constitucionais;

b. controvérsias relativas aos poderes e atribuiçlles
constituc.1onai$ dos Estados, Regiões, Municlpios, Territórios e Ois
trtto Federal;

c. legitimidade constitucional de mOdificações ter
rit6rials em áreas da UnIDo, das RegHses, dos Estados Federadose dos
MunicIpios;

d. consulta prévia sobre inconstitucionalidade de
lei ou de disposições legais para efeito de veto;

e. consulta sobre a corteta aplicaç~o de normas con.!.
titucionals i

f. 0$ crimes de responsabilidade, de que sejam acu
sados os membros dos Tribunais Superiores e os do Tribunal de Contas
da União, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados, do
Distrito Federal e Territ6rios, e os Chefes de Missão Diplomática de
caráter permanente:

lI. julgar, em recursos ordinário, os crimes pol! ..
t1cos;

III. julgar, mediante recurso de constltucionalid,!
de, as causas e litIgios decididos em única ou ültlma instância por
outros Tribunais. quando a decisão recorrida:

a. contrarinr dispositivo ou principio constitucio-

nalj
b_ declarar a inaplicabil1dáde de tratado ou de ou

tros atos internacionais e a inconstitucionalidade de lei;

c. validar lei ou ato governamental cuja eficácia.se
ja contestada por contrariar esta Constituiç:foj

IV. orientar a interpretação e aplicaçlio de normas
constitucionais, ex_off!clo ou por solicitação dos Poderes Constituí
dos; -

V. elaborar aeqrnento Interno que organize sua ad
ministração e regule os processos sujeitos às suas cecfsaes r

VI. velar pela eficácia da Constituição. podendo
propor ao Congresso Nacional legislação destinada a assequrã-La e a
punir os seus infratores, por ação ou omissão.

VII. declarar a inerIcácia genérica de disDosições
legais cuja inconstitucionalidade considerar consolidada pela juris
prudência;

VIII. manifestar-se, mediante solicitaç~o de Qual
quer parceiro ou ccnvenente , sobre o cumprimento de compromissos in
ternacionais firmados pelo governo brasileiro •

Art. 202 - A iniciativa da queatãc constitucional P.2.

derá ser exercida pelo Procurador Geral da República, pelos represe!!.
rentes legais dos poderes constit~ídos, de organizações comunitárias,
de entidades de classes e de pessoas atingidas por atos que conside
rem inconstitucionais.

PARAGRAFO I1NICO - A Corte Constitucional estabelece
rá os requisitos indispensáveis à legitimação da Iniciativa preces :
sual.

Art. 203 - As leis complementares. antes da promul_
gação, dever-ão ser submetidas pelo Presidente do Congresso Nacional
à Corte Constitucional, a fim de que decida. dentro de quarenta e cin
co dias, sobre a sua conformidade com a Constituição. -

§ 1'1:1 - Ao Presidente da' República é facultado soli
citar idêntica decisão quanto a lei ordinária de inIciativa do acver
no. a Qual será proferida dentro de trinta dias. -

§ 211 - O envio de diplomas legais à Corte Constltu _
cional suspende o prazo para promulgaçlio.

§ 312 - Não poderá ser Promulgado nem aplicado nenhun
prece i to legal declarado im::onstitucional.

JUSTIFICAÇAO

Com esta emenda, reiteramos nosso propósito de pug
nar pela criação da Corte Consti tuclonal. não apenas como órgão ree-:
pcnsévet , em última instância, pelo julgamento das questões constitu
cfonafs , mas, sobretudo, como poder propulsor da. eficácia das norma;

da futura Constituição e da sua sempre atualizada sistematizaçIlo.

Queremos desUndar a confusão doutrinária que se aba
teu sobre o nosso direito constitucional, em sua teoria e prática, -;
corrigir medidas incoerentes introduzidas BO longo deste século de vi
da republicana nos textos constitucionais, disso tudo resujtandc que

.us garantias da constituição não se encontram protegidas por órgão ju
diciário exclusivamente incumbido de assegurá-las. -

A prática constitucional de vários carees cesenvor ;
veu dois modelos distintos de controle judIcial da constitucionalida

de das leis' COntrole difuso, ou norte-americano, e controle concen 

trado, ou austr!aco, No controle difuso, qualquer juiz tem competên
cia para pronunciar a inconstitucionalidade, embut-a uma Corte Superi
or possa em última instância rever a deci~llo; no controle concentra

do, adotado na Constituição austríaca de 1920, sob inspiração de aens
gefsen, a competência de julgamento incumbe a um único tribunal, .pri
'lados os juizes ordinários dessa faculdade.

A proclamaç:fo da República e a instituição da Federa
ção, sob nítida influência do sistema constitucional norte-amerlcano:
deu lugar à mccrpcraçãc de regras básicas sobre o controle da const!

tucionalidade das leis.

A prillleira Constituição republicana acolheu a juris
dição constitucional. a ser exercida por via de exceção ou defesa, pe
rante qualquer juiz ou tribunal da juriSdição ordInária, de acordo c~

O critérIo do controle dIfuso. Esse método perdurou nas ConstituIções
sucessivas até a vigente. Contudo, as constituições post.erfcres
li. de 1891 foram introduzindo novos elementos nos sistemas de .1urIsdi_
ção constitucional ae controle de legitimidade dos atos do Poder Pú -

blico, afastando-se do puro critério difuso inicialmente adotado.

Atualmente verificamos a coeb ínecãc dos critérios de

jurisdição difusa e de jurisdição concentrada com os modos de exerci
cio indireto e direto do controle dos atos do Poder Público.

Há a tendência para o modelo de controle judicial co.!:!
centrado, face à integração de outros institutos no sistema

De fato, a Constituição de 1934, mantendo as regras
do critério difuso (ncrta-aaer Iceoc}, trouxe três inovações: a) cri
ou um modo de exerc íctc direto de controle (ação direta de lnconsti 
tucionalidade), visando a defender, contra atos estaduais, os princI
pios constitucionais federais; b) estabeleceu que. s6 por maioria a~

soluta de votos da totalidade dos seus juizes. poderiam os tribunais
declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder pública; c) a
tribuiu ao Senado Federal competência para suspender a execução. no
todo (lU em parte, de qualquer lei. ou ato, deliberação ou regulamen 
to, qual"ldo declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário.

A Constituição de 1946 retomou o sistema da Lei Mag_
na de 1934 prevendo a base da jUrisdição constitucional pelo cr!té_
rio difuso e admitindo a ação direta interventiva. Nessa lei fUl"lda ..

mental atingiu-se o apogeu no controle jurisdicional das leis, crian
do nova modalidade de ação direta de inconstituciol"lalldade. de cará _

" ter genérico, ao atribuir competência ao ST!'" para processar e julgar
originariamente a representação contra inconstitucionalidade da lei

ou ato de natureza normativa, federal Ou estadual. encaminhada pelo

rocurador Geral da República.- _. "

O artigo 15, parágrafo 312. a11nea "d", do texto cons-
titucional vigente. prevê a ação direta interventiva para defesa de
principios da Constlt.uição estadual.

A evolução da Jurisdição cônstItucional mostra a ten
dência ao controle judicial concenhado -

O volume de trabalho dos Ministros do STF e a neces
sidade de especialização em questões constitucionais estão recomendan
do a criação da Corte Constitucional e a adoç~ do controle concentr;
do. -

•
Basta que mencionemos o fato do crescente número de

recursos extraordinários Que sobem ao STF. Se somarmos aos recursos
exbrecrdtoãr íos as arguições de relevância e os agravos de instrumen_
to, veremos que em 1985, por exemplo, o nünero foi de mais de 16" mil

processos contendo matéria constitucional, que representaram mais de
90% da atividade da Corte, a serem julgados pelos onze Ministros do
STF, em cumprimento ao disposto no artigo 119, inciso III, do texto
constitucional vigente Para enfrentar a avalancha de questões cons 
tituciol"lals, em certa época o STF mandou arquivar todos os recursos
que se achavam paralisados há mais de dez anos, permitiu scs relato 
res Que determinassem o arqutvaeentc de recursos em desacordo com a
"Súmula de .Jurisprudência" e examinassem prelimil'larmente a sua tele 
vênc íe ,

• Apesar dessas medidas regimentais, aumentou o número

de recursos extraordinários no STF, com a agravante de privilegiar os

stados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, decorrente da a
plicação do critério pecuniário estabelecido com a redação dada pela I
Emenda n; 7 ao parágrafo H! do artigo 119 do texto constitucional vi
gente em 1977

Alguns autores têm sugerido o aumento do numero de
Mil'listros do STF, conseguindo influenciar a opinião dos Constituintes
que apresentaram emendas nesse sentido, do que resultou o artigo 200

do Projeto de Constituição, ao mesmo tempo em que provocaram séria re
sistência por parte dos Que argumentam com a maior frequência de Jui:
gados discrepantes-.

êm possa opInião. nem o aumento do número de Minis 

tros, e consequentemente criação de uma nova Turma, nem a extinç:l9s
Turmas. visando a evitar as divergências de interpretação das questües

constHuc1onais suscitadas, nem a alteração da competência do STF e

de "Suas Turmas resolverá o problema de dar real eficácia e atualizada
sistematização às normas da Consti tuiç:lo, o que só será conseguido co:n
a criação da Corte Constitucional e ampl!aç~o da competência jUdiClá-\'
ria para a declaração de inconsti tucionalldade, por omiss:lo ou ação.

Sigamos o exemplo de nações de notável tradição jur!

dica, Que nas últimas Quatro décadas experimentaram um critério con 

centrado de apreciação das questões constitucionais.

O modelo de controle judicial concentrado foi adota

do, entre outros países, pela Itália (Constituição de 1948, arts. 134

a 137), Alemanha Ocidental (Lei Fundamental de 1949, arts. 92 a 94 ),

França (Constituiçã,o de 1958, arts. 56 a 63), Iugoslávia (constitui 
ção de 1974, art. 3(5), portugal (Constituição de 1976, arts. 284 e

r
e 285), Espanha (ConstHuição de 15178, arts. 159 a 165) e Peru (Cons
tituiç:lo Politica de 1979, arts. 296 a 304).

Em outra emenda, t.rans rer Iacs para o STF as atribui 
çõee do Superior Tribunal de Justiça constante do projeto. Com essa
ampliação de competência, atender-se-ã melhor a consolidação de co.,!t
rente jurisprudência para a formação do direito prétorlano.

Por que dar exclusividade a um tribunal especializa
do em questões de Constituição? O jurista italiano Mauro Cappelleti,

há mais de 20 ancs , respondeu que a interpretação e guarda das Const!
tuições não deveria ser entregue a magistrados profissionais, parque
"as constituições m9dernas não se lImitam a estabelecer de maneira e,!
tática aquilo Que O direito é, mas scbrefucc fixam diretrizes e pro _
gramas dinâmicos df]r ação futura".

Esse tribunal especializado. por isso, deve ter uma
composlç;1lo que não seja recrutada exclusivamente na magistratura.Além
disso, seus menbros terão mandatos limitados no tempo e serão designa
dos pelos Poderes Constltuidos. Seguindo essas caracterIstlcas bási :

cas, hauridas nas constituições acima mencionadas, e imprimindo uma
feição conforme as peculiaridades das instituições brasileiras, SUl' _

giu a Corte Constitucional que preconizamos, deotro do Poder .JudIciá_
rio, aSsumIndo atribuições atualmente cometidas ao Supremo Tribunal re
deraL -

A idéia da Corte Constitucional, já defendida no selo
da Comissão Temática, vem ao ,Plenário da Constituinte, nesta hist6ri_
ca oportunidade. para assegurar as ga'Iaotias prometidas ao povo brasi
1etro. -

EMENDA lP15019·1
l:J CONSTITUINTE AIurZIP CAM:~;·
r;r---:-:-----,u•••""C ....d.'I""CUlUlo _

..,---- m"''"..''....====~-=~
~alENDA ~4K)QlFiE:ATIVA

Inclua-se entre as atribuiçlles do Senado Federal a se
guinte, renumerando_se as demais -

Art 108_

1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11. processar e julgar os Ministros da Corte Constitu_
cional, do Supremo Tribunal Federal e O Procurador Geral da Repúbll
ca, nos crimes de responsabilidade. -

JUSnFICAçJ\O

A criação da Corte Constitucional acarretará a impres

cindibllidade de determinar a competência dos 6rgãos Que devam pro:

cessar e .1ulgar os seus Ministros. '.

Assim sendo, a emenela representa apenas uma providên_
cia sUl)lementar indispensável.
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EMENDA MQrHFlCAnVA

o espaço da liberdade religiosa não se circunscreve ao
próprio Indrv Iduo A natureza social humana leva consigo, incluso, a
associação neste terreno, por ser o santuário das relações pessoais I

do homem com Deus, Criador e Redentor A liberdade religiosa surgé c.Q.
mo a concretização das liberdades de pensamento e consciência nas re
lações com o Ser Absoluto.

O conceito fundamental que reflete a essência da liberdade

religiosa, impõe ao indivíclJo correspondente deveres a sustentar seus direitos:

• Queria pedir solenemente que, para todos e por todos,
a liberdade religiosa seja respeitada a todos. e a cada
indivIduo, e a todos os povos •

"A liberdade prática !:!! rehgião é uma vantagem tanto p!.
ra os indivíduos como para os governos ", (gri fos acre!
cidos)

As lideranças religiosas do PaIs são unânimes em enfat..!
zar a promoção e defesa da Lab ar dade reâ í qaose , como direito fundamen

tal do ser humano Este sentimento revela-se na mani res taçâo da Confe-·

rêncla Nec.ícnaj dos B1SpOS do 8rasil, nos seguintes têmcs

"Cada cidadão ou cada grupo de cidadãos goza de plena

liberdade de abraçar ou de.txar de abraçar uma religião;
de realizar os atos de culto, expressar livremente a

sua fé e divulgar sua doutrina contanto que não se f,!.
ram os da.r ef tos dos outros e o bem comum Tem o direi to
de não ser discriminados em razão de sua crença ou de ' I
suas convicções religiosas ou filosóficas; e o direito

de educar os filhos, de acordo com os princípios eticos
e sociais coerentes com a sua fé Isto implica que seja
resguardado na Constituição o direito ao ensino rel1gi~

so escolar, respeitada a convicção religiosa do aluno'
ou de seus responsáveis, e haja liberdade de assistên
cia religiosa às Forças Armadas e nos estabelecimentos
de mternaçãc coletiva."

A <;llDP$t~Ct proposta e ras tc de pronto, per sua ve.t, !l rarsa
concepção do absolutismo da liberdade religiosa. Exclui de pronto,
a concepção llbertlna de liberação de todo respeito e inter-relação

exterior, exercida pela família, a escola, o governo e a sociedade e
geral, como se esta liberdade desobrigasse totalmente o indivíduo de
sua respon~abilidade para com a comunidade social que integra. A vi~
ta do ensino público - porque nenhum de nó~ vive para sI mesmo (Rom
7'14), honestamente não se poderá propugnar em favor de uma ilimita
da e absoluta l.ndependência.

A plena liberdade religiosa da pessoa humana se materializa
em dois âmbitos distintos

- na comunidade religiosa, o da liberdade dentro da igrejaje
- na sociedade civil, a liberdade dentro do estado

Consequentemente, essa liberdade religiosa pessoal não pode

deixar na sombra a liberdade da Igreja dentro da sociedade e com re~

peito ao Estado este, pois, para que seja o Estado de tcccs , terá de
promover a Idefa que não pode ser tão só o estado ~cristãos,ou s6
dos católicos ou dos evangélicos. neve ser..--o-Estado do homem, da rea
lização efetiva de sua liberdade, ind;P~dentemente da solução que
ele queira dar- a sua consciência para sua vida religiosa, para
qual tem o direito de exigir o respeito, a garantia e a proteção do
estado '

E certo ser faculdade interior que exige espaços exteri~

res de liberdade para a associação e expressão. Por isso deve intere,!

sar ao Estado, em seu ordenamento, garantir a Labe rcade rellgiosa, tan
to na esfera cessoéã como na família e na confissão' -

r

Análise percuciente do Projeto de Constituição revela

o fato de não haverem recebido o merecido destaque os direi tos e de
vares que, indiscutlvelmente, estão na base da dignidade humana _ o

direito à liberdade e pensamento, de consciência e religião, enalte
cidas pelo Papa João Paulo n, em mensagem ao Secretário Gerai da ONU
por ocasião de seu 3D!:! aniversário

••• Quero me referir sobre a questão da~ !!!!_
~ que é a base de todas as demais liberdades e que
está Ineeceréveteente unida a todas elas em razão, pr~

ctsemente , de ser esta dignidade Que constitui a pe~

soa humana •••

[=c';;~':J

l5U~~7ã7J

[=c'~~'~':J
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r;;~;"':J

15U~~7ã7l

Consti tuin~e JOS~ MOURA

ENARIO

EMENDA lP15025-G
('J ccnat í tumte JOS. MOURA

~ r~I.''''''/CDUI ..lo/IUl•••'"lo

suprfma-se o artigo 471 do Projeto de Consti
tuição da ccmãsaãc de Sistematização

Acrescenf:.e-se um inciso V ao Art 310:

Art. 310 - '" ••••••••••••••• •••••••• •

I -.. . •• . ..•. • •..••...••..•

11 - •••• •••• •••••••• •••• • ••••••••••••••
111-. • •••• • •••••••••••••••••••••••••• > ••• "

IV _ • • •••• •• ••••••••• • ••••••••••••
V _"a pesquIsa e a lavra de mInerais de qualquer na

tureza no subsolo do território brasileiro."

Trata-se de matéria a ser regulamentada pela
Legislação Ordinária.

Trata-se de matéria a ser regulamentada pela
Legislação Ordinária

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICACAO

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o artigo 490 do Projeto de ccns tã
tuiç~o da Comissão de Sistematização

vas Minerais que contém o nosso subsolo

P. forma predatória com que são explorados nossos min!

rais, inclusive os ec t ra t éqlcce , onde multinacionais agem livremente,

- Há um verdadeiro clamor nacional em defesa das r es e r-.

f1lEHI\RIO

EMENDA lP15024-8
('J

~ TI.n'~un""AÇlo ........,

I reclama da Assembléia Nacional Constituinte uma ação enérgica e deci

siva, sob pena de nosso futuro de nação livre ficar Lrremedí ave tnente

comprometido

I
Não basta discursar, protestar e fazer profissão públ.!.

ca de fé nacionalista. Agir é que é preciso E a hora é essa

EMENDA lP15023-0
:(!1CONSTlTUINTE NELSON AGUIARfS:~;'~

{;]A~~J;J

pry:~;'~

{;]A';;;fl7J

rry:~;'~

rrw'~;;)

'U".,~/tDU .. I1D/.u.tD""lo, ~

EMENDA' "ADITIVA

Embora a norma se refira a quesnêes origInadas do go
zo ou exercício de direitos e garantias poderá ser inserida no Cepi
tulo do Poder Judiciário pelo que deixamos a IncIusãc a critério do
Relator

O importante será a vítima da injustiça constitucio _
nal,~por ação ou cnrssãc , ter a oportunidade de submetê-la a cec.í _
são da Corte Constitucional.

EMENDA MOOIflCll.T1VA

do 1'''' f,
rncjuam-se no Ato das DiSposições Transitórias da Cons

tltu1ção os seguintes dispositivos; trv.c:k vc-ub<v..M.A. > -

Art. - O Juiz ou Tribunal que .1u19a1' questão con~

tltucional relativa a dí.re í tcs , liberdades e prerrogativas regula _
dos nesta Constituição ou constantes de ato internacional subscrito
pelo Brasil recorrerá, de ofício, sem efeito suspensivo, à Corte
Constitucional quando a parte interessada não houver recorrido

JUSTIFICAÇ:AO

Criada a Corte Constitucional, torna-se necessário re
gular a sua implantação e o seu funcionamento, sendo conveniente que
o Supremo Tribunal Federal assuma as suas atribuições' e que a própria

ConstltuiçSo fixe o modus~ da sua primeira investidura.

Art A Corte Constitucional será instalada no pr.!!.
20 de seis meses, a contar da promulgação desta ccnst í tuí çãcj

§ H! - O Supremo Tribunal Federal exercerá as a t r-dbuf-,
çl!.es da Corte Constitucional até a sua instalação;

fncfua-se , onde couber, no Titulo ou Capítulo refere,!!
te a Garantias Constitucionais ou ao Poder Judiciário, a seguinte
disposiç.o· r;!~JII:,. "'" ~lWo N;d.. f,!&I.oJL

§ 21i1 - Os Ministros da Corte Constitucional integran _
tes da sua primeira composição serão empossados, can1untamente, pela
Mes.iretora do Congresso Nacional, em sessão solene, cabendo àquela
Corte disciplinar as posteriores posses dos seus membros.

~ tllroOUI1"ltIoÇÕD' ---,

~ TCoTG'.UIT""~O ---,

[!J PLENARIO

~ 'IKfD'~Ul1ltlt.çlD

EMENDA lP15022:1
J: CONSTITUINTE ALUtZIO CAM;~~·

['J PLENARIO

IV. os Tribunais e Juizes Eleitorais;

Dê-se ao artigo 187 e seu parágrafo único, do Proje
to de Constituiçllo, a se'guinte redaçl:i.o·

1. 8 CoIte Constitucional;

11 o Supremo Tribunal r~deral;

II!. os Tribunais e Juízes do Trabalhoj

Art - São órgãos do Poder Judiciário:

flY:;;':Z~

f:il7~õiã7J

'"Dê-se ao inciso III do Art -±fr a seguinte redação:

III - LIBERDADE RELIGIOSA E DE CULTO

/
_ impllca um profundo respeito à consciência dos de-

eara-cuer sejam representados pela maioria ou mmo
xia do agrupamento social. Veda a animosidade lJ\J e,!
tímulo aos conflitos religiosos, o ataque, a difam~

ção ou falsa acusação a outras confissões religio

sas. O direitâ de crer, de professar, de ensinar e
de viver suas convicções sem nenhum impedimento ex
terior. não poderá servir de escusa para denegrir,
a:tacar Lívremente Igreja ou seus adeptos, estimula!l

do preconceitos ou ferindo a dignidade do pró.<imo;

os Tribunais e Juízes Militares;

VI. os Tribunais Federais de Regiões e Juízes Federais

VII. os Tribunais e Juízes Agrários,

VIII os Tribunais e Juizes dos Estados, do Distrito re
deral e Territórios. -

PARAGRAFO I1NICO - A Corte Constitucional, o Supremo
Tribunal federal e os Tribunais Superiores Federais têm sede na Cap..!
tal da República e jurisdiçao em todo o territ6rio nacional.

JUSTIFICAÇAO

A incIusllo da Corte Constitucional no elenco de 6rgllos
do Poder Judiciário justifica-se pelas razões Jesenvolvidas na justi

ficaç~ da emenda Que define aS suas atribuicõ~s. -

o fatD da .sue .cri.l)çãp torna necessária a.._s.upras~ãp'_H

da ir.1bunal Superiar de Justiça, cujas atribuiçl:ies peseeeãc a ser
.ercidas pelo Supremo Tribunal Federal Que, por sua vez, perde a
competência de decidir questües constitucionais em última inst/ln 

ere,

a) São invioláveis e garantidas a liberdade de consciência, de crença
e de confissão religiosaj

b) 05 direitos de reunião e essccfação estão compreendidos na liberd~

de de culto, cuja profissão por pregações, rituais e cerimônias P.QI
blicas é livrej

c) as igrejas e associações religiosas têm assegurado o direito de se
organizarem sem a interferência do Estado, normatizando sua estr!:!.
tu," ec Les Las t Lca , admf nf s t r a t Lva , cargos e funções; I

JUSTiFICATIvA

A dignificação do ser humano com o reconhecimento dos di

rea tos e garantias que lhe são inerentes, como princípios e t rcos a

fundamentar uma ordem política democratIca e da paz social, encontra
nos Evangelhos sua fonte mais profunda e viva.

11. defesa dos direitos fundamentais, individuais e coleti _
vos, têm sido assumidos pelas mais autênt Icas lideranças e setores '

da sociedade brasileira e consolidadas pela atuação, objetiva e veem~n

te I .cos insignes consti tu!ntes.

_ implica o respeito da transcendência, do caráter a

bsoluto e da soberania de Deus,

_ implica o respeito às distintas funções da Igreja e

do asteoc O No.o Testamento cOi,tiõ-mpld uma suc.luua-

de pluralista, com funções distintas para anbos, ao
Estado, como ministro de Oeus compete a tarefa es 
sencial de promover o bem-estar social e econômico
dos seus cidadãos, enquanto a salvação do homem ou
a evangelização constituem a missão da Igreja, de~

tas questões deve o Estado arester-se , mostrarvse
imparcial. Se a verdadeira liberdade religiosa exi
ge que o Estado não se imiscua nas ccnvrcçees reli
giosas de seus cidadãos, de outro lado, de modo na

tural, no Interesse da justiça, da harmonia e do 
bem-estar geral, reconhece a necessidade do Estado I

regulamentar ou 11mi tardeterminadas ações, ain1
da que impulsionadas por motivação religiosa Q
civismo não se opõe à lealdade a Oeus,~
no do Mestre - dar a Deus o que é de Deus e a

César o que é de César.
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As normas sugeridas procuram substanciar os co
celtos expostos, inspirando-se ademais. na Declaração uruveesaj dos O
reltas do Homemj no texto do Pacto Internacional sobre Direitos Civis

e Políticos e do Pacto Internacional sobre Direi tos Econômicos. 50 _

clais e Culturais (aprovado na XXl~ Assembléia Geral das Nações uru-,
das); na Declaração sobre Eliminação de Todas as Formas de Int.nlerân;
cia e Descriminação por causa éls Religião ou Crença (aprovada por una
n1ll1dade, em 2.5 de I)ovembro de 1961, pela Câmara Legislativa das Na

çaes Unidas) i disposições constitucionais dos países com reqímes rns-,

pirados na democracia social, como Itãlia , República Federal da Ale-I
manha, Suíça, Espanha e Portugal e sugestões oferecidas pela O A e.à
COlllisslo.

Art 270-
III - renda e proventos de qualquer natureza;

~~~ :õ-;;;~~~t;d;-;;d~-d;-~;;;-tratao Hem.1I! sã ine>dirã sobre os proventos da
eposentadorra nos termos do parãgrafo único do Art. 356.

§39 -O tapcstc de que trata o ítem IV-··----.-.---.---
I - ------------------------------------------------
11- --------------------------------------------------
§4Q -ü imposto de que trata o ítem v-----··----_·_----
§59 -Na cobrança------------------·----------_·_------

Art. 356
ParãQrafo llmco - O uapcsto de renda sobre proventos da epcsentadcr-ta sõ lncldlrã

a per-tu- do montante correspondente a vinte salãrlos I"Ilnlmos.

JUSTlFICAÇ~

Proventos os hã de l"Iuitas espécies. COI"I a sesna destc-

, ~:~~~;!a~ã~~s'll~~~:a~sn;~~~~sd~:~~r~;e~;~~ ~~~~~~oÉe~c~~!:~5~~o~1~~;~~~~i~d~~~ien:
I mesmo q,Je se poupe o aposentado a.um eepcb-ecmentc p!:oqressivo e moxerêve't qu~
, lhe t'tsne os ültlmos dres da extstencra, Sema lnd~xaçao presa por sua natureza

ao salãrlo mlnlmo de cada re!Jlão e sem a preserveçac dos quantrtatwcs ccn o que o
, apcsentedc possa regularmente contar. gera-se em torno da vetluce o desgsperc de

quemgastou toda a sua maturi~ade em provettc da ccterrvteace , da qer-açao de rtqu!.
zas e do engrandecll'lento da Patria.-

[ÊMENDA lP15030.2
f'l DEPUTADO JORGE UEQUED-~

PLENAR!O
r;r 'fIJmlI~.,.n.'=_';Ia----------__,

-sJ=
ElIlenda Modificativa ao art. 17. ítem -fH, alínea 2..
Dê-se a seguinte redaça:o li. alínea citada:

...
~- A entidade sindical poderá atuar como substit,!!

to processual da categoria para defesa de seus interesses col!:,
t.Ivcs , desde que previamente autorizada pelos interessados"

JUSTIFICATIVA

Tal como constava na proposiçilo da Comissão. a '::Ent.i
cede Sindical pode promover recfaeações individuais ou ccfetL,

ves em nome de seus associados. o que não teria cabimento
prévia autorização dos interessados.

lEMENDA lP15031·1' _• --,
[l DEPUTADO JORGE UEQUED

Ellenda supressiva aos Itens VI e VII do artigo 17

Suprimam-se os !tens VI e VI! do artigo 17

.)USTIFICATIVA

Toda a matéria tratada nesses itens é, sem dúvida, de

lei ordinária.
A norma constitucional deve ser precisa e simples, não

comportando detalhamentos.
A chamada visibilidade e a corregedoria social agri_

cem segredos de estado, estratégias de empresas de interesse n,!
cional, como a Petrobrás e a Nuclebrás, colocando em mãos de pe~

soas nem sempre habilitadas poderes dos quais não saberão util.!.

JUSTIFICATIVA

A emenda visa excluir a palavra reversão ,
E isto porque concessão não se reverte. Pode-se ex

tinguir ou ser rescindida.
• A figura da reversão, na forma pretendida, pode en-

sejar enriquecimento ilicito por parte do Poder Público, o
que não se coaduna com o sistema jurídico brasileiro.

:~DA lP15035:3_.~. I'rpM'"OnB,oo------,t DEPUTADO JORGE UEQUED c.....B _J

~ENFiR\O .~'..._I~...Io/ ......~.'..ltI___ t\ã!~'~

~~J Q_IJIu.ú>I 4>
Ell'enda Adif,,-,va ~~Uber_)..v..o..-,-. I

"Art. Incumbe ao Estado. diretamente ou sob o regime
de concessão ou permí.ssãc , a prestaçlo de serviço públicos."

§1'1: O regime jurIdico da delegaç!l:o dos serviços fedo!
rais, estaduais e municipais obedecerá os seguintes principios:

a) obrigação de manter serviço adequado;
b) tarifas que permitam a justa remuneração do capi:

tal, melhoramentos e expansão dos serviços, e assegurem o equf-,
líbrio eeenõmí.cc e financeiro do operador;

c) fiscalização permanente e revisão periódica das t!..

rifas.
§2'1: Os serviços de tranportes coletivo urbano e metr.5!,

politano de passageiros poderão ter sua remuneração desvmcuãa.,
da do preço pago pelo usuário. a fim de permitir a instituiç§o
de tarifas sociais. observadas. quanto ao mais, as mesmas re.as
do parágrafo anterior.

§3R As isenções tarifárias ou reduções para atendime!!,
to de categorias específicas de usuários serão cobertas com re
cursos provenientes da receita tributária da pessoa jur!dica de
direito público interno que instituir o beneficio.

JUSTIFICACAO

O disposta no caput e no parágrafo primeiro constitui
matéria interegrada no nosso direito constitucional

pretende-se apenas corrigir imperfeiçlSes.
Os §§ 2'1: e 311 contêm mcveções importantes.

JUSTIFICAcno

Acrescente_se o Parágrafo 2; ao Art. 308 do Projeto de Constituição,

renumerando o Parágrafo llnlco para Parágra fo 12.

Art. 308 ••••••••••••••••• ,'.......... •••.•• '" •••
Par'grafo 22 - Os Estados e MunJ.clpios onde houver extração de miné_

rios de qualquer espécie I terão participação na parti
lha dos recursos arrecadados com os impostos que ioel

di rem sobre a extração, circulação e consumo de mine:
rais

o § 2g permite a instituiçll:o de tarifas sociais. se
guindo, neste particular, tendência que vem se registrando si~

tema de transportes.

O § 3'1: visa d'isciplinar melhor as ccnceeeões de ise!!,
ções , coibindo a forma indiscriminada. sem planejamento e sem
prévia apuração das consequências, como vem ocorrendo em certas

cidades brasHeiras, acarretando ou o aumento das passagens p!.
ra os outros usuários ou uma si tueção economicamente tnsuet.en
tável para as empresas de transporte.

O disc!pl1namento consiste em atribuir à pessoa jur.f

dica de direito público que.. vier a instituir o benefIcio o ônus

de pagamento as empresas de transportes de valores ccereepcn-•
dentes às Isenções conced!adas.

E meio de forças ao melhor exame da situa;l:!o ~es

de conceder as isenções, ao mesmo tempo que se excaur a pOssi_
bilidade de as empresas de tranportes sofrerem acentuados pre

juizos em decorrência de atos praticados, muitas vezes, com m,!

ro efeito político, por autoridades administrativas locais.

Esse tipo de visibilidade é francamente contrário aos
interesses do Pais e não se afina com a tradição do povo brasi

leiro.

PLENaRIO

:zar.

~_ adicional sobre o salário mínimo pela prestação

de trabalho em atividade insalubre. penosa ou perigosa, além de
proteçl:lo através de controles e equipamentos que visem a redu
zir o grau de risco da atividade. n

...- 'EXtllOUIT'f'c.a;ãe' __,

Emenda Modificativa ao item~ do Art. 13

Dê-se: a seguinte redação ao ítem mencionada:

EMENDA lP15032-9-
I: DEPurADO JORGE UEQ';;~-

&.~",,~o._

rrnin~-;-;;-

TOX101""n,rou;l.

.Lh.~lccl"nbl.llIco.'UIa .,

f'J PLEU~RIO

EllEI'IDA 1P15028·1
j!l DEPurADA EUUICE "'CU'LES

Emenda supressiva ao artigo 254
Dê-se ao artigo 254 a seguinte redação:

PLENARIO

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA AO ARTIGO 336

Dê-se ao artigo 336 a seguinte redação:

nA folha de salários é base exclusiva da seguridade
social e sobre ela não poderâ incidir qualquer outro tributo
ou contrlbuiçi!io, exceto as contribuições pagas pelas empre
sas para o salário-educação e manutenção de inst! turçaes de
formação profissional ou de assistência social, administra-'
das pelas entidades sindicais de grau seperior".

JUSTIFICATIVA

O SESI, SESC. SENAC e SENAI são instituições Que
mui tos benefícios têm proporcionado ao povo bras i Ie í.rc , esp.!
cialmente às pessoas de baixa renda.

Essa situação recomenda a continuidade desses servi
ços , o que depende de contribuições que, na sistemática atu':'"
aI, são incidentes sobre a folha de salários de cada emp r e-,
se ,

Ora. a redação dada ao artigo 336 enseja interpreta

~~~sn~a~:n~~~~ ~~ti~:d~;o~~e~~r~:i:t~~~~;~~;~~~~~d~ontrj'e1
Não é esse o pensamento do legislador t pois que res

salta a intenção de evitar maiores ônus para os emcreqaccs ;"
Logicamente nãc visa extinguir contribuições para

as. entidades. em enfoque, eis que provenientes apenas das em_
presas.

JustHlca-se, deste modo, o acréscimo pretendido.

"As policias militares e os corpos de bonbeiros são
instituiçlSes permanentes e regulares, destinadas à preservaç§o
da ordem pública. com base nQ hierarquia, dlscipoina e investi
dura militares; exercem o poder de policia de manuteção da or=
dem pljblica, sob a autoridade dos governado.res dos Estados. dos
Territórios e do Distrito federal; são forças auxiliares do
Exército e reserva deste para fins de mobilização.

,EMENDA lP15036-1 _ ..~. ....,rr DEPUTADO JORGE lJBQUEO

r.-------""" ....,,·....,------.

PLENARIO

PLENARIO

A complementação das despesas de transportes constitui, atuaã-,
mente iniciativa vitoriosa, surgida com o vale transporte. benficiando mi
lhares de trabalhadores de baixa renda em todo o PaIs, e torna-se mais ne_
cessária, à medida que, emdecorrência da inflaçl:lo ocorrente, aunentam as
tarifas de transportes

forma indiscutivel de coaplementaçl:io de rendimentos, constitui
/IlOdalidade de salário indireto a beneficiar os trabalhadores.

A foram tímida corro foi concedJ.da na lei que instituiu o vale
transporte. situando-o na dependência de negociação coletiva de trabalho ,
o que o torna de utilização facultativa, restrita e setorizada, nlio propi
ciou a aplicaçlio a todos os trabalhadores e. por consequêncla, não atingiu
ainda a plenitud~ dos obj~tivos sociais que motivaram o surgimento.

Essa situação, entretanto, nlio impediu que a aplicação prática
fosse sendo arrpliada, gral1ativamente, a tal ponto que passou a ser visto
como se fosse indiscutivel direito subjetivo do trabalhador.

Illl'Õe~Se q.Je seja institucionalizado,· COOlO corplementaçlio de
despesas de transportes, l=lrevisto na nova carta Magna, COOlOmais un direi_
to do trabalhador nac.tonal. dependendo. CaIlO de praxe. de discipl1namento
por legislação ordinária.

Serão beneficiados mais de vinte milhões de trabalhadores

EJrenda Aditiva ao Art. 13
ncresceote-se ao Art. 13 o item.xxxU, cem a seguinte redaçl:lo:

XXXII ) Cooplementaçlio de despesas de transportes, necessárias
ao deslocamento trabalho-residência e vice-versa, na reme que dispuzer a
legislação ordinfirla;

o ant'"~rojeto da comissão não é realista ao proibir o
trabalho em atividade insalubre ou perigoso ou condIcioná-lo à
eutorraeção via de convenções coletivas. O direito que tem de
ser assegurado é o do adicional e o do fornecimento. pelo empr!.
gador, de equipamentos de proteção. O adicional deve ser calcu
lado sobre o salário mínimo, conforme têm confirmado nossos tr.!.
bunais

JUSTIFICAC~O

EMENDA lP1503'n
[' DEPUTROO JORGE UE';;~~'

I:J
r,r -'- 'fIITOI~UIT'fu:"'Jio ___,

,.,,- rpnl.u.'''lCaçi.o ___,

r.-r .~,ÚIllG~~.....I~,."•• 8.....d4 .,

cr;s;i;
t5J~~m

EllEI'IDA 1P15029-9
f!J Const1 tU.t.nte BETH AZIZE

Art•••• - A Zona Franca de Manaus, ãsee de l:r.vre comér

cio de importação: exportação e de ancent i.vos f1sca1S especaaa.s ,

estabelec1da com a f1na11dade de ct'1ar, no 1nter10r da Arnazôn1a. um

cen:ro :l..ndustr:l..al, comercul.l e <lgropecuárJ.o dotado de cond1ções eco

nêeneee que perm1tam o seu desenvolv1mento, terá caráter permanente.

Parágrafo ún1co - O Poder Execut:l.vo, metl1ante Decreto e

por sugestão da Super1ntendência da Zona Franca de Manaus - Sufra

ma, aprovada pelo lhn~stro do Inter10r, pOderá aUmentar a área ori

g1nalmente estabelec1.da no parágrafo 12. do art1go 22, do Decreto

lei n2 288, de 28 de fevere1ro de 1967.

DiSpÕe sobre a perenização da Zona Franca de Ma

naus e dá outras providênc1Bs.

de rnercador1as, rea11zadas com a conl.vênc1.a d,- membros do Governo do

Estado do Amazonas. Sua peren1zação pela futu~a Carta Magna bras1

le:Lra a 11vrará dos r1SCOS de sua eventual ext1nção pelo leg1s1ador

Inclua-se, onde couber, no Título X da ccnstneuaçâo, entre

as Dispos,1.ções l'ras1t"órl.BS, o seguJ.nte artl.go e parágrafo

A Zona Franca de Manaus, ao longo dos anos, tem at1ngido

plenamente os seus obJet1vos. a despe:l.to elas fraudes na 1mportação

JUSTIFICATIVA

o objetivo da emenda é assegurar aos Estados e Mun.u:í_
I pios uma participação na arrecadação que lhes....p'fôP~ uma nova fOn_
~I te de renoa , '"

ord1nárl.o - com os decorrentes prejuí%os para a eCOnOrnl.il de toda a

l:I Reg1ão - e cr1.8J:'á condições para a :l.mplantação de novos proJetos

empreSar18:z.s, com o surgimento de novos empregos e O desenvolv:z.mento

constante do l.Dterl.ol{ da Amazôn:z.a.

Emenda Modificativa ao Art. 305, parágrafo único. item I
Dê-se ao item I do parâgrafo único do Art. 305 a

seguinte redaç!l:o:

"1 _ O regime das empresas concessionárias de ser
viços públicos, o caráter especial de seu contrato, e fixará
as condiçCes de caducidade e rescisll:o da concessll.o.

A emenda visa suprimir a disposiçrIo que dá às polici
as militares e corpos de bombeiros o poder de policiamento nas

rodOvias f~~:r:~~ito, esse policiamento, por suas crescenu.
complexidades, deve permanecer de responsabilidade da entidade
policial cujos integrantes estejam devidamente treinados para
esse fim.



As.~mbléla Nacional COnSUtulnte e 157~

As policias mil! tares e cormpos de bombeiros Um inú
meras outras atribuiçaes que não lhes permitem desviar atençi:lõ
para policiamento de rodovias

Ademais, a repressão ao tráfego de entorpecentes e a
certas infrações cometidas ao longo das estradas não pode ficar
a cargo de polícias estaduais. cuja área de atuação fica eee-,
trita ao território do Estado

Isto importaria facilitar a ação de traficantes, de
criminosos ou de infratores diversos que ficariam fora do al_
cance policial pelo simples fato de ultrapassarem as "rcnteL,
ras do Estado.

Desta forma, eetee-ee-La, através de norma constante
da Carta Magna, facilitando a ação criminosa, em nosso PaIs.

O exemplo dado por outros paises aconselha a que es-,
sas práticas crImInosas nas estradas sejam de epureção e r e-
pressão por parte de autoridades federais.

EMENDA MODIFICATIVA.

, Disposl.tivo a ser modifl.C:ado

O Art. 427, com a seguinte reãacãc

, Ac.t. 427 - A pesquisa, lavra ou exploração ce manêr-Lc e o epecveaea
mento dos potenciais de energia hidráulica em terras ind.!
genas somente poderão ser desenvolvidas, como privilégio
da União, no caso de o eXl.gir o- interesse nacional.

JUSTITICATIVA:

§1l:l_•••••••••• "lo'" •••••••••••••••••

1- Autorização de operações de crédito

por antecipação da Receita que não poderão exceder a quarta parte. .
da Receita total estimada para o exercício financeiro e que deve-

rão ser liquidadas até o primeiro mes do exerc!cio seguinte."

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista as di ficuldades financeiras vi

v'idas pelos Estados Braslleiros ,muitas vezes torna..se d1ficil a

liquidação das sneecrpaceee.ner a razão desta emenda

EMENDA MODIFICATIVA

PLENARIO

fS:~;:J
.~lOI''''IO'~''''dO/'UI~'''''OI'''-------''J fI;;7~A;;;J

DEPUTADO JORGE UEQUED

EMENDA lP15038·8 "~. ----,
l"

JUsttnCATIVA

PLENARIO
tu!......(~."'"w....teIIl"...-------.,

A emenda proposta, além de preservar importa.!!

te fonte de fJ.nanciamento do setor público, compatibilize o ar

tigo 383, no qual está pre.... ista ~ contribuição do salário-educ.!

çãc ,

EMENDA SUPRESSIVA

suprillla-se do inciso VI, do art. 108, as expressões: " por propo.!

ta do Primeiro MinIstro".

A emenda apenas exclui a iniciativa do Primeiro

Minsitro, ainda mais por acreditarmos seja aprovado o regime Pre

sidencial1sta de GOverno.

A.EK'lUO

PlENARIO

JUSTIFICATIVA

.JUSTInCATIVA

r"ro/IUlTIIlCaçi" --,

EMENOA MOOIFICATIvA

Dispositivo emendado: Art. 336

fl art. 336, do Projeto de Constltuicfto. passe

a ter a seguinte redeçãc e

Art. 336 - A folha de salários é base exclus!

va da Seguridade ~ocial e sobre elea não ~oderá ~ incidir quaf

quer outro tributo Ou contribuiçllo, excetuando-se as relativas

ao salário-educação.

EMENDA lP15047-7 •_.--------, ='''''''~
I:J -CONS;lTUINTE GEOVANI BollGES f ê"FL J

l!J I fl?iô'âJWJ

PLENARIO

Por decisão unânime dos Secretários de FAzenda e

de finanças dos Estados,do Distrito Federal e dos Territ6rios,reu_

nidos nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, em Canela ,RiO Grande do Sul,

conforme consta na Carta de Canela, foi aprovada moção unândme no

sentido de se antecipar o prazo de vigência do novo Sistema Tribu_

tário NAci~nal,contido no Projeto da Com.issão de Sistematização.

Propomos a presente emenda,solidários com aquela

proposição,para que a vigência do novo Sistema Tributário inicie

no máximo,no dia 10 de julho de 1988.

Dispositivo emendado :Art 461

O art.461 do Projeto de Constituição passa a ter

a seguinte redação.

Art.461- O Sistema Tributário de que trata esta

Constituição entrará em \ligar em 12 de julflo da 1988,vigorando o

atual Sistema Tributário até 30 de junho de 1988.

§ 112 _ O disposto neste artigo não se aplica aos

artigos 262,263,805 itens I,Il,IV e V do artigo 264 e ao artigo

277, que entrarão em vigor a partir da promulgação desta Consti

tuição.

§ 4fl_ As le1s editadas nos termas do parágrafo

anterior até dia :30 de junho de 1988, enteerêc em vigor no dia 112

de julho de 1985.com efeito imediato.

EMEHOll. MODIFICATIVA

Dispositivo emendado: arL356,alínea "c"

JUSTIFICATIVA

§ 22 - Ficam mantidos os atuais critérios de ra

teio de distribuição de fundos referidos no ;:lrt 277,até à entrada

em vigor da lei complementar a que se refere o art. 2S0,!tem lII.

§ 31:1- A partir da data de promulgação desta

Constituiçtío,a Unitío,os Estados,o Distrito Federal e os Munic1pios

editarão as Leis necessárias à aplicação do Sistema lributário Na

cional

EMENDA lP150434_"~ --'J r;r:P'F"L''''~
t: Constituinte GEOVANI BORGES . c.......! _J

l'l,ldOUO/CO""II"''''""'''OI... ., ~"aTA--:-:-l

['1- - J bv BJ87J

"I - Apurar infraç~es penais contra a ordeftl política
e social, segurança nacional, transportes e comunicações. ou
ell detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de su

~~r:~;~~:~e~uj~t:~2~j~:st:n~:P~:~:;c~~~~~cr~ie~~=t:d~~~ooouu\rn~
ternaclonal e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em

;,~e1."

As polícias estaduais, limitadas pela competência ter
ri torial, ficam impedidas de realizar investigaçllo ágil e mo':
derna, a altura dos sofisticados recursos empregados pelo cri
me organizado.

Este é, sem dúvida, um dos casos em que a ccepetên _
cãe da PolIcia Federal precisa ser explicitada no texto const,!
tucional, até porque sua atuação neste cargo sofra qualquer
questionamento Uma vez afirmada a sua competência para repri_
lIlir os crimes contra o transporte, nada impedirá que fossem fi!,
mados convênios com as polícias estaduaes e mesmo com as patr,!!
lhas rodoviárias, assegurando-se, contudo a repressão uniforme
exigida pela repercussão interestadual que caracteriza os deI,!
tos ora comentados.

Emenda substitutiva ao Art. )8'
üê-se ao Arto )83 a seguinte redaçao

"As empresas comerciais, industriais e agdcolas ccn
correrrlo para a manutenção do ensino fundamental através do sa
lário_educação" •

Emenda Modificativa ao Artigo 253, item I
üê-se ao {te(\'..r do Artigo 253 a seguinte redaç:ioo:

JUSTIFICACAO

A educaçU,o fundamental é dever do Estado. A participa
Cllo empresarial é forma de contribulçao para que o Estado cum":'
pra melhor esse dever, assegurando_lhe, pelo menos em parte, os
recursos necessários.

-~to que se ~:~as:u~~n~~f~~' q~~r;:n~~a~~z~~, o~~r~a~~~t~~~ee~p;~~
ses ,

Por outro lado, não se justifica impor limite de ida_
de. O importante e- facilitar o ensino fundamental a todos os
que dele necessitam

A etllpreSB não pode ser responsável pelo ensino funda
mental do empregado e seus filhos, pois isso criaria funções p!.
raleIas estranhas a seus objetivos sociais e para os quais ela
nlo tem especialização alguma. A tarefa da empresa é outra: tem
de gerar empregos, estimular a produtividade. Está a serviço do
desenvolvimento econômico.

Os c:r1mes contra o Transporte de pessoas e de Bens em
todo o Ter:r1t6rio Nacional são um fenômeno relativamente recen
te, que vem atormentando as pol!cias estaduais, ccnressaoaeenf
te impotente para reprimi ..los.

Os assaltos a mfio armada a fmibus e camllhões nas es
tradas brasileiras são obras de quadrilhas organizadas. muitas
vezes com ramificaçaes em diversos Estados e. eeseo , no exte
rIor.

r;r----------Tl'O'11I/OII>Tl'IUl;1e

.JUSnFICATIVA

II do § 1k , do art. 272, do

PlENl\RIO

Suprima-se a alinea -b" do item

Projeto de ConstltuiçDo.

EMENDA SUPRESSIVA

• TUTOhU.tl'lCa;b --,

Legislação complementar 'sobre a Magistratura,

poderá dispor do assunto a Que se refere o art. 48, Justifican

do-se, assim, a epreserrtaçêc da presente emenda.

JUSTlFlCATI\IJ\

Nl:io se justifica a ãaençãc proposta nodisP,2.

:;1tivo crtaoc, ';"e prejudicará aos Estados produtores de ener

gia. elétrica, petróleo e combusUveis

com- a previsão do texto Constitucional, de

que as al1quotas para esses fatos geradores serão fi~ados pe

lo Senado Federal, a imunidade ~ perfeitamente dispensável.

EMENDA SUPRESS!VA

Suprima-se a redação do- art. 48, do pj:ojeto de Constituiçi:lo.

-ÉMENDA lP15õ4ã.5 _.~. --, = ......~
E CONSTITUINTE GEOVANr BORGe:s J tpfL ~

f'l : tG!Jô'âJ87l

JUSTIFICATIVA

A alínea "c" do artigo 356 do Projeto de Consti

tuição passa a ter a seguinte redação:

"P.rt.356 4 ••••••••••••••••••••••• ~

c) aos vfnt.e e cinco anos de serviço para

os profissionais de secretariado ,magistério e enfermagem, bem

como aos que exercem trabalho noturno ,de revezamento, penoso, in

salubre ou perigoso."

Insistimos em nossa defesa pelos direitos de

aposentadoria aos vinte e cinco anos de eervrco.nera categorias

profissionais cujo desgaste fisico e mental é comprovado. O Pro

jeto inclui em seu texto esse benefIc Iu aos profissionais de

magistério e 8 presente emenda faz justiça tambem aos profissio

nais de secretariado e enfermagem,cujas carcateristicas são

as mais análogas.

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivo emendado:Art. 28S,§ 1R,I do Projeto de Constituição.

De-se nova redaç:lo ao item I do §1l2 do Art 288:

"Art.288••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTInCATIVH

Emenda S.;pressiva ao Art. 100, ítem XVI, letra.ê.
Suprima-se o ítem XVI, letra,2" do Art. 100

Aprovar concessões de linhas de ônibus é atribuição
específica do Executivo As concessões del"1vam de concorrênc,!
as públicas, o Que, por s I sé , já é crivo suficiente para di~

pensar o congresso Nac• _lal desta tarefa. A lei ordinária que
trata da eatér i a, por <:.} vez, cerca o- processo da concorrên
cia pública .... c requisitos Que, observados, lhe dão as garant,!
8S neceesãr res

Art. 427 _ A pesquisa, lavra ou exploração de mioérios e o aproveit.!
menta dos potenciais de energia hidráulica em terras iod!
genas somente poderão ser desenvolvidas, como privilégio
da União, no caso de o eXigir o interesse nacional~

.. inexistirem reservas conhecidas e suficientes para o con
§ sumo interno, e exploráveis, em outras partes do territó

rio brasileiro.

['J e~'· .."··,..''''"·,,·,..~
EMENDA lP15041·8 "".,----------, ~P.F..L"".~1= Afonso Arinos _J c.; ~J

r.r Tl..O/.un"'oaçilio
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EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivo emendado: Art. 62

"Art. ••••• A imprensa ,o rádio, a televisão,serviços

de transmissão de imagem,sons e dados por qualquer meio,serão re

gulados por lei ,atendendo às suas funções ,sociais e tendo cor ob

jetivo a consecução de pol1ticas democráticas de conurucecãc no

pefs ,"

PLENARID

JUSTIfICATIVA

,U'"'-rc......llI/• .,......'IÚll ,

EHENOA ADITIVA M"1itu'.o :!il=
rncfua-aeçcnde coube~o capitulo IV-OOSHUNICIPIO~
dispositivos,

.lUSTIFICkrrvA

Há necessidade de acrescentar-se ao art. 82 do

Projeto de Constituiç~o, Que os reajustes da remuneração dos se.!.

v.ídores públicos serão concedidos de modo a preservar permanent.!:.

mente o poder aquisitivo. Além disso. a emenda corrige um lapso

dee redação enccntnedc no dispositivo.

A presente emenda está consubstanciada em proposta

amplamente debatida pela Federaç~o Nacional de Jornalistas e aco

lhida por nós.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se onde couber,no projeto de Constituição o seguInt.e

disposiUvo , ,v-O ~(~~ do -r,..t.;,...to E::.

"Art. 82 - Os reajustes peri6dicos da remuner.!

çllo dos servidores' públicos, civis e o dos militares, de modo a

lhes preservar permanentemente o poder aquisitivo. ree-ae-ãc se,!!

pre na mesma época e com os mesmos indices.

r.r---------- t l :l10/ M ' '' ICAÇÃO _..,

rrr----------"""'~'''~~··----------_..,

fC;;~'1

p:r?i';;~J!:7J

r;;~"·~

1:r;;7~;r;J.PlENARIO

llllperdoável sob todos os pontos,a exclusão dos

Territ6rios Federais do direito à participação no resultado da exploração eco

nômicae do aproveitamento de todas as suas riquezas naturais.

JUST1FI.cnnvA

Dispositivo emendado :art 457

so Direito e que nada tem a ver com a preservação dos direitos

e liberdade fundamentais

§21! E assegurado aos Estadclos,aosTerritórios Fede

rais e ao Distrito federal e aos Jo\mjcipios,nos termos da lei ,participação no

resultado da eXPloraç~o econô:nica e do aproveitamento de todos os recursos natu

rats.reocvéveís ou nãc.ben cem ods recursos mineirais de s:u subsolo

JUSTIFICATIVA

"Art. 1,2 - ••••••••••••••••••••••••••••••

xv - •••••••••••••••••• ,............... •• ••

a) não haverâ prisão civil por divida multa ou

custas, salvo no caso de obrigação alimentar e depositário infi

el.

A emenda restabelece norma tradicional em nos-

o art.457 do Projeto de Const1tuição.passa a

ter a seguinte -redação:

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivo eMendado: § 1" e 2" do ãncãsc XI do 8rt.52.

Ds padgrafos 1" e 2R do inciso IX do art 52

do Projeto de Constituiç~o..passam a ter a seguinte redação-

"Art.52•••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••

_ Xl ••••••••••••••••••••••••••••••••••

§l" E assegurado aos Estados, Territórios Fe

rais e MlJlicipios litorâneos la participação no resultado da exploração econômi

ca da plataforma cmtinental e do mar territorial e patrlronial,na formaprevis

ta emLei.

EMENDA MODIFICATIVA

m- 'LI ... IUO'~O.. '1I1o/l"..O.. "to _,

=-----------".,,,~"'."'.----------.....,

I EMENDA lP15053-1
[J ConstituInte GEOVANI B~;~~S

flff~""'

I:I;7~~
nulalc>/~~wlnlo/'l/Ill:ll.'llio

PLEN/tRIO

EMENDA MODIfICATIVA

DispositIvo emendado: art. lR

o artigo ta do Projeto de Constituição ~assa

a ter a seguinte redação:

"Art. lQ- O Brasil é uftla República r'ecerat rva ,

fundada no Estado Democrático e no Governo representativo,visan

do a construção de uma sociedade llvre.Justa e solldárla,em con

vivência pacífica com todos os povos.

Parágrafo umcc- Todo "oder emana do povo e

"Art. 85 _ O servidor p~bl1co desempenha "run

ç110 social relevante I devendo no exercicio' dos seus misteres ob

serva conduta de probidade e zelo pela coisa púbUca ap1!cando _

-se aos eeseos , além das disposições constantes do art. 14,

seguintes normas especificas:

EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

o objetivo da presente emenda é uni ficar em um

único dlspos!t.1vo, O' disposto nos artigos 85 e 86, excluindo de

Ilaneira clara como direito lnd1vldual e ccaet tvc , em outros art!

gos da Cosoti tulçlo.

A presente emenda visa alterar a 1'edação do

arUgo lI:! do Projeto de Constituiçlio,adequando-o melhor e eprovef

tando alguns t.ermos que foram usados pela COlllisslio dos notáveis que

elaborou o anteprojeto constitucional.

PLENl\RIO

COIl ele é exercido "

DisposItivo emendado Art. 85.

O " caput " do art. 65, do Projeto de Constitul

1;10 passa a ter a seguinte redação t

EMENDA lP1505O-7 m ..----~-~1 r.rP"F"L"'----'t: Constituinte CEOVANI BORGES . L _I

rrr tUto/411S"'ICAÇto

EMENDA lP15049-3
,l: CONSTITUINTE GEOVANI BORGES-

BORGES
'L."'-/_WI__UIt' ~

PLENA.RIO
r.r unll.....",.:aetl.- --.

"Art.li~7-DS mandatos ,dos Governadores e dos

Vice Governadores eleitos em 15 de novembro de 198G,terminarão no

dia lR de janeiro de 1991.com a posse dos eleitos."

JUSTIfICATIVA

"Att ••• A autonomia municipal será assegurada

pela administraçlo pr6Dria,em tudo o Que ~espeite ao seu peculiar

interesse e pela organIzação e administração dos serviços publicas

locais.

EMENDA MODIFICATIVA

Disposit1vo eaendado :Art 84'

O arUgo ali do Projeto de ConsUtuiçDo

passa a ter a seguinte redação:

COI! a adoç:io do estabelecido no art.60 do Pr.2

jeto de Constituição,determinando a posse dos Governadores para o

dia 1" de JaneIro,por necessidade de adeQuação,jusUfica-se a pre

sente eaenda,

JUSTIFICATIVA

A autonomia MunicIpal é dIsposItivo constituc!o.

nal Que precisa__s_e_r mantida na nova Constituição,daí a reaãc da

presente emenda

~IEMENDA SUPRESSIVA

Supriras-se o art. 52 do Projeto de Constltulçllo.

Há de eliminar-se inúmeros dispositivos do PI'oj~

to de Constitulçlio, pcãs os mesmos são repetitivos e confusos

redação-&l.Am de inteiramente desnecessários, como é o caso do art.

24.

nrror""","uçlo --,

3JSTIFlCATIVA

alENDA SUPRESSIVA

fupdlls-se O art. 24 do projeto de Cosnt1tulçllo.

r.r---------_ tt;rU>I .I1Jlrll tt .lt10• -....-

!EMENDA lPl5059·1
c:..Cosnt!tulnteG~~~ ...

rr;~..tlle

r5i7oãfã!]PLENARIO

EMENDA MODInCATlVA

Dispositivo enendedm Art. 402

JUSTIFICATIVA

O "caput" do art. 402 do Projeto de Constitui

ç~o. passa ter a seguinte redaçiio:

"Art. 402 - Compete ao Executivo, "ed-re reren

dum" do Senado da aeccta rca, OUvido o Conselho Nacional de ccnu

rnceçãc , a outorga, ou renovação de ccnceasões , permissões,

autorizações para o uso de frequencia e canais de rádio e televl

são e serviços de transmissllo de imagens, sons e dados de Qual

quer meio.

A emenda tem por objetivo melhorar a redação

do dispositivo passando para o Senado a competência de "referen

dum" e incluindo a rencveçêc dar concessões, permissr::ies ou auto.,
rizaçê5e..s~,

iEMEI'IDA lP15055.8
I" CONSTiTUINTE GEOVAH;;O;;S

Ilutoridade,el'll organismos a essa subordinados,na administração dire

tã ou indireta.

l'ul'eo"',.,rlC....IlI. +--- ~

.:JUSTIfICATIVA

capacidade para o cargo.

grau em linha direta ou indireta,consanguIneo ou afim com qualquer

DlENDA MDDIF'ICATlVA

D.1spos!tJvo elllesdada: Art. 12

A al!nea "d" do ítem XV do art. 12, do projeto

de C6nst.~tuiçlo, pasf8 8 ter a seguinte redaçãn-

E meritório o objetivo do dispositivo ci

tado,entretanto,não se pode ser tão inflexivel,a ponto de não se

permitir que uma autorIdade tenha direi to de nomear para cargo de

confiança,como Chefia de Gabinete ou l)tJtros.pelo menos uma pessoa

de seu peeentesccj que goze de sua inteira confiança e demonstre

"Art 84-e vedado qcupar cargo ou função de

conflança,LnclusLve sob cont.rato,a eers de um parente até segundo

Pl.ENIIRlO
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EMENDA lP15070·1 ..".
l: CONSTITUINTE GEOVANI BORGES

3UST:IFICATIVA

Necessária a inclusão das expressões fie a Mesa

da Câmara," na redação do dispositivo, para adequá-la o Que precen

tua o § 1Q do mesmo artigo.

JUSTIfICATIVA

As finalidades internas fundamentais do povo

brasileiro, que trata o art 512, já são 8Tplamente asseguradas

em outros dispositivos, justificando-se, portanto a presente

emenda

.JU5TIFlClU"IY/\

EMENDA ADITIVA

§ 1SZ _ A ccmurucação é um bem socIal e um di

reito fundamental da pessoa numane e a garantia de sua vlabillz.!!.

ção é uma responsabilidade do Estado.

.JUSTIFICATIVA

E mais uma proposta de dispositivo constituci!!.

nal, consubstanciada em sugesUio longamente debatida pela Feder.!!.

ção Nacional de Jornalistas _ FENAJ, que achamos por bem acolher•

Diposlt1vo emendado: Art. 399.

§ 2lil - •••••••••••••••••••••••••

Acrescente-se ao Art. 399, do Projeto de ccns

tituiça:o o seguinte parecréro, transformando-se o paragráfo, ú

nico do mesmo art. em § 22.

Art 399 - ••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA lP15071-0
(TCoNSTITUINTE GEOVANr BõRG

l
; ;

er;;~''''

f=Çj~~

EMENDA HODFICATIVA

Dispas!tivo emendado: Art. 422.

O art. 422, do Projeto de Constituição. passa a

ter a seguinte redação:

"Art 422 - O Estado e a sociedade têm o dever

de amparar espesscae idosas t mediante poli>ticas e programas que

assegurem participação na comcru.dadej defendam sua saúde e bem-e.!

tar , preferencialmente em seus próprios lares, isentando do paga

mento da tarifa de transporte coletivo de passageiros urbanos,

maiores de sessenta e cinco anos."

Achamos por bem unificar o disposto no art 423.

com a redaçÊfo do art. 422. Essa a razão da presente emenda de

dequaçãc

.JUSTIFICATIVA

EMENDA lP15065·5
t: CONSTITUINTE GEOVANI 80RGES

fIff~"'''=:J

N~7ã7J

PL(NARIO

Tendo apresentado emenda incluindo na redação

do artigo 85, o que está previsto no art. 86, justifica-se a s~

pressão deste último, por necessidade de adequação ,

EMENDA SUPRESSIYA

Suprima-se a redaç!o do B-rt. 86 do pI:ojeto· de Cosntituiçlo.

EMENDA lP15062·1 L
t= -&f..ISTITUINTE GEOVANI BO~~S

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

1Ul0'.UUlfOC~liO _,

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivo emendado: padg'l'8fo ünâcc do art. 411.

o parágrafo único do art. 411, do Projeto de

Constitulçao, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 411 - •••••••••••••• ' •• ' •• " ••••

Parágrafo único - Os at~s administrativos de

que trata O "ceputv dependerão da aprovação do orgão estadual

a que estiver afeta a politica ambiental, "ad~referendum" da

Camara Municipal.

.Lld.... /.O.".dDl.UI.C."'io
PLENARIO ...."..."'..,.======~~

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se as alíneas "b" "c n e "O", do inciso IV, do art. 27 do

Projeto de Consti~uição.

.JUSTIFICATIVA

PlENItRID

m-----------fUttI'~~nl.lOoÇIo -, _.,

EMENDA ADITIVA

êcresceote-se onde couber, no pro.1et~( Cons~ição, o seguinte

disposHvo, ""'" &.fn,;....e.oY ,eio r< f>-'-o L&'

Art. - Os partidos políticos, as organizações

sindicais, profissionais e populares, têm direito à utilização

gratuita da imprensa, do rádio e da televisão, segundo critérios

a serem definidos em lei.

JUSTIFICATIVA

,JUSTIFICATIVA

Nenhum orga:o é mais representativo que a Câ

mara de Vereadores do Munícipio, para decidir pela oportunida

de ou nãc , da que trata o "caput" do art. 411.

A disposição sobre impugnaçDo de mandatos é a,!

sunto a ser tratado em legislação complementar.

A presente emenda tem por objetivo assegurar o

acesso de certas entidades aos meios de comunicação. conforme prg

posta da Feõeraçãe Ha~ional de JOrnalistas.

-...

Suprima-se do Projeto de Constltuiçllio,o parágrafo éntcc do artigo

Dispositivo eeendecos Art. 476. inciso I.

O inciso I~ do art. ~7&, do Projeto de Constitui

ção, passa a ter a seguinte redaçãc ,

Art. 476 - •• 4........ . .

EMENDl\ MODIFICATIVA

nuo/.... "'lC..lI;h _,

PLENARID

PLENItRIO
PLI """ 'Ia/ -,

.JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o Art. ÀSZ do PItjeto de Constltuição.

r;r----------tllt~Outl'r..AV;:.------- _,

EMENDA lP15067-1 _ ..... ~

t= CONSTITUINTE GEOVANI 8"RGES I r!f'~""=:J

§íiJã7Jpr";;~=:J

rYflifl

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lP15063·9 ..:.~. ~

t= Cgnstituinte GEOVANI BORGES

JUSTIFICATIVA

404.

-lDSTIf'ICATIVA

I - aproveitamento no serviço público. sem exige!!,

Não deve estabelecer-se dispositivo ccnst.Ltu

cional proibindo a concessão de vantagens ou aumento de remunero!

Cão de servidores, condicionando-se o caso a debermínaocs critê':

rios. legislação complementar pode cuidar do assunto

eia de concursos;

.PlENARIO

.JUSTIFICATIVA

Além de outros direItos já atribuídos aos ,EX-COM

BATENTES, a -disposiç50 que abriga seu aproveitamento no serviço pú

blico independente de concurso. dispensa 8 citaç§o secse establlid.!,

de

EMENOA SUPRESSIVA

Disposiçfto emendada: At:t. 297

Suprima-se o artigo 297, do Projeto de Cosntl
J't~eto-;lC..

tuição, UFll:lfl!le!aREle se os seguint;,es

Suprima-se do Projeto de Constituição, o art. 461.

EMENDA SUPRESSIVA

EMEI"IDA lP15073·6
t= CONSTITUINTE GEOVANI ;;;Gl~;

r.r- nnilKl'.oMl.'lo/.lIIeeIlI.. .lo _,

(T!fC":J

ru;;~Jã;]PLENARIO

tU__I1.-WI.-... nb

PlENARID

ç§o:

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima_se -c art. 623 do Projeto de Constituiçao.

.:JUSTIFXCATIVA

legislação Ordinária poderá definir os casos a

que o dispositivo se refere. Daí just1fipar-se a presente emenda.

JUSTIFICATIVA

A necessidade de uma CosnU tuição com o menor

número de artigos possíveis que primem pe La ccncfsãc , contendo

apenas o lstritamente necessário é o que Justifica a supressão

desse artigo, além de outros.

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo emendado: Art. 480.

rendo sido apresentada emenda alterando o aet ,

42:3, incluindo nesse dispositivo o dispost.o no art. 422, neces

sário se faz a adoção da presente emenda.

suprãme-ee o art ABa, do Projeto de Cosntitui-

EMENDA lP15068-0
[l CONSTITUINTE GEOVANI B"RGES

.,,- tllta/~un'r... ;la--- _,

.,,-------- un.''''''"ll1lUÇ4 _,

tC;';;~=:J

~~--ml

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

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivo emendado: Art. 67, § ;?:S!

O § za do art. 67, do Pr.oJeto de Constituição, Dê.

a ter a seguinte redação:

Em que pese o nosso desacórdo contra o hábito de fu

mar,a utillzaçlio indiscriminada dos agrotóxlcos e a divulgaç'ão de

medicamentos Que s6 um médico deveria julgar.em contrapartida,pesa

nos sobremaneira que o artigo 404 queira estabelecer cerceamento de

uma llber..dade democrática tão importante quanto á da propaganda -

Se fôssemos pelo caminho que o citado artigo propõ

em breve estatiamos chegamdo às .profundezas escuras que vfvencraecs

dU.,te vinte anos,elll que s6 se podia divulgar o que um determinado

grupo pensava ser adequado á informação do povo. Perlllita-se a propa

ganda do que uuer que seja,mas acrescente-se a Iescç salutares cam

panhas promocionais de orientação e esclarecimento público. Reprimir

nllo s6 não resolve o problema.como deseduca o povo.

fUto/~~••",••~h-_-------_ _,

§ 2'1 - O parecer prévio setire as contas que o Pr!!

..no e a Mesa da Câmara, deve prestar anualmente. emitido pelo Tr.!

bunal de Contas ou orgã~ competente, somente deixará de prevalecer

por decisão de .dois terços dos menbrca da Câmara Municipal.

PLENIlRlO ...

EMENDA lP15064·7 ~.~. ~

E CONSTITUINTE GEOVANI BORGES
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.JUSTIFICATIVA

Não será necessário dispositivo constitucional

para garantir as regulamentações das profissões, já eatabetectôa

por legislação ordinária

dos Municípios serão ela~orados sob a forma de orçamento~progr!

-_ ma e ccnterãc-cs -nroçrenas se tcr Ieãs , seus sub-programas, proje

tos e atividades, bem como a estimativa dos custos e dos Objetf
vos a serem atingidos. -

Paragráfo úní cc .. A fiscalhação crçamentâ

ria e financeira, será exercida pelos órgãos competentes e ver!
ficará, além da lisura e correção das contas. se os objetivos -;;
metas foram atingidos.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENOADO : ARTIGO 12

PlENMIO
JUSTIFICAçJ(O

A letra f, do inciso VII, do Art. 12 do Pr~

jeto de Constituição, passa a ter a seguinte redação.

r.r-- Tn10/~un"'•• çb _

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivo emendado :art.27,inciso III alínea na"

o orçameto público deve ser um instrumento'
de trabalho, onde se possa visualizar, além dos aspectos finan
ceiros da estimativa da receita e da fixação da despesa, os ob

jetivos e metas que se deseja alcançar no exercfc.ío rfnanee rrc
e nos an...s subsequentes ,

Art. 12 - ••••••••••••••••••••••••••

VII - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
f) O Estado poderá operar serviços de info!.

mações, destinados a atuar, segundo a lei, visando a prnteçêc '

da sociedade e da Nação

A alínea "a" do indso III do 3rt 27 do Prn.,

jeto de Constituição,passa a ter a seguinte redação.

"Art.27••••••••••• " •••• _•••••

111 .•••••••••••••••••••..•••

a) São condições de candidatura para

cargas providos por eleição direta e voto popular secreto a eãe.,

gibilidade e a escolha em convenção partidária."

Tanto o orçamento anual quanto o plurianual
seja da União, dos Estados, dos Territórios, do Distrito Fede _

ralou dos Munic!Pio~, deverão obedecer a essa técnica, que tr~

rá uma série de pontos positivos, a Saber.
a) preceucac-ee não apenas com a estimativa

da receita e fixação da despesa, discriminada um "elemento de '
despesa" em cada unjDaDe orçamentária, mas também com os obJetl
vos e metas a serem atingidos em cada. função de governo, o que

permite melhor visualização dos crccõsrece da administração,

JUSTIFICACi"io

A matéria é mais abrangente e permite

lho r fiscalização e controle do Estado, por parte do Poder le 

gislati'lO.

TU••,.ulT'.",.çla, _

Inclua-se na letra .2r do Inciso VII, do Ar-
tigo 12. o seguinte :

Art. 12 __ •••••••••••••••••••••••••••••••••

111 - ••••••••• " ••••••••••••••••••••••••

d) Excetuados os Casos em que o indivíduo '
esteja sob suspeita de prátiCíl de atos que venham a atentar con

tra os interesses ua sccfeoece e do Estado e. conseqúentemente~
sob investigaç'1:lo da autoridade competente

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO : ARTIGO 12

~ PLENARlO

iEMENDA lPlS0Bl-7
[J CONSTITUiNTE ERALDO TIN~~TDÕ'----""":'------;

c) permitir que a f!scali7a~l![o d::a P1tpcuç<!iO

pelos- cSrglfos auxllIares do Legislativa nêa se restrlnJa apenas
aos espectcs formais do cumprimento das normas financeiras, err
sejando a introdução de um novo conceito fiscalizador, reaaerc
nando Com o cumprimento dos objetivos e metas que foram fixadas

a administrador não será resp;ansabllJ.zada apenas por eventuais'
falhas técnicas na execução, mas especialmente pelo não cumpri
mento do programa de trabalho que fol aprovado •

b) per»,)lt!r melhOr acompanhamento pelo Le _

gislativo, desde a sua elaboração, ate a fiscalização da sua e

xecução, mas especialmente facilitar a valorização do Poder Le
gislativo na fase de aprovação, pois poderá haver uma criterio
sa aval1sqia da que se pretende fazer, tanto no exercicur fina!1.
ceiro, quanto nos anos subaequentes t

JUSTIFICATIVA

fl PLENARlO

Necessária a mudança na redação do dispositi_

vo específicando_se qual o tipo de eleição que exige escolha de Can

didatos em convenção partidária.

Inclua-se no texto Constitucional, onde couber; «-" (Af-!vk R

.,.,- .Ud.. O/C; .. Ulo"....Co... "Ia ,

.,.,- n11811U1."IU;iO _

EMENDA lP15076-1_..~., --,
i: CONSTITUINTE ERALDO TINOCO

Art. - As competências comuns e esper:i
ficas da uruãc , dos Estados, dos território!;, do Distl:lto Feder~l

e dcs Munic!pios, serão estabelecidas em Le.t ücnpâenentar , dixall

do as responsabilidades administrlltivas de cada nível de Governo.

JUSTIFICAÇ1'io

Analisando a l)tuação do Poder Púbhco no Bra_
sil l enccnt raracs duas gt:'aves questões a serem sc.tucrcnedes e a su
pernoefcãc de funções errt re os diversos nfvaí.s de Govlarno e a itn_
poss âbtLí dede prática que enccnt.r a o cidadão comum de recf e'ner do
não atendimento das sua$ necess íoeces básicÔlS.

JJl:lr<J que essea pontos seJam resc.rvrccs , é ne_
cessaria que sejam defit1idos os parâmet ros de atuação do Estado ,
Inclusive com a fixação das respol'lsabilidades de cada nível de Go

verno , Hoje, O que ocorre é um veraedeí.ra caos na atuação dos dl-::
versos segmentos governamentais, desde quando a superposição é a

tõnãca dommantej sempre conduzindo a outra encnaf í e grave: a des

continuidade administrativa.
Diferentes orgãos cumprindo as mesmas tarefas

significa sempre desperdício, tão comum na atuação do Estado; tal
fato provoca a sangua brutal dos recursos do contribuinte, sem '

uma contrapartida adequada nos serviço. oferecidos. A carga trib.!;!.

tária sobre 0$ ombros do cidadão brasileiro é das mais pesadas em
termos mundiais. enquanto a máquina burocrática no País é das
mais obsoletas e rne rrcrentes ,

Quanto ao segundo aspecto~ verificamos que a

falta de definição das responsab í Hdades de cada esfera de poder

deãxa o cidadão inteiramente desprovido dene Ics para reclamar dos
seus direi tos.

Não basta que a Carta Magna contenha disposi_
t Ivcs que definam essas conquistas É preciso que a legislação OI
dinària estabeleça, de forma clara e objetiva, qual a nível de Go
vernc que tem a atribuição e a respcnsemLroade de assegurar aque
le benefício, para Possibilitar ao cidadão qualquer tipo de ação~

caso não sejam cumpridas as obrigações do Estado em seu proveito
individual ou em favor tia sociedade. Caso contrário, torna-se inó
cuo a criação de outros mecanismos, como POr exemplo a figura do

fI[)Flfeno;nT' dn Pnvo" SE' a sua ar;'êo estiver IrrteLre-..eote !!miteda ce

la impossibilidade de identi ficar os responsáveis pela omissão ~
dai resultando a impunidade.

O dispositivo proposto visa à eliminação des_
sea nrcbãenas , pois obriga a legislação crrí.inér Ia a raxar , nos dI

versos campos da at ívroade do Estado, quais as atribuições de Ca
da nível de Governo, evitando as superposrcões , omissões e despe r
dícios e viabllizando a ação legal do c-idadão na eXJ.gêncla do eu;'
pnmento da& obrigações do Poder Público em seu benefíclO

tLu.....'co ..... IO'lu.C••,uIa ,

rcr- TutO/lll''''OC''CÃO,------------,

EMENDA MOOIFICATI:VA
DISPDS1TIVO EMENOADO • ARTI:CO 12

A letn E.. do mcrso VII, do Art. 12 do Pr~

jeto de constitulção. passa a ter a !seguinte redação:

Rrt. 1< - •••••• ~ •••••••••••••• r -

VII - ••••••• " ••••••••••••••••••••••••••
c) do sigilo da correspondência e das comu

nicações em geral, ressalvadas as situações de emergências,
quando a oeresa \10 f:stado ou da eacseaeae I:Jrasllelra assim o e
xigir.

JU5iIFICAÇ:l.O

A defesa de uma liberade individual não po
de ccaccer em risco a defe$a do Estado ou da sociedade

EMENDA lP1S079-S
(1CON5TITUINTE ERALDO 71Hoc;l;fD~

~--_---.~I..lUO/ce.llJiO'IUleOMluio,----_--_,

~_-_---_--_tUTD/~UIl"ICAçia_---------__,

EMENDA ADITIVA
OISPOSITIVO EMENDADO.' ARTIGO 17

Inclua-se na letra .9., do Inciso VI, do Arti-
go 17, o seguinte:

/trt. 17 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••

VI - ••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••

g) ---- ••••• ----.---------- .. ------ •• -- ••••
desde que não prejudique interesses ou direitos pãrticulares e

de modo especial, os da Nação , sejam internos ou externos.

JU5T:tF"ICAcA:o

A Nação I'lllo pode Prescindir ee mecanismos.
que venham a resquardar seus interesses. de modo a poder execu
tar urna ~olítica nacional voltada para o atendimento dos
seios do povo. :ii-

Por outrl:i lado, quando o indtvíduo com~te

delito. não pode dUxar de haver divulgaçllo do reto, o que se

ria inteiramente illlpedido caec pereaneeesse a re6ação iniCIal

Dê-se ao § lU do artigo 72 da anteprojeto do Relator
da t:onissDo de Sistematizaç~o , relativo ~ matéria de COII\
petêncfa da Comissl:io de VIlI- da Família, da Educaçao r
Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia, e da Comuni_
caçr:io, a seguinte redaçao.

-Art 72 ••••.•••••••.••••••••••••••.•••••••• _.••••••. _' ••

f 1R - Compete preferencialmente a Unillo organizaI:"

oferecer o ensino superior, sem prejuízo de suas ativi-

dades relativas ao ensino técnico , industrial e agrotécnico
de 2l:l grau n.

•JUSTlFICACAO

A emenda ora apresentada tem pOr objetivo manter o fun
cionamento das atuaâs escolas de ensino técnico, industrial e
agrotécnico de 22 Grau, sob a responsabilidade da UnHio, face
~ boa Qualidade e ao elevado custo dos serviços ora prestados.

IEMENDA lPlS0B3-3 -.-'--------,} r:r"P'F"'L'~l:: CQn:;tituinte DE"PUTADO DSWtLDD COELHO . L _J

Acrescente-se,onde couber} (V-O ~(--fv.Jh Z0 do7Ã~ lJZ.'

r:-
...~"".""~,,

Inclua-se no texto Constitucional, onde COUber) ~d]T1 CvpIJj
71./.J.-aYrC

• Art - Os orçamentos anual e plurianual
da União, dos Estad9s, dos Terr.it~rios, do Oistrito Federal

n Art. será atribuída prioridade ao aproveltamento dos
recursos hldrlcos oecrenars , devendo seu planej81ltento contemplar,
necessariamente e de forma ecereeoaca , eeac menos as seguintes
utilizações:

I _ O abastecimento d'água;

II. D tra~sporte fluvial;
lII_ a hidroeletricidadej
IV a irrigaçao; ..

V as obras de proteç~o contra as enchente$;

VI- o tuxlsllro.

Mesmo em prazo previsível e estabelecido,nãc

é justo nem seguro que sejam ou possam vir a ser prejudicados irr

teresses ou direltos particulares ou nacionais.

JUSTiFICAci\D

Em alguns casos. especialmente no campo do
Direito Internacional, o prazo de vinte anos para divulgação de

documentos sigilosos pode su multo pequeno, da! ser importante'
a ressalva proposta no acréscimo ao texto.

rr-;;;~""

r:rrJ'~~
_____ .~u..~/cc.. Jla.c/."'co..'ulo +_--,

G--:.N:::AR:::l"'O'- !-_----'

EIJ\El'iDA lP1S077-9
t::=i ONSTITUINTE ~~~~...~
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§ 1'1 Na construção de barragem hldroelétrica, será obrlgató
ria a edificação simultânea das obras de transposição de desnível;,
Que se façam necessárias.

§ 211 O Poder Público assegurará institucionalmente a concr-e
tizaçllo da prioridade estabelecIda neste artigo.... -

Inclua-se no Art. 212 do anteprojeto do Relator
da ccmãssãc de Sistematização, relativo a matéria de ccmce-,

tência da eomí.ssãc VIlI- da Famllia, da Educação, Cultura e

Esportes, da Ciência e Tecnolqgia, e da Comunicação. o seguin_
te item.

tima j6ia da Coroa para resolver o problema da seca. Nlfo empenhou e não resolveu.
E. para que se tenha melhor idéia da atitude do GovernoCentral, basta dIzer
que, neste século, tudO o que foi gasto cemou contra a seca no Nordeste soma
pouco mais de 10% do custo da usina de itaipu (a preços de 1982) "(Nordesti
nos - Conviver com a seca).

JUSTIfICATIVA

O Brasll t país de dimensões continentais possui um dos
maIores potenciais hídricos do mundo, sendo cortado por uma vaata
rede de rios, em grande parte naturalmente navegáveis Estes rios
foram as primeiras vias de transporte e integração do Pais. servi
ram aos bandeirantes no desbravamento da RegUlo Oeste, sendo 0-;
grandes responsáveis pela expansão de nossas fronteiras.

"Art. 22

VII- a interiorização do ensino superior. median
te a implantaçãO de universidades regionais em cidades dis",

tantes dos grandes centros , como forma de nelas estimular a
fixação de jovens e a criação de pólos de desenvolvimento
intelectual e eõcfo-eccnõmí cc».

A medida ora proposta representa tm reconhecimento dessa miséria imen

sa e umgesto de boa vontade da Naç~o para como Nordeste

Constituinte DEPUTADO OSVALOO cca.H:l

Plenário

.JlJSTIF'ICACII-D

Imp~e-se vincular o homem à SUB comunidade ,
oferecendo-lhe condições para realizar-se , sem ter que emi
grar Fator de maior importância, nesse contexto, é, sem
dúvida, a possibilidade de acesso à formaç~o superior emseu

melo de origem.

Da! por Que se Justifica consignar como diretriz
da ConstituiçRo a -1nter1orizaç~0 da Universidade. 56 assim
pocee-se-ã modificar a realidade s6010- econômica do in 

terior brasileiro, com as vantagens decorrentes da des 
ccncent.ração de atividades e da melhOr ocupação do terri
tório nacional, principalmente nas áreas mais pobres, on-,

de são maIores o desafio à lntel1gl~mcia e aos recursos
da técnica para solucionar os impasses que impedem a

lhoria de vida e o progresso.

~Art. O presidente e o Vice-Presidente da Repúbl!ca serão eleitos
sinlJltaneamente, entre os brasileiros maiores de trinta e cinco anos

no exercício dos direitos politicos, por sufrágio universal e voto direto
e secreto, em todo o Paíe , cento e vinte dias antes do ténnino do perI,!!.
do presidencial.

§ 111 serão observadas, na eleição de que trata este artigo, as seguintes
normas'

a) O processo eleitoral obedecerá ao critério ele ponderação federativa
estabelecida combase no nõrero de representantes dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios no Congresso Nacional,
b) cada Estado, o Distrito Federal, a cada Território, exceto o de reeeeo
do de Noronha, constituem. para fJ.ns deste artigo, distritos eleitorais~
c) a cada dIstrito eleitoral correspoode um rumero de votos receratívos
ewívalente ao nérerc de representantes da respectiva unidade federada
no Congresso nacional;
d) O núnero de 'votos federativos do Distrito Federal é igual ao de Terrl

tórioj •
e) emcada distrito eleitoral, oetemína-se un quociente eleitoral divi
dindo-se o rérerc de votos apurados, exc1uidos os nulos e os embrancos
pelo respectivo númerode votos federativos, desprezada a fração se
igualou inferior e.meio. e elevada à unidade imediatamente subsequente

superior,

1i'r----------'..lO/ ....I"~n:.;i. _,

L;;~"~

fui~Fftil

EMENDA lP15086.8_:".. --,
~TITUINTEOSVALOO COELHO

Essas as~razões· da Emenda ora proposta

",- ••• Ml~I./C.~.. II./I..<.lQlllo _,

Comparando as modalidades de transporte hidroviário, ferro
viário e rodoviário, em termos de capacidade de carga, para trans-
portar 1.5DDt, capacidade de uma barcaça de porte médio, seriam

nBjissário 15 vagZies ou 60 c.amfnhZies. isso sem falar que as barca
çâ?'navegam, normalmente, en ccnbc.íos , Emtermos de custos, ames

ma tonelada de carga transportac;la pela modalidade fluvial custa

cerca de trh vezes mais pela ferrovia e oito vezes mais pela rod..Q.
via. Por outro lado o custo de manutençlio de uma hidrovia, é infi
nltamente inferior ao de uma rodovia ou ferrovia.

Daquela época até os dias atuais I a maioria dessas vias de
trpnsportes permaneceu sem melhoramentos, como rios naturais, não

sendo cenafIzadcs os recursos necessários para sua transformação
em hldrovias, verdadeiras" estradas d'água"

Nos paIses desenvolvidos, as hidrovias representam o princl
palmado de transporte de carga e longa distância, tanto pela sua

eficiência como economicidade. Nos Estados Unidos da América, os
rios Mississipi e renessee , na Rússia os rios vcfça , Kama e Don e,
na Europa, o Reno são vitais !:lara o 'transporte de cargas, represe!!,
tendo importantes instrumentos para o conércao interno e externo '

desses PaIaes ....

o sistema hidroviário brasileiro é composto de grandes vias

navegáveis, muitas em coerente livre. como O caso do Rio Amazonas/

Solimi5es e a maioria de seus afluentes. As bacias dos rios Tocan 
tins/Araguaia - eixo central do pais .:, do Rio São Francisco - que
corta uma das regiões mais á:r1das...qo_~asil, irrigando aquelas do

rIos TietEIParaná- que cortam lmportante regino industrial e agrlcola - do rio

Paraguai - que liga a Regilio Oeste do Brasil ao paraguai, Argentina, Uruguai
e 80 oceano Atlântico - e a bacia dos rios Taquari. Jacui e Lagos dos Patos 
J4 responsáveis pelo transporte de grande parte da produç'ão agricola e mineral

do Rio Grande do Sul - cOlll'õem as principais vias de transporte fluvial do País

Algunas lrrportantes obras que beneficiam a navegação fluvial foram
realizadas, a eXell'Çllo da eclusa de Sobradinho, pennitindo a navegação do Rio
SIlo Francisco no trecho Pirapora-petrol1na/Juazeiro, das eclusas do Rio Tietê e
das eclusas dos Rios Taquari e Jacu!. Mas, na realidade, muito tem que ser in
vestido emmelhoramentos e obras de transposição de nível - eclusas, canais de
llgaçlio de bacias etc _. para desenvolvermos un transporte fluvial confiável e
eccrõntco A utilização múltipla dos recursos hídrdccs não é respeitada, sendo
8 navegação bloqueada por barragens hidroelétricas ou pontes rodoviários/ferro

vi., COOl total inobservância do C6cligo das Aguas.
Atualmente, atravessamos un momento propIcio ao desenvolvimento das

h1drovi~s, havendo maior sensibilidade para o setor. Alémdisso, nossa frota de

cmdnhaes encontra-se obsoleta e a nossa indústria não tem capacidade para ate.!!
der a necessidade de sua reposição, "aomesmo tempo, nossas ferrovias necessitam
de melhorias e arrpliação. Já para navegarmosem nossos rios, precisamos apenes

de lIIlB infraestrutura de hidrovias confiável A partir do momento emque est1v~

rem garantidas as condições de navegabllidade dos rios tudo se viabiliza E

nao poderia ser diferente, dada sua larga vantagem comparativa em terecs de ca
pacidade de carga e de custos de transporte.

m- tUt.NllITI....ÇJo -;

Dê-se ao § 2ril do artigo 8ril do anteprogeto do ReI!
tor da Comissão de Sistematização, relativo à m!
téria de competência da Comissão VIII - da Fami
Lí.e , da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência
e Tecnologia e da Comunicação, a seguinte redação

"nrt 8l:!... ••

§ 2l:! A repart Içãc dos recursos públicos assegur!
rá prioridade no atend rmento das necessidades do

ensino básico e médio, destinando-se obrigatoriamente aos mes
mos, no mlnimo, metade dos recursos da União previstos

"caput" deste artigo.

JUSTIF'CAÇ1\O

A presente emenda sé justl fica para assegurar os
recursos necessários aos ensinos básico e médr o que constituem
as maiores pr Lor Ldade s da Naç~o

f) atribuem-se a cada candidato, registrada por partido político, vo-
tos reoerettvce , divid1.ndo-se o núlIero de votos. por ele obtidos no
dlstmto eleitoral, pelo correspondente quociente eleitoral, despreza

da a fração;
g) os votas federativos remanescentes não atribuídos aos candidatos. Ctln

a aplicação da norma contida na alínea precedente I serão distribuidos
mediante a observação das seguintes regras
1) divide-se o nurn.ero de votos. dedos a cada candidato pela C\ÚtlIero de

votos federativos a ele atribuido, eeís un, cabendo ao candidato QUe

apresentar a maior média un rios votos federativos a distribuir,
2) repete-se o procedmeotc para a distribuição de cada umdos votos
receratívcej
3) em caso de empate procede-se à dIstribu~ção do voto federativo

candidato mais idoso
§3º A eledção do Presidente irrpl1cará a do candidato a Vice-Presidente
a ele registrado ,.

JUSTIFICATIVA

A eleição direta para Presidente e Vice-Presidente da República. assim
entendida como aquele sistema eleitoral em que cada eleitor vota e. l,II1 candid~

to registrado por Partido Pol!tico e se considera eleito o candidato que obti 
ver a prererêncta da maioria dos eleitores, constitui una negação flagrante do

tapo de Estado que o Brasil adotou desde a Republ1ca - a Federação.

JUTIFICATIVA

tutonun"lC.çJo --,

I - Assistência financeira para os carentes impossibilita _
dos de exercer qualquer atividade remunerada.

Partindo-se do pressuposto de que a atual Assembléia Nacional ccnstrtui,!!.
te continuará a adotar esse tipo de Estado. urge aperfeiçoar o sistema simplis _

ta. ingênuo e antifec!erativo da eleição para Presidente e Vice-Presidente da
República atualmente e emvigor, por força da Emenda Constitucional n2 25/85

Na verdade, Federação pressupõe participação ponderada de todos os
Estados-Federados cu Estados - Membros na formação da vontade Nacional.

Isto porque o Estado Federal é "un zsteoc que se compõe de un certo
ncrero de Estados, um Estado de Estados", assim, "as manifestações poHhcas que

ocorrem rum Estada Federa! são de duas ordens as manifestações do próprio Esta
do Federal são de duas ordens as manifestações do pr6prio Estado Federal e as
dos Estados Integrantes"(l).

Por isto. "o Estado Federal é un Estado caracterizado pelo grau mais
elevado e por una forma especial de descentralização, compõem-se de coletlvid~

des-membros, os quais ele dcminaj no entanto, aquelas possuemautonomia consti_

tucional e participam da formação ela vontade federal (2).
E não se poderia ellZer que, adotando-se a atual forma de eleição, os

Estados-Merrbrosde densidade eleitoral menor estanam participando da formação

da vontade nacional, na escolha do Presldente da Repúbllca denominada de Federi!,

tiva do Brasil.
Realmente' levantamento efetuado pelo Tribunal SUperior Eleltor<:tl. ref~

rente ao 2ril trimestre de 1985, da conta da existência, no Brasil de então, de
60.123 785 eleitores

Pelo processo da eleição d~reta previsto na constituição em vigor,

eleitorado dos Estados de São Paulo, Minas Gerais. Rio de Janeiro e Rio Grande
do Sul somaria 31.423 91'\3 votos. suficiente, portanto para eleger.o Presidente.
não importando o resultado obtido pelos canr;1idatCIs nas outras unidade da' federação

se considerarmos a existência. no paIs, de 26 unidades federativas. n~o

se pode dizer que há federação emUTI processo eleitotal emque a vontaóe de 04

dessas unidades pode prevalecer sobre os outros 22.
E sempre conveniente lembrar que "l.tlIa verdadeira Federação n6s só tere

mos quandofor superada a insólita antinanis. no Governoda união, entre
realidades de lII1 Poder executivo unitário e un Parlamento Federativo t eviden_
te que una federação que se restringe a considerar o equiltbrio entre o Poder
Central e o Poder local é. sob o aspecto cor.ceitu:al , deficiente, posto que

puramente conceitual, não se alçando, assim, e una dimensão democrática integrar.
Esse conceitual, não se alçando, assim. a unadimensão democrática integral
Esse co~eitoo torna-se, c~rtamente, mais sól1do e consistente, quantlo terna. em
consideração, também, o equilibrio entre os enJ;es federativos. E a passagem
do estático formal para o dinâmico e concreto" (3)

.. P.presente proposição 'lisa justamente isto. estabelecer lJlI certo

equilibrio de poder entre as unidades federadas, de modo a suprir as extremas

mo ê necessário reprisar mais una vez que a regilio de. semi-árido No!.
destino constitui un dos maiores bo1s~s dé~miséria cio mundo.

SUaárea corresponde a mais de 13%do território nacional, e a popula _

ção que ali consegue sobre'1i\ler (cem índice de mortalidade infantil de 34%) não

possui a mínimacapacidade contributiva.

A proposição ora apresentada visa, portanto, dotar os poucos contrlbui~

tes daquela região de maior capacidade de investimento e reinvestimento,
invés de se ficar mendigandoesmolas do Governo.

Do ponto de vista das finanças públicas federais, a medida quase nada

representa, já que o arrecadado naQUela área não cOllllensa sequer a manutençãoda
IIáquina actninistrativa arrecadadora.

Professores de várias Universidades nordestinas. que estudaram a QJes

t§o da capacid~de contributiva dos habitantes do semi..árido, chegaram a seguin

te conc1usl1o
"A diferença de renda -eq,tre os 50t mais ricas da área urbana da centro
sul e os 2m pobres do semi-árido norges~ cI1egaa 1.600 vezes. E a

JUSTIFICATIVA

Acrescente-ee,ende couber/I'-'--"-~ ]r, de CwpJ0c 7-, oh, T/I-7!1L-'
I

nArt. Na regUlo .definida emlei federal como dOsani-áricb Norde,!
tino, os irrpostos de ccccetêocia da Wlio serão cccradce, aos contriouintes ali
domiciliados COOI una reduÇão de 50t sobre o valor estabelecido para o restante
do territ6rio nacional."

cmparaçlio não pode ser feita comos 50% maiS pobres, porque eles s!Jrplesmente
nlio tem renda alguns no Nordeste, o que faria a diferença ir ao infinito" (Nor-
destinos conviver coma s~a)". •

secularmente, os GOvernos Federais QIJB: se sucederam prometem alocar
recursos na regi!o. Masagora de modo contrário, senpre. E: o que narra a
mesmo estudo. e é do conhecimento de todos.

"tGc M nottcla, no Bras11, de un gaveroante despreocupado oon o Nor

deste e seus problemas. Cem Pedro, dizem. chorou. E p:raneteu errpenhar até a úl-

",- n:XlO/ .....I".IC.;h --,

m- ...d .../CO~llIio/.U.ce'"ulo •

L;;t~

Q2J~'B7ã7J

Acrescente-ser onde couber r~ J-&.-.t711( c:/..o ~ J. IC1 d-o7'1'f11C' ,-1'

"art. - E: assegurado aos deficientes a melhoria de suas
condições de saúde, social e eccnbmtce , especialmente medi
ante:

Realmente a Emenda Constitucional nl:! 12/76 apenas- res-
guarda B condição social e econômica dos deficientes, mas esquece
o aspecto principal de sua saúde, que, em muitos casos, pode ser

corrigida por um tratamento médico adequado e um acompanhamento pe!.
manente de suas condições de higidez física e mental

Por outro lado, procura-se, com a norma proposta no inciso
I, garantir ao deficiente sem recl;l'rSOs e impossibilitado de trab.!!.
lhar, a assistência financeira que lhe permita a sobrevivência

Dal a cedeza do autor desta proposta', de que a matéria go

zará da aprovação dessa August~ As~embléia Nacional Constituinte

A presente proposiçl:lo tem dois objetivos. ressaltar perante
a Assembléia Nacional Constituinte que a norma contida na atual
emenda Constitucional n~ 12178 nao pode ser esquecida na redação

da futura constituição, e aperfeiçoar o texto da atual norma cons
titucional

l:J Plenário

EMENDA lP15085.0cr c;,,;tituinte Il€PlJTI1DO OSVAL!)()'~-------' J l'r -';;:'=:1
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EMENDA lP15084·1
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PLENARIO

cargos eletivos no Poder Executivo.

'tO".

Trata-se de vedar constitucionalmente a reeleição para

DU5-i~f'i:CAHVA

Vise e emenda assegurar aos cidadãos o direito de ccnt

lar a atuação de s~us representantes a partir do conhecimento públic

prévio das plataformas políticas adotadas no processo eleitoral."

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo} ~

&tf+-to.1f, hr/~ JL'
"Art. - E vedada a reeleição dos ocupantes de cargos

eletivos no âmbito do Poder Executivo."

Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão de 5iste

Ilatização

r.r------,.----ln,.I.......IC~D

Acrescente-~ onde couber, o seguinte artigo,~

~l0 4, Gop.v-, doT'<~Jr.-

"Art. _ Os partidos pol1t1cos ficam obrigados a regis_

laRr jU11tO à Justiça Eleitoral a plataforma polítiea de seus candida

tos a mandatos eletivos aprovados nas respectivas convenções.".

r.r ll.TO''''''nl'~~e ___,

"Art. - Perderá o mandato o ocupante de cargo eletiva

que abandonar ou for expulso do partido pol!tlco pelo Qual foi eret ,

/
E'menda 90 Projeto de ConstituíçlJo da Comissão de slste_

Ilatização

tJ EMENDA OE PLENARIO .LI"''''O'cD~ .. d''.'''cululo

Trata-se de assegurar o respeã to à opção partidária do

eleitor manifestada nas urnas.

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo) ~

~ rr .f.o Ú<1" JJ, ck.7../M..>7L·

,EMENDA lPlpQ93-1 '"~'--------'J r;r,üp'T"'---'
f: CONSTITUINTE PAULO DElGADO _ c.....- _J

,EMENDA lP15094-L . -,J r;r.....T.~---"
l= CONSTITIIWIE PAll!'D pEI f,ADO . L : J

,EMENDA lP15D95=L.~. --,
t= CONSTITUINTE ISMAEL WANDERLEV

Num País onde o- analfabetismo ainda predomina é

imperioso prestigiar fundamentalmente o ensino básico, con 

centrando nesse nível, os eseassos recursos disponíveis. Em
regra, as pessoas Que têm acesso ao ensino superior gratui
to são exatamente àquelas que possuem ccncãções de pagar

seus estudos. Os recursos aí economizados poderiam beneficiar
um maior número de pessoas carentes de ensino bãs tcc , Isso

não illlporta. como consequência, que os estudantes pobres fi 
quem, impedidos de cursar a Universidade, pois, mediante
sistema de bolsas de estudo ,oferecidas àqueles que com 
provem sua incapacidade financeira, é possível contornar ra
cllmente essa dificuldade

JUSTIFICACAD

"Art. 812 _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ JQ _ t vedada a cobrança de taxas ou contribuI
ções educacionais nas escolas públicas, exceto as de ensino su
perior."

O Artigo 12 do Anteprojeto elaborado pelo Relator
da Comissl:lo de Sistematização, relativo à matéria de competên _

cfe da Comissão VIII, estabelece a gratuidade do ens mc público
em todos o~ níveis.

"Art. 2Q _ ••••••••••••••••••••••• '" ••••••

IV - gratuidade do ensino público, com exclusão
do superior, assegurando-se, nesse caso, a ccncessâe de bolsas
aos estudantes carentes,"

Oaí a certeza de que a presente proposição será

acolhiaa pela Augusta Assembléia Nacional Constituinte.

.,(kh~-.t.e./,-,,,,J..,~l;v,.J ~J, s-~'/'~
J"" PD (wCt- 2°) L ,,;., cev." --'-<. '''''''+ j'"}j "",d.c "'"

,v-" Úf"'-/W-O lÍl J k r:/~ 7X .
O item IV do Artigo 211 e o parágrafo 32 do Artigo

8Q do Anteprojeto do Relator da Comissão de Sistematizaçl:lo, re-,

1l::ttivo à matéria de competência da Comissão VIII - da família ,

da Educação, CultUra e Esportes, da Ciência e Tecnologia, e da
Comunicação, passam a ter a seguinte redação:

Por outro lado. a proposição representa mais Ufl

importante passo para a descentralização das atividades públi_
cas, tãc desprezada nas ações efetivas do governo.

UIll! enorme di$par1dade,' nos v'rios Estados, sobre o papeã cque

cada Universidade deve desempenhar; e o governo central não pos

sui o conhecimento e a sensibilidade para adequar cada uni _
versidade às respectivas comunidades.

o outro fator é a ccncent.reçêc dos estabeleci 

mentos de ensino nas capitais dos Estados • Com isto, as popu ..
lações interioranas ou são forçadas a migrar para essas capã-,

tais , quando dispõem dos recursos financeiros suficientes, ou
, ficam privadas deste tipo de ensino.

A interiorização , porém, só pode ser levada a
/ bom termo pelos governos dos Estados -Membros , Que cer-teeen.,

te melhor conhecem as comunidades interioranas.

f'J Plenário

COOI o processo eleitoral ora proposto, assegura-se o voto direto, s~

ereto e universal, masse procura conciliar, tanbém, o resoeíto à vontade so
berana do povo con o propósito de robusteclmento de nossos sistel'la federatif-.
vo

oemais a mais, o voto ponderado ora proposto não é novidade alglJlla,

pois todas as Repúblicas Federativas modernas o adotam, de una forma OU de ou
tra a ccreçer pelo exemplo maior de Federação - a dos Estados Uoidos da Amér!
cal q.Je serviu de Inspdração para todas as Federações de Estados atualmente
existentes

Observa~se que a eãeíção direta para Presidente da República que ha

pela forma contida na constituição 8rasileira emvigor, somente é adotada
nos Estados Unitários.

A constituição Francesa de 1958 ap6s declarar ser aquele êstado

"runaRepública indivisível" (art. 29), prevê a eleição do Presidente da
República per mejo de sufrág.1o lNl.1versal e direto" (art. 6Q)

No entanto, a Constitu1ção da República Italiana de 1984, Que não
adota expressamente o tipo federal de estaco, mas "reconhece e promove as a..!:!
tonomias locais" (art 512) já não adota o processo da eleição simplesmente
direta,

Pelo contrário estabelece'

"Art 8J - O presidente da República é eleito pelo parlame~

to emsessão conjunta dos seus menoros, particlpam da ejej _

ç~o três delegadOS para cada regUlo, eleitos pelo Conselho '
Regional de farma a ter assegJrada a representação das mino

rias."

No entanto, a Constltuiçao da Repúbllca Federal da Alelllanha de 1949

q.Je proclama aquele Estado corno "federal, democrático e social" (art. 20) es
tabelece que fi o Presidente Federal é eleito sem prévio debate pela Assenbié
ia Federal (art. 54) -

Aparece aqui, cjeraeente, como pr5.ndpio ligado ao reserenseo, o
da eleição do Presrdente da Repúbica por Colégio eleitoral representativo da
federação, e não simplesmente comomandatário ill'E!diato da malona dos eleito
~. -

Outro e)l'emplo ros vemda vizinha Argentina, cuja redenccratreação ins
pi:rou-nos recentemente Sua constituição ele 1853, proclama que a Nação Argen
tina adota para seu governo a forma representativa republicana federal (art:

12 ) ; n° entanto de eleitores, igual ao duplo do total de deputados e senado
res que a capital a cada una das províncias (Estados-Membros) poderá ewa
ar ao Congresso (art. 81).

Pretende-se, portanto, C01l a presente proposição, a illlJlantação de
princípios que já vigoran emrelação à eleição dos merrbros do congresso Na _

cionel e cuja eocçãc, para a eleição dos mais elevados cargos da uüão, Pre
sidente e vice-Presidente da República, redundará no fortalec1mento dos Esta
dos, territóriO!; e Distrito Federal; e, consequentemente, do fl'JJniclpio rede

rativo, básico na organização do Estado brasileiro.

diversidades regionais, as lIÚlhplas realidades recais, só aSS1Jl\ se poderia re-,
alrente ltrplanter lJIl8 reôeração neste pafs ,

LiÇão antiga já lerrbrava que, para a sobrevivência de lIII<i Federação,

é ~rtante que "não tJaja desig.,aldades patentes de forças entre vários Esta

dos contratantes. Eles não podem, é bem verdade, ter una Igualdade exata de
recursos. Em todas as federaçBes havia sespre l.Ill8 gradação de poder entre as
merroros: IJl"lS serão mais populO~SI mais ricos, mais civilizados que os outros
•• O essencial é 'Ille não deve haver un Estado tão mais poderoso que os outros
.,. se existir un tal estado, e apenas LIIl, ele insistirá emser o líder das
deliberações em COOUll, .(li).

...- uo;TOO.tTlff<"'OO:ÕO -,

r.r----------'U'oIJln'",uo;iA-----------,

-Art. 304 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICAÇ~O

• -Art. 264 _ Sem prejuízo de outras garantias a~

seguradas ao contUbuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Di.§.

trito Federal e aos Municípios;

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO A SER ALTERAOO: Art. 264, III, B.

b) Sobre patrimônio, renda e proventos se a Lei
correspondente não houver sido publicada antes do inicio do __exe!,

ciciO financeiro da Uniãot"'em que ocorrerem os elementos de .fato

indicados como componentes do fato gerador e determinantes da b,!

se de cálculo.

Acrescente-se 80 Art. 304, o seguinte parágrafo J.
EMENDA ADITIVA
"DISPOSITIVO A SER ALTERADO: Art. '304

o Art. 264, íteM lI! e alínea B, passam a ter

a seguinte redação:

Na verdade, do modo como está o Art. 1 o contrl
buinte ficará em situação pior do que atualmente, pois a garantia
consti tuciOl"lal da anterioridade, segundo a qual a lei deve estar
em vigor antes do inicio do exercfc í.o financeiro sob o qual inc.!,

diT o tributo, irá desaparecer AssiQ'l, pela manutenção do princ,!

pio de anterioridade, encaminhamos a presente emenda.

III - Cobrar Tributo:

r.r "UlO/"""l1te.u;10

[EMENDA lP15096:5 -'~'-------'Jr.r"'P'H"D·---'B
F CONSTITUiNTE ISMAEL WANDERLEY . C- ª J

fIT?~~';~~u

[ÇJ~~~JEJ

Emenda ao Projeto de Constltuiçtio da Comissl:lo de Siste

..Uuçlo.

A instabilidade do mercado de trabalho, a sazonalidade de cer-,
tos setores da economIa, a migração de mão-de-obra no país, a
pouca Qualificação de mui tos, o grande contingente de mão-tíe-,

obra feminina não qual! flcada (que precisar integrar a força
produtiva para sobrevivência) não permitem qualquer adoção de
medidas que impeçam a contratação efetiva, por tempo determina_

do, temporária ou sazonal, sob pena de se contribuir em muito

com a miséria absoluta, a marginalidade e o aumento da er ímíne
lidade.

A proibição das atividades econômicas em questão, reduzirá

oferta de emprega no país em detrImento dos trabalhadores.

JUSTIFICACAo

Suprima_se o inciso XXV da Art. 13 du Capitulo 11 do ~proje_

to de Const!.tuição que diz: '

"XXV - proibição das atividades de intermediação ramunerada da

nãn-ce-cbra permanente, temporária ou sazonal, ainda que
mediante locação".

PLENARIO

EMENDA lP15091-4
C' Dep, BASILlD VILLA'"

S ll:1 As Universidades r'ecerafs • de ne tu-,
reza autárquica e funcional , terão seu patrimônio cedido

8 titulo gratuito, para os Estados, quando da transferência
de que trata este artigo

JUSTIFICACJlD

5 2'1 A uruãc transferirá aos Estados os ee-
/ cursos financeiros necessários b aenutençãc das instituiçlles

universitárias que passem a sua responsabilidade.

o atual dIstanciamento ,quase Que o alheIamen!:o
total das universidades brasileiras, em rrelaç~o às comunidades
• que deveriam pertencer se deve a dois { fatores principais

Em primeiro lugar, a criaçao de Universidades pe
lo Governo Federal, submetido diretal'1ente ao Ministério da
Educaçfto, força o Go.... ernO a elaborar planos , normas e diretri

zes de trabalho Que sejam uniformes para todo o pais.

Este, porém, nDo é constitu1do por comunidades

ld!nUcas e- SU8~ características, necessidades e aspiraçaes.Há

A universidade tem o seu papel melhor definido
quando se a considera como um organismo a serviço da comuni _
dade •

Art. "A UnilJa promoverá , progressivamente,
a transferência do ensino Universitário para
a competência dos Estados ",

Acrescente-se onde couber no .aM:-eprojeto do

Relator da ComissUo de Sistematizaçtio , re la-,

tivo à matéria de competência da ccmí.ssãc

VIII- da Família, da Educação, Cultura e aecee.,
tes , da Ciência e Tecnologia , e da Comuni _
caçãc t

Avançados" fora das respectivas capitais.

5 3S1 Os Estados promovera'o a lnteriorlZB_
çlo do ensino Universitário mediante a criaçfto de" campus
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iUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESStVA

DISPOSITIVO EM~NOADO' ARtIGO 272, PARÁGRAFO 11, 11. B-, DO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

SUPRIMA-SE A EXPRESSA0·
fi ••• PETRÓLEO, INCLUSIVE COMBUSTÍVEIS LIQUIDOS E GASOSOS DELE DERl

VAoas e ~ .. "

parágrafo 3 - A Lei disporá sobre os incentivos

abertura do capital das empresas ,"

JUSTlFICAÇ~O

A medida visa, dentrO do esp!!'ito de ceaccratIaeçãc

do cecãcet , contribuir"para que as empresas, a partir de incent!
vos, se disponham a abri=, à participação, em seu capital, de um
grande número de cidadãos, acrescendo assim, a presença destes
no processo de desenvnrvmentc nacional.

EMENDA lP15101·5, '""··--------1 !'rp"F"'L"'----'
tJconsti tuinte INOctNCIO OLIVEIRA . c...- ~

r:T T..TO/lut ... 'C.~i.O, _

nê-aeec inciso XIX. do Artigo 13, li seguinte redação.

Artigo :13 - •••••

XIX - licença remunerada à gestante. antes e depois do
part?, por perfodo não in:ferior a noventa tUas;

EMEl"iDA lP15105·8 .~•• _
tJ DEPutADO JOAO MACHAOO ROLLE1~BERG

=- 'UTOhU.."'CI~10

p==;~tJ

~'~E7J

o Il..rt. 381 fica substituído pela :redação seguinte:

JUSTIFICAcno

pr.:~~'"'J

fui'ow.u......,G/co..,,'lo/.u.ce.lIsslo ,

SUPRIMA-SE O ARTIGO 360 E RESPECTIVO PARÁGRAFO ÚNICO

DO PROJETO DE CONSTITUIÇM.

AO Que: PARECE, MISTURAM-SE COISAS DIVERSAS, QUE NJto TOLg

RAM A PRETENDIDA ASSEMELHAÇÃD.
A NEGOCIAÇJto DE ENERGIA ELÉTRICA, COMO BASE DE IMPOSIÇAO

PELO IMPOSTO ESTADUAL DE VENDAS MERCANTIS. E UMA NOVIDADE MARCANTE,

QUE PROVAVELMENTE SUSCITARÁ DUVIDAS E EXIGIRÁ REGULAMENTAÇ,1to APRO

PRIADA. PARECE RI!IZOÁ\lEL, ASSI~. Q-UE SE Q-UEIRA AFASTAR A HlCIO~NCIA

00 TRIBUTO ESTADUAL NAS OPERAÇOES QUE ENVOLVAM MAIS DE UM ESTADO •

TANTO MAIS QUE A PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Ê. ATUALMENTE. CON_

CENTRADA EM AVULTADAS UNIDADES DE GERAÇÃO. LOCALIZADAS EM ALGUNS

ESTADOS GRANDES EXPORTADORES DESSE BEM.

JÁ NO TOCANTE AO PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS, o PANORAMA

É TOTALMENTE DIVERSO.
AO TEMPO 00 IMPOSTO SOBRE VENDAS E CONSIGNAÇOES (ANTERIOR

II E C NR 18/65) OS ESTADOS COBRAVAM ESSE IMPOSTO SOBRE AS OPERA

ÇOES COM COMBUSTIVEIS tiQUIDOS E GASOSOS, PORTANTO, EXISTE EXPERI

~NC1A ACUM~LADA ACEfLC.f' oE TAL IMPOSIÇM, QUE HIsróRICAMENTE PER-

TENCIA AO:L::T~~~:~, O PETRÓLEO E OS COMBUSTÍVEIS LÍQUIOOS ~ E GASOSOS
SÃO MERCADORIAS COMO OUTRAS QUAISQUER, DE MODO QUE A REGULAMENTA

çÃO DA PRÁTICA IMPOSITIVA NÃO EXIGIRÁ ESFORÇO DE AOAPTAÇÃO, QUANDO

COMPAR.ADA COM O SISTEMA VIGENTE•
• Nll:O PARECE. ASSIM. QUE HAJA MOTIVO QUE JUSTIFIQUE·A NAo I!!

CID~NCIA DO TRIBUTO MERCANTIL ESTADUAL NAS OPERAÇOES ENTRE ES fADOS,

PRIVANDO OS PRODUTORES DE RECEITA l.EGITIMA.

f'J PLENÁRIO

EMENDA lP15106·6
tI I:EPUTAOO JOÃOMACHADO RClLEMSERG

JUSTIFICATIVA

A emenda insere a paridade no beneficio de pensão.

Dê-se ao artigo 91. a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

Visa guardar a tradição brasileira sem que tenha bevãdc ,

até hoje, qualquer reclamação nesse sentido. Por outro lado. biolo

gicamente a mulher, 30 dias antes e 60 dias depois do per-co, está

perfeitamente normal para o trabalho.

Artigo 91 - O bene!'Icio de pensão por morte corresponderá
à totalidade da remuneração, gratificações e
vantagens pessoais do servidor falecido, ob-
servado o disposto no artigo anterior -

EMENDA lP15102·3 '"".------~J f'lP"F"'L'''----'
tJconsti tuinte INOC~NCIO OLIVEIRA . L _J

PLEtlAru:o

PLENARIO
"·"'·"~·"'~''"'''·'''·_-----'':'''l tJ7bi~ffil

• Na leitu;'a do Artigo verifica-se que' ele abre possi

!Jilidades para concessão indiscriminada de subsidio às escola;

particulares. A linguagem adotada deixa margem a possíveis ares
eões sobre os leg.!.sladcres das leis ccrapâenentaree elou ordiná
rias. -

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO A SER ALTERADO: Art. 381

"Art._381 - As verbas públicas serão deshnadas ês
escolas públicas."

Fazemos. pois. nossa,a sugestão de encnca a nós enca
JlI1nhada pelo !nstltuto de Estudos Avançados da USP, e que visa

dehar para o »ccnércâc da eoucaçãc» a responsab.!.12dade finan

cefra dos que com ela comerciam, e impedir o repasse de dlnhe.!.r~

público a essas empresas.

EMEIDA lP15097·3
(l CONSTITUINTE ISMAEL WANDERLEY

=- uno/.Nnl' ..""io, -'- ---,

EMENDA lP15098·1
C' CONSTITUINTE ISMAEL W-;~~;LEY

fl

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO A SER ALTERAOO: Parágrafo 4 Q , do Art. :30:3.
JUSTIFICAÇÃO

"Art. :30:3 - •••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICAÇPiO

NÃO NOS PARECE DE BOM ALVITRE QUE OS SERVIDORES DAS EMPR~

SAS ESTATAIS TENHAM, AO LONGO DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS. UMA DE

TERMINADA REMUNERAÇAO, E. POR OCASIAO DE SUAS APOSENTADORIAS. EXA-

TAMENTE QUANDO NECESSITARIAM DE UMA REMUNERAÇliO MAIS JUSTA, OS

SEUS PROVENTOS S~JAM REDUZIDOS A NÍVEIS INCOMPATÍVEIS COM OS PA..

OROES DE VIDA ALCANÇADOS ANTERIORMENTE,
O ART• .360 E SEU PARÁGRAFO. NO PRESSUPOSTO DE NIVELAR Dl

REliOS ENTRE TODOS OS APOSENTADOS. INDUZ A FAZ~-LO. NIVELANDO POR

BAIXO, ISTO É. EM VEZ DE MELHORAR AS MíSERAS APOSENTADORIAS 00 SI.§.

TEMA PREVIDENCIÁRIO BRASILEIRO. INVIABILIZA ALGUMAS CONQUISTAS O!

TIDAS EM DETERMINADOS SETORES DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, EXATAMEN

TE NAS EMPRESAS ESTATAIS QUE CRESCERAM GRAÇAS AO TRABALHO PROfícuo

E FECUNDO DE SEUS FUNCIDNÁRIOS DE HOJE E DE ONTEM, APOSENTADOS DE

AMANHA. FORMA MESQUINHA, INJUSTA E INADMISsíVEL DE PREMIAR OS VlTf!

RIOSOS SOLUÇÃO folATREIRA E POUCO INTELIGENTE DE MELHORAR OS INJUS

TIÇADOS DA PREVIO~NCIA SOCIAL.
POR OUTRO LADO, MOTIVARIA ABSURDAS CONSEQU~NCIAS:

A) TRATAMENTO DESIGuAL ENTRE OS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS, CUJAS

APOSEMTI\OORII\S INCORPORAM OS SALÁRIOS INTEGRAIS ACRESCI

DOS DE GRATIFICAÇÕES, ENQUANTO OS SERVIDORES DAS EMPR~SAS

ESTATAIS TERIAM OS SEUS PROVENTOS REDUZIDOS.

B) OS SERVIDORES DAS EMPR~SAS ESTATAIS, EM VIA DE"APOSENTAOQ

RIA. INSISTIRIAM EM PERMANECER TRABALHANDO PARA PROTEGER

AS SUAS REMUNERAÇOES. DIFICULTANDO A RENOVAÇJl:O DOS QUA

DROS E O ACESSO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS ÁVIDOS DE TRABALHO

E CHEIOS DE VIGOR, PROPRIO DE UMA GERAÇAo MAIS NOVA.

p==;';~"J

(Çj'~'Jã7J

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o parágrafo único do Artigo 14.

O trabalho doméstico do menor já está regulado no "cepue"

do artigo na medida em que se assegura ao trabalho doméstico dispas!

ta.vos previstos, entre os quais está o direito de receber o salário

mínimo, e via reraexa a proibição da gratuidade j bem como. as idades

em que se permite o trabalho do menor.

EMENDA lP15103·1 ••".~ ~

f=Jconsti tuinte INOcfNCIO OLIVEIRA

rr=;;~":J

[§7;ftJ.PLENÁRIO

O § 4Q do Art. :30:3 passa a ter a seguinte redação:

Dê-se ao Artigo 438, a seguinte redação.

§ 42 _ A admissão .Ie capeeqndos das emccesas pú'lll

cos , sociedades de economia mista, as tundações públicas e suas

respectivas contro!a~s, somente se=á. fe t ta mediante eeocucsc Pi?
blico de provas ou de provas e títulos."

A emenda visa impedi!' que a proi!:lição de admissão i!l

dlscrimlnadl:l de funcionários seja fac!1r.lente "lu::lada etsavés da

constituição de sul)s1d!á:::-ia, 1e!]a1mente não incluídas no concel

to de sociedade de economia urate, conforme pareccces da Consult.Q.

ria Geral da Republ~ca

EMENDA lP15099, I
(lCOl1sti tuinte INocfNCID OLIVEIRA

=- llUo/.U.."'c~lo'_--_-------

r;r------ .u"•..,O/CG"'"llo/.ulco"".1c

PLENAR10

CARLOS CARDINAL

'. Artigo 43. - Lei Complementar regulará a criação de Esta-
dos e Munic!pios, bem como o desdobramento territorial consequente.

JUSTIFICATIVA

r;r---------- TU'GIJu'T'.'CA~a
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 12

t Modifique-se, no Projeto de Constituição, no Art. 12,

inciso XIII, a alínea "c".

EMENDA lP15107-4
fl
fl

Art. 12 - ••••••••••••••••••••••••••••••• Emenda AditIva:

Não é próprio de matéria constitucional, o detalhamento da

cria~ão de Estados e Municípios

=- llITO/'UlT"'C.;i.o --,

Suprima-se os Artigos 438, 439, .440 e 441. com todos os

seus parágrafos. incisos e itens, renumerando-se os demais

JUSTIFICATIVA

Outra emenda, também de minha autoria, que transfere para

a Lei Complementar a criação de Estados e Municlpios.

I - •••

XIII - •••

a) •••

b) 000

c) as desapropriações urbanas serão sempre pagas

dinheiro;

d)' 000

JUSTIFrt:AÇAO

Entendemos que todas as desapropriações devam re

ceber justa indenização em dinheiro. Entretanto, discordamos da

expressão "pagas à vista" que, uma vez mantida, reduzirá o alcan

ce da lei, bem COmO acaretará morosidade na aplicação da mesma,

sempre que implicar em desapropriações por utllldade publica ou

mesmo por interesse social, inflacionando e í.nví.eb rLí zando a sua

implementação por parte do Estado Que, compulsoriamente, deverá

aumentar seu encaixe em dinheiro, reduzindo, sistematicamente, as
tei"S:tsões e benef~cios de alcance.J.Q..~ii\.l__ _ _

No Ctlpítulo IV da Segurança Pública, acrescentar o art. 257 re

munerando-se os demais.
Art. 257 _ A Polícia Rodoviária Federal, instituids por lei c.!!

mo orgão permanente. é destinada a:
I _ Exercer o poder da policia nas rodovias federais e colabo

rar. com os demais órgãos de segurança pública na prevenção e re

pressão de infrações, cuja prática tenha repercussão inter-estadual

bem como, zelar pelos próprlos da União ao longo das rcdovaas ,

11- Organizar e manter ações de defesa civil contra acadentes

rodoviários.
Parágrafo Onico _ As normas gerais relativas à organização,

funcionamento, disciplina, deveres, direitos e prerrogativas da P.!!

Ireia Rodoviária rederal. serão regulados através de lei especial,

de inic:lativa do Presidente da República. denomina toa lei orgânica
da Polícia Rodoviária Federal.

JUS T I F '1. C A ç A O

A emenda tem por objetivo definir as competências da Polícia

RodovIária Federal, bem como as normas gerais denominadas lei Or

gânica da Polícia Rodoviária FederaL
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Não é possível quando se defende a plena demo
cracia, que um ato de tal magnitude, ou seja, a deflagração de gr!.
ve de uma catego;ia, seja ela deciarada por SO {c1nquenta} ou 100

(cem) associados de um sindicato que tem em seus quadros associat!
vos, como exemplo, SOa0 (cinco mil) associados. E é isto que ve:'
ocorrendo ultimamente com muita frequéncia, o que n§o demonstra a
werdadeira de~ocracia praticada nos sindicatos de classe.

A emenda tem por objetivo garantir um mercado de trabalho de
finido e cativo nos setores públlcos\ federal. estaduais e municipais.

aos portadores de deficiência.
5igni fica uma forma justa. de caracter não ass í.stencfefIata ,

tampouco onerosa aos cofres publicas de apoiar as pessoas portadoras

de deficiência.

J-USiIFICAÇAO

Finalmente a representação democrática estaria comprometida.
Dificilmente os pequenos partidos e os exemplos de outros I

países são claros, teriam representação nos parlamentos. O crité_

rio majoritário para eleição da metade das cadeiras, eliminaria a

presença das minorias, portanto, quebrando o espírito pluralidade.
Da mesma forma, o voto ideológico seria suprimido pelo voto

re9iDn~l ou bairrista.

JUST!F'ICAÇAO

a) O parágrafo 12, do Capitulo II, do Art. 16

JUSTIF'ICAÇAD

EMENDA SUFRESSIVA

DISPOSJiIVO E~'ENOADO: ARTIGO 16. CAPiTULO lI, PARAGRAFO 12

Suprimindo o parágrafo 12 passa ~ parágrafo 22

a ser 12 o qual discrimina com exatidão a responsabilidade do em
pregador no caso de culpa ou desídia de sua parte.

Não é cossfvej em pleno limiar do século XXI
se culpar alguém sem que o mesmo nem conheça onde seu preposto es.,

tá ocasionando :!1gum ato que venha lhe prejudicar.

A permanecer es-te parágrafo ll:l estal'lo;; voã tan.,
do à idade média, em que 05 justos pagam Pelos pecadores

JU5Tlf'ICACJtO

Emenda aditiva: ......~ 1f;f.:l<.J.e.:II

Incluir o art. 17, renumerando os demais.
Art. 17 - O setor público garantirá porcentagem de vagas, co

forme a lei dispuser, à pessoas portadoras de deficiência, inclicand
as funções de cargos por suas características.

Inclua-se no inciso V, do capítulo UI, do ar-,
tigo 17, o seguinte:

Art. 17 - ••••••••• '0 ••••••••••••••••••••••

V - ••••••••••••••••••••••••••••••••••
h - a greve so terá validade pera efeito

legal cO'!!.J!)...aJs de 50':: (cinquenta por cento) dos associados da cat~

goria.

EMENDA ADITIVA

DiSPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 17, CAPl1uLO IIl, INCISO V

Aadoção do voto distrital misto, traria graves ccnsequêncãas ]

ao processo eleItoral, a vida partidária, aos eleitores e a repre_
sentação democrática.

Ao contrário do que se diga, teríamos a influência maior do I
poder econômico nas eleições. Os candidatos ricos, num distrito re,!

trlto, concentrariam seus gastos, invubilizando os candidatos pop~

lares.
Se hoje a disputa entre candidatos do mesmo partido. se verL,

fica, em alguns casos na mesma faixa eleitoral,no distrital Misto a

disputa seria dentro do partido, onde os candidatos disputariam as
melhores colocações na lista. No voto proporcional o julgamento dos
candidatos é feito pelos eleitores, no distrital misto, é o partido ~

que por critérios subjetivos, indicará os provavelmente eleitos. O
critério é fonte geradora de conflitos internos dentro do partido e
seguramente a lista não contemplará as novas lideranças.

De outro lado, os eleitores teriam dificuldade em assimilar o
novo processo, já que entre nós o voto proporcional está consagrado.

PLENARIO

Suprimam-se do 81"l't:eprojeto.

t' PLENARIO
~-_--_---__ n"'aJ""n"lC~Io, ____,

EMENDA lP15118·0
tJ CONSTITUINTE DENI5AR ARN~;·º

~- --- n"'1>/.IUS'''''''Io

.ltd.,./CCu,..i.,'o••• UIU~ ,

CARLOS CARDINAL

CARLOS CARDINAL

CARLOS CARDINAL

CARLOS CARDINAL

Emenda Modificativa: ~I
Modifica_se o art. 97 do Projeto de Constituição.

Art. 97 - A Câmara Federal compõe-se de até quatrocentos e o!

tenta e sete representantes do povo, eleitos dentre cidadães mafo-] .

zes de 18 anos e no exercício dos direitos pol!ticos, pelo sistema I
proporclonal. voto dixeto e secreto, ee cada Estado. Território e no
DistxIto federal. no forma que a lei vier estabelecer.

o argumento de que muitos .munfcfpfcs não cobram o referi
do imposto, é inconsistente. süe mesmos poderiam celebrar convênios

com os Estados, ou com a União, ou instituir outros mecanismos, já

que a renda é crescente.

Emenda Supressiva:
Pela supressão do inciso lU do art. 27J.

JU5TIFICAÇJtO

o poder econômico não pode ser o fator limitante ao desem

penho normal das atividades inerentes ao funcionamento dos parti

dos. políticos.
O fortalecimento dos partidos polítlcos,é indispensável ao I

processo democrático, passa pelo caracter permanente de suas ativ,!

dedes , abolindo-se, com esse procedimento os partidos pré-eleito- f
rais, de vida efêmera, descompromissados com programas doutrinários.

A questão das finanças internas é importante para a vida pa!.
tidaria e seu bom funcionamento •

Impõe-se, na concretizaçii:io dessa meta, que é aspiração naci!!,.
nal, a contribuição do Estado, via Superior Tribunal Eleitoral, or

gão da maior responsabilidade e credibilidade, a repartição de do

tações orçamentárias com o objetivo de fortalecer os partidos pol!
ticos e em ultima análise, fortalecer a pr6pria democracia.

JUSTIFICAÇAO

t O Projeto de Const! tuição inova, criando o imposto .scbre

vendas a varejo de mercadorias, de competência municipal.

Defendemos a eliminação desse imposto pelas seguintes r,!
zões fundamentais:

a) - irata-se de um imposto regressivo. portanto indire
to.

b) _ As micro-empresas que não pagam esse tipo de impo~

to, teriam que lla.9á-Io.

c) - ~ cumulativo drscr ímí.nando certos setores.

d) _ Os organismos responsáveis pela fiscalização esta
dual e municipal nessa área .ccncceremen em busca de
um mesmo imposto. O Estado e a União sabidamente

cobram melhor.

Emenda Modificativa:

Modifica-se o inciso VII do art. 408.

VII ... Exigir para a instalação de atividades potencialmente
causadoras de degradação do l!Ieio ambiente, ou que possam causar I
perigo a vida, ou possam alterar o patrimônio histórico, ou aspeE,

tos paisagistJ.cos, estudo prévio, cuja avaliação será feita em a~

diênclas pubJ.icas, podendo-se conforme a lei vi.er eatebe.tecervccg
vocar plebiscito, para que as pessoas diretamente interessadas,d!:,

cldam sobre o assunto.

Embora o capítulo- trate especificamente das questões relat,!
vas ao meio ambiente, incluí os temas relativos a atividades que
possam causar perigo a vida, que possam alterar o patrimônio me
tórico e os aspectos paisagísticos com o- sentido de consagrar o

referendum popular, para que a popuãação interessada decida sobe

ranamente.
O plebiscito, prática cczrente em outros Estados Democráti

cos, propfcfe o debate, a discussão das idéias, estabelece o con
traditório, enfim, é instrumento que aperfeiçoa a partãcãpação nae

suas questões fundamentais.

JUSTIFICACAO

EMENDA lP15113·9
fl

Emenda Modificativa:

Modifics-se o- § 4!l do inciso V do art. 29.

§ 4.Q _ A União destinará aos parUdos poHtJcos, dCltações do

orçamento do Tribunal Superior Eleitora.l, para manutenção de suas
atividades permanentes, distribuidas em duas partes: 50~ divididos
entre os partidos e 50:1: aos partidos na proporção das cadeiras ob

tidas na Câmara federal.

PLENARID

EMENDA lP15112·1

P

~---'-_----_-T~na/JtlSTl'O:~

EMENDA lP15114·7

P

~---_- -'u'./.IUS"''''..;;:a------- _

'EMENDA lP15115·5
!"
P

dona de

....U ....... 'co.nUIO/IUICO"' ......, --,

CARLOS CARDIN~L

Emenda aditIva;

CARLOS CARDINAL

CARLOS CARDINAL

JUSTlfICACAO

&,r.<J.1l,
...~p,

Incluir o art. 18. renurnerando os demais
Art. t8 - F'ica assegurada a aposentadoria da

casa que deverá contribuir para a seguridade social.

EMENDA lP15108·2
fi

EMENDA lP15109·1
tJ
tJ
_----------lIKTo/.un"oeAç~o' ____,

EMENDA lP15110-4
(!l

(!l

JUSTIFICACAO

A emenda tem por objetivo contemplar o retorno aos municí

pios do Impo5"to Sobre Serviços.

Emenda Aditiva: -:JJf-
~ciona-se novo inciso -I-i"i" no art. ~73.

H-f _ Sobre prestação de serviço.

JUSilFICACAO

A emenda tem por Objetivo definir claramente a presença da
empresa nacional no setor da tecnologia.

O estabelecimento de conceitos próprios, orientados aos
reais interesses da sociedade, é providência indispensável, no momen
to em que a dependêncIa tecnológica, torna vulnerável atividades e-:'

conõmicas em setores específicos, com reflexos negativos ao conjunto
da economia nacional

E importante que o controle esteja definitivamente sob a

responsabilidade de empresas_nacionais que, estimuladas pelos poderes
públicos e pela sociedade, buscarão a eutn-surucãêncfa num processo
gradaUvo que impeça, por exemplo, decisões drásticas tomadas nessa
ãrea , fora do PaIa ,

Cumpre-nos analisar as potencialidades brasileiras no setor
tecnológico. As universidades, os centros de pesquisas tanto da área
pública como privada e'outros organismos, possuem condições desde
que orientados por uma poUtica nacional. produzir internamente

tecnologia indispensável ao desenvolvimento.

Não se trata de uma mera_afirmação ideológica, resulta da
realidade, constatável em todos os segmentos da comunidade cientIfica,
de se desenvolver no 8ras11 uma tecnologia própria

Praticamente em todos os setores da economia nacional,

lIIaior ou menor grau, encontramos a dependência tecnológica, como fa
tor de ameaça ao bom desempenho de atividades fundamentais.

Citaremos apenas um exemplo elucidativo. Se os norte_amerlc,!
nos resolvessem proibir as entregas ao Bra.sil dos chamados aves dos
frangos de corte e das aves de postura que resultam no povoamento dos

aviários nacionais. dentro de noventa dias o abastecimento de carne

de frango e ovos entraria em inteiro colápso.
Nesse setor, como noutros tantos, não encontramos explic.!!.

ç5es m!nimas para justificar a dependência tecnol6gica

A emenda tem por objetivo caracterizar a atuação estadual das
policiais míId t area

§ 12 _ As~~.;~ de polichmento ostensivo, nos respecti-

vos estados, são exercidos com excrusfvmaôe pelo.:; P.olíc!as milit.!

res.

Emenda modificativa:

\ Modifica-se o art 397

\ Art. 397 - Em setores nos quais a tecnologia seja fator d!.
terminar\te de produção, serão consideradas nacionais empresas que,

além de permanecerem a braslleiros, estiverem sujeitas ao controle

tecnologico nacional em caracter permanente, exclusivo e incondicio

nal.

Emenda modificativa:
Hodific8Mse o § 1S1 do art. 254.

.JUSTZFZCAÇRO

~---- - __ TUTO/~usr"IC~~O

PLENARIO

l: lnestjm~vel a contribuição do serviço da dona de casa
para a geração da renda familiar.

Embora se constitua numa renda invisível, portanto au-,

sente das estatísticas oficiais, a atiVidade da dona de casa é rec2
nhecfda por todos.

Sabidamente milhões de mulheres tiveram suas atividades
profissionais interrompidas pela necessidade imperiosa do acompanha

, eentc direto. das lidas ccméat Icas e outras tantas, pelo mesmo moti
vo, nlIo tiveram acesso a vida profissional. -

portanto. ccnstLtur-ae em medida de justiça, a aposent,!
daria da dona de casa.

~ 'U'D.lIl}""'"fla
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m- tUr." ..I."'CIÇl:.

EMENDA lP15119·8 ..... ---,
l:J CONSTITUINTE DfNTSAR ARNfIRQ

Como o funcionário públi,co, o pagamento que re

cebe é proveniente dos cortes públicos, ou seja, e o produto da ai
recadação nacional, procura-se dar um privilégio que não e possivel

ser estendido a outras classes que também merecem nosso respeito,

porque são trabalhadores

r;~~~;;;=]

fI;;I';~wtJ PLENARID

r.r '~u,lA'MOO.....l.IILllC.y' •• ic

r.r 'UTO"~S""C4~iio

EMENDA lP15123·6 ..... ---,
1: CONSTITUINTE DEWISAR ARNEIRO~;~';~'R~

tÇj~~"fuJ
'~r~."""<."'"sI./I""eo"'s"o ,

tJ PLENl1.RIO

JUSTIFICAÇJlO

O parágrafo 19 do Capítulo V, do Artigo 69

DISPOSITIVO EMENDADO; ARTIGO 69, CAPtTULO V, PARAaRAFO l~

socr Imen-se do eeeecr oje to

r-;~;;;p--;-]

tÇ"j~~7;J

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 67, SEÇAO l1NICA, PARIIGRAF'D 3~

EMENDA MODIFICATIVA

O parágrafo 311 da 'Seção üo.tce , do artigo 67 do

-&fI-t;.eprojeto, passa ter a seguinte redação

m- ,LU ...,..' •• "' ..10/ ......."'.6o- ,

Embora o Brasil não tenha muitos municípios com

três milhões de habitantes, achamos que, aquele que atingir este

volume de populãção. deverá instituir um Tribunal de Contas ~lunic.!.

paI.

e

tJ PLENIIRIO

JUSTIFICAÇAO

m- ttuO/.Y"""'.ç...

Art67- •.•••••
§3º - O município com população superior a

três milhões de habitantes~ instituir Tribunal de Contas M'y'

nicipal

EMÉNDA lP15127-9
tJ CONSTITUINTE DENISAR ARN;;:~

e:r;~;;~';;=]

cs;J~~w
.uNl.,.Icoy'"•.l.I'yICOy'.sio ,

tJ PLENARIO

Por considerar o Distrito Federal uma Unidade

da Fecl"eração que vive com 90% (noventa por cento) de recursos da
União, não seria recomenoaveã a eleição de Governador, Deputado E~

tadual e Vereador, pois, no caso do Presidente da República ser

eleito por um partido e o ucveroadcc do Distrito Federal por outro

de tendências t;talmente diversas, quem sairia prejudicado neste
evento é o povo da capital. consequênctas varias resultariam, tais

como a não 1J.beração de verbas suficientes no tempo que permita

solucionar os problemas locais, etc, etc, etc

EMENDA lP15124·4 ..... ---,
(!J CONSTITUINTE OENISAR ARNEIRO

EMENDJ.\ SUPRESSIVA

JUSTIFICAçno

te redação.

o artigo 11 do aeeeccc je to , passa ter a segu1E!

NO momento em que a Const! tulção for promulga

da, que esperamos seja no máximo até o final de dezembro, tmediat~

mente o Congresso entra em recesso, não sendo possível,portanto tE,

mar conhecimento em trinta dias, o que preconiza o Art. 11, § 12

Art. 11 _ Os tratados e compromissos i.nt e rna

clonais dependem da aprovação do Congresso Nacional, excetuados os

que visem simplesmente a executar, aperfeiçoar, interpretar ou
prorrogar tratados pré-existentes e os de natureza meramente admi
nistrativa que serão levados, dentro de cento e oitenta dias, ao

ccnnectnento do Congresso Nacional.

Teremos que levar em consideração também, o

grande acúmulo de obrigações que t e r a o axecut ivc que executar para

que a Constituição se ja cumprida na sua integra

EMENDA MODIFlCATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 11, TtTULO J

r.r
TUTO

" ylT" ,C1çii. --,

r.r '~fN..'O/Coy.. sJolly'CO", ..Io
E!,!ENDA ADITIVA
OISPOSITIVO EMENDADO: ART 27, seçso I, INCISO I II, LETRA "b"

EMENDA lP15128·7
[1 CONSTITUINTE DENTSAR ARN~;f~·O

fi PLEN~RIO
r.r r.uO/>YI1'PIC..ÇAO ......,

=- ..E...IYIl/ ••y'...oIIY.C... '...~ ..,

go 27, o seguinte.

Inclua-se na letra "bv , do incisa r r r , do art.!.
EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADa ARTIGO 13, CAPITULO II, INCISO VI

Suprimam-se do eeeecrojet c

a)' _ O inciso VI do Capítulo II, do Artigo 13

Art 27 _ •••••• ..,

111 _ ••• • ••••••

b _ são prrvet Ivas de brasileiros natos

as candidaturas para os cargos de Presidente da Repúbllca, Governa

dor de Estado, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

EMENDA MOOIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 114, SEÇAO VI

o Artigo 114, Seção VI, passa a ter a segvinte
redação:

JUSTIFTCACAQ

m-
TUfO

" Y..Ir'c..çb ___.

Não podemos admitir que não seja brasileiro n~

to o Governador de um Estado da Federação braslleira, quando se ex.!.

ge que para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal, sejam

Art. 114 - O Congresso Nac í onaI reumr-ee-ã
anualmente, na Capital da República, de lº de fevereiro à 15 de de

~

üuenoo o País está a necessitar que o poder pú

bl1co dê uma demonstração de austeridade, de trabalho e preocupa:
ção com os problemas nacionais, não podemos, de rcrna nenhuma, pe.!:

mitir que o Congresso Nacional funcione somente oito meses por ano.

JUSTIfICAÇAD

A não ser tomada esta nedroa , falece-nos auto
ridaõe para exígir das classes trabalhadoras que suas férias sejam

Hrm t adas a 30 dias

er;~~;';;;]

fÇJ'~'.;;;Jfi PLEN~RIO

EMENDA lP15125·2 ..... ,
tJ CONSTI1UINTE DEN1SAR ARNEIRO

r.r------ 'u••• ,clco ....IOllYOC•• "'õc

JUSTIFICAÇJlO

'~EuR",/ccy".r;ol.""co'''Uic

Sugerimos a supressão deste inciso, por cons.!.
deramos assunto dele i Ordinária.

=- '<.ToIJ~'''''C4;lo ___.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO, ARTJGO 13, CAP!TULO II, INCISO XIX

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO E~IENDADO' ARTIGO 68, SEÇno l1NICA, INCISO III, PARAGRA
f O 29..

Com esta medida também, teriam os Congressis
tas os trinta dias de férias normais de todos os trabalhadores, e

os restantes quarenta e cinco dias seria para visitar seus Fstados

e. suas bases eleitorais.

EMENDA MODIFICATIVA

Surimam-se do -a::l-t-eprojeto

tS:~;;iUJ

fI»i~';=mJ
.~E","'o/c•• ,",lol...".c.y'Slio

PLENARIO

PLENÁRIO

.~l•• "'.I ••"...lol.""••"' ..... __,

A emenda visa excluir a palavra reversão.
E isto porque concessão não se reverte. Pode-se extin

guir ou ser rescindida. -
A figura da reversão, na forma pret.endida. pode ensejar

enriquecimento il!cito por par-te do Poder Público, o que não se
coaduna com o sistema JurídiCO brasileiro.

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao item I do parágrafo único do art. 305 a seguin
te redação

Emenda Modificativa ao art. 305, parágrafo único, ítem I

• "I - O. reg'ime das empresas concessionárias de serviços
publicas, o carater especial de seu contrato, e fixará as condi
ções de caducidade e rescisão da concessão. -

EMENDA lP15129·5
f' CONSTITUINTE OENISAR ARNEIRO

m-----------llJ.l"'....,"'••~Ã" ,

EMENDA lP15130·9
f" CONSTITUINTE OENISAR ARNEIRO

"' Tf ....I.Y"",...lo ,

~=-,-,-"=-"--,,,,,,",,=,-..:=="-- :::-==J_~ fI--;~~~;;;=]

'~uA.'o'co.,.,Ã.'I~'c·~,·....·-------'1 fui~~7;JtJ PLENItRIO

EMENDA lP15126·1
t? CONSTITUINTE DENISAR ARN~;'~·O

Art. 68 - • • ••• ••••••• • •••

111 _ •• • •• • •••• ••••

§2l2 _ Os membros do Conselho de Ouvidores

serão eleitos, por voto direto e secreto, em sufrágio universal, e

exercerão suas atrIbuições sem qualquer remuneração direta ou indi

~

Como o desejo de Ins t r tuí r-ee o Conselho, •. O~

vidores é que seja de pessoas que venham ajudar a aceuru s t raçêo m~

ndc IpaL, consideramos que estas tenham que ter um mínimo de condi
ção de sobrevIvência e,_ que represente uma parcela da classe média,

para que possa exercer a atividade sem ônus para o município, mo

tivo porque não poderão receber sob qualquer título, ajuda dos co-
fres públlcos -

turoJ.Y......caç.O

O paragrafo 29 do Inciso 111, Seção l1nica, Ar
tigo 68, passa ter a seguinte redaçãc •

JUSTIF'ICAÇJlO

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 88, SEÇAO II, LETRA ~"tl".

rr;;;;~;;;;]

tÇ"j'~';;;;]

Consideramos uma d.í sc r Immaçêc à mulher a in

clusão deste incisa na neve Carta Magna, já que t ra ra dificuldades

em conseguir emprego, principalmente se for Jovem e casada

o inciso XV do Capítulo II, do Artigo 13 do ~

-t.&projeto, passa ter a seguinte redação'

a) _ O inciso XIX do Capítulo II, do Artigo 13 •

JUSTIFICAÇIiO

Art. 13 - ••

XV - duração de trabalho não superior
48 (quarenta e oito) horas semanais, e não excedente a 8 (oito) h.Q.

ras diárias, com intervalo para repouso e alimentação.

DISPOSIHVO EMENDADO t\RTlGO 13, INCISO '1.1/

tJ ,PLENltRro
r,r-- TUTol ••llnrl.AçÃO' _

EMENDA lP15122-8 ..... ---,
tJ CONS.TUrNTE OENISAR ARNEIRO

JUSTIFICAÇJlO

Nenhum País do mundo atual conseguiu chegar ao

pleno desenvolvimento sem um esforço maior de, seus filhos.

A exemplo do Japão, E:stados Unidos, Alemanha e
agora, Coréia, que, embora es teja atravessando um período crítico

com seu povo ex.igindo democracia, encontra-se em situação econiimi

_financeira perante o mercado mundial, excepcional Basta dizer

que o superávit da sua balança comercial supera os vinte bilhões de
de dólares. Mas isto, trabalhando c Inquenta e seis horas semanais.

Suprimam-se do ..a+l-t.Dprojeto:

a) - letra "d" da Seção I I, do Artigo 88

JUSTIFICAçno

A manter o presente Item. seríamos obrigados a

util1zar os mesmos critérios para todos aqueles que prestam os seus

serviços elll qualquer entidade plibllca ou privada

EMENDA NODIFICATIVA AO ART. 17, .llt.M V _ ALíNEA!.

Dê-se à alínea.!:. do item V do art. 17 a seguinte redação'

e) A greve, salvo 'a disposto em decisão judicial ou convenção
coletiva de trabalho, suspende o contrato de trabalho.

JUSTIFICAÇÃO

A greve é um direito do trabalhador que, deve ser
execcãdc sem causar danos ao empregador.

Deste modo, não se justifica obrigar o empregador a
remunerar os dias em que os empregados permanecerem em greve.

Os dias parados são ônus dos hr-aba.Lhadonee , como as
vantagens obtidas constituem novos ônus para as empresas.
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Nenhuma organização econômica é capaz de r-ee f e t Lr- a
uma greve em que. antecipadamente se sabe que os dias para _
dos, sej:m quantos forem, serão pagos aos gre~istas. rccma-ee
uma 0089ao irresistIvel sobre o empregador.

Ademais, o pagamento desses dias parados importa tn-,
centivar a eclosão de constantes e, muitas vezes, desastrosas
greves.

~DA lP15134-1••.••~. _
CONSIU!!TNIE nfl'USAR ABNEIBO

______ '~r~."'~f~~~ltliI:oflu'~~..,tlio' ~

PLENÁRIO
__________ 'rlt~ll'u.,lf'cl.Çlo

tJ-;:~;;;;J

l:.Inj'~·WJ

Justificativa

Tal como constava na proposição da comissão. a Entidade
Sindical pode promover reclamações individuais ou coletivas em no
me de' seus associados, o que não ter-Ia cabimento sem prévia auto:
rização dos interessados.

prejU~icada :fica também a economia nacional.

Justificativa

r.r 1UTllou'''rlC~lo ...,

Em.enda ecpr-eeeãve aos itens VI e VII do artigo 17
~uprimam-se os Itens VI e VII do artigo 17

tJ-':~~:~NJ

C'1U~~A7J

.lru...... IC~Ullti·~/.ua~~..,.. lo, ~

J:>lenário

'~rltA.....'~nNl·t../I""C ... ,•• b, _

Plenario

Emenda aupr-easãve ao art. 100, item XVI, letra B
Suprima-se o item XVI, letra,2, do art. 100 -

Justlfical::iva

A irredutibilidade é prindpio da legislação ordinária e
não da Constituição~ Há situações de crise em que. para manter o
emprego, 05 salários podem ser reduzidos temporariamente. Essa
possibilidade não pode ser cortada pela constituição. ..

No tocante aos vencimentos, a Constituição. ao torná-los
irredutiveis, praticamente chancela e legali::a os vencimentos
de ocupantes de funções públicas, conhecidos como "marajás".

Emenda Supressiva ao item VI do art. 13

EMENDA lP15138-4
('l CON5UTlITNTE oElnSAR ARNEIRO

['J

r;r-----------'r,.,.N...tl,...Ç.D'----------tIIk-~

IEMEt'IDA lP.15139·2
('l CONsTITIIINTE OENIsAR ARNEIRO

JU57'IFICAÇ:.10

A complementação das despesas de transporl;es eonsl;1 
tui. atualmente iniciativa vitoriosa, surgida com o vale trans
porte, benef'iciando milhares de trabalhadores da baixa renda -:-
em todo o País, e torna-se mais necessária, à medida que. em
decorrência da inflação ocorrente. aumentarn as tarifas de
transportes.

Forma indiscutível de complementação de rendimentos.
constitui modalidade de salário indireto a beneficiar os traba
lhadores. -

A foram timlda como foi concedida na lej que insti 
tuiu o vale transporte. situando-o na dep.endência de negocia 
çào coletiva de trabalho, o que o torna de utilização recui re
tiva, restrita e seecr-raade, não propiciou a aplicação a todos
ce trabalhadores e, por ccnsequêncãa, não atingiu ainda a ple
nItude dos objetivos sccã.aí s que motivaram o surgimento.

Essa situação, entretanto, não impediu que a apllca 
çào prática fosse sendo ampliada, gradativamente, a tal ponto
que passou a ser visto como se fosse indiscutivel direito
subjetivo do trabalhador.

• Impõe-se que seja institucionalizado, como complemen
tação de despesas de transportes, previsto na nova Carta 1.1:\cno.,
como mais um direi to do !:r.1balhaclor n.:leion.:!l, dcpcmJc1ldo, como
de praxe, de_disciplinamento por lec1sla!aào ordinária.

5eron bcmfiç:l.,c1Qs m..,i.. cr-vtnte uínscs de tr-r .,

Acrescente-se ao arUgo 13 o Lbem xxxtI, com a sanuinte r-ede 
ção:
XXXII) Complementação de despesas de transportes, necessárias

ao dc:slocamento trabalho-residência e vfce-ver-ea. ne for
ma que dispuzer a legislação ordinária; -

EMeNDA ADITIVA AO ART. 13

tJ-;~;~mJ

crv~;J;J

Toda a matéria tratada nesses itens é. sem dúvida, de
lei ordinária.

k norma constitucIonal deve ser precisa e simples, não
comportando de carnementcs ,

A chamada visibilidade e a ccr-regeecr-te social agridem
segredos de estado, estratégias de empresas de interesse nacional,
como a Petrobrás- e o. Nuclebrás, colocando em mãos de pessoas nem
sempre habilitadas poderes dos quais não eaber-âc utilizar.

Esse tipo de visibilidade é francamente contrário aos in
teresses do Pais e não se afina com a tradição do povo brasileiro:

Plenário

EMENDA lP15131-7
[J CONSTITUINTE DENISAR ARNÊiRO

EMENDA lP15132-5
('l CONSTITUINTE OENIsAR ARNEIRO

Plenário

r.r---------- tn1lJ/N>....."'.~.~

tJ~:~;;;;:;]

tçj~;-mJ

EMENDA lP15135'O~n" ----'J r.r-p""'O'''B'/---"lRJ
CONSTITUINTE OENISAR ARNEIRQ . ~ '~J J
______ 'lrd.... /c~.. I,.le/5""C~..I,..~

Plenário

__________ tUl~'.......,.C'ç ...

Justificativa

Aprovar eeoceseêea ete linhas de ônibus é atribuição espe
cifica do Executivo. As concessões der-Ivam de concorrências pú ...
bIicas. o que, po r- si só, já é crivo suficiente para dispensar o
Congresso Nacional desta tarefa. A lei ordinária que trata da ma
téria, por sua vez, cerca o pr-ocasso da concorrência pública de
requisi tos que, observados, lhe dão as gar-an tias necessárias.

Justificativa

- 'ut~/~\lIt"'..ç.O ...,

Emenda Substi tutiva ao artigo 383
Dê-se ao artigo 383 a seguinte redação:

tJ-';~'~~"@J

(Çj~~;;J

'l..... """C~..I1.iol'u.~c"'1iiQ ~

Plenário

Emenda Supressiva ao artigo 423

tl.,ii/"'5"'~IlÇ'O' ""

Emenda Supresslva à alínea d do f tem IV do art. 17

Suprima-se a eã Inea .9. do 1t:m IV do artigo~

Justificativa

o direito brasileiro tem-se orientado no sentido de conee
der certas prerrogativas às entidades sindicais. -

Essas prerrogativas encontram liMitações nos direitos dos
empresários.

Entendimentos entre trabalhadores e empresários são forma
lizados através dos dirigentes ou delegados sindicais. -

Estes últimos, por não serem eleitos, ainda não gozam de
estabilidade provisória.

Verifica-se. assim. que o ar s t.ena jurídico brasileiro é
orientado no sentido de dar garantias apenas aos dirigentes sindi
cais.

Não se justifica estendê-las aos dirigentes de associa
ções ou comissões de trabalhadores, como pretende o projeto.

Essa extensão importaria em conceder a estoo.bilidade sin
dical a todos 05 empregados. com significativos prejuizos para a
produtividade empresarial.

O certo. portanto, é suprimir a disposição em enfoque.

EMENPA.lP15l40·6
('l CONSTITUINTE OENISAR ARNEIRO

tJ
r.r----------.U'~/ ......"lC'çi~ ___,

Plenário

EMENDA lP15141-4
tJ CQN5TITlJINTF O'N!SAR ARNETRO

rr;~'~~7';]

[iÇi'~'~
.~ r...../~~.... d ../I""~n..' .....

Plenário

Emenda aupr-esatva ao artigo 13, item I
Suprima-se o 1.tem I do artigo 13

liAs empresas comerciais. industriais e agri~olas concor
rerão para a manutenção do ensino fundamental através
do salário-educação".

A prática. tem demonstrado que a estabilidade não inte
ressa nem ao empresário nem ao trabalhador.

Este é prejudicado porque aquele costuma dem! ti-lo an
tes que aleance a estabilidade. Como, no projeto, abre-se ex
cessão para o contrato a termo, certamente que os empresários
adotariam essa modalidade contratual, demi tindo 05 empregados
quando terminado o prazo.

Para as empresas a estabilidade acarreta graves proble
mas de disciplina e de ordem econômica, pois, é comum o emprega
do achar-se com direito de rebelar-se contra ordens superiores
e não produzir o que era de se esperar.

Sobressai dai uma situação que cria clima de antagonis
mo entre patrões e empregados. o que contraria a moderna tendên
cia do direito do trabalho orientada para a mútua colaboração 
en tre ambos.

Nações desenvolvidas não admitem o sistema por conside
rá-lo contrário aos interesses econômicos nacionais.

Daí justi!'icar-se-ia a supressão pretendida.
A melhor forma de permanência no emprego é o bom enten

J}iemnto entre as partes do pacto laboral, o que não é ravoreci_
do pela establlidade.

EMENDA lP15136-8 .".., -,
CONSTITUINTE OENISAR ARNEIRO

"Todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido".

Emenda substitutiva ao artigo H, parágrafo único
Dê-se ao parágrafo único do artigo III a seguinte redação

o dispoeitivo em enfoque constitui inadmissível retro
cesso em termos de democracia. -

Com efei to, já são de cç r-r-Ldcs mais de do i s mil anos
que se praticava a democracia direta em Roma, durante os primei
ros reinados, e na crêera clássica, com participação do povo nas
grandes decisões e nas elabora~ões de leis

O desenvolvimento dos povos determinou, por neceas í da
de imperiosa, a criação do sistema de representação popular, atual
mente adotado em quase todos os pa l eea do mundo. 

Deste modo, não é admissivel que a nova consti tuição
brasileira, que se pretende esteja encampando o que há de maIs m,2
derno e melhor para o povo, venha a consagrar a democracia dire ta

Ou bem o povo exerce o poder dlretamente,como nos ten
pos de outrora, ou bem í.ndt r-e tanent,e , atrav~s da representação. -

Essa expressão "com o povo" está presente em várias
passagens do texto constitucional, onde a classe polil:lcoo. par ece
abrir mão do princIpio da representatividade, para dividi-lo com
entidades sem autenticidade derivada do voto popular e controla
da pela Justiça Eleitoral.

Seguindo esse mesmo racioclnio, devem ser alterados
os seguintes dispositivos:

l)Art.. 211, Item 5,
2)Art. 611,ltem 2 Q ,

3)Art.12, item 311, letra b,
4)Art.25. item 'I',
5)Art.17. Item 7, letra b;

Justificativa - Conto J
6)Art.345, item 411;
7)Art.17, .item IX, letra c ..
Em alguns desses dispositivos sustenta-se um direito ab

soluto de l1vr; ação corregedora a organizações da sociedade despi
das das necessarias cautelas no interesse social.

Em certos casos, terão mais força que o J>1inistério Públi
co -8 05 tribunais. pois, estes têm limj.tações, enquanto aqueles nã

Justificativa

JUflnFICI\TIVA

r.r-----------n.,.,....1T,'_Io-----------~

)õ;MENDA ADITIVA AO ARTIGO 336

bê-ee ao artigo 336 a seguinte redação:

liA tolha de salários é base exclusiva da seguridade so
cial e sobre ela não poderá incidir qualquer outro trIbuto ou
contribuição, exceto as contribuições pagas pelas empresas para
o salário-educação e manutenção de insti tulções de formação pro
t'isslonal ou de assistência social. administradas pelas entida=
des sindicais de grau super-í.ct-" ~

[ITy':~;;;;]

fIT»i"~Wpr.ENÁRIQ

'LuUll)/cn.... d~/lueC ... ,» ... ...,

tUt~/'U'l"~I.ÇI~ ___,

E~1ENDA SUBSTITUTIVA AO ART. 17, item V'- ALíNEA B

Dê-se à ejInee E. d.o item V do art. 17 a segUinte-redação·

"É reconhecido o direi to de greve em decorrência da
f'1"ustaçâo de negociação coletiva. ressalvada as ati
vidades essenciais e de interesse para a scguranç'i
nacional, con:f"orme dispuzer alei".

JUSTIFICATIVA

A greve é recurso extraordinário e não petição ini •
cial. A negociação coletiva é obrigatória e tem de preceder a ~

parallzação. embora continue, depois. durante ela..

Justificativa

Não tem sentido regra constitucional com o objetivo de isen
tar alguém do pagamento da tarifa do transporta coletivo, mormen
te sem limi taçiio de reãxa de renda.

Por "Sinal. todo custo dit"er1do acaba sendo pago por alguém.
por aquele que utili:z.a o serviço para suas necessidades de traba
lho. A idéia é simpática, mas não para o dire~to constitucional.

•
Suprima-se o artig~ 423

~EMENDA lP15142-2
('l CON5TUlJINIE O",USAR ARNElRO

f17~~;~;;J

(Ç/~;PJ

"17 - A entidade sindical poderá atuar como subst! tuto
processual da categoria para defesa de seus interes3es
coletivos, desde que previamente eutcr-ãaeee pelos lnte
reeeedos", -

Emenda Hodiflcativa ao art. 17, !tem.ffr. ez Inee =..
Dê-se a seguinte reda~ão à alínea citada:

A educação fundamental é Qt,. .. er- do Estado. A participação
empresarial é forma de contribuição para que o Estado cumpra me
lhor esse dever. assegurando-lhe, pelo menos em parte. 05 recursos
necessários.

Não se justifica. portanto dizer. como pretende o texto
que se visa substituir. que se trata de obrigação das empresas.

Por ~)Utro lado, não ae justifica impor limite de idade.
O importante e facilitar o ensino fundamental a todos 05 que dele
necessitam.

A empresa não pode ser responsável p~10 ensino fundamental
do e~pregado e seus filhos. pois Isso criaria funções paralelos estranhas
a seus objetivos sociais e para. os quais ela não tem especializa
ção alguma. A tarefa da empresa é outra' tem de gerar empregos ea
timular a produtividade. Está a serviço do desenvolvimento eco~ômi
co,

Justificativa

Plenário

EMENDA lP15137-6
('l CONSTITUINTE OENIsAR ARNEIRO

r.r tr"'~/.ul.. tO::Açl~' ~

rr;;~~'7RLJ

l'I-;-;7~'ãmJ

O SESI, SESC, SE;NAC e SENAI são instituições que muitos
bene!'lcios têm proporcionado ao povo brasileiro, especialmente
às pessoas de baixa renda.

Essa si tuação recomenda a conti~uidade desses serviços,
o- que depende de contribuições que, na sfstemática atual, são
incidentes sobre a folha de salários de fada empresa.

Ora, a redação dada ao artigo 336 -enseja interpretação
no sentido de que não será mais pcse.ivef obter contribuições pa
ra tais entidades na forma atualmente adc Lada , 

Não é esse o pensamento do legislador, pois que ressal
ta a intenção de evi tar maiores ônus para os empregados. -

Logica"lente não visa extinguir contribuições para as
entidades em enfoque. eis que provenientes apenas das empr-eeas ,

Justi!'iba-se, deste modo, o acréscimo pretendido",

PLENÁRIO

EMENDA lP15133-3

l'I CONSTITUINTE OENIsAR ARNEIRO
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EHENDA HODIFICATIVA AO CAPUT DO ARTIGO 305

Dê-se ao artigo 305, capuc , a seguinte redação.

"540 ' - Aos atuaas Procuradores da Fazenda PíibLi.ca , per

I, '01 'bencentes aos quadros de pessoal dos t'r.ibunaas de Con-,

tas dos Estados. é facultado optar pelo quadro de pes

soaI da Procuradoria Geral do seu Bs tadc , ou pela. cai

're ara do M1nl.sténo Píib I aco Estadual

Neces sârao regular a s.i tuacâo da classe dos a tuaas PrE.

curadores da Fazenda Públl.ca. mcegrent.es dos quadros de pessoal
dos 'rrrbunaas de Contas dos Estados, de forma que lhes preserve os

da re i tos e lhes ev i te danos Essa a razão desta Emenda. que esper!

mos ver aco Ih rda ,

t:Y;;~;;;RTJ

[Ç/~:M

Reconhece-se o direito de greve, mas somente poderá
ser exercido após fracassada a negociação coletiva.

Não pode ser admitida nas atividades essenciais e de
interesse para a segurança nacional.

PLENÁRIO

EMENDA lP15143·11
tJ CON;lliUiHTE 'OEtH5AR J\RNEIRO

.~---- --".._"'"_....,-""._----

"Ax:t. 17.

r=~~';~:=J

f:rr7;J;J

Acrescente-se 05 seguintes Artigos de 74 a 83 ao Projeto de Constituição, ren~

rendo-se os scbseqoentesr (&'p,"Jvlo JZI eLo "'rtJh za}

VI - Part.ícipação popular na gestão da cidade
Parágrafo único _ Para assegurar 05 direitos urbanos Inceeraoos no ceout deste'

Artigo, o poder público disporá dos seguintes Instnsentos
a ~ Direito de preterêneia na aquisição de Incveís urbanos,

b - Imposto sobre valorização imobiliária.
c _ Desapropriação por interesse social cu utilidade pública,

d - Imposto Rrogressivo sobre iPlÕveis.

e - Regime especial de proteção urbanlat.Ica e preservação ambiental ,

f - Oiscnmil1ação de terras públicas,
g _ rcrce-entc de l.ffióve~s;

h _ Parcelarrento e edificação compulsórios,

i - Concessão de direito real de uso

"Art 74 _ A promoção e o deserwcjvfeento urbano é o processo que

subordina a urbanização, em primeiro lugar. ao interesse coletivo, defendendo a

construção urbana de concessão, em no-e do interesse da comunidade e não decor 

rendo unj Iaterajmerrte do direito de propriedade do solo, sendo o Estado abrigado

a assegurar.
1 - Acesso à moradia de dimensão adequada. em cand~Jtões de higiêne e conforto,

que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar,
II - Acesso aos serviços de transporte coletivo, distribuição de energia, ilumi

nação, COMunicação, educação, saúde e lazer,
lII- I-Ieio urbano sadio. que preserve o equilíbrio do arcíente natural e cultural

da cideoe,
IV _ Acesso às informações relativas à gestão urbana,

V _ Preservação dos laços comunitários e tradiç~es culturais dos agrupamentos '

sociais, bem como o resrettc às organizações e associações populares urbe -

Art 75 O interesse coletivo e das comunidades será delimitado por política e

manada do Poder Público ,elaborada por Conselho Urbanísticos. ros âr-bftos fede

ral, Estadual e Municipal.
ParágraFo Primeiro _ Nos conselhos aludidos no capvt deste Artigo deverão ter '

assento representantes do Poder Público e da sccteceoe Civil organizada
parágrafo Segundo _ Para assegurar a todos cs cidadãos o direito à moradia. a

política et'larmda do Poder Público deve privileglar.

a - Assessoria tecnica à construção da casa orõnrre,
b _ Regularização fundiária e urbanização de areas ocupadas em regime de posse'

ou em condições de sco-hatntacão,
c _ Proteção ao inquilinato, com a fi~o de limite máximo para o valor Wcl.al

dos aluguéis residenciais,
d _ Acesso a programas públicos de hatn.taçãn de aluguel ou a financiamento pú

blico para aqui.s.íçãn ou construção de habitação pr6pria,
e _ Destin3.ção de recursos orçamentários a fundo perdido para a implantação de

habitação de interesse social.

nas,

r.r Tu~O/"".""••tI._- _..,

r.r PL<••• la/coulnl./.,.C~.,UI~ ..,

PLENaRIO

EMENDA lP15149·0
l:Jr=;~~~:J

rrAJ;;-;;;J

tJMõ";"""=:J
rA!~:JDJ

Constl.tU3..nte AN'l:ON:IO DE JESUS

t, aaaés , desolador o quadro scca.eã que observamos,

com a paralJ.zação de servaços easenca.aaa , como é o caso da
greve nas redes hoepaxaLar-es e secvaços públJ.cos de ass.1.stên

caa médace , p-reJud~cando as populações carentes que não têm r~

cursos para recorrer às ~nstJ.tuJ.ções pz-a.vadas , Não é menos

dolosa, também, a paral;l.zação de anúme ros outros aer-vaços es-

O tr'l;lbalhador que ~n9ressa numa organJ.zação õeseana

da à prestação de servaçcs públJ.cos easencaea,a deve ser cena

caenuaaeõo da ::t.mportâncJ.a desses ee'rvaços para a colet1.vJ.dade

e por ecnsequarrte das condJ.ções que cercam o seu exeecIcac

dentre os queas , a proJ.bJ.ção do recurso a greve para atender
a reJ.v~ndJ.cações da ceceaor-ae eunci.onej, a que pertence.

A proJ.bJ.ção de greve nos servaçce púbh.cos~

aa.e ~ntegra a nossa trad~ção conaea.t.uca.cneL, porquanto se tra

ta da defesa de aneeeesse púb1J.co...ao qual n50 pode sobrepor-se

o ~ntere'sse anôavaôuaâ ou de ceeeaceaee J.soladas.

JUSTIFICAÇXO

b) é Lavr-e a greve, ecmpemnde

trabalhadores dec a.dar- sobre a oportun~dade

2 o âmb~to de aneeceeses que deverão por

meac dela de render, excluída a anacaacava
dos empregadores, podendo a Lea. estabele

cer exceções, quando se trate de eexva.çoa

públJ.cos ccnsi.âereõcs eeeencaea s ;"

Dê-se à alínea b do aeem V do art. 17 do ProJeto de
Const~tu~ção a redação sequance e

r.r ~u~O/."IT,"c.çI.

r.r 'L.~.l~I./CQwl*rl~/$vrc.wIUl:O ,

['J PLENÁRIO

EMENDA jp15146-5 ,
f'J

r.r ~n~~/lull",C.çlo

.U.UI.'COUlS'I./SVIC.WI•• Io ,

EMENDA lP15147-3
t: Const:ltuJ.nte ANTONIO DE JeSUS

TíTULO IX

DA ORDEM SOCIAL

~u~'(JvSTlrluçi. l
Suprima-se o parágrafo únioo do art. 404 do pr'lJeto

:U::::: artigo :.á prevê aedição de lei que a
eue, decisivamente, em favor da proteção à saúde. O parágrafo,pois,
é repetlhvo.

Dê-se à Seção I - da Saúde, do Capitulo II - da SegurJ.
dade Social. do Titulo IX - Da Ordem Social a seguinte redação

Capítulo II
DA SEGURIDADE SOCJ_A..!:.

"Incu'ebe ao Estado. diretamente sob regime de conces
são ou permissão, por prazo Lndebe rma.nado e sempre através de
concorrência pública, a prestação de serviços públicos".

JUSTIFICAÇÃO

Seção I

DA SAúnF

EJ-l.A SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO ALTERADO SEção I co cap I! do Titulo IX

Toda concessão ou permissão deve ficar subordinada .:à
cláusula de enquanbcobem servir, eis que seu objetivo basilar
é atender ao interesse coletivo.

A fixação de prazo da à concessionária ou parmissioná
ria a garantia de exploração dos serviços durante certo tempo",:"
levando-a, muitas vezes, a abusos e até a descaso quanto à qua
lidade das prestações. -

Assim sendo, r.next s t em motivos de cr-dcn técnica
polltica que justifiquem a determinação de prazo.

Ademais, forma-se- ou-o caminho que conduzirá à estatl
aaçjic , mormente se, além do prazo certo, for imposta a rever:
são.

f'l PLENÁRIO

EMENDA lP15145·71 ..,.. ,
~UINTE BORGES DA SILVEIRA

EMENDA lP15144-9
f:J CONSTITUINTE BORGES 0]1. S;~7'~IRA

"Art. 12.

JUSTIFICAçAO

' ••Ta/'un",Gsçl.~---------_..,

SuprJ.ma-se a expressão "orJ.entação sexual" da letra
f. ~tem :II:I, do act , 12 do Pt:oJeto de Const~tuJ.ção:

Parágrafo Terceiro - Na promoção do desenvolvimento urbano, a justa indenização

a que se refere o parágrafo anterior não incorporará, no todo ou em parte, de a~

corda com a lei, a valorização decorrente de investimento público.

Art. 77 _ Na promoção do desenvolvimento urbano, todo aquele que, não sendo pro

prietário rural nem urbano. detiver a posse, sem oposição. por 3 (três)anos ini.!!

terrúptos entre presentes ou 5 (cinco) anos entre ausentes, de áre~ urbana cont.!.

nua, não excedente de 250 nlétros quadrados, utilizando-a para ItIOradia pr6prla ou
de sua fillll.ília, não ilTportando a precarldadc de edificação, adquirir-Ihe-á o do

mínio, independente de justo título e boa fé, podendo requerer ao Juiz que assim

o declare por sentença. a qual servirá de titulo para Registro no Cartório de R~

gistro de Im6veis.

parági'afo Segundo _ Nos casos de desapropriação por necessidade Oll utilidade pú
blica. ou por interesse social e das corr.unldades, para atender os princípios do

caput deste artigo e do parágrafo anterior é assegurada aos desapropriados pré

via indenização emtItulos da dívida pública, à exceção das residências que se

rão ressarcidas emdinheiro.

Art 76 O prJ.ncipio da ft.lflção social da propriedade, cujo objetivo é a realizo!!
ção do desenvolvimento econômico e da justiça social, tem por fim, no âmbito do

Desenvolvimento e da Promoção Urbana, assegurar o uso produtivo, para a sociedi!.

de, da prcpraedade imobiHána, seja ela publica ou privada, e a não obtenção'

pelos proprietários rmvados, de ganhos decorrentes do esforço da corwnidade
Parágrafo Primeiro - Para 05 fins previstos neste artigo. a função social da pr.,2

prreoaoe ccnojcrone o proprietário a UlI comportamento positivo, objetivando a a

doçãc.de atividades que visem dírecicnar a propriedade para usos produtivos, de

forma a a
a _ Oporturu.dade acesso a propriedade e a moradia.

b _ Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do p;ocesso de urbanizo!!

ção,
c _ Prevenção e correção das distorções da valorização da propriedade,
d _ Regulariza.ção fundiáns e urbanização especifica, de áreas ocupadas por popu-

lação de baixa renda; ....
e _ Adequação do direito de construir as normas urbaníSticas.

fG;;;;:J
rs;;~~7VJ

Ao apresentar a presente emenda, nossa intenção

preservar a moral e os bons costumes, que devem const:J.tuJ.r o

apanágJ.o da socl,edade bras1lz~ra.

In - A CIDADANIA

f) ressalvada a compensação para ~guª

lar as oportunJ.dades de acesso aos valores da vade
e para reparar :1.nJustJ.ças pz-cduaa.das por d~scrJ.m1.

nações não eva.teaas , nJ.nguém será prl..v1.legJ.ado ou
ptre juda.cadc em razão de neecamencc , eunae , raça, cor,
aeeae, sexo, estado cJ.v1.1. natureza de trabalho, r~

1~2ião, c~nvicções po1ítJ.cas ou f1.losófJ.cas, defl..
caencaa fJ.sJ.ca ou mental, ou qualquer outra ccnda,-.
ção social ou ::t.nd~v~dual,"

Como está red~gl..do o dl..spos:J. tJ.vo abre camJ.nho e es

timula as anomal:s.as sexua.1.s, inst:J.tucJ.onal~zando a permJ.ss~

v~dade.

A expressão "orientação sexual" da letra f, J.tem

11I, do art. 12 do Projeto de Const::t.tuJ.ção dá margem a outras

interpretações.

'LllU"'./cou...Io/sulc.wJulo ..,

EMENDA lP15148·1
l:J SENADDR CONSTITUINTE FRANCISCO ROLLE"BERG

Art. _ A saúde é direito de todos e dever do estado. assegurado

pelo acesso igualitário a um sistema necacnat único de

saúde, financiado por fundos rnsctprrneccs em leis pela

União, Estados, Municípios, alem de outras fontes. tendo

em cada nível de governo direção adeun.í s t ra t Iva descentrE.

lizada e interdependente e controle de comunidade.
parágrafo único - Além de out ras fontes, 05 Fundos de que trata

este Artigo receberão recursos do fundo Nacig

nal de seçur í dace Social, cer.mí dcs em lei,

nunca in reracrcs a 30%.

Art~ _ Cabe ao POder'público a regulamentação. execução e- controle

das ações de saúde, dando prioridade à assistênc-ia preventl

.. ve,
S 111 - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que a

executará sem a ingerência do Poder Póblico, ressalvada a

fiscalização e os casos previstos em leI.

§ 29 _ O setor privado de prestação de serviços de saúde partic.1.

pará na assistência pública à saúde, sob as condiç:5es esta

belecidas em leL
S Jll _ Fica proibida a exploração direta e indireta, por parte de

empresas e capitais de procedência estrangeira, dos servi

ços de assistência à saúde no Pais, conforme dispuser ale!
§ 411 _ É vedada a destinação de recursos públicos para investime,!!

to em Instituições privadas de s"áüde com fins lucrativos.

Art. - Ao sistema Nacional tlnig.o de Saúde compete, além de outras

atribuições que a lei estabelecer, o controle. a fiscalizo!!
çUo e a participação na produção de medicamentos, equipa

mentos, imuno_bioI6gicos. hemoderivados e outros insumos,

disciplinar a formaçao e utilização de recursos humanos, as

ações de saneamento básico, desenvolvimento cientifico e
tecno16gico e o controle e fiscaliz8çao da prClduç1:io e quall

dade nutricional dos alimentos, controle de tóxicos e 1ne

briantes proteção do meio ambiente.

• JUSTIFICATIVA

Esta proposta contém as sugestões dos parlamentares lig~

~ à área de saúde. Representa uma tomada de posição conscienie

a!'ãnte dos graves problemas que afligem esse setor e, de modo coD,

ciso, oferece soluc;l!o que representa o anseIo de toda sociedade

Inclua-se no art. S5 um parágrafo 49;" aSS.1.m red.1.g1.do

IUII,h"I~ .I"'~i~. 5S _ •••••••••••••••••• , •••••••••••• , ••••••••••••

Parágrafo Primeiro - Os terrenos contínuos. com mais de 25Qn2, nos quais exlsta

aglomerados de edificações precárias, tais como barracos. taperas, cortlços e sl

milares. destinados a moradia. e sejam ocupadas por dois ou mals possuidores,
pessoas fIsicas. são suscet.!vels de serem usucapiadas coll!!tivamente.
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IlI'fIedir o acesso ao cargo de Del.egado de PolIcia ao ser

vidor policial é desesbmular o estudo das ctêncras Jurídicas emque se espe -:
roam os policiais de todo o Pais.

Parigrafó 5eQU'ldo - A usucapião especial de imóvel urbano sorente não 1ncindirá

nes áreas indispensáveIs à segurança nacional Nas áreas consideradas "ncn edí
f1cand!" e nas áreas de domínio público. de uso ccnm do povo ou de uso especial
do Poder Público, e nas áreas de proteção arrbiental

Pará~afo Terceiro - Os condôminos de terrenos adquirido pelo uso da usucapião

espacial coletiva p::d:!rib associar-se em cooperativa popular uebaruaaoore, que PQ.

[lerá ter 00 mínimo dois ~ssociados, para o fim de proeoveren por si pr6rios ou
por terceiros, a construção, reforma ou ~liação de suas ncradres, bemcone a
realização de benfeitorias, equipamentos urbanos e con'J.Jnitários.

Agora. quanto todo o Pais anseia ver o estebetecínento de ordem so

cial democrática e liberal, qua'ldo q próprio governo eanífesta interesse relati

vo ao restabelecimento da verdadeira evtcnceue sindical, não há lugar para a ma

rutenção veiada de restrições à autonomia das essocrações e das entidades despoL

Uvas

Assim, no sentido dá restituição do legítimo e inegável drrettc de

instituições de direito e iniciativa privada arbitragem sobre seu funcionamento'

e organização, sem restrições, mantendo-as soberanas no que diz respeito não ap.!:.

nas a sua política interna mas tarrtJém no tocante a sua polItica externa é que

formulamos nossa proposta.

IEMENDA lP15154·6
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Acrescente-se o seguinte Art. 395, ao Projeto de Constituição, rencneranco-se os

sioseqcentes,
Art.- 395 _ A lei regulamentará o jogo de azar e de loteria.

PLENARIO

r.r .L.U....,~OW,...lo,.""C.w, ..I. ~

EMENDA SUBSTITUTIVA NIl

r.T" -------1nrro/""rmc~~~

A expressão "f'Lna I do item II do artigo 439 do Projeto de cons

tituição apresentado pelo Sr Relator da COMissão de Sistel'latizaçã~
hoje redigidQ da seguinte forma. I' •• , devendo o Executivo escolher

para sua capital a cidade de Araguar!, Araxá, Ituitaba, Patos de I-li

nas, sat.rccIruc , uberaca ou Uberlândia" passa a ser subs t í.t.uma pe-=

la seguinte expressão: U ,sendo a capital a cidade de Uberlândla~

r=;:;;~;----"]

fu!~~7ã7J
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lP15151·1rEMENDA
Art. 78 - E proibida a aplicação de recursos públlcos ou sob emurustração públl
ee para financiar investimentos privados, assim como a intermediação financeira
na obtenção e transferência de recursos destinados a programa de habitação de i,!!

teresse social.

Art. 79 - Deve o poder público llJJllicipal exigir que proprfetãrac do solo urbano

od050 ou sub-utilizado prcrova seu adequado aproveitamento sob pena de submete!.

$C li desapropriação por interesse social ou ao parcelamento e edificação compul

sórios.

pr;~~~7;;;J

~;;;J

JUSTIFICATIVA

ConsIderamos exiguo os cinco anos de efetivo

exercício no cargo de tUnistro, por isto estamos propondo a alter3!,

Ção para dez anos

Quanto mais l.mportante for a autondade, maIs

respeito devera infundir ao povo no exercícJ.O de sua profl.ssão

Estamos preparando uma Constituição não para

os dias de hoje, mas para o próximo milênl.O e deveMOS mostrar às

futuras gerações de que os privilegios já estavam sendo extl.Otos a
partir da Constltul.ção elaborada reM ]987 •

Repercute mul to mal junto a todas as canadas

socia~s, os prazos curtos com que nuitos Ministros são nO'lleados,e,

logo em seguida, aposentados

Achamos ser de interesse da própria classe de

magistrados Que o respeito que falamos aCl.ma seja infundido àqueles

q4,C chegaram a ocupar os I'lais altos cargos de justiça brasileira.

Art. 145 - •••• •••• • '" • • ••

§H~ - Os ministras, ressalvada a não-vlti!,

liciedade na hipótese do exercício do l'landato, terão as !'lesmas ga

rantias, Prerrogativas, vencimentos e l.rnpedimentos dos Mlnistros do

Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com

vantagens do cargo após dez anos de efetivo e'(ercicio ••

JUSTIFICAÇAO

EMENDA ~lOOIFICATIVA

DISPOSITIVO EHENOAOO: ARTIGO 145, SEÇ~O IX, INCISO II, PAAAGRAFO 12

o parágrafo 112 do Inciso II, Seção IX, do Art..!.

go 145, passa ter a seguinte redação.

r.r .L...""'1CC~,.•••,.J•••W,...O ,

A fixação da capital do Estado do Triângulo na cidade de uber.,

, Iãnuí.e atendê a uma série de imperativos de natureza técnica, polí

: tica, eccnõndcc-r ínance rra etc. A localização geográfica es t ratejn ,

: ca do munícipio prabcarnente equidistante de todos os pontos ext r e-,

; mos dos limites do E:tado e. a excelente malha viária ligando a es-

ses pontos facilitara objebvamente a comunicação e o Intercâeb ro

das cadades Com a capital Além disso ccns ideranoc que Uberlãn"tt·

dispõe de múltiplos equí.panentcs urbanos, e de serv iços el'l plena ê:pe

ração, os custos de implantação da nova Capital serão ill'ensamenle

minimizados com a garantia de fundamental eeonoeü a de recursos para

os cofres da União cabe acrescentar ainda Que as caracteristicrs topo

grarf.:as de Uberlândiá seguramente facilitara a excensãc da malho ur:

bana sem grandes problemas técnicos c a cus los inferiores ao de ou
tras soluções possíveis

Informo ainda que. a existência de uma das maiores e mais ill'por

tantes Universidades do País em Uberlândia, a Universidade Federal

de Ilbe r-Lând i a , garantirá o fornecimento de material humano de prime!

ra qualidade para a composição dos quadros admí ru.s t ra t Ivcs oeccssé

rios à implantação do governo

Todos esses aspectos e mais o poderoso sistema de t e Iecoeun í ca-,

cões , e a existência de aeroporto de bom padrão, com a ligação de

Uberlând!a por voôs diános e regulares às pr-IncIpa í s cepj te rs bres í

: leiras apontam no sentido se consagrar na iccnst.t turçãc junto COM ;

emenctpeçãcj e capital do Triângulo:~

IEMENDA lP15155·4 ,~"' ---,
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CONSTITUINTE MARCIO BRAGA

CONSTITUINTE MARCIO BRAGA

A:re::c:a1te-se o seguinte Item X, ao Art. 52 do Projeto de Ccnshtuição, re~

aerando-se os sccsecoentee-

JUSTIFICACA:O

• .::usTIF'ICAÇAQ

Há cerca de cem anos se pratica o chamado jogo de bicho-no Brasil

bem como inúneras casas exploram diversas outras modalidades de jogos de azar

em todo o Pais. Mesmo asslm, em contradIção gritante COM a dinâml.ca social mode.!

na e mesmo com algumas de nossas tradições culturais, o Código das Contravenções

Penais prevê pena de prisão e multas para aquele que os praticam ou exercem qual

quer ato relativo às suas reefiaação e exploração

Entendemos que é chegado o momentode tornar livre a prática dos jp

90S de azar, desde que se obedeça a uma legislação restrttava, de alguma forma'

detalhista, por isso mesmo não constitucional, devendo, entretanto, nossa futura

carta Magnapcatcicner-se no sentido de uma nova regulamentação das atividdades'

em questão.
Tal legislação deve garantir que as concessões afms sejam exclusiv.,!.

dade do Estado, pIJ.VJ.legl.ando os individuas e as organIzações da sociedade civil

já atuantes no setor, mas tendo que passar, prmeírc pelo crivo da população A

través cb {:I1eblscito, os moradores de cada cidade poderiam, ou não, optar pela I..!.

vre prática dos jogos de azar.
outro ponto ísoortante é que a exploração seja um pnvilégl0 de bra

sileiros, ficando scoentenoroc, consequentemente, que o Irwestnrentc no setor s~

rã una exclusividade do cepatal nacional
Por hora, ro e-te-to, cre-res enrnte PTtifJ.Car a recessiceís, constituCl.onal

mente, re rrssa1.e:gl.sla;ib I'êOI'draras práticas e a e>plora;5:lcbs j::g:Js tE azar, essm 0Jl0 d3s

loterias, cuja exPloraçã? por parte do Estado tem regulamentação já defasada

"X As florestas nativas;
parágrafo único: A união autorizará sua exploração

racional, de modo a preserva-las permanentemente como fonte de recursos nat.!:!,

reis renováveis e como fator de proteção ambiental às terras qae revestem"

o Brasil nasceu de suas florestas. Descoberto

1500 ofereceu umaúnica josttricatave econômica à posse pelos ocrtuqueses, o

ceu-oresu (ceeatmnía Echinata Lam) Em1506, Fernando de Noronha já havia '

arrendMo ao rei de Portugal toda a exploração do pau_brasil da nova terra •

que ficou com o no!lle da árvore
A desvalorização econômica das florestas nativas ,

principal fenômeno ecologico do Brasil, é a úniCa explicação convincente pa

ra a devastação em grande escala da natureza brasileJ.Ia, inI.ciada a parti da

II Guerra l-Undial.
A era da exploraçd:o racional das florestas naf:J.vas

brasileiras será produZl.da por decisão da As~embléia Nacl.Onal Constitmnte e

terá como agente a inl.ciabva pIJ.vada nacional
Através de um dlsposihvo constitucional, torn3ndo

as florestas nativas, formações naturais, bpm da União sera possível deter Q

surto de destruição lnúhl das florestas bl"ssileiras e tornar o BrasJ.1, SlIl1.!!
taneamente, no maior produtor lI'lJndlal de (!ladeiras tropicaJ.s e no mal.or~

vador rrtJndial de florestas tropicais, até o fim deste seculo.

Art 255 - As Pol1cias CiVJ.s sd:o instituiçi:ies.

Parágrafo Únl.CO - Lei espeCIal dlsporá sobre a carrelIa

de Delegado de Policia, aberta aos bacharéJ.s 8011 DireJ.to por melo de ASCENSAQ ,

FlJl'\!CIONAt. e de concurso público de proVas e títulos

EMENDA MODIfICATIVA PIJPPRAGR/lFO QUICO 00 MUGO 255 00 POOEro DE Ca-:STIWIÇlO

.u~•• ",'coW"'.loJ'u.c.w...Io ~
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~. 80 - Os índices de reajuste do aluguel residencial e do pagamento das ores
taçlles e os débitos de financiamento dos Inévers serão atualizados com periodic..!.

dede mInima de 12 (doze) meses, tendo como limite máximoo índice da variação s..ê.

!ar1a!.

Art. 83 - fica assegurada a iniciativa popular de leis no ãllbito lIlJnicipal, reI!,

Uvas li vida urbana, mediante proposta articulada e justificada de cadadãos e-"

leitores emnúmero equivalente a O,.5X do colégio eleitoral.
JUSTIFICAÇEQ.

Art. 81 - As prestações mensais referentes a empréstimos para a compra ou

tnJç§o de habitação prôorra não poderão ccmroreter mais de 20%dos rendír-entos

fa'l\lliares

tbje, a grande maioria da população brasileira é urbana mais de 6~ é a média

j:C'8 o total do Pais, mais de 80% para a Região Sudeste e, para o Rio de aeneirc,
este l'Úl'iero chega a superar a casa dos 90% Ocorre que a~ populacional

urb&na gera UIl conflito basilar que carece de diretnzes e opções, sem as Quais

nIo se logrará a solução dos Questionamentos corceroentes a esses serviços: tra

ta-se dos problemas flSlC!iário urbano, e será a partir de seu enrrentenentc que

se possibilitará chegarmos a 1mI bom termo na qcestãc.urbana mais geral.

senIo vejamos
Só ~ urbana a terra, na medida emque é infra-estruturada. I:. impossível exixtir

terra urbana sem infra-estrutura mstetada, QU pr6xirna a ela. Quem cria a terra

urbona é quem faz a infra-estrutura' água, esgoto, vias de acesso, luz Grupos de

f_l!as pobres, quandose instalam em terrenos ociosos, procuremestar pr6.dmos,

OU ter em torno de si, una infra-estrutura que assegure renoereção para o seu

tr8balho, transporte e outros serviços. ~ assim aquele terreno terá uso urbano,

IllIIbora precário.
PoIs bem, até aqui nada demais, pois é o Poder Público quem investe em tais me
lhonnentos nada mais natural que as populações carentes sejam usuárias destes

benefícios. Mas ai ganha destaque o conflito fundiáno Essas terras nem sempre

silo do Estado, sendo seus proprietários destlnatárlos de super valorização .lmobl

l1árla, não havendo, a principio, qualquer cceoroaíssc desses mesmos proprietá

rIos COOlo usufruto soelal de tais terras beneficiadas
E o processo apenas iniciou-se. Há que se ter em mente que as urbes são portado

ras de todas as distorções decorrentes da lógica feroz do capitahsmo selvagem

de nossos dias. a desigualdade de classes e a supremacia do capital especulativ:,

sobre o produtivo, principallllCnte Assim, a estocagem de terras emterrenos va

zios, sem uso, nos chanados "vazios urbanos" (espaços ociosos no seio das cida

des, fruto do crescimento urbano historicamente desordenado), se comstltuiraM em
foIlll1 de obter, para os propnetários dos mesmos, una apropriação de J.nvestlmen

tos p:blicos, dDdinheiro da coletividade.
E .ais, a desorganização do assentamento urbano é quantitativo e qualitativo,

porque ela já se faz dominada e p'residlda por U1l princípio que os planejadores

chamam de segregação residencial, o qual, de manena iníqua, faz com que as po

pulaçlles mais carentes sejam, rotineira1l8nte, conduzidas para aperiferia. fave

las, crocambos, palafitas, loteamentos clandestinos, aumentando os custos de pro

dJçtio que ocorreram devido ao aumento das distãncias' percorridas pelos servl.ços

básicos.
• Ccm:lse vê, o planejamento racional e justo dos servl.dores urbanos básicos s6 é

possível se sustentado e orientado pela definição de polibt:a - diretnzes e no.!.
IIlBS _ para ocupaç~o e aproveitamento do solo urbano, que tenha fundamentaliente

conceitos rIgidos de democracia e justiça social, reconhecendo a defesa das opo!..

tllÚdades de moradia em condições condignas de vida como componente edJ.ficador
elacidadania em nosso PaIs, privilegiando o capital produt~vo ao especulativo e

d1recionanda esforços no sentido da general1za~ão das oportunidades sociais

I:.o ~ anseiam irrportantes enhdades da sociedade cl.vil, cuja atuação, COll'O a

da Igreja, tem se visto inquestinavellllente ligadil às lutas e os dramas das cama

das trabalhadoras e populares. A CMl8, em diretrizes para a Pastoral Urbana, ad.ll

tadas emItaici, em1981, pontificara ser o direito à moradla um bem essenc.lal à
_ vida tunana digna e o cooi:late a especulação imobiliária uma ativJ.dade imprcdutJ.

va e antiética.
Assim, nossa sensibilidade lndica que a const!tul.t;ão deve guardar um c.-apítulo roê.

lativo ao ·DesenvOlvimento e à Prcxnoção Urhana, haja vista a d.lmensão e a pnori_

dade social da temática emquestão. ~ o que propomos.

Art. 82 - Na elaboração e illillantação de plano de uso e ocupação do solo e tran~

porte e na gestão dos serviços públicos, o poder rronicipal deverá garantir a

aprovação pelo legJ.slativo e a participação da C(llI'(Jnidade através de suas entid..§!.

des representativas, utilizando-se de : audiências públicas, conselhos munici

pais de urbanismo, conselhos COlI'f.lnitários e plebiscJ.to ou referendo popular

.:RJSTIFICATIVA

Exclua_se do item I, do Art 392 do Projeto de Conshtuiç9"o a palavra "internos".

Desde 1941 que o Estado Novo, sob inspiração fascista, atrelou as

organizações desportivas, criadas e sustentadas pela sociedade civil e por suas'
poupanças, decretando interferência e lógicas ilegítimas e indesejadas, raz~o '
de grande part.e das incoer~rrias e das defasagens t~o comuns a nosso desporto.

"Art. 62 - •• : ~ •••••••••••••••••••

1- .

II - imunidade e inviolabilidade do mandá to dos .;-/1
re~dores, por suas opiniões, palavras e votos".

Dê-se ao item "II" do art. 62 a seguinte redação:

MODIFICATIVA

ru.n""co...sIO/IU.I:••,U.lo -,

r.r-----='-------~."'01Ju.".IC,I~Io, __,

A não inclusão da Ascenção Funcional como forma de pro

vlmentp ao cargo de Delegado de Policia aos po1.lciais bacharel.s em Direito é '

um retrocesso na política administrativa dO" organismo policial nacional, poIs'

acaba CO'll o policial de carreira, que - quando acessado ao cargo de Delegad'l '

de Policia - leva a expe!'iência adquirida durante longos anos na atividade po..

lidaI, enquanto o concursado, apesar de conhecedor da teona jurídica, desco

nhece a filigrana da atividade po1J.cial, levando anos para adqu.lr.lr e;:Erl.Êf'C.la

O Estatuto dos Funcionários Públicos, o Estatuto do Po

hcial CivJ.1, o Decreto-Lei n~ 2320/87 do Executivo Federal e a Lei 699/83 do'

executivo Estadual, prevêem a a$cençiio funcional como meio de estimular a evo

luçdo intelectual e a melhoria da capacidade produtiva do funcionáno lIoa espe

rança desta ascenção, milhares de Detetives-Inspetores e EscrivãeSõe--Policla'7

se formant em Direito, ganllando, com isto, a Ado1linJ.straçãoPublica, que podera'
contar com fu1cionário melhor habilitacSo para o des8fll)cnho da fU"lç~o policial.

PlENAAIO
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"Art. 71 - Lei complementar Federal estabelecerá as dI
rehizes e bases do. planejamento do desenvolvimento 't!:.
glonal integrado, na qual.

1 - serão definidos os critérios para o zo
neamento econômico nacional, articulador dos investi 
mentos públlcos e norteador dos investimentos par t Icu
lares incentivados,

II _ será estruturado o sistema nac rcna l de
planejamento regional integrado, que incorporará as R~

giães de Desenvolvimento constituídas na Forma deste
Capítulo,

III _ serão estabelecidos os processos de cal
cure das quotas dos Estados, Dlstrito Federal e Munlc,!
pios, no rateio dos Fundos previstos nesta Constitui 
çãc , obrigatoriamente:

a) _ na razão direta do tamanho das po
pulações beneficiárias, da super r.íc Ie t er r Ltur LaI rus 
pect Iva e, quando For o caso, dos saldos das balanças
comercf afs dos Estados com o Exterior;

b) - na razão inversa da renda per capl
ta e de outros indica~ores econômicos e sociais per.,tl
nentes , negativos,

IV _ em Função do zoneamento previsto no
item I, serão fixadas as sedes dos organismos rede-
rais de âmbito regional, inclusive os da admIn l s t r a-c,
ção indireta, obrigatoriamente nas respectivas áreas
de jurisdição
Parágrafo \Jnice - $I, mesma lei disporá sobre a criação,
organização, sustentação e funcionamento das Regiões'
de Desenvolvimento, observados os seguintes critérios

1 _ cada Região de Desenvolvimento será
criada em lei federal, reunindo Estados e Territórios
federais Larnft ru fes, integrantes do mesmo espaço geo
eccnõmí.co e social,

II _ somente participarão de Regiões de üe

senvolvimento Estados e Territórios que apresentarem'
Jndrcadcxes econômicos e sociais característicos de
situações de subdesenvolvimento, inferiores às néd í as
nacionais,

UI _ cada Estado ou Território, na situação
descrita no item anterior, fará parte cbr Iqat.o r Iamen
te de uma Região de Desenvolvimento, e somente ..de uma;

IV _ a criação de Região de Desenvolvimento
será objeto de lei da Assembléia t.eqt s t at rva de cada
um dos Estados interessados, nesse ato se de rInlnoo as
parcelas das quotas a que tenham direitos nos Fundos I

de Participação e cot ros , e que dec Ldan oes t Inar à

composição do Fundo Regionnl,

V _ CumpridO o disposto no Hem IV a União
obriga-se, automaticamente, a consagrar, em cada exe!.
cicio financeiro subsequente , quantia correspondente
a, peló menos, o dobro da reservada pelos Estados I P,!!.
ra composição do mesmo Fundo,

VI - na lei de cr í.eçêc de cada Região de O!,

senvolvimento serão
a - flxatla a respectiva sede,
b - configurados os seus órgãos diretl

vcs e administrativos,
c - organizado o Conselho Regional, do

qual serão membros natos os Governadores e Presidentes
das Assembléias Legislativas dos Estados associados,
bem como representantes do Governo federal em número
nunca superior ao dos delegados estaduais.
Parág~aFo llnico _ Para os efeitos do disposto neste a.!.
Ugo, o Distrito Federal equipara-se aos Estados

Art. 72 _ Os Estados e o ü.í s t r ato rede raí poderão
criar Regiõe.s Metropolitanas c juc rcr rcç.rõcs , rcspc t
tados, com as adaptações exaq l das pelas peculiaridades
locais, a concepção bas rca e os critérios do artigo a!!
terior

Art. 7?J - As leis federais de criação de neqrões de
Desenvolvimento- estabelecerão os incentivos têndcntes
â melhoria dos padrões de vida de suas populações c a
garantir a competItividade dos seus sistemas produti
vos.
parágrafo unrcc - Os incentivos compreenderão , entre
outras medidas. as seguintes

1 _ redução, tendente à equali2ação em to
do o território nacional, de tarifas, rret es , taxas de
seguxos e outros itens de despesas de investimentos e
componentes de preços;

II isenções e reduções ou di Ferimento te!!!,
pcrér Io , de tributos devidos a UniãO', aos Estados e
aos Municípios, incidentes sobre os residentes e ope
rações na Região e os empreendimentos regionais prio

ritários

Art. 74 _ Para Financiamento dos programas das Regiões
de Desenvolvimento a Lei Complementar prevista no ar
tigo 71 definirá as deduções do imposto sobre C' renda
e proventos de qualquer natureza, e de outros tribu
tos, devidos por pessoas físicas e juridicas, em todo
o território nacional, cujo produto constituirá o F'U!!
d~ Nacional de Desenvolvimento RegionaL
parágraFo tlnico _ O Fundo Nacional a que se refere e!,
te artigo aerâ automaticamente distribuldo e transfe
rido às diversas RegWes de Desenvolvimento, com ob-

• servêoc ta de critérios idênticos aos definidos no
item lU, do art. 71, para aplicação direta pelos ór
grlos regionais respectivos

D Capitulo VI do Titulo IV do Pr'ojeto contém as normas
báslpas para a recf cnar Laacãc da política de desenvolvimento Seu ol!

jetivo central é o expresso em numerosas passagens do Projeto, qual
seja, a redução das drsparãdades econômicas e sociais existentes en
tre as diferentes regiões brasileiras.

A concep'çilo do Projeto é de que as leis de criação das
chamadas Regiões de Desenvolvimento sejam homologadas pelos Estados
intetessados, Que participarão dos órgãos gestores respectivos. Ao

tS;;":J
fui';J87l
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CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES

.lJSTlF1CAÇ!lO
11. redação proposta visa detel"ltliflar, já na Constituição, o máximo de cargos que ,

podem ser preenchidos sem concurso público, por estarem suenetdcos â confiança di
reta da eutorrdade málCima de cada órgão. lJ.m!tamos o oéreee de cargos.,emcomi;
sito preenchidos por recrutamento amplo r sem necessidade de concurso, a dois. O a!,
gt..mento, para Isto é sillilles: caso deixemos emaberto a questão, semum nõnerc '
definido, serão colocados nos cargos emcomissão tantos servidores quantos a auto

ridade julgar necessários, ficando a situação praticamente como está, já que e!.!
tes funcionários poderão, mais tarde, ser colocados à disposição das autoridades'
subalternas. Da mesma forma estamos propondo a modificação do artigo 86 iotem V,

cnde se trata da mesma matéria.

EMENDA SUBSTITUTIVA

'1)l~ 1I.oi'}~arJl'1~~~narubstituiçães correlatas dos arts. 71 a
'14 do Projeto lcapitulo VI, do Titulo IV _ Das RegUles), atendendc ,
assim, o § 2" do art. 22, da Resolução n2 D2 de 1987, da A.N .C., pe
los seguintes art"gDs.

Reapresentamos a proposta - aprovada anteriormente na
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Funcionários Pú-'
blicos e na Comissão da Drdem Social - por entendê-la mais co~

rente com a tese de fortalecimento do movimento sindical que
todos advogamos.

_ não será constituído mais de um sindicato
representativo de uma mesma categoria profissional ou econôm.!.
ce numa mesma base territorial.

rv - . .

JUSTIFICAÇAO

r.''''me-nd-a-",,-d'''l--'fl-ca-t--'lv-a.-mo--'di:-:f--'ic-a-o--'A'''''rt:t~~ud;'~~i~j-e-to-de-c-o-n'-ti-t-Ui-Çã-o-------'
Art. 218 - ccecete à justiça do Trabalho conciliar e jurgar'
I - os dissid~os individuais:
a) entre en:pregados e empregadores;
b} entre servidores e a lklião, os Estadcs, Municipios, Territórios, o Distrito fed!,
ral, suas autarquias e empresas públicasj
c} entre trabalhadares avulsos e as erereses às quais se vinculam;
d) QUe envolvam encreçaooe domésticos, trabalhadores autônomos e pequenos empreite.!.
rcs.
II- as ações de acidentes de trabalho;
lU - Açõesque se refiram a relações de natureza sindicai,
IV ações relacionadas comprestações previdenciárias,
V _ Açõesde CUJllrlmento de acordos, convenções coletivas e sentenças normativas,
mesrc quandodigam respeito a interesses próprios dos órgãos slndicais
VI _ os dissídios coletivos de trabalho.

3JSTlFICAl;ro

A presente emenda visa ordenar a distribuição de ações trabalhistas. Hoje as qoes-,

tões relacionadas como trabalho são distribuídas a vários órgãos do Poder Judic1!,
rio, como a .Justiça Federal e Corrum. Ex. reclamações de beneFícios e prestações •
previdenciárias vão para a Justiça Pederal; as que se relacionam ('001 acidentes de'
trabalho são encaminhadas à Justiça CCiTUlI. O correto é que estes Feitos sejam anal!

secos, na Justiça especializada, tecnicamente preoarde para este tipo de ação E: o
nosso objetivo r portanto, ampllar as funções da Justiça trabalhista

_ os empregados de uma empresa integrarão '
um mesmo sindicato. constituído segundo o ramo de produção ou
atividade da empresa, assegurada a representação dos sindic,!
tos das categorias diferenciadas nas negociações coletivas"

Acrescente-se ao item "IV" do art. 17.

n'/;'lo''''''1\1.... ~io

, Emenda rodificativa modifica n Jtem V, do artigo 86.

Art. 86 - .

nv _ Os cargos emcomissão ou funções de confiança serão exercidos privativamente
por servidor ocupante de cargo de carreira tér.nica cu profissional, exceto os '<ia
confiança direta da autoridade máxir.ta de cada órgão ou entidade, no máximo de drds'",

JUSTIF'ICAÇAO
A proposta visa ~mitar ao núnimo a burla ao principio do COflCU1'SO publ!ro que de
ve ser preservado em todos os níveis da adr1in!stração A emenda estabelece o má>:.!,
mode cargos que podem ser preenchidos duetamente pela autoridade má~ima de cada
órgão ou entidade, sem a necessidade de concurso públi('O. Se deixarmo~ a questão
acerta, continuará a burla e o empreguismo E preciso que a Constituição já ga
ranta aos servidores públicos o esta~eleciJn.-:~n:o deste princíoio, .... 1P. é tma reivi!!
dicação da toda <I categl)riil: que '1~je 5'3 p~!vada do acesse aos P::nd;:>3is ca-çoe,
en que a SU3 e.certê-cta adquiridll ac 10nJ:l :Ia carreira, é imPr~5cindível.

"Art. 17 - •••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA lP15164·3
fi
l" PLENARlO

JUSTIPICAÇAD

Suprima-se o disposto na letra "9"r item "V" do art. 17 •..

o disposto nesse inciso contraria o própr.!o princípio

de liberdade de associação consagrado na letra "a" do mesmo item

"lI" do artigo. Se determinado segmento social ou comunidade'

optou por mais de uma associação, cada uma delas-detém uma paJ'c~

la de representação desse segmento, sendo portanto inadmissi-'

vef qualquer exclusão

o disposto nesse incisQ é redundante. Mas letras "ali 1 "b"

ne" e "f" está dito que é permitida a paralisação coletiva do tra

bemc, ou seja, a greve Assim, entendo não haver necessidade de

dizer que essa paralisação não será considerada crime, como contém

o dispositivo que pretendemos suprimir.

=- n'/;'lOI'""~"...l&;to

JUSTIFICAÇAD

EMENDA lP15158·9tI MENDES eu IELAo

Suprima-se o disposto na letra "i" do item "II" do art.

r.r ~n:fel~Unlneaçio

.Art~~~l~~~~~~~~~.~~~~~~c~.~.~~~.~.~~.~~~:.~.•••••••••••••••••.
&-.. Pela obrigatoriedadE!de concurso público de provas ou de provas e títulos nas
funções de jurisdição e administração, ressalvadas, no último caso, as que se 11
QalIl diret81l)eOte à autoriqade máX'irna de cada órgão ou entidade, no máx1rtlO de do!;

~

==---,..-."..,=-:-:-_=:-_TClTo/~U3TlflC.~iO' --'

r Emenda Modificativa. modifica o art. 423 que passará a ter a seguinte redação:
"Art. 423 - Os proventos dos inativos e dos cidadãos maiores de sessenta e cinco
anos de idade não sofrerão qualquer desconto para fins previdenciários ou de im
posto de renda, a lei disporá sobre o tr;tamento diferenciado aos estudantes e
!dosos no pagamento de tarifas de transportes coletivos urbanos."

JUST1FICAÇ!lO -

Aemenda proposta visa dar aos cidadãos maiores de 65 anos e aos inativos um'
tratamento que já vem sendo reclamadopela sociedade: de um lado, isenta estas
pesecas.qce contribuiram durante longos anos,para a Previdência e pagaram o Im

posto de Renda ao longo de sua vida, de qualquer desconto emseus proventos rs
taI."".igniflca que estes cidadãos deixarão de contribuir para o sistema previden_c
cmio, mascontinuarão sujeitos ao pagamento do irrposto sobre rendimentos de
~alquer-n~turêza. Deixa, outrossim, para a legislação ordinária, o estudo de
proposta que discipline o pagamento de tarifas de transportes coletivos urbanos'
l'1Ocaso de estudantes e dos idosos. A isenção da contribuição para a Previa~ncla

~ medidade inteira justiça, já que os aposentados e meses foram o sistentacu
lo do sistema durante o longo período em que foram feitos os descontos para a

Illll'lJtenção destes órgãos. A proibição de desconto do ln:posto de Renda na Ponte '
nos proventos dos eocserceocs é medidaque deveria ser estendida a todos os ass,!!.
miados..

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA SUflRESSIVA

JUSTIFICAC:tQ

A redação constante do Projeto é a seguinte: "imunidade e

inviolabllidade do mandato dos vereadores, na circunscrição do Mu

nlc1pio, por suas opiniõ~sr, palavras e votos". Nossa emenda visa'

excluir a expres;ão "na circunscrição do Município"" que entende-.'

mos totalmente Jnõcua. Além do mais, ou o mandato é inviolável ou

deixa de ser, não se justificando a restrição expressa no texto'

em apreço.
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nlCNDA I\DITIVA

üous t t tum tc Jose Ign5cIO r er-r-etr-a

§ 19 - h le1 pcrlllltwã a qualquer pessoa requerer
llIotllf1caçiio11,) súmula, em llrOCt!sso reVl$lOllil1 da COll1l'clCllClil ong1ll5na do tnuun.::l

que f1XOU a dCCJs50 sumulada. ..

§ 29 ~ ÜI1 C1lS0 ut! re lS5:0 do sU.llulado, o tnbunal rer.~

terá a dC!C1São ao Congresso fluc oM1

- intl'oduza-se. ilpÓS o 1nc1SO XI.'III do art 100, novo

1JlCJSO, com a sc,gLlJlllc! redução.

XIX- 1l.glslar, por deClcto de UIIlfoOllzacão, para efe.!.
to do d1SPOSto no ai t. 193 desta Constltuicão.

- Acmscentc-se t allôs o art 100,110\'0 artlgo. CtI.! a

AIt. 193 - Os tr1lJumllS suporlores rcll<!terãoao COl1!]re!
i'0 f1aclOnal as súmulas úe JUrlspluúêllCI.:l IJrctIolllllilntc lJara os fins do (hSflo~to no

art. 101 desta Const1tu1Çâo.

scgUlntc redação,

rncãuat-se nas ü.tspcs rçües r raos.rtõct ee , apõs o art

496, novo dispositivo, com a seguinte redação

Art. 497 _ No prazo de um ano, a contar da prorrulg~

ção desta Constituição, o Congresso Nacional aprov~

rá lei que mscipt Inarã o ms t í.tuto da arbitragem,

com vlst~s a facilitar a sua efetiva impltlntaçdo.

w Inclue-se, após o art. 192. novo U1SPOSltwo, COr! ü

.U.G/.",....:...I~ --,

Parágraro ün.íco - A propaganda enganosa será reprl,.

mida cr rmínatnent.e

- supr ma-se a alínea "~" do inciso IX do art. 17.

- Art. 494 - No prazo de um ano , a contar da pro'i\u.!.
gaçd"o desta ccne t Lturção , o congresso NocíUf1<l! E.
provará Lér de proteção ao coosurudo r que o dare!!,
oe rõ , com medruas preventivas e punitivas, cco t r a

os que rebr Icnrem, manIpularem ou venderem p!;;)d!::!

tos que «ac satisfaçam às condrçees ap reqcadcs ou
que ocas ronem prejuízos à saúde e à segurança das
pessoas.

JUSTIncnT!vn

11 proposta va sa a v.Labl f Lzar- I~DlS ccne re taeenre
or Inc Ip ro do ar t • 300, y.. do s ro jet.o , Atlcnl~lsl o e t s pee t erve d!=._

vc se. t n s c r r dc nas Illsposi~õcs T.ansjtõl"i~s,·p~. d s ac ••CS;:lC!,..

to a estas.

- ncreaccnte-se , nas nrspcs rçües Transitórias, dlSP~

sitlvo com a seguinte redação. (Art. 494, renuneranôo-ue os d.!:,

mat s I .

EMENDA ADITIVA

.JUSTIF"!CATlVA

A arbitragem. ae rc de neterccconcs rçãc de lltígios
sobre direitos nt spcn.íve rs , amplamente rt Ll Lzada no mundo todo,

é poderoso "equivalente ·\urlsdiCl.onàl';rapaz de evita; o processo

e de desafogar os trIbunals

O principal entr-eve à ublização e disseminação ó.
arbitragem no Brasil i const...tuído pela lei processual vrçente ,

que complica seu prcedleento a ponto de tornar Impraticável a op.
ção das partes por essa via de solução das controvérsias

Legislação moderna e adequada. para a Qual se f rxa
prazo de um ano, poderá resgatar o .rns t Lt.uto no Brasil, com i!!!
portantes reflexos nos trabalhos do Poder Judlc~êÍrlo c grandes
benefIc Io s para as partes em conflito.

EJlENDIl. IlDITIVA

___'_ __ lu'.'.v'lito::.~.lo

lij PL[lj/tltIO

~DA 1!,15J72-4 ,.,••_ ___ __ _
l' cor~STlTUlNIE JOSE lGIlf\CIO nmu:lItA

EMENDA lP15170·8

Na estrutura do serviço jurídico da união estão cceceeercíoes _
BS atividades dos órgl10s da AdmInistraçl10 direta e da Administraçi!kr indireta

que possuemcorpo jurídico próprio.
E evidente a omissão do projeto comrelação aos Procuradores

AutárQlJlcos, Que também Integram a Consultada da União. por força do Decre 
to 93 237186. Devem, por consegu~nte, ser incluídos na seção V do Capítulo
V ( do Executivo J do Título V do mesmo, integrandO a Procuradoria Geral da

União

Art. 186 - A Procuradcraa Geral da União é órgão coeoetente para promover a de

fesa judic1al e .extr8Judic1al da União e de suas autercofes.

Emenda Aditiva

Na estrutura do serviço público da. UnHlo estão ccroreendroas
as atividades dos órgãos da Actninistraçl:lodireta e da Administração indireta
que paSS/Jef1I corpo Jurldico próprlo

E:: evidente a emissão do projeto com relação aos Procuradores
Autárquicos, que teecén integram a Consultoria da União, por força do Decre
to 93.237186 Del/em, por conseguinte, ser Incluídos na seção V do capf tul.o v
( do Executivo) do Título V do mesmo, integrando a Procuradoria Geral da Q
ruão,

Art 451 Enquanto não aprovadas as le! ccmlerentaree do Ministério Público da

lhião e da Procuradoria Geral da União, o Min!sténo público Federal exercerá
as etrtbuíções de entes, exteto comrelação às autarquias federais que já pos

suem represeTltação própria.

JUSTIFICATIVA

.:KJSTIFlCATIVA

A introdução no text"o da constituição, da ex
pressão "Sat1de ccvcecâcnef« (tradução literal e imprópria de
vcccupet Icne.l health,l) tem o objetJ.vo, que se evidencia na lei
tura de suas alíneas, de incluIr na área de Saúde a Segurança
do Trabalho que, em âmbito internac10nal fIca, como os demais
;;s~lacionadoscom o trabalho, aos curdaoos da Organiza
ção rnternactcnat do Trabalho, e não da Organização Mundial da
Saúde. Não tendo surtido efeito, em passado recente, as inicia
tivas de caráter corporativista de transferir, do Ministerlo do
Trabalho para o da Saúde, a Secretaria de Segurança e Medicina

do Trabalho e a FUNDACENTRO, tenta-se agora, usar o texto ccns-,
titucional para atingir o objetivo

Cumpre sublinhar que na redação anter ior do re-
ferido artigo 350 havia umói ~a, de número III, estranha ;(j

área da Saúde, que a ccmf ssâc de Sistematização houve por bem

deslocar para o alUgo 13 do Capítulo II - Dos Direitos Sociais
(~ XXII ), em virtude de emenda sistematlz_~

JUSIFICACAO

Emenda Aditiva

EMENDA SUPRESSIVA

~ Ifl{<!.f.~
Óisposltivo emendado Artigo 350 e ~-a-!-ffle-as

da seçêo I do Capitulo II - Da Seguridade seerar .1(..t.<..."

Suprimam-se do <m:teprojeto o at'tigo 350 e eeee-

"' 'ufG"'un'p.e..lo

EMENDA lP15169-4
[!J Deputado Antonlo Carlos Mendes Tham,

f'J ''LENAA.!D
es~~;~

ftÇ 7;;u;J
,u'G/..vn't~.;lG

mesmo tempo, esatabelece os tundar-ent.cs para o surgimento de nreas
Hetropoli tanas e Microrregiões

A Emenda uniformi2a a terminologia e procura s.l.$tel'latl:.
zl1r a proposta, de maneira a envolver, em compromissos sc i ioãc tce , a
União, os Estados e f.luniclpios na formação e sustentação daquelas R~

gHies O Distrito Federal é equiparado aos Estados. Das Regiões de
vem participar, igualMente, os Territórios Federais.

A solidariedade buscada rlao! festa-se'
a - no processo de criação das Regiões que. sendo fei

ta em lei federal, todavia depende de ho-ncIoqaçãc estadual,
b _ na desUnaç~o de recursos estaduais provenientes de

fundos federais transferidos, além de receitas próprias, obngando a
U01l10 a contrapartida de valor duplJ.cadoí,

c _ na integração dos Conselhos Regionais, pela forma

que será del1mitada em lei comp1e~entar.

Numa visão mais abrangente, propõe a Emenda que

mesma lei defina as bases do zoneamento econõmico nacional, para or.!.
entação das ações de Governo e a indução do setor privado, no espaço

gcoeconõmico e social brasileiro. Do mesmo passo, e em ccnseqoêncf e ,
O sistema nacional de planejamento integrado incorporará, obrigato •

r-lamente, as Regiões de Desenvolvimento. O que se visa é que as poli
- Um econãinicas e sociais sejam, efetivamente, regional1zadas. '

RegUles de Desenvolvimento são, por de rmtçüc , as ca _
rentes, as situadas ab.aIxo das médias nacionaIs em termos de condi _
çbes de vida. Da! que somente os Estados situados nessas áreas, mas

todos eles, possam compor Regiões de Desenvolvimento A çeneraí raa _

çtl:o indiscriminada do instrumento invalidaria qualquer pol!tica con
sequente de desenvolvimento especialmente diferenciada

Similarmente, a Emenda dispõe sobre a criação, pelos Es

todos, de Regiões Metropolitanas e I-licrarregiões. suqere-ee que es

sas entidades intraestaduais sigam o modelo federal, no que respeita
ao processo de criação, repartição de Fondos, admimstração e demais
caracter!sticas. Naturalmente, prevê-ae as adaptações ou "reduções"
inevitávei~, impl!citas na passaqen do plano federal para o estadual,

ou deste para o municipal. Ao mesmo tempo, é óbvio, devem ser respel
todas as peculiaridades locais

As regiões, como desenhadas na Emenda, ademais dos re-,

cursos públicos (orçamentários e outros), previstos no texto, deve _
'"rrio usufruir de incentivos e seus resultados. Não apenas de incenti-

vos fiscais, sobre os quais o Brasil tem experiência acumulada. A

proposta é no sentido de que estes sejam re formulados , a partir da

pr6pria experiência. Deixariam, pois, de constituir opção dos contrl

bulntes que deles se benefic:iariam, passando o seu produto a at Inen-,
tal' o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional Este, por sua vez,

aUmentará os fundos Regionais espec í ra.ccs , mediante critérios de r~

plrtiçno idênticos aos adotados para repartição dos Fundos de Parti

clpaçDo entre Estados e Municípios.

- Por- outro lado, prevê a Emenda novas modalidades de l~
eent.Ivcs , incidentes diretamente sobre os componentes de custos e a
formaçllo de preços. Assim será possível diminuir as desvantagens 10_

cacionais J não apenas em termos de investimentos reprodutivos mas ta,

b6m, diretamente, em termos de melhoria dos padrões de vida das pop!:!,

1aç~es regionais. A experiência brasileira, de décadas, de igualiza_
çlo dos preços dos derivados de petróleo e, mais recentemente, as de
tarifas de energia elétrica, mostram que o modelo é fact!vel.

No campo trlbutárIo,a Jncvecac é a Introdução da aUe!.
nativa do diferimento do recolhimento de impostos, em lugar de sua
dispensa ou isenção, o que se pode revelar socialmente mais vant.ajo
so em certas situações.

Todos os esquemas de ação indicados na Emenda são co!!!.
pat!veis com a organização social e poHtica do país, constante dos

de.ais Titulos e Capítulos do Projeto da Constituição. AJustam~sepe!
feitamente às tradições sociais e políticas nacionais. E, naquilo em

que introduzem novas atitudes, bene rfcfam-se tanto da experiência br!!,
.llcira acumulada, evitando a repetição de erros e distorções, corno
di pdtica de outros pa.íses de estrutura social e eccnõeuca semelha!!,

te • do Brasil.

Estamos convencidos de que o trabalho de promoção de
justiça social, presente em~ numerosas passagens do Projeto, somenle
se enriquecerá com a aprovação da presente Emenda Definições espar

sas no corpo do Projeto ganham consistência com a visão integrada,

prospectiva, proporcIonada pela nova estrutura proposta para o capí

tulo Das Regiões. Com base em sua. nova redação será possível inaugu
r.r, concretamente, uma verdadeira política nacIonal de desenvolvi _

JJento B~iuii.lbradO, equânime. ~

Acrescente-se ao Artigo 456, do projeto de Constituição,

o parágrafo ún1co.:

Art. 456 - • •• ••••••••••• ••• •••••• • •••••
parágrafo único •• Aos prefeitos, cujos mandatos extin _

guem-se em lQ de janeiro de 1969, fica garantido o direito a uma

reeleição, que será definida em Lei Especial.

.JusnnCATIVA

Emend3 Ad1!:l\'a

Aet'escente-se no eapítu10 UI do Título IV do Projeto de Cons

tituição o seguinte artigo) o:,..\Í..( [,.ff/A~"- •

" Os Estados poder~o instituir ação direta declarat6ria da io_

constitueiol'lalidade de Leis cu atos normativos estaduais e municipais diante
da Constitulção Estadual e ele Leis ou atos normativos JDlJl'lIC!pals diante desta
Constituição. vedada a atribuição da legitimação para agir a un unico orgão".

JUSTIFICATIVA

Art. 101 ~ \,cd::lúas C!1~c/ldl1s 5: sÚllula, o dCClctL Jc UIll

fOlllLllac:io. ül!loVauo [lUI lI1il10rlil uc volos lIo CUIl!]rcsso Il('lcloll,;ll c l;\elll<1lallcnlC! pu

bllcada, sar5 vHlculallte Pilr,) os CilSOS futuros, 1150 fX,ldcm.!o ser 'H1vocauo '0':.0 fUIit.!il.

mente de rcsclsórla Llos Julgados

§ úniCO - Sem \lIcJulzu du dlSlluslo /lO§ 19 l!u arl. 193

desta Consll tUlc5o. o Congresso Naclonal, por 1111Clabvil de qualqucl' de seus frcw{u-os,

POd~lã levogilr o deClelu de U\llfOnll~~•

JUSTIFICATIVA

Estamos propondo a inclusão do parágrafo único no Art.

456, de forma a permitir que aos atIJais manclatários munIciP81s

seja assegurado o direito à uma reeleição.
Entendemos que t a unificação eleitoral para os cargos

municipais deve ser mantida, e que boa parte dos prefeitos elei
tos em 15 de novembro de 1965, ficaram com um mini-mandato. Com a

instituição desse dispositivo, democraticamente, estamos oferece!!

do a oportunidade para que as comunidades decidam se desejam, ou

n50, a continuidade administrativa de seus mandatários.

tia vigência da atual Constl tuição rIrmcu-se a Jurisprudên

cia do Supremo Tribunal Federal no sentido da irnpossibilldade jurídlca dos

Estados instituírem ações diretas tle controle de constltlJclcnahdade das leis
lWIl!cipais e, também, de LelS estaduais comviolação às Const1tu~çi:ies locais,
em face da falta ti'e previsão expressa no texto da Lei Maior

A presente emenda vIsa suprir essa lacuna, observando no tE.
cante à legitimaçifo para agir a tendência do /I1Cdernc constitucionalismo, ccn~

sagrada, de testo, no artigo 203 do projeto.

fi UlIlrOI'lllZacão da Junsp.udêllClil, nOS SlSl(l'taS de
"C1V11 la\~", 1150 pol.!t! luvar ao precedcntt! o1:lngatóno. llas é convcnlcnte que seja

aproveltada, pilla 111illor scgulançu Jurld1ca e sobretudo para eV1tar a 1'l11t1phcacâo

~de delllJndilS 1dcntlC<l.S, que lt!va ij obsb ução dos tnbUnills.uel'l COIIO dt!C1SÕCS con!:.ra

ditórtas. ocasionando o dlstancl;alr.cnto c,)ótl vez 1,la1orcntl e 05 usuários c a justi-

~. .
A proposta sugere umllodel0 CI,1 que o lcgls1atlVo e o

Judlc15rlo agelllhaI11'Olllcall1c,te, este Julgando o casa concreta e sUtlulallda a Jur1s-
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incorporação e

f'lPLENARIO

ACRESCENTE-SE o seguinte artlgo ao 'Ti tulo X- DlSpO

sições Transitõrias}.ou.eu. C&:lor..<.. 6v>-
Art -Os atuais ocupantes de cargos, eMpregos ou.

funções da união, dos Estados, dos Territór:to[; do Distrito Fede

ral e dos Municípios. em qualquer de seus poderes, que conte'Tl, pe

lo menos, dois anOs de exercício ou cinco de serviço PÚl:>1Jco serão
automaticamente efetivados nos cargos, empregos ou funções respec

tivos, para todos os efeitos legais.

Supr.lma-se o § 42 do Artigo 49

o Projeto de Constituição, no 49, § 42, repete impro

priedade da Carta de 67 ao permitir, em detrimento da autonomia dos

Estados. que a União le isle sobre a cr Ieção de Municípios

E oque a eme da corri";J1f:Jf
O p lodo G 'J{JA P~IOTA l c...

,\I. e-Lldern 'r:

JUSTIFICATIVA

A busca de recursos a FUNDO PERDIDO não tem obedecido a um crité

rio rigorosa de aplicação que beneficie toda a comunidade e mui

tas vezes são carregados em benefício de entidades que não trans:
mi tem à pr6pria' comunidade os benefícios conseguidos nessas apll
cações 

Necessário se torna disciplinar a concessão desses meios para di
rigí-Ios em Favor de projetos que tragam melhores condições de vi

da para nosso povo, através de Saúde. Educação. Segurança PúbU:
ca e Captação e Tratamento de Água Potável.

o projet Constituição no Artigo 49, § 4g, repete

impropriedade da Carta de ao permitir, em detrimento da autono-

mia dos Estados, que a niã legisle SOb+:r criação de Municípios.

,~ oque aem d~~fJ.i2~1;~õe.

-Ud, 00 ro..""ote \

112 _ SAÚDE

2lil _ EDUCAÇitO

3Q - SEGURANÇA PÚBLICA

4lil - CAPTAÇito E TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL

=- ,ut<i.'~'eow,s'lQ/lu.eQ.'ss.o _,

EMENDA lP15180·5
tJ CONSTITUINTE GONZAGA PATR;~;~

U"O'J"'.."e'~'o---__---_--,rAdite-se ao Artigo 57. IICompe:ênCia dos Estados":

VI - Legislar sobre criação, fusão,

desmembramento de Munlcipios.

- Acrcsccntc-e,c ao LJp, IV de I Itnfo V (ti 00
JUl!l.C.L,Ír1.o") uma neva Se ...::io; sob o nc X. COlll n sc gu rn t c rcdccãc , r-c

nuurernndc os 0.1 t1g0S segu m tcs

Ksemelhança do l.j te propusenos para o Poder JUd1C1á 

no. tamhémo IIP, dotado pelo Prcaeto de eutcncma tu-rctcnal , edmmstretwa e fl

nencetre e de poderes reforçados. deve f tear- st,..erto ao controle externo de órgão

nnato ,

- Acrescente-se no .11t 191.1 Jccuc Jc "e JOS

COllsel~~J.ot~.ll e 1.~tJI1U.1J..~ ele .Ius t í.cu",
_ suprina-se o § 32 do art. 196

- Sup r amn-uc o § 20 elo .U 1.. • 2U5.

o controle externo da Função jur í scncrcnai , para

garantia dos que a Invocam, é il'lltltuto e s s enc LaI ae aprirrora'1e!!

to das inslttuições democráticas e se insere no pr.i nc Ip Iu part.,!.

c lp at Lvc ,

A ex í qêncIa de tal ccn í r o Ie é tanto mai or I quanto

m,nores se tornam os poderes do juiz, acompanhados do nccessá 

rio reforço da autonomir: jurídlca, política e econômJ.ca do Jud.!.

clario como um todo

Por iS50 é que os regil ~s democráttcos nodernos ,

como o da Italla, J..ns!:ituem, a nível constitucional, órgãos de

composição mJ..sta, para exercerem o reF:rido controle O modelo

participativo d" nova ConstituIção brasile.Lra não pode desconh~

ccr mecanismos de control€' externo, como o ora proposto, que l~

vam lnQuesttonavel vantag,m sobre o sistema de controle pelo L~

gis1ativo, l1müado à Fiscalização dos recursos fwanceiros
(art. 196 § 39) ou controles internos, como o do ort 205 § 22

JUSTIFICATIVA

Art. 231 - Os Conselhos t.s tndu.us de Jus t r ca

tc rãc ccrancs rcâc , Olg.lttt1..11,J:O e Jt1tlJu1.o;.õe:"

cor rcspcndcntcs âs 110 Conselho \:JL10llJl,

serem do I'rm.das em l c r

Dos Conselhos N.lC10lhl1 c Estadual:' de JlI,:,t~!,.J

EMENDA

Acrescente-se o seguinte ao Art. 312

Ll-ILNDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Art. 312

Art. 230 - r. nis r i tu ldo o Conselho :-:.H•• JOll •• 1

de Ju:.t.L\,J. anvumb ado do ccu r rc rc c-ct c rno do

I'odc r Juu~cl.írlo, cUJ.t ccupccênc i a , org.lnJ..z::!.

cão e Iuru.aonar cuco so r Jo dc Lin i do s em te i co.!!!

pLement a r , quo c s s cgur ar-L, em suo vompo s LçIo ,
a r Irtlc~paç.lo de mag r s t r-ado s , membros do i'1.,!

nl.>térlo PflbLi co , cdvogados e .m t cg ran tos UJ:.

duas Casu s UO Congresso NJCIOlwl

- Art. 231 - São tnst.ttufdcs os tcnselrcs r'acrone l e

Estaduais do ~11111Stél10 Pübh~. com coepcsrcâc > conpctêr-cre , org<lnlZilC)o'"a fun

cicneuentc a serem def trudas em ler ccnpjementar-, observado, no que couber. o dl~

posto nesta tonsta nncêc para os Conselhos llcc rcnal II EstaclUil1 de Jl.ostlça

r.I TUtol.u.lltlC~Ç;;O ___,

f'l PLEN~RIO

EMENDA lP15178-3 ..m.' -.

[:J CONSTITUINTE JD'HVAI LUCAS J cr=.UfIOOj

.~~d""locWln.l"'llu.eowluio--------'1t53J~~7ã!J

OlEliDA ilODIFICATIVA

üê-se ao ar-t 451 das D1SpoSlções rrensttõr-res a segul!!.

JUSTIFICATIVA

o controle exte r-ro , se é indispensável para a tl,aglstra

tura e o Hiru s bé r Lo Público, e at taaet te ccnvemente pur-a o exe.!'.

cicio de profissões reçu.l amentades , a serem indicadas pelo legi~

lador, no medida de sua r-el ev ânc La soc LcI e do decorrente lnte

r e s se de controle pela sociedade organizada.

_ ncrescente-se , após a alínea "c" do inciso IV do ar t

12, nova alínea, com a seguinte redaçãoj J-t,.o..~ ...&........,....,.J,..o._ \0(.. ~ I
~o-t-:~;;

"d" _ fi lei disporá sobre a participação da soc i edeoe '

organizada nos orgãos de controle de profissêies regula

mentadas

te redação.

e.-

--__ tcuoIJu'Tl".~.O _

Prevtu-s», amda, a acâc rcvtsicnal , ccu IlUSSil>111dil

de de reexame da ll·aterlil pelo Judie, 1'10 c pelo Leqtslut rvo, de n.odo a evrter
rlSCO da cnstal1Zilc50 da mterpr etccâo, que deve seupre ilco,lpanhilr a evolução 50

cral ,

Atuall :mte, il Plocuraáoria Geral da República acumula
as atrlbuiçêes de 111nls~i!rlo PU"bhco e de reJlre::::mtaçiio Jud1clal da Unliio, <.nqu<lulo

a Procuradorla da razcnda tlac eml e a ConsultorHI JtlrídlCa dos Ihn1sterlO e~ercem

funções consultlVas Adelna1s.as Drocu"adorlas da!: autarqU1i1s com representação prõ

pr1ilS, corlOas cOll.ponent~s do Slstema Nac10nal de PreV1dência e Ass1stêncla 50c1a1,

exercem funções contenc1osas e con~ ltivas.

J\ss'II\,na separação entre as atn!:>u1cões de MU'lis\.eno Pü
b11CO e do procuratórlo JUd1C1i11 e extrilJudlc1a1 da Un150 e de SUJS i1ulalqJ,as. h~
que resguardar-se, enquanto não editadas as le1s corlplementares de que trata c d1S

pOSltlVO, a sltuacfiu IM1sten:e, llcnc1onando no t<.xto os órgãos enculcgados das fun

ções conlenclOsas e c:.onsultlVas da U1Il50 (ProcUladona da fazenda flaclonal, Consul-:

tona JUrld1Ca dos Ihn1SterlOS e Procuradonils d<ls autarqulas com repl eSllntação pró
pna). -

Art. 451 - Enquanto não aprovadas as lC1S cceojc.cnta _
res tio lhmstérlo Piib'ltcc da Un1ão e da Prccurcdcr-ra Geral da umâo , o Illn1stiirlO

Püblico Federal. a Procurador-ta da Fazenda Nacrcnet , a rcnsuttcr-re Jur-Idrca dos 111-

• lIistêrlo e as Prccurador-ras das autarquias coe representação própr1a excrceréc
funções de ambos, dentre da área dCl suas respect tvas etr-tbutcêes

ücus t t tum tc Jose I njic i o r'er-r-e it a

EMENDA ADITIVA

prLld~IlCHl dontnautc, aquele, 00 umovâ-Ic , LI<1tl::;~OrUlafldo-il (.111 rC!Jlil !lerill c <luSLr,!

te , a ICgCI os casos fuLUlOS \'CIt.lilúCllil le t , 1I1ilS COJ,] prcceduaentc leg,slatIvo pró

pr-to, dispensando a scncâc

A prescute EII,cllua suq)lU de u!üfas nilSI,.J(lil:; c I conta

tos do slgnilLãrlo con üuus u os de rrrbuna is Suporlares do Pais. tcnco contado pc

ra sua VHlblllZ;;II;iio coa a llICStl11'5vcl cclabcrecão tia tnncnte Prof a M<1 PCl1(.~1 \01

ãrmover-, ncc rcnal c mternec icnafucnte concertuada

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP15173-2

~A JP15.!?4.1 ..,•• ._.
[D CONSTITUHlTE JOSE 1fJ1I~CIO FcnnElnA

EMENDA lP15175-9
lI! ConsLlLu,l.nLc JO!lL lYll.:iCJ.oAu~:rrclra

A pretendida efetl\áção ê redida de ele.. entar Jl.-sti- I
ça quando estanos elaborando,..o novo pacto social Esses servidores, I
muitos com rnaJ.s de dez anos de traoal"lo, de\ eI" merecer a tra,guili- I

dade que esta emenda traduz Prestam Dons ser.'J.çcs à J.dtnnlst::-ação I
(se não o fJ.zessem, Jâ ter:tam sido demitidos ou exone::ad!:ls 1 e ê I

razoãvel a medlda aqu.l co,tenplada qo..le, al1.ás, tem p::ecedente g1.laTJ_j
do se elaborou a Carta po1it1.ca de 19.,(,.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFIOTIVJl.

~ 'Í'NSTITUIC1i.O DE OUTROS IMPOSTOS PELOS ESTADOS E MUNIC!PIOS

SUPRIMA-SE O ART.261.

'~.~A.'Olo.W"".I&o.e.w'ul:o _,

PROJ'ETO DE CONSTITUICAo

A const1.tuJ.çáo do tJ.po rig~da está em nossa tradJ.çáo. E: a única for
ma de cOJ.b.lr os excessos do Poder TrJ.butante, em um pais onde opa-=
terl1al~smo estatal está arraJ.gado. A rJ.gJ.dez eXJ.ge dJ.scrllnJ.raçáo
e,,;;austJ.va dos J.lnpostos A perrnJ.ssão constante do art 261 rompe o m!!
com.smo de rigJ.dez consagrada pela dJ..scr~mJ.nação,tornandoesta mera
aparêneJ.a~

A desgrüçü da eeonomJ.a brasileJ.ra resJ.de na tendencJ.a de gastos lmo
t1eratfos por parte dos Pederes Públ~oos. Se a autoriz<rção constJ.tucJ.p
nal para J.nstitu:tr "outros lmpostos" fõr mantlda, ela por certo
atuará como acelerador' das despesas públ~cas, enquanto que, na ver-

\ dada, precisamos freiã-las.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao Art 287, o seguinte:

DISPOSITIVO EMENDADO Art. 287

VI - Os recursos a FUNDO PE~DIDD terão prio

ritar.iamente a destinação de executar projetos que visem aos s;
guintes problemas nacionais: -

JUSTIFICATIVA

Urge dar celeridade à aplicação do USUCAPIÃO, para regularizar m.!.

lhares de áreas hoje existentes em maõs de posseiros, que apesar

de estarem há mais de dez anos na posse das terras, produz~ndo,

continuam sem poder oferecer garantia real essa proprledade, eX~

tamente porque não possuem titulo de domínio, que hoje .só é perm!
tido depois de 20 ( vinte) anos.

Já que estamos celebrando a reforma agrária, para dar aos trab.!

lhadores rurais terra para p:roduzir, porque não se atende com ma~s

brevidade aos que já estão produzindo e necessitam somente da apl.!.

cação mais rápida do USUCAPIAo"

§ 3Q _ Terá direito ao USUCAPI1to o poseiro

que estiver na posse de área por ( 10 ) dez anos ou mais, quando

explorada pelo requerente

F

'EMENDA lP15179·1
ê' CONSTITUINTE JONIVAL LUCAS

ê' PLENÁRIO

IIcJ.cM..l,mLc-~e, no ürt.. 2U1, r, "1", <.lpÚS a1> p<..ll ,ro.s

"uo SUplelllo 'l'r.LbUllal reuer<ll", a c",pl.es::::io "Uo Con::.e1ho t.ac onc::l ele!

JusLlçü c do COllt>elllo Uaclon<ll elo flJ.I1.L:,L:rio rú!..tlico, elo 'l'riLur.:J.l ut.

Conlas el,J. Unl.1o, ou de bt."S l)LOs~dcIlLes, elo r'rocur.:J.dor Geral aO. re
pública, bem COlllO os illlpet.ro.dos pela UnI-o conLrü al:.os dw go\erros .

csl:.üeluüis ou do lhsL.rito I'eelcrül".

I:HCNDh 1\Dl'rIVIl

JUS'!'ll"LCJ\!'lVA

11 pl.opO~La \i~<.l. a J.nclu.Lr l1ôl compcLCncJ.<l Or~9.LlliirJ.a do

51'1 nL~~bu.J.!wões l.J.gauas aas membros do Con:;clho Uac~onül de J~.:;Ll

Çü e elo Conselho Nac~onal do t1P, C~J<l ln~liLuJ.ç5:o propu5-::l'05 C'l, ou
tras I::mend<ls.

IIclcsccllLc-sc I no .:J.rL 201, I, uh", dcpo~s dns pül.::!.vlas

"os tlcsemborgôlJorcs elos 'frlbtlnü,l.s ele J'ustJ.ça uos I:5lüuos I do DJ.st.r.=.* redcral c 'l'crllLór!05", a c"prcss.:::io "os menurOs elo Cansel! o •.:1,-

clonôll de Justlç<l o uo <"011s011l0 t1aclonül do !1l.1u~Lél.l.o l'ú!..tl_co c

os Chefes ele lll.s~.:il.) DlplOlUJ.Lic<l de cdl.í.lcr pOl'rIo..lnenle"

EMENDA lP15176-7
rCOIlSTlTUINTE JOSE IGII~cí;;-;;;:;;;;~;;~-------T---1 Ir';;,~;~

~PLElIflRIO ...... " ...,,,'''......''d. - I. I 1:/.J;'~mJ

F H1ENOA ADITIVA ~li Acrescente-se. após o art. 230, novo art1go, nlJl~erado
como 231. r?nulJIcrando-se ps segumtes.
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JUSTIFICA.ÇÃ.O

U"O/~~'''''U~;;.------------,

SuplUmam-4e. 04 aAt..l.gOll 438, 439 e. 441 c!..4 V.c..6POll.(. 

ÇÕe.4 Conllutu.uona1.4 TltaI16,(.tÕIl..(.cu,.

Bem av.t.4ado é (1 aJt.t. 440, qu .... manda c./Úall. a. Com.(.ll

siio de. Red.c..\l.(.4ão Tc.1tJLLto/t.(.a..t do Pw, c.am um ano ptV:.a el1c.aUl.t.lll1a 't

o pltoblc.mlI ;r tttamdaçl1a le.g.<.,ó.eat.(.va e ii aplI.ava.c;.ãa daJ A.s ó emólé,(.a.J
Legdta..u.va..s e dl16 populaçõe4 .t./ttelLehJadaJ..

Por outro lado, sem a ccemeaentaçãc referente à .!.!2E.illr
ç!Jo e operação, o pnncipio da J.ntegraç~o das funções públicas perd
multo de sua eficácia.

E essencial que do ponto de vista de sua tocm Iaeção
funcionamento, as funções públicas (serviços I eqofpaeentcs e infraes
t rutura) sejam consideradas em relação a todo o territorio da Região.
Metropolitana ou microrregirio

Desta forma, está sendo assegurado ao cidadão os meios p

I integração operacional e t arr faria do transporte cole
tivo Ou seja, um sistema que evita o desperdício de vá
rias linhas Municipais em In t Iner é r Ics .íntereunuc rpaí s
bem como as dí.spcrubf t íuaoes entre tar! fas numa Mesna re
gUla.

2 garantia de padrão na oferta de qualidade e quantidad
de água potável, coleta de resíduos sõã rocs e saneamento
básico .a grande cidade;

3. equiparação no pagamento de impostos locais, especial
mente do IPTU Pretende-se esclarecer critérios COMuns p
ra cobrança de impostos numa mesma neqí.ãc Metropolitana
ou mIcrorregiãoj

li. o funcionamento J.ntegrôdo aos serviços COlhO: ecuceção ,
saúde e judiciário •

Finalmente, cumpre ressaltar Que o princIpio da lntegra
graçao nas Regiões Metropolitanas foi aprovado na íntegra por ocaaí ã

do Relatório da Subcomissão dos I~unicipios e aearües , passando a int
grar o Relat6rio da Comissão de Organização do ast.aoc

Logo. torna-se um contra-senso que. enquanto se assegure à
livre iniciativa. de um lado. o principal papel da abvidade econôml

ca , venha-se a transformar em let:ra morta esta regra ao se at r Lbua r
ao Estado a responsabilidade pelo controle do mercado de, bens e ser

viços essencí.aas à população, incumbindo-o ainda de prover o minimo

indispensável ao consumo essencial dos brasileiros sem capacidade aquI

s.tt rve ,

Lembramos que estas tarefas. para que se tornem efetivas na

prática, exigiriam uma p.taru r Icação de produção de bens e eervrçcs s.9,
mente possível em Estados que abraçaram o modelo socialista. No case
CIos peãses de concepção privatista, o modelo político-econômico ex

clue necessariamente esta planificação

; t.tsta. Nos estados socialistas. a intervencão estatal é a regra, por

ser o instrumento básico do sa s t ema de produção e ccnsunc e onde a II
vre Irncaat.Iva é a exceção. Ao contrário. em sociedades que escotbe-

• ree, pela via constitucional, o modelo da economia de merca_dQ.L.Bã.o_pB:

> de haver, paraaeraeenee, regras que desvirtuem o princípio básico da

propr!edade-:n!vada dos meios .ce.pcocução , A intervenção do Estado no

domínio econômico é feita de maneira excepcional e, normalmente, em

caráter transitório.

E";;~~

flUJOãiãCJ.~t.""'<e" ... 1<>/'ul<'.IU&O

f'J PLENÃR!O

EMENDA lP15184-8
I!J C,,,>td.l,,te FlÃUIO ROCHA

A c./Uaçno de. 110Utth ult.tda,de.& ~e.de.Jta:Uvn6. pttll.a: dte!!.

deI/. ao 4l11pc.JtmlJo da /telÚ.v-c.Jáb .telt.Jl..UolI..f.o.1. do BJtaJ.tl, não pode.
s en: &eda. de. .<.(1Ipll.ov..(....o, mttll e~1.9e. tongo amaduJtc.c.../.me.ltto e a ccu

lluU:a aOll"õll.gÕ.Oll lLepJtue.n.tl1U.vo.5 cf(Ú ul1.(.da.áe4 que e e plLetende '

delln'f.mblLdlL.

P L E N li R I O

Constituinte MAX ROSENMANN
EMENDA lP15190-2

t:

MEtWA MODIFICATIVA E SUI'RESS1VA
r,r---------- rUftll.lWfl ' '''Af4, ____,PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

~: DIREITO DE GREVE PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DISPOSItIVO Emendado InCISO V. do artigo 17

D~-SE A ALiNEA B, INCISO V 00 ARTIGO 17 A REDAÇJl:O ABAIX.O , SUPI ....dNDO
SE AS AliNE AS "C" A "G" DO llESMO DISPOSITIVO.

ASSUNTO. PROIBIÇIS:O DE EMPRESA PARA INTERMEOIAÇIS:O DE MÃO-DE-OBRA. Dê-se a !õeglunte redação ao InCISOV, do artigo 17. do Projeto de Constltulção.co...
a modlfll::ação da letra "b", e a supressão das de-ars letras • ,

"B" - O 0111E11"0 DE ClIEVE SElIA EXERCIDO NA FDRMA E CONDIÇDES ESrABELE~

eIDAS EM LEI".

SUPRIMA-SI:. O ARTIGO 13, INCISO XXV.

JUSTIFICATIVA

''V - A I-lAtllFESTAÇliO COLETIVA

aJ é Lrvr e i! r.anlfest<lção ccl e t rva era defesa ee Interesses gru~a's, associa
ttvos e SIndIcaIS, -

bJ o direito de greve e exerc-eo no âr!Jlto eas ters que a regl.o,a"lle.,ta- 11

JUSTIFICA.TIVA

Da mesma forma que os direitos individuais devem ceder aos

direitos coletivos, os direitos de certos segmentos pr-or Iss rcnars de
vem ceder aos interesses maIores da sociedade em geral. Não será jus~o

que, por causa de conflitos setorizados, toda a população sofra para

lisação de atividades que são vitais para o bom funcionanento da vi
da comunitária Por outro lado, não se pode esquecer que, se a greve

é um direito I o trabalho tanbée o é. inclusive consagrado na uec rara

ção Universal dos Direitos Humanos logo, se uma minoria não deseja

participar de um movimento paredista , esta Lrbe rdade há de ser respe2:.

tece, porque a greve não deve ser produto de uma dec i s ãc de cúpula de
lideranças sindicais. Mas sim fruto de um novment;c ccnscrente e par

tic1patJ.vo dos trabalhadores

Todas estas questões e outras Oriundas da matéria devem ser

reguladas pela legislação ordlOária. O obJetivo é manter o direito de

greve dentro do sisteMa de disciplina JuridJ.ca Que caracteriza a co!:!.

quIs ta maiot da civilJ.Zação, para que a liberoade e o dueito de uns

n110 sejam totalrr,ente excludentes das liberdades e direJ.tos assegura
dos a tantos outros

~ TUTO/lUSTl'IC'~i.O ---_--'

PROJETO DE CONSTITUICi\o

O ProJeto de Constituição contém no tcr ro equívoco, pois,

quando prescreveu a "proibição das atividades de intermediação da mãa

de-obra permanente. temporária ou sazonal", envolveu, ainda que Invc
luntanamente, atividades licitas de fornecimento de mão-de-obra. co

mo as empresas de trabalho temoocãr ro , Que tanto colaboram na substi
tuiÇão temporária de pessoal nas empresas. e tantas outras ativida
des de prestacão de serviços a terceiros. em caráter permanente, que
envojven, igualmente, fornecimento de mão-de-obra. Neste último caso,

o exemplo mais nítido é o das empresas de es se ro e conservação, que
presta serviços inestimáveis à empresa privada e à Administração Pú_

blica.

Aliás I no que tange à Administração Pübt rca , a regra cons tj,

tucacna.l t.r ari.a grav!sslmas e negatJ.vas consequêncJ.as, de vez que o

Oecxeto~lei 200/67, ao prescrever os prindpios da reforma admln~str~

Uva, estabeleceu que

"Para melhor desincumbir_se das tarefas de planejanento, cQ.

ordenação. supervisão e controle, e com o objetivo de impe
dir o crescimento des'llesurado da máquina adrr,inistratlva, a

administração procurará desobrigar-se da realização rrate_
ria I de tarefas executivas, recorrendo, sempre Que possi-
vel, à execução indireta, mediante contrato, desde Que exl.§.

ta. na área. ~nlclativa privada suficientemente desenvolvi

da e capacitada a desempenhar os encargos da execuçãou

Logo, o projeto de Constituição encerra proposta claramente

errônea. pois impediria até mesmo a AdmJ.nistração Pública, no exercí

cio de suas atividades-meio e atividades-fins, de contratar empresas

privadas, seja para o f6rneclmento transitório de mão-de-obra. seja
para o fornecimento permanente.

JUSTIFICATlV;'

Entendemos, ser a greve um dIreIto legítllllO do rr ebeloaccr fi. qreve unlve-sall"el'l
te é usada CoMO Instrumento de ceeeaâo a til" de ee te r-ee , at-av:;;~ dessa -a"ll iestã
ção. as. re""ndlca~ões pr etend rdas pela classe cbrer ee -- -

~e~~"lOAt~~~~~i~~, ~md~n;~;~~=:~~t~;ã~~e:~ã~;, ~r.o~o:~<l~q:~~d~n~: :~t~~:~~ac~l"e~s~
é Indlscu.tivel, uma vez quc , a acc sede de ce-ocr ã esee CJtICe: o p~lndj)'::l ea rseee
ru a, coro regra a ser cUl'lprlda por teces - -

A fln de corroborar nosso entendrrnerrtc , rc-aees a 1 Iberda(lc de i:'tar ':l

ConstItUição Ital~ana, ~~ q..sal ceprencs I~teralr-ente a r-oo}f,cação suare "en~lona
da A ccns trturçac di) erança , em seu pr eàr-bu lo , rl;Z<;, textua\l"en:e

"o direI to de greve exerce-se nos termos das leiS cue o reo<.lareflt;;.,·' A COl'tSt..!,.
tUII;ão Espanhola em seu er t 28, Lte-n 2. reza. -

"Se r eccnnece o direito a greve dos rreba l l-ecor es para a oefesa ce se~s mce-es ses :
A lei oue regulamentou o cl<erdClO desse c,reltc estaDelei::f..~é a~ ca-ar:las ~"'I

SilS para a=:.seourar o funCl(lnamcl)tO dos servIços essencla's ã coru;',àace " -...p-- I
A ConHltulção Federal da Confederacãc St.lça elT! seu art 3" ''Ter''. reO::<I text~all"'er.
m -

"A Confederação te., o direIto de legislar

Q.ual1to às relalicôes entre entIdades patronais e empreeildos ou operãrlcs, now!:atlanen
te Quanto ã regulilmenta'ião C!"' COI'lUl'l das questôes que- Interessam i, e...,?resi! e ~ prõ ~
fIssão," - I

A (onstltulçãD da R:~Üblléa da Venezuelrt em seu art 92 reza teXt:iilnente' I
"Os trabalhado'."es te.'!' o dlrleto de greve, ao' ~corco c.Or' i!;s cOlldlçoes cue a 10', f..!. J
xar Nos serVIços publlcos, esse dIreito sera exerCIdo nos CáSOS (lue a lei oete.!.1
minar"

Perc.ebe-se. c1<:rilrrente, olle povos CIVI1,za005, áe!oeovo\v 1l:l05, respe, tll'Tlo tllrel to 11Igreve. mas esse direIto é regulame"ltado por le91s1acão ordloãrla

rr;~~~"~

[Çj~B!EJ

CONSTITUINTE; MAX ROSENMANN

IIl - abol1.r todas as formas de opressão e exploração e 9ã

rant1.r o bem-estar e a qual.J.dade de v.J.da do povo•

A l~vre ~nJ.ciatJ.va não ê algo dernocrat~zãvcl:-- Por

ser 11.vre, ela, em S~, conf~9ura a essência de man1.festação

democrá1aca,

Releve...se que a ação democratizadora da 11.vre ~ni

ciat~va se 1mplementar~a, a teor do d.lsposJ.t~vo const1.tuc~.Q

nal, med1.ante a d1.str~buJ.ção da rJ.queza, do trabalho e dos

me).os de producão. Ora, em um Estado democrát~co o J.nd~ví. 

duo ou grupo de J.nd).vi.duos deve ser l:1.vre para alocar tra

balho e me~os de prÇ)du~ão e ampl1.ar, con~eqUcnterrentc, r~

queza.

Incumbe, entretanto, ao Estado co~bir formas de I
opressão e de exploração e zelar pela garantia do bem-estar ..

e da qual1.dade de vida, como bens que dJ.gnifican a pessoa
humana. . ~

AdmJ.tu:' COI"O tarefa do Estado a denocratJ.zação da

livre .J.hic~ativa é adotar corro prem1.ssa a necess1tlade de

uma ação 1.ntervenc~on~sta do poder, o que, à ev~denc~a,

.J.nc::ongruente com. utl\ Estado democrãtico.

Dê-se ao 1.nc1.SO II1, do artigo 60 do ProJeto da CO"lissão d.

SJ.stematJ.zação, a segu1.nte redação'

PLENARIO

EMENDA lP15191·1
f'J

Dispositivo emendado - Art. 73

Oê-se ao c:aput do artigo 73 do Projeto de Constituiçl;o a seguinte re
daçl:lo

EMENDA ADITIVA

"Art. 73 _ Os Estados poderao, medi<;mte Lei Comple<l'lentar,
coriar !!!.QUies ll,f:tropolrtanas ou Microrreg~i:ies,

constituJ..das por agrupamentos de municip~os 11
mítrofes para integrar a organização, o plane

~~mi~~~~e~s~r~~i~~~giit:n~ ~~e~~6~~r~:g~~~~~~J
atendendo aos principios de integI"aç~o eSPl
cial e setorial, especJ.ficanente no que diz re
peito à sua localização e operação"

JUSTIFICATIVA

nas e substi~~~~~~l~a~~~~;e~ei~~~~i~t~~a~~ ~~~m~~rR~g~~i~ ~~~~o~b~~~~-
gente e tecnicamente maIs adequado, conforme explicltado em outra eme
da de nossa autoria

f: PI f'f'.fI1RTO

As empresas da área são organizadas é vêm prestando servi

ços ao país. Merecem aplausos e apoio, jamais a condenação suprema

que se propõe. Aniquilar a organização na área de produção de servi

ços em economJ.a, onde ainda campeia muita desorganízação, é receita
para o desastre

r.T" 'UTQIlU..""'.~Io_-_-_-_---____,

o fornecimento de Mão-de-obra, prática comum no Brasil e em

I tantos outros países do mundo, não pode ser proibido. mas sim regula

mentado. Esta é. inclusive. a intenção do sr Ministro do Trabalho,

ao encaminhar ao Congresso Nacional o projeto de lei 8171</86, que vi

sa dar proteção legal a uma grande quantidade de trabalhadores brasJ.

leitos, inclusive à sofrida classe dos bóias-frias.

EMENDA lP15189-9 ..... --,
tJ CONSTITUINTE MAX RQSENMANN

r;r rLtN••'O/.ON.....OI.".Co.....hEMENDA lP15187-2r C<l'smunm: F!f.VIO ROO'A

f!l PIDl!íPXO
,.".. 'UTO/..U.T",CACI o

PROJETO DE CDNSTlTUICM

~: CONTROLE DO MERCADO DE BENS E DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A POP!!

LAÇA0 PELO ESTAOO.

JUSTIFICATIVA

SUPRIMA-SE O ARTIGO 13, I,~CISO XV.

ASSUNTO. JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS.

JUSTIFICATIVA

SUPRIt~A-SE o ARTIGO 17. Ir-.CISO IX.
LETRAS "Ali, "B" E "C"

Trata-se de dispositivo Que não Se compadece com Os cãnones

, fundamenta1sdaOtCIelll Econômica brasileira, que são de natureza PIiv~

A jornada de 40 horas semanais é UM anseio irrealizável nu'll

pais que pretende se libertar do subdesenvolvimento Nenhuma nação no

mundo atingiu nlveis elevados de vida. senão em razão do trabalho I e
da dedicação individual de cada UM. A atividade produtiva de nosso

Pais. ainda muito aquém de nossas necessidades sociaIS e de nosso de~

tino de grande nação. não pode prescJ.ndlr do labor devotado de cada

, cidad1:l0 que esteja integrado no processo econômico. Temos. inclusive.
I que salientar que, mesmo nos países de grande desenvolvimento econôm.!.
• co como o Japão, a jornada de trabalho ê de 48 horas semanais e so

mente agora se estuda proposta de redução para 46 horas
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Dê-se ao § 60 do art~go 272, do ProJeto da Comissão de SJ.S

temat:LZaçâo, a segul.nte redação:

I
EMENDA lP15192-9
['J CONST'ITUINTE NAX ROSENNANN

PlENtlRIO

5'~~~'~

éW'~ãmJ

Adema1.s, a real·1.zação de Inveetuaenecs ecca.a í.s con

seqüentes, como funçdo 'tio Estado, dar-sa-á com recursos

que têm sua orl.qem de f a.nada no Titulo VIr (da t.r1.bUlação
e do orçamento), deste ProJeto.

A erceaacecêc da pobreza é uma neceas rdade públ1.ca

e eaea.s raeê-f.e é um prJ.ncipio geral que assegura ao Es

tado o poder de tr1.butar, sem conãiscax

são de empréstimos eceipv l sé rre s e contribuições soclals,não

hã motivo para se deixar o campo aberto para Instituição de

novos Impostos

Anote-se que algumas ope r-açêe s , como as Industriais,

por exemplo, são duplamente tributadas (IPI e ICMS),

as vendas em geral lICR5 e contrlbuições), não havendo

pc l s , c<lmpo aberto ti nova s c e r l hu r açdes

Por reflexo, deysrã ser suprimido do texto o art 278

do Projeto, que e.urda da dlstrlbulção do produto de arreca

dação na hipótese de criação de Imposto residual pe l a Unlão.

CONSTITUIN.TE MAX ROSENMANN

lOS 60 - O ampoaec de que trata o item 111 será não c~

mulatJ.vo, adI'll.tJ..da sua ~eletJ.vJ.dade. em fun

ção da e asenca.aLadade das mercadorias e dos

eervaccs , compensando-se o que for devado , em

cada operação relatJ,va a carcuí.acâc de mexeu

deri.as ou prestação de eerv.rcoe , com o monta!!.

te cobrado nas anterJ.ores, pelo meamc ou ou

tro Estado"

Daí, então, a proposta de supressão da letra, por 

quanto a e.rxada.cação da pobreza é pr1.ncípJ.o geral anc Luf-.

do no ãmb1.to das neceasadadea públ1.cas, cu j e satl.sfaçâo

ocorrerá medrenee a previ.são de recursos arrecadados pelo

Estado sob a forma de trJ.butos def1.nJ.dos ccnsea tucional 

mente em capitulo própr1.o; o que afasta, desde logo,

possJ.b1.I1.dade de configurar o excesso de lucro como fon

te de recursos para apl1.car em programa nacaonaã da espé

cie.

'EMENDA lP15198·8
f'J
fiT------ '~.M•• './COUlSSi.I.~.COMlssi.

PlEN~Rro

p:r-;:~;'=:J

(Çi'~;;;J

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

.JUSTIFICATIVA

cry;~~~.

crrri'~~

CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

Allquota e base d~ ci-ilculo, salvo rar1ss1mas exceções.

Devem ser objeto de lei. como, aliás, ocorre em tôdo e qual

quer país clviltzàdo.

r.r----------USTOflM.." ...çlo --,

Se a União pode mexer nas alíquotas do IPI c do ISOf,

por quê os Estados niío podem manejar da mesma maneira

ICtI?

PlENARIO

pê-se a seguinte .redação ao § 1°, do are. 27D, do Projeto de

ConstitUição, da Comissão de Sistematização.

Suprima·se o § 1°, do ar e 272, do projeto de ConstItUição

da ComIssão de SlStematizaçã'o, que outorga aos Estados e

DIstrito Federal a posslb.llldade de se lnstltutr adicional
ao Imposto sobre a renda.

"§ 1';' - .E facultado ao Executivo, observadas as con

dições e limites e s t ab el ec rdc s em lei, alte

rar as a l [quc t a s dos Impostos enumerados nos

Itens I e II deste artlgo~"

fiT------,.·... ~/C.MI'lio/IUI.O",..iO ,

Os Es t e doa foram fortemente aqUinhoados ni! nova par-

tilha trlbutârla Somente o novo ICH, com a Inclusão de

seis Impostos (5 Fede r ar a e ma r s o 1$ mun Lc r pel ] , Já
sut t e renee para dotar os E.stados de exe e Lem c <lrrecadação

A Isso, adlcIone~se a neva competênCia das Federadas

para instituir o Imposto ecr r t eer re t rural, o IMposto sobre

doações e heranças de quaisquer bens e direitos e o atual

lPVA (sem dl ...ldlT com os t\unic[ploS o produto da arrecada ..
ção), e verlf1car-se-ã o despropósito da medida

Além do mais, com a perda da receita que <I União vai

sofrer com o novo sistema, é s ens Ive t o aumento que terá de

fazer nos impostos de sua própria competência. ASSim, não

é aconselhável de Lxa r- aos Estados ti t r Lbu t aç âo da renda,tile
bêm.

JUSTIFICATIVA

Não há rilzões para se permitIr ressalvas prlncT-

pio- da estrita legalidade tributária, salvo com refertnCla

aos Impostos de importação e de exportação, que, rners do que

fontes de produção de rece I ta. são Ins t rumentos de po I Tt Jca

de cQmc.rclo exterior.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP15199-6
f:J

r=;~;~:J

[Ç/'~;;J

fS:~';'~

rç;'~;;;;J

'~EU",o/cOM .. ,iol'l,II.OMI.tio_-_-_--_,

CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

Dê-se ao ancãec I do S 11 do art1.go 272, do ProJeto ee Co-

missão de Sistemat1.zação a seguinte redação:

~I - J..ncJ..d1.râ sobre a entrada, em es cebeüecamenec de

contr1.buJ.nte, de mexcador-ae 1.mportada do E~terJ.or

por seu tl. tular; "

o ICM é tr1.buto sobre a circulação de lllcrcador:las,

principio

Pretende-se com a presente emenda subat í tui r os termos
"áreas metropolitanas" por "regiões metropolitanas" eis que aquele
refere-se a limites f Ia Icos-, sem abrangência da palavra REGIAO, cu
jo conceito engloba as interrelações sõcrc-eccnõmfces nu'iiilii'eSiiio es
paço. -

Por outro lado, o termo região já está consagrado na Le
alslaç~o e no meio acadêmico para desJ.gnar net rcccres , tanto no Bra
sil, como na França, Inglaterra e Estados Unidos, para citar alguns
países

Dispositivo emendado - art 73.

Dê-se ao artigo 73 e seus parágrafos a seguinte redação:

lIArt. 73 - Os Estados poderão, mediante lei complementar

~~~~iIt~~a~~e~o~e~~~~~~~~~~~~~em;~~~~i~~~~ei~
mítrofes para integrar a a.rganização, o plane:j'
jamento, a programação e a execução de funçije~

'públicas de interesse lIJetropolitano ou microri
regional, atendendo aos principios de integra]
ção espacial e setorial.

§ UI Cada Regil:lo Metropolitana ou microrregi~o ter

~~aio~~~~~~i~:~~~~o~~~~n~e~~r~;c~~~~~~i~~a~~~oJ
fei tos e os Prelsidentes das Câmaras dos Munic
pios componentes.

§ 212 A União, os Estados e os Municipios estabelec
rãc mecanismos de cooperação de recursos e d
atividades para assegurar a realização das ru
ções públicas de interesse metropolitano ou m
crorregional.

§ 312.0 disposto neste artigo aplica-se ao DistritO
Federal, no que couber ~

EMENDA SUBSTITUTIVA

tIpr ENARTO

EMENDA lP15195-3 '"'.. -,
tI CONSTITUINTE "'Por. ROSENMP,NN

PLENI\RIO

EMENDA lP15196·1
f'J
fiT------tL.d.'O/Co""do/l~I.O~' ..... _,

PlENARIO

JUSTIFICATIVA.

Razões de ordem soc1.al, no entanto, militam em favor

da garantia da estab1.1l.dade.

Esta, por sua vez, não pode eevestae-se de cunho elt

c1usivamente paternalJ.sta.

Não uma estab1.lJ.dade absoluta, na verdade preJud1.-

cial, porque nOCl.va ao empregador, ao empregado (a quem

seria por l.nteiro descstJ.mulôlnte) e ao !)rõprl.o p~lís••

o eficiente desempenho da ativid3de produtiva press!!

-'Iae, não há negar, a l1.vre contratação e a La vre da spens a ,

Dê-se à letra "d",. do mcaec I, do art:Lgo 13, do ProJeto da

Com1.ssão de S1.stematJ.zação, a segu1.nte redação:

·d) inden1.2ação do trabalhador despedJ.do ou fundo de garan

ea.e equa.va Lerrt e , cc'n 1.ncJ.dênc1.a de multa, em uma ou 0:9
tra h1.pótese, proporc1.onalmente proçreasi.va em relação

ao tempo de sexvacc r

Mas uma 11.berdade de dJ.spensa a que se vaJ. opor o -ª.
nus de uma indenJ.zaçâo ou o ónus de uma multa esta ou aqu~

la sempre crescent~, na consideração do tempo de serv1.ço

prestado pelo empregado à empresa.

Daí, o encontro de uma solução cclétJ.ca, perscgul.do

na proposta que ora se apresenta.

A restrJ.çâo contida na parte f].nal do S 60, em sua re

dação prJ.mitiva, concxexaa frontalmente o prLncâpac da não

cumulatJ..vJ.dade do araposeo , Ora, se não se assegurar o créd.,!

to de uma operação a aent a , na próxJ.ma fase de cJ.rculação da

meccedor-a,a esse bencHcao será anulado, porquanto o ampos tio

incJ.dJ.rá J.ntegralmente. f; um eesva.reuemenec do exseeme , tr~

zido, a/l1.D.s, pela Emenda consca tucaonaâ nc 23 à Cart-a de

1969. (Emenda Passos Porto.)

c, Por 1.550, a proposta de se excruax, do S 60 do art1.go

.J;fn, a oração "A isenção ou não aneãeêncae , salvo determJ.n~
ção em contrárJ.o da legislação, não J.mplJ.cará créd1.to de :LE!

posto para compensação daquele devj.do nas operações ou preE,

tações seguintes."

CONSTITUINTE MAX ROSENHANN

Enf1.m, uma estabJ.lidade que o empregado vaJ. conquJ.S

tando e que paulatJ.na e concretamente ase consol1.da, por

que a liberdade de d1.spensa na mesma proporção se ve preJ.!:!

dicada pelo acrésCJ.mo progress:Lvo do valor da inden:Lzação

ou da multa.

Os bens do at1.VO f1.XO não se compreendem nesse conce1.-

to e por não st;!gul.rem no processo de c,J.rculaçào não devem

sofrer tr1.butação.

Trata-se de restaurar o prJ.ncíp1.o do ICM como traz.J.do

pela reforma de 1965, por 1.nterméd.1.o da Fmenda Const1.tuc1.0

nal nO 18 ã Const1.tuição de 1946.

EMENDA lP15200·3
fi

' •• UAIGI/C""'IS;ol.~.C.M'"UO _,

PlENtlRID

rr;~~'~~

fÇ/'~ãLã?l

Suprima-se a letra "e", ']0 l.nC1.S0 Ir do artl.go 12, do Prg

Jeto da ComJ.ssào de SJ. _ematJ.zação.

o excess~u~ nas atividades econôml.cas e f~
nancciras deriva de polític~econõm~cas desconexas, 1.n

cons1.stentes, cUJa responsabJ.l~d~ formulação e ~rnpl.2.

mentação é atr~buida ao própr1.o Estado.

CONSnTUINTE MAX ROSENMANN

Suprima-se o art 258, do Projeto de Constituição der Comis

são de Slste~atização, que outorga ao HunIcíplo a posslblll

dade de se instItuIr contrtJtut!ião para o custeio de obra:
públicas.

JUSTIFICATIVA

Em rIgor de verdl:lde, se está criando uma taxa para
remuner.ar obras. o que desnaeul"a em parte o sistema trfbu
tári0-.f..~~to no Projeto

.:'" ~

05 serviços p'restados pelo Poder pü.bl ico são remune

rados através de~ ou precos públiCOS. E a reallzaçio

de obras, que sempre causam benefícios aos Imóveis da área,
c Custeada pela contdbuIçii'o de melhorJa.

Não há necessidade. assim, de se criar um'a figura es

drüxulil para ressarcir o Huntcipto pelo CUSteio de obra;
públicas.r=;~;~~

r;;'~ãIA

CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

Daí propor-se a elJ.ml.na<;ão, no 1.ncJ.so I do S 11 do

artigo 272, da expressão "J.nclus1.ve quando se tratar de

bem destl.nado a consurro ou atl.VO fJ.xo do estabelecl.mento,

bem como sobre serVJ..ço prestado no ExterJ.or, quando des

tinado a estabelec~m.ento sl.tuado no Pais."

o Estado deve sabe):' renunCJ.ar a uma tr1.butação no pre

sente para que possa se benef1.cJ..ar de mU1.tas trl.butações no

futuro. :e: o caso- dos bens de capJ.tal, que se destinam ã pro

dução de novas mercadorJ.as.

r.r---------_TU 10'.NlfI'...Cio

PL.ENtlRIO

r.r-- .••d ••O/COM.. do/IUI<."...:O

EMENDA lP15197-0
f'J

fS';~~'~

f§J~~7;J

JUSTIFICATIVA

PlEN.4RIO

EMEN~ lP15194-5
I"

Suprima-se a letra ·c· do inciso IX, do artigo ·17, do Pro
jeto da Comissão de Sistematizaçãó.

CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

Em uma economia estável, que cresce sustent.adamen 

te, a pobreza se errad1.ca pela expansão{das oportunidades

de acesso ao trabalho.

I
A prát1.ca tem demonstrado que a tn'J.sé'r1.a é crôn1.ca

porque, ao 1.nvés da real1.zar 1.nvest.J..ment.os SOC1.aJ.s que h~

bilitem o c1.dadão a se sentJ.r útJ.l na med~da em que edu

cado, al.1.mentado e saudável, o Estado tem optado pela fi

lantropia paternalista que se manifesta, inclus1.ve, pela

distribu).ção dq empregos sem trabalho.

Suprima-se o art.. 261, do Projeto de Constituição da Comis

são de Slstematlzaç.âo, que dá competênCia reSIdual à Urllão

e aos Estados para criar outros Impostos

JUSTIFICATIVA

Numa partllh~ que todóls as atividades econômicas jã

se encon tram vas tilmente tr Ibutadas, t nc I usl ve com a prev i-

,EMENDA lP15201-1

f'J

r.r ~.ITOJ.ulflr;• .o;Io

E;~~;~

fÇ/';ãmJ



1592 • Assembléia Nacional Constituinte

JUSTIFICATIVA

o Congresso NacJ.onal, conforme estabelece a letrZl

-d-, do item IX, do artigo 17, do ProJeto da COlussão de

SistematJ.zacã'o, encarregar-se-á de J-nstJ.t.uJ.r, meda arrtie lei

ccmpj.er-ent.ar- I mecana.smc de defesa do ccnsunueee , VJ,.a Códi

go de Defesa do consunuôor ,

&:~~...~
CÇi~~7;J

CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

PLENARIO

JQSTIFICATIVA

Dê-se ao artigo 15, do projeto da cesuesãc de SistematJ.za

çâo, a seglJint.e redação:

"Artigo lS - A lei protegerá o salárloo".

rrr ·U........fC••,,'slQf'''.C.W.U...

EMENDA lP15210-1
t'rr;~;;.'~

tS!!~'BLã?J

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se um artJ.go nas dJ.sposJ.ções transJ.tôr.Las) o-z...da.-
""""'~.

"Art. Fica exeanee , a partir de pr~meiro de Ja-

neiro ele 19B9, J.nclus.ve, a contrJ.bu~ção para

o Fundo de anveatament.c sccaeã , (FJ.nsocJ.al) ti.

f!J PLe IJ Aí?;';,··..""....·,,.·,,·..·,,

EMENDA lP15206·2
f'J CONSTITUINTE "AX ROSENNANN

E;~~'~~

fÇ/'~ãLã7J

CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

EMENDA lP15202·0 .
f!l

r.r 1U,../""1T'f.....çi~

s~l?rtrna-se o § ~'i'1 do art. 270, do Projeto de ConstituIção

da Comtssão dc_SIstemath.ação, que dIspõe sobre a represe!!.

ta'iâ'o da União em Ju f ec ,

JUSTlFtCATIVA

Não hâ razão para se colocar num texto cen s e t euc t c>
n.. l q,ue a representação da Untão em Juizo cabe ã Procurad2.

rta t:la fazenda Nacional.

A contribuição ao Finsncial deve ser extinta,

pois em seu lugar foi criado o imposto de vendas a vare
JO, de compet:ênc.La munJ.c.Lpal. Inobs"tante a roupagem dJ.fe-
rente, ambos se constatuem na mesma exação fiscal: tem
o mesmo fato gerador e a mesma base .Lmponível. Além da

maJ.s, sendo contribuição sobre a xecei.ca bruta, traz ccn

5.LgO todos os inconvenientes dos .Lmpostos sobre cascata,

forçando a verticalJ.zação da econouu.e , fenômeno que se
tentou evitar com a criação do .unposto sobre o valor agre
gad.or (IeM e IPI). -

o eeeebeãeeaeeme de punJ.ções e eespeeuava graduação

é competên~J.a da l.egJ.slação ordinârJ.a, sendo espúria a
i.nclusão de normas e graus de punJ.blolJ.dade na própr~a Con~

tituição.

E.S$a ê uma brtga doznés.ttca .. entre a Procuradoria

da filzendôl NacIonal e a Procuradoria da Jus e t ça (Hinistê ~

rio Pühl [col - que deve ser dec LdIda em lei ordinária

não no cexce de Constftutção e ainda na parte do sistema

er t sueãr te ,

PLENARIO

ry~~~":J

Dli!ã;J
CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

Suprima-se o ítem XIV, do artigo 12, do ProJet~ da Comissão

de saseemaeaaacâc,

lUfOf"'I1""~. ---,

eMENDA lP15211·9
['J

CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

Al:lâs, era propost:.a orig~nal da âubcoauaeâc de
TrJ.butos p (a:rt.23.)

EMENDA lP15207·1:
f'J

r;~~';.~

[IT]3!~~JEJ

EMENDA lP15203·8
t' CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

Dê-se ã letra "f", do ancase 111, do artigo 12, do ProJeto

da Coml.ssão de Sistemat:i.zação, a segul.r'lte redação:

"fI ninguém será privl.1.egl.aelo ou preJudl.caelo em razão de

nascir-ento, etma.a , raça, l.dade, seze, comportaMento se

xual, estado c1.vJ.I, natureza d~ trabalho, relJ.gJ.ão 

conviceões politJ.cas ou fJ.losõfJ.cas, defJ.cJ.êncJ.a fisJ.
ca ou mental";

SuprJ.mam-se os S5 10 e 20 do artigo 335, que trata das coE.

tribuJ.ções scca.aa.s ,

JUSTIFICATIVA

As contribuições sccí.aa.e Jii vêm previstas na pa.,;:
ee do s.rs cema tr.LbutárJ.o - art. 263, onde, a1iás,estão bem

situadas, poz.s tais e.eacõee pattJ.cJ.pan da natureza trJ.but!

ria.

JUSTIFICATIVA

A transmissão de bens Já é fato gerador de trJ.bl.ltos

atribuidos ã competencJ.a dos Estados (causa-mortis) e Muni

cípios (inter-vivos) (Art. 272, II; e art 273, lI.)

Ademais, falar-se na constJ.tuição em "custas" c "eeo

lument.os" deve ser brJ.ncadeJ.ra de alguém. Os emolumentos

são t1:'ibutos. As custas são, em prJ.ncípJ.o, taxas e ••• ,pOloS,
tributos.

T!1f~fl"STl"C~~.O ---,

A alteração aquz, proposta va sa tão somente tornar cla
ra, explícita e lógJ.ca a futura ConstJ.tuJ.ção. Da forma co

mo o texto está apresentado, no ProJeto da ccnueaâc d:;
superfluJ.dades que nada acrescentam ã J.déJ.a b.isJ.ca da tey.
to.

PLENARIO
EMENOA SUBSTITUTIVA

Dispositivo emendado: Art. 71, Parágrafo urucc ,

EMENDA lP15212-7 ..". --,
tJ CQNSITTIIINIE MAX BOSEt,MAtJN I ~:::0=:J

•....·""'....,·,,··,,··..·, ---.1 tÇ!~';M
PJ P! ENaRIOpr;:~~".--:=J

lil1V~~7;l

CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

Além do mal.s. o ti 1~ especifloca alqumas contri

buacõee e no S 20 se dJ.z que qualquer outra pode ser eme

da. ~ o mesmo que uma norma determJ.nar que uea pessoa pode
~:r a uma fosta veeeaec de terno branco, torna azul, terno

vermelho CP •• terno de qualquer cor. fs~c}

PLEfilARIO

1?r TUTOfl~S..'r.~çl~

EMENDA lP15208·9
[Jpr;:~~';'~

(fEj'~ã!ãL]

CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

EMENDA lP15204·6
t'

•

De-se letra "d", da Lnca ac XIII, do art~90 12, do ProJeto
da ccsaseêc de Sistetl'tltJ.zaçâoJ a segu~nte z-edaçâo ,

"d) os bens de produção são susceptíveJ.s de desaproprJ.a
ção por necessidade ou ut~lida.de públJ..ca ou por inte
resse socJ.al. deade que necessária ã eseeeueâc de plê
nos, programas e projeees de desenvolvunento sceaaí, e

eccnê-ní.ec , se j am eles da trmêo, dos Estados ou dos

MunicipJ.os, eeaaanee prévJ.a e Justa a.nden Laaçâo , em
dJ.nheJ.ro.

JUSTIFICATIVA

A letra.!!. do r-esmo ítem e art~go, remete, como pro
cedimento de desaproprJ.açào, à prévJ.a e Justa ~ndenização

em d~nheu:o.

Assim, quando se tratar de desaproprJ.ação de bens
de produção, esta tambéM deve ser contemplada por prévia
e Justa indenJ.zação.

Suprima-se o Lncaec IV, do artJ.go 50 do ProJeto de COI:Il.S

são de S~st.ematJ.zação.

JUS'l'IFIC}>".TIVA

A l~berdade não é produto. e 9~rno tal, algo quaE.

tJ.ficável. $: seneamenco dE!; qualJ.Í3.cação da vaee das pes

soas, que substant~vanentE!;, é :l.dent.fJ.cado por um estado
pleno de sÔltJ.sfaçâo pessoal e accaeâ ,

E anexeqüaveã , pceeanec , contar as lJ.berdade de

alguém para retJ.rar-lhe as que tenha em excesso e transf~

xa.Las a outrem que as tenha em falta.

ne plano, então, há-de ser desc~bJ.do dJ.sposJ.tJ.

vo const~tUC.Lonal que leg:Ltuna a J.ntervenção do Estado p!.

.I::a equalJ.zar as liberdades.

üê-se ao Parágrafo I1nico do artigo 71 do projeto de Constituição a
seguinte redação:

parágrafo único - Lei Complenentar Federal definira os

critérios básicos para o estabelecimento de Regjijes de

desenvolvimento econômico e de Regiões metropolitanas l:!

micro-regUles "

JUSTIFICATIVA

pretende-ae com a presente emenda subst I tulr os termos
«ãreas metropolitanas" por "regUles metropolitanas" eis que aquele
refere-se a liMites físicos, aem abrangência da palavra REGHiO, c~

).? conceito engloba as interrelações sôc.tc-ecooõeucas num mesmo e~

paço.

Por outro lado, o termo regUlo já está consagrado
legIslação e no meio acadêmico para designar metrópoles, tanto no

Brasil, como na França, Inglaterra e Estados Unidos, para citar a!
guns países.

CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

Dê-se ao item xxv, do artigo 13, do ProJeto da Comissão de

SJ.stcmatJ.zacão, a seguinte redação.

[TI"J=~;'~

rç;~~JP)

CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

PLENARlO

'l.,...""'/CO~,.,lo{su.C.MIUlo ,

r.r l.1TOf.....,1",~..çlo

EMENDA lP15213·5
f'J

r:=;:~~:':J

fÇJ~~7ãll

EMENDA lP15209·7
ê' CO"STITUINTE "AX ROSENMA""

r;~~;':J

ry;~;J3i!1
TlUOf."n'""..çI.

EMENDA lP15205·4
tJ

Dê-se nova redação ao incJ.s:, II do. artigo 272, do ProJeto
da Comissão de Sist.emat1.zação. •

"II - t.ransmJ.ssão "causa mortis" e doação de

bens inóvelos ou d~re~tQs a ele relatJ.VOS:

JUSTIFICATIVA

Não há porque trazer para a trJ.butação do J.mpos

to~ Mortis os bens rróve.s, po~s as aeões ao portado~

que são o grande J.nstrumento de flexJ.b:l.l~dade do sJ.stema

capitall.sta - fJ.cam de fora. Quer dJ.::e:r: só se atínge os
títulos nominat~vos. o que é um retrocesso. A COl\\J.ssão de

reforma de 1965 t:Cl't excelente Just:.Lf~catJ.va econõmJ.ca das
razões de não se tributar as ações.

"XXV - proJ.bl.çâo das ativJ.dades de intermedJ.acão remunera
da de mão-de-obra permanente. temporárJ.~ ou sazo
nal, qua~do e~cedente a 20% do contJ.ngente de empr!:;.
gados da empresa lacatárJ.a; "

JUSTIFICATIVA

As empresas hOJe eXlostentes no setor simplesmente d2

sapareceriam com a aprovação da redação orJ.g.nal, cr1.ando,

por conseguinte, difJ.cu1dades aos empresárloos que Já
~nvestindo no setor e que dJ,.spõem de capJ.tal J.nvestJ.do nas
suas respectJ.vas atividades. Ademais, desde que haJa a

c~rcunscr.ção em termos ele um determJ.naelo volume de mão-de
obra, no caso proposta, 20%, obrigar-se-â as empresas

empresárl.os manterem nas suas empresas, um número de erepr,!!
gados permanentes.

De-se ã letra "a", do inc~so I, d~ artJ.go 17, do ProJeta

da COll1J.ssão de S~stemat.L~ação, a seguinte reda~ão:

"a) Todos podem reunJ.r-se pacJ.fJ.caJrente, en locaJ.s abertos
ao púb1J.CO, sem necessidade de automatJ.zação, salvo
quando a reunJ.ão interferlor no fluxo' nort:lal de pessoas

e veículos;"

JUSTIFICATIVA

Numa socíedade democrát.ica, se a constituição do ..

pais já def~ne sabre a lJ.berdade de reun.1.ão. torna -se dc~

necessário que conste no texto legal algo relatJ.vo ao "pré

via av~so ã autoridade" q a ~espeito das reunJ.ões.
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JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

PROJETO DE CONST1TUrClfa

Dar a emenda ao texto. para permltlr a tr'1butaç50'

da operação Interestadual com ene.rgla elétrica

JUSTIFICATIVA

o pr-ee et ec prejudIca sensivelmente os interesses do

Estado do Paranã,~pors não permite a tributaç.ão do forne

...lltIento de cncrc;J1a e t ê t r t ce para cu c ec s Estados.

o dispositivo, tal c:omo se encontra no ees ec do Pro

Jeto. diz que o ICMS (novo IC/1) não Incide sobre operaçôe:

que d"estlnem a outros Estados petrõleo, mc Iu s t ve combustl

vels líquidos e gasosos deles derivados, e energia~

Ub) sobre cpe r e çêee que destinem a outros Estados

pe e r-é l ec , l ncl us tve ecmbus e Ive t s 1 rquldos e ga

sosos dele derivados".

.E s ens Ive t que o texto não veda a tributação do EJw

eee t corabus t Ive L, pors t re r r a prejurzos aos Estados Norde.=.

t Inos , TodavIa, como se trata do Paranã. a exdusão da

rncldê'ncra do ICMS velo tr<lnqU(la.

EMENDA lP15222-4
[!J aJN5TI'!UINTE nAVIO ROCHA

~~~~"'-:J

lil1V~~7ã7J

CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

supzama-ee a letra "O", 0:0 anca.se IV. do artJ.go 17.do Pro

Jeto da Comissão de saseemeuaaacâo,

Dê-se ã letra nnn, do ~nÇ~SO IV, do artl.go 17, do ?I:o)eto

da Comissão de SistematJ.:::ação a seguJ.nt:e redação)~
<M~

Não :erá tarefa pequena, e slmple~> e organlzaçiio do s rs reea de Sequr rdede, Social
previsto no Projeto de COr'fstltulçao

"n) é assegurada a partiCJ.paçáo dos traba.lhadores,em ),gua.!

dade de representação com os empregadores~ em todos

Ó5 órgãos da adrn~n~st.rat;ão púbb.ca, dl.l:eta e ind~reta,

que se xeã acacnem com seus ancexeasas profJ.sSl.CmaJ.5 ,

eccãaas , prevl.dencJ.ât'ios, cultura~s: r-ecxea tn.vae , de

{armação profJ.ssional. e de aSSJ.stêncJ.a sOCJ.al,"

Deflul do ccncef to moderno de tal sl$tema, que CI Estado e a prõprla SOCIedade, ee

:: ~~J~~~~~Sd:v:;ê~~~;:~~:~'s~~ ,:~ I:~ed~sJ~~~~f~~~~as, para sua mantltenção, dados

Portanto!. Sem rstses preconceItos, Co nlJJ'la atItude rea115ta, concomItantemente ã
Intr~uç~o de um s rs tene FIlaIS amb,CIOSO, assegurador dos dIreitos SOGlalS r ela t r
vos.a saude: pr-evrdênera e asslstênC:la SOCIal. riíio podemos der aar- dé abranger, en

;~f<J:sc:::;;:~~;I~J~;~:e;/:z:~~ursos para mantê-lo, o grandellpotenclil:l representadõ

PLENARIO

EMENDA lP15218·6
f'l

r.r---------_,(IT.I.~n ..n:.~.o __,

1j)i-",~ 20 o;.'e~~\'\'l't'e 'I"'e1!,'iVi~ õ~ \m.\o;.~ 'H\, ~'õ:o M"'\'SI~ b.l!.t, ~'l:> \''l'~.)'e\'l:> ce Ctl.tI'!tt.\t~\t;,i.tl.·

''VII - eXI~llr. para a Instalação de ativIdades pc t encl alrnence causadoras de degra
daçao do meto embrente , medidas de controle a serem Implantadas," -

EMENDA MODIFICATIVA

DISPosiTIVO EMENDADO_ A,tlgO 408. InC:1SO VII

Os es cudcs prév~os de ~f'lpacto ambf ente I poderão, porén, VI rem a ser ex rg Ivers , de
eeerec com Cri terias tecnrr-ns fixados e es tebelec rdcs pelas autoridades eompeten
res , confo!:me previsão ccntrea na l e r ordinária 'trace-se de ne têr re pertinente
ã le91s1açao especializada, c:omo, aliás, Já oc:orre em alguns dos países que se
sen!:.lbl I l2.aralll COll\ a questio anblental, sobretudQ a part.lr (la reunIão de Estocol
rroo, no Inrdo da década de 1970 -

As reuniões púbJ Iças. ,gWl)mente, =pl ":i)rlam, pelo teor emocJl:mal de que podem
revestir-se, i) aprovação e Inplantação de projetos e enpreendlml:lntoS impresclndí
'leis para o rale Na verdade, a permanecer a tenoencla à cbrrçe roriedade de ã
p.-Jll\\l';lstraç~o Públlc:a ser o maIs transparente ees s.Ivet , que Çlenllela todo o ProJe

~ad~~o;::~~~~ç~~n;a;e~~es~~:;~~ur:~ap~f; t~ l:~fe:c:~~f;~1;~d:S:~sr;::d Im:~~~"~f
tratlvos cencer nemes ao-processo de aprovação dos projetos de etl vrdaâes , de fã
to, potenCIalmente causadoras de degradação e-nbren ta l -

CONSTITUINfEMAX ROSENMANIJ

i\ nanl\a cGns.t.it.ucIGn.at t\á ee se(' s.tn';}ela e dtçe..ta., deu•.ando c.laço ~ue \laça a IM
~íio de quaisquer a trvrdades , que, de algum modo, pcssem preJ~dlcar e degradar
o mala <Imbll~nte. se há de eXigir' a Imp1al\tação de nedldar aptas a sua pre!icrvação

A redaíào proposEa atende Õ obj e t l vc de proteger o meie er-ibrenre , sem er-rar 05
prevlSlvels cbscêeutcs e dificuldades que o dr spos r t Ivc , tal como se encontra no
ProJ~to. caus<u"la aos teves e.eeeecs e atCllldades produtIvas f'nnclIlalmente,
porque é demasrado vaga e fluida a expressão "atividades pc tencralmente ceus adc
ras ISe degrada~ãa do melo ~mbiente". eete contIda -

EMENDA MODIFICATIVA

Inaceitável, ainda, é B acumulaç[;o da estabIlIdade com o
fundo de garantia do patrImônio .individual, novo ônus ao empresariado
brasileiro além dos li(ll1tes de sl-la suportabilidade Em verdade, os

exageros desta norma, distante das limitações da realidade econômica

bT8sileh:a, são o caminho CBtto pata getõt, em pouco tempo I a reces

são e o desemprego, po:r: absoluta inviabilidade da atividade econÔmi_

ca. a imÇlortante\ na oportunidade de criar novos ônus para a empresa,

é ponderar o reflexo nos custos dos bens e servJcos

o gtande obstáculO criado pela estabilidade é freiar as
oportunidades de empregoS, que serão preenchidos por pessoas que, cer_

tamente, tenderão para o 6cio, para a baixa produtividade, barrando o

caminho sobretudo das camadas mais jovens de trabal.hadores que, dese_

josos de ingressarem no mercado. logo sentirão as portas fechadas,

ainda que sejam preparadas e merecedoras para exe:tcerem as ocupações
que postulam.

O Que devemos é prosseguir (\a ampliação dos mecaniSMOS en_

dereçados aD propos1.to de desestimular demJ.ssões, at:ra'Jés da fle:dbl_

lidade característica da legislação ordinária. Desaconselhável, por
todos os titulos, é submeter a Matéria à ca1tisa de Jorça constitucio_

nal.

~: ESTABU..IDADE NO EMPREGO

SUPRIMA_SE O AR1'" 13 INCISO I,
n nCAPUT" E lETRAS "A" A "O" E

INCISO II!.

JUSTlFICATIVA

A estab!lidade no emprego é uma Quimera que ilude a muitos.

na perspectiva de que resolverá a Questão do emprego no Brasil A im..

possibilidade de tão grave ônus às empresas reverterá em consequên_

elas adversas ao trabalhador, bem diferentes das supostas boas inten_

ções do projeto de Constituição, Premidas por norma tão severa, muI ..

tas empresas poderão optar pelo trabalho clandestino, informal, sem o
necessario reconhecimento de veiculo empregatlcio, que assegura ao

trabalhado:t a anotação em sua ca1:teira profissional e todas as vanta_

gens trabalhistas e previdenciárias que disto deCOrre

trp~~;'=:J

fITW'~;ãJ

CONSTITUINTE MAX ROSEN~IANN

Assl.m, p. ex., a Unl.ão Federal não poderã to

mar como base ~mponível de suas contr~bu)..r;;ões base ),mpo

nível de ~mposto atrJ.buído aos Estados ou MunJ.cipJ.os.

"pa:tãgrafo únJ.co. AS contribuJ.ções~$OCl.al.s so
mente pOderão ter .fatos geradores e bases de

cálculo dos trJ.butos compreendl.dos na compe

tênc~a tr~butár~a da pessoa' JurídJ.ca de ,h.re.a:.

to público que as J.nst:l."tuu:."

As d~sposJ.ções das letras "e" e "011 do inciso IV do

arti90 17, do l'ro)eto da COl:l\J.ssão de S~stemat:l.zação,

tarão melhor ~dentJ.ficadas e conae.La.dadee num ún rcc ítem,

evitando-se assim as dupl~cações e superpos~ções desneces

sárias a uma futura Const~tul.ção. Acrescente-se que nessa

consolidação proposta, os trabalhadores cont.anuem com to

das as conquistas inic~alm,,=ntc apresentadas nas letras "n"

e "p".

Acrescente-se um parágraío únl.Co ao art. 263. do proJeto

da Comissão de Si5tematl.zação.

1:: preciso dar um ~J.Tl\:l.te ã c:tJ.aç5.o das contrl.

bu~ções socJ.al.s. Ass~m, para que não haJa ~nvasão da c0l!!

petênC1.3 tr~JJutãrJ.a atr~buida a uma pessoa )uríd~ca de

d.ireito públl.cO por outra. põe-J::le esta restr~ção.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP15219-4
[:J

r:=';~;;~

l§J~;ffiJFI ENI!B' o

CO!lSTlTI!!NU MAXsnSENHIlWJ

MENDA SUPRESSIVA

Dl.sposldvo Emendado Artigo ~Oa, IJlc1so VII

Suprtma-se o Inc.lso Vil, t1<:l Mtlg<:l GOS, do Projeto de COt:lstlt\.l'ç.iio, renumerando
-se os demaiS

JUSTIFICACM

Exigir para Instalação de atiVidade potenCHllmente c:ausCldora de degradação do
melo ambiente um estudo de Hl1pacto ambiental é nedlda e1ttrenar'erlte severa O prl
melro fato a levar-se em conSideração é a a'llplltude que se pode dar â expressâci

~~~;~~c~a;~~~~ i ~~~~~~~r~a~:a~~~~a~:ç~~'I1\Ç~~, f ~:d: :0f~\~~' d~o~:Ç~~~~~~ue~a ~;+
~ -

Em lol;lYlolndo lugar, l,ij há u'lla prevls~() constante da alíne" "b." do art 410 do Pro
Jeto de Constltuiçao, que será aplIcada nas hlpôteses de atlv,dades (eal~en~e sus
cet!vels de alto Impacto a'llblental, o que l de per SI, d~ conta do qt..anto drac~nã
no e o diSPOSItiVO que s.e deseja suprimir -

Por rim, (lão se pode. aceitar, também e espeCialmente, a parte final do Citado In

~;:~~:;n~:d~ ~~ t~~; I;~ I~~o~~~ I~~~I;e~~~1~c:r:;~~ ~~:~~~~ü~f1~~paG:~pres;~~~ ~f
va nao ha motivo para, desde logo, atflbulr~se um voto de desconflanya aos repre
ser.tar.tes do \}Ovo, ou aos fun!:.lonârlos púb\lc.os, eocarregados de. analisar taIs
estuQos

DISPOSItIVO Emendado Artigo 218, § 2"

Em paralelo, audiênCIas pübllcas em que se discutam estudos sobre Impacto <I,blen
tal, ce~tamente ImplIcarão em que seja Violado Sigilo eII1presarlal, medida de tQdõ
tnac:eitavel.

r.r ~.u.l.'.'e.~'••h'I~.OOW' .... __,

EMENDA lP15215-1
I:J

PlENARlO

CONSTITUINTE MAX ROSENMANN
D&-se a seg~lnte redação ao parágrafo 2", do art.lgo 218. do PrOjeto de Con:s-t1tu.!..
~o •

1I§ 2" - Havendo recusa de -uma das partes à negOCiação ou ã arbltragel'l. é facuitado
ao Smdlc:ato de trabalhadores, ou patronal, ajUIzar processo oe dissídIO
coletIVO, podendo a Jvstlça do Trabalho estabelecer normas e ccndlçõe~, res
peItadas a!, d'spaslções l:l;)nvencIOnaIS e legaIS l"Iínll'r"''!. 'de pr(!~~yão ao t....ã"
balho" -

EMENDA lP15220-8
t'
r.r------ ...wl~,./e~~ .. ,lol.~'c.W"' ••

EP~;~'----"]

f'Si'~ã7ã7J

JUSTIFICATIVA'

D-ee.orre do prôprlo princípIO de ISonomia, InSel"11;I0- e eJ"pll!:.ltaéo no tlroJet.o de
ConstitUição, e dos prl(lciplOS que regem o contencIoso trabalhIsta, i'I<;<;lm cono oo,re. Processual, gener1c:amente, que ambas as partes tenhan os mes'llOS di rei tos

Assim, é lnadlml!isivel que apenas aos Sindicatos de traball-adores seja facultaao
ajuizar processo de dtssid,o coletiVO. O mesmo direito deve caber aos SindicatOS
patronais

E Isto até por uma questão de lógIca Juridlca e processual, pOIS as Situações de
Impasse poderão ser- cl"ladas Igualmente pelos trabalhador-es, durante U'!la negoc,a~ão

Oê-se a seguinte redação ao S 4~, do art 2]3, do Projeto

de constituição da Comissão de Sistematização.

11; /t" w A competência municipal para InstJtulr e co~

brar o Imposto mencfonado no item I J I exclui

a dos Estados para instituir e cobrar,

mesma operaCj-ão. o imposto de que trata

item til do art, 2]2"

Coostl.tui.ote OsmUndo Rebouças

"1f.Mol'''flC;~''~ ----,

At:t. 360 e. sel,l l'arãgrafo lloJ.C'o

Supl:"illla-se o ilrt:igo 360 e seu paragrafo Ünl.co

JUSTIFICATIVA

o prCcc.Lt:o contido neste .n;t:l.go? se revela não equiratlVO qU3E,

do comparado com o que dispõe o relatõrl.o para o ser;l.dor píiblJ.C:o

civil o~J.t:lIr. aOS qUlll.S se assegura aposentadorl.a l.ntcgral sem

qUalque..r'~'õ~tr~bul.ção do segurado.

Igualmente. agride-se o pr.Lncípio da equl.dade quando se detc!,

1:I:I.oa que os segurados dl1 Prc.vidêncl.a Soc1a1 não contrd,uam com 50

por cento dos rectlrSOS <tue. se: fa:;elIl necess1irJ.os para o custe10

dos seus beneficl.os, Uma vez qUI"l:. a~ lado àa eontTl.bul.çã.l)' do e.lfI

pregador e do empregado. hã um conjunto num'eroso de outruG fontes

de re.eut'G.os, e.omo ai Já 'v1.gentes contt:ibul.r;õe.s da Utll.âo. as deco!,

rentes da exp!or;:tçíio de concursos de prognóst1cOS e a1.nda as 'r;e

cem-cr1.$das e sobre os p-rêm1..os de seguros pí)vados.

Adet!l4l.S, :sendo 4 contribuição do elll'p:reg<'ldor Um saliino difar!

do lC1!.i.t.1.ml!omllute eonq,uitotados e.tl1. campanhas S1.nd1.ca:LS antQr.LoreS •

sua I:ed1Jçio eontrar:La o espírito progressista de maiores IlV:lnçoS

JUSTIFICAÇÃO

CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

Assim, num sistema que se propôs a evitar a regress2.

v!dadc sodal pa tributação, a proposta de Inc.ldêncla de

dois Impostos Indiretos sobre o consumo soa como tlm(l hcre -

sia c violênCia ã têc;nlc;a tribut<irla.

Corno se encontra redigido o atual § 4" do art 273 do

Projeto, na operação de venda a varejo haverá a IncidênCia

do noVO ICM e do Imposto muniCipal sobre a venda a varejO

Ora. essa dtJp1a trlbutaçáo l além das contribuições que Inc.!.

dem $obre o faturamento tFlnsoclal, F'unrural, PIS,etl;. l, T~

prescnta Uma vIolenta carga fiscal sobre o .. Consumo de bens

Dêwse â letra Ubll, do item 11, do § 11, do art: 272 do Pro

Jeto de Constituição l1a Comissão de Sistematlz.a~io, 
9uInte redagâ'o.

EMENDA lP15221-6
l"

t - •
tt 
lll-

IV - •
V -. ContribUição sobre a exploração de concursos de prognÓStl

CO!> e JOg05 de azar, -
\lI - :

1'" '. ,.§ 2':' ~

ÇQNSTIDJINTE MAX BQSENHAtlN

DIspoSitivo Emendado Artigo '35, § I", rnC:ISOr
EMEtIDA MODIFICATIVA

De-s.,e a seguinte redação (10 Inciso ~ §ID. art 335, do Projeto de ConstitUição

"A.rt, 335 ~ /I. SegUridade Soc.lat serã flll.1l.rv;tada compulSorlamentli! por toda a socle
dade. de forma dlrlna e Indireta, mediante as contribUições soc:tals-;
bem COlfO recursos provenientes da receita trlb~tãrla~da Un,ão, na ior
na da lei -

§ 1':' ~ A5 contrlbulçõ.:!s soclals a que se refert o "c:aput" deste artigo
são as seguintes I

'EMENDA lP15217-8
tJ
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Constituinte Osmundo Rebouças

socia1' que deve presidir a rea euea desta nOVA Carta CO:nSt1tUC~O

nal.

A discipl1na conti.da no artigo sob referência aeses erucurara a

e ateI llleSIIIO invibiabilu:ar18 um set.or de at.1.v1dades c emp c s t c hoje

.. ar mais de 150 entidades que se constituem em eX"pressivos 1nves

tidores 1Dstitucl.onaic no cenário econâmieo do Pais, contrJ.buindo

com p,oupanças significat1vas (c::$ 235 b11hões}pat"a~rocesso de i~

vest1\l1ento e desenvolv1mento econôlluco da Nação

< Cumpre destacar que o montante de cz$ 235 bilhês aC:L1lla aludl.

do niío deve ser comparado com o total do orçamento do .INPS por 5,!;,

t"CIll conceitos f1nanceiros eaeacnatuence diferentes. A Prevídêl:lC1a

Social trabalbn sob o regit:le fina.nee1ro de repart1ção a xmp Le s , 1S

to ii, sob orçattlc.nto anual. eU1dando para que as receitas de cont;

bU1ções do eXel:cíC10 eubram as despesas prev1denciãr1as e adminis

trat1Vll.ll desse mesmo eXerCíC:10. Jã a Previdência complementar.qu;

-opera sob o regime fUlanceu:o de capitaI12:aç'ão, reune fundos que

não se destinallI a cobrir apenas aoS de sp e s a s do exc.rcícI.e corrente

maS const1tuell1 uma reserva de riqueza~necessãr1a ã cobertura dos

benefícios tutures já consqu}-stados pelos segurados.

Por fill1. pr~ce1tos const1tucionais devem ser reservados para

.. def1nição de pr:LnCíp10s. e não para a e:ltplic1tação de proced1 

aeneos , os quais seriilm tratados em Le~ Ord1Dãr1a.

EMENDA lP15224-1
[!J

(l

EMENDA lP15227-5
(l

,.,,- lun/.ull"IC.~io

Acrescente-se ao art. 13 o seguinte pariÍgrafo:

P4rílgr.afo f1nico - S vedada vanee r ee aO' salário mínimo qU.1!Ilquer

vencimento ou remuneração.

JUSTIFICAÇÃO

Dada a illlportânc:ia que assume o salár10 ll1i:nilllo como or1encação

p-ara l:Cll1Unerar as classes ll1sis simples de trabalhadores. deve-se

atr1.bl1ir-lbe apenas o papel de remunerar aquele que O percebe. e

não eqce t e e que percebem múltiplos do salãr10 mítumo Em v1rtude

de ter passado a serV:Lr de parâmetro para calcular múlt1plos,o s.!,

lâr10 mínill10 f 01 perdendo valor real e transformando-se numa espE.

cie de moeda-salãrio. O que se d,eve proceder !&ora e recuperar o

conceito do salário mín1mo como o mIn1mo que o trabalhador ma1S

modesto dev~ ganhar para sust'entar a sua própria pessoa em condJ.

ções de v..,ida não miseráveis A vinculação de slaar10s mais aI tos

ao salário IlIIn1mo ecnõuaau a uma forte concentração de renda do

trabalho':no Bras11. agravada pelo fato de apenas as categor1aS

=ais es erucuceüas s:Lnd:Lcalmente ecn s agu a r ea traI v1nculação.

.JUSTIFICAÇÃO j
O povo e a atividade ~econõmi'ca prf.!;cisam de proteção contra ab

sos frequentement.e ecee c a des por órgãos públ:LCOS na realização d

obras ou projetos que provocam danos e êes t eeaeeacos de popula -1
ções, estabe2echlentos produtivos. ativJ..dades produt1vas em gera.

Costumall1 deixnr preJuizos p emaancn ee a a tais populações e at1v:Ld

ae s , sem pontualidade nalLndeni::ação e sem gQt.rant1r s1tuação me

lhor em outro local são exemplos típicos as barragens que UlCln

dam vastas ãreas. deixando Jil:l:1das e plantações abandonadas. fi

cando as pessoas atingJ.das a reclamarcm por longo período de po a s
O plebiscito ê necessií't"1c/para que a população conf1rme que tais I
compensações terão :udo asseguradas antes de :Ln1ciada a obra ou

o proJeto.

ceus eã eua nce Osmundo Rebouças

Plenário

'ur.'.....t,'lUt;io

Inclua-se no proJeto de Const":Ltuição o seguawee art1g0j "'-'O

Zilu-k> A~ i o;tv~to e /;I reinvest1mento de cap1tal extêrno

erãopor lei. fixados lill1ites e cond1ções que objetivem a sua d1str!

bUl.ção regional com prior1dade para as reg1ões m~nos desenvolvi.

dali do Pais.

Constituinte Osmundo Rebouças

Plenario

JUSTIFICATIVA

Na au:tência de cc nd Lc Lon arae n ze legal quanto ã localizaç.ão. o

cap1t~i estrange1ro tem escolhido ll.vremente as reg1ões Sudeste

e Sul, sell1 qualquer restrição. Isso tem provocado a concentração

espacial de ta1s anve e e aaececs , concorrendo para a vexatór:La da

sigualdade regi,onal que e hOJe uma chaga na econOllaa bras1leira..

Tendo em va s e a que esses cap1ta1s são cont.rolados e regulados p.!.
10 governo. nada ma1S razoável que lhes atr1buir Q papel de col.!,

boradores na redução dos desní.ve1s entre regiões do nosso Pats •

e. troca de benefIcios que íhcs são concedidos. Na verdade. ex

press1vos 1nvest1J1leatos estr8ngeJ.ros. se concentrados espacial 

eenz e , anulam o esforço que deve o governo ~preender no sentido

de reduzir aquelas desigualdades.

Art. A le1 estabelecerá reStt1ções a todas as fOrmas de

polu1ção e def1tlÍra ali: puniçQ:es apl1cãveis aos a.,!tentes polu1dores.

,.,,- lIlTO/~ylT'f.....iO ____,

EMEl'IDA lP15232-1
['J

(l

Constituinte OSfll:undo Rebouças

A grande saída para evasão e soncgali'ào tell1 ocorrido' atraves da

riqueza aculllulada com renda não declarada Graades fortunas existe

em ll1ãos de pessoas q\,lc quase nada pagam de illlPOSto-. E para el1m1.na

essa brecha que se crI.a o 1mposto ora s1Jgerido. a exemplo do que J

existe. em virios paIses da Europa. O abarimento dos delllais imposto

patrillloniais e necessário para evitar. bitributação e para garant1r

q1Je. por exemplo,~~ Hun1cíp10 não cob;a-r o IPtU q1Jem se benef1CJ.a e

a União. Isso lll'otiva ma:Ls o Hunic:::.ip10· a ~obra"r o seu illlposto.O me!..

mo acontece. com o IPVA. P~r'outro lad,Q, !e o ITR (or declarado mu.=.

to baixo, o 'Il'L (Illlposto sobre 1'1ltr1môn10 LIqu1do) será elevado.

JUSTiFICAÇÃO

Acrescente-se ao art .. 270 o seguinte:

1,59 - Do cálculo do valor a ser pago do ill1posto refer:Ldo no

ítell1 VI. serão abat1dos os valores dos demais 1mpostos patr:l.mOn1a1

VI - pat"r1Il1ÔU:LO líqU:Ldo de pessoas fIsicas.

......~r:. ~~~. ~.:::::::::::::::::::::::::: :~::::::::::::::::::::::::

EMENDA lP15228·3
t"
(l
,.,,-__-'- llllountlfw:ll;iO, -,

JUSTIFICAÇÃO

Art. - pica assegurada às scea.e aaae s Cooperativas a l1ber-

dade de cODstitu1 ç:ão e de regJ.stro, atuação em todos os ramos da

at1v1dade, livre adm1n1straçio. autocont.role. ace.sso aos a.nae n e Le

vos fisca1s e formação de seu órgão de representação legal.

Coust1tuinte OSll1undo Rebouças

I Jow-h':1.ptJltt )
Inclua-se, onde couber. no capítul~ado com a Ordem

Econâmica. o seglunter (n...ci..< ~k.-!-'

! necessãr10 assegurar às cooperativas. tratamento d1ferenC1

ado. t.anto na sua const1tu1Çâo como no Seu funcaonamento. O papel

social e o seu p.ot:encial econômico, a sua funç:io evidente- de z e 

distr1bu1ção mais Justa dos frutos do t.rabalho. a sua capacJ.dade

de geração de empregos. entre outras ,funções. Justif1c::;am a prcse!!,

te elllenda.

r,r tllnhUIT'flC..f.~iO,_ __::=__-------____,
~ .Lo í.l./v.tc lllL

Inc1da-se no capItul~Tributiir10

guintc; o-v...ck. ~b{..R

Art. - A lei def1nirã o liUl1 te de isenção do imposto de re.!!.

da para. os trabalhadores assalariados.
JUSTIFICAÇÃO

Cpnstitll1Dte Osmundo Rebouças

• JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP15229-1
(l

,,;. lntoUullIf...çi~, _

As diversas formas de poluição do ar. do som. do campo visu

aI. das iguas. etc ••• precisam de normas de controle, restriçã:

e punição dos agentes causadores. O c:idadão sente-se indefeso d.!'.

ante de amcaças ã sua saúde. cond1ções de moradia, trabalho. por

falta de UII adequado aparato legal.

! pública e notêr1a a d:Lf1culdad~ que o tr.nbalbador assalar1.,!.

do enfrenta d1ante da trJ.butação do 1mposto de. renda. que sist.e

matil:ameatel:r4t:a com r1gor 0$ rendJ.mentos do trabalbo e l:om àe

nesses_os rcndJ.lllentos do caprtal. Alell1 disso. o assalar1ado não

teta COfll.O praticar evasão ou sonegação. O clamor nac10nal contra

a inJustiça fiscal sobre ~s mais pobres que vivem de salârios e

xige ulla norma eonstituc::1onal que aliv1e o tratament.o f1so::al de

sas rendas. Por' esta proposta. somente o que excede de ..X salári

os JliniJlos será tributado na cedula C. -

Suprima-se o Item 111 do art. 273.

Dê-se ao , 49 do art. 273 a seguinte redação

.' 49 - Cada Município poderá institu1r e cobt:.a1:. em COnVeD1.0

cOll1V"respectJ.vo Estado .. um adicÍ,onal sobre o 1mpoS'to de que trata

o Item 111 do art. 272. J:las operaçõe.s de vendas a va.re:Jo de merca
dOr1~s. -

EMENDA lP15233-0
(l fX= ~u 1\:&0 (tia,':; ~,;Jt I rry6\.DO
fl et::'rviJtib ....,~'...".."M....b,_----,) ffiivf;ID

TII'~t"UID'''ll;i., ____,

Plenãr10

Const1tuinte Osmundo RebOíi'Ças

EMENDA ADITIVA

ACRESCENTE-SE AO FINAL DO ITEM "EU IlJCISO VIr DO~:

lO .... RESSALVADOS OS LEVANTAMENTOS E: PESQUISA'S REAL!ZADOS

POR ENT:IDADES DO SISTEMA ESTATíSTICO E CARTOGRÁFICO NAC:L.Q.

NAIS ....

ACRESCENTE-SE AO FINAL 00 ITEM "s" DO INCISO VIII DO ART.

12:

EHENDA ADITIVA

rIlTO/.lu"'lFC&;lo ____,

A RESSALVA GARANrE A ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DO IBGE E DE

OUTRAS EUTIDADES ESTATíSTICAS, CUJA ATUAÇÃO FICARIA

INVIABILlZADA NOS CASOS DE RECENSEA1l:ENTO E PESQUISA DE H!
BITOS E PrtEFERfNCIAS.

JUSTIFICACÃO

Inclua-se no projeto'" de ConsFituição. no capítulo referente a

Dire:LtoS" e GarantI.as, o segu1IJte;,vU::I ~{h.J!.,D :r: / do 7<.r~11
ffl<-rk C---",.~

Plenário

:. JUSTIFICAÇÃO

Art. Se utDa obra ou projeto públ1COS ating1rem área de. tal

modo que haJa nec~ss1dade de relocali::ação de po...Pulação o~ ativ:..

dade. o órgão públ1co responsável prov1denciarã, alem da 1ndeni

zação previa em dinheiro, a relocal:uação da população ou ativl.d

de. assegurando-se-Ihes ll1elbor1a de condições de v1da e de traba

lho; a obra ou projeto sê serão executadoS'" apóS aprovados em pIe

biscito realizado junto ã população ou ag"'ntelJ diretalllente ating~

doa ..

O imposto sobre vendas a varé:J"O. previsto no Item III do art.

273. não pode coexist1r com o teM p;ev:l.sto no art. 272 Seria uma

b1tributação inaeeJ.tãvel sob o ponto de vista econÔll1ico, alem de

uma pessill1a técnica tr1butâria. Cada HunicIpio poderá amphar o

IeH 'na etapa vareJJ.s,ta como alternat:va. g uma dec~são que resp'ei

ta a autonolllí,a muni.eipal.
Inclua-se no projeto de Constituiçâo o segu1nte artigo)-t.-t.<)

c"'1'-l-/"&'=1 cio Ti(~ 7!!:/ o-z-.<Ú!"">,!x>.-_
Ar!:. Aos órgãos regiona1s de desenvolviment:.o será a$segu-

rada;a particJ.pação em todas as Comissões. Conselhos e Coleg1ados

que. a nível nacional. def1nam polít:Lcas ou conc~dem 1ncent1Vos ~

fJ.scais. f1nance1ros. c:ambJ.ais ou de sub!!íd10s. nas áreas de crI

d1to.. 1mport.u;ão e exportação:. preços IlIínimos, promoção 1ndustr1

aI e' desenvolV1mento c1ent.ífic'l5 e tecnológico -

JUSnFICAçAD

ruN/JUST""M;i4' -,

A polít1ca de promoção do desenvolv1mento, ate agora, tem si
4.'0 dec1d1da e executada sem a cons1deração dos seus efeitos reg.=.

o"lais dJ.ferenc1ados. gerando concentra~ão espac1al de resultados

em benef!cJ.o das reg1ões ma15 r1cas. Isso se deve, em parte.à ao!!,

sência dos órgãos t'eg10nals no processo dec1sõrio • .sebretudo n.,!.

quelas decJ.sõe'J que concedem 1ncentivos ã: iniC18tJ.Va pr1vada. A

proposta que aqu1 se faz e no sl1;ntido de que tais õ;gãos passem a

part1.c:ipar dos coleg1ados. cOll1batendo o efe1to concentrador

termos reg10nll!.s.

EMENDA lP15226~7

(l

t"
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.JUSTIFICATIVA

redaçilo:

5;:~;'~

fIEi'~~

P3;;~;'~

rruf'sJ!7J'.'M'.'.'~DM'''.D'"UI<.M''''.
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Emenda modifiçativa da alín~a "a" do item· 11 do § 11 e do

item VI do § 12, e su!u;essJ.va do item V do § 12, todos do arti-
go 272. '

"Art. 272 - •.••••• '.
§ll- ••••• ~ ••••••••

I'! - ••••••••••••••••

a) sobre operações que destinem ao e.-tterior produtos j.n-

dustrial!zados, excãusí.ve os semi-elaborados definidos em 10i
complementar;

~

Dê-se nova redação ao pat'ágrafo 12 do artigo 272.

"§ 12 - Cabe ã lei compl~mentar'

1 I - indicar outras categorias de contribuinteS além daquelas

nele mencionadas;

11 - dispor sobre os casos de substJ. tuic50 tributária;
III - disciplinar o regirre de compensação do irrposto;
.IV _ fixar o local das operações relativas à circulação. de

mercadorias e das prostações de serviços, e

VI - prever casos de manutenção e de estorno de créaito,

relativamente a exportações, p<lra outro f;stado e para o E.-ttet"ior,
de serviços e de mercadorias."

nanças dos Estados, do Distrito 'E-Ederal e. dos 11crritórJ.os, manifes

ceôc em Canela, no Rio Grande 'to Sul, através do doculrel'to " Cart;

de Canela", no qual são evidenciados os ptoblemas que poderão advir

se, for rrantida a redação constante do prOJeto.

......................
§ 12 - ••••••••••

suprJ.mam-se o i~em XX do artigo 99 e a expressão". por

proposta do Primeiro Ministro,' ••• " do iten VI do artigo 108.

.1USTIFlCAÇ'fi.O

JUSTIFICAC'Ao,

• A imunidade na export~i'io dos produtos industriali;aelos

atende ã preocupação bâ,sica de se es eãmutar as opet"a)'ões com pr2

dutos quê çontenham maior agregação de valores, CQ[I\ vis tas a
obter maior volume de divisas para o eere .

De outro lado, o conceitO de "produto industrialL:<:ldo" é

exc remamente amplo, tem sido fonte de abusos c. talf.bém, de inter
-mínãvets demandas Judicial.s. O -

Assim, a ressalva dos serlli-elaborados no te.eec ccns t í euc-ro
ne L e remesse do assunto para lei ccmp.Larren t.ar- ~ossibilita que e

imunidade a tais categorias' s~ja feita l:om cauce La e discrimina
cãc , de foI:ma a. evitar-se o beneficio a produtos de quase nenhuma

ou baix!ssima elaboração, COM conseqüeeee preJuízo para os Estados

c>.portadores. '

I Inclui-se a exprea s.âo "estorno" no eexec constitucional,de

forma a dar maior flexibill.dade para que seJam dE:flnio.as polIt!cas

de estImulo às e>.portações, som que essa política comprometa ex.:e!!.

s.tvenenee os erários estaduais, exigindo-se o estorno no caso de

produtos CUJa conJunt.ura de mercado Inee rnecaonaf per'llita e inci

dência parcial do ônUS fJ.scal.

por fiM, a retJ.rad'l do item V evita a possibilidade de I:e,!
surg.t.r a figura da Ls encâc de .1mposto estadual mediante lei co~pl!!

mentar, contrariando o dispostO no item :rI1 do art. 266.

Importante ees t e cex que as proposições ecme foram obJeto

de estudo e aprovação por parte dos Secretários de Fazenda e de F!

nanças dos E~tados, do Distri;p Federal e dos Territórios, reuni

dos nos dias 7 e 8 de agosto do cqrrente en Canela, Estado do Rio

G~...nde do Sul, conforme constou i10~ do~umento eencntneõc ;.'Cilrta de

ceneLa" •

Propõe-se retir.:lr o iten XX do artigo 99 para evitar que se

consagre na nova Constituição pederal o grave erro dê se definir

como competência da União o disciplinamento da capacl.dade de ehd!

vidamento dos Estad05 e !'Iunicípios.

Esse poder, que hoje deveria ser da comootência privativa do

Senado Federal, está senão de fato exercido pela união. E • tem,

por esse e~ato motivo, submetJ.do os Estados e :.tun;Lc!pios aos maiE

res constrangimentos e dificuldades no maneJo de suas finilnças.

:e, aliás, por essa razão que proponho seja taJ'lbén cx:cluIda

a expressão " ••• por proposta do PrimeJ.ro l>tinistro ..... do t~xto

cio item VI do artigo lOS, pdfs foi Justamente apoJ.ado eM igual ezs

pressão que, em 1975, tomando I"pr b~se a ConstituiÇão de 1967,in~

talou-se todo o aparato I.:l.~itatiV'Q ao endividamento dos Estados e
Hunicrp-2.osl pelo Gove~no Feder,al, mediante decisões do Conselho

f'tonetãrio' Nacional.

Considerando tratar-se de competência privativa do Se::nado

Federal, não faz se.ntida preservar no texto do novo prC!.)eto de
Constituição a incoerência de se restringirOas decisões elos 5enh,2,

res Senadores à iniciatJ.va do primeiro MinistI:o e nem conteMplar,

em outro artigo do PrOJeto, onde se trata das atribuições do Con

gresso Nac1onal~ portanto dâs duas Casas, poderes que são tradi

cionalmente da competéncia do Setl~do.

fl Plenário;_'

EMENDA lP15242-9
fl Deputado MlTONIO BRITTO

f:J Vlenário

EMENDA lP15241·1fl Deputado MlTONIO BRI<TO ..".

l:-;~~;'~

f53!';;"ã[ã1J

JUSTIFICAÇAo

O dispositivo cUJa alteração está. sendo proposta regUla' o 12
cal da ocorrência do fato gerador do ICMS, matéria que, noS Cleroals

triputos, ê versada em lei complementa:t'
A alteração proposta não muda o conteúdo cio dispositivo, mas

apenas define o catllpo de incl.dência do imposto, oeJ.xando à lei com

plementar a matéria. atinente ~ aspecto espacial. • -

Ali!!m disso, vigora há vários~ ano.!>, com reaiS benefícl.cs para

o controle da cobrJ.nç~ do ltposto; o cdtério de eXigi-i~ por oca

sião do de~cmbaraç() aduaneirO, quando ~ão cobradoS os irr,005tos da

competência da UnHio. A redação proposta, supriMindo a e,.:pressão

"em estabelecimento de contribuinte", permi tirá manter-se essa pr.á

~ca que tem propo::,cionado resultados a.ltamente positivo~,

qUalquer preJuIzo para os contribuinteS. Q

A emenda apresentada, l1lêm de dar maior sistematizaC";i,... ao 1m
posto, ":'em ao encontro dos anseios dos Secratários de Fazenda e F!

~

Emenda modJ.flcativa do item I do p<:Irágrafo 11 do arti<;,o 272.
- dê-se a seguinte re,;1acão ao item I do § 11 do art. 272:

"I - incidirá sobre a entrada, na território nac1.onal, de

mercadoria importada do E.>..terior, inclusive quandõ se tr.ntar de

bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelec;J.mento importa

dor, bem como sobre serviC'o prestado nO Exterior, qU.:lndo destinado

a estabelecimento situado na [TaIs."

Fundamental ao sistema federativo, o pn.ncípio que veda

aos Estados estabelecer diferença tributária entre bens c s exva-.

ços, de qualquer natureza, em razão de sua ptbcecJ.ênci<l ou dce m no,

deve vigorar em sua plenJ.tude.

Todavia, no que se tefere à aplicação das alrquot:t::l do
ICNS, se mantidas as disposições -do proJeto, en, diversas operaçõe~
interestaduais ocorrerão graves dcsJ.gualdades entre bens e servi-

ços oriundos do própriõ Estado 'e bens e se rvi.ços adqul.ridos fora

dele. Tais diferenças implicarão em sens Iveas preJuIzos, tanto

aoJ E:.tados e MunJ.cIpios, corro a fabricantes e fo;necedores

Propõem-se, assim, alteração no parágrafo 99, xese rvanõo-c p~

ra regular a fi'Cação das alíquotas nas operações internas, mantido
o preceito contido originalmente no proJeto, maS regulando-se em

dois parágrafos o problema da trJ.butação das oper<:lções interesta
duais com mercadorJ.as/e serviços destinados a consumicJ.or final, de

tal sorte que, no caso das· operações entre contribuintes, seJ'a ma,!!

tida a carga tributária aplicável ãs internas, atribuJ.ndo-se <:10 E,!

tado de destino a diferença entre o imposto cobI:ado no Estado de

origem e o normalmente cobrável nas operações internas

Quanto às operações com consumidores finaJ.s, não contnbuín

tes, mantêm-se o criterio do"'prOJeto, de tributar-se c...:.c!usivamen

te no Estado de origem. dad§l.S as. aifi.culdades de controle nas fro!!

teiras estaduais.

Essn proposição, a par de dar maior ~ficiência ao IC'IS, nas

t!:"ansações int.erestaduais; atende aos Estados, conforme pode ser

observado na "Carta de canela", documento fruto das reflexões de

Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do DistrJ.to Fed!,

tal e dos Territórios, reunidos em Canela, n<il Rio Grande do Sul,en

tre os .dias 7 e B ilo corrente mês. -

ENENDA
Emenda substitutiva do parágrafo 99 do artigo 272 e acn.tu.va

ao mesmo artigo. .

Dê-se a seguinte redação ao § 99 do artigo 272, acrescentan

do~se dois parágrafos, com os números lo e 11, c renumerancio-se;

demais.
"§ 99 - As alIquotas internas, nas oper-eoêee relativas ã

circulação de mercadorias e nas prestações de servicãs, não pode

rão ser inferiores às previstas para as ope~açõos interest.adua~s
§ 10 - Em relação âs operações e pees eacões que des~ineM

bens C serviços a consumidor final localizado em outro Estado ad,2,
eec-se-ê ,

I - a alíquota intere.stadual quando o destinatário for co.!},

tribuinte do imposto. ou

11 - a alíquota interna_quando o dea tn na câ r'Lo não for con

tribuinte. ~

§ 11 - Na hipótese do .item~I ôo pürá9rafo anterior, caberá
,. 00 •

ao Estado da localização do destinatário o imposto correspondente

ã difere'nç,a entre a alIquota interna e a an ee res tecuaa ,

JUSTIFICACÃO

JUSTIFIC1'i:C1í.o
A emenda proposta visa apenas a adequar redacionalmente

d1.sposiçõas contidas nos pt:eceltos eeeeeeeoe , sem altel:ar-lhes

conteúdo. :r:: que tendo sido prevista, no item I do parágrafo 10 do

• ::t~:oC~~~U:i:::~ ::o:~~::l:md:a~C:~an::n::~:ê~~::a~: ;:::~:~d:~::-
a base. de. cáLculo ao invés do ob)eto da. t.r1.btl.t.a~5.(). 'Ero?Qem-se.,ü5

sim, em substituicão ao citad~ item, d acréscimo de um ;Ltom ao § 11
do mesmo artigo, que trata de eK.t.ensões do campo de incidência do

a Ludf dc imposto estaduaL
por uma questão' redacion'al, no artJ"go 270, que define a com

p~tênciaimpo:itivada_União, ao excluir-s: a .lnCJ.dência do A imposto
sobre operaçoes de credito nessas Er-eneacoes , saa-ee referencia e~

pressa ao dispositivo do Q.rtigo 272 que prevê a incidêncJ.i.l do ICMS.

Essas proposições aecccrerm de exausmvc estudo realizado P!t
los Secretários de r'eaenda e de Finanças dos Estados. do Distrito

Federal e dos Territórios, ccnaubs eancaado na "Carta de Canela" a

mim enviada.

EMENDA lP15239-9
tJ DeputadO l'tN'l'ONIO BRI'l''l'O&u1.~

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

EMENDA lPl5238-1
fl Deputado ANTONIO BRITTO

r.c- 1U1D'.U....'<.~.D

r=;;;~;----"]
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Art. 272 - •••••••••••••••

§ "_ - • 00.0 o 00000000000

11 - .incidirá sobre opéÍ:"ações de crédito, quando relativas a
circulação de mer~adorias e a pres-tao;.ões de serviços realizadas pa-
ra consumidor final." '~. • ..

tá

~ . ~
Emenda modificativa do parágrafo 39 do artigo 270, aditJ.va a

parágrafo 11 do artigo 272 e sQP,.Eessiva do item I do pat'ágrafo la

do artigo 272. --

Dê-se ao parágrafo 39 do artigo 270 a redaç~o a..baixo, acres

centando-se o seguinte item ao parágrafo 11 do artigo 212, renume

rando-se os demais, e eliminando-se, em conseqüência, " item I do

p<:l.rií.grafo la do artigo 272.

"Art. 270 - •••••••••• ••

§ 39 - O imposto de que trata o it~n V npo incidirá sobre as

operações de crédita a que·5e refere o item II ,do parágrafo Ú do

artigo 272.

SuPrimir a expressão "implantat' programas de consttu;:à:l te
moradias" e acrescentar após "saneamento básico". a ecressêc "e te~ urtan".

A Emenda pretende explicitar a ccmetêrcãe dos lIlJnicípios Quanto aos setores da

questilo urbana responsáveis lE1a rre1tmia csq..B1.ll:B:e osvida emp::p,da;i:es das ciceoes
• As referências do arcísc II quanto ao setor habitacional

caracterizam-se redl)lldantes, una vez que "promover a melhoria das ccoorcões habi

tacionais" inclui quaisquer ações voltadas ao desenvolvimento do setor, inclusive

a irrplaotar;i!lo, execução e aCOlTpanhamento de programas. justJ.ficando. assim, a ex

c1osílo da expressão "lrrplantar programas de construção de moradias".

A inclusão da expressão "e de transporte urbano" faz-se
1q)rescindIvel, pois inpêle-se reconhecer a prcmoção da melhoria das ccrcicões de

transporte urbano da população como ação do ITUnlcíp!o, por coostânur-se, jlJt1ta

Ilel'lte ctIll o setor habitação e saneamento, scccrte da função urbana e demandar

tratamento integrado. quando localizada no espaço urbanll.' Vale observar, ain:B, ee,
por tratar-se de atividade de cunho local, o trUnicípio brasileiro tem concentrado

esforços visando ao apr.llllOramento do setor. com objetivo de prcmver o desenvolvi
aento urbano nas nossas cidades. -

«, •• CUJO SIGILO E REPASSE SERÃO REGULADOS POR LE:I,"

Dê-se ao artigo 66, § 1Sl, inciso II, a seguinte

JUSTIFICAÇÃO

A "RESSALVA GA'RAU'!E A PRO'fBÇÃO no S'lG'll.O no :I.'N'FORl.\J\N'rE ~ms

CASOS EM QUE A .LEI PERMITIR o REPASSE.

~
Suprima-se o item v do artigo 264.

.JUSTI FICAC:;:.oI. ,0 dispositivo rompe tradição secular de nosso direito e .l.nvi

biliza a cobrança da Dívida Ativa, estimulando os contribuinte.s ta
tosas. O que hOJe se chama de "privilégios da Fazenda Pública" sã

meros eXpedientes práticos destinados a superür dificuldades buro
crãtieas e a natural lCntidão da máquina estatal, no sentido de co

brar seus créditos, cUJO volume requer um tratamento processual di

ferenciado. Não é possív~.l submeter a cobrança da Dívida At.iva aos

percalços e formalidades do rito da cobranca judl.cial ap1l.cã'lel

execução dos créditos privados, $abidam~nte mOI:OSO Note-se que se

for mantido o dispositivo, a Fazenda fJ.cará em posição rrenos favor

ves do que qozam: a) as instituiçáo financeiras partlculares, n

execução dos créditos garant,..Ulos por alienaçno fiduciâria (Cec.-lei

?ll,de 01.10.691; b) os condomí.n.....os irrobiUários (LQ1. 4591, de.

16.12~64,art 63); e c) os jtrrr-azens gerais (Decreto 1 lq.2, de

21.11.1903) que dispõem de ~xecucão 'privada e não prccis<l"l vil!er-se

do Judi~iãrio para cobran.ça de seUs crédl tos.

• Ora, onde mais prepondera o interesse público, preservado po

aql.lelas leis, senão no obJetivo de permitir à Fazenda a mais rápida

realização da receita, s"llbendo-se que, em geral, o crédJ.to fi!.ocal é

aJ~i'Z.ado bastante tempo dopois de sua consti~uiÇão. o qUt" )5 benefJ.

ciou o contribuinte inadimplente.

Na verdade, o que se denomina "priVilégios" são antes simples
"prerrogativas", justificadas pbr Juristas do porte do Prof. 5eabr

Faqundes (apud M. Flak.s "Comentários à Lei de. E~ecução Fiscal" ,pãg
2), e que resguardam o interesse da comunidade que os créditos trJ.

bu;ários represen:am •
A repercuSSao do dispositivo focalizado sobre as receitas es

taduais foi evidenciada pelos Secretários de Fazenda e de Finança

dos..ctados, do Distrito rederal e dos Territórios, na "Carta de C
nl::!li1N

• após 'terem estudado as implicacões .:'IlIlplas da vcd<Jcão nol

contida.

"Compete, ainda. aos municIpios: 11 _ promover
a melhoria das ccndrçães habitacionais, de saneamento básico e de trens
porte urbano da populaçilo". -

EMENDA lP15237·2
ê' OoputDdo ANTONIO "RITTO

EMENDA lP15236-4fl ""putodo ANTOmO BRITTO " ... ---------] l: -;;;~~=:J

f'l Plenário ....' ••m."""'""••"... ~ R~-';;'~J"ã7J

EMENDA lP15235-6
(ti oeputado Antôn!o Britto
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v - regulnr a forma.poll'O, tredi~ntc deliberação dos Estados e

do Distrito Federál, isenções, incent.ivos e beneficios fiscais se

rão autorizados."
l!3;:~::==J

(TIUj'~"ãiEJ

JV5TIFICACJ\:O

O texto do artigo SO, corno está posto, inviabilizará muitas

das atividades normais da ildministração pública. Os conceitos de

"processo públi.co" e "aucllência" são vagos, e suas aplicaçõe~ a
quaisquer tipos de "concessões, autorizações, permissões, licenças

ou privilêgios econômicos ae qualquer natureza à entidaoo privada I

por parte do Poder públl.co" propiciará ursa rigidez indeseJáVel a

assuntos que, por seu valor e importânc.i,a, não r-erece r í.em tanta
burocracia e trâmites Ainda que a intenção s e j a a de proteger
os bens públicos, a redação do prOJeto padece de Ul'1 exceaao de z!t
10 ccmun a quem não vive o di'a'"-a-dia da aàministracâo píiblica. Há

que se aperfeiçoar e agiliZar es eê , e não torná-la emperrada
inviãvel~

~

, Suprima-se o parágrafo 29 do arUgo 81 1 passando o SeU p<:lrã

9r~fo 19 a parágrafo único.

,JUSTIFICACJi.O
O parágrafO 29 do artigo 81 contraria UMa nozna consagl:ada l

que estabelece, resma que a prazos mais longos, a prescrição âe

atos. Mesmo que o obJetivo maior s e j a resguardar os bens pübli
cos, é inadt1is$ivel que alguém venha a, 20 ou 30 anos após, • ser

chamado a Justi.ficar atos 'que, pelo próprio prazo decorrido, são
de difícil :::econstituição. Como para outros atos ou guarda de dg
cumentos inexiste a imprescrJ.tibilidade. o texto proposto poderá

tornar-se instrumento de inJustiças. O interesse da comunidade d~

ve ser sempre resguardado, m'}S" não serã tornando imprescrltIveis os
ilícitos qu~ se resolverão os pro~lemas. Mais importante ê a ag!
lização dos meceru.encs ee f!,sca.í~zação e os processos dli!' ilpuração
dos .fato~ e a devida respons.;lbili.zaç;;'o.

Suprima-se o artigo 60.

EMENDA lP15250-0 •
[J Depu tado ANTONIO BRIT'l'O

r.r----------uno,.ul";':.;Io. .._--.

p=;;;;;;;'~
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Suprima-se o artigo 393.

JClSTIFICACÃO

~

Dê-se nova redac:ão <la i tem II do § 10 do artigo 272.

"lI - não compreende o m~ntante do -imposto sobre produtos in
dUJtrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes
relativa a produto destinado a industrializacão a"'u ccnezeí.e Lí.aaçâc ,

configure hipôtese de Lncadêncí.a dos dois impostos."

JUSTIFICAÇAo

Por decJ.são unãniIDe dos secreeêcace de r'aeenda e de Finanças

dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, reunidos nos
dias 7 e 8 de agosto de 19.e7, em cenere., no Rio Grande do Su1, ccn

fbrme constou na "Carta de Canela", foi aprovada a apresentação da
emenda acima, a gual busca, basicamente, a Justiça .fiscal.

De fato, a redação do ProJeto de Constituição permitJ.ria
prática, jâ a nível constitucional, de evasâo tributária Assim,e
aparações realizadas por fabJ;'1cantes diretamente a consumidor final
o ICMS seria parcial e colocarJ..ã..Q comerciante devidameljte estabele
cido em desvantagens e,m ;etacão~ a xeyendedcxes não ins.ett"itos.

Da outra parte, 11mi tarnôo-ee a exclusão do IPI ela base de cál
cuIa do IêMS às operações que destinem mercadorias a industrializa
ção ou a comercialização, permitir-se-á uma perfeita equalJ.zação da

carga fiscal do iI"posto, a .nível do consumidor final, coibinclo dis
torções nas práticas cOI'\1~rciais,

En1:.endo que o esporte amador deve ser incentivado, pois

uma das mais salutares forma§' de lazer. Entretanto, obrJ.gar que
a ele se).am atr1bu!dos benefícios de natureza fiscal ê algo eXag~

eaac, pois exae tea também outras tantas prJ.oridades a serem aten
didas que a eaeaçãc prévip. dessa ou daquela terá, corno Único efe!
to pràtico garantido, a reduçáo das receitas públicas

A criativ~dade deve ser estimulada no sentido de encontrar

outras formas de atingir os obje txvce de desenvolver as práticas
esportivas. Os recursos públicos, poréI'l, devem ser pri(.lrJ.tari~

mente canalizados para dema~as sociais mais urgentes, tais como

,alimentação popular, habi tacão~ .saneemerrec e educação.

t: Plenário

EMENDA lP15246-1 i
['J Deputado ANTONIO BRITTO ......

EMENDA lP15247·0
l:J Deputado ANTONIO BRITTO.u'O.

tJ Plenário

f:I-;;;;;'~~
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Dê-se ã alínea "d" do item XV do artigo 12 a seguinte redação

"d) não haverá ~risão ci'v:il por divJ.da, salvo nos casos de
o~rigação alimenta:t e depositário infiel, J.nclus:ve de tributos re
colhidos ou descontados de terceiros,"

Restabelece-se norma tradicJ.onal em nosso da xea tio tributário
e que nada tem a ver com a preservação dos direit.os e Lí.bez-dedas

fundamentais, cem a reãaç~o constante do anteproJeto d.. Com.tssão de
Est.udos Constitucionais, presidida pelo Jurista e constituinte Afo,!!
80 Arinos.

A prisão, nos casos citados, constitui e f Lcn.en te nccanismo de

induzimento ao cUMprimento especifico da obrigação, ãll'.phnnclo as gE:
rant.ias pOij; recursos públicqs" e dos créditos tributários que ê o
<>bJetivo real a alcançar, colio.p'I"o~lilmado na "Carta de Canela", fiE
ll'lada: pelos Secretários da tf"{Jzenda e de Financas dos Estados, do Dis

trito Ft!deral e dos '1'érritórios, ' -

JUSTIPICAÇAo

De acordo 'Com o ProJeto de ccns ti tuição, o parágra.fo está su

bordinado em set.e itens, a19~S plenamente dispensáveis e outro;
inadequados. • ~ •

O item I Justi.fiCi1!S~ apenas' pelo fato de, no item UI do

"caput:"; baver a indicação de alguns contribuintes do imposto. Se
no "Cêlput" também fo'r eliminada a ind!.cação, perfeitamente dispen
sável, também o item I poderá ser eliminado.

O item V, na verdade faria ressurgir a figura da isenção de

imposto estadual mediante lei complementar, c8ntrariando o dispos

ec no j.tem lU do artigo 266. O item VI amplia os beneficios às
exportações, igu.almente via lei complementar, o que ãevc ea.a estar
a cargo da legislação estadtial.

O item VII, que t.ransfore!!:i no V, praticnrnente manteria a
atual fo:trna de concessão de i:!fenções, isto é, através do CONFAZ ,

C()n~elho de Política Fazendária. Entendo, porém~ que as isen-
ções, incentivos e benefIcios fiscais devam ser concedados por
LEI ESTADUAL e apenas eutor í aadcs em ccevê-u.c CO"l\ o obJetivo de
serem evitadas as chamadas "guerras fiscaJ.s" entre os Estados

l? Plenário nl...../~O...JO'.\II<..1..10-__-----:=J

EMENDA lP15243·7
(l Deputado ANTONIO BRITTO

Dá-se nova redaçã'o ao artigo 460.

"Art. 460 - Até que sejam fixadas em lei complementar as ali

quoêas do imposto sobre vendas a vereio, a que se ";;-efere o § 59 do
art. 273, não excederão um por cento."

JUSTIFICl,('~O

A criação do inlpost.o sobre vendas a varnjo é uma inovação em

termos do Sistema Tributãr~~ atual, em que pese Já ter sido te!'nta'"
da anteriormente. Trata-se de um imposto indireto e, corno tal,in
Justo socialmente, haja vista não conseguir de maneira eficiente
identificar as reais condições de contributivi.dade de quem efet!v!.

wenee irá sofrer o ônus ':z0 tributo.
Por outra lado, a sua cc,rrança enseJará eueencc da carga tr!

but5ria incidente sobre os con$~i,\ores, os quais J1í são e..ccessiv!!
Mente penalizados por tantosofOutrõs impostos .indiretos ...

De modo a não agr.:::tvar os. aspecto·s regressivos do aas eena Tr!.

butário e: igualmente, não retirar dos hunicipios esta importante

fonte de receit:as, propõe-se a redução da alíquota máxima para 11,

até que estudos mais detalhados e profundos indiquem qual o percen
tual adequado, de Il'odo a at.E:!nder obJetiVOS fi.scais e sociais da m,!

'neira mais justa possível.

=-._-------"'''''"''''',,',---------,

~

Emenda ll'.odificat.i:va dos artigos 277 e 279.

Inclua-se, nos al:tigos 277 e 279 e onde couber, a expressão
"e .dos Territórios".

,JUSTIFI cAçA0

A alteração visa a permitir que os Territórios continuem a
receber recursos do Fundo de t>art.icipação dos Estados e do Distr!.
to Federal. •

A medida foi reconheêlda como Justa pelos Secretários de F~

zenda e de Financas dos Estados. do Distrito rederal e dos 'rerri

tôrios que, :teunidos em Canela, no Rio Grande do Sul, nos dias 7

e S do corrente, subscreVer<lM a "Carta de Canela".

rn TU.OIlUU .. ".;Io --,

I:NENDl\

Suprima-se o parágrnfo 39 do artigo 272

JUSTIFICl\ÇAo

J O dispositivo focalizado, como está redigid<?o abrange a pos-
si1:lilidade de transmiss3:o, por herança, de Inôveas para res í.dêncí.a

do cônjuge ou dos herdeiros, sem paqanenec do imposto.

Da forma como a questão foJ. colocada. embora o obJetiVO te
nha sido o de excluir-se da tributação a transmissão, por morte,do
Gnico imóvel pertencente ao cônJuge eobxevã.vanco , princ:ipalr-ente
naqueles casos em que sua situação financeJ.ra não lhe permit{l su

portar o encargo da. t:ribU~;ç'ão, termUtarâ por perm~tir a transfl:;!

rencia de verdadeiras fortunas sem o pagamento do tributo, U\'Ila vez

que o dispositivo não lJ.mita a quantidade de imõveJ.s a serem tran§.
feridos aos herdeiros. e nem o v<llor dos bens

Justifica-se, pois, a sJlpressâo proposta., tendo em vista que
as leqislaç5es locaJ.s poderà~ estabelecer a isenção na transmissão

de \UIl ünico imóvel residen~al:~"'e baixo valor, para o ;ônJuge so-
breviven te. • EMENDA lP15253-4

l:J Deputado ANTONIO BRITTO 8,;;;;::::'---,
~

E~n:NDj\

Suprima-se a expressão" ' •• inclusivê para incentivos e be

ne~Icios fiscais pertinentes." cStnstante na parte final do pará
grafo único do artigo 394.

JUSTIFIC'l\çAo

O turistro ê 1Jna importante fonte de renda para regiões do

pais, inclusive carreando divisas do Exterior Entretanto, en
tendo que a prioridade pa~ a.tribuição de ihcentivo$ e benefícios
fiscais vincula-se a aspectos ligados a demandas sociais mais ur

gentes e indispensáveis ao cidadão brasileiro. Apõs resolvermos

ou minimizarmos questões como alimentação e saúde popular I habit~

ção e sanea1llento público, educação e sequrança, entre outras,
que poderemos, co'll trais razâ9"'1" atrairi'lQs o turisfl'o, Enquanto a
Rlaior parceJ.a da popUlação vi';-er eI'l. estado de e:ll:trema pobreza e

r:om tantas injustiças soci~s, ~ ~UMinuição de recursos.. fiscais do

governo ..em favor do tu~ismo é uma temeridade.

EMENDA lP15245-3tJ Deputado ANTONIO BRITTO
~

Dê-se nova redação ao it;m II do artigo 2:92 •

"lI - realizar operações de crêdito que excedan o tl'ontante

das deapesas de capital, acrescido dos encargos da dívida púhli
ca, exceto nos casos de antecipações de receitas;"

JUSTIFICACM

Como é sabido, as variações observadas no fluxo oensal de
receitas públicas niio acompanha de forMa perfeita a e.tecução de

despesas, de tal sorte que ocorretn flueuações dJ.ferentes em • um

e outro segmento. Enquanto a receita está ligada a proble'llas
administrativos lleis tributárias), econô'Ilicos {conjuntura de
preços e saláriOS, nível de emprego e atividade industrial e C2
Mercial, etc.) e até climáticos (safras agrlcolas, secas e inun.

dações), a .despesa pública máfit.ém certa regularidade e, em da
dos momentos, aurnent<l significi:l.ti-veurente. (aumentos do funciona
lismo, por exemplo), o qu~('Cria' UM d,scampasso entre idgressos

e dispêndios. Parâ "manter' uma regularidade no atElnditl'cnto de

seus compromissos, vê-se o qoverl1o, freqUentemente, il"lpelido a

buscar empréstimos a titulo de antecipações de receitas. Es

t<l5 não devem, para perfeitamente atenderem seus objetivos ,~.
tarem inc~urdas entre as vedações prev.istas iO item 1:1 do at."ti
go 292.

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

~

Dê-se nova redação ao item I do § 19 do o1lrtigo 288.

"Art. 286 - ••••••• ,

§ 19 - • ••••••• •••• ~

I - Autoriiacão de operações de crédito.por antecipação da
Receita que não poderão excedor .:l quarta parte da Receita total e.2
timada para o exercicio'f:j,nanceiro e que daverão ser IJ.qU:l.dadas atê

n pritneiro mês do exercicio sQguinte."

JllSTIrICAÇÃO

O dispositivo alteraao rO'TIpe uma tradJ.ção histórica nas·Con§.

ti tuicões Brasileiras. Tendo em vista as dJ.fJ.culdades financeiras

vJ.vidas pelos Estados, é insuportável a liquidação das antecipações

de recel.ta dentro do próprio exercíc~o financeiro. Ressalte-se
que no Il'es de deozernbro as despesas são assoberbadas com o paga"1en
to do déc.imo"-terceiro salario/'" l\ss1ro sendo, sugere-se a manuten
çáo da tradição histõr:ica, prevendb-s.e -a l:iquidação das antecipa
ções até o priMeiro ~s. do tXe~cIcio subsegOente.

EMENDA lP15249-G
!:J ""putado ANTONIO BRITTO ..".

tJ Plenário
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EMENDA 1P15254·2
[J Deputado ANTONIO BRITTO

[J vPi'Wuo
p-P;;~;'-'---J

fI0'êJã7J
'''''''U''';'.'''õ''

I - 50% (cinq{\enta por cento), no -ntmnc , na proporção do Va

lor) adic~onado nas operaçôes relativas à circulüçãõ de Mercadorias e

nas prestações de serviços, realizadas e11 seu território,

II - até 50% (cinqüenta por cento), de acordo C011 o que dispu
ser lei estadual.

.:roSTIFICACII.O

o caráter de imposto sobre a produção, predominante na lmpIant!
cêe do IOi em 1967, foi aos poucos transformando-se. Assim, a ten_

dênc.La aeue t é a de .ceee vea mais, ser o ICH ou o novo ICMS um impos

to misto, ou seJa, sobre a prclcÍução e sobre o consumo. -

Por outro lado, a redistr~bui~ão das receitas públicas e a cor
reção de deseguilí.brios sõci'b-ec-onÔ1nicos l:mnbém deve se iiar OM nivel
de micror.egiões que compõem os próprios Estados.

A propOSição, portanto, busca torna'r rnai.s flexível'o critério

de cálculo do retorno do ICMS dos ~lunic1.pios e, por ccnsequanee , au

mentar a autonomia dos Estados para legislarem sobre o assunto.

De outra parte, a cabeça do parágrafo s0rfeu alterações formais
retirando-lhe expressões ociosas.

suprima-se· o par~grafo 19 do artigo 276

JUSTIFICt\ÇJio

A forma de atribuir a partlcipD.ç~O dos f.lUnicípios na arreca

dação do IcMs está colocada de modo a gerar intermináveis PlscUS

sões e criar sérios problemas ã administração tribután.a.

De imediato fará ressurgir antiga düvida sobre o que é e

que não é serviço, um dos argumentos que de ce rmãn az-en , LncLus Lve se

fusSo dos impostos estaàual e municipaL

l'or outro lado, um p~'oblema interno da administrador pübH.

co, qual seja a partilha da receitá de impostos, envolverá os con

tribuintes, que estarão obrigados a separar, nas suas operações e

informações fiscais, O montante de impostos relativos a serviços a

cons.umidor ~!..nal e a intermedprio. _Mais. determinará que ele
efetivamente salba a correta destinaçae de serviço, o que nem sem-

pre é verdade .
g fundameptal qUe o nevo Sistema Tributário tragá aperfeiço~

aenecs e·simplifique, tanto para o contribuinte como para o admi

nistrador público. :e, po'rtanto, imperativa a supressSo do refer!,

do parágrafo.

.-
EMENDA IP15255-1f'l ""putado ANTONIO BRITTO ------ -~ p -~~~~' ~

p:rP"lcn5rio ."..."'"." ,,.......... - - =;J r:ij-7~szs;J

lUlt>'.U.""é.,çi,,,-----

Suprima-se a parte final do parágrafO 29 do artigo 257, onde

consta
" ••• A administração tributária, aspecr.ajnen te para confe-

rir efetividade a esses ob je t í.voe , poderá idenbficar, respeitados

os l:hreitos indivi.duais e nos terMOS da lei, o patrimônio, os ren

dimentos e as at~vidades e conêrm cas do contribuinte

JUSTI['ICJ\CÃO

O texto a ser supri,!!~do, aléI'l de desnecessário, é lim,-tador

do administrador tributário. são desnecessárias as eençôcs aos

direitos ind~viduais e o cumprimento da lei, por.s são regras maio

A matéria deve ser tratada a nível de lei complementilr.

EMENDA IP15259·3
flL'-.:o::n!:pu::ct:::ad::o:...AN=T::;ON::.:':;O...:B::RI:::T::.:T:;O :=J_-' L;~~~'~~

......../nu'....,.U••••,..... ---, ~..f.~
tJ Plenário j bv O8jS71
___________ TurO/lu>t"'•••••

Dê-se nova rerlação ao tnc i s c lI! do art. 272:

"lII - operações t-e'l a t r vas ã c i rcu f e câc de mercadorias, inc1l!
s tve energia e tê er-rca , e ã prestação de serviços; e"

EMENDA 1P15263-1
(l Constituinte cosa PAULO BISOL

f'l PLENARIO

f'l3;;;;;':=J
flUj'~ãmJ

JUSTIFICACAo

§ 49 - '!od.os os que tive:ram direitos pollt!
cos suspensos pelos Atos Institucionais, no exercfcio de mandatos

eletivos, contarão para efeito de pensão, Junto aos InstitutoS de

Pensões das Casas Legislativas a que pertenciam ou junto aos Insti

tutos de Pensões dos Estados onde exerciam mandatos.executivo's, o pe
rIada OGR\~endido entre a data da suspensão de direitos pOlltico;

e cassaçãô"'êÍo mandato e a data de 28 de agosto de 1979, dia em que

a Lei 6683 extinguiu os efeitos da inelegibilidade provocada pelos
Atos Instituc:ionais.

r.r--- 1( ..al.utTI"~.~ia' __,

Emenda M:ldi.ficativa ao artigo 4.15 do ProJeto de Constituição

Dê-se ao artigo 475 a seguinte redação

Arte. 4.15 - :e concedida anistia aMpla, geral e
irrestrita a todos os que, no período de 18 de setembro de í946,

até a data da promulgação desta Constituição, foram atingidos, em

decorrência de motivação po11tica, por qualquer diploma legal, a

tos institucionais e complementares, ou atos administrativos, e ece
abrangidos pelo Decreto Legislativo n9 18, de 15 de dezembro de

1961, bem como os atingidos pelo Decreto-Lei n9 864., de 12 de se

tembro de 1969, considerando-se preenchidas tod.as as exigências

das leis e estatutos que regem a carreira de servidor público ci

vil e militar, da Administração Direta e Indireta, na presunção
de que foram amplamente satisfeitas, não prevalecendo quaisquer!

legações de prescrição, decadência ou renúncia de direitos, sendo

lhes assegurado: I •

1: - reintegração ao serviço ativo e promoções

da carreira, com simultânea transferência,~, ã inativi

dade, salvo os militares que desejarem permanecer em atividade,

que ficam obrigados a realizar os cursos previstos para as promo

ções alcançadas;

XI - promoções a cargos, postos, graduações e

níveis, que obedecerão aos critérios de antigüidade, merecimento,

escolha e em ressarcimento de preterição, bem-come os definidos

por leis especiais relativas a acnes de guerra e tempo de servi

ço, respeitadas as perspectivas de carreira de cada um ao maior

grau hierârquico;

salâri-o-s,-ve-n-c-im-en~~~,- v~n~:;:~;:e;~~t~~~c:~á::~d~~de~~;:~~:~~ P:!l

sões e demais remunerações a qualquer tItulo, calculados e tribut,!

dos mês a mês, em cada ano I a partir da data do afastamento do ani!.

tiado, como se não tivesse sido afastado do serviço ativo, ccn seus

valores corrigidos monetariamente até a data do pa,gamento efetivo.

IV - contagem do períod,o dé afastamento cg

mo tempo de efetivo serviço prestado, para todos os efeitos legais.

§ 19 - Ficam igualmente assegurados os bene

fIcios estabelecidos neste artigo aos trabal~adores do setor priv,!

do, dirigentes e representantes sindicais, quando, por motivo ex

clusivamente políticos, tenham sido punidos, demitidos ou compeli

dos ao afastamento das atividades remuneradas que exerciam, bem cf!.

mo aos que foram irnpediàos de exercer atividades profissionais em

virtud.e ee pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos,

na forma de lei complementar.

§ 29 - Os dependentes dos servidores civis

e militares e trabalhadores ~rangidos por este artigo, Já faleci
dos, ou desaparecidos, farão JUs às vantagens pecuniárias da pen

são especial correspondente ao cargo, função, emprego, posto ou grA

duação que teriam sido asseguradas a cada beneficiário desta ani~

tia, inclusive as diferenças atrasadas, até a data do falecimento.

§ 39 - Para fins de apoEentadorLa, o cônjuge

e os dependentes do anistiado que viveram no ex1lio, terão comput.!!,

.. do, o período de vida no exterior come tempo de serviço, comprova

do o vinculo empregaticio anterior.

p=;~~;;'~

~';ffiJ

rr=;:~':~

fui'~õUJJ

~

• Acrescente-se ao- final dq parágrafO 29 do artigo 213 o segu~!l

te te},.to;
"No caso de extinção de pessoa Jurídica, a .não incidência fi

ca condicionada ao retorno dos imôveis aos mesmos antigos propriet! I

rios. "

JUSTIFICACM

JUSTIFICAC1\.O

Pelos mesmos motivos que ~s demais combustíveis não qevem

ser tributados nas operaçõ~s interestadua~s, também o ãlcool COM

bustível deve ter esse tratamento.

rê-ee nova redação ã alín,ea "b" do a tem II do parágrafo 11

ç10 artigo 272.

"b) sobra operações que destinem a outro Estado petróleo,i!!

eãus í.ve combust.íveis l:i:quidos e aeecsos dele der1.vados, álcool

combustível e energia elétrJ.ca."

JUS'l'IFICAC1i.O

A inclusão do texto acima visa a evitar que o contri.buinte,

atraves da utilização àe u"ba pessoa ]uríd~ca, faça o imóvel ~er in

corporado a esta e, na extinção, ser entregu~ a outro, perpetrando

-se, assim, a transmissão sem ônus do tributo.

E totalmente d t s pe ns âve I a menção ã parcela de c cn tr rbum te s
do ICMS, ou se re , em re t acâc ã cn-cut acâc de mer-cedor i a s , prln'clpal

mente pelo fato de r rcar a cargo de l e i complementar a mc t ce câc de
outras categorlãs de contnbulntes (§ 12 00 mesmo artigo).

üe outra parte, o ICf1S se r i e o unlco tmpc s t o a ter contrlbui!!,

te s e spec r r tcedc s no texto con~t\tuc10nal.

, /
Quanto ã mc tus âc da expr-es sâc "energia eletrlca", hâ a nece,!

51~dade de definl-la. 1'015 'rlã~ co~'5t1tUl serv t cc ,

tJ Plenário

f'l Plenário

EMENDA 1P15260-7
f'l Deputado ANTONIO BRITTO

~~~__ ~LUI.'OICO~It"".u.<ow,•• l.

o acréscimo da parte final do parágrafo va s a a permitir que

a lei complementar deee rmí.no a descentralização da apuração do im

posto de renda, de modo a tornar o instrUl"'Lnto cficiO"lte para uqu~

lcs ns eedcs que não possuem e~ seu território os estilbe~ecimentos

matrizes õe "pessoas )uridicas'.

Caso mantenha-se a Iejalip.o. .proposta no p.roj e eo , ~ estaremos

permaindo um verdade-!-;o absurdo, qual se f a a possib~lI.c1ade de um

Est,à'-tt-ibutar a renda gerada ou retida em outro Desta forma
o instrume~to estará sendo' concentrador de renda nas yegiões mais

ricas, o que, acredito, não seJa o nOSSO cb je t.Lvo ,

~
Dê-se nova redação ao artigo 269

"Art. 269 - Disposição legal que conceda isenção ou outro b=.

noficio fiscal terá seus efeitos avat.t eõcs duranl-e o pr~neiro ano

de cada legislatura pelo Legislativo competente, nos te rncs do di~

posto em lei complementar, considerando-se revogada aquela ~lle não

for expressamente convalidada."

Dê-se nova redação ao parágrafo 1'1 do artigo 272.

"§ 19 - Os Estados e o Distrito Fed~ral poderão instituir um
ad$.cional ao imposto sobre a renda e proventos de-qualquer nacure
ea até o limite de cinco por cento, do valor do ampos trc devido ã
União por pessoas fIsicas ou )urIdicas residentes ou C::oniciliadas

nos respectivos territórios, ccnãorme estabelecido en lei comple

mentar "

JUS'l'1FICl\C1lo

A medida ví.sa a evitar que os benefícios fl-scais se perpe

tuem no tempo, contribuind; para erodir. as receitas tribut.ãr~as,a

pesar de terem deixado de cumprir suas finalidades. O te.c co pro

posto criará um vínculo de responsabilidade entre o poder lag.isla
tivcL.~ito e a política de benefícioS fiscais vigente e que irá

reduzir a arrecadação do goverpo

COI\\ a alteracâo acima, festaura-se o espi:rito or:l9ina1 do

dispositivo, tal c~mo const~,.va no ;ritneiro parecer do rt}ator da
Subcomissão de Tributos., Participação' e Distribuição de Receitas.

EMENDA IP15256·9
(!l Deputado AN'l'ONIO BR;;TO
l!J Plenârio

suprimam-se as alíneas "a:' e "b" do lterf. II! do artigo 259.

bem' como a expressão "especialmente sobre." a~ firral desse iten.

JUSTIFICl\("Ji.O

A proposição busca a simplicidade e a concisão do texto

.titucional.
De fato, não há justUicatlva para a descrição de algu

mas espécies de norro<ts gerais em matéria tributã:Ha.~

rr;:;I~~':J

tYi~'SEJ

Dê-se nova redação ao § 29 do art.. 276;.

"§ 29 _ As parcelas de rece~ta Mencionada ~o item III s~ráo cr.=.

ditadas conforme 0$ seguintes critérios:

§ S9 - Caberá ã União prover os recursos fi
nanceiros necessários à aplicação da anistia de que trata o presen:
te artigo.

§ 69 - Sob pena de .responsabilidade civil e
eriJninal do executor da anistia perante o anistiado, os benefIcios

a que se refere este artigo, de.verão ser concedidos dentro do pra:zo
de 90 (noventa) dias a contar da data do protocolo de entrada do r,!!,

querimento do anistiado ou de qualquer wn dos herdeiros ou dependen

\ tes do anistiado falecido ou desaparecido. -

-,r
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EMENOA AOITIVA

S óbvio que não ê aSS1m "tão" lóg1co.

m- 'UTO/,l~ITI'lt.Ç1<l' ~

V~'~~':J

Ki~~JEJ

O homem, ao atingir a última fase de sua exist.ên

ela, a chamada 3.11 vIda, passa a encontrar uma série de d,!
ficuldadE!s próprias da idade. principalmente com relação à

saúde. Problemas imensos slIo enfrentados pelas pessoas ld.2,

S8S e a Isenção do Imposto de renda v!r1.a evHar' as pr!v.,!!

ç!Ses que passam milhares de aposentados •
Por outro lado. deve-se ress~ltar que O Poder P.Q

bUco busca ampal\jlr. gradativamente,os aposentados e pe.!

soas idosas.como já ocorreu com as contribuições para a
Previdência: Social e outros benefícios.com a final1dad~ de

dar maior tranqu1l1dade e bem estar àqueles que esUo che
gando ao final da vida • -

Nestas condições, entendo ser de inteira justiça a
aprovBç~o da .presente emenda, Que vl$a am.enizar o sofrimento
e as dificuldades das pessoas que.dul'ante décadas, contebu!
ralO c.om obrigações fiscais e trabalho, em favor dos seus s2,

melhantes e do próprio Estado •

JUSTIFICAÇ./tO

_respectivos proventos

parágtafo único _ As pessoas aposentadas por

tet:lpo de servIço, compulsorIamente ou por velhIce, ficam

isentas do pagamento do Imposto de Renda proveniente dos

art. 422 •••

Art. 251 - Em todos os postos ou graduações, as promoções
dos militaxes deverão obedecer ao princIpio de antigQidade, para

preenchimento de, no mínimo,. 50% (cinqf1ent:a por cento) das vagas
existentes.

§ ~9 - As promoções a ou de Oficial General serão de li
vre escolha do Presidente da República, ressalvadas as vagas que
forem preenchidas pelo princípio de antigUidade.

§ 29 - Os cursos ex.igidos para a ccnsecuçâc da hahilitação
necessária ao exeeeãcãc de qualquer "posto ou graduação serão, to
dos os nIve,is, compulsórios, respeitadas a hierarquia e a antigüi
dade.

Esse obJetivo somente s;râ alcançado

quando todos os segmentos sociais, particularmente o dos mili.ta

res, se compenetrarem de que os conflitos ocorrentes no processo

político deverão ser resolvidos, exclusivament.e, através de re

cursos oferecidos pelas franquias democráticas e o cxdenamencc j~

r!dico, sem interferências estranhas e indeseJáveis no cenário P2
l1tico.

EMENDA ADITIVA

O afastamento 'das Fl"AA do prooessO paI!

tico interno, exigirá a reformulação de toda a legislação militar,
a partir da própria Constituição FederaJ.., por forma a assegurar
aos militares o direito de, como cidadãos, participarem da vida
polItica do PaIs e, por conseqOãnci,a, as FFl\Jbvirem virem a ser
constituídas de militare.$. que reflitam todas as correntes de pen

samento da sociedade civiL De outJ:o lato há que se proceder a uma

revisão do papel das FFAA na vida nacional, com vistas, se não 11.

inviah1lizar, pelo ~menos a dificultar uma nova intervenção.

Não jUlgamos gue somente com a mudança

das atribuições das FFAA; ou com o aumento das limitações desta

ou aquela organização, podemos impecíir um golpe rd.litar. Nosso oh

_jetivo é, dificultá-lo, na medida que colocamos na ilegalidade;

interferência das FFAA nas atividades inerentes ã sceaeâeôe, redu

zimos sua capacidade de repressão a, ao mesmo tempo, libertamos o
militar do medo e da opressão, abrindo-lhe uma trilha para o exer

olc:l.o de sua profissãei com dlgni.dade e independência. Entendemos~
finalmente, gue as FFM voltadas ex.clusivãmente para a defesa ex
terna, deb:arão de ser tropa de ocupação do PaIs. E poderão tor

nar-se mais operacionais,. a despeito da rectução de seus efetIJos;

em vista de não mais terem a seu cargo a manutengão da ordem in
terna. Ao rr.esmo tempo nos permitirá uma redução dos gastos públi

cos e/ou na melhoria do padrão de vida dos militares. -

Art. 252 - O afastamento temporário do militar e a cons!,
•qQente agregação serão regulados por Lei.

A consolidação mesma do regime democJ:',!
tico está, de fato, na dependência do fortalecimento da Federação 

desconcentração do poder e descentralizagão administrativa - e da

orgüni%ação da sociedade civiL

Finalmente há qUe se Justificar a ne
cessidade de se introduz1r na Constituição, matéria que, normal
mente, seria ObJeto de legislação ordinária. Como muito bem afi;

mau o J?rof. Fausto Castilho, da Unicamp (JB de 12.04.67); "A pen;

tração do militarismo fioS diversos apax::elhos do Estado brasi1eir~
foi implementada de forma única, não eJ{istindo no mundo caso silni

lar. Por isso mesmo o processo de desmilitari~ação também deve se;
de fortrla única".

Acrescente-se parágrafo único nó art. 422 • Pr2.

jeto de Constituição, COlR a- seguinte redaçlio

q.,g.2.!!!:~~ê!!"Y~

O perIqdo de transiçã.9.;..lio autor!t~ds

mo para a democracia ora em curso e a cohsolidação do regime dem.2,

crãtico, pressupõem que medidas ae'rem comadas para neutralizar os
fatores que têm conduzido as FFAA ao papel de ârbitro de crise ã
tutela da sociedade civil.

A busca de soluções eseuzades nai~t2:!!.

rnentação das FFM não tem apresentado resultados válidos e i>íÇ:;ma

nentes , ao revés, em foCOS de exacerbação, geradores de novas cr!

aee , comprometendo as instituições militares com interesses de ID!
ncr-í.as e degradando-as das suas nobilitantes missões ccnseãeucac

naí.e ,

EMENDA lP15267-4 ••~.tI Constituinte ELIEL ROORlGUES----------,

m--- nU~'IUI1I;....ÇÃ~ __,

r.r-- OLU .......'U~'1I1e'lllIce....1I>' _,

r=PiIDB:J

fu!~'ãjl9ã7]

rryMDB~=-:J

Ej"'õf9

1StO ê , aos golpes de E!

Emenda I{odificaHva

Modifique-se o capí.tulo UI - DAS FORÇAS

ARMADAS, do Título VI - DA DUESA DO ESTADO li DAS INSl'I'l'UIÇõES D! 

MOcRlTlCAS, acrescentando-se um novo capItulo correlacionado.

Art. 250 - As patentes" ~~ln as vantagens,. prerrogativas e

deveres a elas inerentes, são garantidas em toda a sua plenitude

aos oficiais das FFAA.

§ 19 - O oficial das FFAA somente perderá o posto e a Pª

tente, benz COlllO a praça com estabilidade só poderá se,;- expulsa ou
excl.ulda, por decisão de Tribunal. Mil.itar de caráter permanente em
tempo de paz, ou Tribunal Especial. em t.exrpo de guerra, como pena

acessória de sentença condenatôrla transitada em Julgado,. restX'it,!

va da liberdade por mais de dois anos, assegurado o direito de re

curso até ao Suprema Tribunal Federal.

§ 29 - A perda do posto e da patente por parte do oficial

df!s UM, e a expplsão ou exolusão 00 serviço ativo da praça com

estahilidade, não implicarão na. perda dos proventos que o oficial

ou a praça já perceba QU faça JUs.

§ 39 - Aos militares são ass~gurados todos os direitos in.
dividuais estabelecidos no Art. • exceto quando flU."dados ou

ou em solenidades militares que não pOderão, por atos ou palav:ras,
indsculr-se em assuntos ou atividades estranhas às FFAA.

§ 49 - O militar quando oficial ou praça com estab.i.lidade,
somente poderá, administrativamente. ser transferido ex-offlcio pC!

rOl a inatividade, por ter atingido a idade lirdte para pe:rrnanênci~
em serviço ativo ou I?or incapacidade fIsica definitiva.

§ 59 - Das punições disciplinares dos militares, ci!l.berá r~

aur.o &0 Poder Judiciário, esgotaàa a esfera administrativa.

Ef.IENDA MODIFICATIVA

Parágrafo On1co - A lei regulará as alternativas para pres

tação dO"serviço militar para os que se ne9'ar~ a ~está-lo, pc;
~tivos decorr~ntes de convicção religiosa.

XIII - A PROPRIEDADE PRIVADA. ASSEGURADA E PROTEGIDA PÉ.

LO ESTADO.
a) A de bens de uso pessoal ou fam1112r ê' insuscetível

de desaprcpraaçâc , salvo por Inar-redâveâ anteresae SOC1al, ou uti>

l1dade ou necessadaôe públ1ca. mediante justa e ãmedaat a mdenâea
çâc , em dfnhe i rc se assim exa gxr- o exp rcprcedc ,

b) a de bens de produção é suscetível de õesaprcpraaçãc
por necessidade ou utJ.1J..dade püblica ou por arrteresse SOC1.al, des

de que necessária ã execução de planos. programas- e prcj e ccs de d!.
senvolvimento social e econômico. sej am eles da União, dos te eu
dos ou dos HUD1.ci:pios, meda arrte justa mdenaaeçâc ,

c;) os cr1. têrios pa-ra de t e rma.na'r o valor e a forma de lE
ôemzaçâc por desapropriação. constem eles da Const1tu1Çâo ou de

Jeas , sempre levarão em conta o não uso, o uso meramente especula

t1VO do bem desapropriado nos últJ.mos três anss e, se bem de prod!:!.
çâc , a llléd18 da produt:l.v.1dade no Illesmo período. alem da s1gnifica

çâc econômica do ato expropriatõno em relação ao pat1"1mônio do e!

proprlado, considerada a base de garantia de seus dependentes;

d) os planos. programas e proj e tcs de ãesenvcjvmento s.2
eial e econômico dos ~!unicípl.os serão subeeeadcs ã aprecJ.açào ]ud1.
caef antes de 1n1C:Lal' as desapropn.ações necessárias.

CAPITULO IV

DOS MILITAltES

CAPITULO UI

DAS FORÇAS ARMMlAS

Art. 246 - As FFAA. constltuIdas pcl.a :f.iarinha de Guerra,

Exército e Aeronáutica Hilitar, são instituições nacionais perma

nentes, subordinadas diretamente ao Ninistério da Defesa, sob o
comando supremo do President& da República. Cada uma das Forças

será comandada por oficial General em serviço ativo, da livre e!,

colha do Presidente da República, que s~rã o Comandante Geral da

lõ'orça e o iinico com o posto mais elevado - Almirante de Esquadra,

General de Exército ou Tenente Brigadeiro.

Parágrafo Onico - 'I'odos os Oflciais-Genera:ts que anteced,!
aro no respectivo quadro, hierarquicõúnente ou por ant.1gfiidade :no

posto, o Comandante Geral da Força nomeado pelo Presidente da Re

pública, serão automaticamente transferidos para a reserva quando

do ato de nomeação.

Art. 247 - Destinam-se as FFAA à defesa externa do Pais.

Art. 248 - AS FFAA, em tempo de paz, kGrão o total dos seus

efetivos limitados a 0,1% (um décimo por cento) da população do

pais, e os seus gastos totais não poderão ser superiores a 5\ (ci!!.

co por cento l do orçamento da União.

Art. 249 - O serviço militar é obrigatório paIa todos os

brasileiros, exceto para as mulheres que ficam isentas em tempo de

paz.

Dê-se ao atem XIII, do Art1go 12, do Projeto de Ccns tn tua
çâc (contido no Título Ir - DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDMIEN-

TAIS, Capi:tulo I - DOS DIREITOS INDIVIDUAIS), a redas:ão aprovada

pela Comissão Temática da scberama e dos Da.reLt.os e üaranta.as do

H~IJ1em e da Mulher, a saber.

m- lnl~'.utTlfl... ÇJi~' ~
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Data vênia, nada menos lóg:LCO que essa lógica. Para 0

p.rar o silog1smo que explica a abstração ê preciso abstrair a "r!.
tio essend1" do Tr1bunal de Garantias Constituciona1s. E aquela v2.

lha. historu do absurdo log1CO: o animal 1. o anJ.mal 2 e o am.mal

3 sio pardos; o ammal 1, o 8nJ.mal 2 e o animal 3 são gatos; logo.

.todos os gatos são pardos. Ou então o orgão 11.1 o orgão Z e o 01'

&ão 3 são tribuna15, o órgão 1. o órgão 2 e o órgão 3 pertencem ao
Poder Jud1c1<Írlo, logo. todos os tribuna1s pertencem ao Poder Judi
eiário. -.

Art. SO - O Tribunal de üarantaas Cons t LtucaonaLs ê cOEl

posto por nove ;Juízes escothadcs em ereaçãc secreta , pelo Congres

so Nac1.onal, em sessão ccnjunta , entre representantes das classes
trabalhadoras, magistrados, promotores, professores unavers I câracs
de matéria juríd1ca, advogados, todos de reputação i.Labuda e 1nd.l.!

cutíveis serV1CQS prestados ã ccnemdade e mdrcedcs pela sccaeda
de civil. na forma da lei.

§ 1 9 - Comporão o colegiado do Tribunal os nove nomes
que ebmverea o voto de dois terços dos membros do Congresso Naeig

nal.
5 Z9 - O mandato ê de quatro anos. vedada. a reefeaçãc ,
S 39 - O Tribunal elegerá entre seus integrantes. se-

gundo as not-mae esuabeaecaõue por t.ea , seu presaderrte , que f1ca no
cargo por um baêm,c e é reelegível. r-eape at.ados os 11mites tempo-
rais de seu mandato. -

S 49 - A função de Juiz do Tnbunal de üaranmas ê in

cOlllpativcl com o exercício de qualquer out:ro cargo oú função públ!.

ea , salvo os membros da magistratura e do H1nistêrl.o Púbhco', afn
da quo apo;;entados.

S S9 - Le1 complementar regulará o processo das êeca-.

sões do Tnbunal de Garantias e os mecanismos que assegurarão a l!!

dependência dos seus Juízes.
JUSTIFICATIVA

E claro, a abstração se exph~a pela "combat1bJ.lua

ção": adotou-se a estruturação do Poder Judiciâno que foJ. Vlto

tiosa na Comissão àe Organização do Estado. Ora. como o Tubunal
de Garand.às Const1 tuciona1S ê, na solução adotada pela úlhma C,2.
aissão alud1da. absorvido pelo Supremo Tnbunal Federal, a ~

l1ainação do pnllle1To se 1mpunha por imperativo lóg1co.

Inclua-se no Prcj e tc de cons tâ euação , Título IIl, como
Capítulo !II. art1gos 49 e 50, o drspos eo nos artigos 41 e 42 do
Anteproj eto eprovadc pela Comissão Temát:a.ca da Sob;um.a e dos Di
reitos e Ga'rant.aus do Homem e da Mulher. a saber

Art. 49 - :E' criado o Trl.bunal de üarunt i.as dos Direitos
ücnseatuctcneas , da Soberama do Povo. da Naca cnaLadade e da Cada

dania.
§ 1'1 - Compete ao Tribunal de Garantias cons tã tucãonaas

apreciar e julgar em últ.1ma mstâncae , os recursos anrerpcsccs de
despachos decaaêra.cs e sentenças prolatados nos autos das ações {Ir!.

vistas no art. 32 desta Constitu:Lção, aj ua.zadas em defesa dos di

reitos e Lrbez-dades indivJ.dua.1s, ccfecavcs e políhcos, e das pre.r.

rpgat1vas aner-errtes ã nacu ona La.dade , ã soberania do povo e â cada
danâa ,

§ 29 - Os conf1J.tos de Jtfrisd1ção que envolverem o Tn
bunal de üerantaas consta tucâcnaas serão resotvadcs pelo Congresso

Nacional.

o Proj e to de Const1tul.çâo fez abstração ~do capítulo III

40 título III do Anteprojeto da Comissão de Soberania e dos üa.rex
tos o Garant1ss do Homem e da Mulher. Em outras palavras, exclu1
DAS GARANTIAS CONSTITUCIONA!S O TRIBUNAL DE GARANTIAS DOS DIREITOS

CONSTITUCIONAIS.

o Tribunal de Garantias Consti tuciona1.s criado na dl.men

são das GARANTIAS CONSTITUCIONAIS não tena senhdo se fosse part;

da ESTRUTURA DO ESTADO, que ê uma estrutura estruturante da prax1s
elo Poder Estatal. Bem ao contrãr10, com a" criação do TrJ.bunal de

Garanhas Constituc10na1!; (tal como acontece com a cr1ação da De·
fensor1a do Povo) o que se pretende cons.trU:Lr é uma estrutura
truturante da praxJ,.S do Poder Social ou da Soberan1a do Povo. é
justamente o contrâr:l.o do que está pl'essuposto na abstração feita
lIelo anteprojeto da Comissão de Sistematuação. O que se quer é um

Tribunal fora e acima do .Estado para julgar o que está aelma e fo

ra do Estado, a dignidade da pessoa humana ind1vidual ou coletiva
.ente determinada. O que se quer é que o Supremo Tr1bunal Federal

seja }udiclãno, 1StO é, estatal, e que o Tribunal de Garantns

Constitucioml.1s seJa polít1co, 1StO é. social por cxcelênclll

Em sUma, o Tnbunal de Garanhas Conshtucionais foi

criado pela Comissão da Soberan1a e dos Dire1tos e Garantl,as do ",2.
mCIIl e da Mulher para. corr1g1r o ma1S grave defeito da organJ.ução
normativa do Bras1l, qual seja a ausenc1a de f\ed1ação entre a so
ciedade e o Estado, que produz a hipertrofia dos Poderes Estatals.

em conseqUência da qual o Estado deixa de ser o que deve ser, ist6

ê. UI! instrumento da socJ.edade CiV11.

1'01' último, não ê demais regJ.s.trar nos ana1s. para el1
1I1nnr o Tr1bunal de Garantl.as Cõnstl tucJ.onus é preciso ellM1nar o

mais importante aporte produzido pela Comissão da Soberanu e dos

Dire1tos e Garant.las do Homem e da Mulher. qual seja o pnncípio
da não 1imitação do controle Jurisdic1.onal da conshtuc10nalidade,

b muor avanço da historia universal que poderíamos produZ1r

a nossa Consh tl.lJ.l;ão.

Pelo menos, vamos pensDr duas vezes. lembrando sempre

que o futuro nos julgará, A emoção corporabvJ.sta do Judlcl.áno é
medi:ocre dentro da questão cquacionada. O que importa ê o Julgame!!.
to da Hl.stôT.1a.

Juízes sem vitahc1edade, sim senhores; escolhidos pela

sociedade, sim senhores, por'lue a histôna demonstra que. em maté

ria do Direitos Humanos fundamentais, os juízes vitalícJ.os e as e!

truturas judic!a!s-estatais se afeiçoam fácil e sofistlcadamente

rud.uo/coM'"'lo/• .,.O•• ,»lo ,

EMENDA lP15264·0 :
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DISPOSITIVO EMENDADO: Art 351

sopr íma-ae , da redação do Projeto de Constituição, o Art 351,
e reranerem-se os demais

JUSTIF'ICAçnO

SubotdlnarélC!S interesses e diretrizes de Sistema Onlco de Saúde, "as P.2,
líticas relativas à formação e utJ.lização de recursos hcneoos, a msunos , a
equipamentos • a pesquisa e ao desenvolvimento c:lentif lco e tecnológit:o na
área de saúde e de seneeeeotcs é carac1eell;izar o Iato de que o Estado passa
rá a determinar, de f ato e de acordo cOOlhnteresses. ate agora não especi1 lI:.!
dos, do Sistema !Joico de saúde. o q..e ceera ssr pescuísadc

Não leva, na devIda apreciação, o interesse e a liberdade individual ou

a vocação pessoal do pesqu::.sador.nesses pesquisas.

Por outro lado, quem e emque formar, ou quem e em que Qualificar, e a.§.
sim por diante, ficam condicionados e sujeitos a quem coordene o rei erido Si.!

tema de Saúde.
I:: inactnissível admitir que o pensamento científico, voltado para

área de Saúde, passe a ser o pensamento estatizante sobre o assunto.

I::preciso defender o direito e a inata vocação profissional, e não o r.!!

torno aos tempos da inquisição.

~~~l!El~~~li~ J
A nossa intenção com o presente dispositivo é

não deixar dúvidas quanto a aplicabilidade do principio da Lsononj a
em relação, aos servidores públicos. I

Entendemos que, assim o fazendo, possamos ev.!.

tal' que ao serem criados novos cargos na esfera tanto do zxecut ívc ,I
quanto do Legislativo e do Judiciário, artificiosamente. atribua-se

vencimentos di rerenc rados entre ocupantes de cargos e funções rque í.s

aos já exaatentes , ,

O acórdãc fazia referência como fonte primeira.

da reforma da sentença de primeira matênc í.e, a Súmula ;n9 do STf ,nes

tes termos:"Não cabe ao Poder ãudí.crér Ic , que não tem função legisla

tiva, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de

Tomo cbmo exemplo, fata acorrido há alguns

anos atrás no Estado de pernambuco , com os servidores do Judiciário

Os aludidos servddcres inconformados ingressa

ram com usa Ação ordinária contra O Estado, levantando a tese do pri

c1pio da isonomia ccnt rco na norma constitucional vigente, aca t ado

em primeira rnatêncaa por douto e saudoso magistrado em brilhante se

tença, logo após reformada unanimemente em grau de recurso na Eg'té

gio Tribunal de Justiça

DIsPOSITIVO EMEl'IDAOO: Art 347

EMENDA SUPRE:SSIVA

JUSTIFICAÇAo

.JUSTIFICAçno

Fazem parte da cultu:ra e da arte de un povo, também, os aspectos sacros.

Assim, paralelamente à arte sacra temos a música sacra, com el(teriorIz~

ç~o dos sentimentos cristãos da nacionauõade.

se julgado justo daI: proteção, apoio e incentivo, do Estado,às ações que
se baseiam nos mjltip10s universos e modos de vrda da sociedade brasj.Ierra
quanto às suas especificidades culturais, ar incluída, portanto, a músi

ca "pop", não há cano deixar-se de inserir, nesse dtreato igualitário, a ~
sica sacra.

Art 385 - O Estado garantirá a caca lJ:II. o pleno exercício dos direl.tos
culturais, a participação igualHária no processo cultural e dará proteção,'

apoio e incentivo as ações de valorização, da desenvolvimento e difusão da
cultura e da arte nesta incluída a música sacra

SUprimam-se, do Art 347, do Projeto de constituição, os incisos II e lU,

e renumerem-se os demais
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Trata-se, não resta a menor dúvida, de f111 
grana jurídica, porém suficientemente apropriada para interpretaçãe

dúbias e apropriada para prejudicar interesses legítimos de serVidO]

res públicos incautos

o Para que tais fatos nefastos não \lenham a

ocorrer, prec~samos dotar a Nova Constituição de d~spositivos claros

e insoflsmáveis I

Tal súmula diz respeito a equiparação de venci
eentcs , conforme o contido na Parágrafo \3nico dp ART 98 da Constitu-

ção vigente, quando veda vinculação ou equiparação de qualquer

tureza para o efeito de remuneração do pessoal do serviço publico

Canfundiu-se aI equiparação com paridade e

Equiparar quer dizer tornar ~gual i igualar.

paridade é a quali.dade de par au igual; igual

A futura Consti turção tem que assegurar

forma cLe rava igualdade jurídJ.ca, ou seja, aos especificamef'lte igua

is perante a lei A igualdade geneuca dos funciona rios públicos não

os equipara em dtcer tcs e deveres, e, por isso mesmo, não os iguala

em vencimentos e vantagens. üener rcaeente todos os funcionários'

são iguais, mas pode haver diferenças especificas de função, de tem

po de serviço, de condições de trabalho, de habilitação profissional

e outras mais, que desigualem os çener icamente iguais Se assim não

fosse, ficaria a Administração obrigada a dar os mesmos vencimentos

e vantagens aos portadores de iguais titulos de habilitação,

que desencennam o mesmo ofiéio, aos que reaUzam o mesmo serviço,

embora em cargos~ ou em circunstâncias diversas Todavia,
não é assim, porque cada funcionário ou classe de funcionário poce

exercer as mesmas funções (v.g de médico, engenheiro, escriturá _

rio, por te i rc , etc) em condições funcionais ou pessoais distintas

fazenda jus a retribuições diferentes, sem ofensa ao princípJ.o Isc...l
nômí co , Até mesmo a organização da carreira, com escalonamento de I
classes para acesso sucessivo, com gradação crescente dos vencimer •

tas, importa diferençar os servtocres , sem os desigualar perante a

lei I:: uma contingência da hIerarquia e da seleção de valores nu-na

nos na escala d-is serv.rdores públicos

O que a prinl:lpio S!2. isonomia .impõe é trata

mento igual aos realmente iguais A igualdade non.í naf nãO se conrun, -
de com a igualdade real cargos de igual denominação podem ser ruo-

cacnatmente desiguais, em reaãc das c.ondições de trabalho de um e d

outro; funções equivalentes podem d.ívers IfIcar-ise pela qua.l Ldade oJ

pela intensidade do serviço ou, ainda, pela habilitação prOfissionall
dos que a realizam. p, situação de fato é que dira da identidade ou

não entre cargos ~ funções noninalmente iguais. (Hely Lopes Mei _

re11es, in Oireito Administrativo Brasileiro, págs 434/435)

vice-versa
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TtTULO - VII - DA TRIBUT,(fÇAO E 00 ORÇ~'4ENTO

CAP!TUt.O- II - DAS FINANÇAS Pl)BLICAS

SE:r;nO - II - DOS ORÇAMENTOS

Propõe-se seja acrescido na redação do ARTIGJ

299, o Parágrafo 13nico do seguinte teor

Substitua-se o parágrafo único do art 14 do Projeto

de Const1tuiç~o pelo § 19 e acrescente-se o § 29l,

seguinta redação •

EMENDA ADITIVA
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Os mais de quatro mil hospitais mantidos pela livre iniciativa, represe!!.

tam nada menos que 82%da ;rede hospitalar brasileira Mais de trezentos e qui!!
ze mil leitos são particulares, representando cerca de 75% do total existente

no pets.
ün elevado número de municípios possuem unicamente hospitais particulares.
Milhões de brasileiros são, também, atendidos pela inicIativa privada ~

través de convenções e contratos com a Previdência Social

Portanto, se consideramos a verdade de que a iniciativa privada constitui

a mola mestra da assistência médica no Brasil, querer seprIml.-La ou cingi-la à
estatfaeção é prestar lJi'I cesservrçc b nação e ao povo brasIleiro

Garantindo ao Estado participar da produção e distribuição de medicame!!,

tos e outros Insamcs de saúde, tendo emvista a preservação da soberania n~

clonal é levar as empresas comerciais, industriais e presétadoras de serv.!.
ccs, e até os profissionais liberais, nelas engajados, à imobilização pela
estattaeczo, que, representada pelo sistema único, obrigará ao pagamento,
por parte da população, de t.Ullconsiderável aumento de u-ccetcs , além do co!!.

seceeote fim da propriedade privada dos meios de produção.

JUSTIFICAÇ,Z{O

Art. 14 •• "

§ 12 - É proibido o trabalho doméstico de menores e~

tranhos à famil1a em regime de gratuidade

§ 2Q - As despesas r ea l rz adas pelo empreg'ª-90r,pessoa

física" com os trabalhadores domésticos, são dedutíveis do

.imposto de renda"

Potrlbulr ao Estado, mediante \Jll sistema I3nlco de Saúde, ccecetêrcta para
"prestar assistência integral à saúde individoal e coletiva" ( inciso II) e
"disciplinar: contrckar e estimular a pesquisa sobre medicamentos, equiparne!!.

tos, produtos illl.lnol6gicos e hemoderivados, e outros .ínsunos de saúde, bem c.2

ma participar de sua produção e distribulÇão, com vistas à preservação da sob~

ranía nacional" ( inciso II!) é impedir a livre iniciativa na Saúde

Não é justo o Estado impor à pessoa física uma série
de obrigações, pr6prias da pessoa jurídica, sem estender ,
paralelamente, os direitos fiscais daquela categoria.

A justeza na aprovação desta emenda é tão clara, 'tão
cristalina, tão real, que dispensa maiores comentários
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PLENARIO

XIV- Organizar e manter a Polícia Federal, bem como a Policia Ci

vil, a Policia Militar, a p"olicla Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros

Militares do Distrito Federal e dos Territórios.

JUSTIFICAçno«A Pol!cia Rodoviária Federal, corporação específica e subordinada ao ór
gão executivo de política de trânsito do Governo Federal, instituída por Iei ,

cest.ína-se ao patrulhamento ostensivo das rocovíes federais, zelando, nas re,2.

pectivas tarxes de domínio, pela segurança do tráfego, do trânsito e dos pró

prios da UnHioprevenindo e coIbindo infrações ou transgressões das leis, r~

gulamentos e posturas administrativas pertinentes, colaborando com as autori

dades actninistrativas e judiciárias no combate ao crime, ao tráfico de drogas,

à sOI'1egação, ao contrabando e ao desca'llinho
Vi$a-se, portanto, com a presente Emenda, garantir a uniformidade de pr.!!,

cedimento COOl continuidade do poder de polícia para persecução, evitando con

flitos de jurisdição policial, tendo emvista, J.ncluslve, o transporte inter
estal1lal e internacional de passageIros e cargas, coma mantença da comunica
ção por radiofonia, ccmo é do interesse da Segurança a nrvel nacIonal.

EJ.a(lA MODIFICATIVA

DISPOSInVO e-U::NDACQ. Art ~t, Inciso XIV

Dê-se nova redação ao inciso XIV, do Art f.j, do Projeta de Constituição,

inserindo-se o termo " a Policia Rodoviária Federal", de modoque o ref erido

dispositivo legal assim se apresente

Art JJf- Compete à União

1- •..

1\ ser mantida a redaçl!o integral do reler1do Artigo, COO'IO proposto no

projeto de Constituição, é ter-se de admItir que os profIssionaIs de saúde
passam a ser meros corceestcoartcs de serviços públicos. Observa-se que as
ações de saúde passarão a ser funções de natureza púhl.rca, e o único exer

cício privado possível será através do regime de concessão Isso tenderia
a Jazer desaparecer o profissional liberal, fazendo-o subordinado ao pensa
mento e as injunções oriundos dos responsáveis pelo setor de saúde do Esta:b

A iniciativa privada particIpa, na área da saúde, de todas as modal1d~

elesde atendimento medico-hospitalar e inclui. além dos consultários parti
_!Ires, postos de saúde, clínicas, hospitais f Llant.róprcos e bene! icientes,
hospitais gerais e especializados, medIcina de grupo, cooperativas médicas,
etc.

.e:, portante, impret>c1nd!vel que seja assegurada, no texto constftucío

naf.eese liberdade, sem torna-la dependente e submissa aos princípios da po
l!tica nacional de saúde.

Suprima-se, a parte final do IIrt 349, do Projeto de Constituição, onde

se lê: "e de acordo com os princípios da política nacional de saúde", de m.9.
do que o citado Artigo fique COOl a seguinte orspcsíçãcr

Art 349 - I:: assegurada, na área da sáude, a liberdade de exercício pr.!!,
fissional'e da organização de serviços privados, na forma da lei

EMENDA lP15271-2
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DISPOSITIVO EI-ENDAOO' Art JB5

:l&Acresoente-se, b parte f ina1 da redação do Art 385, do ProJeto de Constitul
çlI'o, a expresslIo: "e da arte, nesta incluída a rriísica sacra~'

de modo~ assim tique ra redação tinal:

ART. 299

PAR,!\GRAFD lJNICO - Ressalvado o disposto neste

Artigo será respeitado o princípio da isonomia de que p.ara cargos e,
funções iguais deve corresponder paridade de vencimentos

TtTULO - V - DA ORGANIZAÇM DOS PODERES E SIS

TEMA DE GOVERNO

CAPlTULO-IV- 00 JUDICll'iRIO

SEÇ1\O - 1 - DISPOSIÇOES GERAIS.



1600 • Assembléia Nacional Constituinte,

Propõe-se a modi ficação na redação do ARTIGO

198, bem COl"'O a supressão do seu Parágrafo 1.101CO e do ARTIGO 199. '...§§

1'1, 21:1 e 32, acrescentando-se tais parágrafos supr ãní.dos ao ARTIGO 19

com uma nova redação, mais um parágrafo de ns ...,~.

ARTIGO - 198 .. As serventias de- justiça. ccos.!,

deradas como tais as do foro judicial e do extraJuJlcial, ccnsrderen

co-se aí os serviços notariais e registnis, serão exercidos pelo P..Q

der Público, em 'req ime de Oficialização, mediante a remuneração de

seus servidores excãus ívamente pelos cofres públicos, respeitados

direitos adquiridos dos atuais titulares.

§ 112 .. Lei complementar regulal'lentará a Oficia

lizaçlJo, derln!ndo a remuneração, que deve ser igual em todo o terri

tório nacional, a carr~ira e a responsabilidade civil e cnminal do

serventuários da justiça, por er-res ou excessos ccnetaocs , e definira

a fiscalhação de seus atos pelo Judiciário

§ 2Sl - O ingresso dos serventuários da justiça

no foro judicial e extrajudicial dependerá, obrigatoriamente, de con

curso pr.íbllco de provas e titulas.

§ 3Q - Os titulares dos ofidos de justiça ta,!!

to do foro judicial como o do extrajudicial , serão privativos de ba

charéis de Direito

§ 412 _ Passam a ccneü tuí.r renda do Estado

custas e emolumentos relativos aos atos praticados pelos serventuári

os' da justiça, ceví.oao-ente recolhidos aos cofres públicos através de

gu!a específica emitida pelo Judiciário e pagas em banco oficial.

A iniciativa da presente Emenda é f'ac I'Ir-ent;e

justl ficáve1.

Senão vejarros:

o ART. 196 como está no atual Pru jetc de

Constituição aprovado pela Comissão de Sistell'atização, é do seguinte

teor:

11 As serventias de justiça são prestadas pelo

Estado"

Já o ART. 199 prevê-

lias serviços notar a a.ls e registrals são exer-

cidos em caráter privado, por deLeqaçãe do

Poder Público"

Indagamos: i
I

Por acaso OSI serviços notariais e registrais!

não são serventias de justiça ? Os ocupantes destes cargos não são

serventuários da justiça? Em sentido amplo não sãá os mesmo serVidJ

res públicos '1 Se não. o que são ?

Serventia é a qualidade do que serve, utilidad I

préstimo, proveito. Uso, servãço , emprego, aplIcação. Servidão. servJ

ço. serviço provisório ou feito em nome de outrem. Trabalho do serven

tuádo. Trabalho do servente.

Serventuário é aquele que serve num oflciojmi

nlstrante Funcionário auxiliar da justiça, que ocupa cargo criado

em leI, com denominação própria. pago pelos cofres públjcos ou remu-

nerado mediante o pagamento de custas ou emolumentos ( tabeliães,

crivães, oficiais de registros públicos, etc ).

Servidor. Servente. Obsequiador, prestadio,

v.1ça1. Que cumpre CO/ll correção os serviços e obrigações. pontual. In

dlvlduo Que serve. C.r1ador doméstico. Funcionário, empregado.

Servidor Público é aquele que pertencendo

ntlo ao quadro do funcionalismo, exerce oficialmente cargo ou função

pública. (Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, Ed. NClva Fro,!!

teira, Aurélio. Buarque de Holanda Ferreirs,21 Ed.)

Neste aspecto a futura Constituição há come-I

ter o mesmo erro da atual ao prev~r a oficialização dos cartórios r!j

ferentes exclusivamente aos do foro judicial, como está previsto em

seu ART. 206.

.por outro lado o atual Projeto de ConstituI 

ç.o avança sensivelmente ao prever em sau ARf. 12 - 5'0 direitos eI
liberdades invioláveis: lNC IH - A cld~danit· Alínea: ff) serão

gratuHos todos os atos necessários ao exercido da cidadania, incl~I
sive os de natureza processual e os de regIstro.E!ill. INC XV

segurança jurídica. Al!nea: clt) A lei e o gstado garantiri:io a todos

O acesso k justiça, o pleno exerctcio dos direitos de acao, vedada

QUBlfluer restrição ael controle jurisd~c1onal da constituciona1i~adel

Mai1 adiante an seu ART 195,' dispõe:

liA pr~stação jUrlsdicional é gratulta, desde

que a parte afirme a impossibilidade de pagar custas e taxas".

Há muita 'contradição que precisa urçenceoen-

te ser reparada.

Os atos do registro civil serem gratuitos e

ao 'mesl.U0 tempo o ART. 199 permite que os atos praticados pelos Df~

eiais do Registro csvn sejam exercidos en caráter prí.vado , ou seja'l

seus titulares cobrando das partes custas e errolumentos revertidas

como forma de contraprestação de serviço em benefício da serventia,

do "seu titular e demais auxiliares .

A nossa luta em prol da Oficialização da Jus

tiça começ;u em sernaebucc, meu Estado, nos idos de 1984.

Fizemos nada eraí.s nada menos do que uma deze

na de pronunciamentos a respeito da matéria.

gecordo-ne neste instante de uma conferência

proferida pelo Ilustre nes Benildes Ribeiro, Presidente à época do

Egrégio Tribunal de Justiça de PE , em 04 09.84:

li ••• ree-se uma jus t rçe que amde remunera a

quase totalidade de seus servidores através do sistel'l3 arcaico das

~~ emolumentos, forma de retribuIção do trabalho advindo das

Ordenações Manuel1nas ou Afonsinas. A ccnsequêncaa é simplesmente d~

sastrosa: 98% dos aervtocres não perceben sequer para morrer de rs
me j 1,5% percebem salário para v Lver de aperreio e até 0,5% dos que

auf'er Ian a renda semelhante à dos Estados que expor tan petroleo, Já

hoje v.ívem a recIaear" E sentenciava a segulr' "Justiça ~,~

! desacredl taca"

Ademais vale a pena transcrever a celébre ad 

vertência feita pelo Juiz de Direlto do Estado do R10 de aane i ro , Dr

Cláudio Vianna de Lima, ao prefaciar o Lavr-o ll~lanual do Escrivão", de]

Benedicto de Carvalho" Mas a verdade é que a cnçeruaeçãc Judiciá -I
ria vigente, em que se dão car:órlos, via de regra, aos acaruçuedcs di

poder, sem conpet.êncí.e senão para a ganância e extorsão de custas ind1v.ídes , é a principal responsável pelo mau rendimento dos se rv i çcs fO

lrenses, dispostos. ainda, como no tempo em que EI Rey dava sesmarias,

e Já agora o Poder dí s tr.íbua , e mal, cartórios"

Das citações l1ustratlvas de nossa modesta Eme

da nesta Justificação. não poderia me furtar o direito de fazer rere-Í

rênc í.e a mais primorosa de todas que é a ní.ss í.va enviada pelo emí.nen;

te Maglstrado de Varginha-Hinas Gerais, em 15.09.1976, Dr Francisco

Vani Bemf1ca, t.an-bém professor universitário, à üep • Lygia tussa aas

tos, lida e publicada no Diário do Congresso Nac ronaj em 29 03 1977 •

da qual tomamos a Lrberdaoe de transcrever alguns trechos.

11 A atuação dos Cartórios judiciais e ext.rajudí

ciais, no Brasil. não só representa um roubo oficializado, como t.am-,

bêm uma causa de inflação e de empobrecimento do povo Quando não

bastasse a ventaqen dos emolumentos e custas, assegurados aos Escri

vães , ainda cobram fora da lei".

" Entre nós, chegou-se ao escândalo da genera

l1dade do brocardo, segundo o qual é melhor um mau acordo do que um

ótima demanda".

"Pior ainda, é a desorçaní.zaçêo organizada da -

serventias, oficios e cart6rl.os".

" ••• as cuetea.nc sentido estrito ~ e a inter

pretação deveria ser no sentido amplo, abrangendo custas" e emolumen

tos - são recolhidas em estabelecimento de crédito, de preferência '

oficial Mas os elOolumentos.mais rendosos e absol-ltamente fora do

controle do juiz, são recolhidos diretamente pelos serventuátios, e

via de regra. muito além dos valores constantes do Regimento de Cus

tas.

E ai de quem rec~amar •••

QTambém é .escandalosa, talvez em todos os Esta

dos, a prática de cumprimento de diligências s6 mediante avultadas

propinas , selll as qua-is f o serviço não anda'."

JI~ não param a! os abu$os. Esses privilegiado

n::io têm obrigaçaõ para com o horário de serv.\.çc. ni20 !lss!nÇl/ll qua.t

quer 'ponto', colocam auxiliares em geral mal remuneradCl,S, v.ivem

ociosidade, e, ap6s anos de inatividade, se aposentam com polpudos '

venêimel"ltos, para, depois, verem seus parentes se aposentarem também

como auxiliares, às vez.es sem que prestem alguns dias d~ servlço

E penas parti: eles não há, ppytll,Je, se lhes fOr

aplicada a mais grave, pelos abusos de cobranças de custas e emolumen

tos extClrsIvos, o máximo que lhe pode acontecer I§ a suspenstiCl do sc!rj

viço por poucos dias ou meses.

Porém, çcmo seus aux~.liares os svbstHtJem.para

eles não há nenhum prejulzo, rnôlS, até, se já são daqueles que não com

parecem ao rorumj um prêmio. porque recebem as mesmas vantagens ainda

que suspensos.

Na verdade os Cartórios gozaM de na í ores prer

rogativas do que os ~lagistrados, porque seus vencimentos não são irra

dut ívers , cone também, constantemente eu'nentadcs , com lei ou sen lei

não se fala, COM relaç-ão a seus titulares, em remoção compulsória. em

rebaixa'llento para cceerca inferior, e nennueia classe tee , como ercs ,«

vitahciedade.
I

I • Quando não bastasse Leso , não têm. as restriçõ

es iMpostas aos JUí~es. nem nesse as suas responsabilidades, embora,

principalmente no~ Foruns, tennan mais força do que os que lhes são

superiores, os Magistrados.

Ademais, não têm rornaçâc profissional, não

necessitam de curso superior para o exercício de suas funções, e, cd
mumente , não sabem rediglI un oficio, embora sejam os secretários na

tos dos juizes".

"56 o imposto de renda, que é sonegado por ól\ui

tos cartórios, representará ajuda para a implantação de una Justiça

séria, firme. constante. independente, equilibrada, cU'llpridora de

seus deveres, ~lg!lante e intimorata da pureza do Direito e de sua

1ncorruptibilidade"

Em recente congresso Estadual da Advogados ,

reat í aadc em Salvador- Bahia, o Juiz togado do Tribunal Regional do

Trabalho-TRT e professor da Universidade do pará, ür Roberto syos,

propôs a~ desapropriaçllio dos~ forenses! das pr!nci ..

pais~ extrajudiciais,~ tabellonatos!~~

~. O magistrado considera "um acsurcc , que, no Brasil, os servi

çoe obedeçam ao regime de propriedade, sendo mais do que casas de

neqôcão , como se vrvêesencs ao t enpc da colônia, em que eram entre

gues pela ~lonE.rquia através de leilão e ar renataeenvov (Transcrito

do Jornal do 8rasll de 16.10.1986)

A verdade é que não poôenos aceitar que a fu

tura Const1tuiç~o na Nova República, continue a eenter esses privil!

gios que vem desde a Monarquia, passando pela Velha República, pela

Nova República; pelo regime autoritário d~ 64, e, por ess'a Mais Nova

República - mais urnal - e o que me diz os srs conet í tumtea ?

Hão é possível que a nova cons t í tançêo perma

neça neste aspecto igual a anterior Não modificar en nada una estr~

tura vic1ad~ que comproms.te o serviço püblico, é un erro gntante!

Uns poucos sendo beneficiados cor-o verdade i 

rce "marajás da justiça" e uma arnensa maioria trabalhando pa~a es_

t.es "marajás", muitos em situação irregular, vencmentns est~p~ados
e pagos pelos titulares, muitos deles seus parentes, numa verdadeira

inversão de val.ores , chegando ao ponto de run tcs deles perceberem I

vencfnentos mais altos do que os colegas dos car tor Ios oficializados

e vice-versa, ocupando ambos cargos e funç6es Idênticas.

ACl Poder púb La.cn deve caber a responsabilida

de de uma vez por todas o ônus de adnkms t r ar a jus t rçe senão será

um caos permanente.

E regra prlmordial do Estado democratlco en 

sejar o bem comum a todos e não a alguns poucos.

A permanecer o que está previsto no atual Pr.Q.

jeto de Constituição irã perpetuar um injusbça flagrante contra ml
Inares de serventuários de justiça pelo Pais afora, enquanto que uma

minoria deles, os titulares, continuem ccn o privilégio de arrecadar

custas e emolumentos em seu proveito, enquanto que uma grande maior i

permaneça marginalizada com salários avilta.ntes, pagos .pelos titula

res das serventias, como empregapos de justiça, regIdos pela CLT

As serventias de justiça não podem continuar

como propriedade privada de Quem quer Que seja. Prestam um serviço

público e têm proprietarios 7 Trata-se por acaso de um supermercado,

uma casa de neg6cios qualquer ou uma bodega ? •

A sociedade anseia a reestruturaçao total das

serventias de justiça' e este é o momento, esta é a grande oportuni-

dade.

N6s, constituintes. niJo podemos rugir ares 

ponsabilidade de moral1zar o aparelho judiciário, dotando-o de fundo

nários bem remunerados e capacitados moral e intelectualMente para o

exerc!cl0 das funções, sem distinçi3es entre os Que servem ao foro ju

dieial e aos do foro extrajudicial.

Tal distinção é inconcebível e altamente prej

dieia!. geiã";do, por conseguinte, distorçBes.

Diante do exposto e de tudCl o mais que possa

vir a ser lIIodifi;oado ou não, permancendo a nossa modesta Emenda 1ne!

terada, como deve ser. em face ao brilhante parecer a ser emitido p!

lo eminente jurista relator, Bernardo Cabral e demais constituintes

membros da Comissão de sistematlZ'ação, em especial ao seu Presidente,

o também renomado constlhJeiorelista e insigne jurista •. Dr. Afonso Ar!

nos, nos resta finalmente transcreyer a trágica advertência do J_.\'!

'ta italiano CALAHANOREI, para Quem -
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PLENÁRIO

PLENÁRIO

JUSTIFICAC1\o

Considerando Que , na base , a educação cccceret í _

vista que permitirá não 56 a vivência conscrente ~a doutrina como o
preparo de profissionais capacitados. deve ser dissenlnada e por
todas as formas Incentivadas.

JUSTIFlCAÇil:O

EMENDA ADITIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO ; ARTIGO 317 Do PROJETO DE CONSTITUIÇltO

ART.317 '" ••••••

e) FORTALECIMENTO OA AGRICULTURA E VALORIZAÇlto DO

HOMEM NO CA"'PO •

Na maí.s instável , no Brasil , do que a política agr!
cola que 1 quando existente I por ta-se pelo sabor volúvel dos aspeE,
tos conjuturais e I Frenquemente , pelos interesses mais distantes
que laboram sacrificialmente no campo. 1\0 apresentar esta Emenda que,

por sua abrangência • estabelece o Marco da reglonalizaçlIo como pri!!,
clpio constitucional para a reforma agrária, estou certo de que el!
minar-se-ão grande parte das fontes de mcer teaes que produzem a in.!
tabilidade dos preços , a meracãcf a dos investimentos e o conseque!!.
te cortejo de prçbfemae sociais da ocupação ela terra e dos fluxos lO!
gratórios que desaguam nos afl~gentes problemas urbanos.

EMENDA. ADlllVA
DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO J18 DO PROJETO DE CONSTITUICil:O

ART.318 ••••••••••• '. ••• •• • ••••••
§ 79. _ LEI COMPLEMENTAR DISPORÁ SOBRE UMA POLÍTICA

AGRíCOLA PERMANENTE E APLICl\VEL , SEM DISCRIMINAÇOES , A TODO PRO
DUTOR RURP.L , E ESTI\BEt.ECERÁ /l,S DIRETRlZ.ES PARP. DElUUTP.ÇOES DP.S
ZONAS PRIORITáRIAS SUJEITAS A REFORMA AGRÁRIA.

EMENDA MODIFICATIVA.
DISPOSITIVO EMENDAOO • I!IRTIGO 301 DO PROJETO OE COHSílTUIÇll.O

Art. 301 _ SERÁ CONSIDERADA EMPRESA BRASILEIRA OU NACIQ
NAL AQUELA CONSTITUIDA SOS AS LEIS BRASILEIRAS E QUE T§.
NHA SUA ADMINISTRAÇ1iO SEDIADA NO PAis , E COM A HAIDRIA
ODS DIRIGENTES DE NACIONALIDADE BRASILEIRA ,NATOS OU

NATURAl..IZ.ADOS

A falta d~ uma política agrária~e agrícola por parte
do Estado, vem esvaziando o campo e sacrificando o homem do campo
(tanto produtor , como trabalhador empregado) Não está sendo dada
a dev.íde ênfase à "produtividade rural" e ao empreendimento agrl_
cola como fonte de riqueza É preciso incluir na constituição
princípio que dê tal ênfase

EMENDA lP15282·8
tJ ccns t.í tumte ANTONIO UENO·

UfG

•

r.r pu.... a/cO.. 'uiO/IU.....'"UO

r.r ' .. f~/ju.n'~.;..o _,

:EMENDA lP15281-0 "'~ -,
l:J Constituinte ANTONIO UENO ) r;;~'=:J

er;;;~~JR]

r=;;'~':=J

fTW~~ãiEl

Como bem reconhece o ~elator" , a tendência do direit
de. nacionalidade de outros oerses é o de reduzir cada vez mais, a
restrições existentes entre os nacionais de origem e os naturalizado
Não é possivel que num pais de imigração como o nosso , a Carta Magn
veja nos naturalizados, cidadãos de segunda categoria.

• O ideal seria a extinção de qualquer espécie de dis_
criminação , como acontece , por exemplo , no Código de Nacionalidad

do Japão • Até mesmo nos cargos de Chefe de Estado e de Governo não
dever í.a haver discriminação , porque se um natl.!ralizado , cujos mérl
tos , valores pessoais sejam suficientes para merecer numa eleição ,
uma quantidade de votos suficientes para elegê-lo magistrado supremo

da nação I dever-se-ia considerar , num caso deste , a vontada pcpu

lar. A lei não deveria portanto efetuar tal tipo de restrição •
Por outro lado , ceve-se considerar também a releván

eia poUtica , neste sentido concordamos que somente os cargos d;
Chefe de Governo e da Estado e seus sucessores legais sejam p'tivati_
vos de brasileiros natos , isto é , no caso do Presfdénte da Repúbl!

ca , os cargos de Vice-Presidente, Presidente da Câmara,do Senado e
Presidente do Supremo Tribunal Federal •

Não há justiflcativa para as restrições impostas aos

cargas de Ministro do Conselho de ~stado I Ministro do Conselho do
Governo , Deputado Federal , Senador , Ministros dos Tribunais Supe
riores , Procurador-Geral da República , ccvernaccree de Estado e do

Distrito Federal •
pelas razões acima expostas entendemos que a carrei

ra de diplomata ou dos oficiais das Forças Armadas ou Forças Auxili~

res também deveriam estar abertas aos brasileiros naturalizados ,uma
vez que o ingresso a essas car re i raa tem Línu tações de r.dade e pre s-,

supõe a conclusão de um curso especializado como o IRS • a AMA •etc.
Se o naturalizado possui capacidade para disputar uma vaga c:ntre os
melhores cérebros da juventude brasl1eira e conseguir vencer tam co!!!.
petição e ser posteriormente capac..l.tado nun desses cursos, e vencer

depois 1 passo a passo t os cargos das respectivas carreiras. não

deveria fechar-se desde o inicio a possibilidade para tal ingresso
Veja-se apenas a titulo de exemplo o caso do Doutor

HENRV KISSINGER , alemão de nascimento , naturalizado amer í cano e
que por seus próprios méritos se tornou professor titular da Univer
sidade de HARVARD , uma das mais conceituadas do mundo , e mais t a r-,

de ocupou por alguns anos o cargo de Secretário de Estado dos Estados
Unidps da América • ~ inconteste a sua enrrt r Lbua çãn na diplomacia
americana , principalmente , na apr-ux mração dos Estados Unidos com a
ChIna Cremos que mnpuem sequer eog1 ta de sua lealdade para com a

pátria de adoção
Não acreditamos que os" naturalizados que vivem neste

país e Que tànto tem contrlbuido para o enqrendecment;c da nação br~

sileira tenham caráter cuvaoosc e que obtenham a ne t.ur a Id zaçãe de M.2.
do intencional ou doloso 1 somente para acesso a certo tipo de cargo

ou função (SIC)

JUSTIFlCACM

EMENDA SUBSTITUTIVA •

DISPOSITIVO EMENDADO • ARTIGO 27 , ITEM !lI ALíNEA "b" DO PROJETO
• DE CONSTITUIÇlto •

Art. 27 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

III - A CANDIDATURA •

b) sM PRIVATIVOS DE BRASILEIROS NATOS OS CARGOS DE

CHEfE DE ESTADO CHEFE DE GOVERNO E SEUS SUCESSORES
LEGAIS

r.r----------fU'o/~UI"'I~~:lo ___,

'EMENDA lP15278-0 .,.. ---,
t:Consti tu.rnte ANTONIO UENO

rrP~~;=:J

tEI"~!iEJ

matér.ia constitucional de relevante Impor têncaa no contexto da s.Q.

cãedade ,

prestadas pelo Estado

o controle a ser exercido pelo Estado sobre

A. norma constitucional não pode ser conFlita!:!.

te entre os seus dispositivos.

O Estado democrático não deve ser omisso

_ ARTIGO 455 _ Serão estatizadas as serventias

do foro judicial, assim definidas por lei, respeitados os dí r eIbos

'de seus atuais titulares •

ARTIGO 198 - As serventias de justiça são

Suprimir o ARTIGO 455 por não ter mais cabi 

ment.-.em face ao contido no ART~GO 3.98.

t sabido que a Ler nova não pode. portanto ,

ferir direi tos adquiridos.

No ensinamento do eminente ccns t í tuc ronaf í s-

T!TULO - X - DISPOSIÇOES TRANSITORIAS

ta, Carlos Haximiliano, in Direito Intertemporal, pág 325, diz te~

tualmente em referência a aplicabilidade imediata das leis constitu

cionais'

Assim, Sr s , Constltuintes,a aprovação desta

Elllenda é a forma mais justa que podemos encent.rar para reparar uma

injustiça cometida há séculos contra o povo brasileiro e àqueles qu

são dedioados servidores dos titulares de tais serventias I

as serventias de justiça é um clamor de todos aqueles que raaen

Judiciário.

n A lei é igual para todos" é uma bela frase

que conforta o pobre quando a vê escrita sobre a cabeça dos Juízes •

na parede de fundo das salas das audiências. mas quando se percebe

que, para invocar a igualdade da lei em sua defesa, é indispensável a
ajuda daquela riqueza que ele não tem, então aquela frase lhe parece

uma ofensa à sua miséria"

" A sua aplicação é imediata tudo o que se

lhes contraponha fica eliminado O Poder Constituinte é ebso.luto"

PJ PLENMiO

r.r H.d....,.P ..' .. XO/I..C~.,..Io _,

r;r tUfONu''',''''h

EMENDA lP15276-3
~ l!J tfARLAN GADELHA

JUSTIFICAÇ1\O

PLENARIO

r.r ,U~."I./COUlSli.,.II&~."'...O

EMENDA AOITIVA.
DISPOSITIVO EHENDADD ARTIGO 300 00 PROJETO DE CONSTITUIÇM •

Art. 300 ••••••••••••••••

VIII _ LIBERDADE DE INICIATIVA •
IX _ VALORIZAÇll:O Da. TRABALHO COMD CONDIÇil:O DE DIGNIO~

DE HUMANA;
X - EXPANSAO DAS OPORTUNIDADES DE EMP~EGO PRODUTIVO,

XI - IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

EMENDA ADITIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 301 00 PROJETO DE CONSTITUIÇli.o

Art. 30t •••••••••••
§ 32 _ A LEI MM DISCRlMINARP. AS E.MPRESAS LEGALMENTE

• CONSTITuíDAS NO PAís •
JUSTIFICA.Ç1\6

O fato de uma empresa estar constituída de acordo COM

as leis brasileiras e sua administração sediada no par~ • não ass!:.
qura à empresa a quai rdace de empresa nacional , se todas as dec!
sões são tomadas no exterior e na defesa dos interesse alienígenas

p, .idéia básica desta Emenda é no sentido de dar opor

tunidade à nova geração de adninlStradores que estão surgindo no

Brasil e devam ocupar espaços no futuro para a ceresa dos interes

ses nacionals •

o progresso de uma nação , de em regime capitalista
pressvcõe igualdade de oportunidades a todas as empresas legal 

mente constituídas •
No jogo da economia de mercado , qualquer discrimi

nação poderá prejudicar seriamente o seu desenvolvimento •

IEMENDA lP15283·6 oon. ,

(ü Constituinte ANTONIO UENQ J rr=;;~IDO~

I fÇ;'~;r;]

E:MENOA AOlTIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO ARnGO 325 DO PROJETO DE CONSTlTUICM

ART.325 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 412 - O COOPERATIVISMO SERÁ ESTIMULADO COMO INSTRUMEl::!
10 DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL " ORGANIZANDO_SE , FUNCIONANDO E SE
AUTOCONTROLANDO NA FORMA DE LEGISLAÇlto PRóPRIA •

§ 51! _ O ATO COOPERATIVO , 'pRATICADO ENTRE A ASSOCIAÇli.O

E A COOPERATIVA , OU ENTRE COOPERATIVAS ASSOCIADAS , NA RE:ALIZAÇllO
DE SERVIÇOS , OPERAÇOES E AilVIOADE$ QUE CONSTlTUEM O OBJETO SOCIAL.
NltO IHPLICA OPE:RAÇAo DE MERCADO OU CONTRATá DE COMPRA E VENDA DE PRO

DUTO, MERCADORIA OU SERVIÇO , ESTANDO , COMO TAL , IMUNE A TRIBUTA:

çAo •
§ 6e _ OS PROGRAMAS DE ENSINO OnCIAIS INCLUIRltO A EDU

CAÇll.o COOPERATIVISTA EM TOOOS OS NÍVEIS , VI5/1,NOO /I, EXP/I,NSllO 00- SIS

TEMA COOPERATIVISTA BRASILEIRO , SOBRETUDO NO MEIO RURAL ,
§ 72 _ O COOPERATIVISMO DE CR~OIlO SERÁ UTlLlZADO COMO

INSTRUMENTO APTO AO FORTALECIHENTO 00 SISTEMA DENTRO DE NORMAS DPg

RACIONAIS EFICAZES •

JUSTIFICAÇAo
Considerando a 1mportància do ccoperat.Ivfaeo para o d!,

senvotvrmento sócio-econômico do PaIs em todas as áreas da ativida
de econômica, por suas carecterfst rces de espírito comunitário,sua
doutrina humanrs taca , pela conjugação de esforços e pela soma de
recursos escassos, sem ele dispersos e poucos produtivos;

Considerando ser o cooperativismo excelente meio ecucg
tivo para a ccns trucão de uma sociedade mais justa e mais satisFati
r ia para teces ; .

Considerando que o país já dispõe de um sistema ccop

rativista construído laboriosamente ao longo do tempo , que orecf ee
ser amparado e estimulado por ccncenso geral , explícito na lei b!

sâca em torno de seus conee1tos essenciais , e de importância fund~

mental para sua sobrevivência ,
Considerando mais que , se convenientemente atendr-,

do em seus requisi tos bãs í coe de funcionamento , como os que se r~

ferem à Imunidade t r Ibut ãr La do ato cooperativo e às ccruncões que
permitem ao crédito cooperativo um desempenho eficaz 1 principalme!!.

te no que respeita a sua funç30 de provedor de recursos à agricult!!.

1'8 e I

PLENARIO

JUSTIfICAçnO
Estando mais de acordo com a técnica legislativa , se

8 isenção beneficiasse apenas a transferência , de acordo com a regra
de interpretação do C6digo Tributário Nacional (~rt. 111) , beneficia
ria apenas da isenção da imposto sobre a t.ransnüaaêo e não poderia

ating.ir a parcela de indenização •

A administração tributária feder~l entende que o lu 
cro imobilizado na desapropriação é tributável pelo imposto sobre
renda e o Poder JudiciárIo , em alguns cas-Os , tem juldago pela reen

çG,d".cste lucro
A redação vigente da Constituição cria controvérsias

desnecesaârâas , e á hera de dar melhor reueçãc •

Peca o ARí. 455 por todo o contido no ART •

198, daí tornar-se desnecessário Peca o ART. 198 por não ressat 

var os" direitos adquiridos dos atuais titulares A melhor e única s..Q.

Juçãc encontrada. além da supressão do ART 455, a modi ficação do

ART 198 e ss , , conforme fizemos em EMENDA apresentada em Plenário

B esta Comissão de Sistematização.

TC'fOIIUI",,~.ç"O ---'

EMENDA SUBSTITUTIVA.

D~~~kI_T~V~E~~~~~~;;~+:~~~1~~!;:'::::7~:~;.e~~~~~~·
§ 2Q _ NM INCIDIRM IMPOSTOS SOBRE A INOENIZI\Ç1\o P~

GA EM DECORR~NCIA DE DESAPROPRIAÇAo •

Em relação a matéria nada mais a suprimir ,111.2,

d1f1car, ad1c1ooa't t)U substituir ••
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JUSTIFICAÇÃO

JUSTlFICAÇ1i:O

m- Tf1fo/'~.".te:<;io __,

JUSTIFICAÇll:O
O princIpio bãeacc da lei é estabelecer a igualdade

de direitos , seja para pessoa física ou jurídica • Não se deve

admitir qualquer tipo de discriminação Q,Je infrinja o referido pri,!!

cIpio • O Artigo 301 estabelece claramente discriminações entre as

empresas nacionais e estrangeiras • t uma injustiça limitar os dl
reHos dessas últimas Que cumprem obrigações (tributos,engargos so

ciais e demais encargos) igualmente às primeiras • Essa dJ.scr.ni

ção também e conflitante com os principios estabelecidos no "Artigo

300 , Inciso IV _ Livre Concorrência"

As limitações às atrv.ícaces eccnôrucas no resguardo

do interesse nacional poderiam ser contempladas teMporariamente atI:!
vés de lei ordinária: no entanto, tais limJ.tações dever se.r o mi
nimo necessário , como referido acima •

O_Brasil ainda carece de formação interna de capital

que permita o desenvolvimento de novas tecnologias , como nos par 

ses industnalhados • Nessa s.1tuação , a discriminação estipulada

na lei , inibldora às empresas estrangeiras, contraria o in teres 

se nacional •

e demais encargos) igualmente às primeiras. Essa discriminação també

é conflitante com os princípiOS estabelecidos no"Artigo 300 -Inciso

IV - Livre concorrência".
2) As limitações às etIvmedee econêeueas no resguar

do do interesse nacional , poderIam ser comtempladas temporarIamente
através de lei ordinárla • no entanto , tais 11mlrações dever ser o

minimo necessário 1 como referido acima.

3) O Brasil ainda carece de formação interna de capi

tal que permita o desenvolvimento de novas tecnologias, como nos pa
ses industrializados. Nessa s í tuaçãc , a discriminação estipulada n

lei , lnibidora às empresas es t raoçe.rres • contraria o Interesse na
cional •

EMENDA SUPRESSIVA •
OISPOSITIVO EMENDAOO ARTIGO 301 • § 22 DO PROJETO DE CONSTITUIÇl5:0

EMENDA lP15293·3 ....
f'l Constituinte ANTONIO UENO -------,/ fTY;~'''~

tSi~~7ã7l
rr;~~':J

('T}ii~'~7ã7l

JUSTIFICAÇi'\O
Remeter a lei complementar a competência para fixa

ção de aliquota do imposto sobre produtos industrializados , quebra

a flexibilldade hoje existente de o Presidente da República. alterar

por decreta as al1quotas •
A fjxação de alíquota do imposto sobre produtos l,!!

dustrializados é um instrumento vej.rcafsaamc do Poder Executivo P,!

r a , dependendo do comportamento do mercado ,desaquecer a demanda

de bens de consu~o

JUSTIFICAÇ~O

A imunidade atualmente vigente de vinte e cinco hect,!

res foi baseada na presunção que esta seria a área minima na Qual um
agricultor poderia obter a produção para seu sustento e o de sua f,!

mUJ.a Entretanto, esta área mínima de regIão para Dutra de acordo

com o tipo de cultura ou de aproveitamento e da tecnologia aplicada

pelo agricultor e,desta forma a área de vinte' e cinco hectares pode

ser pequena para a amazôru.a e grande demais para São Paulo nessa

forma , em se fixando em um módulo rural da região , poderia compati

b!llzar as diferenças regionais ou mun~cipals • Quanto a imunidade

tributária de florestas nativas, é incompatível com a parte do uesno

parágrafo, quando falou-se em função inversa de sua utillzação.nlem

disso I a lei ordinária va.qente , já contempla a isenção de rtcrcstes
consideradas de preservação permanente

EMENDA ADITIVA.
O.ISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 270 ,§ 2Q DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

ART .270 •••• , .• • ••••••••••••••• •••••• • ••••

.§.2!! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ItI) _ O IMPOSTO DE QUE TRATA O ITEM IV OESTE ARTIGO

TERA ALÍQUOTAS GRADUADAS EM FUNÇli:O DA ESSENCIALIDADE DOS PRODUTOS, lt,i
DrCADOS PELO ~ODER EXECUTlVO,E NlI.O SERÁ CUMULATIVO, ABATENDO-SE EM
CAOA OPE:RAÇA:o , O MONTANTE CORRESPONOENTE ÀS ANTERIORES

PLENARIO

r,,-----------'ln./~~.T"'~AÇÕ~

EMENF>A lP15289-5 ,~. -,
(JConstituinte ANTONIO UENO

r:""!~~''''~

fS!'~azã7J

EMENDA lP15285-2
t' Constituinte ANTONIO UENQ&Vf1j.

oPaís tetn assistido Ul'1 ag!gantan-ento cada vez s-ajcr do Estado na

Econan.ia • Três têm Sido as pnncipals formas ele intervenção Pela Tnbutação,Pe
la Regulamentação e Pela Participação Direta na Produção e na Circulação. Quanto

as ÓJas primeiras,são na realidade atribuições privativas do Estado, cabendo e.!
tabelecer apenas os linites e condtções desse trcc de intervenção na atavroeoe

eccoôatce
Existe hoje lJ1II eXCesSO de regulamentação,desde Questões çerais

até questões particulares de pequena irnportânCla • Mas falta um dí.retraz 1'l3lS cl~

ra no sentido de evitar a ação abusava de praticas que acabam por el.Iennar a s,!
dIa compet1ç~o no nercedo.e assIn,gerando distorções que orejoncen os consumido

res. Essas práticas estão emgeral associadas a monopólios , cartéís , formas l'2
nopolIticas 0lJ outro tIpo de controle eeercicc sobre o mercado Empresas pÜtll1cas

OU de eccocnle níata, Que detém o mDnopolio , de fato e de orrertc , devem taebén

se sujeitar às sanções da lei Quando praticam atos abusivos vatendo-se da ccrdiçãc

de terem o monopólio •

EMENDA ADITIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 304 DO PROJETO DE CONSTllUIÇM •

ART. 304 ••••••••••••

§ 32 _ A LEI REPRIMIRÁ O ABUSO DO PODER ECONOMICO QUE

TENHA POR FIM ELIMINAR A CDNCDRRI::NCIA • DOMINAR OS

MERCADOS OU PREJUDICAR O CONSUIUOOR

A finalidade da Ordem Econômica é visar e propiciar o

desenvolvimento nacional • tendo por base esse-s seguintes princípios
logicamente se fundamentara nos principIas de uma adequada justiça
social e • lograra êxito em seus objetivos assegurando a todos, l!!
discriminadamente • uma existência digna , conclhada a liberdade de

iniciativa à valorização do trabalho

JUSTlFICAÇ1iD

EMENDA ADITIVA •
DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 304 DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO.

RRT.304 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 42 _ Ã LEI APOIARA E ESTIMULARÁ ÀS TECNOLOGIAS INOVA
DORAS E ADEQuADAS AO DESENVOLVIMENTO NACIONAl,. -

JUSTIFICAÇltO

PLENsl:RIO

EMENDA ADntvA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 301 DO PROJETO DE CON5TlTUlÇ1i:0.

Al't. 3~1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 42 _ 1\s EMPrtESAS PRIVADAS COMPETE , COM O ESTfl-!UlD E

O APOIO Da ESTADO 1 ORGANIZAR E EXPLORAR AS ATIVIDADES
ECONOMICAS

r.r .~C.~.,.IO.I"'11./llIIC.Nlllio ,

EMENDA lP15294-1 '~"---------'I r.r'P'F"l"'~tJ Consti tuinte ANTONIO UENO . C- _1

r,,- TC.lONU."'.."C
io

--,

trP;~"'~

f:JiV~;7ã?J

EMENDA SUPRESSIVA.

DlSPOSITIVO Ef.IENDADJ : ARTIGOS 301 e 302 DO PROJETO DE CON5TlTUIÇJiD.

DEVEM. SER ELIMINADOS OS ARTIGOS 301 e 302

Não há necessidade neste capítulo • a inclusão desses
dois artigos • pois a Lei não deve entrar en detalhes ,que quando

necessários , a lei ordinária estabelecera as normas •

PLENÁRIO

EMENDA lP15290-9
l: Constituinte ANTONIO UENQ"uTO~

L;;~'~

rç,;;JP]PlENP.RIO

EMENDA lP15286·1
l!J Constituinte ANTONIO UENO
r.r .Ltl<I.,o/C~~.. dol."'.ONlllio ~

m---------__ nn./~...T..,O.~i. ~

rr~';t~
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19 DO ARTIGO 318 DO PROJETO DE CONSTITUIÇAo.

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITI'/O EMENDADO

ART.3l8 •••••••••••••••••••••••• " '" .: •••• '1'
§ 1" - A INDENIZAÇlto Dtl.S TERRAS NUAS POOERA SER PAGA

EM TíTUl.OS DA DíVIDA PÚBLICA , COM CLtiUSULAS DE EXATA CO~REÇAo MONET
RIA. 1 ACRESCIDOS OE JURDS , RE:SGATAVEIS NO PRAZO DE D~Z AUOS , EM PA

CELAS ?EMESTRAIS , IGUAIS E SUCESSIVAS , ASSEGURANDO A SUA ACE"iÇ~O,

A QUALQUER TEMPO , COMO MEIO OE PAGAMENTD DE QUALQUER TRIBUTO FEDERA

OU OBRIGAÇOES 00 EXPROPRIADO OU DE TERCElRQS PARA COM "A UNI~O

têm sido desastrosas • Essas participações tem sido responsáveis por

parcelas significativas do déficit do setor público e continuará a
exIgir novos fluxos de recursos de contribuintes • e em detriMento ce
investimentos do Estado em áreas que são de sua inteira responsabill
dade • Além disso , o surgimento do Estado empresá.rio em determina 

dos setores da economia em geral inibe a iniciativa do setoT,:ivado,

Que não raras vezes encontra-se em situação de inferioridade em ter
mos de competição , pois , enquanto que para e-apresas privadas os re
cursos financeiros sempre têm um custo • para o empreendimento esta:

talos recursos são oI'iglnários do Tesouro. Nacional • portanto sen

custo financeiro , sem falar no tratamento di ferenciado que insti tu.!.

ções governamentais em geral dispensam às empresas privadas e à em
presa estatal Portanto, devem ser rigidamente limJ.tadas novas pa!,

t rc tcecees do Estado

Na participação direta do Estado na produção ou na cfr

curacãc de bens e serviços há que fazer distinção entre setores que,

pela próprie cereccer-Js tfce 1 ou mesmo por tradição ,serial'l mais

apropriados no atual estágio de desenvolvimento econômico do país ,

deixar ao Eat adc a responsabilidade de sua ad'llinistração .ceoendc à
iniciatlva privada UM papel complementar • São os setores ditos de

infraestrutura eccnõmrce • como a produção e transmissão de energia,

os sistemas portuário , viário , de telecomunicações • de metrô , de
água e esgotos , postais , etc •• • Também poderia ser incluído ne.!

te grupo os setores com o caráter de monopólio de E:stado por que.§.

tões de segurança nacional • A participação direta do Estado nos d,!

mais setores da economia 1 com base no argumento da incapacidade do
setor privado, tomo consta na atual Constituição, é hoje inteira

mente dispensável •
O argumento Unha vat rdace no passado r porém, com

desenvcãvmentc econômico verificado , com O fortalecimento do setor

privado • com a estruturação do sistema financeiro e do mercado de

capitais, o mesmo 1 não tem procedência. Muitas das experiências ~
participação direta do Estado 1 utilizando r ecurscs dos contribuinte

• JUSTlnCAç~O

EMENDA lP15295-0
l:Constituinte ANTONIO UENO"trTO.

r.r----------lIno/~~1"r ........

L;~'Z'~

['Çj,;'~J87l

Estes dispositivos da zem respeito exclusivamente às
relações de trabalho entre empregados e enpregadores e entram em po!.
menores regulamentares Que devem ser objeto da lei cr-dãnã r aa e das n~

gociações coletivas
Sendo assim, esses dispositivos são absolutamente i~

compatíveis com o texto constitucional • que deve assegurar os da r e r
tos e as obrigações de natureza trat;;lhista e à eficácia do direito

do trabalho, não podendo descer às situações ind1vldual1zadas ,que

devem ser reg!'"'ladas pela legislação ordinaria •

PLENsl:RIO

EMENDA SUPRESSrVA.
DISPOSITIVOS EMENDADOS OS DISPOSITIVOS RElATlVDS ~ PARTICIPAÇÃO

OBRIGATóRIA DOS TRABALHADORES NOS LUCROS E NO CAPITAL DAS EMPRESAS(
ARTIGO 13 , INCISO XIII) j À ESTABILIDADE NO EMPREGO, APóS 90 DIAS

DE: VIG~NCltI, 00 CONTRATO DE TRABAlHO(ARnCQ 13, INCISO I). A JORNADA
SEMAN'AL DE 40 HORAS{ARTIGO 13,INCISO XV), A GREVE IRRESTRITA(ARTIGO
n,INCISO V,LETRA b) j AO PAGAMENTO EM DROeRO DE HORAS EXTRAS,PERMI

TIDAS APENAS EM CASO DE FORÇA MAIOR{ARTIGO n,INCISO XVII) i À HORA

NOTURNA DE 4S MINUTOS COM ADICIONAL DE 50%{ARTlGO n,INCISO X) , A
CO_GESTltO (ARTIGO 17 ,INCISO IV,LETRA n) ; À.S FÉRIAS EM OOBRO(ARTIGO

13 , INCISO XVIII) E À GRATIF'ICAÇM NATALINA ( ARTIGO 13,INCISO IX)

DO PflDJETO DE CONSTlTUIÇAO.

1) O princIpio básico da lei é estabelecer a igualdad
de direitos , seja para pessoa fIsica ou jurIdica • Não se deve admi
tir qualquer tipó de discriminação que infrinja o referido princIpio

O ArtIgo 301 esbalecer claramente discriminações entr

as empresas nacionais e estrangeiras. ~ uma injustiça 11mi tar os di
rei tO$ dessas ül timas que cumprem obrigações (tributos. encargos

Ef.lEUOA SUBSTITUTIVA.

DISPOSITIVO EJIENDADD : ARTIGO 301 DD PROJETO OEfiCONSTnulçltO •

ART.301 - 11 A LEI NAo DISCRIMINARÁ AS EMPRESAS LEGAL

MENTE CONST~TUfoAS NO PAís " •

S üntco - A LEI DEVERA: ESTABELECER O MíNIMO OE RESTRI

ÇOES ( LlMITAÇOES ) I SALVO AS DE CARÁTER TEMPORARIÕ

PARA RESGUARDAR OS INTERESSES NACIONAIS •

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇ1i:O

EMENDA lP15292-5
f: Constituinte ANTONIO UENO"

o

, ••

m-----------fC.TOI'~."".""i. ~

rr;~t~
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EMENDA ADITIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO : ARTIGO 272 DO PROJETO DE CONSTITUIÇl\.o

ART.272 ., ••••••••••••••••••••••••••••

§ 21' •••••••••••••••••••••••••••••••••
I) _ O IMPOSTO DE QUE TRATA O ITEM 1 DESTE ARTIGO,CO

POR_SE_A DE UMA PARCELA CAl.CUl.ADA SOBRE O VALOR VENAL DA TERRA E OU
TRA OETERtUNAOA EM FUNÇll.O INVERSA DE SUA UTlLlZAÇll.O E , SEGUNOO CRI_
rlfRIOS QUE SERlI:O ESTABELECIODS EM LEI NACIONAL • O IMPOSTO NJ'tO INCI_

DIRA , SOB QUALQUER DAS DUAS UODALIDADES , SOBRE GLEBAS RURAIS DE

A.REAS NM EXCEDENTE A UM MÓDULO RURAL DA REGIM , QUANDO AS CULTIVE.
SÓ OU COl-! SUA fAMílIA , O PROPRIETARIO QUE NAo TENHA A POSSE' NEM A

PROPRIEDADE DE OOfRO IMÓVEL •

PLENÁRIO

EMENDA AOITlVA.

OISPOSITlVO EMENDADO ARTIGO 325 00 PROJE:TO DE CONSTlTUIÇi'l.O

ART.:325 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 3 Q _ SM IMUNES A TRIBUTOS FEDERAIS ,ESTADUAIS E

MUNlcr,lS "OS PRODUTOS HORTII='RUTIGRANJEIROS.

JUSTIFICAÇ~ -:
/" Por constituirem a base da alimentação de todos os se

tores d}~/'População brasileira. a Imunidade tributária sobre esse;
produ~tls constitui a forma mais eficiente para a redução de seus

preqós e estimulo à sua produção •

ConcedIda a referida imunidade, os produtos bur t If'ru

tlgranjeiros tornar-se-ão insuscetiveis às mudanças repentinas di
tadas pelos interesses fiscais dos Estados • -

~ um fato incontestável que os produtos hortifrutigran

jeiros, por sua importância como componente básico e indispensá-

ve.I a uma alimentação saudavel , devam ser consumidos por todos os

brasileiros , e a imunidade ê a forma mais eficaz para se alcançar

esse objetivo

Esta redação específica do Projeto, parece-nos r e Levan
te como print:ípio • especialmente , Quanto a edição de leis ordiná :

r Ias em matérias outras , tais como : Tributáua , rtnanc ranentc pú

bl!co , prioridade creditícia. etc. Esta Emenda, vem, certame~
te à nível de aprImoramento, em busca de um , cada vez melhor,dese;
volvlmento de nosso País

EMENDA lP15287·9
tJ Constituinte ANTONIO UENO..

o

.....

PLENÁRÍO

EMENDA lP15288-7 .~. ~

tJ Constituinte ANTONIO UENO
<rr P~...OlO/c.~.. Il./S"'CC~II.io ,

r.r------ .Lld.,.,.ONI.,.o/l""OON'.'i.o' ~



Assembléia NacionalConstituinte e 1603

JUSTIFICATIVA

er;;;""=:=J
rr;;;'~~L;J

Constituinte MAURicIO~A

"Art. 90 - •

Parágtafo único - Os proventos de inativos dos servtdores pi!
blicos federais, cívas e milltares, correrão à conta do Orç!
menta da União (ou do Tesouro Nacional)."

Acrescente-se ao artigo 90 o seguinte parágrafo único:

Emenda aditãva

EMENDA lP15303-4
['J

E. inadimlssIvel que as Assembléias Legislativas só com

pita adaptar as Constituições Estaduais à federal
Como a autonomia dos Estados SP. ear-acter t aa por SF.!U P.2

der de auto_organlzar_sF.!,auto_govF.!t'nar~se e auto-administrar-se com

suas pecul í er í cades e questões locais li! próprias,não cooen as As;;p.!!!
hl é í as limitar-se a mera copia da Federal

I:: certo que é devido a 'obediência a Lei rraror , sem preJ!!.í
zo da llberdade legisferante das ns senb Ié í as am tudo que não conFl.!,

te com ela
Como o espIrito que todos pres rde é o da restauração da

prerrogativas do poder leg1slativp,não se jus'tlfica cue S" re reque 
às nesemtné.í as Legislativas a mera t are ra de adaptação das cartas 

Estaduais à 'r ecerat ,

liAs ll,ssembléias Legislativas,com poderes ccns t í tuíntee 
terão prazo de seis nesea.õera elaboner as constituições; dos Est! 
dos ,mediante aprovação,por maioria absoluta,em d01S turnos de di..§. 
euasões e votação"

JUSTIFICATIVA

PLENARIO

JUSTlFlCAÇ~O 1
o acréscimo de juros elou de terceiros visa a remun

ração de um titulo que hoje já existe e o outro ecrescãmc , visa a
utilização do título da divida agrária pelos herdeiros ou sucessores
para quitação 'de tributos federais elou outras obrigações para com 

UnUlo •

EMENDA I\OITlV/\

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 19 DO PROJETO DE CONSTITUIÇAo •

ART.19 ••••••••••••••••• ". •••• • •••• • ••••

tIl _ OS NASCIDOS NO ESTRANGEIRO QUE COMPLETAREM VIN

TE J:: CINCO ANOS DE RESID~NCIA NO BRASIL , PQDER.liO N~
TURALIZAREM-SE MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO •

r.r----------'UTO/.VHI"~AÇIo'-------___.--__,

r.r 'lt~I.'o/to~'ss1o/fVICO..,••to---

EMENDA lP15296·8 "~"--------'I rorP~L"'''=--"]I: Constituinte ANTONIO UENO _ c.......!:r _ J

JUSTIFICAÇll;o

Permitir aos estrangeiros residentes no PaIs há pelo
menos vinte e cinco anos , adquirir a nacionalidade brasileira media
te simples requerimento. O estrangeiro que residir num país durante
vinte e cinco anos , já adquiriu cidadania de fato , porque ama o
país • o adotou como sua pátria • e contribui com o fruto de seu tr~

balho , na participaç§o de seu desenvolvimento Nada mais justo que
se facilite sua naturalização

DEPUTADO JAIRO AZI.

rrr 'U'.f_,"le.~..

Existe toje uma grande preocupação da classe quanto a transf!

rência desse encargo para a Prevfdêncra Social. O novo estatuto (regil'le

civlhsta) preparado pelo Sr. Aloisio Alves não deixa clara esta situa
çêo, Que faz induzir o encaminhamento da clientela para o regime da Pr;

viOência Social Se assim o for, o art; 90 ficará prejudicado face o que

dispõe o art. 356 do texto do Projeto de Constituição apreeentaõo.

JUSTJF'ICAçAo

['C;;;OO:=-J
fÇJ~:J;J

JUSTIf-ICAÇ~ü

A presente emenda objetiva retrrar do texto proposto a -insti
turção co perjarenterasno, sendo, pms , cOl'lPativel coma posição que
vimos adotando na defesa do presidencialismo

Supr.ima-se os mcfsos IIl, VII e VIII, do art 100, ° art.

lQIj, os incisos I, 11 e letras a, b, e c do rrr e IV, do art.
107, os incisos I, II e VI, do art 108, o inciso I, do art.
112. e o § 6Q do art 114

Emenda suoressrva,

EMENDA lP15304·2
I:" Con,tituinte MAURicIO CORR~A

rr;;;~'''0=:J

fT1?i'oBfâ7l
DEPUTADO JAIRO AZI.

Acrescente-se parágrafo único ao ar t .57 do Projeto de eon.!
t í tuí ção da Comissão de S1stematização,com a seguinte redaçãc s

"Aos Estados são conferidos todos os po-

deres-que explícita ou impl!citamente,n30 lhe sejam vedados por e!

ta Consti turçãc''

JUSTIFlCATIVA
E ttà!;o caracterIs t í ce da Federação reservar os poderes r~

manescente aos Estados

Enumerando expressamente as competências da União e doe Munl

cípios,além de consignar alguns exores scs para os Es t adns ç a s col"s:
tituições a estes vêm atribuindo os poderes residuais

O Prcjetc quebra uma tradição ao direito ccns t r tucf cnat tire
sileiro,pols desce 1891 que todas as cartas destinam oa cederes _
remanescentes ou r es rcue í s aos Estados

Não há razão plausivel para tal cnus sâcvse Ivc se se oes ejar '
desfigurar ainda mais a receracãcvccnceot.raooc-w- todos os acôe r e s
em mãos da uní ãc transformando em 1"18ra ra.lécf a ou HuaorLa a auto
nomia aos Estados.

&ªf'It5SPO DE 5IS1"Elb TIZAe:e:o

~ "~".lOfCO.."d.f.UI'.K,,,Ia_=.-~.,-__,

EMENDA lP15301·8
['J

pr;;;~"o~

~~JWJPI..ENARIO

Existem pessoa que são nascidas no Brasil - País Que

concede nacionalidade sob regime" Jus 50li " - de pais ou mães e2
trangeiros , originários de países que adotam o regime "Jus sanguinis"

ficando com dupla ou móItlpla nacionalidade •
Considerando que o 1"eg1me Internacãcne.tnente f'econh~

cido é o de cada pessoa possuir uma única nec rcnaf rdace , é mister
entender o direito de escolha aos que possuem duas ou mais oac ícnar],
dades de origem A lei deve admitir também neste caso a possibJ.l!
dade de renüncfa à nacionalidade brasilen2

EMENDA ADITIVA.
DISPDSITlVO EMENDADO • ARTIGO 21 DO PROJETO DE CONSTITUIÇAQ

AfiT.21 •• •••• ••••• •••• •••• ••••••••• • •••

UI- O BRASILEIRO QUE TIVER OUPLA OU MlÍL TIPLA 'NACIO
NALIDADE PODERA RENUNCIAR li: NACIONALIDADE BRASILEIRA.

EMEI'lDA lP15297·6
tJ Const! tuinte ANTONIO UENOm~~
r.r .L(d~'~/o~..,ssl~f(Ulo... 'ula

rrr----------"''''''"..,,···

r;;;""=:J
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JU5TIflCAÇ~O

I - rnvestroc na função de Ministro do estado Chefe
de MJ.ssão D~plOMátlca permanente, Governador de

Território, Secretário de Estado, do Distrlto f.,!!

deral e de Ter1'lt6no.

Constituinte MAURICIO CORR~A

PLENÁRIO

Emenda modJ.ficatlva.

Dê-se ao inciso r, do art 112, a seguinte redação

"Art. 112 - " •••••

Constituinte HAllRICIO CORR~A

lP15305·1

Em ornserro lugar, na linha de defesa do presfoencfafisno,

SUptlll'lOS a expressão "Primeira-Ministro". Por outro lado, ccnstderescs
que, atualmente, quando os pref.e.ltos das capitais passaram a ser elei
tos emmertos diretos, não mais se Justifica a manutenção de diSf,lOslt!
vo nesse sentido. Da mesma fafina, como objetivo de valorizar o mandato

federal, entendemos inconveniente estender a faculdade aos parlalJlent!

res Que pretendam dirigu empresas publicas ou de economia mista de
âmb~ to federal

'EMENDA

Vô',""=:J
tJYIõâ7871

A competência supletiva ou complementar dos Estados,em d!:,
terminadas mat érLas ç é s t ambém da tradiç§o federalista p a r t rcu Larmen;

te b r a s i.LaLra
São matérias sobre as que r s legislam os Estados,na falta

ou para complementar lel Federal

Inclua-se em DISPOSIÇOES TRANSITORIAS) (.Iu.;(Ú. CO:.(.~

I\~._ Dentro de cento e vinte dias da data da promulgação

desta Constituição, o Presidente da República submeterá ao Con
gresso Nacional projeto de lei com o fim de restabelecer a equi
valência dos proventos de aposentadoria e pensão vigentes à é

poca de sua concessão, calculadas em salários-mínimos, com a pre N

visão dos recursos destinados a indenizar. "em 24 prestações men
sais, os prejui%os que tiveram os beneficiários em decorrência
da defasagem verifiçada nos sucessivos reajustes.·'

JUSTIfICATIVA

Acrescente-se parágrafo único ao art.54 do Projeto de Con!
tltuição da Comissão de Sistematização,com a seguinte redação:

liA competência da União não exclui a dos Estados para I.,!!

gislar supletivamente sobre as natér ras das incisões XVI.XVII,X!X 
XXI,XXII,XXIII,alIneas b,j,s,u,v e x"

EMENOIl. AOITIVA

EMENDA ADITIVA

EMENDA lP15302·6
(l constituinte F'LORICENO PAIX~O

'U~'.'.f'."'=$l'fl" ••••,"l:.
PLENÁRIO

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 357 DO PROJETO DE CONSTITUIÇA:O

Art.357 •••••••••••••••••••••••••••••••

§ úrucc - OS BENEFícIOS DE PRESTAÇAO CONTíNUADA PA_

GOS PELA PREVID~NCIA SOCIAL SERl'I.o REAJUSTADOS SEMPRE QUE OCORRER A
DEPRECIAÇ;1tO DA MOEDA I A fIM DE QUE SEUS VALORES MANTENHAM , PERMA_
NENTEMENTE I A EXPRESSnO MONETARIA DA DATA DE CONCESSAo

JUSTIFICAÇi'to
A partir do momento em que, no inIcio deste Século,

a filosofia do Estado Ptovidência oasaou a inspirar , de forma domi
nante , os sistemas de governo das principais nações civilizadas do
Globo , a previdência social foi erigida à condição de instituição
fundamenta! • E , de acordo com as pregações de HaurIce Diverger

George Burdeau e t.ecn Dugui t , bem como de conformidade com a conce.e.
çãc hoje oredcmínente na consciência. coletiva de todos os povos ,pr~

vidência social é , acima de tudo I seguridade, pessoal e familiar.
identificada com a possbilidade de , qualquer um • ante qualquer eve.!l

to edversc , poder recorrer a um socorro que , na forma de contrapre
tação ou dever do Estado , lhe garanta uma sobrevjvênc Ia condigna No

Brai.
1

, a previdência social não ostenta ...ssa característica ,porque

a defasagem existente entre o valor de seus benefIcios e o do salá 
rio de contribuição do segurado não propicia a êste ou à sua famíl1~

nos casos de velhice , í nva Lj dez ou morte , a possibilidade de prov~

rem à sua subsistência I nas condrções que lhes eram habituais à ép2,

ca m que o trabalhadór mant Inha-se na atividade •
VlÍrias são as causas "essa distorção O sistema 1!l

correto e , por que não dizer , capcioso de reajustamento dos valore
dos benefIc.ícs , no ententc , é • ao nosso ver I o principal fator
desses problemas, Por isso. assumimos a presente iniciativa,obj.l:,
tivando inserir no texto da futura ccns tf tuí.çãc ,salvaguarda que

impeça o legislador ordinário ou o poder Executivo I através de m~

ros atos administrativos , de proporem reajustamentos de benefícios
mediante a utilização de índices inferiores aos da inflação real v.l:,
ri fica da em determinado período.

rrr---------- lCn of."' '','''.çl.' _

JUSTIFICAçno
Emenda supressiva a modificativa.

DEPUTADO JAIRO AZI.

ÇPM-ISSPiQ 9E 51-5fEMA"I"1ZAÇ~O

TUTO/'U$""COO••
EMENDA MODIFICATIVA

Altere-se o art,435 do Projeto de Constituição da Comis

são de 5l.stematlzaç'llli que passa a ter a seguinte redação'

A presente emel).da objetiva indenizar os prejuízos

que tiveram os aposentados e pensionistas da Previdên::ia Social

que há muito vem lutando para a obtenção de proventos compatl
veis com as suas necessidades e com a dignidade que: devem ter
todos quantos passaram parte da vida no trabalhol na expectativa
de um futuro menos di fIcil.

O que conseguiram até aqui foram apenas promessas. e
isto não basta para aliviar a frustração de ver os valores de

seus proventos ser injusta e ilegalmente defasados a cada final

de lIlêS.

~ - Suprima-se o § 1'1 da art. 122, do Projeto de Constl

tuição, transfornando em parágrafo único o atual § 2'1.

JUSTIFICAÇAo

A redação atual obedece à linha parlamentarista coma qual

não concordamos.
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PlENAAm

JUSTIFICATIVA

Suprima-se Q parágrafQ segunda do artigo 204 do prQjeto.

Porpõe-se que seja supnmido o inciso IV, do art. 201 do PrE.

jeto O Supremo Tribunal Federal deve exercer precípue-ente a tutela
da Constituiç~o (art 201,III) e dos direitos e garantias individuais
(art 201,lI) • As outras questões devemser definitivamente desllnd,!
das no âmbito dos Tribunais Superiores.

Emenda Supress1va do § 2P do art. 204 do ProJeto de ConstituI

lli..

"Art 201 - •• ••• ~••••••• "...... •••••••••• • •••

1 - '.' ., ••.

11 -.. ., •••••••••••••••••••••• "
111 - •••••••••••••••••••••••••••••••••

IV - suprimir "

JUSTIFICATIVA

~-__-- tlnO/~~ntle.~lo_---------___,

A emenda ora proposta visa adequar o texto de m2,

do a escalonar os vencimentos dos magistrados paqns pela
União e pelo Estado. Trata-se de regra, já constante dos
textos vigentes, que se procurou aprimorar. O cr.í t ér-Ic de
vencimentos da magistratura, pelas suas peculiaridades,
constitui matéria sensível, razão per que deve permanecer

a nfveI cons t.í tue-mnef ,

"Art 168 -. •••• •••• •• " •

IV - Os vencimentos dos Ministros do S,!!

premo Tribunal Federal não poderão

ser inferiores aos percebidos,a qual

quer titulo, pelos tollnistros de Est3!
do, os dos Ministros dos Tribunais
Superiores, a 901b dos percebidos p~

los Ministros do Supremo Tribunal F~

deral, nentendo-ae a di ferença máx.!,

ma de dez pontos percentuais entre

os di recentes graus herárquicos. Os

vencimentos dos Desembargadores CO!

responderão aos de Secretário de E~

tedo , a qualquer titulo) não podendo

ultrapassar os dos M1nistros do Sup~

dor Tribunal de Justiça, mantendo
se, a partir daí) uma drrerençe mãxl
ma de dez pontos percentuaxs entre
as entrâncias ou graus hieráqul

~
JUSTIFICATIVA

PLENáRIO

Constituinte HAURfcIO C~A

pública

"Art 133 - A elaboração das propostas de crçe-ento obedecerá

a praorãoaoes, Quantitativos e comUções estabelecidas eM 1e1
de diretrizes orçerentértas de iniciativa do Presaôente da
República.

JJ.JSTlFlCATIVA
Trocamos a expressão "Prirnelro~Ministro" por Presidente da R~

Dê-se ao art, 133, ceout, e § ts a seguinte Iedaç~D:

EMenda modificativa

§ 111 - o projeto de lei de dlretnzes orçamentárIas será enc~

mlnhado ao Congresso Nacional pelo Presidente da ne-õcnca,
até DitO reses antes do exercício financeiro

PlENÁRIO

EMENDA lP15308·5 I

f'J eu"'tit"!nte PA"'tC-ro-~-.-----)rr;';;""~

[!J J r;;~;ftJ

C(I1".STlTUIN1E UQURtCIO CDRR~A

Emenda llIOdifJ.cativa

nê-se ao inciso lI, às aUneas "a" e "b" do inciso II e ao §

151, todos do art. 145, a seguinte redação:

EMENDA lP15311-5
f'l
f'l PLEMMIO

Propõe_se a supressão, pais o tema ecoe-se tratadQ OQ art. 191 t

inciso I

CDNSTITUINTE MA!Jttcro CO~A

üonstftuinte MAURÍCIO CCRRt:A

PlENÁRIO

"Art. 221 -.. ••• ••• ••• ••••• •••••• ••• ••••• •••••

Emenda medifJ.cativa ao parágrafo único do art. 221 do Profeta
de Constituiç~o.

JUSTIF'ICAÇAo

o paragrafo único do art. 22T passa 11 ter a seguinte redação

Emenda modificativa ao art. 227 do Pro feto de Constituição

Parágrafo ôruco - O TIlbunal Regional Eleitoral elegerá seu Pr.ê.

sidente e Vice-Presidente dentre os Desembargadores, cabendo a

Corregedoria Eleitoral ao Juiz do Tribunal Regional federal ou
ao Juiz seôerai«,

JUSTIFICAÇ]{o

Dê-se ao art 227 do Projeto de Constituição, a seguinte
redação

PLENÁRIO

A emenda esclarece que a Corregedoria Ele1toral será exercida
pelo Ministro do Tribunal Superior Eleitoral originário do Tribunal SliP!

racr de Justiça e, no âmbito dos TtJ.bunais Regionais Eleitorais, pelo
Juiz do Tribunal Regional Federal ou Juiz Federal que nele tiver assento.

"Art. 227 ~ OSuperior Tribunal Militar ccrocr-se.ã de 0E!.
ze Ministros vitalícios, nceeedcs pelo Pres.!

- dente da República, depois de aprovada a indl

cação pelo senado da República, senefa dois de..!:!
tro oficiais-generais da ativa da Marinha,
três dentre oficiais-generais da ativa do Exé,!.
crtc.ccrs dentre Oficiais-generaIs da ativa da
Aeronáutica, e quatro dentre civis"

A presente enenda tem por objetivo excluir a eudiêncía P.!1
blica referida no d1SpositIvo em tela

Entendemos que a notoriedade do saber juridico e a reput,!
ção ilibada são atributos que díspensen quaisquer arguições para af~

rição de car:acldade técnica e rr.oral dos Indtcacos para Ministros do

Superior Tribunal Militar, tanto mais quando procedidas em constr<l,!!
gedoras sessões pÚblicas, sob a curiosidade de leigos nas letras j!:!

rId!cas.

É a justificativa para a emenda que esperamos seja acolh.!.
da ..___-----...:...

EMENDA lP15316·6
fl

~-_-__- __-_'.'To/."""le'~i.o

PLENARIO

CONSTITUINTE MAURICIO CORRÊA

JUSTIFICATIVA

Desde a Constituição de 1946, com a criação do

T:z:~bunal Federal de Recursos, atnbl.l.l_se a este a competê!!
cia para julgar mandados de segurança contra atos dos Ml
nistros de Estado Não se recomenda seja transferida men
cãonaoa atribuição para o Supremo Tribunal Federal, sobr~

carregando-b, mas paray.-5uperior Trib';~h~Justiçalque
absorveu parte da ~~tência do Tribunal Feder~l de Recu!.
aos /"':! 1'(

"Art 200 - •• • ••• •••••• • • • •••••• " •••

§ 19 - Após aprovação pelQ Senadoda República, por

voto de dois terços de seus membros, os Mini.,2,
tros serão nomeados pelo Presidente da Republ!.
ce, sendo

Emenda modificativa à letra ".lu, dQ inciso l, dQ
art 201 do Proleto de Constituição

nê-ee a letra "1", do inciso I, do artigo 201, do
ProJeto, a seguinte redação.

"Art. 201 - • • ••• ••• •••••• •
I - .... ...•.._.... ..

i) - os manda tos de segurança e o "habeas
data" contra atos' do Presidente da
República, das Mesas da Câmara e do

Senado Federal, do Supremo Tribunal

Federal, do Tribunal de Cantas da
União, ou de Seus Presidentes,do Pr.2
curadÓi-GeI'al da República, bem como
os ampet.ratícs pela União contra atos

de governos estaduais ou oc DistritQ

federal"

A presente emenda tem por objetivo excluir a audíênma pQ
bllca referida no dispositJva emtela

Entenderes que a notoriedade do saber jurídico e a reput3!.
çãc aHbada ·são atributos que dispensam quaisquer arguições para af.!:,
rição da capacidade técnica e moral dos indicados para Ministros do
Supremo Tribunal Federal, tanto ll'als quando procedidas em constrang~

deras sessões púalacas, sob a curiosidade de leigos nas letras jurl

orces

Dê-se ao § 19 do art. 200 do Projeto de üoostrtuíção, a s~

guinte redação

JUSTlFIeAJ;/lD

Emenda modificativa ao § 12 do art. 200 do Projeto de Cons
tituição

EMENDA lP15312·3
f'J
PJ

PLENÁRIO

~_ Suprima-se o parágrafo único do art.

185".

JJ:
-i""_ ., •••••• '" ••••

a) um terço dentre profissionais indicados, ~m li.,2,
ta tríplice, pelos Conselhos secerais de Adnt.!.
nistração) Cootabilidade, Economia e pela Ordem

dos Advogados do Brasil

b) um terço dentre Auditores, substitutos legais

de Nlmstros, ou membros do MInistédQ Público

junto ao 'rrabunat de Contas, por este .lndJ.cado,

em lista tríplice, alternadamente, segundo as

critérios de antiguidade.

§ 11! - Os Ministros terão as mesmas garantias, prerrogativas e
impedimentos dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça e
somente poderão eccseneer-se comas vantagens da cargo após
cínco anos d~6erciCro---,

"Art. 145 - ••••••••• '" ••••

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

1 - A alteração aqui sugerida à alínea "a" tei"l por objetivo evitar

a imprecisão do texto orig1nal ("umterço dentre prorrsstcrers indicados

por entaoaues representativas da sociedade civil").

2 - Quanto à aHnea "bn elo inciso U, pela natureza dos cargos (A~

ditar, Procurador geral e .sutorocureocres) torna-se lmpraticável qualquer
julgarr'ento "por oécttc«, assim COll\Ocritério o mais fustc é o da antigu!.
cede.

3 - Com relação ao § 112, a independência do Magistrado repousa prl
naríarente emsuas garantias constitucionais: vitaliciedade, inamovihil!.
dade e irredutil:lilidade de venciaentoe Desta forma vem o texto criar uma
sub-classe de Ministros commandatos que terão de secordmer-se às condI
ções politlca, fato que poderá comprorreter sua tndepenoêncía no exercrcíc

do cargo. O Tribunal de Contas não processa o litígio entre partes e,

sim, julga a exação no cumprimento dos negóc.Ios do Estado) no interesse
do bemcoletivo da Nação Assim, não se justifica a criação de Ministros
terr:porarios

Emenda supressiva.

o proposto no drspcs í t.avo suprimido é oesneceg
sérIc , Aos regimentos Internos do Senado Feder-aL, da Câm~

r a dos Deputados e comum, competem a disciplinação a re~

certo do acesso às sessões de ambas as Casas e às reuniões
de suas comIssões. Ainda que se trate da presença de Min1~

tros de Estado, como é o case, não deve ser regulamentada

no texto cons t í tucacnaf ,

EMENDA lP15309·3
t' ccns t r tu í nt e M,-uR-tcr-o-ÇO-AR~-8--'I tJ-:~;'"':J

f'l I cç;~;;;;;J
=- 1U'0'/.Utl.. ,C.~10

O parágrafo úuco do Art. 220 passa a ter a seguinte redação' ~

"Art. 220 - ..

Emenda IlOdifJ.C:at1va do parágrafo ÚDicoda art. 220 da Pro1eto
de Constituiçl:io

_______ .~.~..../CQ...,io'.u••••"'lo

f'-"'''''"'''''''''''-
Errenda supressiva do inciso IV, do 8ft 201 do Pro'eto de

Constituição
Suprima-se o inciso IV, do artigo 201 do Projeto.

PLENISJUO
PLFNÁRIO

.....uo/cc.'st1o/.u.oc...l., _
CONSTITUINTE tlAURfCIO CORR~A

t'''Ol'UI1''<c~''_r; Emenda modificativa do inciso IV do art. 188 do

Projeto de Constituição
nê-se a seguinte redação ao art. 18S, inciso IV,

do Projeta.:

EMENDA lP15310·7

f?
fi
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Parágrafo único - O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu
Presidente e vfce-Preaídente dentre os Ministros do Supremo Trl.
bunal federal e o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros do
Superior Tribunal de Justiça".

JUSTIF"lCAÇil:o

A emenda esclarece que a Corregedoria Eleitoral será exercida
pelo Ministro do ~r1bunal Superior Eleitoral originário do Tribunal Sup~

rlor de Justiça e, no âmbito dos 1ribunais Regionsl.s Eleitorais l peão
Juiz do Tribunal Regtonal Federal ou Juiz F~deral que nele tiver assento

cirerençes no desenvolvimento das várias reqiões brasileiras.

2 Indiscutível, "sabemos, a prioridade a ser dada ao Norte e'
Nordeste. Todavia, ao contrário do suposto por muitos, o centro-üeste, em
que pese a sua enorme potencialidade, necessita, com urgência, de ate!!
çües maiores por parte do Poder Central

3. Assam, a emenda ora oferecida inclui o Centro-Deste entre
as regiões beneficiárias do pretendido no artigo 277, ou seja, a partic!
pação no produto da arrecadação dos i~stos sobre a renda e proventos de

qualquer natureza e sobre produtos industrializ.ados.
4 A forma encontrada não prejudica o Norte e o Nordeste pais

mantém os seus percentuais uma vez que aurenta em 1J1!í (um por cento) o mo!!
tante daqueles tributos a ser distribuído.

Emenda supressiva

JUSTIFICATIVA

Com o obletivo de defender a manutenção do prestoercíartsno,
estamos propondoa exclusão do texto proposto de dlSpositi\1o que marca
data para o início da vigência do siste'lla parlamentarista

PL€.NAAIO

Constituinte MAURícIOCORR~A

EMENDA 1P15321·2

f:
P
r.r----~----- t"'O/.~I'''«:U;~' ~

PLEN~RIO

'LU...,.'çOW"'loO/lulcOM'nlo' 'J fui'~~

Consti tuinte MAURíCIO CORR~A

EMENDA lP15318·2

r
r.r ""'O/.Ull\f\t~l."

PLENAAro

Constituinte MAURfcIO COR$

Emenda supressiva do § lI;! do art 205 do Projeto de Constitui

~

suprima-se o parágrafo primeiro, do artigo 205, do Projeto,
passando o seguinte a parágrafo único.

JUSTIFlCAÇ1l.o

Emenda adibva ao § lQ do art 449 do Projeto de ConshtuicíIo

Acrescente-se a seguinte expressão após a parte final do § 112

do art 449 do Projeto

"Art 449 - •

EMENDA lP15325·5

P
~L.~•• "".C.."dol$UI....,....., --,

cr;":J
~;M

Propõe-se a supressão do § 12 do art 205 do Projeto, tendo em
• conta que o art , 201, indso lII, s6 admite a interposição de recurso ex

traordinário quando a decãsãc recorrida tiver sido proferida "emúnica o;

última instância por outras TtibunalS". Ademais, trate-se de. texto de r~

dação obscura e equívoca

§ 112 - .:.. ••• •• •••• • • ••••••••

•• • ••• , podendodelas constar Juízes Federais de qualquer
:região"

JUSTlFICP.!?O

Emenda adihva

Acrescente-se ao artigo 356 o seguinte paragrafo untcc

"Art 356 - •

Constituinte MAURicIO COflR!;A
r.r ~L.~I.,.'CCW"$lo/$UI'.W'$U., ,

PLENAAIO

A emenda proposta visa perartrr que as listas trIplices, a
serem elaboradas pelo atual Tribunal federal de Recursos, para o preench.!.
mento inicial das vagas dos Tribunais Regionais Federais, sejam integra
das por Juízes Federais de Qualquer região e não apenas da região abrang~

da pela Jurisdição do respectivo Tribunal. Isso porque, sendo grande;
número de vagas iniciais, limitar-se a escolha a Juizes recerais da mesma
reglão ira dificultar o seu preenchimento, tendo emconta o atual número
de magistrados e a especial qual1ficaç~o a ser preenchlda pelos Que dev..!:,

rão ter assento naqueles Tribunais Regionais

Parágrafo único - O disposto neste artigo ni10 se aplica aos
empregados ou contribuíntes autônomos que vierel"la se apose:!l
tar no prazo de dez anos, contados da data da promulgação de~

ta constituição e que já tcnhat'l, por lei anterior, assegurados
aposentadorias especiais pela redução do teme de serviço "

JUSTIFICATIVA

Emenda substitutiva ao 8rt 231 e seus incisos, do Proleto de

Constituição.

üê-se ao art 231 e seus Incíscs, do projeto de Constituição,
a seguinte redação.

"Art. 231 - O Ministério Público coeoreenoe

1 - O Ministério Público da União, mtepreoo,

Constituinte MAURícIO CORR~A

'L •• .l.'o/CO..l$'IM'UI~OW"f... -,

Diversas ceteqcrres, entre es quais as de jornallsta e de ra
dlologistas, tem garantidas aoose-itecorres especiais e integrais com ~
redução do tempode eervtcc emrazão da natureza profissional. Isto t8!!!
bém acontece, inclusi....e, comos policiais {estatutários} Este parcSg:rafO

visa resguardar o direito adqUludo pelas classes dnteriotmente contel"lpla
das,' por força da novo dispositivo constitucional (art. 356) perderão tal
benefício, especialmente, en relação aos empregados Quejá exercerem213

(20 anos) do teecc do s~ecessãrlo para suãS-apose.Q!:~adorias (vide.
Lei 3529159) /

Constituinte MAURicIOCORR~A

a) pelo Hlnlstério PUl)Hco Federal, que oficiará
perante o Supremo Tribunal Federal, o superior
Tribunal de Ju§tiça, os Tribunais Elel.torais, o
Tribllnal de contas da União, os Tribunais e Jul
zes federais Coal.ms e os Juízos Agrários,

b) pelo Ministério Público Ml1itar,
c) pelo Ministério Púol!co do Trabalho,
d) pelo Hlnlatérfc Publico do Distrito Federal e

dos Territórios.

Il'lClua-se, onde couber. emDisposições transatérfas, a segUl!!.
te dispositivol

"Art. - A exigência do prazo ele exercício efetivo na judic~

tura, de que trata o artigo 188, inciso V, não se aplica aos
atuais integrantes da magistratura

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP15326·3
f'J

PLENÁRIO

~L' ••"'O/CO..",lo/l"'C•• ,,.l.

cons t-í tuí nte MAun1CIO CORR.;A

JUSTIFICATIVA

Emenda modi ficati va

§ 20 _ A desapropriação de que trata este artigo é de comp!.
têncla exclusiva do Presidente da República"

"Art. 318 -.. • ••• • ••• •••••••••••

Emenda metlificat!va.

Alteramos a redação proposta atribuil"ldo a competência ao Pr~

sidente da República e não ao Prime!ro~Ministro

Dê-se ao § 22 do artigo 318 a seguinte redação.

EMENDAIP15327·1
l!J

l!J

acolhida.

PLENÁRIO

Constftuinte MAURícIO CQRRl!A

Com a redação dada pelo art lSB do Projeto de Constituição
que fixa O prazo obrigatório de exercícto judicante de 10 anos para a aP2,
sentadaria do magistrado. muitos juizes que ingressara'll na Magistratura
commais de trinta anos de serviço público se verão frente a uma medida
injusta

A constituição de 1967 em seu Artigo 101, § 312, restrtnçiu o
drredtc dos funcionários públicos quando da aposentadoria Contudo, em
seu Artigo 177, § 10, ressalvou àqueles que já satisfaziam as condições,
segundo a legislação vigente, o direito de se aposentarem, de acordo com
aquela legislação.

Agora, o projeto, emseu ert 478, vinte anos após, vem resta..!;!
rar as vantagens retarecas pela Constituição de 1967, naturalmente por

verificar a injustiça da medida ,
Realmentenão seria de boa técnica constitucional, frostrar-se

a expectativa dos magistrados que atualmente já contam tempo de serviço
bastante para daqui a menos de dez anos aposentarem-se com vencimentosin
tegrais. -

~ a justlhcat!va para a presente emenda que esperamos seja

PLENÁRIO

Constituinte MAURICIO CORR~

Dê-se ao inciso I e à letra 0., do artigo 277, a seguinte r!.
dação.

JUSTIF'ICATIVA

II - O Ministério Público dos Estados "

Emenda modificativa

A enenca tem por ob~ntribu1.I...para o aperfelçoamento 00
projeto, agrupando os ramos emque se subdivide o Ministério Público da
União, emitem distinto do que contempla e abriga o Ministério Púhlico dos
Estados, estes a serem organizados por leis locais, conforme no trahalho
da comissão.

OMinistério Público Federal, Militar, do Trahalho e do Distrl
to Federal e dos rerrrtõrtcs, os últimos, federais enquanto perdurar restr,!
çãc constitucional à autonomia do OistrIto Federal e dos Territórios, serão
objeto de tratamento emL.ei Complementar, que lhes definirá as atribuições,
direitos, deveres e obrigações de seus integrantes, observadas as suas pec!:!

liarldades, que não são as mesmas do I-1inistério Público Estadual.
~ a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida

EMENDA lP15320·4
~

m-----------'..tol."n"«:~'.' ____;

"Art 277- Emenda modificativa Dê-se ao inciso I, do artigo 237 a seguinte red,ê.
ção:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre a

renda e proventos de qualquer natureza e sobre

produtos inóust'rialil.ados, quarenta e sete por
cento, na forma segul.nte:

Dê-se ao art 458 a seguinte redação:

"Art 458 _ O mandatodo atual Presidente da República tetm.!.
narã em 15 de março de 1989 "

"Art 237 - •• ••

-;.:.:. .

a) ., • ••• ••• ••••• ••••• •••• •••••••••

b) ••••••••••••• ,.. •••••••

c) três por cento para aplicação nas Regiões Nor

te, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas
instituições oficiais de ~omento reglonal "

JUSTlfICAÇ1l:o

t, t inegável a necessidade de tma melhor distribuiç'i:io das
verbas orçamentárias da União comti objeti\lo de I\Ú.nill'lizal: os efeitos das

I

JUSTIFICATIVA

Desdeo mfmn dos trabalhos da Assembléia Nacional Const!
tuinte, temos defendido um mandato de quatro anos para o atual Presidente
da República A emenda ora apresentada, portanto, não só reitera o posl
ctooenentc já expresso emetapas anteriores como, também, reflete o pei!.
serento e o t1esejo da maioria da Naçãoque está a clprna:r per eleiç~es di
retas o mais breve poss!vel

I - comoção grave de repercussão. nacig,
naI

JUSTIF'ICATIVA

Coerente com emenda supress íva ao art. 236, est,!
mos propondo a exclusão da referência ao Estado de Direito
também neste dispositivo.
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CONSTITUINTE MAlRICIO CORR~A

PLENÁRIO

r.r----------,U'O/.UST"'C~;.O _,

PRIMEIRO MINISTRO e 00 CONSELHO DE MINISTROS. e,!!

globando do art., 164 até o 182, inclusive

JUSnnCATIVA
T~"oIJU""~.ç;;o

Emenda supressiva do inciso l, do 3rt 192, do Projeto de
Constituição

Suprima-se o inciso 1, da artigo 192, do Projeto; renum.=.
reodc-se os seguintes

trArt. 192-

Inciso I - suprimir."

Na 1:l.nha óe defesa do pres~rient:iallsmtl, estamos

propondo a exclusão do texto de todo o ordenamento do stst~

ma per.raeentarrs ta ,

Dê-se ao inciso XVII, do Artigo 13, a seguinte redação

Artigo 13 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - .•••.••.• , .....•...••..••.••.••.••.•.•..•.•.. , ••••

JUSTIF'ICATlV/I.

XVII - proibido o serviço extraordinário, salvo negociação
individual entre empregador e empregado, conforme a
Lei estabelecer;

Propõe-se a supressão do inciso, que não se harmoniza com
o caput Com efeito, não compete aos rrtbuners suaerrores o processo
e julgamento dos JuÍ?es tstecuars, membros do MInistérios Publico e
rcnseíherrcs , Por outro lado, o art 229, § 12, j8 dIspõe acerca des
sa competência. -

CONc;!ITl)NTE M9!!RICID CORRÊA

r.r------ ,." ,,-------..,
Pl FN4BIO

Redija-se assim, parágrafo 2 Q , do artigo 283'

§ 2!l - O Banco Central do Brasil poderá comprar e vender
titulas de emissão do Tesouro Nacional, apenas pa
ra regular a oferta de moeda ou a taxa de Juros -

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A maior garantia constitucional é a liberdade de cada um

As disposições de ordem pública, imperativas e irrenunci!

veis, jamais poderão vir em prejuízo do individUO. especialmente do

trabalhador, desde que não tenham por motivo o interesse público.

Por outro lado, o detalhamento do di:reito, deve ser obje

to da legislação ordinária.

Artigo 13 _ •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• ~ ••• ~ ••••••

Dê-se ao inciso XIII, do Artigo 13, a seguinte redação'

r.r----------....DllulT"'•• ;lD-- --..,

Emenda aditiva ao 3rt 188 do Pro1eto de Constituição

acrescente-se ao art 188 do Projeto de Constituição o In
.~~o X com a seguinte redação: -

"lIrt 188 - ••

X - ROS Tribunais com número superior a vinte e

cinco julgadores será constr tuído órgão espe

elal, com o ilÚoimade onze e o....máximo de vjn

te e cinco membros, para o exercício das atr.l

buições administrativas e jurisdic~onais, da

competência do Tribunal Pleno, bem como para

a uniformização da jurisprudência no caso de

divergência entre seus grupos e Seções"

o dispositivo pretende que o Banco Central só possa ope

rar com titulos do Tesouro ~ com o objetivo de regular a oferta de

moeda ou a taxa de juros.

Pretende-se que o Banco Central não possa manter estoque

de papéis do Governo, financiando o déf'icit público.

Como está no texto, o espirl to seguido foi o de permi til'

a compra e venda de titulas para aquele fim (regular moeda e juros).

MAS NÃO EXCLUIR a compra e venda para outros rins, inclusive finan

ciar o tesouro.

-Ou se coloca a restriçã.o "APENAS PARA••• " ou se proibe de

vea , já que para regular moeda e juros o Banco Cent:ral utiliza t1tu

los próprios.

'EMENDA lP15347-6 "' •• ---.,
I:Consti tuinte INOC~NCIO OLIVEIRA

..,.- .u•.l.IDI.DM,tolDII""~·"'"io
PLENÁRIO

E;;~··~

Q;;';fl?J

JUSTlFICATIVA

A emenda repete o inciso V do art 144 da tonstrturção vi

gente. visando a simplificar o julgamento das causas pelo I Plenátl~
dos Tribunais de grande número de membros

XIII - Participação nos lucros, raeur ceeae a concessão da
quota-parte dos lucros em subscrição de ações ou
quotas sociais pelo empregado, conforme definido em
lei.

JUSTIFICATIVA

Constituinte MAlRtCIO CCRREA

Art. 13 - ••••••••••••••••••

Dê-se ao inciso XVIII, do Artigo 13, a seguinte redação.

rrr fU.D/.....,.'.'O;iO -..,

o texto do projeto não rl!.-trata;-com a devida precisão

instituto da participação nos lucros, que difere da participação na

propriedade da empresa

Saliente-se que o texto apresenta a participação como rOl:.

ma alternativa nos lucros ou nas ações; e circunscreve a participa

ção a um único tipo de sociedade, a SOciedade anônima, única que tea

o capital dividido em ações.

A presente emenda visa corrigir a distorção.

f=C;;~.'---:J

!:;-i':ftJPLENÁRIO

EMENDA lP15344-1
lU Consti tuinte INOCÉ':Ncro OL;~;IRA
rrr •U d . 'DI CDltlI I1D/ IUI ' DMIU io -,

.~lu.,O/~o..""loJ'ul.D..,I.le .,

PlENMIO

Emendamodificativa ao incIso V do art. 188 do Projeto de Cons

tituIç~o.

EMENDA lP15341-7
l:

uê-ee ao íecrsc V do ert. 186 do Projeto de Constituição,
seguinte redação XVIII - gozo de 30 (trinta) dias de férias anuais,

PLENÁRIO

"Art. laS - '" .

1- .
11 - ••••••••

IH - ..

IV -
v _ é cOfl;lulsória a aposentadoria, com vencimento ii!.

teçrats, por invalidez, ou aos setenta anos de id,!

de e facultativa aos trinta anos de serviço para o

homem e vinte cinco para a mulher, após dez

de exercício efetivo na judicatura ti

JUSTIFICATIVA

A proooaíçãc é no sentido de se acrescentar, ao dispositivo

acima, o tempo de serviço exig~do para a aposentadoria facultativa da 11!:!.

lher integrante do Poder Jlldiciário, assegurando-lhe o dll'eito de se apose:!!

tal' com vinte cíncc anos de serviço.

A alteração proposta visa, tãc-sõ, garantir à JuIza um direito

que vem se constituindo empr~_ao longo do teecc, p~is

Constituintes e legisladores ordinários têm demonstrado preocupação em co!!.

ceder à mulher a prerrogativa de se aposentar com menos cinco anos do tempo

de••viço exigido para o homem

Tal concessão não constitui pI'i ....ilég~o gracioso, sendo, antes,

o reconhecimento de que, em razão da estrutura sócio-familiar. existente em
nosso pals,a mulher, que exerce qualquer atividade profissional, é 5Ubmet.!

da a desgaste bem superior ao do homem.

A Constituição vigente assegura esse dírerto à. servidora púhl.!

ca e à professora (arts. 102 e 165. xx),
No projeto de const tturção, atualmente em dehate, o mesmo d..!,

relto está expressamente garan'.: 10 à eervrdcra pública, conforme art 88,

letras E. - s
Cons ando que I. ~ ecenteco, sensivelmente, a participaç~o

da múher na mag ratura brss.nerra, necessário se faz, até mesmo por que~

tão de equidade, coe lhe fique assegurada a prerrogativa, já reconhecida às

integrantes de outras categorias prcrrsstorers, quanto à redução do tempo
de serviço ex~gido para a aposentadoria vonmtérae,

NOTA: Exclu_a-se a-expressão. "com remuneração em dobro".

JUSTIFICATIVA

A nova redação visa preservar a isonomia e o realismo da

norma consta tuc í.onaâ ,

A isonomia quando se tem presente que o repouso semanal

não é pago em dobro.

O :realismo na medt da em que a imposição de condições cada

vez mais onerosas ao empregador acabarão por fa.zer diminuir o núme

ro de empregos pela simples razão de que os custos serão insuportá _

ve i s ,

A Constituição não pode desconhecer a realidade.:' Se lhe

compete de um lado assegurar direitos, não pode a esse pretexto, im

por que esses direi tos gerem obrigações a outrem.

A a11nea \l e" do inci-so 111 do Artigo 12 passa a ter a se

guinte redação.

e) - o homem e a mulher são iguais em direitos e obr-Lga-,
ções, inclusive no âmbito da sociedade conjugal

'EMENDA lP15348-4 ,,~, --..,
['JeanStituint. INoe~NCIO OLIV<IRA ) er=;';~.':J

1:JH!';fl?J

Dê-se à alínea "e" do inciso IV do Artigo ~7, a seguinte

redação

e) - à entidade: sindical incumbe a defesa dos direi tos e
interesses coletivos da categoria, e os direitos e
interesses individuais de seus associados, inclusi
ve como instituto processual em questões judiciais
ou administrativas".

JUSTIFICATIVA

Na redação original do ~rojeto, cuida-se de "direitos

e interesses da categoria, ind~lduals ou coletivos" o que evidente

mente se eonsti tui uma impropriedade. A categoria não tem direi tos e

interesses individuais a defender, mas sim os seus associados. Da!

a redação proposta que em' nada prejudica o conteúdo do dispositivo.

EMENDA lP15349·2
tJ Constituinte- INOC~NCIO- OL;~IRA

r.r TUn(J~t.""'~.

-:~prima-se a letra IIb" do inciso XVI do Artigo 100.

~ _ Suprima-se, na íntegra, as seções I, II

e rrr, respectrvamente , DA FORMAÇ1iO DO GOVERNO. DO

Constituinte MAURíCIO CORRl!A

EMENDA lP15342-5
f:J
..,.- ....tM'_I~D..'~~i."'t>m:DM\.,lo

PLENÁRIO

Emenda supress í va

er=;~';.:J

rr;;~;--;;J

JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa, ccneer-venco o esp1rito da redação

original. excluir referências a gestação, parto e aleitamento. Em

primeiro lugar. porque uma Constituição não deve, por total impossi

bilidade, regular fatos da natureza. sobretudo quando de caráter fi

siológico. Em segundo, porque haveria outras diferenciações físicas

e fisiológicas existentes entre o homem e a mulher e que não foram

contempladas pelo legislador.

JUSTIFICATIVA

são amplas as competências do Congresso Nacional.

Atribuir-lhe a aprovação prévia para a concessão de linhas

comerciais de transporte marítimo, fluvial, de transporte interesta

dual de passageiros em rodovias e ferrovias federais e de transporte

aéreo, vem retirar dos órgãos próprios do Executivo. dando- ao ccn

,sresso uma atribuição que lhe não é própria.
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JUSTIFICATIVA Art. 13 - São direitos sccfafs dos t1'Bbslhado-

Em virtude de outra emenda. que restabelece a acumulação

de dois cargos privativos de médico, civis ou militares

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

"".,,"",..,,'.,-----------,
s.uprima-se no § 1 2 do Artigo 118 a expressão.

intervenção reee ret»,
EMENDA lP15355-7'
I'l c;'~~'~=:J

CS;';B!8?J

r-es urba'rcs e rurais, além de outros que visem li melhoria de

sua condição social:

xxv _ proibição das atividades de intermedla 

çlJo remunerada da mão-de-obra permanente temporâria ou sazonal
ainda que mediante locação;

JUSTIflCACAO

JUSTIFICATIVA r.r----------tUl0'~~IT"lC.~h ___,

Il-

JUSTIFICATIVA

tJPM;~""~

tÇj'~;m]

OEP ROSA PRATA

lU1tlOUlllllc.o;h --,

EMENDA SUPRESSIVA

A cDnstituição e o runcãcnanento das enpresas
referidas no inciso xxv não CO"lstltui. ameaça aos direitos so

ciais dos t rabafbadares , conforme a interpretação que se pode
dar ao dispositivo. Na realidade, a ameaça a tais direitos o
corre pelo nae atendimento a:l qoe-precet tua as leis trabalhis

tas brasileIras, Indep;!odentemente da atividade. Ao contrário,
a loca;ão de mão-de-obra tempo'rária é fator de geração de em
pregos e de aueen';c da distribuiç~o de renda. garantindo a pe.!.
soas que exerciam a atividade de maneira incerta e informal a
assistência previdenciária e médica, alél'l de salário regular.

A Ptoibiç~o contida no inciso XXV, por outro
.racc , ccnt.é-a grave ameaça ao cr íoc.tcrc da liWre inic1ati.va ,

consagrado e'n todas as contitu.ições brasilei.ras e inclusive no
anteprojeto em efabcreção , A ativid3de de preataçãc de servi
ços temporários é exercida libremente em todos os países demIa.

cráticos e de certa rorma eesemetba-se ao si tema cooperativo,
no qual vários interessados custeiam um serviço que não p:lde
ser absorvido isoladamente por cada um. S'Jgiro, portanto, a
supcessâc de um disposi ti vc Que só garante o dese'llprego e ate!!

ta contra o espirito democ.rático da Constituição que estamos

elaborando

A proibição constitucional, conforme o propo!,
to no anteprojeto, poderá causar o eesempreqc de cerca de um

milhao de trabal;,adores e ° fechamento de dezenas de milhares
de mlcro e pequenas enpresas , com efeitos em cascata naut ros
setores. A razão é que a eãc-de-obra tempo'tária não pcãe ser
absorvida pelo mercado de trabalho fprm31 Nenhuma eraresa con
tratará uma datilógrafa, pal' exeepfc , para utilizá-la dlJran~

apenas algumas horas 0.1 mesmo uns poucos dias E: exatamente pa-

ra preencher as necessidades de vários estabelecimentos Que
atuam as empresas de prestação de serviços temporários.

PLENARIO

EMENDA lP15359-0
[:J

ff!~~;":J

tYi'~01l

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

llJ;1O/~UI1EfE<.çlo ___,

Objetiva a presente Emenda, acabar de vez com a no Iê-,

mica em torno da remuneração dos Vereadores das r~giões Norte

Nordeste. que, face a receita dos Estados do :Sul ser efevacts 
sima .m relação àquelas. criando assim uma dispariadde e ferindo
o princIpia da isonomia. 'ja Que os Vereadores de toda o Brasil '
possuem a mesma responsabilidade perante as comuru aces Que repr!:.

sentam. Esclareço ao i Iuet re Relator Que a proposta e de oriem da

Câmara de Vereadores do Munic!pio de Jaboatão •

VI _ às Câmaras Municipais dotações suplementares

de seu urccr í.c orçamento, transferindo saldo

de uma dotação tiara outra dentro da ccnve 
n:1éncla administrah va

EMENDA ADITIVA. acrescentando-se um inciso ao Art # do
Projeto de constituição, com a seguinte redação

"ART; jJ ~ A União entregará :

PARAGRAFO llNICO - O limite da remuneração das verea-,
dores sera fixado na Consti tuição I

de cada Estado I eoereco , estabele
cendo-se percentual mais elevado '
para os Municípios do Norte e scr-,
deste do país

JUSTIFICATIVA

~? EMENDA ADITIVA , acrescentando-se~ paragrafo único

ao art.,P1, do projeto de Constituição, -eem a redação sp.guinte:

"Art.~- '" •••

EMENDA lP15356-5 .
f:

rr;;~":=J

(Ç/';/8!1

pc;;t:J
fuJ';J87l

.I.C .."'O/tftWII11~/.ult._,•• l.

PLENÁRIO

Dê-se ao Artigo 19, a seguinte redação'

o instItuto da intervenção federal é regulado no ArUgo 74

e. somente nas hipóteses ali enumeradas, pode efetivar-se. A interven

ção' federal, dificilmente abrangeria. num só eceeneo , todos os Esta:

dos Federados.

o verbo "per-trencer-" está mal aplicado. Pessoas não podem

e não devem "per-bence r-" a ninguém e a nada.

Pessoas são sujei tas de direi to e como tal têm direitos e

deveres. Assim, o r-emes- é expressar afirlllativarrente o direito.

Artigo 19 - são cidadãos brasileiros.

I _ .•.••...• 0.0 ••• " •••••••••••••••• 0.0 •••••••••••••

a) - •••••••••••••••••••••••••• 0.0 •••••••• 0.0 0'0 •• 0.0 ••••

b) - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

c) - ••••••• 0.0 o •••••• o ••••••

EMENDA lP15351-4 ...,, ---,
tJConsti tulnte INOC!NCIO OLIVEIRA

EMEI'IDA lP15352-2 ,
tJconsti tUinte INOc!rmIO OL~~IRA

Dê-se ao Artigo 31, a seguinte redação
JUSTIFICAÇAO Suprima-se as expressões constantes do art.: 272: ..

"a - do Item III - "bem como prestações de serviço" i

c _ do § 11 _ "bem como sobre serviço prestado no Exte-

rior. quando destinado a estabelecimento situado no País".

Artigo 31 - Os direitos, liberdade!; e prerrogativas previa
tos nesta Consti tU1ção não excluem outros ine:"
rentes aos principios fundamentais do Estado
~ ou constantes de Declarações~
nacionais aprovadas pelo Brasil.

JUSTIFICATIVA

A Emenda ora proposta, concede a necessária auto 
nomia as Câmaras Municipais. para que passam deliberar sobre a
transferência de saldo de uma dotação para outra Que se apre

sente msufí.ctence , dentro do orçamento, evitando que a progr,!
mação s í s tenét rce adminisrativa ::.eja prejudicada por falta de

saldo não transferido. Esclareço ao ilustre relator QU... a pro
posta é de origem da Câmara dos Vereadores do MunicIoio de Ja

baatão •

b - do § $Ilõ1

d-do§l2

e-do§l2

_ "e nas prestações de servrçcsve "e serviços

_ item V "serviços e",

_ !tem VI tO de serviços e".

A expressão "NAÇÃO" aqui substituída por Estado de D;~ei to

é definição meramente sociológica.

AI terado, visa adequar a disposição do artigo. com o prin

cIpio fundBJ'lental previsto no artigo 12. onde declara ser o Brasil

uma. República Federativa instituída pela vontade do Povo como um ze

tatlo DemoQrático de Direito.

A substituição da palavra~, por~, para

dar mais propriedade à expressão.

EMENDA lP15353-1' ..". ----,
I'lConst' tuinte INacENCla OLIVEIRA ) C;;~'=:J

Q3j';Jã?J.

ACrescente-se inciso 111, ao Artigo 344, com a seguinte

redação:

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

PLENARIO
rrr- n>:10Il""Tl.n:~.l"o

EMENDA MODIfICATIVA, ao texto do Projeto de const!l.J::/..
çêo do Eminente Relator. De-se a seguinte redação ao ar t ~,

letra "b" I mc í.sc r :

.!i:l-:I-
!1 Art. ~_ A União entregará

I - .

a) •• o •••••••••••••• o •••••••• , ••••••

bI Vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de ParticlPação dos Müni_
c!P.lOS ; deste produto sera deduzido o
valor do duodécimo das Câmaras Hunici 

pais, Que será creditado em favor das me!

mas.

JUSTIFICACAQ

Tratam estes dispositivos de tmposto de Clrcu

1açlto de Mercadorias (ICM)sobre serviços, que passa a ser

tributadO pelo Estado.
A inovação parece lncovenlente:
IR Nilo se pode mlsturar o imposto sobre bens

com o Imposto sobl'e o trabalho:

21:2 _ a tributaç'ão sobre o comércio. que vende bens, deve
ser diferenciada da tributação dos serviços. que ,

uma prestação e não uma venda:
3R _ a prestação de serviços tem um caráter variado e d!.

ve ser tributada pelo municlplo que tem maior poder

de avaliação ;
4R _ embora haja uma gama de serviços. a consciência pr}!

fisslona1 repugna a mercanti11zaç"ão das proflsSões •

ICf.( sobre honorários de médico, de dentIsta, de.1
gado. de engenheiro i ICM sobre serviços de sap~e!
1'0, de bombeiro, etc. dá um caráter depreciativo dQ
serviço profissional.

"Artigo 344 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••• o.
JUSTIFICAÇAQ Nfto se deve misturar mercadorias com serviços.

lWSA PRATA

III - a livre escolha dos serviços eeeraeencaeãe de saúde
ao individuo. conforme dispuser a Le1. 11

JUSTIFICATIVA

Visa a presente ênenda da:r tranquilidade à administra

ção financeira das Câmaras Municipais .. Dois se Const1tuição fi 
zer prevalecer essa independência,i/os Poderes deliberativos se

fortalecerão. permitindo com lSS0 ntão desejada independência •

dos Poderes •
Esclareço ao ilustre Relator Que a crccoata e de on ~

ge, da Câmara de ,Vereadores do Munh:Ipio de Jaboatão.

EMENDA lP15360·3
['J p.r~;~~=:J

&I'~;;J

A emenda ora propoljta visa preservar o princ:l.pio da llhe!.

dade econômica, de um lado, e da liberélade de escolha, de outro. EMENDA SUPRESSIVA

Constituinte JJ5E JORGE
suprima-se ° § 11:2 do artigo 276

r.r- ,UU.. O/CC.. E.do/IUIC~ ..EII1Q "l

PLE~ARIO

r.r----------Tllll~/~U"E.IU';i.g _ JUSTIFICACAO

Admitida a emenda para transferência do Imposto sobre~

serviços para o Munic!pio, deixará de existir esta receita no

Estado.

EHENCA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Ineiso XXV do art. 13.Suprima-se o parágraÉo único do Artigo 473~
rr----"''''''''''''''''
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r;r----------TUJOIJU.Tl',C.lÇl:o' _

DEP ROSA PRATA

EMENDA lP15361·1
[!J
m- 'lU.lll.O'COq ... Jo/.UI •• ,.,Ulo, ~

PLENARIO

rJ~~;=:J

fui'~'ãMJ

DEP. RQSA"PRATA

PI..ENARIO
r;r lUTO/jUITlfl~... io __,

Art.272 ••..••••

511 _ As sUquotas de Imposto de que trata o !tem li não P.2,

derãc exceder as er rouot.es incidentes sobre a alien,!
çãc intervlvos de bens imóveis e terão seus limites

fixados pelo Senado.

EMENDA ADITIVA EMENDA MODIfICATIVA

JUSTIFICACAO

Trata-se de Impcstc progressivo sobre heranças E'sta progress!
vfdade contém uma grave injllstiça: se o proprietário aliena pa
ra estranhos pagã o imposto normal, se aliena para os fllhOstP:!

ga imposto prôgressivo
Na verdade. o fisco pretende com isto se qualificar como he!.
eejec,
NlIa é justo.

PLENARIO

IUTo/.",""~a;l:o

DEP ROSA PRATA l'G:;;--="]
PÇ/~~;;;J

,~u.lIKi/cg~'I.lo/.v.ao.'ulo ,

,EMENDA lP15370·1
('J

Dê-se ao art.: 301 a seguinte redação.

Os princípios da Ordem Econômica são suficientes para orlen
tar o legislador, Quanto à concej tueçêc da Empresa Nacional e da polI
tlca ~conôm1ca de prot~ção a esta eepreae 

Ademais, e Pol!tica EconOmica tem que analisar cada caso CO!!

ereto, e variará de conformidade com o tempo e as necessidades do pa
Is , nGo podendo amarrar em um texto constitucional sf tueçaes variáveis

Art.: 301 - A lei definirá a Empresa Nacional e disporá sobre
os meios jurídicos e polItico - econômicos de for
talecimento e desenvolvimento da economia naeio 
nar ,

JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICAçAo

!II - Serviços de qualquer natureza.

ncrescente-ae ao art : 273 o seguinte inciso:

Foi proposta emenda excluindo da competência tribu
tária do Estado, o reM sobre preataçâc de serviços.

A trlbutaçlJo dos serviços deve caber ao município
conforme tradição secular do Direito Brasileiro.

Ademais, se propôs a ext1nçao de reM sobre vendas

8 vareje, a favor do município, conforme consta de projeto.

.E, pois. Justo Que se substitua este tributo trans
ferido ao Estado pelo Imposto sobre Serviços.

EMENDA MODIfICATIVA

r;r TUTO/.Ul.,,".""lo, ---,

DEP ROSA PRATA

EMENOA do artigo :304.

Artigo 304 - Como agente normativo e regl)lador da atividade
econômica o Estado exercerá funções de coord.!:.
naçãc , fiscalizaçlJo, incentivo e planeja'llento,
que será imperatiVO para o setor público e i!!.
dicatlvo para o setor privado.

Mo'ctIfiQue-Se a redação do art 304, substHuindo a expressão

nfunções de ccnt.roãe" por "funções de coordenação"

rr;:~~;~

f!J!j'~'07JPI..ENARIO

EMENDA MODIFICATIVA

m------- t~u..,"'/~~~ltdo/.u.~~.,••iJl--- _

EMENDA lP15366·2
[!J

Q;~;"'=:J

5/~~7ã7JPLENARIO

DEP ROSA PRATA

Dê-se ao artigo 333 a seguinte redação'

Suprima-se do art.: 276 as expressões pertinentes

ao ICM sobre prestação de serví.ccs constantes dos eguintes tóp.!.
cos: ! JUSTlFICACAO

Art.: 333 _ A seguridade social compreende os beneficios
da previdência social, a proteção à saúde e

l:I sss í têncfa social, organizados e prestados
na forma da lei.

e _ do !tem !II _ "e sobre prestações de serviços"

b - do § 211,1 _"e nas prestações de servaços",

JUSTIFICACAO

A emenda apenas substituI a palavra controle por

coordenação.

JUSTIF'ICACAQ

Trata_se de dispositivo que visa esclarecer que tais
benefIcios slJo objetos de rer , drspensanco-ae a enumeração

e dehlhamentp do texto constitucional

fC'~~~;=:J

flYi"~;W)PI..ENARIO

ROSA PRATA

11 _ Taxas, em razão do exercício de atos do poder de. poli
cfe ou pela utilização, eret.Ive ou patencIal. de se!,
viços públlcos específIcos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos à sua disposição, e

EMENDA MODIfICATIVA

ArL 257 -

O~-se ao ítem lI, do art.257, a seguinte l'edaç'ão'

~ --_-_-T..1G/JU..I'lc.;l:a----_-------,

EMENDA lP15371-9

f!J

rr;~~~OO=:J

rnJ~~7ã?J

DEP.ROSA PRATA

Proposta a extinção da incldência de rCM soare a
prestação de serviços por ccnsenuêncfe , deve-se eliminar 8 ref~

r&nc1a a esta lncidênç1a quando se dispõe sobre a repartição tias

receitas.

PlENARIO

Suprima-se o parágrafo único do er t :300

EMENDA SUPRESSIVA

lU1G/~UI1ItI.lçh __,

1ir 'Ulf1l1Ki/~~.",Io/IU.Cg.I.I.... •

EMENDA lP15367·1
f'J

fITY~~';':=J

DV'~ãZ!i7J

EMENDf\ SUPRESSIVA

r' ENtiBIO

UIT./~."'''A~O

DEP ROSA PRATA

•
EMENDA lP15363-8

I"

Suprima-se o artigo 334. JUSTIFlCAÇr.O

Trata...se de um preceito genérico, de aplicação d1fl -

Trata-se de dIspositivo em parte já contido nos princi
pios enumerados quanto aos direitos dos trabalhadores e ém pai
te desnecessários no texto constitucional.

EMENrr. MODIFICATIVA

"'---------""" -----------,

A presente emenda apenas acrescenta uma palavra ao texto ...

do projeto : divisíveis
De fato, os servIços públicos são dív í.s Ive Ls ou não Os ...

na.o dividveIs são custeados pelos impostos; os dividveis são t

custeados pelas taxas.
Desta forma, para se cobrar!!!! é necessário que o servi

çc seja divJ:sivel. Ademais a taxa deve guardar prcccrctonat tbe
de com o serviço efetivo ou potencial ccroceuc ti disposição
do contribuinte. N110 se pode cobrar taxa indIscriminadamente.

JusnnCA,CA,O

rY~~'~':=J

5/'~ãillJ

ROSA PRATA

A expressão "demandas sociais" ê mui to vaga para ser

imposta imperativamente.
Por outro lado, os pequenos e médios empresários não

têm condIções para investir fora dos seus parcos empreendimentos.

cil .

PI..ENARIO
'~IM& .. g/cgll",h/.tIOca.I"'''''

-ÉMENDA lP15368-9
fJ

pr;~~~~

(T")Y~~WJPI..ENARIO

JUSTIFICACJ\.O

m------- '~...bl./~g~' ..h/."'.olll..lo

EMENDA lP15364·6
l'l ROSA PRATA

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao Item I § 10 do art.272 a seguinte redação.

§ 10 _ •••••••••

EMENDA lP15372-7
f!J ROSA PRATA

üê-ae ao § 6Sl do artigo .272 a seguinte redação:
I - compreende o montante pago pelo adquirente t sem os

acréscimos financeil'os;

PI..ENIl:RIO
t~zTa/""TlfluÇl:o __,

Artigo 272 _ •••• •••••• EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICACAO

Trata-se da institUição de ICM municipal, sem o crédito de
ICM estadual

Esta inovação implica em pesada carga tributária sobre o 
consumidor

Imagine-se o ICM atual de l7X devido ao Estado t acrescido'
de mais 17~ devido ao município •

Por outro lado. na distribuição da receita de IeM parte do
que arrecada o Estado é repassada ao Munic.lpio, desta forma não

se justifica este bltrlbuhçl!lo.

Suprima-se no artigo 273

..~....'"
h) - o § 4!il!

a) - o item 111

PLENARIO

ROSA PRATA

Não é justo que o adquirente além de pagar juros pague ICM'
sobre os juros Ademais, o vendedor muitas "vezes para conceder
prazo ao comprador recorre a descontos bancários e desta forma,
paga ICM sobre os juros repassados ao seu adquirente mas perc!!.
bidos efetivamente pelo banqueiro - que , no caso não é trib,!!
tedc ,

JUSTIFICACAO

EMENDA lP15369-7
('J
m- '~U11l1C/.~Ylldo/.tIO~~yISl... _,

(l

p

I

611 - O imposto de que trata o ítem UI será não cumu
letivo, admitida sua seletividade, em funçã~

da essenciab!.lidade das mercadorias, compensa!!,
do-se o que for devfdo , em cada operação re l.at I
va h circulação de mercadorias, com o montant;
cobrado nos anteriores, pelo mesmo ou outro Es
tado. A Lsençêc ou não incidência concedida n~
ma operação será resguardada pelo crédito do va

lor do imposto que seria devido, se não houve;
se esses beneficios, para cpmpensação na ope:
ração sub se quente •

JUSnFICACM

Oe nada vale conceder isenção numa operação se na seguinte o

risco recupera o valor da 1senção concedida. J:! necessário manter
li lsençllo ou não lncldêncla atravh do S15telll8 de Crédito.
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OE::P ROSA PRATA

PLEUARID

DEP ROSA PRATA

PLENARIO

ee.DA S!.FRESSIVA-ADTlVA

DISPOSITIVO EI9llAOO - Art. 200, §12 e Inc. 111

fÇH~~""=:J

Wi~ãLã?J

EMENDA SUPRESSIVA

'~IIÚ""tCW"""C/IUltc.,",io, --,

OEP ROSA PRATA

EMENDA lP15377·8
f'Jrr;;~;'''=:J

rrw~~7PJPLENARIO

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lP15373-5

tE

Trata-se de "adicional de Imposto de renda" institu_
ído a favor dos Es'tados .

A inovação deve ser repudiada por diversos motivos:
IR - trata-se de imposto estadual que terá por base

de cálculo outro imposto - o Imposto de Renda. da Uniãoj
2g - a Constituição já prevê a distribuição de Im _

posto de Renda entre a UnUlo e o Estado, não há pois razão para
esta segunda tributaçl:lo a favor do Estado;

:3g - cr-Ia-se mais um imposto, coloca-se mais um fi!
cal dentro da empresa, a tumultuar a vida do empresário,

411 _ a ün í ão tem outros meios de atender o Estado l

basta aumentar a sua al.Iquota ou conceder um percentual maí or ao

Estado na partilha da recef ra de l!nposto de Renda.

DEP ROSA PRATA

EJoe.DA. suprime~se no §lQ do art 200 a expressão "Presidente da Rep{bl1ca"
e adicione-se a expressão por "Presidente do Supremo Tribunal Federal".

5uprime~se no mesmo inciso 111 do~. lQ a expressão "pelo Supreroo Tri~
nal Federal" e adictcne-se pelo Presidente do SUprem Tribunal Federal. Il.dici.f!,

ne-ee, na parte final: "entre juizes de carreira".

Os dispositivos eterdeocs teriam a seguinte redação:

Art. 200 - .~.

§ 1'1 = Ap6s aud1ência pública e aprovaçiIo pelo senado da República, pcz- VE

to de dois terços de seus membros, os H j.'istros serão nomeados pelo Presidente do

SUpremo Tribunal Federal, sendo'

I - .. ~

II - •••
!II _ crecc, indicados pelo Supremo Tribunal r:'ederal. dentre os integra.!!,

tes de listas triplices, organizadas para cada vaga peto mesmoTribunal, entre os

juizes de carreira;

.lJSTlfJCA9W

A emenda visa resguardar o principio da independência dos Poderes. consagr!!.
do no art.3g e no art 192, II do Projeto. sBglSldoo qual carpete privativamente

aos Presidentes dos suprell'O Tribunal federal e dos Tribunais de Justiça dispor s2,

bre a provísão ' dos cargos da magistratura.
NcxDear e premer a função com o respectivo titular são expressões sl/1Ôrdmas.

A independência do Judiciário deve ser resguardada a QUalquer custo.

fY~~';'=:J

f!TW'~8!ã7l

OEP ROSA PRATA

Suprima_se o segundo período do §2g do art , :2.57,

ficando o referido parágrafo com a seguinte redação:

§2l:l - Por princIpio, os impostos terao caráter pe.!

soai e serão graduados segundo a capacidade econômica do contri
buinte.

JUSTIfICACAO

A segunda parte deste parágrafo. no projeto. aut~

riza um cad'astx-amento global de contribuinte e Mo o cadastrame,!!.

to especifico de cada tributo. Isto poderá resultar num agrava _

menta intoler.ável da tributaçf:lo •

EMENDA ADITIVA

EMENDA lP15378-G

tE

r.r---------- tUTo/.Ultlt,• .o.çlc, --,

lTIY;'~~':J

ffi7~~7ã!J

JUSTIFICACAO

Suprima-se o § III do art : 272

EMENDA lP15374-3

tE

seguinte:

JUSTIfICACAO

c€p ROSA mATA

EJoeDA Stf'RESSIVA-AOlTIVA

DISPOSITIVO EJeIlAOO: Art. 220 11

EJ.EIDJ\: SUprime-se no art. 220, II a expressão "00
P.resldente da Repü:llica". Ad1dcne-se. no meSl1'O 1.2
cal: "do Presjdente do Triblslal 5uperiorEleltoral'!'

Suprime-se, no final do lllEi!~ rêcrec, a ~~tessão
"pelo SUpreno Tribunal Federal". Adicione-se, e'll ~

soostituição: pelo senado federal".

3JSTlflCAÇAO

D Projeto consagra emSeu art. 3!il e art; 192. Il o principio da i~encia

dos Poderes. atribuindo aos Presidentes dos Tribunais Superiores e ocs Tri~

nais de Justiça a cceoetêocía privativa para prover os cargos de Magistratura.

Igual independência é reservada ao legislativo e ao Executivo. no
que cc-cerre aos seus interesses. •

Seria incarpleta e frustrânea a independência do Judiciário, caso

8 CCJ'Il>Osiçãa dos quadros da Magistratura fosse de atribuição de outra Poder.
A experiência já demonstrou q.1e a ingerência do ExecuU.,.onopreer!.

ch1mento de cargos da Magistratura atenta contra a autonania do Judiciário.
Sl.bnetel"lClo-o a intoleráveis injunções da polIt1ca partidária

O Projeto veda ao Magistrado o exerc!cio de atividades pol1ticas

e outras que atendem contra 8 eq.ridlstância necessária à ilrparcialidade- dos

julgamentos.
Atribuir-se ao Executivo a no:reação e movimentaçl!o ele .Juizes • E

forçã-Ios à solicitação e ao tdiflco de influênclas QUe resultam emcaqJrOO!:.

timento da flFlÇão de julgar e de aplicar la lei.

Fl.ENAAIO

l:€P ROSA PRATA

OISPOSITIVO EJoEmAOO Art. 189, P"arágrafo Onico

8elJA StFRESSIVA-ADITIVA

BellA: Ao parágrafo Onico do art. 189 será

dada a seguinte J:'~çiJQ:

As leis tributárias brasileiras sempre se preocuparam

com a não tributaçf:lo dos produtos alimentícios básicos.

Tt'ata..se de emenda de largo alcance social.

c - sobre operações com produtos básicos de a11men
taçllo definidos em lei.

Acrescente-se a alínea HC" ao § 11 do art. :?72.

com a seguinte redação s

JUST!F"ICACAO

§ll

Artlgo 272 ••••••••••

EMENDA lP15379-4
!'1
t'

FJ';'~;'~

fuJ~~--mJ
,un/lllU"".o.ç.O

PlEUARIO

DEP ROSA PRATA

Modifique-se a redação do § 3Q, do art. :270 para a

§ )0 - O imposto de que trata o item V não incidirá
sobre operações de crédito, quando relativas à cfrcufação" de

mercadorias,

A redação atual está confusa. Refere-se a impo!.

to sobre cpeaeceee finaceiras e manda eXIHuir da base de cálcy-.
lo os custos financeiros da venda a consumidores finais .............

Na verdade. não deve incidir este impoSto sobre

as venda 8 prazo. eis que taIs operações são tributadas pelo IeM

e pelo IPI não se protificanr:lO a cobrança de imposto sobre oper2.

çlles de crédito. Ademais quem vende a prazo, não/está praticando

uperaçDo financeira. mas apenas 'Venda.

também. Mo se just.f.~perquir.ir se trata de

venda a consUlnidor, industrial ou revendedor.

EMENDA MODIF1CATIVA

EMENDA lP15375-1
f"

r;;;;~;~LJ

f'Çi~~kl
r-------H..~/C .....W_..~ ,

t' PLENÁRIo

EMENDA lP15383-2
l: Senador MAURO BENEVIDES

.1ISTIFlCAÇro

Att 189 - •••

Parágrafo Onico _ A indicação será feita ao Legislativo

QlJe formará llsta tríplice e a encaminhará ao Preside.!};

; te do Tribunal para a escolha e nomeação de U'll de seus

.1l'ltegrantes.

JUSTIFICAÇAO

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. :269

~~

DISPOSITIVOS EMENDADOS: Artigo 336, Parágrafo Único do artigo 337;

Artigos 487 e 469,

••Suprimam-se do Projeto de Constituição os seguinte disposit.!

celtas, respectivas.

Estas instituições têm a sua fonte de renda na contribuição

dos empceeâercs , calculada sobre o montante da folha de sálários.

Atuam nos campos da educação pro1"issional e da assistência social,

promovendo a capaci tação, especialização do trabalhador, além de in

tegrá-lo na vida social.

Sobejamente conhecidas em todo Brasil,. estas entidades pro- t
porcionam ao trabalhador e sua família alimentação, assistência

médica e odontológica. lazer e esportes.

Com esta emenda, procuramos garantir a continuidade destas - r
instit~ições eem fins lucrativos, que beneficiam milhões de trab.,!

lhadores.

a) Artigo 336.

b) Parágrafo Único do artigo 337,

c) Artigo 487;

d) Artigo 488.

Os dispositivos emendados irão acarretar a extinção das enti

dades SEsc/SENAC/sESI/SENAI, que ficarão sem as suas fontes de re-

PLEUARIO

DEP RaSA PRATA

A modificação visa cCJ!'Patibilizar o disposItivo cem o

principio da ~ndependência dos Poderes consagrado no art.3ll: e no art.l92,

11 do Projeto, segundo os quais, o ingresso na magistratura é feito por

nomeação dos Presidentes dos TribunaIs Superiores e dos Tribunais de ~

tiça.
Cem ela fica assegurada a participação do Legislativo

no processo de seleção dos representantes classistas, canditados ao i.!l
gresso nos Tribunais, semprejuizD da prerrogtiva do .Judiciário de l"KXIIBar
t.m dos candidatos lndicadoS em zreee ~rípllce.

JUST!F'ICACAO

Suprima-se de) parágrafo único do art.: 306 a palavra

"renovável" .'"

EMENDA MODIFICATIVA

A palavra renovável guarda relaç~o com as energias

que são produzidas pela ação do homen: florestas. canaviais etc.

No caso o ceput do artigo fala em energia hidráuli_

ca, Cumpre. pois, el1rninar o adjetivo renovável que não se aplka
Jt espéc..te.

EMENDA lP15380·8
tE

rY~~';=:J

lli/~~7ã7J

EMENDA HOD!f'ICATIVA

OEP ROSA PRATA

Modifique-se a re_~ação da alínea c.do item lI, do
art.: 265.

Trata-se de dispositivo que submete ao legislativo
a aprecIação de dispositivo legal.

Ora se a lei provém de Poder Legislativo não há

como tornar submeter ao legislativo a própria lei dele emanada.

c - Patrimônio, renda ou serviços dos partidos pol!
tIcos, inclusive suas tunoações , das entidades sindicais e da~

instituições de educação e de assistência social sem fins lucr~

tãvos , observados os requisitos da lei; e

JU5TIF"ICACAo

Trata-se de simples eliminação da expressão lidos

trab-alhadores". fazendo com que a .!senção atinja não s6 as en

tidades sindicais dos trabalhadores, mas todas elas

E de se lembrar que a receita das entidades sindi
cars dos trabalhadores é superior à das entidades patronaIs. -

EMENDA lP1537G-O
tE

r.r----------TIXTll/~U.f1flC"Iõ1u _,
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EMENDA lP15384-1
t: Constituinte MAURO BENEV;~;S

[!J PLENÁRIO
'Ud"'O/CO"'1110/1~.C.III"1o---==:J

5;~:CR]

fITEi';ã!87J

suprimam-se do projeto de Constituição:

a) Artigo 418

JUSTIFICAÇi'lO

'EMENDA lP15392·1 '"... ~

f: CONST nUINTE CAIO POMPEU DE TOlEDO fl?M~~'"~;J

fITU7~~"7;J
,.,,- TUtO,,"""'e&çlo --,

EIIENDA IIODIFICATrvA

DISPOSITIVOS EMENDADOS' Art. 329. Inciso I

o tema do presente artigo, inserido no Capítulo da FamílJ.a

do Menor e do Idoso, já encontra-se ccnveruenteeente abordado no Capí_

tulo da Saúde, por se tratar de assunto J.ntrinsicamente 1J.gado a pro 

gramas integrais de saúde.

EMFNDA AO INCISO rrr, no ART. 138

Inclua-se depois da palavra "eud.i t cr-ae" e antes de

"orçatnentárJ.a", ::I vocábulo "contáb11".

Adite ao Inciso I a. seguinte expressão: "assegurado às

insti tulções bancárias oliciais acesso 84todos instrumentos de mer

cado financeiro".

NOVA REDAÇÃO' Art. 328 - ••••••••••••••••

I - A autorização para o funcionamento das inati tu!

cões financeiras, bem como dos estabelecimentos

de seguro, previdência e capitalização, assegu

rado às Instituições bancárias recrars ' acesso

a todos instrumentos de mercado financeiro.

r.r----------_'IITDnu"'..c.çID' ~ ____,

EMENOf\ SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Alínea "e", Inciso 111, do ArtJ.go 12.

Justificação

A audJ.torJ.a está tão vancureôe à contab11J.dade que

quando a palavra "aüd.i.torJ.a" aparece em quaLquer- texto sen qualJ.

raee eavc , subentende-se, por elJ.pse lóQJ.ca, que é a contáb11, Es

sa a verdade que tem curso l:l.vre no quadro da realJ.dade bras1.1e:L-

Por raz5es que são sem razões, o Projeto da Consti

tUJ.ção marg1nalJ.zando essa real1.dade, emate do preceaec ora emendo!!

do a auéhtor1.a c::mtábJ.l.

A crme sãc tem força e efel.to de pecado. Logo, deve

EMENDA lP15393-0
(.:J CONSTITUtNTE CAIO POMPEU ~~;. TOlEOO

Há necessidade de se assegurar ao/r bancos oficiais o

acesso a todos instrumentos de mercado financeiro disponlveis pelos

banoos privados, para permitir. especialmente eca bancos regionais

como o 1'IASA e o I1N1'I, o pleno desempenho de suas funções. Atualmen

te esses bancos têm dificuldades de captação de recursos e atendimen

to_do empresariado e produtores dessas regiões menos desenvolvidas

p"! não disporem de acesso a diversos instrumentos do mercado finan

ceãro,

Dê-se a alínea "e", Inciso !lI, do Artigo 12, a aeçumte
redação:

e) o homem e a mulher 560 iguais em dí.re i tcs e obrigaçôes,

inclusive os de natureza doméstica e famUiar, ressal

vadas as exceções previstas nesta Constituição

JUSTIFICACi'iO

A presente emenda tem por objetivo compatibilizar o
princípio geral de igualdade entre homem e mulher aqui instituJ.do,com

outros dlSPOS}tf.vo)' contemplados neste Projeto de Conshtuição

r

ser afastada.

PlENARIO

""D/'UI1"'o.~io :lO
EMCNOA AO l\RT~ 145

zneaua-ec, dep~:!.s da p,<prpF;<;i'i'l "not:5rJ.os ccnheca»

mencoa'' e entes da palavra "JurídJ.cos". o vocábulo ;'contábeJ.s". I
JustifJ.cação

EMENDA lP15385-9 .....,--------., Ec:pMO"B._".C.E:------ll: Consti tuinte MAURO BENEVIDES . ~ ~J
'~ld.../cDMIt'1D/IUlCDMIII1D

.0 T~1.bunal de Contas, como o nome esclarece, eee

tana-ee , basaeesenee, a tomar contas dos que gerem d1nheJ.ros pú

blJ.cos. O ans crumentc fundamental para realJ.::ar esse objetl.vo é e

contabJ.l;t.dade. Os ccnhecamene.os contábe;t.s são a alma <la t::lmatla da

ceueas ,

liMEHDA IIODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: Art. 328, Inciso III

NOVA REljAÇÃO' Art. 328 - ••••••••••••

I - ••••.•••••••••• • ••••.••

fC'~~'~~--:J

5fi~~7ã7J

439 do projêto de Con,!suprimam-se do Item I do art

t Ltu í çãc os seguintes municípiOS.

Milagres. Amargosa, são Miguel das Matas, Nova Itar,!

na, arejões I Jequiriçá I Ubaira, xutuí.pe , Valença, Lajes. Cairú t T!,

peroá, I taquara, Santa Inês, Nilo peçaohe , Teolândia e I tuberá

A aprovação da ,emenda será a reparação da dJ.scrJ.

m1nação, de todo :l.ncompatível com o espír1to de jUst1ça, que deve

ser a alma da "Lex~

o que nâc se entende é a razão de ser de :)~ ...

pro j enc da ConstJ.tu1ção não ter J.ncluído "conhecimentos ccned

beas", no ::LníC10 da l:l.sta dcs pré-requ1.s1tos cut turexs do art.~

Trata-se de J.mperdoável om1ssão. que a justl.ça im

p5e seja aupz-a.da , E: o que pr::rp5e esta emenda.

A dJ.scrJ.mJ.nação ccncra a c::rntab11idade c::rnf1gura

"ncn eensev , Sob o ângulo do rnér1t::r porque sem c::mtabJ.lJ.dada não

há ccmpeeêncae para reeaaeecãc da J.mportante tarefa ccnsta.euc rcnaã ,

Com vaeeea à classe dos prof1ssJ.::ma1S da contabJ.lJ.dade a dJ.SCr:l.m1

nação agrava maae , tornando-se menos eceaeévef , Esses prof15s10

naas realJ.zam função pública relevante, controlando e calculando os:

tr1butos que a empresa paga aos três níve1s de governo.

tr!l.EN".::cRI"O---- 'LU'.'D"DM,..IM'lIIC.MII.l~

EMENDA lP15394-8 "',,' _
tI Constituinte FERNANDO GOMES

fT?M~~":?J

~';M

EMEND~ AO AR'!'. 139

PLld.'D/CDIIIJ11D/IUICDM'Ultt

a) § 211 do Artigo 353.

da matéria

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo ~53

Suprimam-se do Projeto de Constituição'

JUSTIF'ICACM

O controle à pesquisa ja esta contido no item VIII, do ar

tigo 347 O planejamento familiar deve ser um dos objetos da assistên

cia integral à saúde Indi vj dua l e ccfet rve , ccnt.enojeoc no mcrso II

do artigo citado e, finalmente, a proibição da exploração direta ou i,!!

direta por parte de empresas e capitais de procedência estrangeira já

se encontra no § 42 do artigo 349.
Nossa supressão visa tão-somente uma melhor sistematização

fJ,LENÁRIO

F

11 -

111 - A organização, o funcionamento e as atribuições

do Banco Central do Brasil e demais insti tuições

f'inanceiras públicas e privadas.•

Aditiva ao Inciso III a seguinte expressão' "e d~

mais instituições financeiras públicas e privadas".

A falta de definição, em lei, da organização, funcion!!

menta e atribuições das instituições financeiras, possibilitou que

até o momento o Manual de Normas e Instruções do Banco Central ma!!

tenha ém branco o espaço reservado à definição sobre o BASA

BN8. o que tem acarretado transtornos à atuação dos mesmos.

Inclua-se dep01s da palavra "auda t.or ae s" e

antes de "ranenceaeee", o vocábulo vccntébea.s",
JUSTIF'ICACAO

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA AO ART. l31"AO § I!!: DO ART. l3B.E AO ART. 141

~ão desta Emenda.

desejam constituir-se em novo Estado.

Acrescentar às disposiçi:les trans!t6rH.s o artigo seguinte) l'J1AcI.<.-
«cu-tuA..

Artigo __ 1:. assegurado aos substitutos de se.!,

vent1as extrajudiciais e do foro judicial, na

vacância. o direito de eretIveção no cargo de

titular, desde que se achem legalmente investi
dos na data da promulgação desta constituição'

CONSTITUINTE EVALDO GONÇALVES

o que ora se propõe, não é inov.§!.

ção.Outras constituições brasileiras já o fizeram com dir~

rentes tipos dê Servidores Pábl1cos: De modo que nada do

que está sendo proposto é novidade e visa a atender o di_
reito dos atuais ocupantes em funções altamente especiali
zadas, onde a experiência, é fundamental e insubstitulvel.

Por essas razões, espero a aprova-

'UTllOu",lOIc.~iD'_- --'

Sala das Sessões, em 12 de agosto de 1987.

JUSTIFICACAO

Num longo trabalho de amostragem, junto às respecti

vas populações, numa espécie de entec.ípeçãc do plebiscito, conclu.!,

mos nossa pesquisa convictos de que os municfpios relacionados-ne.!

ta emenda preferem continuar pertencendo ao Estado da Bahia Incll

na mo-nos à sua preferência e conservamos aqueles que, convictamente,

rr;;~~'.~_-;;

tçJ~~7;j

A audJ-toria está tão vJ-nculada à contabJ-

Ladade que quando a palavra "<)ud1torl.a" aparece em qualquer texto

sem quall.fJ.catJ.vo, subentende-se, por el1pse lógJ.ca, que ê a conti

bJ.l. Essa a verdade que tem curso ll.vre no quadro da reab.dade

bceeai.ea.ce ,

o Projet.o da COJl.st.J.tu~ção d~scr~m::Lna contra a con

tabJ.11dade quando omJ.-te a f1scalJ.zaçào contábJ.l, que é o ponto de

partJ.da e o lastro da fJ.sca11zação:f1nanceira, orçamentárl.a. ope

rac10nal e patrimonJ.al. •

A discriminação, além de J.lógJ.ca, é J.nJusta. Afas-

tá-la é o objetivo da emenda.

Inclua-se depoas da palavra "f'Laca.La.aaçâo" e antes
de "âanencei.re", o vocábulo "contábl.l".

Por razões que são sem razões, o ProJeto

da ConstituJ.ção margJ.nal"1.zando essa reâl:l.dade, omJ.te do peeeeaec
ora emendado a audJ.torJ.a contábl.l.

Just1.f1.cação

O lastro do ec.s ceme de tomada de contas é a contabi

Ladade , são seus regl.stros os dados bésaccs de controle das fJ.

nanças pLÍb1J.cas.

A omissão tem força e efeito de pecado. LQ.

se, deve ser afastada.

('J PLENÁRIR

EMENDA lP15391-3
l:J CQNSTIT!lINTE com POMPE!! ~:~. rol EM

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

ção'

TlnD/lu""'c.~iCl---_- ~

DISPOSITIVOS EMENDADOS Art. 284

o BNB e o BASA foram criados para serem os Agentes Fin~

ceiros do Governo Federal no Nordeste e na Amazônia, respectivamen

te, de forma a contribuirem para o processo de Desenvolvimento d.,!!

que las regiões, não se justificando, portanto, o alijamento dos me~

mos do processo de ctlptação e aplicação dos recursos públicos

suas respectivas regiões. Por outro lado, o avanço nas áreas de

computação e comunicação dão condições, dentro da mesma eficiência

administrativa, para diversificação dos agentes pagadores.

AI tera o ceput do art. 284 que passa a ter a seguinte red!!

Ar. 284 - A execução financeira do orçamento da União será efetu,!!

era pelo Tesouro Nacional, tendo como agentes pagadores

o Banco do Brasil e, nas áreas de sua respectiva jurisd.!,

ção, os Bancos Regionais Federais.

PIEHOA IIODIFlCATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo .à16
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rrr- fl1TO/.u"lflC.çiO __,

Parágrafo Onlco - 'l'erá tratamento privilegiado, em determinados se

tores dp. atividade e(:onÔmlca. 4s empresas nacionais cujo controle decisório e

de capital pertença a brasileiros.

A'T;'~.T.?~~'texto de p"Jot. d'"Coo."'u',;",M.O~~

Art. - Elrlpresl1 Nacional, para todos os fins de direito. é aqutl-

la constituída sob 88 Ids brasileiras e que tenha sede e administcsção

Pais.

l:-;;~"'"~

Flli;'~787J
.U....Ia/ •• ~1I11.,.IlI.olllulo

" Art. O MunicIpio terá jurisdição sobre a educação elemen-
tar: Os Estados, sobre o ensino médio; a União, sobre o ensino

superior. Cada inst.ância será assi:;;tida por colegiado com fUI!

ção consultiva o"

Incluir, no capItulo :rII, denominado "Da Educação e Cultura",
um dispositivo assim redig1d01 Ot-I.dL e-..ou.i«.

...rO/...n.'..oo;lo-----------.,

Titulo rx - capIt.ulo UI

EMENDA (aditiva)

l: PLENJiRIO

EMENDA lP15403·1
tJ CONSTITUI~TE JAJfrL HADDAD

",i) Jaz:z.das. m:z.nas e outros recursos snucro as"

1\ competência da União para legJ.slar sobre planos e pr-o 1.-10'1

de investimentos, Inctusave em met.alurg1a, já se acha prev.rs tn PUI (.lj

tros disposit1vos do proJeto, nada J.mpedJ.ndo que o poder leg~·.J ,I I n

IlnR Estados e Munl.cipl0S se faça exercer sobre outros aspecto... J I'I'~

dos à IlJet.alurgia.

JUSTIFICATIVAS

IlsuprJ.mir, no anc í.sc e alínea mencionados, a expressão "e metalurg1a",

passando a redação da alínea a ler-se:
er=';;;;;~~

rr;;;:bJ
CONSTITUINTE ALBANO FRANCO

PIENÃRIO

=- 01.ub,,'co..,,'lo/IIl$OO..'Ulo -,

EMENDA lP15396·4

f!J

Art.IO inciso VIU

=- t.ITD/'"n"'•• çic --,

Dispositivos tmendados

Título I - Dos Principias sundamencaa.s

rneaeec OI;) posiclonsl\l.ento aSSUmido desde a fase de instalação das

Subcomissões da Assembléia Nacional Constituinte. de que eeneeãeuar ou não

a Empresa Nacional, pura e simplumente, e ainda, a nível constitucional, não

slgnif:icllria, necessariamenre, li protecão pretendida para o eapital e para

os investimentos de nacionais.

Na declaração de voto que apresentei quando da voeecãc do Substitut.!

ve Severo Gomes perante a COlllÍssào da Ordem Econôlllica, enfatise1 a inconveniel!

cia dessa conceituatão a nível constitucional, por não ser teentcaeenee just.!

íicãvel.

EMENDA lP15400·6
f:J RONAN TITO p;;~;;~g=]

[ITill;~7;l

JUSTIFICACÃO

~ importante definir na Constituição a competência relativa

mente aos diversos gráus de ensino, fixando a assistência col!:.
giada.

EMENDA 1P15404·9
[D- CONS~UINT-~ JAMI~ HAODA~···

Na fase em que ae eneonCt:mII os trabalhos Cotlsc1hleionais e por minha

vivência nesra casa legislativa, tudo leva a crer que disposirtv06 dessa or

dem permanecerão no corpo da futura Carta-Magna.

Assim, para tentar evitar que outros ecneearcs prejudieiais n econo

mia do Faís acabem por vingar no Texto Constitucional, apresento esta propos

ta que visa, afinal. proteger o investimento nacional.

EMENDA lP15397·2
fi CUNHA BUENUr.r:===- ..U."OO'.ou,JllOI.....u'..lo- -,

r.r T•• rO/."n'n•• ~l~

E~ENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO' ARTIGO 13. INCISO XXI

f"JPD;"''''~

fui~~7â!J

Suprimir o inciso

JUSTIFICATIVAS

A matérJ.a implica em avaliar o e.:juiHbrio entre a produção

tacnológica nectcneü , os compromissos internacionais anteriormente a!
su-u.dcs pelo Brasil e o acesso das exportações brasã.ãea.ras ao nerce-

• do exeerno , o que poderá ser adequadamentre realizado pelo Congresso
tqaca.cna I, em sua competência ordinária.

EMENDA (substitutiva) Título lX - Capitulo lU

Dê-se ao art.391 a seguInte redação'

"Art.391 - ~ direito de todo brasileiro o acesso à prática
de atividades físicas, escor t Ivas ee de lazer. •

§ H'! - t dever do Estado fomentar e promover as atividades
físicas, esportivas e de lazer, como meio de desenvolvimento
contribuição à formação integral do cidadão

§ 2g - Compete à União, através de legislação especificá

promover incentivos fiscais que possibilitem os objetivos da dem,2.

cratização do acesso à atividade fisica, esportiva e de lazer."

Acrescente_se o seguinte parágrafo ao artigo 314 do Prc-,

jeto de Constituição:

Dê-se ao inciso XXI. do Artigo 131. do Projeto de Constitul
ç!o. do Relator da Comiss:io de SlstematlZaç:io, a segumte redação.

"XXI - Proiblç!O de trabalho em ettvrdades msetubres ou
perigosas; nos casos previstos na Leglslaç:io se procurará atenuar o rlSCO com
controles tecnotõçtccs, e a presteçêo dessas attvtdedes não será fundamento para
reJmJJJeraç!o adiclOJJal."

JUSTIFICAÇAO

EMENDA lP15401·4
f:J fONSTnUINTE CARDOSO Al VÊ~ r;'Dã'~

f3'~ã!ã7J
turo'."""'.... ão --,

JUSTIFICACM

Esta é a. cueatão fundamental relativamente ao tema esporte
~ necessário democratizar o acesso à atividade física, desportiva
e de lazer, assegurando-lhe a liberdade.

EMENDA lP15405·7r C~N~T I T~;;;E JAMIL· HAODA;"

PLEN!RIO

§ 4g - Sob pena de responsabilidade civil e criminal do executor da
an1stia, os benefícios a que se refere este artlgo dever~o ser concedidos
dentro do prazo de 90 (noventa) tilas. a contar da nata do protocolo de entra
da do requerimento do anistiado, 00 de qual(pJer Ul1 dos herdeiros ou depende"ii
tes do anlstiado faleddo ou desaparec1do." -

EtE:tlJA (substitutiva) Titulo X - Disposições Transitórias

Dê-se ao Art 475 e seu parágrafo único, a segtllnte redação'

III - recebimento de atrasados relativos a salários, vencimentos ,
vantaqene, gratificações, pensões, e diferenças devidas corrigidas desde a
data da punição, cabendo à. União prover os recursos financeiros necessários
à aplicação desta anistia, bem comodefinir seu cronoqraea de pagamento; e

IV : contagem do tempo de afastamento core teroc de efetivo serviço
prestado, para todos os efeitos legais;

§ lli! _ Ficam igualmente assegurados os beneficios estabelecidos nes
te artigo aos trabalhadores do setor privado, dirigentes e representa.~s
sindicais, QUIl11do, por mot1\'os exclusivamente poHUcos. tenhaTl sido pun s,
demitidos, ou ccroettoce ao afas1§mento das ativ1õádes remuneradas ~ e
exerciam, bem COfOO aos que foram icrpedldos de exercer atividades profissio
nais emvirtude de pressões ostensivas ou expedientes of.1ciais sigilosos, nã
forma de lei cCJllllementar.

§ 2l:l _ Os dependentes dos servidores civis e militares. e trabalhado
res abrangidos por este artigo, já falecidos, 011 desaparecidos, farão jus às
vantagens pecuniárias da pensão especial çorrespondente ao cargo, função ,
~rego. posto ou graduaç:lo que teriam sido asseguradas a cada beneficiário
desta anistia, inclusive as diferenças atrasadas. até a data do falecimento.

§ 3l:l _ I='ara fins de aposentadoria. o CÔnjuge e os dependentes do anis
tiado. q.Je viveram no exilio. ter§o c~tado o período de vida no exterior
como telJl)O de serviço. corrprovado o vinculo e;rpregat.!cio anterior.

"Art 475 - It concedida anistia arrpla, geral e irrestrita a. todos que.
no período de 02 de setesoro de 1961 a 1q.de fevereiro de 1987. foram atin
gldas em ceccrrêncíe de motivação política, por ~alq.cer diploma legal, ã
tos institucionais e ccroreeenteres, cuatos arininistrativos, e aos abrangT
dos pelo Decreto Legislativo ng 18, de 15 de deaeroro de 1961, QfJe não rever
teram ao serviço ativo, bem como aos aUn!;/idos pelo Decreto-lei nll 864, dê
12 de setembro de 1969. ccnsrcerercc-se preenchidas todas as exigências le
gais e estatutárias da carreira civil ou militar. na presurn;~o de QUe foram
an:plamente satiSfeitas, niJo prevalecendo quaisquer alegaç6es de prescr1ç~o,

decadência ou renúncia de direitos, sendo-lhes assegurado:

! - reintegração ao serviço ativo para os cIvis e militares que dese
jarem prosseguir emsuas carreiras. obrigados a realizar os cursos necessâ
rios à sua atualização, sendo excluídos desse direito de opção os militares
graduados, oriundDs do drculo de preces, e os do deculo de oficla1s gene
rais;. -

II - prceoções, comose ematividade estivessem, pelos critérios de
antlgOidade, .nerecnsento, ou por força de direitos adquiridos na data das
punições, decorrentes de leis especiais relativas a zonas de guerra e tcecc
de serviço;

Os artigos 336, 337 parãgraf"o único e 488 do ProJeto passam a

vigorar acrescidos da expressão "salvo as contribu1s:ões para

O SESC, SESI, SENAC e SENAI."

A Emenda tem por finalidade manter harmônico o ordenam'e!!
to jurídico da nova Const! turçãc , creservendc a segurança juridica

de princípios como o da isonomia, do direito adquirido, do ato jurí_

dico perfeito, do direito de assocfaçãc e da liberdade de livre ini_
cãat Iva, o artigo 314 fere tais princípios. atingindo empresas que
vêm exercendo ininterruptamente a exploração da atividade de trans _
porte, na condição' de empresas constituidas de conformidade com as

leis brasileiras e com administrações sediadas no País. Tais enpre
sas contribuem para o desenvolvimento nacional. aqui aplicando -seu
capital, investindo em novas tecnologias. gerando empregos diretos e

indiretos, pagando tributos ..
A Emenda, ao estabelecer um interregno mínimo de dois a

nos de atividade. procura assegurar a situação juridica de-que trata
8 lei nQ 6.404 de 15.12.76 (Lei das negociações por ações).

"Parágrafo único As pessoas Juridlcas que estejam exe..t
cendo a atividade de que trata o "caput;" deste artigo ,

não serão prejudicadas, desde que tenham sido constituí
das sob as leis brasileiras, tenham sede no país e este-,
jam exercendo comprovadamente aqueles serviços por mais

de dois anos.

PTEN1tRTO

JUSTIFICAr;AD

JUSTIFICAÇÃO

=- 1UTO'~U~.. , .. oo;ão---------_,_,__,

RONAN TITO

o princípio d.a deliberação por maJ.oria, em mat.éria de tnl rp

leváncia, é o Únl.co compatível c~om o espírito democrático qUt! prcmdt!

o proJeto de Constituição,

1) Motl1.ficar o incho em questão paz-a o eeaumce teor:

JUSTIFICATIVA

"I"

VII - regular a forma como, medJ.ante de 11Il"r,l

ção da maI.oria dos Estados c do CJl'.1 f llto

Federal, isenções, incentJ.VOS e Ilt"II"fi

cios fiscaJ.s serão concedidos e ro' '''J I

dos.

Em futura regulamentaçl!.o leglslativa pode-se prever valores
de prêrnos de seguros mais altos para funções de mator- risco, os quals se ccnver-.

tam em eretrvo benerfcro no caso de cco-êcta de retej teedes

A saúde do trabalhador deve ser preservada UI'l srstene Que

prevê o pagamento do rrsco faz com que o prõpr-to empregado. até de forma tnccns
ciente venha a ser copartfcipe na cmssão da sotuçãc

Dispositivos Emendados

Capítulo I - Do saaeema Tributário Nacional

seção IV - Dos Impostos dos Estadose do DistrJ.to Federal

Art.2i2,s 1,2, inciso VII

Titulo Vll - Da Tributação e do Orçamento

o valor arrecadado não é preservado pelo benettcredc como

um patrimõnlo ou seguro para eventual acidente, mas passa a se ccnstrnnr em ren
da edictcnef ,

EMENDA lP15398·1
I;r

t:

DispositJ.vos Emendados

Título IV - Da organização do Estado

Capí tuIo II - Da União

1'l.rt.54, inciso XXIII, alinea i

RONAN TITO

EMENDA lP15399·9
P] tT;";;;i~';-J

[il~;~~};J
'1.'0/~v.fI""Cl. _

comprovadamente, as instJ.tuições acima devem

se:: prese:J:Vadas.

Não se Justifica, por todos os motivos,

estatizafião como ocorrerão se aprovados os textos do ProJeto.

eis que foram criadas e são mantidas às expensas das ernpre 

sas, sem qUDlquer desconto nos salãrios dos trabalhadores.

As 34 anistias republ!canas definiram. Setl1lre, nos seus textos, a re
versão ao serviço ativo de civis e militares, que se SlElEVAAAM cenha ~
vernos legalmente constituidos. ~, portanto. ds tradição brasileira, a con
sagração da reparaçllo irrestrita, garantindo aos anistiados o prosseguimentõ
de suas carre1ras. 15via, aos cassados, do periodo pós 1964, cujo único
crime foi o de terem IE"fJl)IDO A CONSTlTUIçAO, tem sido sistematicamente ne!@.
da lJIJ8 anistia efeU nte justa, dado que LI!I grande contingente de punidOs
continua sem toeparaçl!lo de qualquer espécie.

Apesar das manifestaçl'Jes contrárias daqueles que insistem emdi fioul

~~6r~i~n:1~~=i~:ti~~:J~;!:in=rt::aeld9i~~ ~sTtÇ~~~~I~~
~~ ~;;~~sd~~i~~U~~~ ~~~r~~~ =r~' para irrpedir- a anistia e manter.

nidos. a:s~e~;g~:r=~r! 8 consol1daç/lo das ~iVi~!o8ç~S de todos os P2.
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3 _ o pagamento de atrasados deverá ser definido em cronograma a ser
estabelecido pela UtlUlo.

1 _ serão reintegrados ao serviço ativo, para prosseguimento de suas
carreiras, todos os civis punidos Os militares que retornarem, exceto os
do cIrculo de praças e do círculo de oficiais generais, e que optem pela
reintegração, rarêo, para a sua atualização, os cursos necessértce.

2 - somente serão prorcvrccsa oficial gene.tral os oficIais que, na
data de suas punições, já tinham direitos "adquiridos pelas Ieds então v!
gentes.

EMENDA lP1540G-5
;] -------- ,

CONSTITUINTE JAMIL HADDAD r:;.;""'. -]
tr;;;~;J;;l

'UTO/'"'T1.'CA;IO- --,

dades entre três partes, é prática saudável quando resulta da conflg

ênc1a de forças sociais para a coirdenação de objetivos comuns.
Isso ocorre nas ações públicas, quando o Estado, repre

sentante legal dos interesses sociais, os mais gerais, convoca 05

principa!s parceiros sociais pela relevância profissional e econêmí ;

ca à coparticipação nas decisões que a ambos afetam.
No ambito das entidades privadas, as forças de partiç!p,,ª

ção de t.erce í ros , inclusl'le o Governo, hão de ser ponderadas sob di_

ferente critério, sob pena de "publicizarmos" todas as iniciativas,
em antagonismo aos princIpias básicos da ordem econômica e dos direi

tos e garantias individuais reconhecidas no presente projeto.

Sala das Sessões, 13 de agosto t967

De outro lado, as cidades e núcleos hist6rico-culturais

se transformaram em áreas de turismo e lazer, e e importante Que se

ja assim, com razoável "custo social" para seus moradores A emen
da introdu'Z a questão da renumeração pelo Uso do patrimônio hist6~

r Icc-cuí toreã , assunto complexo que deverá ser tratado em lei cr-,
dinária de forma inovadora, transportando "para o universo do~

nômico os custos gerados pela mesologia tustõcrce-cui turat , .E:!!:.
tos esses que são suportados pelos individuos e grupos sociais que

encontram como seu meio ambiente ambientes nos quais inser idos
bens histórico-culturais", nas palavras competentes do constit.uci~

na lista Eros Roberto Grau, estudioso do assunto

DE TODAS AS

IV - A União instituirá regime jurIdico único para seus
servidores e para os do Distrito Federal, da administração dir!

ta e autárquica e das fundações instituIdas ou mantidas por ela,

bem como planos de classificação de cargos e de carreira que a!
segurem a manutenção de todos os benefícios já existentes pala

servidores es tatutãrfos ou celetistas das entidades aqui enum..!:.
r acas ..

ê s t ãc p a r t j cu Le rmente interessadas nesta emenda, entre ou

t.r es , as seguintes entida.des;

'r re ta-se de tornar n'eas técnica a redação do Projeto S.!:!.

pril'ila~s.e a referência aos zs tadcs e Municípios, porque, uma vez.
nr omuLqada a constituiç"lc eeoere.t , as ConstitCJições Estaduais
rarão a adec .açêo .... e-cecacae

Por out ro 1 a-ío, no teyto do Projeto, acham-se exctufdcs
os serv.ídorea ";-',ndtições

JUSTIFICACll:a

Emenda (substitutiva)

Título 1\1 - Capitulo VIII - ~çtl.o II

Dê-se ao inciso IV do art.86 e redaçãc seguinte.

"Art 66 •••••• _._ ••••••••• _••••••••••••• _•••••••

m- , •••• '.~.T1rlÇ.ç.o _,

JUSTIFICA-SE B presente emenda, cons rderenõc-ese que

LIBERDADES, A MAIS INDIVISíVEL t A DE EXPRESSA0".

A mólnutenc;ão da ressalva a qual propõe-se eupr mu r , oportunl.zará'
&c;ões atentatót:l.ÕlS à essa mesma ll.bet:daàe a qual o'b)etl.va-se garan

tl.r.

Com a pe rmanêncae da restrl.c;ão em tela, certamente, abrl.r~5e-á pr!!

cedentes à censura pro1b1 tl. ve , uma vez que INCITAMENTO e DISCRIMINA

çxo são expt:essões altamente sub)et::..vas.

A ll.berdade de expressão, cr1ac;ão, produção, ea eeurecêo, d1fl.lsão e

de acesso aos bens eut euee as , deve ser e eaequreda pelo Estado demg,

ceéeace , sendo que cada um responderá, de acordo com a Lea , pelos

abusos que cometer, conforme o d1Sposto na ali:nea ~ do anc rec Xl.

do art1go em que s t âe ,

JUSTIFICAcJi;o

D) - t 1\SSEGURlI.DlI. 11. LIVRE MlI.NIFESTlI.Ç1io INDIVIDUAL DE PENSAMENTO, De:

PRINciPIaS J::TICOS, DE CONVICÇÕES REtIGIOSA5, DE IDltIAS FILaSº

FICAS, pOLfTICAS E DE IDEOLOGIAS, VEDADO O ANONIMATO.

CONSTITUINTE OC'fAVlO ELísIO

EMENDA. SUPRESSIVA

TiTUtO II - CAPiTULO r

ART 12 - INCISO IV - ALiNEA D

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇXO A MENCIONADA ALiNEA D

"Art. Cabe ao Estado manter instituições para crianças
excepcionais, abandonadas e delinqÜentes."

Na ordem ~ocial, este é um importante dever a que o Estado
não se pode subtrair.

Tão evidente a necessidade do que se contêm no enunciado que

tenho a certeza ser ociosa qualquer justificação longa.

Incluir, no capItulo 111, denominado "Da Educação e Cultura" I

um dispositivo com a seguinte redaçãoI ~.:;:U eot.t.&....

EI-ENDA (aditiva) Titulo X - Disposições Transitórias
Acrescente se ao art 493 um parágrafo único com a seguinte redação

JUSTIF'ICAç1(O

TItulo IX - CapItulo III

EMENDA (aditiva)

EMENDA lP15407-3
17J -~TITU1;T~ JJlJ.lI~~- ~\lIO~

Altere-se, nas Disposições t rensf tor í as , o Art 461,

que passa a ter a seguinte redação:

"Parágrafo único _ A Lei disporá sobre o sistema intermodal unif!
cede de transporte, definindo, entre outros •

a) A hierarquia entre os vários modais - transportes terrestres, ma
rItima, fluviárlo, aéreo e infra-estruturas portuárias - e sua corrpatlbllT
zação com a atividade econômica e necessidades de circulação, -

b) As prioridades para irrplantação da mfra-eatrutura vIária e suB.
sistemas modais,

c) A vedação de concorrência preoatõrre e outras intermodais, ou de
operadores do mesmo meio; et,-'l d) Criação do Conselho Intermodal de Vias e Meios, que terá cerco
siçllo tripartite _ representantes governamentais e sindicais das categ:§:
rias ecocêntce e profissional _ e responderá pelo controle da execução
dos programas."

EMENDA lP15411-1
tJ CONST ITUINTE ocrAVID ELis~~(:·

EMENDA MODlfICAílVA

p:r-~~~~=;J

tsf';071

~ssociação Nacional dos Docentes de Ensino Superior

ANDEF _ Associação Nacional dos Docentes de tI:! e 212 Graus

r eeeraí s ,
F"ASUBRA _federação das Associações dos Servidores das uor

versidades Brasileiras

fENASEFE-F'ederação Nacional dos Servidores de Escolas r e
rais

CONOIiEC-Conselho de Diretores de Escolas recn.tces Federais.

CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras

"-'STIFlCAÇ!!o

astebetecer lindes para o trabalho do legislador ordinário e ante
cipar as expectativas da sociedade, desde a fase constituinte, fl>:ando<-s~
os princípios

Quanto ao Conselho, QUe integrará as ações de circulação econômica ,
é auto-Ajustável, à medida que evfte distorções e se atinja a meta- síntese
que é Q ordenação espacial das I/ias e meios de transporte, dentro de uma.
malha ertcíente na ocersçêc, e eficaz quanto li função econômica.

JUSTlFICAC~O

C - CO!'l TEMPO I'ITERIOR AO DAS MODALID1\DES ACIMA, PELO ÉXERCicIO DE

TRABALHO NOTURNO, DE REVEZA..'1ENTO, PENOSO, DE COMPROVADO DESGA§.

TE FisICO E EMOCIONAL, INSALUBRE OU PERIGOSO.

EMENDA lP15408-1
tI ';;-N~;TE JAMIL 'HADDAD

tI PLENARID
_________ fn.o'I~ITI'Ol.çl. _

EMENDA (aditiva) l!tulo IX - capitulo UI

tJ -;~'~~;J-J

rr;;-7~;;;7-1

Art 461 •
§ tli! •••

1I_

b) O percentual relativo ao fundo de Participação dos

EstadoS e do Distrito federal ser-é elevado de um ponto percentual
no segundo semestre do exercícid financeiro de 1988 e, a p.artir

de 1989, inclusive à razão de meio ponto percentual por exercício,

até 199t, Irrc.Ius Ive atingindo o percentual estabelecido na al!nea
"a'' do Itém I do art. 217, em 1992;

c) o percentual relativo ao fundo de Participação dos
MunicIpios, a partir do segundo semestre de 1988, inclusive, será
et.evacc ã raz.ão de meio ponto percentual por exercício finánceito, até que

seja atingido o percentual estabelecido na alínea b do item I. ar t L
go 277. --

EMENDA lP15414-6
('J CONSTITUINTE oeTAvIO ELíSIO

.L.d"'o'•• ~I •• .lo,...<O..,..J. __,

- PLEN,l{RIo -

EMENDlI. lI.DI'I'IVlI.
TiTULO IX - CAPiTULO II - SSçXo II

ART. 356 - ALíNEA C
SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇ1i:o A CITADA lI.LtNEA C ;

{'l-;;~~~'~

fS-7~~PJ

jUSTIF!CACAa

JUSTIFICA-SE a adição de "COfoIPROVADO DESGASTE FtSICO E ENOCIO~AL",

na redação da menca oneôe alínea C, no eene rdc de garant:.r também aos

Bil.IL~RINOS, A.RTIST~S CIRCENSES e ~TORtS LíRICOS, a justa aposentadQ

r1a por tempo de aerv r çe eeeuaaac , ccnsaee renco-ee que

- os BAILARINOS, cláss1cos e modernos, como os erms tea de 1n1.Ímeras

funções CIRCENSES, 1n1C1am a aprenduagem da prof1ssão. assim como

na grande ma3,or::..a das ve aas começam a e)(ercê-Itl na maLS tenra Ld-ª.
de e. a prep8ra~ão eécmca e arnst:l.ca para o exerc f ca.c da mesma

ex r çe excenuent e trabalho ,hár10,

- pelas pecu1iarl.dades dessas prof1ssões eênacee , art1st8S

são trabalhadores 05 que aa sofrem anusaeeec desgaste fíS1co e em2.
cacne r , quando não risco de v1da;

~ os refer1dos art1stas. como 19ualmente os ATORES LfRICOS (cantores

d~ Ópera), p·or força da necesaaôeõe de se manterem em plenas ccn

d1ções para apresentação em cena, a aco é. ao públlCO, mesmo nos

períodos de fér~as. obr1gam~se a real:l.zar exaust1vos exercl.C:l.OS

dlár1os;
- os t.rabalhadores ac:l.ma nomJ.nados ob-cJ.gam-se ainda r no l.ntu1.to de

conservarem em forma ~dea1 seu organ~smo (músculos, cordas vo
ca1s, memÓr1ll atl.va. etc.l. a cUl.dados espec1a1s com a11mentação,
vestuárl.o e DutrOS., tendo l.nclusl.ve que adotar hábJ.tos de v1da,
os qUI:l1~gem grandes sacrl.fícl.os pessoal.s,

- esses tra~.!nádores têm a1nda ll.mltado tempo pOlra o exercíc:.o de

sua carre1ra prof1S5J.onal, quando a elast1C1daõe dos músculos, a

flex1'b111dade e leveza do corpo f"cam preJud1cadas. o enr1gec1men

to das artl.cu1ac;oes. o envelbecl.tM:nto e a calos:l.daÔe das cO'rdes
voca1s. entre 1números outros sér10s problemas acentuados' pelo

avanço dos anos, d1f1cultam e até lmpedem a atuac;ão em espetác.!!

los, C'onsequentemente, comprometendo a at1v.1dade prof1.ss10nal.

Ass1m sendo, necessárl.o se faz g6'tantl.'t: a aposentado'r::..a a esses
trabalhadores, quando em v1nte (20) anos de carre11;a, após gra.!!

des sacrlfícl.os pessoa1s pela sua arte e em prol do desenvol v1me.!!

to cultural de nosso povo. já não se encontram em cond1ções de
prosseguu' tio exercíc1.o de sua prof1.ssão.

éP:~;=:J

DV~'07J

Hoje cabe ao sPHAN a preservação -restauração, conser

vação dos bens hist6ricos~culturais.O propaslto desta emenda é, de

um lado, dar competência ao município para proteção, dentro das f'IOr

mas e são fiscaLizados dos órgãos diretamente responsáveis pela m;
téria , em sintonia com as demais atribuIções dadas ao poder muni:

cipal e evitando-se o divorcio entre o esforço de preservação e in
teresses da administr~ção municipal. -

JUSTIFICA.ÇJl:o

VII - Promover a proteção ao patrimônio historico-cul

tural local, observado a legisl~ção e a açã~
fiscalizadora federal e estadual, incumbindo-lhe
instituir preço público pela sua fruição, cujo
produto reverterá à comunidade local, como con
trapartida pelos custos sociais atlnentes a sua

preservação

Propõe - se incluir no Capítulo IV, referente à
petência DOS JoIUHICípIOS, no Art. 66, § 12, o seguinte.

Art 66

EMENDA ADITIVA

§ 1Q - Compete, ainda, ao JoIunicIpio~

EMENDA lP15412-0
tI CONSTITUINTE OCTÁVIO ELíSIO

m-----------TUn/ltl.n..<Açh-- ~_,

F":~';;~

r;i~~;;J

Inclua-se, no Capítulo lII, denominado "üe Educação e üut tura",
um dIspositivo com a seguinte redação; ln-<cíe..~~

"Art. - O processo educec ínne.l será organizado com base
nos princípios de solidariedade, de participação e de eutoçest êo ,
com o objetIvo de progressiva autonomia dos educendcs ,

O trlparUsmo que, -na nomenclatura da Organizaçno Intet

-=.:::-:::.: do Trabalho _ OIT, e1(pressa repartição igual de responsabll.!.

A educação precisa ficar bem disciplinada no texto da lei
Maior Rá necessidade de definir os princIpios Que a norteiam, o
seu objetivo, a progressão dos educandos e fiscalização dos
educandos.

§ 112 _ No processo escolar, dar-se-á destaque à estlmul!.
çã~a capacidade de reflexão, li. formação da consciência crItica,
à \lIJ.!'isiÇllo da autonomia intelectual e à criatividade, mesmo
quando se tratar de estrita formação profissional

§ 21i! _ O sistema escolar será supervisionado pelos órgãos
do Estado e aberto à fiscalização da comunidade

§ JIi! - O ingresso,s progressão dos educandos e seu acesso
aos gráus sucessivos do sistema escolar rar-ea-é sempre tendo
em vista o desenvolvimento mental, a maturação e a análise da vi
da escolar anterIor " -

Suprima-se na alínea "o" do inciso lV Id~ artigo 11 I do
Projeto de Const1.tuiç~o, após a e,<pt'essão "partlcip<\ção", as el(pres

s~es "tripartite" e IlGoverno".

EMENDA lP15409·0
("dEPUTADO MIRO TEIXEIRA



-1614 • Assembléia Nacional Constituinte

..Art.a9 0 ..

Dê-se ao inciso I do art.B9 a redação seguinte:

I - rigorosaMente correspondentes aos xenddrientic perceb!,

dos no último Mês completo de atividade, incorporando todos os

adicionais e gratificações percebidos na data da aposentadoria

quando o servidor""

pr;~;"':J

l:U7'~;ã7J

TITULO IX

a expressão lide forma complementar". desnecessária; se.a iniciat.!,

va é estatal a participação do setor privado na assistênCia á
pOPUlação. só pode ser complementar• .É adit1va ainda por acresce,!!

tal' »e cooperativas de profissionais de saúde". Esse acréscimo

visa. a estimula à .formação~ cooperativas de profiss1onais de

saúde evitando a intermed1ação de eer-cerr-ce,

EMENDA lP15421-9
tJ SENADOR RONALDO ARAGÃO

JUSTIFICATIVA

As ações e serviços de saúde são de natureza pública

§ ÚNICO

A emenda é SUBSTITUTIVA. Dá-se redação de outro teor

e forma ao artigo 350 do anteprojeto que se torna desnecessário em

:runção da nossa emenda ao artigo 349. Ajuda a cLar-ar- o texto co".§.

ti tucional assegurando a existência de ações e serviços privados

de saúde.

e privada.

Artigo :350

o planejamento. ccncrêre , supervição e fiscalização

de tôdas as ações e serviços de saúde no país serão atribuição

exclusiva do Estado.

Título IV - Capítulo VIII - Seção IIEMF;NDA (substitutiva)

PLENÁRIO

Da ordem Social

CapItulo II

da Seguridade Social

SeçãoI

da Saúde

ArtigO~34~

Parágrafo 31!

aaDA ADITIVA 7:í
DISPOSITIVO Ete{)AOO _ Título X _ Disposições Transitórias _ Art. ~I.J.

~.,..J..-"- """"'-~ "" 04. lf'f,r

~"Ir
Art.~- ...
~ - Os prnfjsslonais liberais cujas 41

crlçõe5 foram canceladas por ooUvação excJus1vamente política. serão relnserl 

tos pelos' respectivos Conselhos Regionais.

euto. de livre a.dnnnistração. eoeeccotrcae, acesso aos Incentavcs rãecaas, fonna.

cão de seus órgãos'de :representação lega1 e todos 0$ demris necerüsace necessârd

os ao desenvolvi1rento de suas etavaceôes,

Parágrafo 30 - t vedado :; lhuão, aos Esta.dos, ao D.l5tr;!,

to Federal e aos MurucIpios instl.tu1r trJ.h.ltcs sobre o ato ecepeeatwc, cuja def,!.

nlçoEio consta a lel.

Parágrafo 29 - ~ a.ssegurada às S"OCl.edades cooperetavas

a liberdade de ~zacão e regãetrc, de atuação nos reses da preducão e do c:ré-

A ;mclusão desses ôaspcertavos M texto constl.tucicnaJ.

representa, antes de tudo, zmaoogencla da m::derna cíêncaepolitJ.ca, ao tempo em

que, defJ.IWldo essas at:rJ.buicõ€s na Lei Maior, pro~rc1Cnará o legislador ã ativi

dade l:OOJ>eI'8t.ivl.Sta os :instrumentos :anfu.spensâveJ.sà SU:l. consOl1.dacão

CONSTITUINTE AWi!JRY HULLER

o sucesso das medidas legais e prãticas que conduzen ã.
:l!llplantacão da refD21la agrâr.:.a depenàe. em coa parcela. da ~o~dacão do proces_

SO cccperetavasea Não tem sent1do que se protOV8ffi profundas m:xiJ.f~caeões na es

trutura :EmY;li.ãriado Pats. tornando a terra acess!vel a umexpressivo niirero de

preeuteres, sem que. ao roosrro temro. sejan aC'12,na~pP.eca.nisrloscapazes de dem::lcra

t1zar a produção e o crédl.to. can a ccnaequerrte ccíecêe de esdir.ulos legais ã.Pt'2

ducão. Assun, é v~ta1 atr.lb.ur às eoczedeées ccoperetavas a:np1a liberdade de O!:

ganizal;ão e regasrrrc, de etcecêc em suas áreas especí:hcas, de livre adrn:uu.stração

e de a'1lpla proteção ao desenvcdvarrerrtc de suas atavaêeões

Tarnhêm ê fW'\dalrental que o ato cccpeeetavc, pI'oah& e.!l

tre os associados e a cooperativa ou entre cooperat.ivas assccaaôas 113 rea1.12ação 

dos obJetlVOS que constatnem o obJeto sccaef de sua ecãc, seJa l1lVUlnerável ã tr~

tutacã.o que eventualmente queU'aJIl. .unp:rro a urcêc, os Estados. o Dl.strito Federal

ou os M<micIpios.

JUSTIFICACÃO

o Poder- Público pode convocar os eecví.ços de saúde

de natur-eaa pr-âvada necessários ao alcance dos objetivos da pol.!.

tica nacional do setor. ...

JUSTIFICA1'IVA

Art.. 325 - •••

rrnno vm
DAORnD1 Ea:>NOM!CA E fDW1CEIFA

CAPl'IUlDTI

A emenda subst1tut1va. substitue a palavra .f.ntervir

por convocer, tornando o parágrafo menos autoritário. Elimina-se

também a expressão "bem como desapropriá_los". pela neeme razão.

ACREScrnrn,-$E ao art. 325. do CapÍtulo TI, do Tt'bÜo

VIII (Ordem tcoriru.ca e flnanceiraJ, do ProJeto do Relator da Call1ssão de sâste

:t~OQ~Sü~:~~~ parágrefOS)a,~~~ W7nO 2/' ~ ~C'/JtL~

r,r--- TUtO/.J",.iC~lo---_------_,

EMENDA lP15423·5
1: Constituinte OSMAR lEITAO ROSA-.-.

fY~;;'-:J

ffiJ~'~-mJ

Parágrafo 2 Q

da Ordem Social

capitulo II

da Seguridade Social

Seção I

da Saúde

A emenda torna o texto mais claro e objetivo. e, aI!!

da que aditiva, não alonga o texto pcds pressupõe e acarretará

a eaaruneçêc do artigo ns 350 com seus dois incisos propiciando

o "enxugamento" do texto 'constitucional.

Não há em todo o texto do anteprojeto a caracterizi!;

ção da natureza das ações e serviços de saúde. fato que permite

confusão no entendimento. Redigido da rcrma proposta êeee artigo

torna desnecessário o artigo 354 do anteprojeto, permitindo sua

eliminação. e ccnsequente "enxugamento" do texto,

349
Artigo ..,;38S

Titulo IX

Os parágrafos propostos definem com mais clareza o

"modos faciendi" capaz de assegurar o direi to do cidadão aos cu.!.

dados estatais de saúde sem a exctueâo ou atrofia dos serviços

privados d: saúde. assegura ainda. à unificação das ac:;ões e servl

coe estatais de saúde como se pretende no anteprojeto.

A conceã tuação de saúde no anteprojeto é vaga. pouco

abrangente e não atribui ao cidadão responsabilidade ou deveres

para com a própria saúde ou a alheia.

Parágrafo 3.

Os atos nocivos à $aúde individual ou coletiva. com~

tidos voluntária ou Invcjurrtàr-Lenerrte eer-âc objetos de Código P;

nai ,

A saúde é direito de todos. Cabe ao Estado e a cada

cidadão. promovê-la. protegê-la e preservá-la.

o sctor privado de prestação de serviço~ de saúde

pode participar nas assistência à $aúde da população pelo e$tado.

sob condições estabelecidas em contrato de direito público. tendo

preferência e tratamento especial as ertidades filantrópicas e as

cooperativas de profissionais de saúde.

A emenda é ad1 t rva

A emenda é aditiva. Acreseenta a expressão "pelo el!

taclo" tornando mais claro o texto. É também supI'essiva retirando

(da emenda do artigo 349)

Parágrafo 2R.

O estado deverá crgenraer- as ações e serviços pÚbl.!

aos de sua iniciativa, em sã atema úní.cc de saúde. hierarquizado,

descentralizado e regionalizado.

Parâgrafo 1 R:

O Estado garantirá o acesso livre. universal, 19u~

litário e gratuito. de seus cidadãos às ações e serviços públicos

de saúde.

JUSTIFICATlVA

JUSTIFICATIVA

.uu_fCo~"dOlI"'oo~'•• ;;O

PLé{\J~'kto

Artigo 349

TÍTULO IX

Da Ordem Social

Capitulo II

da Seguridade S()cial

Seção I

Da Saúde

EMENDA lP15419-7
l!J SENADOR RONALDO ÀRAGÃO

tJ-;';~;'~

tiV';â7ã7J
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TItulo IX

da Ordem Soelal

Capitulo II

da Seguridade Social

Seção I

da Saúde

nu....rc.ttrlliol''"'co'''•• lo

da ardem Social

Capitulo II

Da Seguridade Social

Seção I

da Saúde

Título IX

Titulo IX

da Ordem Social

Capitulo II

Da Seguridade Social

seção II

Da previdênc1a Social

É proibida a participação de empre.sas estrangeiras

na atividade previdenciáda no pais

A atividade previdênciaria apropria-se de grandes

volumes de capital passíveis de serem expropriados do Pais Tal

atividade não incorpora ou: acresce qualquer tecnologia em troca

das vultosas somas a que montam os rendimentos dessa atJ.vidade

A atividade preví.dêncaar-í a não mpt í.ce en execução

ou exploração de serviços de seúce , de modo que o parágrafo 4Q

do artig() ~não cctbe aquela atividae

As ações e servrçce de saúde de natureza pÚblica l,!!

tegram uma rêde regionalizada e ní.ererqureeee e consti tuem um

Sistema Único. organizado de acôrdo com a seguintes diretrizes.

JUSTIFICATIVA

Errenda ad! tive, que acresce ao caput'" do artigo, a

expressão "de natureza pública". Redigido como está no- AnteprOj~

to, permite o entendiMento de que o sistema de saúde privado f,!

CB também submetido ao conjunto de diretrizes listado nos

incisos deste artigo.

JUSTIFICATIVA

JUSTIPICl\CÃO

A emenda visa a tornar l'1a15 clara a dl.sPOSição. de vital

importância para o d.ireito dos inativos.

Estilo pa r t Lcu Larmente ,interessadas nesta eeence , entre ou

tras, as seguIntes entidades,

ANDES - Associação Nacional dos Oocentes de Ensino Superior
ANDEr - Associação «ac rcnaj dos Docentes de 1~ e 2g Graus

redere í s
fASUBAA - Federação das Associações dos servf ceees das Unhe!.

sidades aresj Jer ras •

~f~~~:::~ação Nacional dcs servtdcres de Escolas Fede-

CONOIT~C _ Conselho de DIretores de Escolas Técnicas Federais"

CRUS _ Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras

EMENDA lP15417-1
tJ SEUADOR RONALDO ARAGÃO

EMENDA lP15416·2
t: SENADOR RONALDO ARAGÃO

EMENDA lP15418·9
f SEtMDOR RONALDO ARAGÃO

r,r-----------"""""""",.-------,---_,
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Trata-se de proposta apresentada por segmento do PMDB de Ouro Pre

to, que represento na l3.ssembléia Nacional Constituinte, e que rec;

beu acolhida, com supscr.íçãc ele abarxc-ass ínaoo , de parte dos mor!

dores daquela cidade mineira, eoôs movimento condenado pelos Senha

res Maurício Danese e Padre José ret í ct anc da Costa Simões, C1Jjo di

cumento encamnho , em anexo. salientando minha condição de subscr.!.

toro cabendo a eles a efetiva autoria desta emenda.

JUSTIFICAÇ,1l;Q

EMENDA ADITIVA

"Ouro Preto. Estado de Minas Gerais, é considerado como Ter

r1t6rlo Neutro, com poderes de embaixada, e onde nenhum cf
dedão por questões e ou motivos politicos e ou ideOlÓgico;

possa ser. preso. banido ou deportado. 11

TI••• I.~"'....;l. ~

fl PLEN~RIO

EMENDA lP15431-G
fJ RONAN TITO

"'--,.---- ••U ••OO/.......Ic/.U ..."'.dc --,

IEMENDA lP15430-S
t: CONSTITUINTE DEPUTADO OC;;:IO ElfSIO

"Art. 157. Em caso de impedJ.mento do Pr.ê.

saâerrte da Repúbl:l.ca, eueêncae do País ou de vecân

cae , serão chamados ao exez-cfcao do cargo. euceaaa>

vamente, o vace-Preeaãent;e da Repúbll.ca, o PresJ.

dente da Câmara Federal, o Pres:l.dente do Senado da

R~públ;:;a e o Presidente do Supremo 'I'r:l.bunal Federal.

"Art. 156. O Presidente e o Vice..::Eres1-

. dente da Repúb1:L.ca não poderão euaenuee-ee do País
sem prév:l.O; autorl.zação do Congresso Nacl.onal, sob P.ê.

na de perda do cargo."

§ 2!O! O Pres.1.dente e o V:l.ce-Pres:l.dente de1..

xarão o exerefcae de suas funções, l.tnprorrogavelmen.

te, no mesmo d1.B em que term1-nar o seu per:i:odo con.§.

tJ.tuCJ.onal, sucedendo-lhes, de ameda.etic , os récem

-eaeâuce , n

"Art. 155.

Repúbl1.ca os brasilel.ros natos, ml1J.ores de trJ.ntCl e

cJ.nco anos e n9 exercício dos dJ.reitos políticos. 11 •

Parágrafo únJ.co. Se o PresJ.dente, . salvo

motl.VO de força maacr , decor:t1dos dez d1aa, não t],.

ver tomadd posse, o cargo será exeecace pelo VJ.ce

-PresJ.dente. "

"Art. 154. • .1 ••••••••••••••••••••••• • • •

,,'

.1JSTlflCAÇl\O

Art. 13 - ••

)(N - •••

q - os presos têm direito ao respeito de
sua dIgnidade e integridade física e mental, à assistência espiritual, eoccacío

na!, jurídica, sanitária, à sociabilidade, à comunIcabilldade. na formada lei,
r - as unldade"'penais oferecerão, obriQê.

toriamente, trabalho voluntário aos presos ou detentos, com retribuição em espé

cie ou mediante sistema de eesccntc do tempo da pena fixada.

TUlll/'"''''IC~io

eEflVA t-DDIF'ICATIVA,AOITIVA I~

DISf'OSITIVO EteDAIX)° art J.3'; XY, q, desdobrando-o em})t.Ut't&'Yl~d-o~.:>.t.. ~ ck

A presente emenda visa tornar mais abrangente

a anistia proposta pelo Artteprojeto de Constituição, emseu ert~ Y"f.J'
A par dlSSO, atende rceerceos apelos daaueles

que,lI margem dos benefícios do perdão. ainda hoje não tiveram acesso à situação

que desfrutavam, quando colhidos pelo ato exceocrcnaf, em razão de pensamento~ •

Htico

f'J fLENAAIO

EMENDA lP15424-3 ,,~" ,
['J l:onstltll'nt, OSMAR lEIT'O ROSA ) ~""":J

'Ud~IO/C.W'''I.oI.V'C.'''"llo _'1 r:;;;ffiJ

JU5TItICAÇAO

ConstJ..tuinte DAL'J:QN CANABAAVA

DiSP';sitivos Emendados

capitulo III - Dos Direitos Coletivos

Art.17, inciso IV, alinea.!

Art.l7, inciso VI, a.11nea ~

b- A ãea dI-sporá sobre o dever de mfc rmar de

que trata este 1tem a qual abrangerá a rea

Inação da rece i ta e as despesas de Inve s

t1mento e cus tero dos fundos públ1<;;'os, obra

ga 8 todos os órgãos fe de r aas , es t adums e

mum crpars , da adnd nLs t r-açâo direta ou in

da.re ta , e se estende às empresas que exe;

cem atrvadede secaa I de relevância pÚbllca:
ressafvados quanto a estas as que dlgam re!,
pea tc a custos e tnveseaaemcs sem repercus
são na balança comcT<;;.J.al do' país.

JUSTIFICAÇÃO· Como o preceito dispõe sobre a revelação de segredos
das empresas. a lei ordinária disporia sobre as con
dições em que ele seria aplicado

2 Substltün o l.DC1SO VI, alínea!!, do artigo 11 pela segumre T~
dação

1. Substituir o 1nciso IV, aline<l~, do Art 11 pela seguinte reeecêc

Artigo 17. ••• •• •• •••• •• ••
.......................... , ....
IV) ~ ••••••••••• ~ ••••••••••••••••• ~ ••••••••••

a- É livre a associação profissional ou sindi
cal, a lei ordinária disporá sobre a organi
aecâo, a independência ad-rrí nfabr-a t f vaç a for
ma de custeio e assegurará a competência de
representação na função delegada do poder
público e nas convenções coletivas dE" traba.
lho. -

JUSTIFICAÇÃO· A emenda ora proposta visa assegurar o livre direito de
sindica.lização, o direito de representação classista, a.
independência sindical, e os meios de sua manutenção.

A aprovação do texto proposto no projeto, ora emendado,
levaria as entidades sindicais à pulverização., to.rnando.
-as frágeis e vulneráveis à influência de órgãos dista!!

caaõcs do seu reat cbj et.avo , t.ruaenõo , como canse

qeêncaa, o desvar-tuanentc do movamerrto s mdrcat p~
Ta uma tomada de pcs rçêes mdesejâveas ao país e
ã classe por ele representada, caract.era sando-s e ,

nor outro lado, um vcr-dade i ro retrocesso na pr!

t.a.ca s mdacaL,

'~llI."'QI.a..'...M.".C...... .lo__- ,

Plenário

"Art. 416 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ ze O vace-Preeadence da Repúbl:l.ca é coE

saôeredc ele1to, para o mesmo período de mandato, em

vJ.rtude da ele:l.ção do Pre:S:l.dente em CUJa chapa tenha

eaôc 'reg:lst'rado e o sucederá no caso de vecâncs.e , v.!à

dada a reeleição. 11

§ 19. O casamento civil, no seu processo de eefe-,

bJ;'ação, serã gratuito". -

Dê-se ao § 19 do art. 416 do ProJeto de Constituição da

Comissão de Sistématização a redação seguinte:

JtlSTIPICACl\O

t da tradl.ção do DJ.reJ.to Conat1.tucional braS:Llel.ro

a f.1.gura do Vice-PresJ,.dente. Além do ma.1.S, não havendo a V:l.cg

-neesaeêoeãe , a vacâncJ.a do cargo ee Pres1dente conduz:l.r:l.a a

Nação, nos quarenta e canco aaee prev.1.stos no art. 157, § 22,

do Projeto de ConstJ.tuJ.çao, a uma nova escolha, em amb:l.ente

de alta emoca.ena Ladade , com resultados J.mprev:l.s!ve.1.s.

JD'S'l'I:FJ:CAÇX,O

De acordo com que dispõe o § 19 do art. 416 do ProJeto

de Constituição, o casamento civil, no seu processo de habilitação

e celebração, será gratuito.

Entendemos que a gratuidade em apreço não pode ser es 

tendida ao processo de habilitação, porquanto é nessa tase que o
cartório do registro civil tem despesas consideráveis, principal 

mente aquelas relacionadas com a publicação ostensiva dos procla _

mas do casamento na imprensa local. Some-se a isso os gastos com

material de uso e consumo, todos correndo às custas do cartório do

I registro civil.
I

PLENMID

rias :

Inclua-se, orrle rouber, 00 Tí.b.llo X - Disp::lsiÇÕes Transitó-

JUSTIFICAÇ~O

A presente emsnda visa a preservar a linha de sucessão na

ordem estabefecada na Constituição em vigor

"Ar;t. O Presidente da cãmarados Deputados exercerá as fun

ÇÕes de Vice-Presidente da República enquanto durar o atua1

nmx3atopresidencial, mantida a linha de sucessão conrcrne

a ordem estabelecida no art. ,a da COnstituição de 24 de

janeiro de 1967, cem as rro:llficações posteriores li

Intenta a presente sugestão de norma contrrbu

ir errcanrente para a solução do problema hoje enfrentado pelos estaberecrrrentos

penais de todn o teuitúrlo nacional. mediante a criação da obrlgatonedade de

que cada uma das unidades integrantes da rede de perutenciárias mantenha QUa!

(JJer forma de oferta de trabalho aos reclusos

Está pro.raj;l ~ a ociosidade emnada contribui

para a recuperação do preso. Nesse caso, curcre ao Estado assegurar condições QUe

venham a occpar , de forma útil e produtiva, a disponIbilidade de teecc dos presl

diários, de forma a colaborar para o êxito do processo que visa sua reintegração

80 meio social. O produto material do trabalho seta dirigido em beneficio da co

nunidade e do próprio preso, 'Seja pela participação proporcional no montante das

veneras, ou, nuns Ircveçãc, pela concessão de deduÇões no tempo total das respec
tâvee penas, o que seria un estíllJJlo para que o detento aplique o seu tenoo nuns

atividade laboriosa

•

,-""""",,,,-,,,,,",,,-,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,--- ----,J E;;;;;':J
.UIllIUO/...."d.,.U.C.....,••---- -.) I:D7~~

EMENDA lP15425·1

['J ",",.Utu"''" DAL'IUNCJ\NI\BRIIVl\

('J PImWO

Dê-se ao § 2~ do art. 193 do Projeto de Const],.tu],.ção

a segu],.nte redação:
Sala das Sessões, de de 1981.

"Art. 193.

§ 22 os Estados criarão a Justiça de Paz,

remunerada, composta de c],.dadãos elel.tos pelo voto

dJ.reto e secreto, com mandato de 4 (quatro)anos, COl!!

petl.ndo-lhe atrJ.bUl.ções COnCl.l1atór:l.as e outras pre

vJ.stas em le],. federal." Plenário

••~••~'o,...... '.ol.ulC.J.... .lo ---_--,

EMENDA SUBSTITUTIVA:

_ TfTUlO V _ CAPfTUlO I _ SEÇÃO IX - DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA,

ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL e: PATRIMONIAL - ARTIGOS 136 a 150

JUSTI:FI:CAÇAo

Não se just:l.f1Ca o ato de se delegar à Justl.ça de

Paz competênc:l.a para a habilJ.t.açao e celebração de casamento,

uma vez que tal competênc],.a já é exerc:l.da pelos Cartór:l.os re.§.

pectJ.vos eem maJ.ores transtornos. Além do ma1S, qual ser:La a

serventJ.8 de tais cartór:l.os se esse ato, que se constJ.tue um

de BallS prl.ncJ.pa:l.s serV:l.ç08 e fonte de recursos, passar a ser

celebrado pela Just:l.ça de Paz?

r.r----------~n~~'.~..,,"'~-----------_,

Dê_se à a1i.nea "g" do item lI!. do art. 12 do ProJeto de

constituição da Comissão de Sistematização a redClçâo que se segue~

"Art. 12 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

III - ••..•••.••••.•••.••..••.•••.••.•••.••.•••.•

g} serão gratuitos todos o,,; atos necessários ao !
xerc!cio da cidadania, inclusive os ,!e natureza proces_

sual e os de registro civil das pessoas carentes".

Substltuam-se os artigos 136 a 150 pelos segul.ntes:

SEÇÃO

DA FISCALIZAÇAO FINANCEIRA, DRÇAMENTÁRIA E

TOMADA DE com AS

Constitul.nte DALTON CANABRAVA

-~!'oX"t. P:restarâ contas qualquer pessoa fís:l.ca

Juridl.ca qriã"'ut:l.l.l.ze, arrecade, guarde, gerencie ou. por qual

quer forma, aiim:l.n.l.stre d:l.nhe.l.ros, bens e valores públicos.

Art. A fiscalJ.zação financeJ.ra e o~çp.mentárl.a

será exe1;'c:l.da pelo Congresso Nacional, com o auxi.1J.o do Trip\mal

de Contas da Un.l.ão, rnedlante controle externo, e pelos S.l.stemas

de controle :l.nterno de cada poder.

Art. As dec:l.sôes do Tribunal de Contas da Unl.ão

de que resulte imputação de debito ou multa terão eflCác:l.a de

,sentença e constituir-se-ão em tit\lll') execut.ivo.de 1987.Sala das Sessões, de

JUSTIFICAÇ~O

A nosso ver, a gratuidade dos atos necessários ao :regi~

tro civil deve favorecer, tão-só, as pessoas carentes •

Afigura-se-nos rematado absurdo conceder a medida - às

classes mais abastadas da popUlação. 1:': preciso notar que a cobran_

ça de emolumento pelo registro é uma das princJ..pa1s receitas dos

cartórios para cobrir despesas com material e pessoal.

Dal, a razão da emenda que oferecemos ao alto descorti_

no dos ilustres membros da Assembléia Nacional Constituinte.

pr:;~;;':J

....nl....,t..."'nS1>/'''u...,.'nic-------'J ffii~ill_
PLENÁRIO

"Art. 152. são elegíveis, sJ,.multaneamen-.

te, parl) Presidente da República e V1ce-PresJ.dente da

Dê-se aos arts. 152, 154 § 22, lls parágrafo único,

156 e 157~ e § 22 do Projeto de ConstituJ.o;:ão a segu:l.nte

redação: .;

EMENDA lP15427-8

f'J

r.r----------.u'.I.n......;....



1616 • Assembléia Nacional Constituinte

Assembléia Nacional Constituinte, em 03 de agosto de 1987.

JUSTIFICJlÇllD

• O sistema tributário, ora em discussão, amplia subs

tancia:mente a base de incidência do I.mposto sobre Circulaçf!;o de Me.)

cedorias, de competência estadual, que inclui, os atuais lmDostos So

bre Serviços de Qualquer Natureza, sobre Combustíveis e Lubrifica;
"i

F.;;;;]

rrn.;"ôV7J

t§~B:"P"=J

§'ôp7)
TUT'/oIU'T1''''''''''

.461 do

HENOA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDA.DO. Artigo 271

Suprima-se do projeto:

a) o i tem II do Artigo 277 i
b) o Parágrafo 2" do Artigo 271; e

c) o Parágrafo 3" do Artigo 277 ..

JUSTlfICACJ'.tO

E do conhecimento de todos que a atual sistemática de

distribuição de receitas entre as Unidades da Federação tem acentua

do as dlstoI'"ções regionais, favorecendo as regHies Sul e SUdeste;

nenalizando as demais regiões

Como está redigido, este dispositivo. beneFicia dire
tamente Estados como Uinas (ferals e Paraná. ambos com novos horlzo-;;

tes de potencial de receita com a ampliação da base de • incidénCi;

do XC"', Que incluiu os minerais.A!nergia p1"pttica, combusUvels e to
da e Qualquer espécie de sel'viços. -

Acrescente-se ainda que, de acordo com o texto do

Substitutivo. os Estados mais desenvolvidos slIo beneficiados com o
adicional do Imposto de Renda em cinco por cento e o ressarcimento

pela União. de dez por cento do Imposto Sobre Produtos Industrial1z~
dos, pela exportação de produtos industrializados isentos do leM. -

Nas l'egIê5es Norte e Nordeste, pelo contrárlo, a sE!
pliação da base tributária POUCo favorece. e praticamente não exis

tem condiçeies de cobrar um adicional de cinco por cento do Imp,.

de Renda pera uma sociedade que já n!o dispõe de renda.

Dessa forma a ampliação da reserva do FuMo de Parti

cipaçlio dos Estados, dos vinte POl;" cento. como é atualmente, par;

trInta e cinco por cento, proporclonaxja oequilíbrI0 das receItas en

tre as regiões. objetivo este Que vem sendo perseguido por tOdos aqu;

les que pretendem um desenvplvillle~to harmônico do espaço brasIleiro:-

muJ"da peres arwentcres dQ afst.er-a Que- conduziu a soriedade brasl
leira ee vicio de jogar, cceprar e vender dinhei~o. levando r.JJlh5es
de pessoas que produ.t1a~ patriotJc~/1lente ao egocentrisro pToflssi.,2.

nal. mio, a félicHI~de não está apenes no dinh.ei:z;o, eas , sobretudo,
no prazer de qualquer ação crãaecra,

Ao ro/')cJui::r. vale a p.enA,..lembrar DS rstaees uruues de193),
cuja econOlõlla era inteiramente controlada por ::lO:::; da pO::'lJlaç~o. 01

tenta por cento dos hi.bit2ntes daquele país estava dhiebdo entre
desempregados, incendiários. al>saltantl2s. viciados, desorde.1ros, va

dios e miseTáveis que peralllbultivam sem déstino pelo pais. Ao ass;

mir 11Pre.sIdéllda da Rep~~hca, Fran.ckJin O. Roosevel1: instituiu
o tiNe", Deal-. que lhe valeu quatro reeJeições sucessivas. pãra o que
foi necessõ3rl0 alteT~r a çonsUtuição. _E dessa época que nos dá n2,

tida o livro "RooseV'elt-, de Emil Cudwing. do qual extrailllos o se

guint.e col'l!entiÍrio' • -
"fm 1933, quando assumiu o gove::rno d.os Estados Unidos • 'e

a situação do pais era de completo caos social e econômico, Roos~

"elt COlllp::rOU Oi prazo nove milhões de acr-es de terra ineult3. 1211I. li)

Estadas, e neles insulou 20B colõnias,agl'ico1as.L!trpolJ as cidades dos.~

vens solteiros. de 14 a 22 anos, desellopregados ou vadios, vicJados
ou desordeiros de t~daS' as classes, conduz.tndo-os jun1ament.'; rom os
voluntários, para as colônias. Pagava oTdenado a cada um. 1'etendo,
lJo:rém, 50%, que era entregue aos paj s e irlllãos menores ou invúHdos:
que havi<llll dei:ndo. Convenceu os bancos a concederem lI!oratória aos
lavradores, cujas eerras tlipot:ecadôls ameaçavam ).om31' por ra,ta de
pagamento, e tez converglr paTa o JnterIar as atenções e oS ,-eru.!
sos do governo. JI cada Dep'aTtanento rera entregue a Tesponsabilid..!.
de de uma grande taTefa, cuja execuç~o o Presidt:,nte fiscalizava d1.
,-etam~nte. Em janeiro de 1935, 20,2 milhões dOe honens Unham sidD
tTansfenlfos para ã zona "l'ural '_ em Ulll só dJ.a foTam lev2d..s de Neva

Yorque maJS de .30 nil jovens _ e o GO\eTnO J.nauQurava os frigorí fl .
cos. os ;r/:lazéns e silos. c as estTadas para eVecu:u a prod~çliQ. OÜ.!.

~::n:n:s q::~: ~:~d;a;::s h::~:n~;c:Ó d:e;;:~:;:: :::i::~~t:~:T:::na~~ ..

Outras t:ic.dirles goverl'lal:lentais fOTê!:! s::bJc;:::ente Olr::Dt2l:las nos diversoS
setõ:res de interesse púbHco. levando O Pais a desenvolver-se po:rl
todos os lados de ltIaneira impres!iiD~ante. Era a co~sag::raç~ .. ·da poU:

Uca dp Gover,f!.o: Roosevelt venr::era. E hoje um presidente ';ndeusad;

pt!'~a povo nDr·"-ameriG,an9"' (Po l-!,.vro "Roosevelt", de [mil ludwin.!h
publicado em ~36).

, EMENDA MDOlF1CATlVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo .461, Parágrafo lP. Item II, letra a.

A letra "a" do item II, do parágrafo lP. do Artigo
projeto, passa a ter a segUInte redaçlfo:

Art • .461 •••••••••••••••••

§ lP •••••••••••••••••••••

I ..•••.••••....•••...•••

11 ••••••••••••••••••••••

a) a partir da promulgaç!!'io desta Constituição, a.i
car-se-lio. respectivamente, os percentuais de dezoi

to por cento e de vinte por cento, calculados sobre -;;

produto da arrecadação bruta dos impostos referidos

no,> itens lI! e IV do art. 270,mantfdos os atuais cri

térios de rateio ate a entrada em vigor da lei comp!;

rentar a que se refere o art. 280. item lI. excet-;;
I:;'uanto a reserva do Fundo de PartIcipaçllo dos Esta

dos. que será de trinta e cinco por cento. -

(:JPlENARIO/COMISSP:O ÓEusis;'EM~~iiAÇ~~

EMENDA lPl5435·9
l:J DEPUTADO JOAO AGRIPINO

EMENDA lP15434·1l:DEPUTADO JOP:O AGRIPINO

AgTicultura) para suprir de g!neros' al1mentíe5os os trabalhadores· e

suas fam.ílil:is, cujo pagaMento t!eve ser convencional. com uea parte

da produção. quando houver, sem sacrificar o trabalhador; Ministérios
da Educõ:lç'5o, da Saúde e da Prevâdêncãa Social _ construção e inshla I

çtio de escolas, admissão de ereresscees , distribuição de llvros e t.i;
material escolar para' os filhos dos trabalhadores, construção de pos
tos e casas de saúde, instalação e manutenção de postos de puericul
tura e de restaurantes populares, assistênCJ.a médica e distribuiç:;
de remédios, etc.; Hinist~rio da Indl1s~1a e do Comércio _ planej.!,
mento da precuçãe , para que se produza eaâs o que mais consumilllOS e
exportamos ou venhamos a exportar. p:romoçao das exportações, etc.;
Hil'listénos das RelilçÕes. Exteriores _ pesquisa nos' dJ.versos, parses
do gJob. para saber o que devemos exporta7; Hinistério das COlllun.1c..!.
çõt:s '- agências dos correio!, telé];lrafos, etc.; H5;.nist.ério do Trab.! t

lho - ar:regirnentaçãti dos t.r abaâbadcr es rurõiis, escl.àreci"'e['lto scbre
as vantagens a eles eonrerãrras, etc. r Covernos· est;õduais - foTnec.1
eent.e dos meios de que dispõem, em todos os setores onde forem chaCl-;
dos a coJ aborar; HinJ.stérJ.os PilHares _ disr:iplina, ordem e segura;;
ça: P.,ln.1stério ~o Desenvol".lcento Ag;i;rio _ Pl~neja=:ento', coord=n~rii;

~ e r.1scaUzaçtlo do pl~no. Cabendo ~inda ao Hinlsté::rio do Int"erior ou
do Desenvolvimento a aquisição das terras (com base no Jmposto ierrl
t~rlal Rura~ págo) para a cOlllplementaçlio de cada ;egi50 agricola:
.que dev~ tee-oese (e maior porção) em terras devolutas. destacando_
se Pilr!es jSD!ad"as pa}a Jnstalar;ão de co.lônlas penais, para onde de
vem ser levados todos os criminosos do Pais, separados em grupos::
de acordo com.c grau de perlcuJos3.dade de cada um _ mesmo Que haja;
necessidade de manter muItos deles COm os pés acorrentados _ onde se

1ncJuelll os traficantes e viciados elll drogas. As regiões agt'iéOias!
deve_rtt estendeT-se a essas co~ônla5 na proporçlo elll que se forem rec,!!

pe:r;lOdo os seus ocupantes, ou levados a se integrarem às regiSes' os
grupos compTovadam~nte recuperados. Esse programa irõã, tiillllbélll_ apro

xlmaT_nos de nossas fIlinas e viabilizar a explorar;ito de nossas rJqu;'
zas minerais.· -

Decorridos dez anos da .implantação de cada regilIo agri'co
la. deve ela ser ent.::regue aos seus habitantes, para usufrut.o da ter
ra com independênf:ia. cessando a responsabilidade do Estado. '

Trata-se, sem dúvida, de um projeto Que exige muJto t7aba I

Jho, idea]ismo e coragem; nas compensa pelo arraJ.gi!do patriotistn-;;
Que encerra, com o atlparo a 040 milhões de bTasr1eiTos. cuja lllaioTSa
nada pode oferecl2r ã pátria senio o pTóprio peso· que representa, !!, I

ao mesmo t.enpo. pela oportunJdade de ellOancipação econômica do pais.

Que ocorrerá na propo}"çâo em QUI! forem iluMnt.lmdo a prDduçiio e os
contratos cOl:lerd.ais com o mundo.

Com efeito. o Governo contará com o apoio dos r.leíos ru:ais
para a :realização desse plano de salvaçio nadonal, sen o teJ:lor de

confronto entre b horern do C<ll:;PD e o pToprietiTio :;rural.

Quanto aos rer:urSQS para execução do programa. cOl'l'fi'rão

eles par conta i1e dptações previstils nos orçament.os dos próPTics "'4
nistérios. " •

_ Ninguém desconhece que a dívida e;(terna brasJlelra já e2!:
cede a JOO bJ.JhÕes de. d6J~res e a int.erna (di:vida püblica) a Iõlais de
0400 bilhões de CTu1ados~ excluídos os avais concedidos aos papéis

de ,interesse dos Es'tados.
Forçpso é reconhecer que il eccnonia constitui o oxigênio

indispensável para que todas, Governo e povo, possa~ respiTar ljvre
nente. O ben-estar social, portanto. 'está condicionado ao desenVOlvi

mento da economia, tornando-se letra morta as leis e decretos que
pretendam elevar as rendas, os diTeitos e as lJ.be:rdad!?s medi}nte a
aplicação de alglJmll f.6rnula verbal mágica. Urge a adoção de llled.1das
realistas, arrojadCls·, concTetas e ob~etivas. capazes de pTomover o
ben-estar da stldedade comO UM todo. E só hã um cal:llnho visível para
o Brasil atingir essa meta, a agricultura, através da qual podeTemos
eXpoTtar por ano IDO biJhães de dólues de prorfutos agricoJãs. QuaE,
do isto ocorrer, nossa vfda econômica e social esta!õá estabilizilda.
rias não chegaremos lá Com il produção fTagmentada, côm fJ.nancíall'entos
e estrnulos a agl'Jcultores, colll dJ.stribuiçãD de J,i:rta aos sem_pão e
sem-teto, poJitica essa que, até pela nossa posi.ç'ão geogrõif,h:a. n~o

oferece condJções que pe::rmHam a evolução preconJ.zatla.
Com seis nilhões de qUJ.JÕmet1'os quadndos de espaços • vi

:dos, onde a teTra é mansa e r;ca na' maior part:e de sua ext.ens~o, c1!,
be_nos explorá-la con os I;u;todos mais adequados, se quiser"'os tiraT
o Pais do impasse em que vive desde o lr:lpério. A situaç:2o edge a
r-obJJ5zação dos PJnistérlas com firme d.etéJ'"nin ..ç~D. Vr.I conjunto de
esforçõs orgânlzado, onde todos se empenhefll selll exigências pTl2feTen

r:laJs, com idealismo, entUsiasmo, amor e pal:riot.ismo, pari! a cQnst::rE,
ção ~e um Bra~il maior. mais progressista, mais humano, oferecendo
à geTações futuro'lS o exemplo de Que o tr'abalho é :a receita par.. qua

'se todos os males e po nlesmo t.elllpo a m<lis poderosa for!;il que PTodu;

2; Tiqueza e feUc1dade .da pátria. Com isto a Nação também se rl2sgu1:l.!

da contra a dernoc::racla lJ.beTticlda, que leva ã anarquia oU ao retr.!!

cesso político. •
mio há dúvida de que se ~s vinte milhões de braS~lej;Os I

que hoje v.i:vetll em d.i:rlc:uldades nas zonas urbamls e suburbanas to,!, ~

sem transfendos para.~ agr!cultura - onde i7i:am juntar-se a outros J
tantos que já vivem nas zonas rurais, à mercê de explo::radores - com
tot.al assistêS'"/c1a do Coverno por um período de S anos, próvor:ariam'
uma produç~o em laTgd escala. com baixa nos pTeços e, conseQuenter.le.!!.
te_ no custo de vida. O cruzado seria valo1'1zado, maio::r seria a pr.,2.
cura e a disputa dos nOSSDS produtos. peJa qualidiilde e pelo preço,
por grande nÚMero de lJaíses, desde que saíssem..dlretanente do centro
de p,roduÇão para os port.os: de embarqve. D mundo re.cl'3na a produçiio
de aJinentos e bastaria envia:t_se 200 homens aos diVersos paísl:s
do g~D paTa s2bernos o que dl!vemo~ 'Produzir e ..e~port.ar.

, POT oUtTO lodo, t2is providências viriam desafogar Z$ c.!,
pitais dos graves. probleras p:tovocados por essa popl-llaçiio des~just.!.

da, servJndo igualmente de re.fbirlio para as suas aflições. 5:0 honens
sem J.deais nelQ ilusões, cujos filhos, em Sl.fa r.Jaior põ>Tle. vivem e.!!.,

t.regues aos v.ido~, às drogas e â indlscip13na soc.i21, faze!1do auoe.!!.
tal' a jõã ala:rnante crir.dnalidõ:lde e del1quenc1a juvenil.

• O povo. na sua grande ~aioTia. 2nsel. pOT r.ledidaS dessa

:f~::~r~:r:u: ~::;o~ue e o único meio. capaz de .redinlir a • pobreza,

Cprn'a í.llIplantaçlfo'da nova ordem não seri:a difícil conse
gUi1' do"$' no~sos credores exter.nos e Inte:rnos. ze r:eces:drio fosse.
U!"3 1ll0r3t6ri,_ de t.rês anos, período em que importarrilllOS peir61eo e
outros produt:Ds imPfe~cinds:veis aos nosso consumo comp3,galllento 11
vist.a. PaTa tanto, porém, seria necessário a consc:ienUzaç~o no Co

verno da crise pOT que at:ravessa o PaIs é do desespero em que se e;;
conham as call1adas pobres da" população:OemocXi1c1~ .é o melhor reg;rn;
do mundo, mas a fome e 11 llIiséria anulalll por completo a liberdade po
lItlca, t:lDral e físIco) asseguTada ao potJre em home da leJ. -

Condenamos DS agoureiros de tragédias, mas não podelllos de~

prezar o tenor de que calhnhamos para o abismo se medidas I;o"mo as que
ora pTopomos não f~1'elll~ur!lentemente adotadas. Delas su:tgir~o, seM dü
vida, pOT via de conseqUêllcia, as reformo:!s nos demais setores d;

atividade do .Eshdo. peTmiti~do ã Nação caminhar liVTemente na estr,!! \
da do fuluro e realizar o ideal de emancipaç~o poli'tico-econõmico-so I
elal tia sonhadO. desejado e .-p,erseguido pelo póvo bT2sJldro. Nti; I

pOdtaos etlnUllu,!'r co. essa poHtica monet.arista, paternaHsçll, est.!

t itnportante que a seç,ão relahva à Fiscalização ado

te a nornenclatüra tradJ.cional e não acrescente termos noVos pOJ.S

a eada detalhe adicionado corre-se o r~sco de se de:Lxar de fora

aspectos que poderiam ser :Lgualmente J.r"portantes. Entendemos aJ.n
da que se deve nominar apenas. a "Tornada de Contas" que é termo t:m
dielonal em nosso sistema e cOilpleta claramente o entendJ.rnent~.

Procuramos aJ.nda cancelar o excesso de detalhes encon

trado também no decorrer desta Seção, no ProJeto s:t.stematJ.zado pe

lo ilustre Relator, ao longo dos seus :t.nÚ1neros artJ.gos e parágra

fos, de maneira a lhe dar uma fama máis légJ.ca e suscinta. deixan-

do para a leg:t.slaçã"o complementar as nOrMas que IheJ devem

peculiares.

JUST:tFICAÇÃO

Inclua_se nas Disposições TT3nsitóna.s/' rtk.L di ~.

JlTt. Hed.tant.e o levant..J.ment.D de áreas nos Est2dos e
,escoJha, através de ·pesquisas dos serviços de agronomia e outros,
dos Jocais que melhor se prest.em para abn.gar l:Ité quaTenta mUhões
de habitantes, serão instaladas, Com a If'obilização dos Plnistérios.
dentro de um a,no da promulgação desta Constituição. regiões <Jgríco
las no .Interlor de todo o País. -

§ lo ... Ser"lio. j!lualm~ili, Instaladas no interior bTÕlSJlei
1'0, separadas da$ tlregiões agrícolas tl, Co16nias agr!colas penais~
para onde devem ser cort1UZldos todos os crjminosos do PaIs. •

§ 20 - D disposto neste arHgo será reglJlamentado ~or Lei

Complementar dentro de 9D (noventafôias;- iil_partir da vigêndiil de.§:
ta Constituiç:io.

. Art. O TrJ.bunal de Contas da União terá sua com

pOSJ.ção, orgarlJ.zação, .funcJ.onamento e atrJ.bu~ções, além do pre

visto nesta Constituição, deterJn:t.nadas por le:L complementar. -

Asserbléia Nacional ConsUtw.nte, em 13 de agosto de 1987.

JUSTlfICJlÇAO

Art. As normas estabelec~das hesta Seção ap1:t.cant

se, no que couber, ã organização e: f:t.scal:Lzação dos 'Ir.iliunàis d;

Contas dos Estados e do DJ.str~to Federal e dos TX:t.bunais e Con

selhos de Contas dos MunJ.cí.pJ.os.

Urge a inplantal;~o de regiões agrícolas no interior do
Pais, mediante o levantalllento de áreas no=> Estadbs e a escolha, atra
vês de pesquisas dos S~TyjÇOS de ;gronomJa e outros. dos locais qU;
meJh~r se prestem para abrigar trinta ou quarenta miJhóes de h"l:bJt&,!!

tes, robJl1zando~se bs Pinislér1as e os Covernos estaduaIs, In:u!!!
bindo-se cada um das urefas de sua competénc5a. Salvo r.oelhoT oTdel!:
",ento: "Snistérios das "Transportes e da AQTScultu:ra e órRâos v3ncu)=.
DOS _ OlbeTtuTa de Tuas, de p0t:os Olrtesl.mos e out:ros sJste=:as de

abastecimento de água. construção de estradas,' distr3.bu3.ção de in~

trumentos agrSc,oJBs, de ~elllentes. instalaçiio~ de arma::zéns, s110s
frigor.ificos,. etc.; Hinist~rio do Inte:r.ior, com Banco do NOTdeste,
tJanco da ,Amazônia e out::ros oTganismos vinculados - construç~o de ca
:.as de campo, 11l0blllério. saneamento, etc,; Hinistérl0 das HJoas ;

.Energh e ór!lãos vinculados _ elet:r.incação ::rural, instaJação de luz
residencial, etc.; Hlnistério da fazenda, com cdxa Econõmica e Bon
co do Brasil - coo'perativas de consumo (geridas pelo HinisUrlo d;

§ 19 Cabe ao Tr.:s.bunal de Contas:

a) eleger seu Presidente e ôer-aas t1.tulares de

direção,

Art. O Tribunal de Contas da União dará parecer

prévio, em sessenta d:t.as sobre as contas do Chefe do Governo,que

as encaminhará, anualmente, atê 31 de março do e."terc.icio suhse-,

qtlente. A J.nobserváncJ.a deste prazo será comunicada ao Congresso

Nacional.

c) propor ao :LegislatJ.vo a extinção e a craaçâc de

cargos e a Í.n.ação dos respecexvcs vencimentos;

d) -e.Iebozar seu RegJ.Tnento Interno e nele definJ.r sua

ccmpeeêneaa e as nonnas para o exercâcac de suas atrJ.buiçôes; e

e) conceder ãa.cençe e ferJ.as aos seus membros e ser

vidores _que lhe forem diretamente subordJ.nados. -

§ 29 O Tribunal de Contas encamJ.nharã ao congresso

Nacional, em cada ano, relatõrJ.o de suas ativ~dôldes refer~tes ao

exercic~o~ntt;lr~or•

Art. O Presidente da República, após 'aprovação pe-

lo Congressq Nacional, nonearã os lIirustros tio Tr~btlnal de Contas

ila ueaêo, escolhidos entre brasileiros maiores de t.z arrte e cinco c
nos, de reputação ~lJ.bada e notórios ccnhecareencos jurídicos, eco:'

nÓ'-q..ccs , finance:t.ros ou de adr.'Il.m.stração pública, s/;:T'CO õoi.s se res

hudJ.tores do TrJ.bunal gue preencham os J:'es-os ~egc2sJ.t.OS e te"lha

mais de cJ.nco anOS no e>erc:icio do cargo.

Parágrafo único. Os Ministros terão as mesmas garan

t:&.as, prerrogativas, remuneração e :t.mpedimentos dos N:t.histros do

Tribunal Federal de F,ecursos.

A1:'t. o Trl.bUna1- de Contas da União, com sede no

DJ.strJ.to Federal ,e quadro pfóprJ.o de pessoal, tem JUrJ..sdição

todo o País. \

• b} organJ.zar seus servJ.ços ~ auxa.Ld.aze.s , provendo-lhe

os cargos. na forma da le1., '

EMENDA lP15433·2
tJ Deputada Constl tuinte JOÃ;!n~LVE5
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Ao art. 96

EMENDA MODIFICATlVA

Onde se lê:

No ar t , 96, e nos demais artigos, onde se lê:

EMENDA MODIFICATIVA

.....Câmara Federal" e 'Sen,ado da República"

TE.,O/."""'c.çh- ~

••• Câmara dos Deputados e Senado~ Federal. •

o serviço jurídico da União exige t fundaJllental

mente, as atividades de consultoria e assessoramento que retifi

caro e previnem os procedinentos adninistrativos, acautelando 

preservando os interesses da Administração Pública Federal.

Esse trabalho se infiltra nos mais profundos e

íntinos sentimentos de Administração, cobrando identidade de vi

vência e conhecimentos dos problenas do dia a dia ..

Essa faina é uma rotina diária de limpezfl e dce to
cagem dos caminhos da Administração, que facilitaM encrraeaerrta a
defesa posterior dos seus interesses e que, de nenhum modo,
ela se inferioriza..

A Advocacia Consultiva cabe esse tarefamento que,
por sua importância t se erige em critério definidor de uma ca

tegoria e de UMa missão. -

Sem dúvida, a composição do Hinistério PÜblico fi _

carãa capenga t ou claudicaria nos seus esforços, aera a contribuiçã

desse trabalho de faina JurIdica. Ressalte-se que não haveria nin

suem para assumir esses trabalhos e essa defesa senão os 'Orofis :

aionais de direito que Já militam nesses serviçal, nen s~pre COl'\

o âevddo reconhecimento e com a devida estabilidade funcional.

Isso justifica a competência e a estrutura funcional
def.inida:s pela alteração proposta, que torna hor:togêneo o trabalho

de feições diversas, mas de igual natureza, de uma mesma catego ..
ria profissional.

Acrescente-se ao art. 231 o .segUinte
item e parágrafo..

Art. 231 - O Ministério Público compreende:

I - .

11 .

II! .

:IV' - .

V - ..

VI - A Advocacia Consultiva da União.

§19 - ..

§29 - •••••••••••••

§39 - A Advocacia Consultiva da União chefiada

pelo Cansultor-Geral da República será regulada por lei cl''lMple 

menear- de iniciati~a doSenhbr Presidente da República.

Justificativa

As denominações atuais jã estâo consagradas. são
corretas. Logo, devem ser mantidas

,jUSTIFICAC~O

J:,eia-se:

PLERl\ro:O/COMISSAO OE SISTEMATIZAÇAQ

tJ PLENÂRIO

EMENDA lP15441-3
fi OEPUTADO JO::lO AGRIPINO

EMENDA lP15443-0
f: SENADOR CHAGAS RODRIGUES ("TQ~
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SEçKO VI

DA ADVOCACIA CONSULTIVA DA mUÃo

A Advocacia Consultiva da União pretenae fornalizar

a melhor estrutura e a nelhor organização para o desempenho das ta

refas que visam a essa finalidade preservativa dos órgãos públicos

e de. suas responsabilidades ~

De fato, essa formulação não inova o seevãçc jurI

dica que já existe, mas persegue a eficácia dos recursos disponí 

veãs , aglutinando-os de foma a habilitar melhor o seu desempenho

e otimizar os resultados deseJados pela Aôministração.

A organ.icidade estrutural que se ilTIpõe a nível con,!

titucional garante uma vitalidade maior ao ccmunec e, sobretudo,

a possibilidade de naior uniformidade doutrinária e das diretrizes

superiores em aplicação, tudo com reversão de efe.itos e largos be

nefIcios na prevenção dos vIcias e responsabilidades danosas da

Administração.
Esse esforço Já ven sendo tentado sem maior sintonia,

exat.arietrte ã. mIngua de um coroamento legal de base..
Com esse suporte constitucional, os ensaios de estru

turação e organ;l..zação secundária frutificarão e vivenciarão a me -

lhor formação do quadro dos recursos humanos e materiais de que

deva dispor a Administração em sua advocacia preventiva t a.ssim co

mo os métodos de maior eficiência e eficácia do trabalho ,urIdico.
A emenda justifica esse objetivo basilar quetpor si

se", justifica a preocupação e a estruturação dos setores federais

de trabalho judaico en defesa da Administração e dos seus órgãos e,

enfim, a favor da própria comunidade nactonaã ,

o grande esforço de trabalho, obrigações e res 

ponsabilidades da Administração Federal está na correção dos seus

procedimentos e na legalidade dos seus atos, o que exige e deter

mina o ccnhecamencc próprio e especIfico ee todo o regiMe juridi
co a que se subordine, desempenho atribuldo aos serviços Jur1di 

eos • na sua faina consultiva e na prevenção dos riscos e erros

que gerarão as lides Judiciais.
Assim como nas lides judiciais se faz uma clara

distribuição de tarefas e competência da Procuradoria da Repúbli
ca, assim tal'lbérn, não se pode olV.l.dar o aesenpenbc cautelar e pre

ventivo das responsabilidades da Adninistração antes do estágio 

forense~

Art.. -:I:! institu:ida a Advocacia Consultiva da União t no

Poder Executivo; destinada a:

- zelar pela observância da Constituição, das leis

e dos tratados, bem assim dos atos enanedcs da

Administração Federal;

11 - deaempenhaz- as atividades de consultoria e asses-
soramento JuIdicos no âmbito da Administração F~

deral;

111 - promover a defesa judic:ial e extraJudicial dos õr
, gãos integrantes da Adninistração Federal Direta

e Indireta, barn como das fundações sob supervisão

ministerial e das deMais entidades controladas di

reta ou indiretiUllente pela União. -
a) A advocac.ia Consultiva da União ecn por Chefe o

Consul~or Geral da República, de line ncmeaçâc '

pelo Presidente da República, dentre cidadãos I
maiores de 35 anos, de notâvel saber Jurídico e

reputação ilibada.
b) Os Advogados da ACU, .ingressarão nos cargos i 

niciais da carreira Mediante concurso público de

provas e t!tulos ..

c) Lei co:np2enentar de iniciativa do Presidente da

República estabelecerá a organizaç'ão da A.C.U.

CAP!TULQ UI

DO GOVERNO

Inclua-se a Seção VI no .capitulo UI de

TItulo V ( J}ü organização dos Poderes e

Sistena de Governo), o.....etL e,:u.f.t.,..

JUSTIFIC1\e.-'\O

~ ~__ TUtO/,".,,"<.~io ---,

EMENDA lP15439-1
l:J DEPUTADO JOAO AGRIPINO

seus

fl7~~~~'Pã"J

flJ/~~7El

f?;~~:;LJ

t:E! oã767J.

r:;;;~~':~;]

fTEi"~;a
lUTOU",""c.~h-------------,

EMENDA SUPRESSIVA

DtSPO,5ITlVO EMENDADO: Artigo 272, § 1"
Suprima-se do projeto

a) o parágrafo 1" do Artigo 272

JUSTIFICAÇJiD

_ Criar adicional do imp.osto já instituido é uma distar
çllo de qualquer sistema tributário, para não dizer uma aberração:-

AdotaI' adicional do imposto para esfera de governo

diferente daquela da qual esse imposto pt~tença, é uma distorção ain

da maíÕr, ferindo princípJ.os defendidos pelo próprio sistema Que e;
t.eacs cret.enéencc adotar. -

• D adicJ.onal do imposto de Renda para ser Cobrado ne
los Estados e pelo Distrito Federal, além de configurar d~storçõ(;

ao sistema t:ributa:rio, é uma lmpropriedade social, aumentando a cal'

9a tributá:ria sobre todos os setores de economia, principalmente s;

bre o trabalho assalariado r Além de ser imprópria, é injusta. -

Quanto ao aspecto de natureza financeira, esse instru
mento deverá favorecer os Estados onde se concent.r-rm as sedes da~

grandes empresas e dos conglomerados financeiros em geral situados

no eãxc Rio/São Paulo, em detrimento do restante das demais Unidades

federadas, agravando as disparidades regionais, caminhando em senti

do contrário a Que pretende-se com adoção de um novo sistema triburá
r~. -

b) do parágrafo 8" a expressão "aprovada por dois terços dos seus

mem*sIl.

T EMENDA 5UPRESSIVA

DISPDSITIVO EMENDADO: Artigo 272, § 7" e § 8".
suarfma-se do projeto.

a) do paragrafo 7" a expressão' "aprovada por dois terços de

membros" •

§ 7" _ Em relação ao illilosto de que trata o item II. resolução
dO senado da República, estabelecera:

I .

11 .
§ 8P _ E facultado ao Senado da Repúbllca, tambem Dor resciu

çllo, estabelecer alíQUOtas mínimas nas operações interf"!.as, não compreendidas
item II do parágrafo anterior.

tes , sobre Energia Elétrica, sobre Transportes, sobre serviços de
Transporte Rodoviário Interestadual e sobre Minerais.

Por outro Jadc , a distribuição das receitas, pela
União, através do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de
participação dos Municípios, contempla o equilíbrio tributário entre

as três esferas de Governo. sendo redundante a criação de tal instru
men~. -

00 lado financeiro. o beneficio somente atenderia os
Estados industrializad~s. .

Na realidade esse dispositivo concore para o agrav~

mento das dí soarIdaces regionais, ccncerrtranqc , nas regiões Sudeste
e Sul, mais de cí.tenta por cento do beneficio.

JUSTIFICAÇAO

Não é conveniente que se estabeleça no texto constitucional a

quantidada dos membros das Casas Legislativas para a aprovação de dísocsttavos
que sejam objeto de legislação posterior.

Cabe ao regimento de cada Casa d" Congresso estabelecer o QUo
1'I.JIIpara votação e eoroveçãc, não somente para legislação Cc:rrplementare ürdíné

ria, comotambem de resoluções ou outros Instnmentos que tenham efeitos legaiS

Assim, cano a supressão aelma referida, as al1quotas do ][M para operações indica

dos nos Itens I e lI, desse parágrafo, serão definidos em resoluções do senado,d;

acordo comodiSpUser a regulame'ntação geral para as oenais resoluções do Senado

Dessa forma os parágrafos 711 e 811 do Artigo 272, ficaram assim

redigidos

EMENDA lP15436·7
f DEPUTADO JOAO AGRIPINO

PLENM..IO /Cl).lISS.llJJ OCSISTEMATIZAÇAO

EMENDA 1P1543B·3
(!J DEPUTADO JOAO AGRIPINO

EMENDA lP15437·5
(!JDEPIJTADO JOAO AGRIPINO

art. 96 - O Legislativo é exercido pelo Congresso
Nacional •••

JUSTIFICATIVA

Art.. 239 - ••••••••• ~ ~ .

r.r TUIG/J"I1"'caçio ---,

EMENDA MODIFICATIVA

art. 96 - O Poder Legislativd é exercido pelo Pao!:
lamento Nacional •••

JUSTIFlCACJ'i.O

Leia-se:

Ao art. 107, lII, alInea "a~

Ri90rosarnente, nos Regimes Presidencialistas

que existe Congresso. Nos Regimes Parlamentaristas, diversamente ,

existe parl~~to, como atestam a Constituição da França, no artigo

24, e a const~t\tição da Itãlia, no art 55.

tJ PLEN!JtIQ

f'lP;~~';'8~

[fEi~~7ã!J
•uw••'o/c~w"l1o'"".cow'uio

PLEN!lRIO /COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

§ 69 - são funções institucionais da Advocacia ConsiUti
va da União as atividades de COhsl!l.lt.oria e Assessoramento )u1:'1
dicas no âmbito da Administração Federal.

o serviço jur!dico da União eXige, fundamentalmente,

as atividades de eonaultoria e assessQramento que ret.ificam

e previnem os procedinentos administrativoS t acautelando e

preservando os interesses da Administração PÜblica Federal.

Acrescente-se ao art •• 233 o seguinte

parágrafo:

EMENDA lP15440-5
tJOEPUTADO JO.tlQ AGRIPINO

Trilta-se de matena disclpllnada tanto pela l.ei 6.435, de 15 07 77 •
e seu regulamento, Decreto nQ 81 240 de 20.01.78, quanto pelo üecr-e
to nç 93.597. de 21.11 86. agora alterado pelo Decreto nQ 94 648 de
14.07.87. por tm c'i at rva do prõprlo Poder Execut tvc v i s ando eper-rer
çoar os df spcs r t ivcs nele cr i edcs ,

Não e demais lembrar que as contrlbulções para a Pr-evr dênc i e Sup1etl
ve ofereClda por essas entidades i! det.ernn ne nt.e atuarial não podendô
ser parrtãr t e sob pena de mv i eb i l t ae r os planos oter-ec i dcs ou sobre
earregar o empregado o sue representa um retrocesso para as gral\des-
~:S:~~u~:s~~o~l~~~:\~;~~l~:d~~~~ros e ns e tos de bem estar e segura!!.

Atualmente ex t s t em no Brasll 180 Entldades Fechadas de PrevidenclaPn
vada., mantlda por cerC<l de 700 empresas. incorporando um contlngente
de 7 mllhões de assoclildos e seus dependentes Este contlngente. pe
les suas caracteristlcas soclals. constltul segmento destacado da sõ
dedade braslleira que lnegâvelmente contnbui par~ a formação da 0-=
pinião pübllca naclona\. ~

Não nos e sequer possi'vel adm1tlr que nossos constltuintes 1egltima 
mente eleltos pelo voto do povo braslleiro. sobretudo dos trabalhado
res dese.Jem privã-los dessa conqulsta.

J~tJe~se p01S por absoluta incompatibll1dade a supressão do art 360
t seu Parãgrafo UnHO do Projeto da Constitulnte apresentado pela Co
missão de sistematização. -
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Dê-se a seguinte reaação:

a} a indicação do Primeiro-Ministro, salvo nos

casos previstos nesta Constituição.

JU5TIFICAC!O

t principio geral e fundamental no Parlamenta 

rismo, a apJ:ovaçâo da indicação do primeiro-Ministro, pela Cârrara

dos Deputados. A não aprovação é exceção. Por isso inserimos

vocábulo "salvo li na redação ora proposta.

EMENDA lP15449·9
I: SENl\IXlR""""'" ""'RIGllES

f:J I>LENmO
UUQOu.T""'.-.;lo, --,

f.D art. 122 § 29

Dê-se ao § 29t a seguinte redação

§ 29 - Os decretos perderão eficácia se não forem oonvertidos em lei, 00

prazo de trinta dias, a partir de sua publicação.

c) O Presidente da câmara Federal se pertencer ã banca

da do 1"Iaior Partido na câmara Federal;

d) O presidente do Senado Federal, se pertencer ao Par

tido com maior bancada na Câmara Federal/,

. Caso seu Programa de Governo não ae j a aprovado, a Cãma

ra Federal elegerii, por voto secreto, o Primeiro Ministro. 

§ 39 - o Primeiro Ministro eleito na forma do parãgrafo anterior,

será nomeado pelo Presidente da República, no prazo de vinte e

quatro horas, o qual nomeará também, DO prazo de quarenta e oito

• horas, 05 ttan í.s cros indicados pelo Presidente do Conselho de "'1
nistros.

JUSTIFICACAo

SENADOR CHAGAS RODRIGUES

a nosso A redação..ora sugerida, para os dois parágrafos, atende,
ver I a princJ.pios democráticos e recomendãveis

cema reeacãc sugerida a ineficãcia não terá efeito retroativo.

Caso os "decretos" perdessem eficácia "desde a sua edição", a"ordem Jurídi

ca" ficaria,~ certos casos, terrl.velnente vulnerada. D€mlls disso" "as me
dadas prouisorias cca força de lei" foram adotadas "em caso de retevêncta
e urgência, pelo Presidente da República, p'r solicitação do Pr1lreJ..ro _ Mi
nitro".

PLENARIO

SEN1\DOR CHAGAS RODRIGUES

Não cabe ao Presidente da República "aprovar e

nomear os Ministros", mas, apenas, nomear por indicação

do Primeiro-Ministro. ti.... aliás, o que ecnaea do inciso.!,

do art. 158 do proJeto da Constituição.

Emenda Modificativa

De-se ao eapuc do art., a seguinte redação:

Art. 165 - Após ouvir os deputados da bancada do partido

maJoritário na Câmara Federal, compete ao Presidente da

República nomear o primeiro-Ministro e, por indicação des

te, nomear os demais membros do Conselho de Ministros. - ..

JUSTIFlCACAO

Ao art. 165, eapue,

r.r__===_ntMJ""'ICC~,UI./I""COW1•• 1o ,

EMENDA lPl5454-5
f!J

5~;'=:J

rrD"!'~6/8!J

EMENDA SUPRESSIVA

Ao art, 158, inciso II.

Suprima-se o inciso.

f'l PtENARIO

EMENDA lP15450-2 ....., ~

l:J SENADOR CHAGAS' RODRIGUES

r;r----------T.ng'.u""'.A;Io

Ao art. 107, lII, alínea "b".

Emenda Modificativa

JUSTIFlCAC1'i.o

A redação sugerida não inclui a accâc "reprob~

tória", que, a nosso ver, d.v., não se Justifica. Essa

"moção" corresponderia ã não "aprovação" da indicação do

Prlmeiro-'1inistro, hipõtese já prevista na alinea "a", do

mesmo inciso 111. A en-enda , além da "censura ao Conselho

de Ministros", assegura seja também censurado algum Mini!.

eec , Seria a censura individual.

Dê-se a seguinte reãação:

b) nccãc de censura ao Conselho- de Ministros ou a algum

dos seus membros.

PLENÂRIO

•§1º _ Somente será pemu t rde a acumulação se houver

ccmpat ab i t Iuede de horários.
§2º _ A p r u rb Lçãn de acumular estende-se a autarquias

e empresas púb Lr ca s

§39 _ legislação complementar podere estabelecer. no

interesse do serviço. outras exceções à proibição de acumular. re~

tritas a atividades de natureza tecruce ou c í.ent í r ica ou de rnagis_

teria, exí.q rda , en todos os casos, ccnoat rtn í rdace de horários.
§4Q" _ A. proibição de ecu-nu l ar- proventos não se apUca

aos aposentados, quanto ao exercício do mandato eâe t rvc , quanto ao

de função de magistério, quanto a UM cargo em comissão, quanto a

um cargo efetivo provido mediante ecroveçêc em COncurso público

de provas ou provas e títulos, ou quanto a contrato para prestação

de serviços c í ent í rã.ccs , técnicos ou escec i et raadcs

JU5TIFICAC"O

Art 87 - E:. vedada a acumulação renumerada de cargos

e funções públicas, exceto' ...

1- a de um cargo de professor COM outro científico.

técnico ou escecf 3lizado.

1I- a de ocas cargos de professor;
1I1- a de juiz ccn um cargo de professor;

IV- a de dois cargos privativos de Medico

EMENDA SUBSTITUTIVA

OISPOSITIVO Ef·ENDADO: art 87

Dê-se a seguinte redação ao art 87.

' ...Q/.unlr'c.;i.~ --,

rMDB'~

f=IF/~'M?-J

JUSTIFICACAo

Emenda AdJ.tiva

Ao art. 162, § 19

zncaua-se o seguinte inciso;

O êz'es adentie do Supremo Tribunal Federal

No parlamentarismo, não compete ao Presidente da

República "eupervasaonec- os planos de governo e a proposta de orça

raenco, elaborados pelo Conselho de Ministros." Ao Conselho cabe '1;
vernar , e ao presidente, entre outras atribuições, "exonerar o

Pl.imeiro_Min~stro" e "presidir o Conselho de Ministros, quando pre

sente às suas reuniões." {incisos! e XXVII, do mencionado art.15B):

JU5TIFICAÇAO

o Presidente do Supremo Tribunal Federal deve também in •

tegrar 0_ "Conselho da República", em face da compOSição da;
atribuiçoes do Orgão.

'."'.,..U",',CA;10 ~

tJ p,,"NARIO

EMENDA lP15451-1tJ SENADOR CHAGAS RODRIGUESm""' -,

EMENDA lP15452-9 "...tJ SENADOR CHAGAS RODRIGUES .----------,

r.r=== .L..."'Q/COW'nlo'"u.C••'"lII ,

SENADOR CHAGAS RODRIGUES

Emenda UodificaUva

Ao art. 107, 111, aj.Inea "c"

Essa aline.a,com a redação abaixC', passará a constituir mais um ine.!,

so do citado art. 107.

Novo inciso:

Aprovar por maioria simples nccãc de confiança sohcitada pelo Pr.!

meiro-nin~stro•

P~•• 'A",'.owlS11o/IUI.O.I1'1o.-_--_--,

JUSTIFICAÇAO

Não se trata de "voto de ccnãaenca", não se aprova "voto

de confianoa", e, sim, "moção de confiança". Demais disso, a aprova

ção da indicação do primeiro-Hinistro, COMO consta do inciso :III~
.. a:' desse art. 107, ocorre por "maioria absoluta". Logo, se Já ho,!!

ve maioria absoluta para a aprovação, a moção de censura é que d!;

ve ser .aprovada por maioria absoluta, mas não a de confiança.

EMENDA lP15447-2
f'l
f!J
r;r---------- n:nQIJ"nlflo.;10,- --,

EMENDA lP15446-4
l:J SEN1\DOR CHAGAS RODRIGUES AUTO.

....-------"..."'" .."..,,._--------,

JUSTIFICAÇÂO

Emenda Modificativa

CIranda Modificativa

JUSTIFICACAo

Nas acumulações enter rornente permitidas. não vemos

por que exig3.r correlação de matérias. eis que, por exemplo, um
professor pode ensinar português e história universal.

Com o objetivo de atrair para o serviço público pes

soal inabvo habilHado, civil ou milltar, acrescentamos, aos
casos de exceção à proiblção de acunurar (mandato eletivo, cargo

em comrsaãcj contrato para prestação de serviço técnico ou cien

tífico) duas novas sc eceções , Quais sejam. a de função de nagJ.S

tério e a de cargo efetivo provido mediante prévia aprovação

em concurso público de provas e títulos concomitantemente, ou

não. com a quahficação para ocupar função de direção e as:.
scranent.o supe r i or ,

,~••••<Gl/ceWlIIIQ/IUICQ.' •• lGI

JUSTIFICAcAO

A redação ora sugerida, afigura-5e-nos maas consentã- •

nea com a regime parlamentarista, e guaràa coerência com emendas

que epeeseeeamce a outros artidos.

Emenda Modificativa

Ao art. 166, caput e parágrafos, seja dada a seguinte redação:

Art. 156 _ Decorridos oito meses da aprovação do Programa de Go

verno ou da eleição do Primeiro-Uinistro, poderá a Cãmara Fede

ral, por iniciativa de, no minimo, um terço e pelo voto da maio:

ria absoluta de seus membros, aprovar moção de censura ao Prime!

rc-runí.serc ou a qualquer membro do Conselho de Uin!stros.

§ Iço - A aprovação da moção de censura ao Primeiro-Uinistro in

p1.ica a excoeeecãc de todo o ~Iinistério. Aprovada moção de censu
ra a um Ministro, somente ele serâ exonexado , , 

§ 29 - Qualquer moção de censura começará a ser apreciada quaren

ta é oito horas apõs sua apresentação, e õerevã ser discutida e

votada no prazo de cinco dias.

r;r--------"'''''"''''""'',----------,

Emenda Uodificativa

Ao art. 162, caput, ao § 19 e denads artigos:

Onde se lê:

" •••• Conselho da República •••• "
Leia-se

" •••• Conselho de Estado".

ral;

t::menda Hodificat:.iva
o § 29 e o § 39 do art. 165, serão assim :redigidas:
§ 29 _ Se, no prazo de cinco dias, a Câmara Federal não aprovar,

por naioria absoluta, I) Programa de Governo, I) Presidente da Rep~

blica, nos termos do caput deste artigo, procederei. à ncseecãc de

nova prirneiro_Uinistro. Este observará o disposto no § 19. 1-1ega

da aprovação ao seu Progratrla de Governo, o Presidente da Repúbl!

ca fará a terceira nomeação dentre os seguintes parlamentares'

a) O Presidente do Partido com maior bancada na Câmara

JUSTIFICACAo

'utOf•.lI"flO.;IQ, --,

Conselho de Estado, ê a denominação histór.ica. Vem da

Constituição do Império (art. 137).. Conselho que, corno se sabe,

foi extinto pelo Ato Adicional (Lei de- 12-8_34, art. 32). Post;.

cãcrmenee , a Lei n , 234, de 23-11-41, Criou "um Conselho de Esta

do", conhecido como segundo Conselho de Estado. Adema~s, "coneejho

de Estado", figura na ccneta.euacãc de Portugal (art. 144)

e na Constituição da Espanha. (art. 107)..

b) O 1ider do I1artido da maior bancada na Cãmara Fed.!!
Federal;

EMENDA lP15453-7
fJ SEl~ADOR CHAGAS RODRIGUES .uTO.

fF~'~'''~

fu/;;'iill]

SENADOR CHAGAS RQOttIGUES

Ao art. 114, caput.

Nesse artiqo, e nos demais, onde se lê:

"O Congresso Nacional .....

r.eãa-se i

"O Parlal"'lento Nacional ••• "

Ao art. 114, § 69.

Ao §, de-se a seguinte redar:áolna parte finaL

OI ••• ou antes da terceira excnececêc àe Pimeiro-M~nlstro,

decorrente de aprovação de moção de censura ou de não aprova
cão de moção de confiança. -

Diz o texto que a Câmara Federal não pode ser dis

solvida "ant.es do terceiro voto de desconfiança". ora" não

há "voto de desconfiança", e Sim, "moção de censura" ao Pr~

me~ro-Minist:ro e não aprovação de "moção de confiança". -

Congresso existe no Regime Presidencialista. No

Parlamentarisrno, a denoI'l.inaçáo, tecnicamente coreeea , é

parlamento, como se lê no art. 24 da Constituição da Fra~

ea e no art. 55 da Constituição da Itália.

'~u.A"'I.~M'"lo/IUIC.... ,'lQ
PLENA.RIO

,."..- UlfO'."1Tlfl.A;10. --,

EMENDA lP1544B·l
f'l
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Ao art. 172," caput, e § 39.

- Ao caput, na parte final, dê-se a seguinte redação:

", " em dez dias, não tenha logrado eleger o Primeiro-

-Ministro••• "

SENADOR CHAGAS RODRIG(J,ES

se: antecipar o;prazo de vigência do noJüSistema Tributário Nacional,
contJ.do no Projeto da conussêc de Sistematização.

Por identificar-me mtef remente com aquela proposição e por

entender que "a penúria financeira vivida pelos Estados exige que os

Fundas de PartIctpeçãc entrem integral e imediatamente em vigor com
a promulgação da nova Constituição e que a vigência do novo Sistema
Tributário inicie, no máximo, no dia H de julho de 1988," estou
propondo a presente Emenda

fI!M~;''':=J

I fui:~JW
r.r rUTftt~UI1I'OC&;.C

Emenda Hodificat.iva

EMENDA lP15462-6
f:J

Ao art. 167~

supr.ína-se todo o art.:captit e parágrafo.

JUSTIFlCAç1iO

EI'lenda Supressiva

SENADOR CHAGAS RODRIGUES

..".------ lEITD/Jult'.'C.çiD --,

-AO § 39

!'S~;~'---:J

rçj~'ã7Nl

eonet I tuinte DOMINGOS JUVENIL

O BNB e o BASA foram criados para serem os Agentes r Inencef rcs
do Governo Federal no Nordeste e 1la Amazônia, respectivamente, de ror
ma a contribulrem para o processo de Desenvolvimento daquelas regiões.
não se justlf1cando, portanto, o alijamento dos mesnos do processo de

captação e aplicação dos recJrsos públlcos em suas respectivas regi_
ões Por outro lado, o avanço nas áreas de computação e cceurucaçãc
dão condições, dentro da mesma eficiência administrativa, para d!ver
si ficação dos agentes pagadores -

JUSllFlCATIVA

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS. Art. 284

Altera o ceput do Art. 284 que passa a ter a seguinte redação'

Art. 284 _ A execução financeira do Orçamento da União será eretuaoe
pelo 'tesour-o Nacional, tendo como agentes pagadoras o Ban

co do Brasil e, nas áreas de sua respectiva jurifição, o;,
aanccs Regionais federais

PLENARIO

EMENDA lP15467·7

tJ
.,.,- .uw.~<o/CCw,..Ic/'u•• O~,...o, ,

PY~~;::=J

FDJ";!i?J
Constituinte DOMINGOS JUVENIL

Propõe-se retirar o inciso XX do A1:t. 99, para e vitar Que se
consagre na nova ConstJ.tuição Federal o grave erro de se definir como
competência da união, o disciplinamento da capacauece de endividamen",

to dos Estados e MUOlC!Pl0S
Esse poder, que hoje deveria ser da competência privativa do

Senado Federal, esta sendo de fato exercido pela União E tem, por
esse exato MOtiVO, submetido os Estados e Munieipios aos maiores eon,!
trangimentos e di ficuldades nt. manejo de suas r ínançes ,

A emenda ora proposta harmoniza-se com o novo
texto que sugerimos ao art. 165.

suprima-se o parágrafo

JIJS'I'IFlCAÇAO

JUSTIFICATIVA

~
Emenda svcresaâva do inciso XX do Art. 99:

EMENDA lP15463·4
t:t:Y;';;~"-:J

t5Ti~'à/ãD

JUSTIFICAÇJl.O

Art. 165. l~o caso de aprovação de moção de censura ao

Primeiro-1Unistro, deverâ o Presidente da República,

dentro de dez dias, proceõer conforme o dispcscc no
art. 165.

Emenda Modificativa

~ art. 16B.

Dê-se a seguinte redação:

Oferecemos emenda suprimindo a "noção reproba

tória", que, a nosso ver, d.v., não tem razão de ser. t,
na realidade, a não aprovação do "programa de Governo".E
já emendamos também o art 165 •

o senado, por sua natureza, não deve "recomendar"
à Cãmara, "revisão" de nenhuma moção: de "censura" ou "re
probatória".

O Prime.:J.ro-Ministro é aprovado) ou eleito e censu

rade pela Câmara Federal, a qual, por isso, na forma preví.s
ta na ConstituiÇão, pode, por sua vez,aer dissolvida. -

tJ PLENA!tIO

EMENDA lP15458-8
tJ SENADOn CHAGAS RODRIGUE~~

SeNADOR CHAGAS RODRIGUES

r.r lU'C/~""T.. 'C&ÇJi.---------------,

E'IIENDA lP15459-6
('J r-;;:~.~'''=:J

fTIiV:~PlJ

EMENDA lP15464-2
('J Constituinte DO"'NGOS JUVE"'"

Pl.wI'uIllC.w.. sl./IUlOCW,.,Io ,

PLENARI0

filY~~~"=:J

fU!'~'ãf?l

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS ART 277, INCISO I, AL1NEA "C"

Acrescenta a palavra financeiras à alínea "ClO do inciso I do artigo

277, que passa a apresentar a seguinte redação.

JUSTIFICATIVA

A definição das instituições financeiras oficiais de fomento
regional como repessacoras dos recursos adicionais destinados ãs r,!
giões Norte e Nordeste é uma garantia de sua destinação ao apoio e
suet.enteçãc das atividades empresariais e a formação de infra-estrut~

ra econômica, com sua contínua renovação através do processo dinâmico

de amortfzação/reaplicação do crédi to

éfP~~~'-:J

ffiY~'7ã7lPLENARIO
.~lIf••'.'CC~lIlIc/l~l.c~,Ulo __,

EIo\ENO~ Io\ODIFlc~nV~

TUTc/,utTlr",.çJi.

Constituinte DOMINGOS JUVENIL

Art 277 - •

a'
b)

c) dois por cento para aplicação nas regiões Norte e Nordeste,
através de suas Inat i tutções financeiras oficiais de fomento

regional

:EMENDA lP15468-5
(l

PrOpõe-se a supress~o do Hem 1 do parágrafo 10, do artigo 272

uma vez que, de forma como clisposto, Inova-se em matéria ccns t Ltu 

ejonaj , regulandowse a base de cálculo ao invés do objeto da trib.!;!
tação. Assim, em substituição aO citado item, propõe-se o anre s c I-,

mo de mais um item ao parágrafo 11 do artigo 272, que trata de

extensões do campo de incidência do ICMS. Tal emenda, além de tra
tar de forma mais apropriada a matéria, visa também adequar mais
convenientemente a proposta consubstanciada no parágrafo JJI do ar
tigo 270, q,ue exclui do campo de incidência do IOF as operações de

crédito realizadas para consumidor final.

JUSTIFICAÇAO

Artigo 272 ••

§ 11 ••••••
I

11 ••••••••••••

III _ incidirá sobre operações de crédito quanto relativas a.. cir
culação de mercadorias e a prestação de se;-viços realizada_s

para consumidor final.

Emenda Supressiva do item I parégr~fo lO, do artigo 272 e aditiva
de item ao parágrafo 11 do mesmo artigo

SENADOR CHAGAS RODRIGUES

A redação proposta afigura-se-nos mais indicada
e se ajusta a outras emendas que apresentamos.

JUSTIFICAÇ1i.O

Emenda Modificativa

Ao art. 169.

li Dê-se a seguinte redação:
- Ao art. 169. r: vedada a iniciativa. de mais de duas moções

de censura ao Primeiro-Ministro, na mesma sessão legis
lativa.

Parágrafo único - Se a moção não for aprovada,
não será permitida, antes de seis meses, a apresentação
de outra.

"' ".,"'""","'10 ---,

JUSTIFICAC1i.O

JUSTIFICAcAo

Emenda Modificativa

Ao art 170.

Modi fica o caput do Art 303 Que passa a ter a seguinte :redação
"Art. 303 _ A intervenção do Estado no domínio econômico e o monop.Q.
lio res--ee-ãc quando relevante interesse coletivo exigjr ..

n.oI"'o/uw,..Ic/l...c~,..Io
PLENARIO

No momento em que se exercita o aprimoramento democrático no
texto conti tucional, com a supressão de termo assemelhado constante

no aft 4º, inciso I) da Con.stituição Iligente, que deu fundamentação
para a ellpedição do decreto 1.164/71, que expropriou o patrimônio

fundiário das Unidades federativas da Amazônica, por nova redação de

seu correspondente .artigo 52, inciso I do projeto de Constituição,

n'ã~bimento a permanência de tal motf1lação

Trxto/'""1'.'c.çic ~

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: Art. 328, Inciso IV
Adi ta ao inciso IV a seguinte expressão fiE demais instituições fina!!.
ce.í res crf cí aí e ,"
Nova redação • Art. 328~... ••

I

11 w ••••• ~

111 - ••••••••

IV _ Requisitos para desfpnaçãc de membros da diret.Q.

ria do Banco Central do Brasil, e demais insti
tuições financeiras oficiais, bem'como seus illlP,!

dlmcntos após O exercício do cargo.

JUSTIFICAtIVA
er;~~~:J

rm;ã!ã7]
ccns t í tuíc.te OOMINGOS JUVENIL

JUSTIFICATIVA

Por decisão unámime dos Secretários de Fazenda e de Finanças

dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios. reunidos nos
dias 7 e S ~e agosto de 1987. em Canela,~",~rande do Sul ,
conforme costa na Carta de Canela, fol)1i&r;lo unânme no sentido de

Art 461 _ O sistema Tributário de Que trata esta Constituição
ent raré em vigor em 1$1 de julho de 1988, vigorando o atual Sistema

Tributário até 30 de junho de 1988
§ 112 _ O disposto nes ce artigo não se aplica aos artigos 262,

263, aos i tens I, II, IV e V do artigo 264 e ao artigo 277 que en
trar~o em vigor e partir da promulgação desta Constituição

§ 22 _ Ficam mantidos os atuais critérios ~e rateio de distr!

buição dos fundo referidos no artigo 277, até a entrada em vigor '
da lei complementar a que se refere o artigo 280, item III

"§ 3~ _ A partir da data de promulgação desta Constituição,

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios editarão as

leis necessárias ~ aPllcação do Sistema Tributário Nacional
§ 412 _ As leis editadas nos termos do parágrafo anterior até

30 de junhO de 1988, entrarão em vigor no dia 12 de julho de 1988,

com efeito imediato

Emenda modificativa ao artigo 461 que passa a ter a seguinte rede
çõa ,

PLENARIO

EMENDA lP15465-1
I:

p:r;';;'~"':=J

[:J!3i~~fl7JPLENÂRIO

Emenda Suoressiva

.u~b'o/col",dc/llllcOl/lu1tJ

'"-,-------~
SENADOR CHAGAS RODRIGUES

nê-ee ao artigo a seguinte redação.:

Art. 170. A moção de censura ao Primeira-Ministro e a não

aprovação do Programa de Governo não produzirão efeitos

.~tê a posse do novo Primeiro_Ministro.

Ao art. 171, inciso II e § 19.

Suprima-se o inciso II, e Suprima-se a segunda parte do

§ 191 a partir das palavras: "se ocorrer" àté "quarenta
e oito horas".

A emenda substitui a expressão "moção reprobatória"
por não aprovação do Programa de Governo, que nos parece maí,s

adequada.

• A matéria tratada nos dispositivos, Já foi obJe
to de emenda nossa ao art. 165. A atual emenda obJetiva 
harmonizar os artigos.

EMENDA lP15461-8
fi
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JUSTIflCATlCA

, Há necessf ôaqe de formalizar ~ le! os requí.s.í tos básicos pa-
ra a designação da diretora de todas'tinstitulçães oficiais para se
evitar o preenchimento desses cargos por pessoas incapacitadas para
o desempenho dessas funções.

EMENDA lP15473·1
tJ Constituinte OOHINGOS JUVENIL

PLENARIO

m-----------""'''"'''''',,',-----------,

Art. Os direi tos dos trabalhadores e servidores p.Q
blicos de qualquer espécie ou natureza, assegurados nesta Const.!,
tuição, não poderão acarretar prejuízo àqueles legitil'lamente de
feridos em período anterior à sua promulgação

Constituinte DOMINGOS JUVENIL

EMENDA lP15470·7

f'J

EMENDA MODIfICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS' Art 328, Inciso I

er'p"DB~

fUi"ôB(ã7J

EMENDA MODIfICATIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS: Art.328. Inciso UI

Adita ao Inciso lU a seguinte expressão: «e demais institul.
çêes rfnancefras públicas e privadas".

NOVA REOAÇ.tlO. Art n8 - .••..•.•..•..

I -.. •.•.•• • .•.•

11 - ••••••••••••••

III - A organização, o funcionamento e as atribuições
do Banco Central do Brasil e demais instituições
financeiras públicas e privadas.

~- ---'.clc/..~.".lC.~lo ___,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 257

Acresça-se o seguinte parágrafo 6Q ao artigo
257 do projeto da Comissão de Sistematização:

ção:

JUSTIFICATIVA

Altra o § üruec do Artico 2M, que pasaã a ter a seguinte red.!

uê-se às alíneas wa" e "b" do art. 3.56 do projeto da

Comissão de Sistematização, a seguinte redação:

Art. 257 - .~'.~ •• '.'.~"~"~~

Art. 356 •••••••••••••••••••

a) com trinta anos de trabalho para o nomes

b) com vinte e cInco anos de trabalho para a mulher

EMENDA MODIFICATIVA

§ â2 _ Não incidirá tributo de espécie algu
ma sobre os gêneros de primeira necessidade, assim considerados
na forma da lei.

EMENDA lP15479·1 '""' -----,1, ror"P"T'''-=="]
~TUINIE LUIZ GUSHIKEN . c.. _J

['J PlENMIO

~----------""'''"'''''',,','----------=---,

fC;~;~~

(1"1";;;;;;).~~MA.,t'c.~,'.I.' ... CO...I;:. .,
PLENARIO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: Art. 284, Parágrafo üruco

A falta de definição, em lei, da organização, funcionamento e
atribuições das instituições financeiras, possibilitou que até o mo
mento o Manual de Normas e Instruções do Banco Central mantenha em
branco o espaço reservado à definição sobre o BASA e o BNB, o Que
tem acarretado transtornos à atuação dos mesmos

EMENDA lP15474·0
fl Constituinte DOMINGOS JUVENil

NOVA REDAçnO. Art. 325 - •••••• ••••• •••••••••• • •••••••••

1 - A autorização para o funcionamento das insti

tuições financeiras. bem como dos estabeleci
mentos de seguro, prev1.dência e capitalização,

assegurado às ~nstituiçCies~ oficiais
acesso a todoS(lnstrumentos de mercado fina!!.
celro 11

Há necessidade de se assegurar aos bancos oficiais o acesso a
tOdos'finstrumentos de mercado financeiro disponíveis pelos banco';:>prl
vados, para permitir, especialmente aos bancos regionais como o BASA
e o 8NB, o pleno desempenho de suas funções. Atualmente esses bancos
têm dificuldades de captação de recursos e atendimento dQ eepreserre
do e produtores dessas regiões menos desenvcfvrcas por não disporem
de acesso a diversos Instrumentos do mercado financeiro

Adita ao Inciso I a seguinte expressão "assegurado às lnstl
tufções bancárias oficiais acesso a todos instrumentos de mercado
financeiro n

JUSTIF"ICATIVA

JUSTIFICATIVA

"-C--------T~.,g/ ..~" ....;h'----------___,

Inclua-se na Seção referente à Previdência Social, do
projeto da Comissão de Sistematização} 1.o'-Q. Scc~:II, eo.~ Ivk.il
do 71-/r-/.;:) ff, fO<-<.d(.. ~......~

Art. Lei complementar assegurará a apeserrtadnr-La
proporpional e definirá o tempo necessário para este fim.

EMENDA lP15480·4
I!J CONSTITUINTE LUlZ GUSHI"EN

{:J PlEN~RIO

rI '"- "'''""
JUSTIFICATIVA

A emenda proposta dá novo ordenamento ao texto, tcrnandc-e mais
Inteligível, principalmente quanto aos depositas das disponibilidades

de caixa dos órgãos e entidades l.1gadas ao Poder Público federal, ma!!,
tendo o critério de exclusividade dos depósitos de recursos públicos
em instituições bancarias oficiais

IIrt 2811 - •••••••••• ••• •••••••••• • •••••••••

§ ürucc - As disponibilidades de caixa da União, serão de
pos í tadas no Banco Central do Brasil. As dos ó;
gãos Ou entidades cio Poder Público Federal, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
bem coma das empresas por eles controladas serão
depositadas em instituições bancárias oficiais
respectivas às suas áreas geográficas, ressalva
dos os impedimentos de natureza operacional pre

V1S.+O'i. em lei. -

FY;:~;"~

Di~;fi7J

Constituinte DOMINGOS JUVENIL

Emenda modificativa do item II do § lO do artigo 272, que passa a

ter a seguinte redação:

"lI - não compreende o montante do imposto sobre produtos indu.§.'
t.etet.taaccs , quando a operação. realizada entre contribuintes

relativa a produto destinado a industrialbação ou comercializa 
ç~o, configure hipótese de incidêncla dos dois Impostos. 11

PlEU,t{RIO

EMENDA lP15471·5
(J

Dê-se a seguinte redação ao inciso II do aE.
tigo 86 do projeto da Comissão de Sistematização:

Art. 86 - ••••••••••••••••••

EloIENDA loIODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO' ARTlGO 86

U - A.. primeira investidura em cargo públ!
co, exceto se em comissão ou em confiança, de livre exoneração,
dependerá de aprovação prévia en concurso püblico, vedada em
qualquer hipótese, a efetivação de funcionário público sem con
curso.

§ 12 - Nenhum concurso terá prazo de valid~

de superior a 2 (dois) anos.
§ 22 - Será assegurada a ascenção funcIonal

na carreira mediante promoção ou provas internas e de tItulos,
com igual peso.

~---_-_--__...,c,.~n"'..~IQ,__--------___,

EMENDA lP15482·1 -------~J ror"P'T"'-=="]
[J CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN _ '=-- _J

EMENDA ADITIVA
OlSPOSlTIVO EMENDADO: ARTIGO 2âS

XXXII - proibição de caracterização como re!!.
da, para efeitos tributários, da remuneração mensal até o limite
de vãnte salários mInilllos.

Acresça-se o seguinte inciso XXXII ao artigo

13 do projeto da Comissão de Sistematização:

EHENDA ADITIVA
DISPOSItIVO EMENDADO' ARTIGO 13

Art. 13 ••••• • ••••••••••••••

EMENDA lP15475·8
fl CONSTITUINTE LUIZ GUSHI"EN

fl PlENMiO
r.r nn."un"... ci. ---,

"' Tcnc/.uIT'.'c ••I. "__--,

fC'P'"'O'B~

rw;m7JPLENAR!O

EMENDA SUPRESSIVA/ADIIIVA/'·lDDIf I CATIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS'
TITULO X - Disposições t ransf tér rae

UlULO VIII - Da Ordem Econômica e Financeira
CAPrrULO lU - Do Sistema Financeiro Nacional

Por decisão dos Secretários da Fazenda e de Finanças dos Est,!!
dos, do Di-strito F"ederal e dos Territórios, reunidos nos dias 7

e 8 de agosto de 1987, em Canela, no Ria Grande do Sul, conforme
constou na "Calta de canela", foi aprovada a apresentação da eme!!.
da acima, a qual busc-a, basicamente, a justiça fiscaL

De fato, a redação do Projeto de Constituição permitiria a
prática, jã a nível constitucional, de evasão tributária Assim,
em operações ree.t fzacas por fabricantes diretamente a consumidor'
final, O ICMS seria parcial e colocaria o comereiante devldamente
estabelecido em desvantagens emreteçac a revendedores não inscri

tos.
De outra parte, limltando.se a eectusãc do IPI da base de cã t

cujo do ICIoIS às operações Que destinem mercadorias à industriall
eacso, permít í r-ae-ã uma perfeita equalização da carga fiscal do
imposto, a nível do cosumidor final, coibindo distorções nas prá
ticas comerciais.

EMENDA lP15472·3
f? Constituinte OOMlNGOS JUVENIL

r.r----------'u1c/..~.. 'flC·cb

1) Suprimir o Darágrafo }2 do Art 466, do Título X _

Das Disposições Transitórias,

2) !ncluir, no Título VIII, Capitulo III _ Da Ordem
Econômica e Financeira, sistema Financeiro Nacional, arbgo a ser n!!,

merado com a redação modificada do paraçrarc IQ do Art. 466, como so!:.
gue.

"a aplicação dos recursos destinados a operações de
cl'édHos de fomento será efetuado através das instituições fInancel
ras oficiais ll •

Acresça-se o seguinte inciso III ao artigo
265 do projeto da Comissão de Sistematização:

Art. 265 - ••••••••••••••••••••

III - cl'lar dhUnções de incIdência tnhE.
tária, em razão de cargo ou função pública federal, estadual ou
municipal, do contribuinte

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO Ef.lENOAOO~ ARTIGO 86

Dê-se ao eeput do artigo 86 a seguinte r~

dação:
Art 86 - Aplicijm-se ainda aos servidores

públicos civis, além das disposições constantes no artigo 13,

as seguintes normas especificas:

JUSTIFICATIVA

o texto emendado constitui norma permanente do funei!!
namenta do Sistema Financeiro Nacional, não cabendo, portando, sua i.!l
efusão nas Disposições Transitórias. Por outro lado, é drsoeosêve i cE

mo inadequado tecnicamente para o texto constitucional a escecí rfca
çãc de um dos componentes de um conjunto, como no caso do Banco do
Bras.il em relação ao s.rsteee Finance!ro Oficial. No texto euçer i oc ,
apesar da não explicitação daquele Banco, o mesmo continua contempli!,

do por ser uma das instituições financeiras oficia.1s do País.

EMENDA lP15477·4
f? CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN

fi PlENARIO

lU'.IJu.,..... ~;.lc l
EMENOA ADITlVA

Inclua-se nas O!"sposiç6es Transitórias do projeto da
Comissão de Sistematização} tn~ek. a:rtA~/?.

~__--__- __-,urc.l..us.... >U{k>

Ete-lJA ADITIVA

rectua-ee no item V!I do Art. 17 do projeto da Ccxniss!to de

Sistematização:
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JUSTIFICATIVA

fUrO/Jtl.T.,Ca<;.lo

fnctua-ae no capítulo referente à Educação, do Projeto _

d;::,iS~d~':i1stematiZaçãoJ"NO &r lZ..ia JJJ dA 7;' -iu /..o Ji,

Art. ,~dever do Estado proporcionar aos cidadãos o
ensino público e gratuito em todos os níveis de escolarldade,sem
distinção de raça, sexo, idade, condí ção religiosa. filiação octr
tica ou classe social, sendo o ensino de l~ Grau obrlgatorio 
partir dos 7 anos de idade

§ lQ - A lei estabelecerá sanções jurídicas e adminis
trativas no caso do não cumprimento deste dispositivo

§ 2s! - E:: proibida a cobrança de taxas ou contribuições
em todas as escolas públicas.

Art. A criança brasileira tem direito à educação des
de o nascimento, de forma a promover a sua cultura geral e capac L
t.é-Le , em condições de iguais oportunidades, a desenvolver 
aptidões e sua capacidade moral e social

VI - .~.~.~ •••• ~ ••••••• ~.~.~ •• ,
a) o salário mínimo não poderá ser inferior

a 10% (dez por cento} do maioI" salário pago pelos cofres públi
cos do País;

b) para efetivação do disposto na al1nea an
temor , serão obedecidos os seguintes princípios: -

1. o salário máximo será aferido pela média
simples da remmereçãc total, aí incluídos vencimentos, vanta
gens e adicionais. paga aos Presidentes da República, do supre

mo Tribunal Federal e do Congresso Nacional:
2. para efeitos de informação e fiscaliza

ção. 'n IBGE deverá divulgar mensalmente tais remunerações. que
serão publicadas no nrar-Ic Oficial da União,

:3~ a cada aumento ou reajuste do salár!o má
xrmc, corresponderá igual acréscimo no salário mínimo; e -

4~ no dia UI de maio de cada ano, durante o
prazo de cinco anos a contar da data da promulgação desta Cons
tituição. a diferença entre o salário mInimo e o salário máximo
será reduzida uniformemente, até que o salário mínimo correspon
da a 10% (dez por cento) do salário máximo -

'L ••i ..o/C.~'"..o/IU.~O... , ..., ...,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13~

EMENDA ADITIVA

Acresça-se ao inciso VI, do artigo 13Q do
projeto da Comissão de Sistematização, as seguintes alíneas:

I Art. A participação de funcionários
gestão das enpdades da administraçl:!o indireta, ao lado de ou
tras formas ptevistas nesta Constituição e na legislação, se da
rá por intermédio da eleição/direta de representantes nos 6rgão~

diretivos.

Incluam-se os seguintes artigos no Capitulo

VIII, do titulo ,IV do proje"to da Comissão de Sistematização; Oto<~

"-~

Art A participação popular nas funções
!públicas, ao lado de outras formas previstas nesta cons t.í tuí çêc ,
í se dará por conselhos populares. na forma do disciplinado em lei

1

A participação dos trabalhadores nos lucros das e~pre

sas é uma reivindicação hist6rica da classe trabalhadora -
E uma questão de justiça que os trabalhadores, princi

pais responsáveis pelo crescimento econômico, sejam beneficiado;
com os lucros das empresas

No entanto, na história econômica brasileira, consta
tamos que ocorreu um processo perverso de distribuição do produ
to do esforço social. Enquanto o crescimento econômico multipll
cava-se significativamente, nos últimos 2.7 anos ocorreu uma drás
tica redução do poder de compra dos sefãrrcs ~ -

Além disso, em cada crise enfrentada pelo País, o pe

so das dificuldades das empresas e do governo foi jogado sobre 
os ombros dos trabalhadores. que sofreram então as agruras do de
semceeço, da perda de direitos e do arrocho salarial, somadas a
maiores cobranças de impostos diretos e indiretos por parte do
Estado.

~ preciso superar este tratamento discriminat6rio em
I:elação aos trabalhadotes~ Cabe aos Constituintes cOl"ltribuirem
para assegurar à classe trabalhadora, entre outros direitos díver
aos e legitimas. a participação dos trabalhadores no lucro das e;
presas. -

Inclua-se no Capitulo referente aos Direitos Sociais,
do projeto da Comissão de Sistematização).........o e.o..p.. k!.c.1E etv
'l.fvf...o :li I ~ ~~.

Art Fica assegurada a par t LcLpaçãu dos trabalhado-
res no t lucro real das empr-esas ao final de cada exercício finan ..
ceiro

parágrafo único - A lei definirá a forma da participa
çãc nos lucros prevista no ceput deste artigo -

EMENDA ADItIVA

r,r---'---- tUtO/lun'''cAçIO

EMENDA lP15488-0
llJ CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN

llJ PL"N~RIO

I

EMENDA lP15487-1
f! CONSTITUINT" LUIZ GUSHIKEN

I:J PL"N~Rra

m fIXTOIJ~.'.f'I:.Ç.lo

EMENDA SUPRESSIVA

~. - oS;serviços pÚblicos são un dever do poder público e
devemser prestados sem dist1ço:es de Qualquer natureza a todas as pessoas I

residentes no PaIs, na confOI1TÚdacle do estabelecido nesta Constituição, e I

das leis e regulamentos QUe org".nlzama sua prestação.

~. - São requisitos indispensáveis na prestação elos servi
ços públicos a eficiência, a cortesia e a modic1dade das tarifas. -

Pafágrafo único. As tarifas nos traopcrtes coletivos terses-'
tres não poderão representar, para a média dos usuérfoa, despesa mensal su
perIor a 6% da salá:r!o flÚnoo.

jrt - Os serviços públicos serão prestados preferencialme!!.
te pela tlÓllinistração direta ou por autarquias, enoresae públicas cu socie
dades de economia mista. A descentralização da prestação a pessoa de natura
za não paraest~tal apenas se derâ, medIante prévIa lei autorlzadora, quand-;
restar demonstrado, por estudo de natureza técníca e eccrõuce, a ilrpossibi
lidade ou Ir .!twUbI1ittl:e~':l de outra forma de mlização deste -

§ 12 A prestação descentralizada dos serviços públ1cos ouan
do não qualifique outorga ou delegação a autarquia, empresa pública ou soe!
edade de eccncaía mista, será precedida de obrigatória licitação, e poderá7
ser extinta a qualquer momento por razões de conveniência e oportunidade. '
sem direito a inden1zação~

! § 2~ Somentequandonão compareceram interessados à Hcíta.,

ção aberta nos termos do parágrafo anterior, ressalvadas as exceções prevís

tas nesta Constituição, mediante nova licitação e especifica autorização i;
gal, poderá a descentralização ser firmada através de concessão -

§,351 Ni:lo serão subisidiados pelo poder público, emqualquer

tredida, os serviços prestados por pessoas privadas na foma dos parágrafos'
lQ e 2~ deste artigo

~. - A lei assegurará o controle popular na prestação '

dos serviços públicos, através de conselhos de usuários eleitos diretamente
e Ql.Je terão competência decisória emquestões atinentes aos requisitos fi

As no 22 Artigo desta emenda.
Parágrafo único, Os responsáveis pela prestação dos servi 

ços públicos, sempre que solicitados por órgãos pUblicos, sindicatos ou as
sociações de usuários, prestarão informações detalhadas sobre planos, proj!
tos, investimentos I cuetcs, desempenho e dell'ais aspectos pertinentes à sua
execução

Suprima-se o artigo 360 do projeto da Comissi:lo de Sis
temat.ização~ -

JUSTIFICATIVA

E totalmente impróprio manter um dispositivo que v ío
lenta direito adquirido de funcionários que, ao longo de sua e
xi.fleia insUtui:ram caixas de orevidência Estas caixas não p~

dem ser consideradas como fonte de mordomia Longe de ser mordo
mia, como acontece nos altos escalões do governo, a contribulç'ão
do Estado a estas entidades, é na verdade uma espécie de comple
mentação aos baixos salários que recebem estes funcionários

Os funcionário~ do Banco do Brasil, Caixa Econõmica,
entre outros, em que pese serem a base estável destas institui
ções e de terem nelas entrado pela via do concurso público (sis
tema inverso aos "trens da alegria U ) recebem salários que não
cccresccncem à sua verdadeira importância.

Cabe aos Constituintes evitar que esta injustiça seja
cometida

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 86

Inclua-se o seguinte inciso XI ao artigo 86

do Projeto da Comissão de Sistematização'

EMENDA SUBSTITUTIVA
OISPOSITlVO EMENDADO: ARTIGO 1132

Dê-se ao artigo 113~ do projeto da Comissão
de Sistematização 1 a seguinte redação;

Art. 11' - Os ueputaocs e Senadores recebe
rão, a título de remuneração, somente subsídios fixos, sujeitos
aos impostos gerais, inclusive o de! renda e os ext raommér í cs ,
vedado qualquer pagamento de ajuda de custo

Patágrafo único _ O subsidio _dos pariament,!

res será fixado por decreto do Presidente da República no iní
cio de cada sessão legislativa

..r.rO"~ITl"C'~.O

EMENDA ADITIVA
Inclua-se onde couber, no projeto da coní.ssão de Sis_

temet Izaçêoj -n.a.~ 7F, elo UAFl:o..to .iI d-o 7i-/t...lo .a , t!>tAcl<

"'-~

Art O Estado tem o dever de proporcionar integral
mente, aos incapacitados física, mental ou sensoria\me~te, o ha:
tamento, a educação, a habilitação, a reabilitação e todos os cu..!
dados especiais condizentes com a sua condição peculiar

Inclua-se no Capítulo referente ao menor, ~r projeto

da Comissão de Sistematização

fUtolluST""Açio

~(4.k !:!l/! .J<, Tâz.J.o.Ri b',-",k ..",~

§ 22 _ A violência e a tortura são punidas por lei,

constituinpo circunstâncIa agravante o fato da vitima ser menor
de la ancs ,

-~-:.....~
Art As crianças e adolescentes gozam de crctecêc

especial do Estado, quE! lhes assegurará condições ee vida e pl,!
no desenvolvimento. e cofbe , na forma da lei. toda e qualquer
violência, exploração ou opressão contra eles praticada.

§ lQ _ Qualquer cidadão é parte legítima, com direi

to de representação e petição aos poderes públiCOS: em defesa
do direito ou contra o abuso de autoridade contra menores de 18

Parágrafo ürucc - Cabe ao Poder Público proporcionar
aos deflciente~ f!sicos as condições adequadas ao exercício do di
reito de vct.c • -

EMENDA ADITIVA

VI _ Será garantida aos servidores do Poder

Executivo, do Poder Legislativo e do Poder JudicIário, a parid~

de de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assem~

lhados
Parágrafo único - A. lei estipulara limite

máximo para a fixação de vencimentos dos servidores públicos em
todo o território nacional. incluIdas graU ficações e vantagens
pecuniárias de qualquer natureza, a qual será também respeitada
na fixação de vencimentos ou subsídios de ocupantes de cargos !.
letivos. magistrados. membros do Ministério Públ1co, empregados
e dirigentes das pessoas da administração indireta.

Art. 86 ••••••••••• ~ •• ~ •••

EMENDA. SUBSTlrUTlVA
DISPOSITIVO EM~NDADO; ARTIGO 86

Substitua-se o inciso VI, do arligo 86 do
projeto da Comissão de sistematlzaçl:lo.

EMENDA lP15489-S
ê' CONSTITUINT" LUIZ GUSHIK"N

P PLENARIO

XI _ E faculta'da a contrataçl1o de servidores
pelo regime comum das leis trabalhistas, apenas em casos de com
prcvaoa necessidade, e de impossibilidade de pto\limento de catqo

que possa satisfazê-la de pronto
§ l~ - flessalvada a hip6tese de ser temporá

ria a necessidade. se terá por obrigatória, no prazo de um anO,a
criação de cargo público que atenda aos fins que ensejaram a co,!!
tratação na forma deste inciso, ou se já existente este, seu re.§.

pec t Ivo provimento por concurso. com o consequente desligamento,
em qualquer caso, do servidor contratado

§ 2D _ O desatendimento deste disposit1vo,c,!
racterlzará a cccérêncãa de ato lesivo ao patrimônio público, ~pa

ra os fins de ação popular, que poderá ser proposta por qualque;

pessoa física ou jurídica.

'~C"..o/CO,... IIM,uICO'''Ulo -+-__...,

Art. 86 •••••••••• ~.

'ENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. Capítulo VIII, trtúlo IV, do projeto da

Comissão de Sistemat!zação....

..".- UnO/JUlt.'lCAC:lo' ---,
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JUSTIFICP.TIVA

ít·

fu'~~··;=]

r;-;-7;;;;]

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Titulo X

InclUa_se (inde ccuber e TItulo X) ])tVt lnb~.k7~ !/i.4.tA.-h f-r/"tA.e>.

O dI,.,helt'o pÚb!J.CD e o patrimõnio do Estado são
bens de propriedade ccfet.Iva, Eles pertencem ao povo e a
gestão e administração deve ser rigorosamente controlada Além
disso, o enrlqpeclmento individual através de prática de atos
ilic!tos e lesivos à soberania nacional não pode, em hiPótese
alguma, ser admitida. Nesse sent.Ido , propomos a inclusão na n,2,
va ConstItuIção de um dIsposItivo Que puna, severamente, com o

confisco de bens, além de outras penalidades criminais, as pe~

soas que tenham enriquecido ilicitamente, dilapidado o dinheiro

públ1co ou lesado O patrinônio do Estado.

At't~ _ Serão confiscados os bens de pessoas que,
comprovadamente, tenham adquirido fortuna por meiso ilícitos,
dilapidado o dinheiro público ou lesado o patrimônio do Estado,

independente de outras sanções penara,

PJ PLENARIO
m- ~ Tu'o/.u.".~~;i~

central, é necessário incluir un dispositivo que propicie aos '

funcionáriOS deste órgão una forma eficaz de part Icâpar das dec..!
sêes ,

A ausência de uma controle mais ativo por parte da socieda
de brasileira inclusive neste setor , tem levado à existência de

uma "maf'La de liquidaçao" que tem causado enormes prejuízos ao
!losso pà Ls , Por outro lado conforme exposto em audiência publica

da Subcomissão do Sistema Financeiro pelo Dr.Helio aontempc, ec.Q.
nomista do Banco Central - os técnicos deste órgão têm oportuni

dade de, através de mecanismo apropriados, detectar previamente'
os desvios e irregularidades constatados no sistema financeiro.'
E fato porém, que as soluções adotadas para os diversos casos,'

dependem multo mais de decisões politicas alheias ao corpo do Bal!

co Central, tendo em vista. a pr6pria capacidade do poder eco nem..!
co de inibir a ação fiscalizadora deste órg~o ~

Em vista disso é Que estamos propondo a inclusão no texto'
eonstitucional de um dispositivo onde se prevê a eleição de um '
dos diretores do Banco Centra.l pelos funcionários, partindo dos'

~eguintes grlncIpios:
1) 0$ fUncionários do Banco Central são devidamente quaã r

ficados para o exercício de sua funções, tendo se submetido a
concurso ptjblico - B forma mais democrática e justa do governo I

recrutar seus funcionários;
2) assim sendo, conclui-se que são pessoas conscientes de'

sua próprIa cidadania, sendo portanto potencialmente capazes de'
defender a coisa pública;

3) eâeqendo entre si um dos diretores do Banco central, os
técnicos passam B ter um canal ele eomunãceçãc direto com a dire

çãc do Banco;
4) este diretor eleito, sendo representativo do corpo de •

funcionários, poderá ter um comportamento naâa corajoso e ousado

no exercIclo de suas funções, na defesa da coisa pública.

EMENDA ADITIVA

Art. • - O menor de 18 anos tem absoluta garantia de

proteça-o previdenciária, seja ele trabalhador, aprendiz Ou est~

giário.
Art. _ A lei assegurará aos acusados t maiores ou m!

ecees de 18 anos, ampla oe rese , garantIdo aos menores de 18 anos

B inlputabllidade
Art. - üar-se-â habeas corpus sempre que alguém, m!

lar ou menor de .18 anos, sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalid~

de ou abuso de poder.
Art. t. ccnceorda assistência judl~lária gratuita aos

necessitados. maiores e menores de 18 anos, na forma da lei.
Art. A presença de advogados é obrigatória nos pro-

cedimentos policiais e administratIvos referentes a menores de

J6 anos.
Art. Os atos Judiciais, policiais e administrativos,

referentes a infratores menores de 18 anos são sigilosos e deve
rrlo ser incinerados quando os envolvidos completarem 16 anos de

idade
Art. Nenhum menor de 16 anos será mantido em inst"r=-

tuiçlIo fechada de nenhuma natureza

Inclua-se no cspl tulo referente ao menor f no projeto
da Comissão de Sistematização.

m- .U,",...."'cA;lo, --,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART no

HJmm DO I IM; E OUTROS

uuOI.u.""CA;Io' --,

EMENDA ADITIVA

PLENARIO

Inclua-se nas DJ.spos,lções 'I'ransJ.tórJ.as o .segu:z.nte artJ.go.
rrz,...ck....~bell-: "

Art. - FJ.ca revogada a LeJ.. n!! 7170/83 (LeJ.. de Se-
gurança Nac,1.onal).

p::'~~";.J

tb7~';7;J
.Ud... 'COMIU.ol."I<~M'lJlo- ..,

['!JPLENARIO

EMENDA lP15498·7
t:CONSTITUINTE EDMII SON ytl! :;ur,Lu.l.'o/eoWI1II./IU.'oM1U:ro'-----__-,

EMENDA ADITIVA

Inclua-se no item VIII do artigo 17 do projeto da Comi!.
510 de Sistematização:

m- ,U"",U....'CA~.O

fl7ós""=:J
fui~'EJ

JUSTIFICATIVA: A proposta que apresentamos, aj~sta a dlsposlÇãO~O
interesse da Classe Trabalhadora.

f) em caso algum! a paralisação coletiva do trabalho será consider!,
da, em si mesma,! um cr íne ,

Parãgrafo único~ t: vedada a guerra de conquista.

JUSTIFICATIVA

A Lei de Segurança xecaeee r é a prJ..nt;apal arma jurí
dica contra a dem.ocracia e a IJ..!='erdade do caeaêêc , Representa
o símbolo da legislação autorJ..tár,l.a da dJ..tadura mJ-IJ..tar.
A sua revogação representa um corte com a sJ..tuação ccnst.auuca>

anal ant.eruor e a afJ..rmação de uma nova ordem det"ocrática.

SUbstitua-se o Inciso V, do Artigo 17, do Projeto de Constituação

da Comissão de Sistematlzação, pelo seguinte dIspositivo:

A redação proposta é bem mais adequada ã indole pa

cifista do povo brasileiro. E, sobretudo, mantém a prOibição de ser

encetada uma guerra de conquista.

U,..ol.u""'c..;••

Ao UANlfESTAÇ:W COI.,ETIVA

JUS'UFICAÇÂO

a) é livre a manifestação coletjva em defesa de .rnteresses grupals l

associativos e sindicais;

b) é livre a greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a ~

portunidade e o âmbito de interesses que deverão por meio dela d,!
fender, excluida a iniciativa de emp:r.e.gadores, não podendo a lei
estabelecer outras exceções: j _
c) as entidades representativas d trabalhadores, na hipótese de
greve, definirão os servrços ~nciais e indispensáveis a serem
mantidos para o atendimento das necessidades inadl:§vI3'fc: da comun!
dada,
d) a manifestação de greve, enquanto perdurar, não acarreta a su.!

pensão dos contratos de trabalho ou da relação de emprego públIco;

e) a lei não poderá restringir ou condicionar o exercício dessa 11
berdade ao cumprImento de deveres ou ânus'

Dê-se ao art. 89 esta redação:
Art~ 89 Os confl! tos internacionais deverão ser re

solvidos por negociações diretas, arbJ..tragem e outros meios pacifi
cos , com a cooperacão dos organismos internacionais de que o Brasil
participe.

~---__-'LrUl<.C/~OM".lOI'~I<OMl..~------_.,

EMENDA lP15503-7 ..."' -;
t: CONSTITUINTE JORGE ARBAGE

F' fNllRTO

Suprima-se o Art. bIS e seus parágrafos

A Emenda coíbe a concessão, por parte da união, de grande a
rees de terras, pratica inCOMpatível com a ceecccae r eeçêc do acesso
à propriedade da t e r r a ,

Multos ex-milHares, CDmprovadamente envc.tvjcos em atos polí
ticos no passado, julgados nas Auditorias Militares, foram declara _

dos incapazes física ou mentalmente para o serviço militar, com a
observação do que "pode prover os trelas de subsistência", tais ex-mi
litares pos sutee e possuem condições de saúde satisfatórias e que p~
dem ser comprovadas ~

Como medida de justiça, que se uos sa fazer a ex-militares de
carater integro, que defenderam, muitas vezes com secr r r íc i c da orc-.
p r La liberdade, a Ordem Constitucional vigente ate então, e que pe _

las razões acima estão até os dias ncesentes sofrendo injustas dis _

cr.ímínações , deve a Assemblela Nacional Constituinte proceder à rep.,ê.
ração merecida, aocs tão longos e sofridos anos de Jeju'll ceeccrat í co •

Dê-se ao Art~ 320 a seguinte redação
"Art 320 _ A alienação ou concessão, a qualquer titulo de

terras públicas federais, estaduais ou muniCiPal.S,!'
feitas a uma só pessoa fisica ou jurIdica, ainda Que por interposta
pessoa, não poderá exceder a área de 500 hectares, excetuados os ca- I
eos de cooperativas de crocuçêc originárias do processo de re ro rna

Agrária

JUSTIFICACAO

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

A figura do "Estado de Defesa" proposta pelo relator nada mais
é do que uma mera adaptação do Estado e das Medidas de Emergéncia, in~
trumentos arbitrários e autoritários incluídos na Constituiçao are- :
silelra durante o regime militar~ Sua manutenção, ainda qve sob outraI
forma, é lnadmi~s!veL no regim.e ueaccret tcc que pretendemos Construir
Por isso propomos a sua suceessãc ,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO. EMENDADÓ: Art. 236 e parágrafos

JUSTIFICATIVA

"'fI,5~t(Mlcione-se ao canut; do art. 475, logo após a palavra "admi
~", a expressão "POR DECLARAÇJW DE INCAPACIDADE f!SrCA OU
MENTAL"

EMENDA lP15499-5

te: CortSTITUINTE EOMILSQN V~~~NTIM

.JUSTIFICATIVA

Acreoito Que o controle da ccf.ee pública pelo conjunto da

sociedade deva se dar en todos os níveis, principalmente por pa!,.

te dos funcionários púb1icos~

Apesar de nossa cultura ser ainda muito carente deste zelo I

pelo que é de todos, sendo a consciência dos direitos da cid~

dania uma coisa bastante rara entre n6s, verifica..se em vários'
setores da socfecaoe , principalmente entre os assalariados, uma'

preocupaçl'j'6 crescente com a administração honesta da coisa pú
blica

Neste momento em que estamos elaborando uma nova Constitui_
"no e definindo o papel de orgl:los Uo importantes corno o Banco I

;k~f~ 1~1
In'Clua-se no capítu~ema Financeiro, do pro

jeto da COMissão de Sistematização) 0MJk (,Q1,Ahe~: -

Art. - Um dos diretores .indicados pelo Presidente da RepQ
bllca deverá ser funcionário de carreira da Banco Central e ele!
to previamente pelo conjunto dos funcionários desta instituição,

dentre os de competência técnica já comprovada no exercício de

suas funções anteriores.

Art. - Fica extinto o Conselho Monetário Nacional.
lIatizaçllo:

EMENDA ADITlVA ~ Vt

Inclua-se no titulo X'- o paojet.c da Comissão de Sist~

~. • Todos Um direito a meio ambiente eadí.o , em 2

qull!brio ecológico, à preservação das paisagens e do patrimônio'

hist6rico e cultural da coletividade.
§ lt! Qualquer pessoa física Jurídica, domiciliada ou s~

diada no Pais, bem 'Como o Ministério Púb Hco , são partes leg!t1~

ees para propor ação que objetive a defesa do equilíbrio e da sa
nidade ambiental e a proteção do patrimônio artístico e da fauna I

e flora.
§ 22 A lei tipificará a prática de atos atentatórios ao

eetc ambiente, para fins de atribuição de sanções criminais e ad
Mlnistrat1vas, sem prejuízo de eventual resccosect rrzacso na 6rb,!
ta civil •

§ 3" A realização de obras, serviços ou qualquer ativi

dades que possam causar danos ou alterações sensíveis ao meio am

biente, depender é de autorização prévia do poder público~

§ 4lil As áreas territoriais compreendidas pela floresta'
amazônica e pelo pantanal mato-grossense, por constituírem patuã

1I0n10 nacfonaj de interesse geral da humanidade, são área ecológ,!

cas especial de ocupação e uso do solo e subsolo.

EMENDA lP15497-9
tJ Constituinte Luiz Gushiken

f!i PLENARIO

EMENDA lP15496-1
l'"' CORStituinte Luiz Gushiken

.Lu..'o/COM.. 'I.,.,,"'~M'If... ------____,tJ PLENARIO
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Dê-se ao § 212 do art' S9 a seguinte redação :

EMENDA lP15505·3
f'J DEPUTADO IBSEN PINHEIRO

PLENARIO
'LuI.'o/ccw1uJo/."..o.".do- ,

f!~~~"~

5'~'J87J

v - desapropr:1ar áreas pertencentes ao
Estado e unaâo, quando para a construção de p-ré

aaee destJ.nados à prestação de ee'rvaçce de saú-
de e educação; -

VI: - fiscalJ.zar as aeava.ãadee das ecncaasae
nár.1.as de seevaçoe públ~cos mun.1.c~pa~s estadua~;
ou federaJ.s exa.seenues no municíp~o."

JUSTJ:FJ:CAÇXO

JUSTIFICAÇJi.O

'I'01:n:)U-.se hábito, ro Bras~, às vésperas das eleiÇÕeS. os
Governos federal, estaduais cu rmmicipais fazerem propagan.1a de suas ad _

rniI11strações, através dos seres de camm1caçâo pertencentes a órgãos pú _
bUcos.

Nossa emerxIa visa a coil:lir essa p%ática. que, além de
ClIleX'õU: o erário pÜbl1co, objetiva rnanip1lar a opinião púbUca.

S 212 _ A remuneração das Deputa~os Estad~ais será fixada

observado o limite de dois terços do que percebem
como subsídio e ajuda de custo os Senadores e üe.,

putados Federais.

Sabemos que mua.tee vezes a Un.1.ão e Estado possuem gran
eee fa~xas de terrenos .1.naproveJ.tados, enquanto o mun~cíp~o care
ce de área para l.mp1antaçâo de seevacee fundamenta1s como saúd;
e educaçâo ,

p.ry,;ô'á':P"R"]

flW'~ãIã7J
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47~ : : ... :::.::::::::::: •• :::~'. :: •• :.: •• "::::'. :.: ••
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111 - •••••• _•••• _._ •• _ •••••••••••••••••••••
IV - .,_ •••••• ••••••••••• •• •• •• • ••••••••
V _ ••••• _ ••• _•••••••• _....... • •••• • ••••••••••

VI _ prisão especial mesmo depois de condenado,
VII _ promoçáo a graduação ou posto imediato a cada 20 (vin

te) anos de inatividade, independente de Qualquer requT
dto, e:xigênc1a ou inspeção de saúde, contados para efeT
to de promoção à partir da data da transferêncla para ã
reserva remunerada ou reforma e para fins de percepção
dos proventos do novo posto ou graduação. da publlcaçllo
da promoçao.

Art

EMEmA M:DIFICATIVA

Dê-se ao Jnclso IlI, do § 19, do art. 66. do capItulo IV_

Dos Munic!pios, do Titulo IV, a seguinte %edação :

TUTllNUIIl"CA;l.

"Art:. 88 .

"Art. 66 ••••••• _ .

TUf.'.un"",~;'..

ACreScE'~._se ao Artigo 476 os incisos VI e VII com a seguinte reda
ção: . -

T.IT..'.un'''c&çi. ---,

nJ: - roanter os programas de alfabetização e o Ensino de
1..9 Grau, através do repasse de verba federal, prev1aJrente

orçada de eecsec can paráretros financeiros baseados rD

.núrtero do COl."p:l discente em relação ás unidades escolares

Jnstaladas na área territorial urbana e rural de cada nu
nlclpio;"

:Pretende a presente erenda c;I!J8 os m.m:I.c!pios tenham a res
p:msabilldade dos prograttaS de aHabetizar;ão e de Ensino de 19 Grau. nas

can recursos da área federal, segundo o critério que estabelece para a fixa

ção do valor dessas ve1:bas, para que nelhor fOssallI desinc:urrbir-se dessa ta:
refa.

Dê-se, ao itan n, do art. 86. a seguinte rroação :

-Art. 86 •••••••••••• _••••••••• _•••••••••••••••••••••••

............................................: .
n - o J.ng%esso no servacc público, sob qualquer regi _

100,~ sempre de aprovação em ccncurso público

de provas, obedecidos os limites: de idade de m.inuro
de la (dezoito) anos e náxirn de 50 (cinqüenta) anos.
Será assegurada a ascensão funcional. na carreira me _

diante praroção 011 provas internas e de titulos. cem
igual p=; "

Diversas categorias pxofissionais já têm direito à apeseeea

dorla especial, caro ê o caso, fCt" exenplo. dos professores.

JUST'IF'ICACAo

JUSTJ:FICACAo

JUSTIFICACÂO

c) voluntariamente. apjs b;inta e cinco anos de servi 

co para o harem e trirtta anos para a nulher, resguarda

das as con:ruIstas de cada categoria em relação ao ten'p:I

de élp:lsen\=adoria;"

tê-se, à alínea,S. do art. aa, da secão IJ: - I:QS SERVIOORES

I'OBr..Icos CIVIS - do Capítulo VIII. do 'l'itulo IV, a seguinte redação •

o proJeto s1l.en:::io1, na parte. relati.va aos ~I:esPúbli
cos Civis, quanto aos l.lmites de idade rnín1no e wfudm:, para ingresso no

Serviço Público. E)lterdetlos~ esses devam. ser fixados em 18 e 50 anos
~vartEn. .ccec Já sói acontecer..

Não se pede conceber, p:lrtanto, que a nova C:mst:1t:uição ve

nha extinguir esse direito, que representa vertJadeira con4uista para essas

"cat.egor~p:r:ofissicrais, numflagrante retmcesso BTI rossa legislação.

PlE:N~RIO DA A. N. C

EMENDA lP15516·9
l?

pr;;~~"~

rç;-;:'8illJ

Art. 75.

o defensor do povo é uma ancveçâc , a ~osso ver eesee

b.1.da, po~s suas atr1bu;Lções são vistas em outras f.1.g'.lras como

os Deputados, o Supremo 'l'r.1.buna1 Fedelê'al ou do própr:1o Governo
Federal. Além do tnaa.s , não gox: dado a ele qualquer poder, sendc

aseam, f~gura propicia ao "cebade de emprego".

, tê-se, ao § 29, <b-;i:-~. do art. 29, da seção n ~ Dos Parti-

dos PoUtioos - do caplbll.o V, do Titulo zr, a seguinte redação

"Art. 29 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• :._ •••••••

A providênc.1.a é neeeeeéeaa, ccneaeexendc que a câmara
de Vereadores precaee , para atuar, dos me.1.os essenc~a.1.S. dos re
cursos ranenceaecs que lhes são dest~nados ccneeaeucacaaãmence ou
em v.1.rtude de 1e1. !

Supr.1.ma-se o art~go 44 do ProJeto de ConstJ.tu:1çâo

A emenda proposta (item v) facilitará a solução'- desse

problema. com ~nquest1.oná.vel beneficJ.o palê'a a comunJ.dade.

Quanto ao .1.tem VI, sabemos que estas concess~onár~as

na prest~ção de seus se:v~ços, geralmente acarretam transtorn~
ao mun:1c.1.p.1.o_ e ao c~dadao, sem eX.1.st.1.r, no momento, amparo legal
pa-ra chamá-las à responsabl.l.1.dade. Esse o mota.vo de nossa emen
da.

§ 29 são cxmsiderados partidos de âmbito nacional, e

o::tlO tal, cx:rn direito ao acesso aos rreãcs de canunica
cão de massa e aos recursos do Flmdo Partidário, os que.

estejam organizados em fcl.o rrenos um terço das Unidades

da Federação e que. tenlWm, nas íil'bn1as eleiÇÕeS, obtido

representação parlamentar na câmara dos Dep.1tados 01

A presente atenda nos foi ~ida pela cãmara Municipal. de

Dlvinôpolls. a qual subsc:reverros PJr o:msiderar que nelhor se o:aduna can a

realldade brasileira.

JUSTIFJ:CAÇXO

krescente-se, on1e.~, IO Titulo u, capí;tulo v, seção I
- 00; Direitos Políticos, o seguinte artigo :

Acrescente-se ao art. 75 do Projeto de Constitu:l.ção
seguJ.nte .1-tem V:

JUSTIPICAC1í,O

::::::::::.-:::::.-:::.:..::::::::::::...........................................

"Art. :2 vedadaa p.lbllcldade, em to:1o e qualquer mllo de

CDll'l.1cação pertencente a órgãos públicos ttUlÜ.Cipais, e.s

t:adua1s cu federais, das respectivas administraçÕes, n:t

pr8ZO de um.mo antes da real.izaçâo de eleiçÕes. salvo em.
.... do __ 1nte<eBse plbll=••

o Execut~vo mUnic~pa1 nio pode submeter o f unC.1.crnamento
da câmara de Vereadores ao seu ampéz-a.o e capr1chos.

.L...lAIO/~.Wlltl.'.U••• ", ..... ---,

EMENDA lP15509·6 ..". ---,
lB Const~tu.1.nte ROBERTO VI'l'AL
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l" consuto'nto l'OBERIO v=.

[!! plonárlo

pr;~~;~

rrrJ';Jã7l

rrr;;~~"':J

crni"~787J

"Art. 66. • •••••••••••••••••••••••••••••••

I - •••••••••••..••••.••••..••••••••.••••..

Xl - •••••••••••••••••••••• ~••••••••••••••••

XIX - •••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••

I IV - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

'L.d."'c.w"d."I>I~u,,,lo

PlENl'iRIO

üê-ser-a seguinte redação ao inciso IX do art. 86:

IX - a lei fixará a relação de va!or entre 1" ma
ior e a menor remuneração no serviço pl1lico. ob
servados, como limite máximo e no âmbito dos res

pectivos Poderes, os valores percebidos como ré:
muneração, a qualquer tItulo, por Parlamentares
Federais. Ministros do Supremo Tribunal e Minis
tros de Estado.

Os verdadeiros abusos diariamente denunciados pela so
ledade. no que concerne à fixação de vencimentos. vantagens ou gratifi:

eeaes rigorosamente incompatíveis com a realidade nacional. devem ser
olbidos pelo próprio texto constitucional, a fim de que a norma impedi
iva"-erja revestida de maior amplitude e eficácia. -

§ IR _ O subsídio será composto de parte fixa e parte variá -

vel, ell Igual montante;
§ 2Q - A falta a 25% ou mais das votações importará na perda
, da parte variável dos subsIdias.

S 3D - O subsídio e a ajuda de custo terão seus valores .rea.,
justados nos mesmos índices e nas mesmas ccasãões dos
reajustes dos vencimentos dos servidores públicos re.,
derais

5 41:2- Além do subs!dio e da ajuda de custo, Deputados Fede
rais e Senadores terão direito à moradia e ao transpor

te. aéreo até a Capital da República.

A emenda ora proposta tem por objetivo tornar mais cristal i 
na a reeuneeecac dos Parlamentares, ao mesmo temCo em que fixa um
critério olJjetivo de reposição diante do processo inflacionário.Pon_
dere-se que tal mecanismo avul ta como indispensável dada a fixação

quadrienal dos valores dos subsIdiaS e da ajuda de custo

Por outro lado, a bipartição do subs.ídio entre parte fixa e
parte variável viabiliza a < .3truturação de um mecanismo de estímu
lo II assiduidade nas votaçó (';. emprestando assim, maIor dinanismo à

ativIdade legislflt .Lva.

Suprima-se do art 113 a expressão REPRESENTAÇAO, acrescen

tando-se ao mesmo parágrafos III , 21l • 3Q e 4!i! , cce 'a seguinte re _
daçl(o

JUSilFICP.iIVA

A expressão I a qualquer título I. constante no texto. te
ria o condão de conferir cunho remunerat6rio aos direitos à mora-

, dia e ao transporte aéreo, conferidos aos Parlamentares Federais.
E acaeiano pcncerar--se que tais direitos são concernentes

l peculiar dificuldade da moradia na Capital Federal, bem como às

consideráveis distâncias da mesma aOS zs taccs-meebrcs ,
Portanto, por não constituirem-se em remuneração, e sim em

direito decorrente de situação excepcional, moradia na Capital da
República e transporte aéreo conferidos aos Senadores e Deputados

Federais, não podem influir na fixação dos subsidios dos Deputados

Estaduais.

TUTll,.utt,''''.d. ____.

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se ao art. 66 do Projeto de Const~w.ção

8"gu~ntes i tens:

..
EMENDA lP15506·1
tJ DEPUTADO IBSEN PINHEIRO

•

PtENARID

~DA lP15507·0 ..~. ~

(!J DEPUTADO IBSEN PINHEIRO
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DEl?UTADO DIO.lISIO IU\GE

1L~I/·c...tliil
Inclua-se o seguinte at;'tico no:r;eção 'J.V - dos Mini!!,

tros de Estado -~ ~ ~

Inc].ua-se no:

"Artigo 54 - Compete à Unúi:o:

xx - "segurança e hlgl.ene do. Trabalho".

EMEUDA lIODIFICATIVA (,.f,
Dispositivo emendado - Caput do art. Jrlf'do t'roJeto de Constituil

çãõ da coru.esãc de Slstcnati..aç50.

Dê-se ao art. 60 do ProJeto ee Constituição c!c:t õcní ssjio do 51ste

lI'lathação, a seguinte redação

o prazo de ressoa te ert títulos cTn divido:> n.... ';1 t,1 C. "0

(vinte) anos, é deF.(tsiado, é: r:ll<:lSe ur>a C'crncã,.., 1'.11 urooorr-os
a retluar50 do prü"o 'larü lO(clI:'7) aros }\ s\bi<"~ttl.jt;" ,.~ 1I~/

lavra dinÕ1eiro o(')r rroodn corrente tl;'r. o rol'1~·!.1· fi 11.1 rC'1 rc: /

clefini~ão.

JU5TIFICNl'I"A

No ambl.ente de trabalho é precJ.so mul.
to maJ.S que saúde. A hlgJ.ene e segurança do trabalho como es
tá na Const:LtuJ.çâo vIgente é mUJ.to ma1.S abrangente, evoluí

da e d1.nâlll1.ca4

Corno está colocado no AnteprOJeto de Cons
tituJ.ção, ora em debate, ouve um retrocesso do d:J.reJ.to do

trabalhador e em nada evoluJ.u.
Portanto. o termo "seguranca e h:..g:J..ene do

t~áiho" é abrangente. completo, assegura ao trabalhaàor a
el::l.m":Lnação dos r1.5COS de aCl.dentes e doençasC'do trabalho

meios de a conservªr.

Saúde é o estaào de uma pessoa, enquanto

higJ.ene é parte da med:J..Cl.na relat:Lva à Saúde e aos dIversos

JUSTIFICATIVA

,.JUST:tFlo..TI.VA

Uma das caracterist:J..cas fundamentaJ.S do Es

tado Federal. é a de que as atr:J..'bu:J..ções da Un3.ão e das un:J..dQ.
des federadas são fixadas na Constltu:J..çâo, por mel.O de uma

distr:J..buição de eompetênc1.a.
Desta forma, tendo em Vl.sta as normas básl.

cas const:J..tue:1.onais que consagram o pr:J..ncí:pl..o da :J..gua1dade
perante a lei e as que dão competêncJ.a à Unl.ão para le9:J..5
lar sob prOdução e consuma, :..mpôe-se seja também defer1.da a
Un:Lão a competênc:J..a para legJ.slar sobre norm<tS gera.I.S â res
peito da .,ropaganda comercJ.al, como med1.da de coerêne:J..8 e de

just.I.ça.

Art .. 132:

G2 •
Art. };Jf - O nunic!pio z e,....er-.,,!.!-.;' per Lc i /

orgânica, votad e"II dois uurnos e a!Jrovi\da ncr- M,lJn:::-ii" '::C ..c tos

da Assembléia Le~islativa co Estado. que a promullJcor.1', atencliCos
os principias estabelecidos nesta CGnstituiçõa E! na CcnstitLição

do cespeceavc ns eeec , cr- especial os sElS'uintcs

Dê-se a segu1.nte redação ao l.ncJ.so XX do

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO E"lENQADO: Art~go 54 anca.se XXIII a.eem "5".

E' praxe cO'lstittlcional a L(.i "rr-J-ic1 dos

Uunic!pios ser elaboraêa e vo ceda ,elas r sacncrõaoe i,(rC'isl,1' !//
vaa dos nseeece , o que cecear-ente t1.ür5 w:..ü unidüc'c. c...:lior OI suo

elaboração.
Os I"lunici:pioG CCr'. hcnro5Õ\s c-..C'c:;.",êios, ali

despeito do na.í.ox connecnrenec da llClCl1lii:lri<lN"C'5 «:;,,- SUtiS TC',.,iõe:;

não estão $uFicienter.:cnte prcpnrnt:o'iX eM S\1:'S C~I"":'1...s : \1n1.<"1..\ a í.s ,
nos aesceeee de )uridicidac!e c tenica lCCli.!>Jallv.I, ,jl,í MH • " t.!:!,
do convenâ cnt;c que se jn dI;! connetê"\cl<l crlb 1'I.550I""b1"1" Lo .. l 1...,ti

ves estaduais, <1 elaboração ela Lei Orn5ncitl dos 'ltlIlicítoio ••

XXIII - leg:lslar sobre
s) normas gera:J..s sobre produção e consumO,

bem como Sua propaganda comerc:J..al.

o termo Saúde não é tão abrangente quanto

EMENDA lP15530-4
f:J
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EMEnDA ADITIVA

DI::PUTADO DIO.';I5IO HAGE

Dispositivo a recebe-e acxês cí.no - Art. 91, do ProJet.o de ccns

titução da Comissão de Sister.at.b:ação -

O dispositivo citado. ou se]<l o art. 91, pé.1ssará a ter a sS!l/
guinte redação :

EHEUDA Jt}TIVA

Er'Ienda aditiva ao art. 87, do Projeto Constituição da COMissão

de Sistelnatizaç50 :

o § 19, do art. 318, do ProJeto de Canstitu'":r.ç:o, : lS:Oürê a te

a seguinte redação :

o bene-Fíc1Q de !,ensão ~or Plorl;c corJ.E>5!1CiLC:::-.1 .. toJta

lic!ade da reMunernc;ão. dos rroventc5, C'ratificaçr.cs a Lcrla is

vantasrens pessoais do servidor fa1ecit:o.

IV - De dois car{'os públicos de rrédicos
V - De dois car~os públicos de )ornalistno:;: Clo r.lthtllis

tas,

JUSTIFlCATIVJI

A redação propest a garante ao Deputado ou Scn.!!.

dor afastar-se para, dentre outros cargos. exercer também a Pr~

s rdêncra de empresa públlca ou empresa de eccnomra nn s tn esta

duaas , sem perder o mandato. A medada torna mar s abrangente a

pe rrm s s âo cons tu tuc ronaã que Jâ contemplava o cxerc Ic ro de cal:.
go de secreeãrnc de Estado

o exarcIcio da profissão de 1'"&~1!co, "cl.,$ pcculi.lI 1c12,/

des que apresenta, Justifica ti aCw.,ulaçãr.l rc....\,l.rcro.dn 1lC' dai ~ I
carCJos publicas. A inclu..ão da prerroC'ativa no te"<to (.on~lit.!:!/

elonal, loncre de se te):: constituit'c eli uri rriV!.li<lC iniu~ti ..

fica\'cl, como ora se pt"etcnde enten~'cr, !OI rC'u~10m(,.clt' l,r \.ICl
fico convcncinento do CnnfJrc:::lzo NOC"J.l'lnü.l, üntr' C'~ ir,'\'~\..í ...,~t~ /

•argumcmtoS cIUc:l, ã ~pOCtl. fol:ü1'1 in'looc"dos.
Longe, pois, dI:' se elirinur o instltlolo, :'ClJ:llUln-'ic,

até Il'C5mO, sua ül'lpl1élçíio. através im:tlusiío. t<tmhéM, dos Jl'I1I\E!./

lintéls ..§!.....!a~.~1.!~r CUJél!l ativic1ai!cs "Tl')fis·.inn.. t'i.llt~ti(.!.1
justificam a aCUIrula~ão de dois cargos públicos ~eIl'u"\erados.

JUSTIFICACÃO

Na prática se vem dcrtcrrs ta-z.ndo que os 'Wlt, j r n", ~.(

servidor (alec1do. não VCM recebendo l::.êd;;l.S <'5 ..,1~L ..., c r- .. }ll..

possuia o citado ser"·idor. C' borl até reSflO C:lo~ ";(' C'St.~Õ\J C'ça
que os pensionistas ee aposentados "\eI" re,:;r".,(l t< ... l(C'C"! c' /

corrctrul'.ent:e tudo aquilo que lha é devido. dn:i >l l"'(>c('~<"t":.\de

da emenda aditiva que torna1.á T.ais cristnlir.o (\ õlI:c-iLa ~ks I

beneficiados.

o seguinte -

JLSTIrICATIV)..

Acrescente-se ao art. 87, cO Projeto de ConsituJç'ão do!! ConissSo

de Sister.atl.zação :

Emenda modificativa ao art. 318, eJi' o:;:su § 1\', co ProJeto de
Constituição da Comissão de sister::atização :

Dê-se a scguanee rcdacão ao J.nC1SO I do art. 112 do Pr-cj e ec de
ConstltuJ.çâo

"Art. 112 - ••••••••••••••••••• , •• ' •.••

I _ mves t rdo na função áe Pr me rro-Na

mscrc , Nm rs t rc de Estado, Chefe de êtrs sâc 01plomát1ca perma
nente, Governador de 'rer-r r cõrro , Sec re tjir-a o de Estado, do OlS

tT1to Federal, de Terr1tóT1.0S e Prefe1.to$ das Cep i.ta i.s , ou even
tuajnente Pr-efe a t o , pres aderrte de empresa pdb j i ca ou empresa;
econcaaa rms t.a Eede-raas ou eateõuaas ,"

Art. JlR '~4."'.'."""'."

fi 1° - 1'. indenizaçoilc l!e terras nuo!l.s, ser':" :!ür-:>. er t:t.l.'J t'G I
da dívida ac;rária, COM clÃust.la ?oe Nata cm.rl:g;" ronatãria•

resgatáveis eM 12.anos , el" parce.lns j ':luais e Slocc<;qi\ 'tS, /

acrescidas de juros leC"üis. 1'. inC:l''ti::a~F.c e,!> ':Jc"I:c.llCI.las,
será serr.pre prev:l.ar-...ente ~eit:C' eM 1 CI:Dl. cnr.r.L .':'i..

EMENDA lP15526-6
l!J Senador RUY BACELAR

,.,,- ruJo'.uST"'c~çlo _,

r.r ....ooun'.,uçliO

EMENDA lP15529·1
1:

E fato público e notório que as causas em que a Previdência 50C131•é J..ll
teresseoa, inclusIve as relativas a ACIDENTES 00 TRABALHO e FI..lNOQ DE GAAANTIA

POR TEWO DESERVIço (mesmo que venha a prosperar a sugestão da nrLaçãn da sg
CUUOAOC SOCIAL - Art. 3332 do Projeto da Nova tonetaturçêc, passando as con
tribuiçlies a eles ccrcreenotdas a compor o FlJI',OO NACIONAL DE SEGURIDADE so
CIALe cuja programaçil:o abranqerâ as áreas da SAUDE, da PREVID~NCIA SOCIAL e

da ASSIST~NCIA SOCIAL), necessitam de maior rapidez no seu processamento e,

sobretudo, de mais acurada especialização nesse processamento, por se consti
tuírem tais causas no percentual majoritário entre as ações do mteresse
da União, suas Autarquias e amreses Públicas. E isto somente será consegui

do mantendo-se uma infra-estrutura adequada para a aplicação da lei, o que
se tornará viável com a criação da JUSilÇAPREVIOENClAAIA , com seus JUfZESe

TRIMAIS PRE:VIDOClAAIDS e MINISTÉRIO PúBLICO DA PREVID~NCIA SOCIAL, perfei
tamente desvJ.nculados dos demais Juízos e Tribunais Rederais (Tribunais
Juízos do Trabalho, Tribunais e Juízos Eleitorais, Tribunais e

.~:~:6ri:~~1:a~;:bu~ai;r:b;;~~s =qrár~~;;~\~;{;~::~:; ~l::~~:~i~::eral e

Isto se torna extremamente slmples e coerente quanto se considera que as

causas relativas à Previdlmcia Social se constituem, excetuadas as de A.ciden_
tes do Trabalho, sem qualquer dúvida, em cerca de 60%de todas aquelas que
tramitam pela Justiça Federal E, pelo próprio relatario da Comissão constl 

tuída para tratar do assunto, essas causas estão represadas naquele órgão, on
de em junho de 1986. havia 932 767 (novecentos e trita e dois mil e setecen
tos e sessenta e sete) processos pendentes.

Desconhecer que a SEGLRIDAOE SOCIAL tornou-se o segmento de maior impo.!.
têrcíe dentro da econ5mia nac:ional é desconhecer a reej.Iõade social e contri

buir para o rápido desenvolvimento da insatisfaç1:lo popular em proporções ja
mais alcançadas. Todos reclamam da morosidade com que as causas crevreeocté 
rias são processadas. tanto na sua fase administrativa quanto na judicial E,

no entanto, muito mais que Qualquer outro programa de governo, a Seguradade '
Social já atinge a quase totalidade da população brasileira (cOfl'l a pretensão'
de universalizá-la) sendo responsável, direta ou indireta'llente,pela sobrevi 
vêncíe de dezenas de milhões de brasileiros, segurados, dependentes ou assis

tidos. ~arada a Previdência, unicamente, nas contribuições de empregados
e empregadores, enfrentou, há pouco mais de dois anos, uma serrssnna crise
financeira, debelada através de uma inusitada campanha de cOlJ'tJate a fraude e
à sonegação.

Mas. ninguém desconhece, tarrbém, que a atual situação superativa do or

çl'1ll1ento da Previdência é, infelizmente, provisória e a crise deverá recrude
car se medidas preventivas efetivas ni!o forem tomadas. IoIedidasque venhamda
tar a Previdência de meios eficazes não s6 para fiscalizar e combater a frau-

• e a scnegaçi!Q (o que é feito através de Uila const@nte açãtl".de sua Fiscali
zação), mas tambémde rapidez e eficiênc:1a na cobrança de sua dIvida ativa
e n? defesa de seu patrimônio. providências essas que só se tornarão possI
veis se o Poder Judiciário estiver em condições de apreciar e julgar, com a
re-pidez necessária, as causas que lhe forem apteSentadas

'I -
No Titulo "DISPOSlçOES GERAIS E TRANSITóRIAS", ecreecentae, ~...f.a ~\.

Art ••• - Os cargos e empregos de Procurador Autárquica Federal t exis

tentes no SINPAS, ficam transformados em carqes do Ministe;io Publico da Pre
vidência, facultada a seus Membros opção para integrarem a Procuradoria ce
ral da UnifIo.

Acrescentar o Inciso VI ao Art 2Jl11

VI - O Hiníatérao Público da Prev.idência

bras apenas com relação às atribuições que lhes sadio coaetaoes para atender
as suas respectivas especializações

Acrescentar ao Inciso III do Art. 2312, a seguinte expressão'
UI _ Militar, do TrabaÍho e da Previdêrlc'ía.

Tal cobrança e defesa do patrimônio devem competir à Procuradona Geral

da União. pois o rundo de Que tratam os artigos 3352 e 337g do...AAteprojeto é
essencialmente da propria União, com recursos próprios e de fontes previstas
e definidas O Ministério PúbUco da Previdência, no exercício do "custo le _

gi!iõ", no desempenho de suas normais atribuições, deve agir "como fiscal da Le.!,
zelando por menores e incapazes, como advogado da sociedade, defensor de inte
resses difusos, e que tenha por mister, também, os procedimentos penais, esp~

cíficos na sua área,praticamente todas aquelas atribuições de que cuida o art
23:52do ARtejlrojeto, sob exame do Plenário, de forma idêntica aos colegas que

lotam os quadros do Ministério Público da União e da Justiça do Trabalho
Paralelamente. e com a mesma irrportância com Que a defesa do patrimô

nio é resguardada, os segurados e contribuintes devem ter uma Justiça rapida
e eficiente para a soluç~o de seus casos. Considerando-se que a Previdêocla '
SocIal tem caráter alimentar e SE! torna indispensável à própria sobrevivência
dos que dela dependem, torna-se fácil concluír que os pedidos encaminhados à
Justiça não podem ficar aguatdaru:lo, na intetminável filadasmilhates de ações

distribuídas à Justiça rederal, a sua vez de serem apreciados.

Nas açl:íes previdenciárias, a decisão tardia de tJll pedido, quando favor!
vel, encontra o interessado em situação tão critica e CCl'll o ânimo tão revol_
tado que pouco ou nada representa para o reconhecimento de seu direito E, se
desfavoravel, prestou-se desnecessariamente a fomentar una esperança ou una
ilusão, que, lIlJitas vezes, acobertam interesses escusos de terceiros aprovei_

.dores.
Tal como acontece na Justiça TrabalhiSta (que possui un tratamento todo

especial para que as causas se desenvolva~ com rapidez~.7e acontecerá na Justi
ça Agrária, cuja proposta de criação {;. u:n reclamo impossível de ser despreza_

do, as causas Que envolvem direitos Ugados à Previdência Social necessitam

de soluções imediatas e proferidas com saber e eficiência
A inclusão dos litígios referentes a Acidentes do Trabalho e Fundo de

Garantia do Patrimônio Individual, do Seguro-Desemprego e ex-fundo de Garan
Ua Por Tempo de serviço (FGTS) e decorrência lógica e abs;lutamente natural

em razão de se tratar de matéria na qual a arrecadação, a fHcalização, o pa
gamento e a responsabilidade Que deles decorrem competirem a orgãos da SE
GURIDADE SOCIAL, tudo inserido no Capitulo lI, do TItulo IX (Da OrdemSoclal)
do Anteprojeto ora emendado, bastando lembrar que as alíquotas Que lhes cor_
respondem se encontram incluídas no percentual que compliea arrecadação pre_
videnciária.

Vale lembrar Que as causas acidentárlas estão sob a jurisdição das Jus

tiças Estaduais, com multiplicidade de decisões dispares em matérias idênti

cas, por se dirigirem os recursos específicos a Trlbunals dos Estados Quan_
to ao seu número. apoote-se que, no Foro do Rio de Jane$.ro, há autb.ências 00_
signadas para o século XXI, em ações de rito sumarIssimo, relatlvas a Aciden_

tes 00 T:rabalho. Diante de tal QlJadro. a llniformiBade de condUtas judiciais
e sua celeridade se impõem por serem óbvias.

A soluç~o é dotar o Poder Judiciário de JusHça própria especlahzada ,
com JuIzes próprios e privativos, com lPl Ministério Público disponível e

atuante. sem sobrecargas cnde se evidencia a dIsparidade de assuntos e de ob_

•
~ jetos, tornando difícil. quando não insuficiente, a atuação do !'lais zeloso e

c~etente profissional Assim, a SEGlJUDAOE SOCIAL. ~asada em justiça es

pecífica, resultará apta a c~rir com sua missl':lo, jamais se tornando o c;3ldo'
de cLtltura do caos eda convulsão social'1
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a) Alínea -e«, do Inciso IV, do Artigo 17

b} Alínea "c", do Inciso IV, do Artigo 17

c) Alínea «dv , d9 Inciso IV, do Artigo 17

d) Alínea "e", do Inciso IV, do Artigo 17.

e) AIInea "f", do Inciso IV, do Artigo 17 ..

f) Alínea "g", do Inciso IV, do .Artigo 11

g} Alínea "h", do Inciso IV, do Artigo 17

h) AHnea "1", do Inciso IV, do Artigo 17
i) Alínea "j", do Inciso IV, do Artigo 17

j} Alínea "1", do Inciso IV. do Artigo 17.

1) Alínea "m", do Inciso IV. do Artigo 17.

lll} Alínea "n", do Inciso IV, do Artigo 17

n) Alínea "o", do Inciso IV, do Artigo 17_

o} Alínea "c", do Inciso IV, do Artigo 17

p) Alínea "qv , do Inciso IV, do Artigo 17.

JUSTIFICAÇAO

Suprimam-se do Projeto de Constitoição:

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 17

EMENDA SUPRESSIVA

A alteracão eropo.sta visa a que a contribuição destinada a atender dir~tall'e!!.

te a parte da Unlao no custelo dos enca'r!lOS da Seguridade Social flque tambemsu
Jelta às garantias estabelacldas no ltetrl I e nas alíneas "a" e "c" do ltem UI do
art. 264 •

O corte da expressão "cuJa criação seja auto;izada por 'esta Constltuição".
ve-se a conslderá-Ta desnecessârla. Além dlSSO. eventuais e lITdeseJi!doS esquecf::"
mthtos do leglslador constitucional, poderiam lnvlablllzar a cobrança das c:ontrl
buições de que trata este a,:tigo.

JUSTIFICATIVA

A aprovação do~ proposto no projeto, ora emendado,"
levaria as entidades sindicais à pulverização, tornando-as frágeis e
vulneráveis à influencia de órgãos distanciados do seu ~eal objaUvq
trazendo, como consequêneia, o desvirtuamento do movimento sindical"

para uma tomada de ncaí çaes indesejáveis ao pais e à classe por ele

representada, carecter-Iaandc-ee , por outro lado~ um verdadeIro retro
cesso na prática sindical -

• Altera o art. 263.

"Art. 263. As contrlbulçôes sociais, as de intervenção no dO'llTnio econôMico.
as de lntereSse de categorlas proflsslonals e as destlnadas a atender duetamente
ã parte da União no custeio dos encargos da Segul'"ldade Social. flcarao sUJeltas
ãs garantlas estabelecldas no item 1 e nas al1neas "a" e "c" do ltem 111 do arti-
go 264." •

Altera o artigo 2'62 I.
"Art. 262. A umêc poderã instltuir eMprestlmos ccnputsêr-tcs , mediante lei

-aprovada por sa tcr-te absoluta dos membros do Congresso NaClonai."

5 19 Os em~restimos compulsórios somente poderão:

_ 1 - tomar por base fatos geradores cOlllpreendldos na competência tributária da
Unlao;

I1 - ser instituídos com prazo de duração de. no máXlmo. um ano.

§ 29 As quantlas emprestadas compulsoriamente serão devolvidas:

I ... em prazo nao superior a dois- anos;

II - COCl atualuação monetârla integral.

Trata-se de mat~ria ordinária que regulamenta o exercrcrc

da-atividade sindical, diretamente ligada às mutações sociais lns!
tas à relação de emprego e que não deve ser inflexivelmente trata-
da a nível df ccnat Ituxcac , ,.,

JUSTIFICATCVA

Este êrtigo contêm indesejável omissão, já que não preve hIpÓtese d; e1'lpresti
mo compulsorlO para s rtcecêes em que haja necesSldade de absorção teMporár18 de põ
der aquis1tivo~ e guerra externa~ ou sua imlJlêncla. -

Cerceia, assim. a pollbca' econômlca, nos casos de ,nflação elevada, uma vez
que I!;rlva a ynlão de instr~mento adequado para complementar o combate ã inflação ~
que e o ,!lmprestlmo compulsorlo.

Esse poderoso instrumento de ação econômlca, emconjuntura inflacl0nãrla, de
ve ter nacessárla 11mitacão para protecio dos contribulntes e condlcl0namento do
poder do F1SCO, que ê a sua aprovaeão por "quorum" qualiflcado, condlção essa que
lhe assegura elevada representatividade e legitlmidade.

rio n~~~o~:;~at~;r;~:~;,d~r~~~~*~ ~u;~~;~~ ~eu~I1;~~:c:r~~~ ~e;~f~~~;'~~o~~:~il~~
praozonão excedente a d01S anos. assegurada a :tua atualização monetàrla lDtegral.

Ademais. é sem duvlda o empréstimo compuhõrlo o melO adequado para atender a~

[

essa :::~a:::· - .::~~~~j:~:.~~:~~~::.::::~~~~:~:.::.:~:~~:~:. ~:: ~:~:~.:~~:::~:::::
~~~~~:_~t~r=~t~1l p~~l l~~l~e~;~~,tu~~O v~~ i~~' m~~ci~~ea a~~t~~~~~ni~~. o dete.nau,

.E:ssa provldência torna mais ameno o ônus, dado que a restitulção não ocorre
'. rla se fosse empregado algum tipo de tributo para atender ir meSMa flnalidade.

f'l PLENARIO

EMENDA lP15540·1
(!J c..O,vST1nJI"')te~ (\0,e--fleL T(;- rrt='l2.

EMENDA lP15539-B m ..- ----,
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CDNSTITUINTE PEDRD CANEOO

PLEN/tRlO

PLENARIQ

EMENDA SUBSTITUTIVA

A modificação de cinco para quatro anos se justi
fica por termos apresentado emenda ao Art. 154 diminuindo Um

ano o mandato do Presidente da República

ART 154. FICA COM A SEGUINTE REDAÇAO.
"O mandato do Presidente da Repúbl1ca é de quatro

anos, com direito a uma reeleição."

Parágrafo 19 - ••••••••• , •••• ••• • ••
Parágrafo 2g -üccr r endc a vacãncc.e , ren-ee-é ele!

ção , no prazo de quarenta e cinco dias. inIciando o eleito um

novo mandato de quatro anos.

Art. 157

Consideramos ser mais adequado para o Brasil a d~

ração do mandato presidem::ial de quatro anos, e a permissão
de (01) uma reeleição, subfl~tendo-se à vontade popular o Ju!
gamento do Governo.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 157 PARAGRAFO 2~

JUSTIFICAÇAO

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA lP1553B-O
tJ CDNSTITUINTE PEDRO CANEDOauftlR

ta euos ser necessário atender a um sentimento da grande

maioria do povo b r as.Lke Lr c, coincidência de duração de todos os
mandatos eletivos, possibilitando assim a maior par t Ic íp açêo po

pular e se necessário, a renovação do Senado Federal

Temos um sJ.nd;\.calJ.smo eapaeeeenee orasJ.lei

ro, ou seja, ameno, ecmpreeneavc , educado e c1vJ.IJ.zado.

08 chamados SJ.ndJ.calJ.stas selvagens jamaJ.s

conseguiram dom1.nar o comando do sanaaeeaaeec , Por
Illesmo é que: optaram pela areemeeave da Central cJn:z.ca. Es

ta, desde que fo::L cxaeda , desenvolve luta fero:!: contra o 51!!:
d1.cal1.slllo da compreensão, procurando destru1.r o que não

pode absorver.

A emenda ora proposta visa assegurar o livre direito de'
sindicalização, o direito de representação classista, a independê~

eia sindical, e os meios de sua .anutenção~

.)USTIFICAÇAO

A el.l.minação da Contr:Lbu:l-çãe $J.nd1.cal real!
za o sonho de hegemon1a do sJ.nd::Lcalismo selvagem contra o
trad~c~onal sJ.1ld1.calJ.smo cJ.vil.1.zado. será bom que o const:L
tuinte evaaae esse aspecto fundamental antes de apo1.ar a

atual redação do proJeto de const:Ltu:Lção. que, prát1ca,

extJ.ngue a contrJ.bu~ção sandacaã ,

Artigo 17 _••••••••••••••

IV- '" •••••••

s_ E: livre a associação profissional ou sindical, a lei O!;
dinária disporá sobre a organização, a independênc~a ad_

ministrativa,a forma de custeio e. assegurara a cO'llpetê~

ela de representação na função delegada do poder público
e nas etmvenções coletivas de trabalho.

ART 96. _••• ,. • • - - ••• _•••• , •• , •• - _... '" ~. • •

Parágrafo La-cada Estado e o Distrito Federal elegerão

três Senadores, com mandato de Quatro anos.

EMENDA MDOIVICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Al!nea "a" do Inciso IV do Artigo 17 do Proj!:

to de Const! tuição.

r.r ••u~"""eQw,..iO.IU,cO~,...... ,

JUSTIFICAÇAO

.;ão. Jam8J.s dist:z.nguJ.das. Uma pela consagração, outra pela

condenação.

JUSTIFICACAD

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

Além de representar grave injust:Lça a el:a.

nunação da ContrJ.buJ.ção S1ndJ.cal constJ..tuJ.. erro grave.

EMENDA lP15537-1
['J

['J

t' PLENA.IO

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

EHENOA MODIFICATIVA:

EMENDA lP15536-3
(J CONSTITUINTE PEDRÕ~ ~";;;EDO

['J

EMENDA lP15535-5
[:J CONSTITUINTE PEDRO CANEDO

r.r- TUTO�JUn"n:a;I<,

LEUR LOMANTO

PLEN~RIO

A letra "g",do :LnC.l.130 :IV, do art:Lgo 17, do

Projeto de Const:Ltu:Lção da ceec.eeêe de S:Lstemat:Lzação, cUJa

redação é a segU:Lnte:

"9) a assemblé.l.8 geral é o órgªo del.l.bera
tivo supremo da enua.dede s1.nd.l.cal, cempeuandc-eLhe del:Lberar
sobre sua const:Ltu1.ção. organ1.zação, d1.sso1ução, ele1.çÕes
para. os órgãos d1.retJ.vos e de representação; aprovar a seu

estatuto: e f:Lxar a contrJ.buição da eaceecrae , que deverá
ser descontada em folha, para custeio das aeavaeeões da ent:

dade;"

A aná1:l.se dos fJ.ns de cada wna- revela que
as entJ.dades sJ.nd1.caJ.s· cU1.dam de setor lI]a:l-s J.mportante

estudo, defesa, coordenação e gerêncJ.a dos .1nteresses ge

raUI da respectJ.va categor1.a ou prof:Lssào e dos interesses
:LndiVJ.duaJ.s dos assocJ.ados - do que o de competêncJ.a das

ordens ou conselhos, que se destinam a :f:Lscal~zar a exercí

C3.0 profJ.ss:Lonal.

passará a ter a seguJ.nte redação.

"g) A Assemblé:La Geral é o órgão del:l.bera
eavc supremo da eneaeeõe s:LndJ.ca1, competJ.ndo-lhe delJ.berar
sobre sua constittu.ção, orgal'Jl.zaçâo, d:Lssoluçâo, eleJ.ções
para seus órgãos de d:a.rec;ão e representação; aprovar seus e:!:

tatutos, f1xar contrJ.bu1ç;ões, resguardada a contrJ.buJ.ção ,sJ.!!
dicaJ. ...

Como são igua:l-s só a :LnJust:Lça elaborada
poder:La levar a tratamento radJ.calmente desJ.gual. com a elJ.
m1.nação da ContrJ.buJ.çào S1.ndJ.cal e a consagração da Contr:L-~

bU1.ção para as corporações profJ.ssJ.onaJ.S. A grande verdade
é que as duas ContrJ.buJ.ções são legit:.J.mas e necessárJ.as. CO!}
tra uma armou-se gritarJ.a mot1.vada pelo sucesso da organJ.za
ção sJ.nd1.cal entre nós. enquanto o chamado assocJ.atJ.vJ..smo

cJ.v1l, exatamente pela falta de apoio f1nanceJ.ra, mantém

se aquém do que a socJ.edade organJ.zada espera.

II~O _ Os ex-titulares da presldêncl~ e dee D!
retorias do Banco Central f'1cam 1m~ed1dos. por periodo de
dois anos, de assumir cargo ou funçao diretivos na empresa

privada."

JUS'l'IFICA'l'IVA

Para asS:L1l1 proceder alegam os adversá.r:l-os

da contrJ.buJ.ção sJ.ndJ.cal que ela é :Lncompativel com a 11

berdade s3.nd1.cal e que é rem1.n:l.scência do corporat:Lv:Lsmo.

A anuidade dev1.da às Corpo:çoações profissJ.2

na1.5 (ordem dos Advogados. Conselho elos J'ornal.1stas~ dos Ec2
nom.1stas, dos MédJ.cos, dos EngenheJ.ros. etc.) ê J.rmã gêmea
(Ia Contr:LbuJ.ção SJ.nd:Lca1.t que é a ~nuJ.dade (lev:t.da aos S:Lndi
catos. Ambas são compulsó:r;:t.as por ::LmposJ.ção de Lei e dest.J.
nam-se às ent:l-dades de classe com o objetJ.vo de v:Lao1.lJ.zar

fJ.nanceJ.ralllente a real1.zação das respect:a.vas f:Lttal1.dades.

A extinção da contrJ.buJ.ção sJ.ndJ.cal que se

pretende. sem qualquer razão conaxs t.enee , é Cadvogada apenas
por aqueles que d'csconhecem a vecereõeaxa função socJ.al que

ela representa para a eeceevavêneae da maJ.oria absoluta das

ent:z.dades sJ.ndJ.ca~iQa a contrrQção s1ndJ.cal estarão

extintos tIla:z.s de 80% (01.tenta por cento) dos sanaacacca e,

conseqüentemente, todos os aervaçce aesa.acencaea.s que eles

prestam aos trabalhadores bras:Lle:Lros na área trabalh:l.sta,

nas convenções e dJ.ssídios eeaemvcs , na permane_nte vJ.g:l.lân
aia dos sncereeees da categorJ.a prof:Lss:Lonal. sem fa~ar nos
serviços de assJ.!;ltenc:La méd:l-co-adontológJ.ca Já J.mplantados

e em. pleno funcJ.onamento.

Tem esta emenda o objetivo de evitar que os ~x-tlt.!:!.

lares da Presidência e das Diretorias do Banco Central ass:!;!
mam cargo ou função de direção em empresas privadas. por p~

rdcec de dois anos. colocando a ser"fiço das JTIes~as o cabedal
de informações, conhec!mento, prestigio e relaçoes politicas
e pessoais adquiridos a cueca de sua presença naquele estab~

aectmenec ,
- Há casos em que ex-titula:t'es são absorvidos imedl,,!
temente pela l.nlc1atlva p;-ivada como reco~pensa pela • prest~
ção de serviços ou estrategia para obtençao de privilegi?s.

Essa ~ uma das práticas do nosso ca})i tc;lismo ja d!:,
nominado "patt'if'lonial". no qual se usa a coisa publica como
se pa1"'ticUlar fosse. É um dos grandes males de nossa admini~

tração. Temos que acabar com isto.

Além da alegação - totalmente J.mprocedente

de que a CONTRIBUIÇÃO SINDIcaL ser.1.a J.ncompativel com o reg=
me de lJ.berdade prescr1to pela convenção 87 da 01'1', regJ.s
eea-ee , também. o que ser:l-a seu ranço cOl:poratJ.vJ.sta.

JUSTIFICAÇÃO

Como as modernas corporações de OríC10 atu- •

am em área 50c:l-a1 mal.S neutra, dado que fJ.sc?al1.zar
cício de prof:l.ssao é tarefa maJ.s v1nculada a julgament>o étJ.
co, contra elas não Se juntaram :Lnteresses contra~J.ados, en
tretanto. es~~de não ~nte m~dam;a de natureza
(la Contr:Lbu:Lçao Compulsor:l-a que a respectJ..va categorJ.a pro-

f _ssJ.onal lhes paga sob a desJ.gnação de anu:l-dade. EnuncJ.a
aXJ.omaticamente a matemátJ.ca: duas quantJ.dades J.guaJ.5 a uma

terceira são 19uais en tre S1.

No momento supremo do direito - o da elabo

ração da Lex Legum - qualquer desv1.o da JustJ.ça conf1.gura
vícJ.O J.nadmJ.ssível, e dentre os v!cicsma1.s condenados pelo

d:Lre.1to está o tratamento desJ.guel a s:Ltuar;;ões J.guaJ.s.

As duas contrJ..bu:l-ções são 19uai"s entre SJ..
Logo, no destJ.no. ter1am que estar J.gualadas pel'" CQnlllllgra-
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fIT?õ':7;~~

fIV~';7ã!J

Acrescentar ao artigo 265, o Item Ll l , com a seguinte r edaçãc

" 111 - Tributar máquinas eqe reet es , equlpamentos a pe çu s de

r-epc er çãc , Insumos e ms t rwrent os destinados à agr.!..

cultura, em rnd rce supera ar a dez por cento do re!.

pee t Jvn vat o r de r etn ceçsc , em p r npc r ç ãe a ser def.!,

n r da na lei cOiTf'lementar."

Criar condições que p r cpí c r ern o aurentc da produtlvld.tde ecr t cct e

p r-rpol"upaçlIo necr cne I e não haverá o desenvolvimento almejado

com tributação sob r e bens de produção agrfcola em n I vc I Igualou

superior ao de artigos de t uxc ,

A presente p r ep e erçãc ccnsub e t enc r e real e permanente i ncentr vc 13

todos os que. com inúmeras di f rcuj dadea , têm se ded l cadc à agrlCl.l!

tura e pecuária no pa Ls ,

JUSTIrICAcÃo

r.r u:"'ta/'uI1..~

EMENDA lP15549-5
f'J OEPUTADJ AAN:x..O Flcw,VI'NTE

r=~~i~;-J

p:íij~78!J

AI ter-a o § 52 do a r t Igo 31B. que passa a ter a seguinte r e duçãc

1. Por urna redação mais ab r anqen t e ,

2. Por um clamor de pemc rp roe rna r s atualizados e r de maior alcance

temporal,

J. Por cena aflrmaçtlo que leve a maior e r ed Ibrl rdade j e,flnalmente:

4. Por dl ape s r tl vc constitucional que cb r rque a busca pcrmanente cé

valores Identificados com a Cr ênc r n e a Tecnologia.

JU5TIF"ICACÃO

li § 59 _ t assegurada a ace i t açãc dos t ftu I os da d r v i da ~grár I a a

que se refere este artigo. como roar e de paqemant.c , pelo

por-t adc r , de qualquer tributo federal ou. obrigações para

cem <I União, bem como para qualquer outra r ma tr dedr

est Ipulada em lei"

EMENDA 1P15545-2
tJ DEPUT,ADJ ARN:LO FICRO.VPJ\JTE

E!vD'DA fJD PROJElO OC crNSTllUlCJio

F!";;'j;'LJ
f;Ai;;flJJ

b) no mesmo exercfctc finartcefro emque MJarn.s1do 1"stltuldos.au eunen-
tados.

~~ ,
Par isso. propõe-se a fusio das alineas "bOI e ~c" do i tem IIr do_ar:t~ eco

tando-se uma Iiruca re.gra para todo t\?O de trlbuto. a de que sua cobrança não pode-=
ra ocorrer no nesmo exercfctc financelro em que f 01 instltufdo ou aumentado

JUSTtFICP.i!VP.
'b~ ----

A alTnea "b'' do i tem lU do art. ).52' tem Eor cbjetavc proteger o contr-rbutnte
contra mudanças bruscas nos nfvers de tributaçao. no qíie, se refere aos unpostcs so
bre patr'mânlo. renda ou. proventos

Embora louvãvel o objetivo pretendido. a regra estabelecida na refer-ida alinea
"b" é demaSlado rigorosa, podendo causar serias problemas ã operacionahdade da iM
posto de renda.

r.,-----------"or;.«I...un.~

EMENDA 1P15542-8
('l C.OP.5 'ttrv r,vrP '" IC ~e L T6'" Cc' õ<

Altera b item lI! do llrt. 264.

Art. 264•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

UI - cobrar tributos:

- • a) ePl relação a fatos geradores ocorridos antes do fniê1õda vigência da
li; que os houver ln"stituido ou aumentado.

Inclua-se nas uí.spcsâçõee Transit6rias do Projeto de

constituição da Comissão de Sistematização, artigo do seguinte teor}

Ou. dl cov br, .
orArtl! ••• _ Os mandatos dos atuais Gõvernadores e Vi-

cê-üovernadores , eleitos em 15 de novembro de 19B6, termina...ãc no

d18 1R de janeiro de 1991".

E: necessário que se encurte o tempo de espera entre

a eleição e a posse dos governadores de Estado, dando cabo _ toda

sorte de especulações. pressões espúrias e - sobretudo - evitando

que o final de mandato dos atuais governantes dê lugar a autênticas

"ondas" de nomeações e empregui.::.mo.

.1USTIF'ICAC]tO

r;r TUTO/.Nsnr';.."b

rrro;"i~~~

fÇj~;78!J

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda visa dar maior fl ex r b Ll sdade de negocltlç'iJo

tftulos da e r vt oe agrária, quer estejam eles em fOÕOS do tndcnlz~

do ou de cua l que r oortador, C'omn trrnhpm. pY:l~ir maior r2f1 2"'5 0

por parte do poder eap r ep r r an t e quando de sua atuação.

Altera o § 12. do arttgo 318, que passa a ter a seguinte redação:

EMENDA lP15546-1
f'J OEPUTADJ _:LO Flcw,VI'NTe:

EM:N)A PO PROJETO ce: CCNSTllUIC§?

~IO 0.=\ ASSEIvSL~lA NOC[Cl\ll\L cc-er rrun-rre

11 § 12 _ coroe re , preferencialmente, ti União or-qanr z e r- o

ensino supe r r c r , aos Estados, o ensino rnõcr o e I

aos. Mml c Ip Les , o ensino fundamental

§ 7.2 - Os Estados, por lei clX'l"Çolernentar p r õpr sa , defll).J

r-ãc a t r-an s f e r énc l a progressiva, crn p r az c má1<HTlCo

de cinco anc e , do ensino rundcmee t e t "'k.nltl

pios. "

~A lP15543·6 ...,, ,
~ACO ARf\O..D FICRAVAN'TE

Passam QIl § 12 e Zº, do artigo 378, a ter a seguinte r'adação

n'T~/~UIT''''''''Çi.~

EMSJ>Q'\ JJD PROJETO CE a::NSTIlUl@

Acrescnnt ev e e , ao artigo J7B. o seguinte pe r áq r a rc ,

" § 5" - A União e os Estados farl:l:o constar de seus orço-

nados aos Munlclplos, responsáveis por t cner onn

rrent c e manutenção do ensino fundomental

.. §1S1 - A Indenização das terras nuas será pagil em tILulos da

d t v Lda aq r-â r re , com cláusula de exata eer r eçae m:lOet!

ria, resgatáveis em até cinco anos, em parcelas seml!,.!

t ee t s , IguaIS e eucea e rvae , acees o rde e dos Juros I~

g81S e, a das benf e r t or-r a s , será sempre feita pre\l~

mente em dinheiro."

JUSTIFICACÃO

Altera o artigo 395 e seus par~grafos, que passam a ter a seguinte

redaçllo:

';onstituição a r,!

Consti tuinte DIONíSIO DAL-PRA:

Dê-se ao art. 154 do Projeto dE"

daçl:l.o seguinte:

.................................................
"Artl! ••• - O salário máximo de servidor púb:tico não p.!2.

derá exceder o do Presidente da República e, a cada 12 meses. será

concedido aumento proporcional adicional de 1 (hum) avo;

§ ll:l _ O início do mandato do Presidente da

• República coincidirá com o início do exercicio

financeiro

§ 21:1 - O mandato do atual Presidente da R~p.Q

blica é de seis anos."

"Art. 154 _ O mandato do Presidente da Re:p,Q

blica é de quatro anos, permitida a·reeleição p!!.

ra mais um mandato. 1I

A instituição da incorporação de comissã... gratificada,

deSde que exercida por cinco anos ininterruptos, @ medida justa e

que privilegia os J.nativos e contempla os que, com probidade e zelo

administrativo, exerceram cargos de confiança.

Já a f.1xaç'ao de salário máximo para o servidor público,
nunca excedendo a do Presidente da República, além de adicionar a ca

da ano lIavo proporcional ao recebido, é medida que coibe o apareci..

menta dos famigerados "Marajás" do serviço público

JUSTIFICAC1l0

§ 152 _ O fixado no presente artigo aplica-se aos P.!2.

deres Executivo, Leg~slac1vo e Judiciário".

§ 1l:1 _ O cargo em comiss~o ou função acima citados, d~

verão ser exercidos por 5 (cinco) anos ininterruptos 11

Inclua-se. anele couberot'no F-rojeto de Constituiçt;,o ua

Comissã... de Sistemat1z~o.os seguintes artigos} ~.... :x~ JI, eW
ectFfv10 -sIiIL , ~ 1/lul-o;zE.

nArtl! ••• _ As vantagens da comissão grat,ificada, desde

que o funcionário tenhil exercido o cargo em comissão ou da dita fui!.

çtl.o, ser1io lncorporadas para efeito de aposentadoria;

r.r T.KT~/~usn"~lli~ ---,

JUSTIFICAÇiJ:Q

"

,-sj<lSÓ ,ClUOOS ,II osOls'2du2 6 ,SJ5""!ELqs (i!3 ,VI os?&! s sa-=-.
-se crn= ,05;;Il';,Õ9'1" s8 '8:!!Q5tqg.d~&f::lqu,artE92,p...2gl?~!3c.Hh.t~9f!P"I~S-'.e _ reeIe.!,
çSo, é uma praxe adotada em quase ta,t::IJ!8~.!b s~~!'b-0ãn2~::'PJJi6~L'y~~~

f!Yó~;'~~~

t5f/~~ffil

rrro;"i~~~

mJ~;7W

EJvEI\QlI, JlD PROJETO a: a:NSTlllJlÇÃO

• ~ •• l",~/<Q.'niOlIUI •• ~'nio

JUSTIFICACÃO

EJvENJA A!:J PROJETO CE a:Nsn TL.JIÇ)i,Q

Suprima-se o artigo 429 c Itens' J e II

PLENiíRIO Oll, ASSEtvaL~IA NOCIO'{I),L CO\ISTlTUINTE

illlPÕC-ll'" a red,Jçl::o de pwozo do rs!!g!l!te ri .... t t t utn s da dr vr da ocr!

ria para o rnáxlrno de cinco anos, a fim de que o pagarr.eoto se ~fet.!..1
ve ap r-cxlmarrdc e s e ma l e da JustIça preconizada por todos c c s t abe-

í ec rda no "capu t" do artigo

"Art _ Todo brasileiro terá direito !'I receber, gratult!.

rrentc. tn\ el<:emptar desta COt'\stttUIÇll.Q. desde que,.

na data de sua prornJlgaçlio esteIo. cadastrado COTO

eleitor.

Parágrafo úniCo - Caberá ao Ministério da Educação dar

cumprimento ao disposto no artigo ••

A Assemblóla Nacional Constltulllt", reL renascei" c eel"'~ll'T":! ...to

clvll!mo e de crença do cidadão braSileiro, na I~ortancla da pa.!:,

--'-\clpaçllo de cada um na v\da e nas. decIs.ões da pol\"tlca rHlc\onal,

de há multo sepultados.

Essa noçi'lo de responsabilidade, que deflulu nat~lralmt:nte d:J exe.!:.

cICIO da Cidadania, deve ser mantida e enaltecldn. pOSSlba/ltcndo

eorl'lo direito primeiro do cldadrio o conhecimento sem qU.Jlqucr re,

triç'l;l.o, d(! sua ~el fundamental.

JUSTIFICAÇÃO

__-o pc-e~eJtuado no artigo 429 e seus Itens I e tI, está_consagrado

0.0 ortlgo 12, I tem XN. letras "a" e "b" • .....r::ctUscr- ~ 51)~

Acrescente-se às DISpOSições Transitórias) ~ctr- CU2<.<.4

JUSTIFICÃCÃO

EMENDA lP15547-9 ..". ,
f'J OE:PUTADJ ARN:x..D FlCR'VI'NTe:

r.r-------:----T!~T./~UIT'.I<I~;"

EMENDA lP15548-7
f'J o:PUTI'ro AAN:x..O Flcw,Vi'NTE

r=~;'l's;J

f'J%i~~~

EJvB\OD. PO PROJETO CE CI:J\lSTrTUI@

EMENDA lP15544·4 .... ----,

~~MlJ AAN:U) :(~=::~.~<~~""Õb
f!J PLEN6.fuo DA ASSEJvSt.EtIA N!lCICNC\L CCNSTITUINTE

" Art. :J95 - O Estado Inceotlvará o desenvolvimento clentIflc

e tecnológiCO, provendo e estimulando o ensino e

a pesqul sa, 8111parando os Inventos. valor zando

condignamente o CIentista-pesquisador, aparelha,!!

do as Universidades e Centros de Pesquisas c cr.!.

ará arganismos que possam detectar valores h~

nos dignos de chamamentos às lides clentfflCGs.

§1º _ Terão praoradade ao apregoado no artigo, as at.!.

..,ldodes clentrflcas e tecnológiCOS que busquem a

paz social.

§Z2 _ Para coosecuçl1o de Seus OOJellVos, o Estada pod~

rá se utilizar de Interca'Tlblo de informaçües e

convên I os com qua Iquer naçno.

§3S1 _ A lei assegurará a propriedade Intelectual,

preserv<lç~o do meio IDnblente e a exploraçlio ad~

quada dos recursos f1alura\s

§4e _ O Estado criará condições para al'T'plluçãc e plena

utlllzoçUo da capacidade t6anlco-clentlflca dc~.u2

volvida no paIs.

elA p r-eeente proposta por certo será profundamente ane tr s nera e,

por assim ser. não foI t er ã entendrrrcnt c para cbne r va r c su que n!!.

lo se agasalha ti mat e pec r tt ca e c r rcrcnt c revolução educllclon~1

Prospcoçllo ce façli e cnt cndc ev ee-ü que nada vnJcrã lnJCtdl pC'.!:,

een ruat e de r ecc l t c bruta ou tributária no ensino. se este coru uwor
na mesma eec t e r ce eue situaçtl.a de hoje. ---~ -

A desccntrallzaçllo se Impõe, porque a m~ra observaçdo e as atual.!.

zadas pesqUisas assim indicam. Dal, que voltamos a esta tese para

o ensino, agora em bases m:::us claras peln fase dos trabalhos da

Constituinte, para suplicar l.I'lla oportunidade de aQulnhoarmos

povo braellcno com \SI'la oportunIdade sérUI. dc mudança.s estruturaiS

na educaçõo.

A apregoada autonomia dos MJnlcfploS, enquanto nlio residIr

sltuaçDes reais, será esse eterno engodo que confunde

-. com variações de ro,ntante flnance,ro.w,-- ,
I Os !'IunlclploS hOJe são peças representativas que devendo scr

pl"lmelra vo;':, são, na realidade, a ~ltllna. As deCisões nascem às--

avessas vão do particular para o geral. Com esta proposto lança,-

se à germlnaçõo a almejada autonomia municipal.

Propomos. pedimos e aguardamos.
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~onadas COOl a declaração de guerra e a celebração da paz; por consequêncJ.a, os
pré-requ.isl.tos c:on:hcJ..OnBis, de natureza p:;tlÍt1.ca, econtmJ.ca, sccaaa e ml.1~t8r,

sem o quê não se pede assegurar a desejável consolidação da paz. em recQrSO ex

1:renD. suas reeeeeéoes garantJ.as bél1cas.

4. As pnlV1.dênc1BS do Estado retecacreõas CI:E a defesa nacacear _ p:>r~

sua JJl:P:lrtânClll e abranjêncJ..a - earecen e engen planejamento, execução e ava

l.tação ~tnanente de organt..Sm:I capaz: de acarpanhar, estudar e aSSOC1B - cem o

objeuvo e'specÍfico e detentunado - taias as atividades da Nação. no que intS
ressa à sua defesa. •

Ma3.S não houvesse, cabe destacar que, dentre as atnb.u~s conf~

nOas pelo prÓpno ProJeto de const~t:u1ção ao Pres:Ldente da RepÍbl1ca. !IW:tas

há que se relacl.On8ll1 cca a segurança - ou a defesa naCJ.Onal. Raüio necessána

e SUbcl.E:nte para que se ofereça ao Qlefe de Estado um JJ1St'i:umento de consulta

e assessoramento: encargos não defer:Ldos. presentemente, a qualquer órgão de gQ.

5. salta à ev:Ldência que cons:Lderar ou arqw.r a superfetação,

c:allfetênc:ia das Forças 1InlBdas, emdeteIInJ.nadas fases lustóncas, é apIDtar

equívoco quase t:onsensua1rnente admJ.tJ.do. nas que não p:XIe ~lJZl.t' -- p:lr tlCb,vo

inverso - ao tlIllOr e uremed1ável engano de pretemer-se urra Nação mente e ~
defesa. -'

De contrapartida. não se pede nem se deve presearor que as resp:m

sabJ.11dades de defesa naCJ.Qna1 seJam esctcsaverenee da ~têncJ.a m1.IUar. t~

duz1.das. tão-só, medl.ante o ~o da força.

6. O preparo nn.htar é resuataec neceseérao da exl.StênCl.a de um PJVO

saudável e deVJ.dasoonte esccterazeec - o que exJ.ge converuente adr:wustração

econêau.ea e social, nos setores da abmentaçâ"o, da educação e da eeére, Ass1m

CtXlD exJ.ge,equi~toseficazes. onundos de parqu'"e ~ustrJ.al própno. tec:n,2

logv:amente autônem:. - maepell'3entemsnte de qualquer mgerêncw ÜIlu.tab.va

externa,

I?or sua vez. o âesewctvaeentc eéac-eecoêdec só se viabihza

sob o anp:1ro de um I:stado fortalecldo pela plern.tooe eem::x:ráuca. no qual ~

nação c~ema, consmta e part:u:~pe das tarefas de defesa de sua SOberam.aa
em todos os setores - mclus~ve através de suas FotÇas 1Irm:làas. const1.tUCJ.O
~l!rente instJ.f:tu.das e revestl.das de capac.1daàe UlStitueI.onal def=4<I.

l1z: A d1.st3.nção entre dois COleg1Bdos garante, aUrla tra1S:

a) que se desobriguem os MJ.Iustros das ForçaS Amadas do pronun

ciatrento sobre particulan.dades da Questão Soc1aI, a exenplo

dos con.fhtos entre fBtrôes e ~dos, dep:;tJ.S de COI1S\llI1!

dos; o que tem transfendo aos lII1l1.tares tarefas ma1.S consenti

neas can o JOO1.c1áno e seus Órgãos. aUle1ha!'es e desgastado. I
as FQrças lInradas, em sua cond1Ção rnn.or de guardJ.ãs éla comtt'!!.

dada naCl.ona.l, no seu tOOo:

Isto Sl.gmf.tca o dever de as :tnSb.tu1ÇÕes tl!l.l1.ta1:eS J.nCOrp:jrarem

se ao esforço de prc;vover e uantcr a 3l)jepenjênCl.a nac10nal em tods QS

aspectos; para reverter o anesgw.nhamento do trabalho de nosso p:wo e deter a

~ .dos recursos ror ele proàuzJ.dos, assegurando sua apl1caçâo no 1l1vest1.men-
to e no custeJ.o SCCJ.illS. •

7. 'Ea,l vinculação entre as Forças 1Irm3.das e a lX't:encmh&.de é!a P1"2.

dur;ão- em todos os C:amp;:lS do desenvolVJmef1to autÕn::ao do País - tem sJ.ÕO,

udubJ,ta.ve1mente, neghgenc1Bda.

Mas cabÍvel e forçoso é reconhecer que ela s~e esteve 1Iérl;an

tenente assocl.ada à mssa lustónà. VeJa-se a dest1acaàa parUc.tpação de noti

vais tlll.l1.tares em m:mentos dec:l.S~voS de nossa desenvolv:unento J.J'ldepen::lente;

entre eles os gener<us Horta Bar~sa, Fel1.cÍ5slItO Cardoso e 'faoto de Fre.ltas;

na mst1tu1ção do nnnop;lio estatal do petrl:Ílea e na.cr1.llção da Petrobrás: o

a1mJ.rante Alvaro Alberto na cr1Bção dp conselho NaCJ,cnalde Pesqw.sas e seu

papel no avanço Cl.entifJ.'COe tecnolÓgl.CO, o general Macedo Soares, na uplanta

ção da grande sigeruzgl.a; o brJ.gaCle~ro EdUardo Gores, na cr1ação do ~Corre1D

Aéreo NacJ.OnaI e na consequente mteg1:ação terr~tonal, o aarechal Rondon, no

setor das tele-camIn1caÇÕes.

Não há razão justl.f1Cável para esqu<;:er-se esta partJ.c~pação tradi.

CJ..Onal e ter-se, rta negligêncJ.a. regra ma10r e mutável.

B. A1rda agora. a J.n1ústna naC1.OMl de infonráuea se vê defend1.da

e meSlI'Cl assegurada 'feIa reserva de mercado, graças à confluênc18 de um ap:>l.O

supra4Ertidáno e - por que não admibr e d1zer') -(,1:E!la ostens1.va d~SPOS~.
das Fol:ças Armadas.

são conhecJ:.das - e por ora venc1.das - os J.nteresscs contrárum
a essa reserva. No entanto, não estão :inteJ..ralD!!:I1te dcrrotaàos.

Assim, neste e noutros lIIlatos setores econOOu.cos não há 1I'Ot~vo ~

ra rejeitar-se a parb.cJ.pação de ml1.tares, em defesa da Nação.

OJ será que se deseja que eles se alheJ,em das }IUestõcs de mtere..!!.

9. O ProJeto de consutuição - que se deseJa, aqt.U. etrondar-eoncebe

um Conselho da Rej;JÚblu::a no qual p:3t"t=panam, além do PnmeLra Muustro, a~

nas 0015 t1.tulares, o da Jl,lst~ça e um das Forças Ar!ladas.

Esta CQlÇOSLçãO t'eStllta .wcaractsr.ísb.ca e msui'J.Cl.ente para qual.
quer das tluas necessl..àades prest.mÍveJ.S: a euu.nenterente p:;tlítl.ca e a. da defesa

ou segurança nac.onal.
COnsJ.derando-se, quanto à pr~u-a, que o Pr~J.rO Muust-ro reprs

senta o Ga.blnete e que - tle acordo cem o Art. 163, § t!! - qualquer Muustro

p::derá ser OOI1voc:ado ao Conselho. não há razão para que apenas dele faça.'ll. parte,
efetJ.vamente, do;l.$t1.tu1ares, c:an õ.J.scrJIll1nB.t;ão aos dell"aJS.

OJ O Q:lefe de Estado resp::rile pelo Mlnl.Stén.o, - quer sohtar~

mente, quer socon:endo-.se, eventua1nente, de qualquer HJ.1ust-ro -- ou a Ordem

_ PolÍtica deve ser corçartl.1hada tnr todos os T1.tulares.

Já quanto às questões de :u1teresse especÍf~co da Defesa ou segu
rança Nac1Ot1al, a parOCl.pação de U'l\ Ú1l1CO M1JUStro, "representante das Forças

Armadas", parece de todo mconvem.ente. Pol.S a defesa bu seguranr;a da Nação

qualquer que seja a denc:nunaçâo - não consb.tu1. mteresse exclus~vo de un só

::'al;:nr:~t;: ~Ql~f:~i:::ma~o~~:eoé:3
todoo

lO. Não obstante, a atemer-se a conveniência do m::del0 J.nS"OtuCl.onal

em estWo - mantendo-se O Conselho da RepÍbl1ca caro é prop:Jsto - awlta a

• necessidade de criar-se o conselho de Defesa ~c1onal, confernrl~se a ele cem

p:lS1çãO e canpetêncJ.a fI\a1.9 especifJ..CSs e apropnadas. }D 1nCSIlO tallfO a atrJ..b.n.!l
, do-Sê singu2an6ade sufL=ente aoPr~1 no conselho da RepJbl1.ca

presc:urlJ.nào-se, p:xtanto, da part1el.paçao de qualquer outro T1tular, na con:h

ção de~ nato.
0Jlrlad0 que já não é necesâno no que se refere à Defesa NaC1O

na1, em cujo Conselho a representação em:Lnentemente 1»lítica deve ceder lugar à
ce::ttpetênCl.a téc:ni.ca de cada M.uusténo.

11.. A exJ.StêncJ.a de do~s Conselhos - um enmenterente polÍtteo e O.!:!.

tro exclusJ.vamente voltado-para a Defesa NaCJ..OnaI - pernu.br.Í, em cada qual,
melhor ~ção entre f1118Udaci'e, eatPJS;lçã'O e callPCtêncUl. Assegurará efLcá

da e agl.~de lIeJ.ores, na prestao;ão de consulto:na e assessorammto ao Pres~

dente da ReÇÚb1:l.ca.

se naCJ.ona1"
Por trás de um aparente "CJ.vil:l.SllO" p:XIe escoo:3er-se. nesses ca

SOS, O velho, p:x:'lerosoe sagaz entregu1.Sl'O.

eatpreende-se e jusUt'l.Ca-se tal obJeb.vo, à luz da preocupação de

eb!nJnar o autontar1.SlIO. ao tornar coleb.vas as deljberaçães - aumentaJrlo-lle:i

as possJlnl.J.dade$ de ef1CêÍca - e as~es - :fortale(:erdo-se a 50

l1danedade entre os Po::1eres.

1. O Projeto de ConsUtuJ.Ção l.t1StJ.tw. o COnselho da Rep1blica. órgão

que obJeb.va O estreJ.tamento das relações a serem~s entre a PresJ.dêncm

da RepJb11.ca e o Congresso NaCJ.OI18l, ao tlle5I'I'D teq:o que procura dem:x:ratJ.Zar.
COlID é louvável, as de(:1SÕes o:.lo Govemo da Uruão.

• 2. A úru.ea restn.r;ão que se p::de e de-.e fazer ao Projeto está em ter l..!:,
nn.tado a CCXllPBtêncJ.a explÍcita do Conselho. no que se refere à De!esa NaCl.OI1l:l1,

e, cansequl'!ntemente, até mesno à Pttticipação das autondades especJ.ficamente
O::IOSti:tUi'Das para provê-la, em seus aspectos nau; detemunados.

Po1S a ftsegurança nac1.OIla1" fol. contetplada can apenas um dos sete

l.ten3 de a:es atribn.çÕes e a part1Cl.pação tllJ.ll:tar reduz1da a "umMnustro re

presentante das Forçás Armadas. em rodl.Zl.O anual"; quarrj"o, ao Conselho, CCXllPBte

pramnciar-se sobre a "declaração d.e guerra e C:elebração da paz".

3. t certo que não se pretende emprestar à "segurança nacJ.Dna1" a mesma

e anôaala dJJnensão conceJ.tulria nas constJ.tu1.ÇÕes de 1967 e 1969, através das

qua1S lupertra:Eiou-se e, por isso meSlID, reSlllta enfraquecida.
)bl:l(?G3/o... v !lo entanto, ~velmenta se eneonttaIn, na I;:I::lllpEltêncl.B (la segu

rança da Nação - me1hormente denOminada "Defesa Nacional" - as questões rela-

"Art. 163"- CcxllJete ao conselho da RepJbl1ca pronunC1ar-se sobre,

I - d1.ssoluçào da Cânara Federal;

II - naneação e exoneração do Pr~J.rO M1m.stro

nos casos preVl.Stos nos Itrt. ( ) e Art.

), desta Consb:tm.ção;
III - rea1J.Zação do referendo. ~

N - :u1tervenção feCIeral nos Estados;

V - livre exercÍCl:.o dos dJ.re1.tos SOC1a1.S ou con

flitos de mteresses que at1nJar'I servJ.ÇCls pÍ

bl1.cos essenc::uus,

VI - outros assuntos de natureza p:>lÍtl.Ca

§ I!!: - O Presidente da RepjblJ.ca p:x:1erá convocar Hlnis

tro de Estado para que particJ.'fe da reunião do Conselho, q..EIrIDconstar da pauta

da questão relacJ.Onada eatI o I:espectJ.vo Mimsténo.

§ 2!!: - O Pn1lleiro llin1stro e os M1n1atros de Estado não
part1c.1.parão das~s do ConseJho da Rep.Íbhca quamo houver del.J.bel:ação a
seu respeito.

"~..

Emconsequêncl.a, dêem-se aos Art. 162 e Art. 163. as segw.ntes~

sJ.ÇÕese redação:

I - o Pres~dente da RepÍb1.J..ca;

n - li Pres:Ldente da Câmara Federal;

III - o Pres~dente do Senado Federal;

IV - o PrJme1rO MJ.Iustro;

V - o Mlm.stro da JI,lstJ.ça;

VI - os Muu.stms das Pastas Ml.11.tares;

VII - o MllUstro das RelaçÕeS ecteracreer

VIII - o Mllustro do Intenor(te

IX - o M1lustro elo PlaneJamento

§ 2!!: - compete ao Conselho de Defesa NaC101'laI-
I - opmar, nas lup:5teses de declaração de guerra

e de- celebração da paz, nos termos desta Cor!;!.

t1tw.ção;

II - pI'Ol;Ol:' criténos e con:ht;õcs de utJ..l:t.zação de

áreas llXhspensável.S à segurança do teT1.tó
no nac1ona.l e oplJl.ar sobre seu eretavc uso,

especialIoonte na zecxe de fronteuas e nas rs.
lacionadas ca'I a preservação 01.1 exploração

dos recursos naturaae, de qualquer tape,

n! - estudar, propor e acompanhar o eresenvotvn-en

to de J.IUC18t1vas neceseéraes a garantJ.r

DXi'eperrlência naC1.Onal e a 1Ildl.Ssocl.áve1 def~

58 do Estado Dem:x:ráoco, mediante a prevasâo,

prep;zraçãa, cna.;âo e preservação de can:h

çães lX'lÍt1.cas, econ&tu.cas. SOCJ.aJ.S, educacl..Q.

lJ,83.S, C;lentÍf.J.CBs. tecnolÓgicas e bél2.cas que

lhe pe=tam reJe:Lt8r teda tentab.va de mte..!'.

ferênc:J.aJ preJool.CUl1 à detenmnação e à c0n

secução dos obJeuvos soberanos e deuocràt~

cos da Nação.

~ - opmar sobt:e a decretação do estado de defesa

e do estado de sitio

"&t. 16'2!'- O conselho da RepÍbl1ca é o órgão Stlpenor tle consulta

do Presidente da RepÍbhca. nos assuntos relaCl.onados ccxna ordem tnlít1Cêl

§ 1!!: - CatP5em o conselho da Repíb~.

I - o Pres:Ldente da RepJb1l.ca,

II - o PreSl.dente da câIra:ra Federal;

In - o Pres1ilente do 5enado da RepÍbl:u:a;
IV - o Pnlneiro ~wustJ;'O;

V - os LÍderes da Ma1On.a e da MJ.norJ.a àa câlrara Fg

deral;

VI - os Líderes da Maiona e da MJ.norJ.a do Senado da

"";bhca.
VII - se1.S CJ.dadãos brasl.1e3.l:Osnatos tral.Ores de trJ..!l

ta e Cll'lCO anos, sendo dOlS 1.Ildl.caàos pelo Pre

s1àente da Repúbuca, dolS eleJ.tos pela CãmaJ:a

e dm.s ele~tos pelo Senado da RepJbhca, todos

eatI t:l1aIJ1ato de três acas, vedada a recon::lução.

000 .00 000 0.0 00' 000 00. 00' 000 0 0 0 07' 000 00/7.0000 0000.0

§ 3!!: - A lei regularrentará~aorgaruzação do Conselho,

sua ~têncJ.a para outras maténas e seu func~onarrento, p:x:'lendo admitlX' ou

tros membros, natos ou eventual.S, em sua eatp::ls~ção.

.~

"Do 0:rIse1h0 de Defesa Nacieml"

lU:f:. 164 .: O conselho de Defesa Nac~ona1 é órgão de consulta do Pre

szdente da RepÍbhca, nos assuntos zela=onados can a S:Jberama Nacl.anal e a de-

fesa do Estatlo Deloocrático. ~

§ 12 - 0:q:Õem o Conselho de Defesa Na=onal, na caail.çãa
de eeecee natos:

rr;;;'~""~

fÇ/'~õIllJ

pr'U"'~RJ

tEi"~WEJPIENÃgTO

not./''''"n,.. A;lo

o 8I'tigO 231. § 10. do Projeto passa a ter o.
seguinte reda9ão·

EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

Artigo 231:- •••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 10. - Olat;;~~u,.rador Geral será eséolhido en!re
os integrantes da %la~13 'antiga da carreira por indica",ao'
do Executivo ref'erendada pelo Legislativo, na f'orma pre
vista em Le1 Complementar, com exerc1.cio de 2 anos, 1:'eno
vavél por igual períOdo. -

Procurador Geral. indicado pelo Executivo, deve expôr '
suas gual1dades e seus planos de trabalho ao Legislativo que o saba
tinará podendo vetar=lhe o nome, num procedimento nitidamente demo=
crático. Nol!lsa Emenda visa a que os dois poderel!l participem do pro
cesso.

Oê-se ao artigo 322,do capitulo n, do tifulo VIII,

deste projeto de constituicl!lo, uma nova redação, acrescentando-lhe

as alíneas a, b e c:

Art. 3'22 - Os beneficiários da distriõuição de lotes
pela Reforma Agrária receberão titulo de domInio, gravado com

cláusula de inal ienabllidade, por pra~o indeterminado, com

ressalvas seguintes:

a) poderá, entretantO l ser transferido

de sucessão hereditaria, na Forma da lei;

b) perderá o titulo de domínio permanente quem

nDo cultivar a terra até ao prazo de doIs anos ou tentar negó 

eios alheios às diretrizes da Reforma AJrária, e

c) a perda do título de domínio de que trata a

aUnea b, s6 será possível se o poder público fornecer as con~

dlç15es eldgidas nesta constituiç~o.

Justificação

A supressão do abJal parágra fo segundo serve ao prE,

pósito de retirá r d:l Projeto um preceito cujas datermíneções são

perFeitamente dispensáveIs. t /redundante afil'mar-se Q.Je o titu

lar de mandato eletivo perde tal condição ao extinguir-se o pra

20 do mandato. Desnecessário também afirmar q-Je deverá ser eube

tltu!d:l por seu sucessor. O artigo 157 trata adequadeeente da

problemática de vacância do cargo.

Bnerd! Aditiva e 1blif~cativa

nisp:lsl,tivo~. seção IV, do capítulo II, do Títtho V - Da Omamzacão dos

Poderes e S~sterra de Governo do ProJeto de Const~tu1ção

(Art. 20, do Regurento Interno da 1INC)

Uma Casta, é como f'icará o Ministério Públ1co caso seja.
aprovaclo o projeto que além do seu justo f'ortalecimento, pr-evê que
sua chetia seja escolhlda por eleições internas. Porquê não !'azer '
participar o Leg1slativo e o Executivo em tal escolha? Trata_se de
uma instJtulção de expressiva importância social e política e não
seria desejável que se dilacere em previsiveis disputas intestinas'
como oc:orrerá ca130 prevalesça a proposta da Comissão

Acresc:ente-seà~, em epigrafe, a SUbseção II abaixo, desta
csn::Io-~ o atuãrlJG:i~~:í62'JéÓra Sú'b'sesãõjiluücdff~slr J6areàação. CCXlD se
gUGf~~sEFb1;;~ece~j 9e:SUP riS õbs;tobs s~õ'J:q smu S ,oi:iO

A lIIodi ficação do artigo 322, do presente projeto

de constitulçfto, tem uma final1dade espec!rIca: ensejar ao ca~

ponês a tranqullidade da propriedade e o amor por ela. pois se
for apenas de dez anos esta carência poderá trazer frustrações
que ntlo se coadunam com os~ objetivos da RefePrma Agrária Outra

vantagem é a do proprietárIo do título poder transferir para
os seus descendentes desde que continue efetuando os mesmos tra

balhos.
Perderá entretantCl a propriedade quem não se coa

dunar com os objetivos da Refor·ma Agrária que é' o de produzir

em seu beneficio e de seus semelhantes através do uso adequado

da terra, cuja função é somar os esforços para dar mais alimen

tos li mesa do brasileiro e incentivar a produtividade, fortale

cer a exportação dos excedentes agrícolas.

Ademais eleições em 1988 para prefeitos e vereedo 
res, em 1989 para Presidente da Repúb Lf.ca e em 1990, para as As

sembléias Legislbtlvas, câmara dõs üeputados , Senado e Governad.2,

res pccerãc vir a ter resultados catastróficos, ocasionando gas

tos e agitação po~ular dtficilm~nte absorvíveis pela nossa frá

gil democracãa,

e que se coaduna perfeitamente com o grau de desenvolvimento socIal
político da nação brasileira. A possibilidade de reefefçãc lnclus!
ve , serve ao interesse público, porquanto permite aos eleitores CO!!

firmar ou rejeitar a atueçac do Presidente da República, que já foI
Merecedor da confiança popular. Por outro lado, [epresenta estímulo
adicional à ação adminIstrativa do dirigente máximo do país. que r~

ceberá diretamente dos seus eleitores a eeroveçãc ou não , de sua
açl:lo governamental.

Qual1to ao mandato do altusl Presidente da RepúblIca,
trata-se de um direito adq.llrido r Qorquanto foi estabelecido pe
lo texto constitucional vigente. seg.mdo o qual foI eleito e ta,!!
bém segund:J o qual foi convocada a Assémbléia Nacion3l Constitu

inte.

-

~------- u",e/.Uln'lClÇl.__--! --,
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AssembléiaNacionalConstituinte e 1629

fJ.scal.

bunal de Just:l.ça

VII- TrJ.bunaJ.s e JUJ.zad05 FJ.5caJ.s,

VIII- •••••••••••••••••••••••••••••••••••

.~c••"""<.~,..I.I·"···~,.....--~----.,l ffi)(ji7if]

JUSTIFICATIVA

tlJs no art. 191

Há: dezena.s de ano.s que o nOJt.de.6UI10 vem pell.dendo po
deI!. eeonôm.tco, tlIl 6unç.iio da. .seca. e. do abandono que ca.s:t.<.ganr aqua;

povo tão !la6.!ti.do. A.s '&uce..64.tV4lt CJÚH.s e.conôm1.c.et.s :tem d1.~Lc.u.t.:ea.do

cada. vez miÚ.s qu.1!. o.s .lnve.s.t.r..me.n.to.s .sejll-lll de-ó.t:.r..naclo.s ao NoJr.dea:te blr.4

.si.te1.ItO, o que .tem: .tall.nl.l.do I.l. "ilua.~iio i.tt4tL6..t:elt.tdvet. ItU6a. Jt.eg.<.iio d;
Pct:ú.. Se não bM:ta..s.s1!. .w.so~ o e.s.t:a.do de. m.r..hélUa. a.b.sotu.ta., que ;'rnpe
Jt.a. no.& e.-s.to.do.s rtOlt.de.sb.It06. e.h.tã:, a. '](4\606 ta.Jt.g06, p/t.omo\1~ndo tL pt.1l
da. de. podei/.. po.a:Uco. uma. vez que. o .&o6!L..tmen.to .tem 601tç.etdO nO!l.s;
povo a. bl.l4ca1t. metholl.1!.6 cond.c..ç.õM de \I.tda. noa gJl.nndea cen.tJl.oa Wtbn. ..
)lO.s~ engOltdando a. Uó:tet de elÚ.tOlttó ne.Ueó E.s.tetdo.&. 1.sóo eó.tã: pe.Jt.

,ollliundo que o nümeJto de. c.o:Lde.r..Jtn~ dMtinadaó a. ~a:D Pauto e R..c.o de Ja
null.o. pOli. exemplo, .sejam cetda vez ma.lolte<S. Em eon.tltapaJt.t.r..da, o.s e;
l:adM Iloltde.5l:.{.!to.s e.s.tã:o elegendo c.ada vez meno.s paJtlamenta1l.eó, palt;
tu:talt p01l. .seuó ill.tM.eóóe.s.

são e.s6a.ó di.s.tOJt.ç.õe..s que pJtetenderloó COltIU9.(.1t c.onl

a plteóen.te emenda, na. med1.da em que., vo.te onde vo.talt.. o lto1l.deó.t'1:,

no u:tii. c.ontJu.blÚndo pa:Jt.ct e.legelt um mlU.olt niíllle-:o de. pa.lti.a.llle.n.ta.Ite4
Ut I.u.a. .teMa. ntt..tl.l.l..

JUSrIrr'CAçÁ.O

§ 12 - Os MJ.n.l.stros do Tribunal de Contas da Un.l.

êc , terão os mesmos direitos, garantias, prerrogat1vas e 1mped.l.me.n.

tos dos MIn1.stros do SuperJ.or 'trJ.bunal Federal.

§ 22 - Os eudaeoees do TrJ.bunal de Contas da UnJ.

êc , quando subst.l.tu1.ndo MJ.n1.stro, têm as mesmas garant.18S, .:Lmped2

mentos e d1.re.l.tos dos tJ.tulares.

Art. Os Poderes Execut1.VO Leg1.slat1.vo e Judi-

c"l.ár.l.o manterão, de forma 1.ntegrada, sJ.stema de controle J.nterno,

com a fJ.nal1dade ele assegurar ef1.co!ÍcJ.a ao controle externo e dar

cJ.êncJ.a ao TrJ.bunal de Contas da União de qualquer 1.rregularJ.dade

ou abuso, sob pena de responsabJ.l.l.de.de so11dérJ.a.

§ 12 - As normas estabeleC.l.das nesta Seção aplJ.cam

se à organJ.zação e fiscalJ.zação dos TrJ.bunaJ.s de Contas dos Estados

e do D.l.strJ.to Federal e dos Tr1buna::t.5 e Conselhos de Contas dos

Mun:l.cípJ.os.

§ 22 ~ Lei Complementar estabelecerá as cond1.ções

pa:ra cr",aç;ão de conselho..s de Contes Mun:l.CJ.paJ.5, em Mun:l.c:Lpios com

mais de três m.l.lhões de habJ.tantes.

If O nÚmeJt.o de tle.pu.tadtM, po!t E.s.tadÕ ou pelo Od.t1U
.to fe.de.ltat, .uJt.á: e.s.tabelec.<.do peta Ju.IlUça. Et.uto-:'
!tal, pJt.opolI.c..i.onatme.n.te ã. na...tutr.al..r..da.de do.s el.e.r..to ~

JLU bl!.4lt.iJ:.eL·'l.06, c.om 0.6 ctjU.6:te.s /lecu.6á:tr.i06 pctJt.a.
que nenhum E.ó.tado ou o fJ.r...6:tlV..to Fedelta.l ten1ta. me _

no.s de o.f.;to ou ma-l.ó de J eJ.s enta iJepu.tado-ó/I.

V[:·.st. 4 .se.gtu.ltte lI.e.daç.iio ao pall.ãgll.lt~o 2{I, da all..f:.
97~ do PII.Oje.:to de CM.s:U.tU.r..ç.ii"o· •

A presente Emenda Substitut:l.va visa condensar, no

essencJ.a.l., o d1.sc.l.pl.1namento, a nível. constJ.tucJ.onal, da matéria

atJ.nente à FISCALIZAÇXO FINANCEIRA, ORÇAMENT;{RIA, OPERACIONAL e
PATRIMONIAL DA U~lIJ.O, expung::s..ndo, :l.nclus:l.ve, do Proieto ora emen

dado, tudo aqu110 que se comporta ma:l.S adequadamente em regulamen

tação por me:1O de Le:l. Complementar ou de Lei Ordi~árJ.a. Daí a red!!.

ção para 8(o:l.to) dos l5(quinze) artJ.gos preVJ.stos no Projeto, e em

consequênc.l.a a condensação em 33 (tr.:Lnta e três) d.:Lspos:l.t1.vos dos

correspondentes 61 (sessenta e um) cont1.dos na ProposJ.ção sJ.stema

tJ.zada.

Sem alterar-se, em substânc.1a, a compat1.b:Ll1.zação feJ.ta

do:> AnteprOJetos apresentados à Com1.ssão de S1stemab.zação, 1Q

gra-se todavia, a necessárJ.8 un1.fortn1.zação e rac:l.ona11.zar;ão da ma

tér.1.a leg1.slada, com a deseJável economJ.a de artJ.gos, não só pela

aglutJ.nação levada a termo, além da ordenação e dJ.str.:r.bu1.ção apr,2.

priada 'dos d1.sposJ.tJ.vos, bem assJ.m pelo deslocamento de alguns

destes para outras' Seções, em que melhor se S:l.tuam pela natureza

do assunto neles versado.

ObJetJ.va-se pelo Subsfutut.1vO proposto a ordenação e a

adequada d1.strJ.bu:l.ção dos d~spos1.t1.VOS, a f1.m de bem caracter1.zar

as e.ções do Controle Externo, atr1buído ao Congresso NaCJ.onal

ao 'l'rJ.bunal de Contas da Un~ão, e ao Controle Interno mant.l.do pg

los três Podel:es da Repúb~ica.

XI - representar, conforme o caso, aos Poderes Le-

gJ.slatJ.vo, zxecucavc ou JudJ.c.l.árJ.o, sobre 1rregular:l.dades ou abu-

S08 apurados.

§ lI! - As eecasêee do Tr.l.bunal de Contas da Ul11.ão

de q..e resulte 1mputação de déb1.to ou multa const1.tu1.r-se·ão em tit!!.

10 execut.avo ,

§ 22 - O TrJ.bunal de Contas da Un:l.ão encaJlW'lhará, .2.

nualmente, ao Congresso Nac10nal, relatór10 de suas etiava.dadea ,

Art.. O TrJ.bupal de Contas da unaêe , .1.ntegrado

por cnze MJ.nJ.stros, nomeado~ pelo pres1.dente da RepúblJ.ca, com apro

vação prévJ.a de escolha pelo Congresso NacJ.onal, dentre brasJ.leJ.ros

maiores de trJ.nta e cinco anos de aeceeaeaee mearal e reputação 1.11.

bada e notáve.l. ecnbecamenecs JurídJ.cos, econômicos. f1.nanceJ.ros ou>

de adm.1n1.stração públ.l.Ca, com sede no D1.strJ.to Federal e quadro pró

prJ,.o de Pessoal, t.em jur.1sd1.ç;ão em todo o Te.rrJ.tór1.o Nac1.oan1,

cabendo-lhe elaborar seu RegJ.mento Interno_e,

I - ll'leger e eu .Pres:l.dente e vaee-aeeexeeecer
II - exercer no que couber, 85 atr:1bu1.ções prev1s-

em le1., que estabelecerá, dentre outras comJ.naçõe.s, multa proporcJ..Q

nal 130 vulto de dano causado ao ErárJ.o.

IX - eeemer prazo razoável para que' o órgão ou ept:l.dade de adm:l.n1.-ª.

tração federal adote as prov1dênc1.as neceseéeaae ee exato cumpr:tmen.

.ec da âea , se ve:rJ.fJ.C6r a 1.leglJ.dade patr.1monJ.al;

X - sustar, se não atenrlJ.do, a e,.ecuçâo do ato J.m

pugnado, procedendo em relação a contrato, na forma eeeebeaecaea em

aea., ceercmeenee, em qualquer caso, a dec1.são ao Congresso necae
nal;
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Art. Ao Tr1.bunal de Contas da Unl.ão, no exerc,ÍcJ.o

do controle externo a que se refere o art1.go anter.1or, compete:

I - aprec1.ar as contas prestadas, anualmente, pelo

Pres1dente da Repúbl1ca, e pelo l2M1nJ.stro medJ.aEte parecer prévJ.o

li. ser elaborado em sessenta dJ.as, a contar do receb~mento das con

tas pelo TrJ.bunal,

II - julqar as contas dos admJ.l}tstradores e demaJ.s

reSIXJnSáve1s por d:l.nhe1.ros, bens e valores públJ.cos, da a dmJ.nJ.stra 

ção d1.reta e .1nd1reta, .l.nclus1.ve das fund,ções e soc1.edades C1V.1S,

J.nst1tu,Ídas ou mantJ.das pelo poder públ1.cO f.ederal, e as contas d a

queles que derem causa a perda, ex:t-rav:l.O ou outra :l.rregularidade de

que resulte preJuízo à Fazenda NacJ.onal,
:rll _ ApreC.18r, pa1:a f:l.ns de re9.1stro, a legalida-

de dos atos de nomeação de pessoal para cargos de caráter efet.1vo

dos quadros permanentes dos órgãos t3a adt'l11.n:l.st1:açãõ d:l."t"eta, be.m

como das concessões 1.nJ.c1.aJ.s de aposentadorJ.a, reformas e pensões,

:l.ndependendo de ju1gamentô as melhorJ.as posterJ.ores que não alterem

o fundamento legal do ato concessórJ.o,
IV - real:l.zar inspeções e aud:LtorJ.as de natureza

f1nanCe:Lra, orçamentlÍr1.a, operacJ.onal e patrJ.monJ.al, .l.nClu5J.ve quan

do requerJ.das pelo MJ.nJ.stérJ.o públ1CO Junto ao Tribunal, nas un.l.da

des adm:Ln1.strat1.vas dos Poderes Execut.1vo, Legislat.1vo e Jud.:l.c1.árJ.9

e demaJ.S ent:Ldades refer1das no 1.tem 11:
V - f.1scal.:l.zar as entJ.dades supranacJ.onaJ.5 de c U)O

capJ.tal soc.18l a UnJ.ão part1.CJ.pe, de forma dJ.reta o.u 1.ndJ.reta, nos

termos prevJ.stos no respact1.vo tratado const:Ltut1.vo,

VI - f1scalJ.zar a aplJ.cação de -quaJ.squer recursos

federa:l.s repassados pela un1.ão a Estados, DJ.strJ.to Federal e Mun1.c';'

Art. 11 f1.scal1.zBç;ão f.1nanCe1ra, ~ementárl.a, opera-

cJ.onal e patr:l.mon1al da Un1ão, quanto aos aspectos de legal1.dade,

leg.1t.1m1.dade, ef1.các1ô, ef:l.cJ.êncJ.a e con,otn:l.cJ.dede, será exercJ.da

pelo Congresso NacJ.onal, medJ.ante controle externo, e pelos s1.ste 

liras t3e controle J.nterno t30s Pot3eres Leg:l.slat.:l.vo, i:xecutJ.vo e .JUd1C.l,

parágrafo ún1.co - Prestará contas qualquer pessoa

fíSJ.ca ou juríd1.ca que ut1.l.1ze, ar:recadt:2, guarde, gerencJ.e ou por

qU81quer forma adm1nJ.stre d1.nhe1.ros, bens e valores púhlJ.cos,

pelos qua1.s a Un1ão responda, ou, a.1nda, que em nome desta

obrJ.gações.

PROJETO. PELA SEGUINTE:

tJ PLEN~RtO

ár.1o

SUBSTITUA-SE SECÃO IX larts.l:36 a 150) TíTULO V. CAPíTULO I

VII - prestar as J.nformal;ões que forem s olJ.cJ.tadas

por delJ.beração da câmara dos Deputados ou do Senado Federal e por

1.n::t.cJ.atJ.va das respect:l.vas COm.15SÕeS orécn::s..cas, sobre f.1sca.l.1zação

f1.nance.l.ra, oI;çamentár1.a, operaC:Lonal e patrJ.19onJ.al e, aJ.nda, I so

bre resultados de lI.UdJ.tor18s e .1nspeções 1:eal:1.zadas,

VIII ~ apl:l.car aos re~veJ.S, em caso de .1legal~

dade de deSpe!lB ou :a.rregular1.dade de co~s, as pnções prevJ.stas
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áíssJ.mos -- venham obr1.gatorJ,amente a part.l.c.1.par da adm.1.n.l.Btração pú

bl.1.ca federal; em sua amp1.J.tude e compleX.1dade.

Do p;mto de vaeee teór1.co, relat:l.vo à organ1.zação do Estado,

este excesso -- ou delír.1o -- de "democrat:l.zação" l.mplJ.car.l.a,

plesmente, sobrepor ou substJ.tu.1.r todo o modelo contJ.tuc1.onal,

J.hJ.do no Projeto mesmo.

De nada paeaaz-aem a valer os Poderes ccnata.tiuado s , pela vJ.a

do voto universal, dJ.reto, secreto -- neeeeeéc-ac à anvestaôuxa das

autorJ,dades executa.oae e leg1.slativas -- caso lhes sejem agregados

poderes paralelos, eexavedes de outros mandatos scc i aaa, através

de processos eaeeavos caxcunscxauos aos "mcvamerrtca accae a.a organJ.:.:a
dos".

A manter-se tal âemoceacaa "d:l.reta", um PreS1.dente da RepÚ

blJ.ca, va.eeraceemenee sufragado por dezenas de mJ.lhões de bresa.Lea-.

rOs, eeveeae compartilhar sua eueoradade com delegados de eaaccaa
ções profJ.ssJ.ona1.s, de moradores, de aficc1.onadoa deste ou daquele

"hoby", das torcJ.das dos clubes de futebol -- e s aaaam por d1.ant.e, até

o elCtremo r1.d,Ículo.

Pensar o contrár1.o, ad argumentandttm. é Começar a restr:l.ngJ.r

qualJ.f.1.car, d.l.scrJ.m1.nar, excj.uaz-, clasSJ.fJ.car eee,e ou quaJ.s "movi

mentos". E com l.SS0 pr1.V1.1eg.1ar alguns em detr.1mento de out.ros., Vale

d.l.zer: prejudJ.car o car~ democrát1.co do nda ento e, portan
to, desmacará-lo.

2,. A eX1.quJ.b.1.1J.dade jurídica e factual das propostas abri

gadas nas alíneas a serem supr:l.m:Ldas é, por l.gual, J.mpossíve1 de ser

concebada , mU1to menos expez-amentiada ,

Cheg";.-s,e, por exemplo à enorm.1.dade de pre\ender que repre

sentantes dos usuár.l.os de ee'rvaços públJ.cos e etavaeeeee eaeenca.aas 

eeeaceo,s , ccnceexâea ou permJ.tJ.das --part:l.c1.peJO_do planeJamento dos

mesmos (eaanee "e").

Apesar da óbvia eseeeveçêncae , não custa o exerc Ieac de ame
g:r.nar-se o que aez-a.a a partJ.c1.pação de representantes dos usuér-aes

do bcndanho do pão-de Açucar no pâune jemerrto da polítJ.ca necaoneã

de transportes, ou das easceaeçêes de pacaent.ea da acumpuntura na

def1nJ.ção de d1.retrJ.zes dos programas de saúde da Un1.ão. Os exemplos

são rJ.sive1.s, é certo. Mas qual ser1.a o cr1.tér~o para el.l.m1.ná-Ios?

3. Deve-se cons:l.clerar • , aJ.nda, que a amplJ.ação da part1CJ.

ção democrát1.ca da SOC1.edade na adminJ.stração públJ.ca -- parecendo,

at:-& mesmo, de extração socJ.alJ.sta -- resulta,ClJlrodef.1nJ.da no PrOJeto,

em prece1tos-& cláro ta3he corporat1.vJ.sta, eV.:Ldentemente assemelhados

áo modelo fascJ.sta.

PO.1S não será outro o destJ.no de sobrepor-se o papel de

assocJ.ac6es e mOV1.mentos soc1.ais à compet.ência dos partJ.dos polít1cos

e, lI\esmo, das casas parlamentares, const.1t.u.l.das pelo sUfrág.1o popu

lar unJ.verssal e não pela escolha de corporacões profJ.ss10naJ.S, relJ.

g:l.osas ou de qualquer outra natureza fracJ.onát'J.a, d:l-scrJ.mJ.natórJ.a:

segregac1.onJ.sta.

• 4. EJ.s porque nst:í.mulo à "partJ.cJ.pa o popular", prece:l.-

tuado na alínea "a" e~ 'fer mantJ.do, se vê ontra J.ado pelas alí-

Ineas segu.1ntes - apesar das aparências --o efet:l.vamente ant:l. - POPul
lares.

Inciso

p.r;';;;;OO=:J

fi-I&/~8/8jJ

de agosto qe 1987.

iJust:l.fica.t:l.va:

Supr~malll-se as alíneas "h", "c", "(I." e ':.e", do

VJ::I. do Art1.go 17, do ProJeto de Constitu1.ção em ep,Ígrafe.

Disnosit1.Yo emendado: Inc~so VII, do Art. 17. do Projeto de Cons

ti"t.UJ.çâo(Art.. 20 do 1\egJ.mento Interno da A'NC)

JUSTIFICATIVA

Honra- nos endossar a proposta que thos foJ. encamJ.nhada

pelo emJ.nente Professor LEON FREJDA SZKLAROWSKi'. Subprocurador

Geral da Fazenda Nac3.onal e grande mestre do DJ.reJ.to 'I'rJ.butárJ.o

~n~~~~~~~;~t~~~:l.m,a~tefJtlstJ.fJ.catJ.~por ele redJ.gJ.Õa.

emenda supressiva

- A le:l. poderá crJ.ar, medJ.ante proposta do Tr.;.

Art. - Aos JUJ.zados FJ.scaJ.S, compete processar

e julgar, em pr.:LmeJ.ra J.nstância , com recurso para o 1'rJ.bunal

Federe.l de Recursos, as ações f:l.sca:l.s, em que a UnJ.ão e suas

ButarquJ.as forem J.nteressadas, na condJ.ção de autoras, ex~quen

tes, executadas, rés, assJ.stentes ou oponent'es.

o :l.ncJ.so VII, do ArtJ.go 11, do ProJeto àa ConstJ.tu1.ção

apresentado pelo Deputado Bernardo Cabral, trata da "partJ.c1.pa

cão D1.reta" do povo na adm1.n:Lstraçào' públ1.ca.

Sua al,Ínea "a" deterrn1.na clara e :Lnc1.S:Lvamente que o E-ª.

tado estJ.mule tal partJ.c.1.pação em todos os nJ.ve.l.s admJ.nJ.stratJ.-

Art. - Os Estados organJ.zarão a slla JustJ.ça, ob-

servados os arts desta ConstJ.tuJ.ção e os dJ.sposJ.tJ.vos

seguJ.ntes:

:Jl""""""OO"~~V--~
Acrescenta-se ao cap:ítulo-~ODER JUDICI.(RI • I Cr~ação da Just).-

ça F1scal, órgão autônomo do Poder JuàJ.cJ.árJ.o )J ",~r.v«.~r:b.

Q?J.<.<.W~~ •

n)Just.1ça F:l.scal Estadual, competente para processar

B julgar as ações fJ.scaJ.S, em que os Estados , os MunJ.cíp1.os e

suas AutarquJ.as forem 1.nteressados, na cond.1ção de autores, ex~

quentes, executados, réus, aSS:l.stentes ou oponentes, em matérJ.a

b} Que no Conselho de Defesa Nae~onal. a segurança. da Nação -- no

scu m:us arrplo sentmo -. não 'I:eCa1B. udevl.da e exclusJ.vaIren
te na eatpetênc1a llU.1.J.1:ar. mas J.1lClJIlIb3 outros segmentos gover

nerenraaa, :lgua1mente canpetentes e resr:onsáve:lS pela matérlil.

A profOsta da presente Emenda cw.da, a este prop:ÍsJ.to, até me.§.

uõ de oferecer IlW10na aos representantes das Forças Armadas,

c:onfenndo rnalOna Cl.V3.1 à cc:mpos:u;ão do Conselho.

Art. - A lei poderá crJ.ar, medJ.ante proposta do

'rrJ.bunal Federal de Rec;prsos, f TrJ.bunaJ.S Re~naJ.s FJ.scaJ.s.

Art. - A leJ. fJ.xará o número de JUJ.zados F,.scaJ.s, podendo,

nas comarcas, onde não forem instituídos, atrJ.blJuJ.r sua JurJ.S

dJ.ção a Juízes FederaJ.S ou a Juízes de DJ.reJ.to.

Art. - o Poder Jud.1C:l.árJ.o é exercido pelos segU:Lll

tes órgãos'

Louvável, por todas as razões de ihsp.l.ração democrát.l.-

ca e llloral.:Lzadora, este mandament? se adequa, na justa med1.da, ao

espír.:Lto e à forma da leJ. constJ.tucJ.onal.

No entanto, passa a faltar-lhe cab.1mento e proper1.edade

tão logo entra o refer~do Projeto a condJ.c:Lonar o pretend1.do estí
mulo.

Senão vejamos:

1) Equípara:-!:ea adm1.n1stral'$ão públJ.cal:dos ba1.rros à da

Federação, ao determ.1nar-se que ambas -- nos extremos

opostos da h.1errQUJ.a adm.1n.1.stra~, além de todas as

que lhes são ;:nte:r:mediárJ.as --y'seJ<Fn abertas à par

t.1.cJ.pação dos "mb\l:l.mentos soc1.a:"s O1:gan:l.'t;ados".

~ pena que a l.ntenção democratJ.zante do prJ.meJ.ro prece1.to d.!l.

.t'l1.a J.meC!.J.atamente para o níve~ do abSUrdo. Po1.S não é teor.1.camente

cbncebível, juríd1.camente justJ.f.l.cável e pragmatJ.camente exequí,!el

que movimentos SOC.l.aJ.s organJ.z:ados -- numerosíssimos e dJ,versJ.f.1ca-

I .•••••..••..•..•..••.•..••..•.••.••.•..•

11- ••• "0 •••••••••••••••••••••••••••••• _.

111- ., 0'0 •••••••••••••••••••••••••••••••
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Acrescente-se ao

JUSTIFICATIVA.

= .u",1<I...T,flC-f.;Io,--------------.,

o arUgo 418, passará a ter a seguinte redação:

Art. 418 _ A leI dispará sobre o planejamento famillar. fundado nos
pz-f nc Ip j.oa éticos, morais. de paternidade responsável e da

dignidade humana

V~Dii~

fIT}3to./j

nrt. 37:

JUSTlFlCATIVA.

"õ saúde püblica".

Acrescente-se ao ceput; do

Art. 32S. o seguInte §:

A nossa. propositura objetiva assegurar o

instrumento da ação popular para a defesa da saúde razão pela 'lual

estamos propondo a inclusão, no caput cio artigo. da expressão à saú

de pública.

_ Do produto da arrecadaç~o tributária da União, dos Estados,

do Distr.ito Federal e dos U/Jnlc!plos, ID:t (dez par cento)
serão destinados ao tunda Nacional de Desenvolvimento da A

grl-culturaTdepoS"itcrdo-mensaTmefite. no Banco do Brasil S.A~
_ O FNDA":'-será-administrado pelo Banco do Brasil s.A •• supervr

5-i~--;:;ad;-P-;IO' Ministério da Agricultura. sob a fiscaliz.ação cio

Tribunal de Contas da União.

JUSTIFICATIVA

(JPlENARIO
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o crédito rural passa a ser preceito constitucional e ncrna ar
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DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO: g4.,

O 1u:t. 9.4., do projeto ,pasSa a ter a

seguinte redação:
Art a '.9.4,- O servidor públJ.co estável só

l?erderá o cargo em v.1.rtude de eeneeaçe jud:1o::l.al prec~

dida de p:rocesso admJ.m.stratJ.vo contrad:ttÓrl.o no qual

lhe ee je assegurada ampla defesa e eesaeeêncae da en

tidade representat.1.va de Sua categor.1.a.
JUSTIFl:CACKO

O sel:'V1dor mi1J.tar ( Art. 94, §lE) só
perderá a patente por decisão JudicJ.al resC:.1.tJ.va da

lJ.berdade por mec.e de 2 ( âca.s ) anos. ou nos casos

de condenação por 'l'rJ.buna1. MJ.l::Ltar.
_ A estab::l.1idade do trabalhador só poderá

aex derrogada por condenação Jud:l.c~al ( Art. 14, I,lg

tra "a" ) no caso de falta grave comprovada jud::Lcia1

mente.
O eeeva.âcx públJ.co, por J.gual, só deve

rá perder a est:alu1J.dade em ::I.guais condI.gões: conden-ª
ção Jucb.Cl.ala O J..nquér~to acimJ.nistrat:J.vo ou pol::l.cJ.al.

serJ.a a peça de qualJ.ficaçâo. não suscetível de, por

8.1. só. pun::l.r o servJ.dor eeeévea , com a perda desta

conch.ção.

Art. 4J9 - Ilp6s resultado favorável de consulta popular

fica0 criados os seguintes Estado~ Tocantins. Maranhão do Sul

e Parti. do Oe~te ou Tapaj6s.

§ 1" - O Tribunal Regional Eleitoral do Estado deaeee
brado convocará plebiscito na área emancapeoa dentro de tre
eentcs e sessenta dias desta data. -

§ 2'" - O zxecutãvc adotará todas as providências nuces
sãrãas para a instalação dos Estados do 'rocentms , do Haranhãõ
do Sul e do Pará do Oeste ou Tapajós, até trezentos e sessenta
dias após a realização da consulta plebiscitária, se favorável
li sua criação.

§ 'St _Apllcam-se à criação e instalação dos Estados,
previstas neste artigo, as normas legais disciplinadoras da d z,
visão do Estado de Hato Grosso, racendc os dispêndios financeT
ros a cargo da uruâo, que usará recursos provenientes do Fundõ
Nacional de Desenvolvimento _ nlD. em valores atualizados pro
porctonaãs à população, área e ao número de Municipios de cadã'
Estado.

Das Disposições Transitórias.

Altera <3 rédação do Art. 439, seus !tens e parágrafos.

- do Tocantins, com o desmembramento dos seguintes
t1uniclpios do Estado de Goiás: Almas, Alvorada.
Anajás, Araguacema, Araguaçu, Araguaina, Aragua
tins, Arapoema, Arrllis, Augustinõpolis, Aurora dõ
Norte. Axixã de Goiás, Babaçulãndia, Brejinho de
Nazaré, Colinas de Coiás, Colméia, Conceição do
Norte, Couto Magalhães. Cristalândia, ní.enõpof rs ,
DoIs Irmãos de Goiás, uceré , Fátima, Flgueirópo
1is, Filadélfia, Formoso do AraglJa~a, GQiatins";
Guarai, Gurupi, r tacajã, Itaguatins, Ltap arâ de
Goiás, Lizarda, "iracema do Norte, Miranotte, Mon
te do cama, Natividade, Nazaré , Nova ol1nda, Uõ
vo Acordo, palmeirópolis. Paraíso do Norte de Gõ
lãs, Paz-anâ , Pedro Afonso, Peixe, Plndorama de Cõ
ass; Pium, Ponte Alta do Dom Jesus, Ponte Alta dõ
Norte, Porto Nacional, Presidente Kennedy, Rio 50
no, São Sebastião de Tocantins, SilvanõpolJ.s, si
tio Novo de Goiás, Taguatinga, 'rocantmte , rocefi
t.tn6pol1s, Wanderlêndia e xemmcã, -

IJ;.. - do Maranhão do sul, com o desmembramento da área
do Estado do Maranhão abrangie8 pelos municip.105
de Açailãnd~a, Alto earanarba, Amarante, Balsas.
Carolina, Estreito. Fortaleza dos Nogueirtls. Gra
jaú, Imperntriz, João Lisboa, t.crecc , Montes Ar
tos. Porto Franco, ntacnac , Samaba Ibu , São FéliX'
de Balsas" São Raimundo das Mangabeiras, Sitio
Novo e 'rersc Fragoso. tendo a cidade de Impera
triz como capital. -

111 - do Pará do Oeste ou do Tapajós, com o desmeetrra
mento da área do Estado do Pará abrangida pelos
I-Iunicipios de Alenquer, Almeirim,- Aveiro, Faro,
Itaituba, Juruti. Monte Alegre. atudcs , Oriximi
fiá, Prainha e santarée, tendo a cidade de Santã
J:ém cama Capital. -

UnG/""ST'flC.;õe' -..,-,

§ .49 - As superficies territoriaIs dos Estados, enuae
cedas nestas disposições, são definidas pelos hmites externos
dos respectivos Municípios. confrontantes com os Estados ou
países contíguas que constam dos ítens deste artigo.

§ S9 - No caso a que se refere o item III o plebisci
to definirá o nome a ser adotado pelo novo Estado.

A emenda apresentada dá nova redação ao aE.

tlgo 418 e que no nosso entender, s.m.j., ccr respcnda melhor a altern3!.

tiva do planejamento familiar.

EMENDA IP15569·0 '"~., -,
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(lPLENARIO
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Altera a redação do

EMENDA ADITIVA.

DISPOSITIVO ~DADO: ARTIGO 90.

O Art. 90 do projeto • passa a ter a
seguinte redação:

Art. 90 - Os proventos d.a inat::l.v::I.dade sg

rão revistos. na mesma proporção e na me:mna data, sem
pre que se rnodif::l.oar a remuneração dos servidores em a
tividade. bem como sempre que for transfo:rrnado. reestr..!:!

turado ou reclassificado o cargo ou função em que

deu a apo,sentadaria ou a reforma.
JUSTIFICJ\ÇXO

A emenda ::I.n01\1J. a expressão "restrutur,2;

do", tendo em v.1.sta que a restruturação de cargos e ca,!.

xeaxae , é uma IUOdalidade uti1.1zada no sec-vaçc pÚblJ.co,
para alterar a sJ.tuação dos servidores da ativa.

A emissão da "reestruturação". pernu.tiria

à administração ut:l.li.zar-se cesta eacssâo, para. por in

termédio dela. conceder novas vantagens somente aos seE:
vidores da at~va, sem at~ngir o inativo, o que contra

ria o espírito do texto.

3USTIFICATIVA

No inciso xx, Artigo 13, substitua o termo "Saúde" por

"Higiene", passando a ter a seguinte redeçãct
Segurança e Hiqiene do Trabalho

pr;~~;':J

Q;i~~7ã!J

S 1o, do Art. 33S, o seguinte It~CISO

Acrescente-se ao

[!JPLENARIO

EMENDA lP15570-3 ...", _
(lCONsTITUINTE PAULO "ACARINI

Vl1 - contribuição incidente sobre pagamento de quàlquer espécie J,u
»etureae , a título de gratificação, vantageM ou adicional ~o

salário ou pro_labore de ,pagaMento ou rendimento efetuado por

pessoa rIsica ou jurIdica.

A redação é mais abrangente com a inclu

são da expressão receita para que se possa atingir a receita do sis

tema financeiro nacional.

I - contribuição dos empregadores, incidentes ecbrê a folha de salá

rios. faturamento, receita e sobre a lucrai

inciso 1. do S 112, do Art. 335:

JUSTIFICATIVA

cr;~~~"=:J

rs;;;.J;]

EMENDA lP15565-7
tJ COSNTl1U!N1E PAULO NACARI~~ro.

tJ PLENARIO

o termo saúde já está: inserido e contemplado na Seção I ,
"OA SAUDE". artIgo 343. que diz: "A saúde é direito de todos e dever

: do Estado"; ora se é direita de todos, inclue obviamente a classe tra

barhadcra , bem como as demais. Portanto é redundância. repetição e 0
termo é inadequado f10 artigo 13, inciso xx

Mesmo porque. o termo "Saúde" na área do trabalho não é
tão abrangente quanto o termo Higiene. Enquanto Saúde retrata apenas o
estado de uma pessoa, a Higiene. é parte da medicina e aos diversos me

ios de conservar a Saúde

No ambiente de trabalho é preciso muito mais que Saúde

Segurança e Higiene d6 Trabalho como está na Constituição em vigor é

mui to mais abrangente, completa, evoluida , dinâmica e assegura ao tra

balhador a eliminação dos riscos de acidentes e doenças do trabalho.C.B,
mo está colocado no Projeta de Constituição. ora em debate. houve
retrocesso do direito do trabalhador.

rr;:;;.;;~

(ilJ3IoãMl

EMENDA lP15561-4
l" CONSTITUINTE PAULO MAClIRINr

EMEllDA AOI.'rIVA.

D:rSPOS:r'1;'IVO EMEtmAOO: ARTIGO 91..
O Art. 91 do projêto •• passa a ter a

seguinte redação;

Arta 91 - O benefício de pen::são por mor

te do servidor atl.vo ou aposentado. co;responderá à
totalidade da remuneração" proventos. gratif.1.cações e
vantagens pessoa1s do servidor falec::I.do.

JUSTIF'ICAC1i!O

A emenda V.1.sa garantiE a pensão, com a

totalidade elos proventos por tnor1:e fiO servidor inativo.

aos seus benefJ.c::I.ár::l.os. .
Como consta do te)( ..o e.'tI'~:ldado o benefi

cio da pensão só corresponderia. à tntal::l.dade da remu

neração e vantagens quando se tratasse de serviço atJ.

vo" pois não foi cO[is::I.gnada a expressão "proventos" 

que é pr6~ria do inativo a

O'JNSTI'l'UiN'l'E PAULO MACARINI

JUST'lFICATIVA

Ep"~;;~

F7~01

EMENDA lP15571-1 '"••, _
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[!J PLENARlJl...._

..,::...,'

JUSTIFICATIVA

prudente eliminar a expressão. para e'lJ.tar meios coe!.

cetivos contra o Autor da ação popular.

Dtl Parágrafo unico, do artigo 37, suprima-se a expressão:

"exceção feita a litigantes de má fé".

JUSTIFICATIVA.

A emenda proposta amplia a possibilidade

da receita previdenciária ser obtida de todo e qualquer reMimento ou

~alário recebido de pessoa risics ou jurídica

r;~~;"~,

(?lJJ~oêEJ
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EMENDA lP15566-5 '"ro.,---------;
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VI - ~ vedada qualquer diferença de remuneração entre cargos e empre
gos iguais ou assemelhados dos servidores do meSMO Poder ou entre

.os servidores dos Poderes Legislativo, Executivo e Judicário. re~

salvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à nat.!:!.

reza e ao local de trabalho

o inciso VI do Artigo 8G dr:. • projeto, passará a ter a

seguinte redação: .

No al1teprojeto r o incIso prevê o salut.sr prIncIpio da isonomia s,!

larial para os servidores dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiei!

:do. Portanto, nacfa mais justo que aplicar o mesmo princípio entre os

servidores do mesmo Poder. A inclusão da expressão do mesmo Poder e

importante, sobretudo, porque efetivamente elimina as disparidades de

vencilllento e de 51tuaçtio funcional. ora existentes entre os servid2

Tes que exercem e que venha.. a exercer cargos e empregos iguais.

[F;;;;'~
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EMENDA lP15562-2
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JUSTIFICATIVA

pr;;;;;;~
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fC!~~~'~

5i~~7ã?J

fi7';;;~"':J

5ftoâ7ã!l

CONSTITUINTE PAULQ W\Cl\RINT

A vantagens e. o o.1.reJoto a. serem ccnceâadoe d,!;!
rante o periodo da lJ.cença-prêffiJ.o, deve ser a do cargo que

estJ..ver em exercicJ..o a fim de garantJ.r aos servidores CX::l..lJ?a:!!.

te$ de cargos de comissão ou de função de confiança, CIo pe~

.JUSTIfICATIVA

TITULO X, Disposições transitórias) ouek ~k/U

Art. ~ Os encargos de qualquer natureza sobre a dlvída externa, con
traída até a data da promulgação da Constituição, são limita

dos ao meliximo de :3% (Três por cento) ao ano, reais.

DISPOSITIVO EMENDAOO:.ARTlGO 8& INcrSO VII ..

O Art. 86 J.DCJ.so VIl: do projeto. passa a
ter a segw.nte redação:

Art. 86 .
VII: - A cada 5 ( cinco) anoa de eretavc exe.,;:

cicio o servJ.dor públJ.co assíduo. que não bccvec B1.do puuJ.
do no período. terá dJ..reito à Lacença espec:J..al de 3 ( três)
meses com todos OS dJ.reJ.tos e vantagens do cargo em J.ndeni

zação peeunJ.árJ..a, se não gozada, ou contada em dobro, quan
do da aposentador).a do servi'dor.

JUSTI.FICACP::O

Art. _ Os pagamentos dos encargos e amortização do principal, sobre o

valor da dívida ext.erne já contraid8, ficam condicionados ao 
máximo do valor corceeccncente a 1% (Hum por cento) do PIS. anualmen

te

O processo de empobrecimento das unidades federadas, a pa.!.

tir da adoção de políticas fiscais centcafraaocres , gerou verdadeiro
caos nas finanças públicas nacionais. De um lado encontramos a União,

onisciente na administração da pol1t1ca fiscal e onipotente na distri
bui.ção dos tributos, e de outro lado, os Estados e Municípios. empobre

cidas e esmo leres • '
Pretende-se assim, equilibrar as finanças dos Estadas, do

Distrito federal e dos MunicIpios, para que os adminiStradores tenham

tempo e paciência para governar.

Art. _ t fixado em 5 (cinco) anos de carência, para o reinIcio do pa
gamento do principal e acessórios da dívida externa, cuja li

quidação não será Inferior ao prazo de lia (quarenta) anos

Art. _ Estes dispositivos não se aplicam aos empréstimos contraldos 

perante agências nacionais de desenvolvimento

ção.

JUSTIF1CATIVA.

EMENDA ADITIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO:;ARTlGO 86, INCISO VIII.

O ancaec V'lII do Art. 86 do projeto ,pas-

ee a ter a seguinte redação:;
Art. B6 .

VIII - 1:': assegurado, ao servidor públJ.co, o 3!.

âacacnej, por tempo de serviço, incidente sobre a respectiva"

remuneração. a cada ano de ezeeavc e.te:rcicJ.o.

JUST!FICACJi:O
O acb.cional por tempo de serv;t.ço deverá

incidente sobre a remuneração do seevaaee,

A -redação. como consta do anteproJeto, não c1
ta a base da ancadêncae , nem J o percentual aplicável.

Atualmente o Governo Federal retrJ.buJ. o ach

oaonaL por tempo de servJ.ço. correspondent.e a 1% (um por
cento ) sobre o vencareencc básJ.co, enquanto alguns estados 
Já conteroplron os seus serv~dores com 2% e até 3% da remunerE:.

Neste seneade , a emenda va se garantJ,.r a J.nci
dênc:la sobre a remuneração global do secvadcc , deixando para
a lei orcu.nárJ..a a fvcação do percentual.

No dia 27 de janeiro, o Vaticano fez di

vulgar documento pela Comissão Pontificia Just1ç~ e Paz, inspirado 

pelo Papa João Paulo 11, que trata da divida externa dos pa1sas do
Terceiro Mundo.

Frequentemente, o tratamento dispensado 
pelo Fundo Monetário Internacional - F"MI, ás nações endividadaS dá _

"remédios para os sintomas da doença com o risco de matar o doente",
segundo palavras do Monsenhor Roland Minnerath, integrante do Conse

lho de Negócios Públicos da Santa Sé, que afirmou, também, vir o F'MI
agindo, até agora, mais como juiz do que como assoé.iado dos paIses _
endividados

O documento relata, com clareza e positi
vfcaoe , o risco que representa para a hUl'lanidade o débito das pa1se~
do Terceiro Mundo

Atendido o presuposto básico da audito _
ria externa para apurar a origem e legitimidade da divida externa teremos
que caminhar no sentido de equacionar a forma de paga-la E isto es
tamos pretendendo com a presente emenda

Acrescente-se ao

r.r=== 'UU.... /".MI ..b/.UlCQ~'nlo -,

EMENDA lP15580-1
tJ
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EMENDA lP15579.7
f!l CONSTITUINTE PAULO MACAlUNI
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.JUSTIFICATIVA

Suprima-se o artigo 350

Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho fi I
car dividida entre dois Ministérios, ou pertencer ao Ministério' d;'

Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança
do trabalhador?

O Ministério da Saúde cuida da Saúde pública, ou seja:pra

tlca a medicina pre...entlva, mas nos processos produtivos e no sistema
de trabalho cabe ao Ministério do írabalho a ação fiscalizadora e nor
metfaeccre , em todos os segmentos' Engenharia de segurança. Higiene,
Medicina do Trabalho, férias, salário, identif1cação e duração do tra
befbc ,

Se a fiscalização permanece no Ministério do Trabalho, de
onde eevee em...na:r as Hormas Regulamentadoras de proteção e segurança
ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de manutenção desse serviço
naquele Ministério, e não passa-lo para o Ministério da Saúde, onde
provocaria conflito de jurisdição, com reais prejuízos à integridade
f1s1ca do trabalhador.

Essa é a tradição do diteito do trabalhador, conquistada
em 1944, com a criação da CIPA - Comissão Interna de Pr eve-içãn de Aci
dentes e está registrada nos anais da História do trabalhador bre s L,

leiro Portanto, o artigo que se pretende suprimir e incoerente, não
tem lógica, não atende ao interesse nacional, nem se ajusta à atual
Política de Segurança do trabalhador. P.s relaçi:ies t:apital/trabalho são

universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho; é a OIT o Fo
rum dessa matéria e não a Organização Mundial de Saúde.

O Sistel'1a !Jnico de Saúde é voltado D.i Saúde Pública mas
não deve intervir nos meios produtivos, pois aí o fator principal é
a causa dos riscos, isto ir a prevenção de acidentes de trabalho, que

deve continuar sendo de tesponsabil1dade \jnica do Ministério do Trab~

lho.

Ao Ministério da Saúde ou Sistema Único de Saúde já cabe
(ou caberia) a tarefa hercúlea de erradicar as enoeeuas que recruces
cem a cada dia no pafs , Há :> 000 t<lunic1pios sem médrccs , Há dezoito

pragas que devastam o país, conforme anexo Há pOI'tãnto um grande tra

balho de saúde pública a ser executado Entregar-lhe também a segura;
ce e Higiene do trabalho é aumentar a carga, além daquela, realmente

devida e ainda nos seus primeiros passos; "O Brasil é um grande hosp!
tal", quando comparado com países desenvolvidos. -

A on - Organização Internacional do Trabalho, sabiamente
chama ltSegurança e Higiene do Trabalho" etesccenecencc o neologismo
"Saúde Ocupacional" que só trará conflitos com a OM5 - Organização Mun

dial de Saúde, com outras atividades de Saúde Pública, com fins dive;
sos e especf râcos -

Por essas e outras razões é mais tecnicamente defensável
manter no Ministério do Trabalho, a Segurança e Hjgiene do Trabalho
atividades, por sinal, criadas por aquele Min.istério e nele formado
o pessoal que já soma I milhão de cfpet rcs (membros da CIPA), 20.000

Engenheiros de segurança do lrabalho e 50 000 lécnicos de segurança
da Trabalho conforme Lei federal sancionada no ano passado e oriunda
do Senado Federal E, para concluir, no ano de 1986, conforme divulga
çêc dos dados oficiais da Previdência Social, mlHs de 1 milhão de tra

'balhadores ficaram acidentados devido às condiEões inseguras das m~

quinas e equipamentos, enquanto apenas i 000 (sete ml).) trabalhadores
foram afastados temporariamente por doença do trabalho. o Que deeons-,

tra que o problema básico não é de medicina, mais de engenharia de Se
qurançe , que visa a eliminação de risêos nas máquinas e meio amhf.errt e ,
através de processos tecnológicos. Em 1972 o Jndfce de acidentes do
trabalho no Brasil foi record alcançando a cifra de 18,47%; de lá para
cá, tem cafcc progressivamente e em 1986 foi de 4%, aprcxrmecementa,

Essa matéria já esta inserida no contexto do artigo 13

do Capítulo Il, "DOS DIREITOS SOCIA.IS", portanto é redundante, repe
titiva e indevida, mesmo porque este assunto não é para ser tratado
na Carta Magna e sim em Lei Ordinária, além do que a Jurisprudência na
ciona1 e internacional mantém essa matéria na "pasta do Trabalho", e
não n~ "de Saúde".

Entende o legislador que o direito do trabalhador não po
de ficar dividido entre dois Ministérios, além do que o termo "Saúde
Ocupacional", não vem atender aos interesses do trabalhador brasilei
ro, pois o referido artigo viola a tradição nacional e universal de

que as relações e condições no trabalho são e sempre foram, pert Inen

tes ao Minis~ério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde Tratar de
se assunto na Carta Magna é intervencionismo indevido. tirânico e de
indole cer tarfaf •

Saúd~ Ocupacional é um anglicismo que traduz mal a reali
dade: o próprio Governo Americano se refere a Safety nccvcet Icnaj and
Helth, separando a Segurança da Saúde. As condições de trabalho é qu

vão determinar se há riscos ou não à integridadg física do trabalhado
Quem cuida dessa matéria no Brasil sempre fo.i o Ministério do Trabalh
que, além de outras atribuições, zela pela Segurança e demais direito
d_º..J~.I.Q~"; _

Disposições transitórias,
o seguinte artigo) r.."'kCÚ-~

Art. - As dividas interna e externa vencida e-vfncenoa , existe!!

tes até 15.03.87 dos Estados, dos Municípios, do DistrI
to Federal e das entidades de sua administração indire~

ta ou sociedade sob seu controle passam à responsabilid~

de da União Federal.
- Durante dez anos os organismos beneficiados não poderão ce

lebrar novos empr~stirnos.

TITULO XI

Acrescente-se ao
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TITULO

JUSíIFICAílVA

~'{*
sunrfma-se o inciso VII do artigo ~

..

Acrescente-se ao

o .inciso VII diz que "controlar a quaUóade do meio amb.ie.!!
te, Inclusive do trabalho" e redundante, rep~tit1vo e indevido, pois

já está atendido no inclso XXI, do artigo 13, "Dos Direitos Sociais",

8 parte referente 11inclusive o do trabalhO It

A lI! parte que diz: "controlar a qu.alidade do meio ambie!!,

t~" também já foI atendida nos incisos VI e VII do artigo 408, "00 Me
lb'mbiente" I que asseguram aos trabalhadores e comunidades em geral~
e segurança e controle do meio ambiente

A proposta abrange as empresas estatais 
de objetivo econômico e financeiro, inclusive as prestadoras de serv.!.

<o.

Necessário, fundamental mesmo, substituir
a pàlavra renda pela receita.

Seria inexequível a aplicação de aliquo
tas sobre a renda da atividade agrícola.

TITULO VIII,

CAPtTUL.O I,

A presente emenda visa democratizar o ca
pital, incentivar o mercado acionário e car r ear recursos para a amo!,
U::ação da dfvf da externa

JUSTIFICATIVA

A prsente emenda objetiva f:indar o cipoal

normativo que hoje privilegia a economicamente forte e esmaga a clas
se assalariada com pesado fardo tributário

Art - As empresas estatais de objetivo econômico e financeiro, incl1:!.

s.íve as de prestação de serviço, serão convertidas em sccreoe-,
de anônima de capital ecer tc , representado por ações ordina_ 
das e preferenciais

§ _ Cinquenta e um por cento de capital votante permanecerá em po.,

der da União, Estado ou Município

III - contribuição incidente sobre a receita da et í ..vtcace agrícola;

O controle governamental é assegurado com

a manutenção de 51% do capital votante em poder da União, Es t adc

M"nic1pio.

§ _ Os recursos provenientes da venda de açõt;S das empresas esta

tais serão destinadas ao pagamento da dívida interna da União,
Estado ou Município

Art. - I:: assegurada a representatividade,. na Diretoria, no Conselho de
Administração e no Ccnselho Fiscal das empresas estatais, dos
respec tf vos empregados, na proporção mínima inshtuida em lei

os seguintes dispositivos) e-v ...ae,
~kut..",·

ArL _ A privatização de empresa estatal de Qualquer especre depende

rá de prévia autorizaçaão do Congresso Nacional

Dos impostos da União,

o segulnte artigo:

Art - Excluem-se da- Incidência do Imposto sobre a Renda e Proventos
de qualquer natureza os rendteentcs aure r ãdos pelas pessoas 
f!s1t:as I quando decorrentes de trabalha assalariado e não ex
cedente a quí nze salários mínimos mensais.

(=lPI ENARIO

r.r
Tuto/

' . ' f1f IC"'i o --,

EMENDA lP15572-0 ....----------,J ~P·:'O"B·-----,tJ ÇONSTlTUINTE PAULO ~AI:ARINI . c..--..... _J

['fLENARIO

inciso III, do § 12, do Art. 335:;

AI tere a redação do

r.r--,-----,LUU,~,Co~ .. 'lc/l~."QM'..Io ....

EMENDA lP15573-8 ..... ----,
{"JêONSTITUINTE PAULO HACARINI

~DA lP15574-6 ..'00 -,

l? CONSTITUINTE PAULO MACARINI

EMENDA lP15515-4 ""' ----,
ljONSTITUINTE PAULO MACARINI
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v1ncE

majoradaprevidênc],a social serã criada,

eu es tenmde sem a ~orrespondente e

lad~ fonte de custeio total.

JUSTIFICACI';,O

A presente SOOES'I'ID ê fruto do resuIta.do do ri OJngresso Na-

Cl.OIla1 das J\ssOCJ..a;êes~ real.1zado em BrasJ.1J.a. noS dias 26

a 28 de bdl1Ú1"t2llP, sob o patrocínio da O::mEederaçâo e prcroção da

Federaçãodas AsSOC18ções Car.m::J.aJ.s e Industriais ~ D1S"trlto "Federal.

Busc.a:ws nesse trabUho do.2.S trechos que repn:duzin:os

JustifJ.Cativa desta propoSIção.

".Buscaram, na aprecJ..ação das "teses e .i.ndJ.caçÕes, fornüar ProFO!.

tas que pudessem contribuir para. a. COI"\.S"t'n1Ção de tm'6. SOCJ..edade pll.IN4sta.

kt. 3GS - j.. lei federal dJ..spor.i sobre as condições de 1J.gJ.tllla

ção da posse e de preferência para a aquisição, atê cem hectare:>. de ter

ras pübJ..i.cas por aqueles que ~tomem prcdutivas can () seU trball10

29 .. Semprejuüo da 1JJJerdade de pensan:errto e de mforner;;ão,

a lei p:;de:ráestabelecer outras condJ.çÕespare a organização e o fUJ1CJ..O 

namento das empresas jorja1ÍstJ.ca ou de "televisão e de radiodifusão,

mteresse do regime derocrã:tJ.CO e do canba.tr ã subversão a ã corrupção.

Ar>t. 301- Às empresas pÚh1J.c:as e sOCl.erladede econcmia nusta ca

be exercer a urtervençâo carple=entaJ.' observado no que for aplicável

dJ.sposto em art1go anterJ.Or e. seus parágrafos. lb des~ desta atJ.VJ.

dade elas se suJ:;rneteNo J.ntegN1mente ao dJ.re1.topróprio das. eapresas •e

não p:::de:rão gozar de benefíc.J.os, prlv:ü.êglOS, subvenções ou dotações

orçamaltâri.a.s ou fiscais não ertensiveis pari~uuneirteãs d~ do

~--------~setor.

de condlções de trabalho e estimulo

processos de negccaaçâes

XIJ - eeccnhecmencc do dIreIto de greve. fJ.-

cando o seu exercãcac dependen t e da manu

tenção de serviço essencãaas ã conunadade

def1.l11.dos em ej.a ,

§ tlnico- nenhuma prestação de se'rvaço de

asaí.stêncaa ou beneffcacs ccapreendadcs

19 - A responsabilidade e a orientação intelectual. e admirus 

tratJ.va das empresas menCJ..Onadas neste artigo caberão sarente a brasl 

1=.

4° - A leJ. garentl.t'â. a venda em c:cndJ,;ii:oeconõn-o-..ada

gia produZlda pela l1U.C1ativa privada et1]a COlJ'IerClalu:a- •

'ção seJa feJ.ta exclusivamente por empresas pÚbhcas.

Art. 305 - A leJ. dJ.sporâ sobre o re~ das empresas ccncesedc

nâr.ia de Serv:J.ças..pÚblicos federaJ.S. estadu.u.s e JWUc.lp.iUS.estabelecendo

I :: obr1aação de marrter-o se.J:'V1ÇO adequado,

n- 'tar.1fas que permrtem a rem.meração do eaf_tal, o mel1lora.

~to e a expansão dos servaçes e assegurem o equilÍbno

,econêrnJ.co e fJ.IJa1lCeJ-rO..

III - fiscalizaçao pernanete e revisão perJ..ÕChca das tarifas.

airIda que es1=lpul.adas em ccrrtrerc antercor-,

S Ilrucc - a escoTha da ~sa concessionárJ.a. depend~ de

Atot. 306 - P.sJaz1das, JIl1I'\aS e demais recursos

os potenoI.ãis de energ;L hidrâu1.l.ca. ccestatuesn prcpraedades cü'stmtas da

do solo, para C) efeito de exploração OU aproveJ,tarr.ento mdus1:r'J..al, asse

gt!I'ada. ~, preferêncl.d at1 pro~etãr,1.o do sozc a esta explanação

aprove.l:tamento.

l° - A explorsçao e o aprovei:talTento das Jazidas. 1lUJ1aS.

õeneas recursos mlnCI'aJ,S e dos potenciais de energia. hi
ch:áuhca dependerão de autorJ.zação ou concessão federel. na fcma da rea,

terras púb~ can ârea superwr a três mil hectares.

Art, 3D9- O corrtro1e acJ.Oná'rio de empresas Jamal.istJ.cas. de

qualquer espécie, inc:lusive de televJ.são e de rad1odifusão, ê vedado'

I_ a ~geiros;

1I- a so::J.edade que tenham~ acJ.OIU.St'a ou sÕc.ios lMJorl.târ-J.OS"

estrangeiros ou pessoa jurL:hcas. exceto partidos polÍtJ.ccs.

o de sua fam1ha.

39 - Não dependerá de autorização ou ccncessão o aproveita 

n:ento de energJ.a h1drâu1J.ca de potêncta redunda.

2° - ~ assegurada ao proçr1e:tãrio do solo a parb.pação

zcsuãteõcs da la\ra. Quanto às Jazidas e moas CLI]a

exploração constitui mnop5lio da UnJ..ão. a lei regulará

a forma da mderuzação.

s Onito - ~vo pela execuçãode planos de retoma agt"ãrJ.a, não

fará, sem pr&r.i.aaprovação do Senado rederal. a:l.ienação ou concessão de

da

por

agrál'J.84 9 - As desapropnaçõcs fJ.lIS de reforma

vidaes que não devem ser ,exercidas

razões de saúde e de moral;

, IX- condJ.ções eSpCC18.J.S de trabalho ã gest.o.ntç.

II1- integração na vida e no desenvolvimento

?U cargo, nem as normas concernentes a rac],o 

nalização do tt'abalho.

respectivos associados,

XIV- reconheC1mento da conceção coletiva

instrumento adequado ao estabe.llcimento •

empresa;

, IV- lduração semanal do trabalr_" não excedente

48 horas. com intervalo para descanso, 'salvo

casos expCJ.onamente previstorg.

v- repouso semanal remunerado e nos feriados clvis;

VI- férias anuaJ.s remuradas;

pl"omiviuas pela umãc , J:stado\ e Nuniciíos, serão sempre • pre

ccdrdas de právia e Justa rnden í aaçâo em dInhea rc , vedando-se ao

desaprcprmnec a umssãc na posse dos bens de;apropruldos, até

que seja e Ee t avuda a aludidJ ludenização, Faxada pelo JuÍ"Zo com

petente.

paga em dinhel.ro:

a) a desapropriação,. de_ que trata este parágrafo

limitar-se-ã às áreas mepãcredes ab r-ang a.daa por zonas priont!

rias. conforme defm.ídas pela polític~ agrícola e fundlãna de

que trata o artJ.go abai.xo ;

b) o volume anual ou períodJ.co das esu.ssêes de•t!tulos, para os Eans de que trata este parágrafo. observará c

1lmJ.te de endavadaaerrtc da Umão , segundo dispuser a Lea ,

x- ao trabalho injustamente despedldo, não op

tante do FGTS, terá direlto à indenização 

pelo seu tempo de trabalho.

XI- previdênc1.a soc1al casos de ~oença. 1vali 

dez, velh1ce e morte, como proteçã.o ade-

quada contra acidente de 'trabalho, bem

como assistência san1tárl:. hospltalar
~ ......-1.. '. ",,~

_ ~ca preventiva; I , '.

XII- aposentador1.a, com salârio compatível,

forme o que for estabelicldo. em lei:

XIII- a organhação slnd.1.cal é livre. ficando rc~

trlÍtas quaisquer contribuições

S9 - ]; de ccape têncaa da ümâc , após dlSpOS1Ção

de terras públlcas mexpacreaes próprias, dos Estados, Nunicí

pacs , Territõrlos e üsaura tcs Federal, promover a das ap r-cpr-a a-.

ção de propriedade terr1torJ.al rural. para Eans de Preferma

agriria, med~ante pagamento prêvrc de justa ~ndeniz;ação,

titulos ~a divida púb1J.ca, com clâsu1a de exata atualuação m~

netár~a. resgatáve~s no pr-azo de dez ancs , em parcelas semes

trais e aucess avas , assegurada a sua aceaeaçãc , a qualquer tem

to, como meio de pagamento de qualquer tTJ.buto federal

obrigações do e~proprudo para com li União. A mdemeaçãc das

benfeltorlas, exa tentes nas áreas desapropr1adas, será sempre

VIl-mediclna e segurança do trabalho;

VIII- a proibição de qualquer trabalho a menores

de 12 anos. A LeJ. deflnll'·ã qua~s as atJ.-

c) so propTl.etãrios flcarão isentos dos ampoa tcs

federa1s_. es tuduaas e rninic1pais que ancadam sobre a tr:1nsfere.!!

C18 da propr redade cbj et;o de desepropraaçâc , de que trata este

. par~grafo.

Art. 302- LeJ. complementar d1sporá uma polftJ.ca,

agrícola e fundlãrla permanente e aplicável, sem d Lsc'r um.naç oe s

a toào produtor rural, e estabelecerá as diretnzes para del1ml

ção das zonas rurais prloritârtas. sujeltas a reforma agrária

Art. 303- Ao Lnves t.araerrto de cap a-t.aL es t rnage i.t-c

no País, mcmsave o tecnolôgJ.co, é assegurado tratamento 1.dê!!.

tico ao dispensado ao capJ.tal naclonal, sendo pr01bldas dlS

cTlminações ou restrições de qualquer, ob~erVando o disposto

n... Art. anterror e seus parágrafos.

5 Onico - Consldera""se empresa bras11e1ra

nacional aquela constI.tuída sob as leJ.s brasllelras e que

admistração sedldada no País.

Art. 304- As normas de valorização do trabalho 2

bedecerão aos segU1ntes príncIplos. além de oNtros que vIsem

melhoria de condlção soclal dos trabalhadores.

1- salário-mím.o capaz de satisfa.zer as

necessidases normais e as de sua famíll.a.

Il- não d1scrim1nção ou distJ.n;ão. esclusaõ

preferênc18 em motivos de raça. cor. sexo,

1igião. opl.niào política. ascendênC18 nac10nal

ou origem soc1al, com 19ualdade de, oportun~da

des de tralUento no emprego ou no exercíc:to de

prof~ssão.

Não se consldera distinção as pt'efet'ênclas ba

seadas nd wuslifl.cações eX1gidas para a função

po-

proplCHLCA ordem cconômoca e $ocJ.<\1 tQl'l por flm

CONSTI'1'tJINTE PAULO MACARINI

29 _ Em qua1Stlucr destas hlpótcses,. a 1ntcrvcnçâo

cessará ass1tn que desaparecerem as razões que a dcterllllnurel1l

- I3 9 _ Os gastos !la Un1ao de capltll1 e cuStC10,

setores da educação e saúde, re,JIuados nos Estól:dos qU~ tenham

renda per capltal Infer10r fi média naCIonal, não podcrão

inferior ã proporçao percentual quc cada Estado detenha lla

tlulacao total do raís.

o Art.. a9 do pU)jet,o • passa a ter a

eeguinte redação:

Art. 89 - Os proventos da aposentadoria

corresponderão à totalidade da remuneração. grat1.fJ.c1!

ções e vantagens pessoaJ..s e serão:

JUSTFI:CAC1\o

CONST:ITUIN'l'E PAULO MACARlNI:

dado JlUmana.

para atenuar a setor <lua n50 se t.enha descnvolvl11\Cnto plCIl.IlIlCn

te e que a inlC1.at1va não se dlsponha a fazê-lo.

o UCSCtlVOlV211Hmto na1::201181, COl1l V.::ISC IIOS sL"guintcs plJ.llcíJ)J.O~·

1- Ilberdade de illl.ClatlVa,

II- llropllcd....dc JlrJ.vocl.t tIos melaS ue JlroJll!~10;

111- 11vre concorrênc:la nos mercados,

lV- va1or1zação do trabalho como condlç~o dc dlgll1 -

§ 22 - são equivalentes os principios

critér~os para a aposentadorJ..a e reforma no serv:Lço pú-

Art. S8 .

ter a seguint.e redação:

19- A intervenção \'egulamentnr SOlllentc se dev!

rã para assegurar o livro funclolHlmento dos mercados c da COIl -

corrência, em benefícJ.o do consum1dor.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO as - § 22 ..

o § 22 do Art. ea elo projeto • passa a

numerando-se os ucm:ns.

Art. 300 - A atlvJ.dude econôlluca ê lnre c compctc

ã 1n1CJ.atJ.Vu prJ.vuua c),.crcê-l\l em todas as suas .. moda11dad~s •

blieo civil e Illih.tar.

JUSTIFICACZ\O

o § 22 do Art. s"A. como consta do antepr2

Jeto. prevê a equJ.valêncl.a de cr:LtéJ:J..os e "valores", na

aposentador:1a dos .servaâcre.s CJ.VJ.S e lllilJ.tares.

Não há como haver equJ.valêncJ.a em "valo

res". pois cada 3ituação será ind.1.vJ.dual e d:LstJ.nta.

que poserâ aer assegurada, com::. deve, é a gqJ'l. ...alênc.1.a 

de critérios e prJ.ncípJ.os, de modo geral, entre s<?r ..d.do

re.: ei. V:l.S e militares. como consta desta emenda

Não serJ..a JUsto que o serv.1.dor públ.1.cO

após dezenas de anos de prestação de servJ..ço, ao se

apoaentar. tivease como base para o cálculo de seus

proventos. SO'Ilente o seu venc:unento básJ.co, desprez1!

Substitllam~sc os arts. 300 a 326 pelos scguJ.ntes re-

das as demus vantagens adquu~J.das ao longo de sua 

profícua e importa.nte ativ.1.dade. que lhe foram conf~

ridas pela leg.1.slaçâo pert1nente.

cepção das vantagens dos mesmos, durante o período do afa§.

tamento~

A redação. como está. pune os aervadoz-ea que

exexcem os :refer~dos cargos e funções, porquanto não lhes
conferem o dire:Lto à permanência das vant~ f1.nance:l.ras
naqueles períodos.

Art. 301 - ]; vedada;) J.ntcrvenç50 COhlplcmr...LLJ. do

Estado na economia, salvo eXpresSo autol"uoçnoglegislntiva, caso
a caso, por le1 cOlllplemcntar, mas deverá ser sempre transltórla

v- expanstio das oportunldades de emprego produtJ.Vo ..

VI- 19ualdade de oporwn1dade.

VH- rcdução das dJ.spandadcs rcglolhl.l.l::o de n.... turcoza 

$Óc:io-econômlca.

r.r-----~---".,,"""""",.---------___,

EMENDA lP15581·9
['J

f:l PLENAR.IO •
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Acrescentem..se ao item XXVII do art. 13 as expressões:
"nos eeracs da fea",

"~arâgrafo únJ.co. S permJ.tl.do o trabalho domést~co gra .
tuito de m~nor ~de q;atorze anos ,r de;'

~t: que amparadas sua educação e sua. saúde e garant1~
a mesma al1mentação da famílla hospede1ra".

A famí:lia rural não se co~t~tUl. avenss. dos parentes.

ccnseegcfnecs ou afins, mas. também. dos chamados "aderentes" ou
"cceensaa.s", a quem se conf1.am afazeres dcnés e.i ccs , tanto quanto
aos demais membros da fami:lia. em 'regime de aparente gratu1.dade.

pois, na verdade, recebem um sal~rlJ.o" ;ndJ.reto, I traduzido em abr.=.
go, veseuãrac , a1J.mentação e assistência aêdaca c educacional.. ,

..o dispositivo restritivo do art , 14 tfjrn~ gal
llcolhimento. produ:indo, princJ.palmt;nte-, prejuíz par os lllen,2

re~ ass;st~dos nas grandes famílias Turais ••

Sala das Sessões, em

p.ry~~'::;=]

rç;;;;m]
CoNSTITUINtE JOs.E' CAMARGO

Decerto as m1.ni e pequenas emp~s. com menos de can
qUenta e~pregad~S, sendo. no 'máx1mo. vanee mulheres, com cerc;

de oito em aleitamento, não podem ser- obrigadas a manter creches

pata os hlbos C dependentes das empregadas.

Enquanto isso. exas tandc creches e pré-escolas. mant.,!
das pelo Estado ou pela comunidade. fa-r-se-ã esse atend::.mento

nelas •

EMENDA lP15587-S
f!l

rrais aberta , mus Justa can J.gua1dade de oportunidade,~

respeito ao :i.rtdivrduo e ã 1J.berdade, enfatJ.zando-se quê é d~Cl.a po-'

l!tica, cerro guardJ..ão da 1J..berdade que há de assegurar e estnmnar- a rea 

lização do progresso at:ra.vés da eccocrce de nerceôc, afastando a omsca 

êncJ.a tecnocrática das concessões tuteladas do Estado.

Nesta perspectiva, avultou a i!nperUlsa necessaéeâe de uma pesa

(Fao mais c:ons':l.stente e 1NU.S eficaz, na defesa da hberdade em todos os

tU:veis, 'taxs caro:: l1.berdade de prodUZll', l1berdade de J,I\VestJ.r. lJ.berdacIe

de :investir>, ~de óe prosperar, libe:ràade de votar e SeI' etertc pelo

voto do povo".

Pretende-se pura e BJJllPlimente consilidar prmcIP10S que vêm

tomando duradora a nossa ordemsocial, fazendo I:rente ã sinIstra demago 

gia que insite emameaçaI' a nossa segurança econêmica.

. ,lomamos a cautela de encaminl1aT a Tegulamentação do
item a l.ei ordinãr~a. ccntempãedas as exceçces pcss.Ivers e pr~

fendo o ~t~~dimento fora da "mini empresa.
,u"'~eo~,ulo'"",.o",."llI

Sala das Sessões. em ·Il

CONSTITUINTE JOSe CAMARGO

DISPOSITIVO EMENDADO: are , 440 I "eaputi"

EMENDA

1qsé CamargoConstitninte

rr;;~""~

fS3i';;-mJ

EME!'IDA lP15588·6
l!J

"5 29 - Qualquer do povo é parte háb~l para processar

criml.nalmente os <<Ie100B de comun{cação e seus

agentes. por J.nfração ao parágrafo arrter ror e pela vc,!
culação de propaganda t acenc.rcsa, com o exabrcacnIsmo

do nu e apelos sexums , pun Ivea.s por Ier";

.. _ Numere-se como § 19 o parágrafo único do art. 404, .!
~escendo~se-lhe o seg\u.nte:.

Dê-se ao ncaput" do eee, 440 do ~roJeto a seguinte
redação:

gecebencs de Luceha (SP) um abaaxc as s rnadc em que

deaeaas de pessoas, todas mulheres, de Catanduva, Lucél!.3. Ca~

tilllo', Ma.riõpolis, Adamant.lna, Flóuda Pauj.as tia , são Josá do
RIo Preto e outras c rd ade s , protestam contra .l. propaganda do
fumo, do álcool no rádl.o e :1 obcen rdadc e vao.Iênc ra no rád1.o e

na tefcvraão , suge r mdo uma autor1.zação ccns taeuc.rcne í para que

qualquer do povo possa processar esses ac aos de divulge.çno e

seus agentes.

Acrescente-se ao art. 318 do Pt-cj e t c , depo rs da pala

vra "LndenLzaçjio'", o seguant.e Art._ 440 - t criad~ a Comissão de Redivisão Terri-

torial do País, com cinco membros indi
cados pelo Poder Executivo, cinco pelo Congresso Nacio
nal e um pele Supremo Tribunal Federal, que a preSiâi:

rá, com a finalidade de apresentar estudos e ante-pro

jetos de redivisão territoi:-ial do Pa!.s e apreciar as
propos cas de criação de Estados e Territórios, apresan
tadas até dez (lO) dias após sua instalação. -

JUSTIFICAC:KO

Reconhece, implicitamente, a comissão, a neceaeãõe

de de estudar-se a redivisão territorial 10 l'aís, por uma Comis :
são mista do Legislativo e do Judiciario, tambêm prevista no sub~

titutivo da Comissão originária..

o art._ 439 do l'rojeto indica os Estados que se pr!.

tende criar, enumerados os municípios, resui. ntes do desmembra 

menta de áreas estaduais, contemplada a e aç o a Estado dos Ter

ritórios do Amapá e Roraima, os novos ~s dos serem convalida :
dos ou não pelo voto das populações inte e aaa as.

, \

Se ê pe'I'1ll1.t1.do arrecadar a propriedade p'r rvada rwcat ,
para promover a reforma agrãr1.a, deve sê-lo, também, a utJ.llz!.

ção de terras públlcas amprcdutavas , sendo entregues aos lavr,!

dores SOl,\ 'ter-a para fazê-las prcdut::.vas.

" •• ' e pela u t r.Lazaçâo das terras públ.lcas, mctusave
dos Estados e HunJ.cí:p1os, para a cTJ.açã~ de núcleos

agrcpecuâr-i.cs e agr-c mdus t r i ai.s",

O sacnfíc10 que e bom para os cidadãos, sê-la-á, evi

dentesent.e , para o Estado.

~ Sala das Sessões.

sobret!!,

rr;;';;:=J
l§!'pifuJ

Pretendemos levar essa sugest~~enâr.lo.

do porque Justa, ncra Laz ador-a e democrát( a. /

Sala. das Sessões, em

PLENAAIO

EMENDA lP15585-1. ..,,,. ,
l:J Constituinte José ~amargo

EMEI'IDA lP15589·4
[!J CONSTITUIN tE JOSa CAMARGO

Acrescente-se ao art. 303 o seguinte parágrafO:

§ 59 - Não será permitido, na composição de re

sultados para efeito de distribuição de lucros entre diretores
0\1 "empregado~, das e.m.pt:asas púb~ica$, o produtõ obtido através

dI) reavaliação de ativo.

[!J PLENÁRIO

.u"A"""~o''''";;G/IUI•• ",.. 1G, _

fC;·;;·.~;J

('Ç!';;"L;J

Entretanto, não é satisfatório, o número par de

componentes, para o caso de votações possi.veis~ Por outro lado, a
inserção de um representante do Supremo Tribunal Federal, nesse
órgão, signij;icaria. a integra9ão dos três poderes numa tarefa da
maior importância. '

JUS Tr"I F I C A ç Ã O

nê-se ao J.tem XXVI do art. 13 a segu1nte redação·

~A lP155924. m ..' _

tJ CONSTITUINTE JOS~ CAMARGO

e comum verificarmos a distribuição de polpu 

das il1lportâ._ias entre diretores e funcionáfios de empresas, d!,

vida a ~envali~ção do seu ~t.t.VO co~ 'se fosse ~pro~e opera-
ção essas importâncias, contabilizadas unicamente para .ôenefi-.::-.

ciar alguns em preju!zo de todos_

•

"XXV! - aposentadoria do trabalhador rural nas cond.!,

ções, de redução preV~stllS em :e~".

II um exagero pretender-se, no enseJo de ulna elabor.,!
ção constitucional, aV~Ulçar na evolução econôm1.ca da Nação, õan
do ão trabai-ha"dor rural as mesmas c:::ond~ções ;ozadas pelo cJ.ta.d~
no, quando aquele recebe um apteciiÍvel salârJ.o J.nd1.reto. na c,!
S8 onde mora, na lenha que usa. ns....franquia de terra para pla!!.
tio.

f'l PLENÁRIO

nl""-/•• w.. oIo/l""~""s1G ~

rr;;;~~LJ

rrw'~v;J

Constituinte José Ca'l13rgo

Acrescente ao art. 3~4.dQ. ProJeto o seguinte

,~,:~e~do-se as dellla.lS. reduzam-se as alíneas "a"
ub" e uc"Yiiõ ~11 ã segu1nte alínea"~

It~) o Estado não ~nterferirâ na crJ.ação e no dcsenvol

~~Ill.C~to das assocuções. inadm~t1õ;s apenas as de'

C.3TáteT paTamih.tar".Esse assunto regulamentar deve se(}rdefendo ã le1 o!.

Sala das Sessões. em

dinãria.

Desejllríamos que fossem .lguais as- cond~ções, lmL5 não

são e nem sempre em detr.lmento do lavrador. mas do c.ltad.lno fi!...
velado. ~

l.llG,"un"OC'~1G' -----'

dispos:i1:ivo:

EMENDA lP15586-0
f!l
f!l

.. ~ - As peSSoas portadoras de deflclEmcl.a que
_ nao apresentam comprovadas condições de habilitesão profissional

8 que pertençam a famIli"l carente terão direito a pensão nunca '
inf(!rlor ao salãrio-mí.nimo e prefexência na concessão ae bancas
de jornais e postos de venda da Loto e Loteria Es!!ortiva.

JU'STTFrCACÃO

Necessário destinar aos deficientes f!.sicos a
.. concessão de bancas de jornais e postos de 'vendas da Loto e Lot!,

ria Esportiva, POSSibilitando-lhes independência para sua manu _
tenção_

CONSTITUINTE JOS~ CAMARGO

~ fUf~"USflf'<:a;ÃD

Dê-se ao pe.râgrafo único do art • .ií-11o ProJeto a

guinto redação:

IProclama-se"a necess1dade de' rcduzJ.r-se o texto do pr.,2
Jeto e a melhor mane~ra de buscar esse deS.ldcratum sera enxugar
os Capítulos LI 'e. ru do Titul~ lI, onde ~ leg.LSlador se esme-rou

em fazer declarações deontológ1.cas, rel.tera~do"as, em , mandame!!,

tos sucessivos.

Talo caso das alíneas l'a", "~bIt e "c" do art. 17. com

tres cond1c~onamentos que se resumem num só, pro1.b.lndo a .lnter

verâncJ.a do .f:;,!ado na cr.lação e aesenV01Vl.menntodas assoc14ções:
não admI.tidas apenas as de carâter param11J.tar

Sala das· Sessões, em •
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- Todas as categorias pr-uf t s s t nna Ls do extin

to Instituto de Assistencfa e Pr-evrdênc r a dos

SerVldores do. Estado (IPASE) pass ec a gozar'

dos àeneflcibs da Lei n9 7.293. de 19 de de 

zemb"o de 19B4 4
•

JUSTIFICAC1i:O

CONSTITUINTE JOSE CAMARGO

CONSTITUINTE JosE CAMARGO

D Art.

U S T I F I C A ç·i O

·Ãl"t.,.A.91j" - Os servidores e fundDnãri~s piíblicos'

interinos que tenha-m completado CHICO ou

mais anos tle servlço, na data desta Con!

tltuição. a::lqulrem a establ1idade.

todos os direltos que lhe são lnerentes" •

Acrescente-se às Dlspos i ções Consti tUCJona i s Tra,!!.

sltõrias o segulnteJ ,Q....",~ ~~: ~,

Pr-etenda-se UMa ConstltU1Ção sl.ntêtica. mas isso

não serã ob t r do se, a cada t'l tul c , ocorrerem deflnições

de conteúdo deontolõgico. dec t ar-açêes de pura lntençãooPor

mais louv~vel. e expllcltações des pt cr endas ,

O êntepr-oae to conservou a maror-ta de defar tcs desse

_tipo~ ecc tb tdcs nos subs er eutrvos das COMissões. Temãtlcas.

~~~ isso e.stamos dia,nte de uma proposta de mass de ql.linhe,!!

tos art,gos, Que pcder i e , conservando todo o conteúdo das

normas cogen~es e das definições necessart6)s. reSUmll'-se a

eenes de· treze~tos' arhgos. I

Essa' abundância s'ugere que se pratl~e o encnc taco •

pelcs relatores: uma. lipoasplraçãO' jutfdíca. evrden te ~

mente nece esãr-te , De qJf'i ad1a!'ta áizer q~ os e t er ecs p:re~

tam contas aos seus representantes. se nenhUma pena lhes
e ccmmeda t

JUSTIF'ICAClo

t tempo de corrigir-se a lnJustlça, dando-se

'guarida ã legítima aspiTaçio daqueles servldores no te,!

to constitucional.

Isso significa que os demais tunc i cnãr-ios do.

lPASE vêm sofrendo. ha tres anos. u~a djscrlminação sal!.

l"lal mdevrda , ao er-rep tc do prlnc1plo~ da t soncnna , flX!.
';~ - -:.. ,

do na ConstltulÇão em vigor.

o preceito que propomos tem antecedentes,.1.
na histõr1a do 01l"elto Constitucional Braslleiro. 01-

. r'i~~~ a~t: 23
rdo

Ato d~s Dispolnçàe~ Constltuclonals •
,- I ••

T':!,nsitõrias da Constituição de 1946@ .
-Art. 23 - Os atuais un ionãrios lnter,!. _

nos da Unlão, dos Est doa e dos Mun1C:'iPl.

os, que/fontem pelo me o éinco anos de

Pura perda de tempo. "quod abundat. nocet: ••

PlEN:AIUó

A lei n9 7.293, de 19 de Dezembro de 1984.

contemplou exc'lus rvenente os' tunc tonâr-í cs enquadr-ados na

..cate.gori a Funct ona 1 de Agentes Ad~lms ~ra tlVOS. atnb'l

do-lhes melhoria de venc raen tos , que nao beneric ra os de

~afs. sem o beneflcio da percepção at~da de venc i aen 

tos.

êcr-es cencevse âs DJspo~~çQe~. Gaft!itittJelafla:;s Tra!!.

sitõrlas o seguinte) ((JU,etc. ~b«...

PlElGiRIO

EMENDA lP15598·3
f'J

EMENDA lP15597·5
[ü

rr;;D;;
étt7;~

.~lll"''''/co''''''''/I...<a'''"oia

Ma~, para burlar o preceit.o cons io~l, o l~

gislado~ ordinário, durante o regime autoritário que o
País, a~tou o'crltérlo de aumentar os servidor s em tividaél.e a
través de gratificações de vários tipos, incor orada aos venci 
mentos para todos os efeitos, concedendo, (;.pore , aos inat.ivos so
l1lente 50% do valor de tais gratificaçõês.

Dal as grandes diferenças entre a renumeração I

dos servidores em atividade e os proventos dos J.nat:.ivos, com avi I

dente violação da norma constitucional que assegura aposentado :
ria com proventos integral.

:eo que se pretende obJetivar através da incJ.u 
são do item VI no art. 476 do ProJeto de Constituição.

QUanto a at~a11Z'agãa dos proventos dos Já aposen.
tados, é medida que se impõe, dada as distorções or~undas da le
gislação pertinente aos servidores piiblicos e aos contribuintes

da Previdência Social.

Na verdade. a atual Constituição ass~gura
ex-combatentes a aposentadoria com proventos intaqrais (art. 197,

alí.nea C).

JU5'l''I"FTCAÇKo

Nada mais Justo do que isentar do J.1lIposto de ren

da os p'roventos de aposentadoria dos ex-combatentes, bem como as
pensões auferidas pelos seus dependentes. •

De igual modo, no âmbito Previdência Soc1al ca
da vez ~is se desvalorizam os proventos dos inativos.

~ .....I"""",~.;ã.. --.

1\crescehtem-se ao art. 476 do 'ProJeto da constituição as. normas a

'Seguir 1.ndicacias;

Parágrafo único - As disposições deste artigo e,!

tende-se, quando aplicáveis ,

aos aposentados, ,Ficando-lhes assegurado o dJ.reito ao

reajuste dos proventos, a partir de promulgação dest?

Constituição, nas seguJ.ntes bases:

• a) no tocante ';0 servidor público; prove~to cor-

respondente' se vencimento atual dos cargos em

que se aposentou, acrescido das vantagens, no percen

tual maximo, atribuidas aos titulares do mesmo cargo'

em atividade, ressalvadas aquelas de carater indivi 
dual e as relativas ~ ~atureza e ao local do trabalho;

b) no que diz respeito aos aposentadas pela P1:ev;.
o dêneí.a social, provento que corresponda ao v.!.

lor atualizado da respectivo salA contribuição,

na data da aposentadoria. •

VI - isenção do imposto de rend~ para os proven-
tos e pensões. ~

De-se ao preâmbulo a seguinte redação:

DOS representantes do povo brasileiro, em Assembléia

National Constituinte, sob a invocilição de Deus pro~

mulgam a seguinte Constitulção da RepÜbll~ta t'edera

tiva do Brasll D
•

f'J PLENfuUO

EMENDA lP15595·9
f'l Constituinte José Camargo

·EMENDA lP15596·7
fl CO"<TlJa!"!' JOSE CAMARGO

.~~",~.",'e_'e •.i::v• ...., ..... ,·...

fl PtENMIO

lhirnento para o devido repasse a estes Serviços Sociais Autônomos.

Por outro lado, ;~ém é preciso sal.ientar que a gestão
dessas Entidades se dã atravês dos seus COnselhos 'Nacional e Regio"

nais, nos quais têm representação os empreeadore:.,S'·e os enpr-egadca ,

via as respec1:ivas Confederações patronais e dos empregados , além

de representantes da Previdência Soeia:l. e dos ~n.tstêr~os do Tra
balho e da Educação ~

Estas e"ntidades crc.eeee em 19ij6, de direJ.to privado, não

poderoão" pela. senha esta1:izante de alguns Cons'titu~n~es da Comissão
da Ordem Social, terem sua extJ.nção e isto todos já sabemos. não

encontra apoio de nenhum dos milhões de trabalhadores formados pelo
SEMAI e pelo SENACou assistidos pelo SESC e SESr que lutam pela

continuidade das IHstJ.tu!c;ões reconhecidas por seus méritos na áreaà
da educação profissionalJ.zante, da formação de mão-de-obra eepeca.e

lizada e pela gama i.ncomensurâvel de seus benefícios.
Se necessário, o número ôe 30 mil assinaturas para a ae

presentação de uma Proposta de Emenda Popular, neste caso, há. que
se s::l1J.entar que foram ultrapassadas as centenas de milhares de as..
sinaturas de comerciários e J.ndustriãr~os, inclusive, podendo ul:tr.!
passar um milhão e o que de mais signifieat1.vo se registra, foram

trabalhadore·s do comércio e da 1.ndústr1.a e ianuliares ue vivem em

todos os Estados e TerrJ.tôrios da Uniãõ, abrangendo m nici:p::Los di

dos mai.s diversos de cada Estado, todos clamandO" pa a o ue está ceé

to há quase meio século, possa continuar como até oje dos pcuccs

exemplos de coisas boas existentes em nosso país.

I
Assim, reafirmamos a neeessaeece dessas emendas para

que seja facultado exishr' como existe o SERV;ÇO NACIONAL DE A_

PRENDlZAGEM COMERCIAL -SI.NACj o SERVIÇO SOCIAL DA INDOsTRIA 
SESI e o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL ~ SENAl,

corno entif!ade~ mantJ.das pelas classes emp~sariaJ.s do comércio e

indústrJ.a.

fl!Ft:'sp]
t§'f~Q

EMEnDA MODIFICATIVA

PLENÃRIO

Substitua-se O art. 235 pelo seguinte:

EMENDA lP15593·2
('l CONSTITUINTE JOS~ CAMARGO

"Art. 235 - Todas os necess t ta dos tê!!,' dl rei to

assistência Judi~iãrla. prestadas. prt!!,

c-pe'teenee , por defensores piibI i ccs fe

der-ars ou es tadue t s , organizados em

-caerelr-e ,

§ 19 - Na falta de defensor públic.o. o·JU12. desl~

narã detensor dat.rvo , remunerado. dr r-eta '

ou mdt re tamente , nem ante convêm c entre

o ts tado e o HunlCl P' o.

§ 2Q - Os principios da ampla defesa e do contra

ditório se ep't t ceu ã atuação do defensor'

públ1CO ou de tavc , tncj umdc -s e a cs tut e 

ção contra as pessoas de Direlt Públ co •

quando sofr~-o acusado quaj qu r forma de '

arbitrio ou mi interpret!çâo da lel por

parte de autoridades

JUSTIFICA 1\0

JU~TIFlCATIVA

Diz o Projeto de Constitu..z.ção no art~go 336 que a folha

de salários é base exclusiva da Seguridade Social e que sobre ela nã4
poderá incidir qualquer outro tributo ou contribuição e no parágrafo
iinico do artigo 337, diz que toda contribuição social·institu!da pe
la, União, destina-se exclu5J.vamente e obrigatorramente ao Fundo a

que se refere este al"tigo e aJ.nda, no artigo ijS1 que todas as COn-

o tribuições s~cia.is existentes a~é a da.ta. da promulgação desta Çons-,
1:r!:uiçâo passarão a integrar o Fundo Nacional de Seguridade Soci.:u. ~
e da! a razão das emenda$ necessár~as para, aareseentando, ressallira:t'

• a existência com suas fontes de reoêiot:as e Entidades p:rivadas ComO
existem: o SESC, SI:NAC, SESI e SENAI desde 1946.

..são qua~e meio sêculo de eXJ.Stência em que os trabalhado-

re$ co comércio e da indústri'l bral;li1.eira vêm usufruindo dos benef!

O~â~~l~~~o~,S~~~~ur~~~~'aS~~i ~o~~~ ~~t~~ge~ ~~~ii~tc~êgc~~a~afli;;a
proppocionando o bem-estar slDcial do trabalhador e de sua família,

os quais podem contato com a assistência mêdioa e ondontolôgica, ali::
:rnentação, lazer, esportes, educação para a saúde, desenvolvim~nto

artístico e cultural, formação e aperfeiçoamentf, prof1ssiona:ts, en+-zo
tre tantos outros serviços. '

" Sendo as folhas de pagamento dos etnP~egadOs das em presas

do\bomêrcio e da indústr>ia, a base dos cáleuloJ para a contribuição

para o SESC; SENA!; SESI e SENAC, é preciso Babel:' que não há nenhun
reconhecimento, nenhum roecolhimen1:o, nenhum pagam:n po parte dos
empregados e sim, a contribuição exclusiva dos em egado es, sem nqi

;,nhum repasse paI'a os produtos de suas vendas, se do o I PAS o órgão ~

ari'eca.dado~ e ainda recebendo ,pAprestação des e ser <;0 de reco;lr

Nossas Constltl.nções se têm limitado a

tnseraver a Assistfinc:a JudiC:lãria entre as üar-enmas e

Direltos Indt vtduat s , dizendo que ela serã ccnced t de •

aos' nede;sitados: na for~a da f e t , Mas jã fi tempo de ~

fer-ece r elementos para melhor instltuclonal,zação da Os.
.. 1>-- ~ ..-. .. '~. - ~

fensoria PÜbl1Ca. pela di s cf pt ma legal do § z~ da pre-

sente sugestão.

tEMENDA lP15594·1
(l ConstJ.'tuinte José CaJIlargo J rr;;~f,gg~

~~~ • Plenál'io~" ,.~u,a.""'/Cg",.. lg/lo-CG"IIUg ....,.._..., tJJT/utaJ!7J

;f.:' Dispositivos Emendados: artigo 336, parágrafo único do
artigo 331 e artigo 1481. ..

" ' • • I. • O art'igo 336, o parágrafo único do 'artigo 331 do Projeto

;d~. Çonstituição, no título IX - da Ordem sccc.eã., capítulo II - da Se-
: guridade Social e o- artigo ij 81, no título X - das Disposições Transitô

: ~:-F~~,"Ç1.~s~'fP' v~g~rar com a seguinte redação;

I.;:
...., :Arot. 336 - A folha de salários é base exclusl.va da Se

,gur.tdade Social e sobre' ela não poderá incidJ.:t' qualquer outro, tributo
pu:contribui:ção, ressal~a.doa os tributos e contribuJ.ções das En"tidades

:<1e serviços sociais autônomos e de formação de mão-de-Obra profJ.ssio

I ·l)áUz.ante~ ért~das por, lei' federal com~ o SESC, SENAI, SENAC, e SESl;,

, os quais se' configuram na iniciativa privada, custeadas pelas classes

~efpresar:L~~ d~;:~~~~_~_~~_~~~:~~:~_:~ "__f"

: ~~' , :"Parágrafo único - Toda. contrJ.buJ.ção social instJ.tu!da

i~}a,União'l"~es..tina-se:â ao Fundo ou às EntJ.dadesdSde SerYJ.ços Soci.llS
Autônomos e de fotrnação de mão ... de ..obra profissionalizante a que alu
tde':': Q. artigo ~teriorll. "

~:I"~J' , ~I1A:t't: 481 - Todas a~ contribuições SeCl.a.lS existentes até

~~ata da 'pl'Omu~gação desta Constituição pass ã a integrar ou o'r~
~ ~:Nacional~,de Seguridade SocJ.al ou as EntJ. ades de Serviços SocJ.aJ.s, •

.!?S....~~ I:nb.d~des ,de SerVJ.ços SociêUs Autõnomo e e formação d~ mão-de

~b::il~~x:'~J.~.~~onali~ntea que se ref~~ o ar i&o 336 11
•

{o-!'.'.
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de ser-vrço , serã~ automaticamente ef~

tivados na data da promoção deste Ato.

e os etua i s extranumerãrlo~ que exer

çam função de carâter permanente hâ

mais de c t ncc anos em vi r-eude de con

curso ou prova de hab r l i taçãc , serão

aqurpe r-edos aos funclonârlos. para e

feito de as tanr f rdede , aposentadoria,

l rcença drs pomb r l i dade ou ferHs U

Quando o estâglo pl"obatôrio é. no mã

xtmo, de um blênlo. não se Justlflca que, por falta de

concurso para preenchimento das vagas ex t s t en tes seja

demf t t de um funCl0nâno que prestou mais de cinco anos

de serviço.

PI EN§BIQ
ret- U.,O,oIlllT't"'A~10

EMENDA SLPRESSIVA

suprima-se o item XXXI do art. 13 do projeto.

JUSTIFlCATIVA

Propõe-se a supressão total do dispcsitillo por não haver cor
relação entre os fatos

EMENDA lP15607·6 ..,,·--------,1 r:r::',""'-----'l: CQNSTTUJINtE. 1QUBTVAL BAi'T1STA . CE.!:_ _J

"------ lUfO/Jus.,,...;õ, ---,

EM:N::A f.OOIFICATIVA

Alterar a redaç.ll:o dOinciso xv do ert, 13~ cara

"Art. 13 - •••• l ' •••••••

YN - duração diária do trabalho não excedente a 8
horas, comintervalo para descanso, salvo ca
sos especialmente previstos li

JUSTIFICATIVA

A duração máxima da jornada. normal de trabalho não excederá de
cttc horas diárias. ~

Nenhttrla constituição moderna chega ao extremo de fixar Jornada
de trabalho.

PLENÁR:rO

CONSTITUINTE LOURIVAL BAP-T-rS-T-A-------,) rrY;~T'OOr-

) fITi"3fl;Jã!J

A matéria deve ser reservada para a Lei Ordinária a fim de que

melhor possamser avaliadas as srtuações a serem reçureoes, além de que a extensêc
às associações ou comissões de trabalhadores da proteção legal. dispensada aos dir!
gentes sindicais, virá emprejulzo das relações trabalhistas

Suprima-se c; aIInea "d" do item IV dOart. 17 dOProjeto.

JUSTIFICATIVA

EMENEIlIl. stFRESSIVA

o assunto, é, invariavelmente, n:metido à legislação ordirráda,
quando não,de preferência. às convenções e contratos coletivos de trabalho

tcdavía, a adoção obrigatória, pela via constitucional, de a
penas 40 toras .;;emanais de trabalho, constitui ameaçaà produtividade e assim, em
consequênciai à ordemsocial que se pretende favorecer.

A matéria merece, portanto, maior rãflexão a fim de que não
se confronte coma realidade, precipitando em normaconstitucional, assunto que d.!
ve ser melhor considerado em processos de negociação coletiva.

m- ·~"J,_' fUto/.""f1''''.~10

EMENDA lP15608·4
f'J

E';;~~

fuJ~~NJ

EJ.ENOA .5lF'RéSSIVA

o dispositivo do projeto acarretará grande retrocesso na or
ganização do trabalho e da atividade ercresartat emservíçce eeoecserreecce, COO\
pesados ôrJuspara as empresas e ccnseqcentes reflexos negativas na economIa.-

JUSTIFICATIVA

Suprima.se o item XXN do art. 13 do Projeto.

aemA SWRESSlVA

EMENDA lP15604,1 '"". ,
tJ CON<:;TITUINTE 10URIVA1 BA'tlTISTA

"' lufO"'nf'.ICA~10

"' UXt'O"Ul1lf"'AG.O__

Suprima-se a palavra "predominante" do item I ,

do art. 66 do Projeto.

"PECULIAR, ad.J.' 2 gen. (Do latim peculiar!s)

Do Pecúlio. Flguradamente: próprio, particular,

especial". Dava "privativo lf ta.mbém como "exclu

sivo".

Tradicionalmente, nossas constitu.ições, tratan

do da autonomia dos Munic!pios, falam no seu "peculia.r interes 

se". A palavra dominante implica numa comparação, numa hierarqu!

aação, Já a palavra peculiar· também significa "privativo". .Esse

adjetivo, empregado na Constituição de 1891., não tinha o signif!.
cado da predominante. O mais famoso dicionário da época (TEZQURO

DA L1NGUA PORTUGUESA, Frei Domingos Vi~ira, lB73) definia~

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

Suprlma-se c item XXVII do artigo 13 do projeto.

A matéria deve ser reservada à legislação ordinária ou às
convenções coletivas.

Será melhor suprimir o adJP.tivo,jdando mais
clareza ao item, para que não se tome a expressão px:edomlnante

e suplementar" como uma sequância adJetiva, ficando claro que

esse último tempo se refere ac preenchimento de lacunas das l,!.
9!siações federal e estadual. A melhor redaçãõ seria: "1: - Le

gislar sobre assuntos de interesse municipal, suplementando,no

que coubel:, as legislaç.ões fedex:al e estadual".

Então, o constitucionalismo brasileiro, com o

uso dessa adjetivação da autonomia municiJ.lal, e~ava-:the urna

lUllplitude male),]:.

~.

EteaJA SlfRESSIVA

EMENDA lP15605·0· ••". ---,
(JCONSTITUINTE LOUPIVAL BAPTISTA pr;;;'''''~

[IÇi~~NJ

SUprima-sea al!oea "e" do item IV do art. 17 do Projete.

JUST!FICATIVA

A Ill<ltéria deve ser reservada para a lei Ordinária a fim de
qoJe melhOr possamser avaliadas as sit\lâções a serem reguladas.

PLENÁRIO

CONSTITUINTE LOURIVAL BAPTISTA

EMENDA. lP15610·6'
t'
[!J

A supressão da expressão "e ~uplementar a legislação federal
emassuntos de seu interesse" é para evitar a desorganização das relações jurídl
cas no Pais se qualquer Ó1:gão tia Federação puder l'egislar suplementarmente, in

vadindo cceoetêrcre de outra unidade da Federação. Teríamos,dessa forma, a regi.2,
nalização de legislação federal, de acerco ~éiin a conveniência dos Estados.

SUprimir a parte final do texto do inciso I do art. 57.

JUSTIfICATIVA

"Art. 57 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1 .. legislar sobre as matérias de sua COMpetência "

9END1l. ~ESSIVA

Suprima-se o item XXVIII do art. 13 do Projeto

JUSTIf"rCATIVA

f\ disposlç'ao é tlllJ1to gel'l1!rica razão p:Il: q..e deve s-er reservada
para a lei Ordinária que poderá, Irctuetve, discriminar as atividades abrangldas
pela jornada especíaj,

r,r----------lulllou."noJU;lo ---,

EMeNDA lP156ÓO:9 .... ----,
l:J CON<TlTUINTB LOURIVAL BAPTISTA I p.r;;;;~""~

rrw~~AJ

SUprima-se a aIkm "1" do item II do art 11 do Projeto.

JUSTIfICATIVA

tJ PLBNÃRIO eEf\I)A SlF'RESSIVA

A matéria deve ser reservada para a Lei Ordinária a fim de

que melhor possamser avaliadas as situações a serem reguladas.

E/eDA SlFRESSIVA

SUprima-sea al1nea "h" do item II do art p do projeto

SUprimir a alínea "ali do inciso IX do art. 17 do Projeto

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A matéria deve ser reservada para a "-ei Ordinária a flm de
que melhor possamser avaliadas as situaçêles a serem reguladas.

HlJTaSQCiedade aberta e que fundarnenta,l"\a livre iniciati....a o '
desenvolvimento das atividades ecrõüces, não se justifica 8' proposta de confe
rir ao Estado a proposta de controlar o mercadode bens e serviços essenciais

O sentido estatizante do diSpOsitivo conflita comas regras
propostas nos artigos 300 e 301 deste projeto.

SUprima-se a alínea "t". do item IV do art. 17 do Projeto.
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JUSTIFICATIVA

A matéria deve ser reservada para a t.et ord1nárla a flm de

que melhor possam ser avaliadas as situações a serem reguladas.

PLfN1\RIO

JUSTIFICATIVA

Não paira dúvida a respeito da necessidade de reConhecimento
constitucional do direito de greve, forma legitima e democrática de ll'anifestação
e reivindicação dos trabalhadores. Mas) como qualquer direito, o direito de gre
ve tem de sofrer l'esb:lções constitucionais para que outros díreítcs fundamen
tais não fiquem ctvlpIooetldos ou venhama perecer.

Por 1sso é que a ill. deve regulamentar a greve. definindo a
oportuhidade de seu exercício e o anbito de interesses a serem por meio dela de
fendidos. A Lei t na defesa dos interesses e necessidades sccíaís, deve ainda, e;
peci ficar os servl~os essenciais que não podemser paral1zados emrazão de grev;

aeEOA stESTITUTIVA

"Art. 17 - .

seguinte:
subsUtua·se o texto da alinea "b" do item V do art. 17 pelo

PLENAfllO

EMENDA lP15617·3 ..'"--------., r<r""F'L"'~t' CüN<;TIiUlNTE LOURIVAL ],6;"1:18'\'1\ . C- _J

~;;:,"'=:J

lliJ;:hJ
CONSTITUINTE r,OURIlJAL BAPTISTA

=- '~Ublo'co~.. ,i,o,"oICo"'..1.lI

EMENDA lP15612·2
f'J

aeDA SlFRESSlYA

54:lrlma-se a alínea "n" do item IV do art. 17 da Projeto.

JUSTIFICATIVA

v - .
b) é reconhecido o direito de greve cujo exercício

a Lei regulará,dlspondo,jncluslve, sobre a ma~

tenção dos serviços essenciais à corrunidade."

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP15622-0 "~"-:-:= ..-,
I!J CONSTITUINTE LOURIVAL BPArI<TA i EL'''''''~

{'J l fÇ'j;;-;;J

o dispositivo é ll'tJit.o genérico,podendo ocasionar conflitos de
atrlbuiçiSes,além de que a matéria tanbém deve ser reservada à Lei Ordlnáda.

COUSTITUINn: LOURIVAL BAPTISTA

PLEN~RIO

Nãopaira dúvida a respeito da necessídede de reccmecíeentc
eonstitueiOflal do direito de greve I forma legitima e democrática de manifestação
e reivindicação dos ttabalhadores. Mas. CO'110 CjU31QlJer direito, o direito de qre
ve tem de sofrer resttlções constitucionais para QlJe outros direitos ft.J'1damen_
tais não fiquem cOOllro;neUdosou vertiam a perecer

Por isso é que a lei deve regulamentar a greve, oefinlndo a
oportt.nld<lde de ~elJ eJ'erc!clo e o ânbfude interesses a serem por meio dela de

fendIdas. ~, na defesa dos interesses e necessidades sociais. deve ainda es
pecificar os eeevtçce essenciais QUe não PQdem ser parali~dos emrazão de greve.

eeDA StFRESSIVA

Suprimir a alInea "â" do item V lia art. 17 do projeto.

JUSTIFICATIVA

o dispositivo pOderá ensejar a prática de atos capituláveis
na lei penal que ficarão irrpunes emnome do ato de greve

Supr:l.1tla-se os a.cens III··e. IV do art. ZifO e dê.-se nova

redação ao parãgrafo iina.co do mesmo art1go

"P.azâgrafo iln3.t:o O 'l:I:'ibunal de Contas da Um.ão, anu.a!

mente, efetuarâ o câlculo das quotas referentes aos respec:1!!

vos suaaes ae t'art:~c:lpação."

aeDA Slf'RESSIVA

Suprimir a alínea /I o" do item IV do art. 17 dO Projeto.

JUSTIFICATIVA

A matéria deve ser teglJlada na leI Ordlntiria Só tem sentido
a PG1rticlpação de trabalhadores .se estes contribuírem pata a entidade, não haven
do razão da presença do Governo.

CONSTITUINTE LOURIVAL BAPTISTA

PLEN1\RIO

EJ.eDA SLPRESSIVA

SUprI.rnir a alínea "p" do item IV do art. 17 do projeto.

,EMENDA lP15623·8
(l Deput:aão ANTONIO BRITTO

.U•• """C.y"11./1~IC.1I'lIla

Q;;~;'=:J

W;;Jã1J

EMENDA lP15614·9
['J CON'TlTUINtE LOURIVAL BAPTISTA

I:J PLENJlRIO

EIEHJA SlI'RESSIVA

.JUSTIFICATIVA

o dispositivo confere poderes "em branco" à Justiça do rrabe
lho e aos Sindicatos para inovarem direitos e obrigações trabalhistas,não expres-,
saeente previstas emLei

Não há. em absoluto, razões que Just.Lf:lquem a cr1ação,
em ní.vel constl,tl.1cl,ona!, de Conselhos de Representantes pa
ra que "acompanhem a cálculo e a ll,beraçiio das lLbcrações
dos recl1rSQS" dos Fundos de Partl,cl,paçáo

Caberâ ã lei complementar tratar do assunto com. reat.s
detalhes.

SuPrimir a parte final do texto do inciso 1 do art.66.

JUSTIFICAC'ÃO

Er>tENOA

Dê-!Se nova redacão do item t do artigo 292.

"1 .. vinclllar r~Ceita de natureza tributária a ôrgão, fllndo

au àeepeea, ressalvada a reparticão do produl;o da ..arrecadação dos
.impostos seneícnaac no capítulo do Sistema Tribut5rio Nacional;"

~ .U1Q/'"lf"'c"'lia__- -,

r;.;~"~'~

erw~~781J

"Art. 6li - ••••••••••••••••••••••••••• "_' •• '" ••••••

I - legislar sobre assuntos de interesse nunici
pat,«

fl PI,ENKRIO

DENEOASlPRESSIVA

EMENDA lP15619·0
{D . CONSTITUINTE LOURIVAL :B1JoAT I $TA

o dlspasitivo procura envolver terceiros nos atos de gestão
dos serviços públicos e atlvid<ldes eseercíeae, inclusive dos explorados no reG!
se de pel"ll)1ssão ou ccrcesssc, o que ccnb:aria todos os princIpIos do ctlrelto a;!
alnistratlvo, mormente os relacionados comas atribuições e poderes dos adni

nistrudores que teriam sua ação obstaculada por órgãos eetremca.atén de que a
constituição já prevê, em diversos outros dispositivos,tteir:s de fiscalização e
acarpatilamento dos servtçcs públicos

Slçrbdr a alInea "e" do item VII do are, 17 do Projeto.

JUSTIFICATIVA

aevA Stf'RESSIVA

EMENDA lP15615-7
f'l CON'TITUINTE LollRIVAL BA'TI'TA

!:J PLENARIO

JUSTIFICATIVA

A supressão da expressão "predominante e suplementar as le
gislações. federal e estadlJall'\O que ~er" é para evitar a desorgóni'z.ação dós
relações jurídicas no País ,se qualquer outro órgão c;fa Federação puder legislar
suplementarmeote, invadindo cctcetêncía de outra unidade da Federação Teríamos,
dessa forma, a regionalização da legislação federal, de acordo coma ccnventên
eãa dos Estados.

Trata-se de mero ap.:lrfaiçoarnento redacionül, pois o eexec o

riginal apresenta i!lcorreciio ao citar "mencionados'·, o que levaria
ã incorreta lonterprct:ação ;; que es cevea ressalvados os impostos ,
quando o que deve ser ressal'tada é a reÓar:tiçâo - eeceenec àeverã:

COnstar "z.tENCIONAOA", e mio veeneacnaeee",

Supr1m:ir a alírea "q" dO item IV do art. 17 do Projeto.

E~teNDA

Dê-se neva red04ção ao parágrafo 29 do artLgo 277.

"§ 29 - A nenhuma unidade federada poderá ser destinada par
l:.ei", ~u?e:l:icr a vinte. por cento do mont.ante a 'Qer~entl:elJ\le,
ceruos .:to r een II deste artigo, devendo o e ve rrtrua L e.eceeenee

distribuído entre os den-aí.s participant~s segundo o nesmo cdté:r:io
referido no lotem IX."

,JUSTIFICACÃO

Trata-se de rrero aperfeiçoamento, deixando de forna mais cl,ê
ra a idéia de que o excecencc devera ser distribuído .proporcional
mente ao valor das respectivas exportações de produtos industrial!
eadoe ,

[;r'ifr----·L~•••"'IÇQ." ••O/.~.CQ.,..I'-------.,
ltJlL~

[!;;~"":J

l2V";W]

JUSTIF"ICATIVA

o dispositivo interfere nodireito r o ~regador manter ou
não no seu quadro de pessoal os escreqacos que desejar, criando forma de estabili
oede, -

Be!JA stmESSIVA

~rimir a aUnea llell do ltem V do art 17 da Projeto

PLENÁRIO

"'----- lt""a'~~u'rlcA~O ........,

'EMENDA lP15620-3rs CONSTITUINTE LOURlvA~~a-A-PT-I-S-TA--------,

CQNSTITl!lNTE I º"BIVAt. BAPTISTA

o disposit!vo, na realidade. enseje ingerência dos empregados

emasslJ'ltos de exclusiva ccrcetêrcta da alinlnlstração da empresa.

.JUSTIFICATIVA

PLENÃRIO

.LClI...,~/tay""la1nlccw'"11a

CONf;)TITUINTE LOURIVAL BAPTISTA r;:;;"'~

es;;:--;;J

EMENDA lP15621·1
f'J

JUSTIFICATIVA

Suprimir o alínea "a" do item V do art. 17 do projeto.

pata a LeI OrdInária. $l.prJlllir a al!nea "fi' do item v do art. 17 do Projeto.

o dIsposItivo, na forma como está redigido. poderá ensejar ma_

nlfestaçlSes contrárias aos interesses da sociedade. A lllatéria deve ser reservada
E:t-aUA SU'RESSIVA

~

sup:t"1ma-se o artigo 414.



Assembltia Nacional Constituinte' • 1631

J'USTIrlo.ç~o

JUSTIFICATIVA

Sllprima-se os § 29, 39 e 59 do art. 318.

I
no tCy;to Constitucional brasileiro, q..seestes valores delle&'''Bssegu:::ar a independên-I
cta no exercício do mandato."

• A segulr, a proposta cuida, coeo 93IpIe ocorreu no
País, de dar cxr.pcté!nc!a para ~ flxaçõo dos subsídios à legislatu:::a que se despede.

quanto aos reajustes. definimos que eles se "dêem "com base nos nesses cri

térios adotados para o ft.nclonalisroo público federa:!.".
No parágrafo segundo. procura-se, de forma Ind]scuti

velo assegurar a rigorosa Igualdade de dlrel'tcs e deveres dos parlamentares em reI a..

ção a qualquer outro servidor, Illlpedindo que recebemqual~er vantagem fJ.rm:eira adl

cíonat c determinando que não gozem de qualquer isenção tributária
Por último. cnf:enta-se a questão d:!.ceese-ce, A parti::

da pOSiÇãode que haja un suMídio justo,.reajustado nos nesmos padrões dos demais

servidores, semdireito a qualquer tipo de venteqeme'(tn::ordinárla, não ccrece&J'5ato,
nem ético, manter o instituto do jeton, forma de subsídio insuficiente e r.aJ.sucedida

tentativa de est!r.ulo a que parlaméntares permaneçam todos os dias en pIa-érics Assim.

o Dispositivo agora proposto e...tingue a figura do jeccn, considerando q.e co su!:ls!dlo

.fixado correspcnde a óbvia obrigaç.ll:o de comparecimento e participação do parlomenta=

nos trabalhos legislativos. Pata a hipótese ~ descumprimento d::stao!:dgação, rixa-se

a pera de perda do mandato quando mais de en terço de raues injustificadas.

Desta fCilJT8, creos, é ~t;sj\e d1:g:!rece Sfg..I!nl:cs :res..il.h:O:s:

1. U1Isistema transparente de subsídios, sem subter

fúg!os do tipo ajuda de custo, auxIlies, etc. lkn subsídio único, ctareeente cx:rtcclcb,
capaz de assegurar a independência do parlamentar no ezercíctc do mandato

2.Unsistatades..bs!clicsj..5toemre1D;ã::looscBra!s5C!V!dJ:es

p3illros, "'" q.mto ea~, seja q.mto à 1n:ldh:1a '" tJ:lWto;ã>
3, D rlmd>jetrnedoq.elq.ert:1JD"''''''''''''' 

rlo.Q.er.:orresp:rCa,r;e!opir1arBTJtar, a::l ~irnento de seu dever.
4. Un mecanisrro de respons~llização aos que, assin

não procedendo, deixem de comparecer aos trabalhes legis~atlvos.

pr'~"~~~~

5~~JEJ

JUSTlrlCAr1i,o

§ 19 - O dis~osto neste artigo não se aplica aos arti90s

262, 263, aos itens I, 11, IVe V do artigo 264 e ao artigo 277,

que entrarão em vigor a partir da promulgacão desta Constituição.

§ 29 - Ficam mantidos os atuais critériO$ de rateio ele dis

tribuiç'ão das fundos rerexrecs no artigo 277, até a entrada em vi

gor da lei completrentar a que se refere o item 11 do artigo 280.

§ 3n - A partir da data de r)romulgação desta Constituição, a
União, os Estados, o D~strito Federal e os Municípios editarão as

leis necessárias ã aplicação do Sistema Tributário Nacional,

§ 4.9. - As leis editad,e nos termos do parâgrafo anterior até

30 de junho de 1988 entrarão ém vJ,.g'or no dia 19 de JUlho de 19G8,
com efeito imediato."

_ Os subsfdíus serão rr-eccs no final de ceoe
legislatura para a subsequente e reajustados COM base nos mesmos critérios adotados

pata o furn:iorm!.ismo público federe!.

concordar que "a penúria finance1.~ra viv.1da pelos Estados exige que

os Fundos de participaç:iio entrem integral e 1.mediiltamll'nf.e em vi

gor com ilpromulgacno da nova cchscr t.uicão oi! quo a vigência do nova

Sis}tema tributário inicLe, no má>.imo, no dia In de Julho àe 1988" i

estou propondo a presente r.sende •

por decisão unánimê dos Secretários de r-aeenca e de Finan

ças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, reunidos

nos dias 7 e S de agosto de 191::7, em canefe , no Rio ceenetc do Sul,

conforme consta na "Carta. de Canela", foi aPliovada moção na senti
dQ de ~e antecipar o pra20 de vigência do novo sistema Tributário

Nacional, contido na proJeto da Comissão de' Sistematização.

Por identificar-me inteiramente com aquel~ proposi<"ào e por

Art. - Os deputados e senadores percf:lbe!~c, eereet
mente. subsídios iguais, que asseguteto'l a in:::I:::p:n:fr ro exercícto da seus mandatos.

tJ Plenário

pê-se ao k"tigo 113 a seguinte redaç~o:

EMENDA lP15630·1
l:J Deputado Antônio Brittn

r.r U"~~/l~.~,,l«~Ü

pr;~~~~

~';JEJ

Suprima-se o artigo 331.'

r
JUSTIFICAÇ1i,O

A defesa dos recursos naturais e do meio ambiente deve ser

estimulada. porém a imunidade ampla atribuída pelo artigo 414 P2

derá ser desviada desses ob j e tn vcs Pode-se prever. de imedLE:,

to, a tentativa de inÚMeras entidades que, sob a aparência de

"não lucrat.ivas"; busquem usufruir incentivos para enrlquecimen

to de pessoas ou grupos Nais importante do que <l.tr1.buir bene
ficio às custas de redução das receitas públicils ê preservar es

tas para que eejea destinadas aos ccje e í vcs a Ime j acoa pela accí,e

daôe , o principalmente aqueles cuj a urgência e inportâncl.a eo
cfnL são maiores, cama aliment~ção, habitllç<10, saú(!e, senceeentc

c educação.

o artigo, en que pese seu aparente ob je t í.vo social, possui

dificuldades de aplic.:J.ç'ão enormes e corre o risco de tornar-se

inócuo, pois não esclarece o que deverá ser en rencu ec corno _

"transferência de pOl.opança" TambéM é insuficiente o critério

de utilizar a renda média .nacrcnea como parãmetro para de tierr-Lnaz

qual ou quais re9ioo$ serão atingidas. Alêm disso, poderâ ocor

:r:&t de urna região estar em situação muito próxima da média, ora

ecma, ora abaixo, o que delegarã a õrgâos estatisticos que esti

mam eeas indicadores o poder de determinar a sua inclusão ou ex
clusão, o que é um absurdo.

O ProJeto de Constituiçâo. J.ii contempla, em diversos dl.spos!

eavce , mecanismos redistrU;tuido;es de renda, com eapecf.a I ees ee

que par~ os capítulos que tratam do Sistema Tributârio e do arça
rseneo , de 'sorte que uma i(lovaçào como a da artigo 331 somente se:::

virá a polêmicas e discussões vearee , sem reais beneficios ã col~

tividade

pJ Plenário

EMENDA lP15627·1
l!J Deputado JlNTO",O nRITTO

Refere-se a conceituação de regime parlamentarista

com o qual não concordemos na atual realidade brasileira.

Conforme emenda Já apresentada, entendemos ser todas as áreas

prioritárias para a reforma agrária e o pagamento de dIvidas

não especificadas com titulos da dIvida agrária, noderã ina~

gurar uma sórdida indústria de desapropriações, onde mais urna

vez os poderosos e apaniguados do poder verão seus benefI

cios aumentarem em detrimento da coletivIdade.

A euaêrcte injustificadâ a mais de UIl terço

cce Uaba!.tlos !.egisla.tivos illPlica a perda do mEndato.

§. - A condição pc:rl~tar nlo confere direito a

GUalquer '1cntc::gem financeira adicional nen a isenções tributárias en reteçac coe

demais servidoras públicos.

.:JJSTIFlCATlVA

r---:----- 'Uo•• 'o/~o."dol'".~o.'''lo

__________,...OfJu....,eoç.O------

~
Suprimam-se a ajInce ".. " do item III, dando-Se a rednção a

bai'Co às alíneas "h" e "c" que passam a ser "a" e "b", e os itens

tJ Plenário

EMENDA lP15628·9
l:J Daput.ado ANTôNIO DRITTO'"'00

5õ~7;~~

rw"~ãm1

Substitua-se o parãgrafo 19 do art. 70 pelo seguin-

w.--------J fi -;~;...."]

'--"="-=-~= ...-.-JJ fÇi";-;;;;J

r.r----------n"'M.u.""~'~lo __.
Substitua-se o art. 98 pelo seguinte'

Em outra emenda de nossa aUj;oria, sugerimos que o

governo de território fosse exercido por quam .se submetesse a

eleições diretas da população do território, conforme Lei elei

toral, e não, como consta do texto, noméado ,?elo Presidente da
República.

JUSTIFICATIVA

§ 19 - A função executiva do Território será exer
cida por Governador Territorial.

JUSTIFICATIVA

Substitua-se o Art. 317 e seu Hem a do

§ unico pelo seguinte

te-

Acrescentamos o termo "territórios" para estender

àquelas unidades federadas o direi to sagrado de seus habi tantes

elegerem seus representantes no Congresso Nacional.

Afinal, aqueles residentes em territórios não são
eleitores de segunda categoria.

Art. 98 - O Senado Federal cOl"põe-se de representan

tes dos Estados, Distrito Federal e Terr~tórios, eleitos pelo voto

direto e secreto, segundo o princípio maJoritâriq, dentre cidadãos

•• maiores da trinta e cinco anos e no exercício dos dLrcitos polIti

coso

§ 19 - Cada Estado, Distrito Federal e Território

elegerão tres Senadores, com mandato de oito anos.

§ 2q - A representaç.ão de cada Estado, do Distrito
Federal e cada Territõrio será renovada de quatro em quatro anos,

alternadamente, por um e dois terços.

EMENDA lP15632·7
tJ SENl\DOR NARro HAIA

1'T---------_lI1TO/'".Il"',.~.O----- __.,

EMENDA lP15633·5
[il SENADOR MIIRIO "AIA

l: EMENDA DE PLENARI~'..."'·I~."...'.,.U••••,Ul,.

EMENDA lP15634·3
f'J SENADDR "~RIO "AIA

r,r----------~U1<>,"""~"\u~b- _

Em1946.. surge o princípio de que parte I±Js..t:tS!.d!o
sej:: varitve:!., no razi!o do co~arec!mento do pa:'!~t<ir 25 scssões. O e!"t 47 esta

belece que "Os Oeputados e Senadores vence:::~of anua!msnte, subsídio ig..s! e terfu igual

ajuda de custo O subsídio será dividido em duns partes uma fixa, que se pagará no

decurso do ano, e outra v<:rlável, correspondente ao eooparec!mento. A é!juda de custo

e o subsídio serão fixado~ no fim de cada legis!<:Itura."

Por fim, a carta de 1%7 e a ErnencIa de 1S'69 esta

beleceram este DisposItivo' "O subsídIo, divIdido em partes fixa e vsriável, e a aj..da

de custo dos Deputndos e Senadores serão iguais e estElbelecidos no fim de cada Legi~

latu!a para a subsequente".

A ele, a ~enda de 69 aCI'esCf:lU quatro pelrágrefos

que dlsc!p!lnm o conceito de ajuda de custo "cotrpenscçi'lo per despesas cemt:cnsporte

e outras ilõllrescindíveis para o cOOllarec!Mcnto à sass~o legislativa•• ", dcternln.::.m

que ela seje paga em duas parceles, a seÇJ.Jnda das quais na.depc.ndência do cOllIParc.ci
mente do parlamentar; fixam que o subsídio variável será proporcional à presença (l3S
sC!s96es c 'lotações; e, por último. descem 20 detalhe de f~nr o núrrero limite de
sessões extraordinárias que poderão ser pagas.

Os resulttldos deste sistema cle r8lllJncraç~0 ai es

tão, cIrras, e just1f!.carldo Ul'il2. correta Irritc.çao dn opinHla pú!:>!lCG brcs!lei=él. Pr..!,

r rneiro, renmera-se mal O pa~lamentar. no que tange aos subsídios fi~os. únicos sobre
os qusis incide o !l'õl=Josto de Renda. Depois, num sistema desgastante e discutivel, cb

ponto de vista legal e IiIOral, montSl'l-se compensações que coneçam pelas ajud~s de ~

to, passe:mpor au:úllos Q'iretos e accllam nos jetons.

As conseqúências não pederiam p ser piores. Diante

da Naç1:!o, o subsídio parlEl1':lef1tar parece maior do que é, porque se recusa a ser cluro

e transparente. Duvidosas intetp!flt~çOOs baseiam a concessãtl de au;'(!lios diretos e

indiretos. O s!stetilS de jctons desmo:aliz3 a casa e cria a te:ríve! conscqtl§nc!a de

vinculElr eflclênciG c cutl:::ironto do devc! com p::asença l'IUlI único ~ p;:::1Lrat<:.Z' 

o PlenáriO".
·A partir dsí, em todo o pc:!s. Ass!:.!lõtJ!éias Legisl.!!.

tlV;:lS e Câmaras de Vereadores têm-se exposto ou sido expostãs a situações ainda Illals

duvidosas e cClllPromotedoras do I=lrestIgio da instituIção parlarnsntar.

-t preciso, agora. de forma cla:::;:.e insofisrná'lel •

estabelc.cer regras preci;as para os su!Js!dlos par!ament~es, com três objetivos:

1. moralizá-los;
• 2. fazer com que assegurem rigorosa igualdade nas

vDntagens e nas ohrlgaçêles com os servIdores públIcos;

J, garantir aos parlarrentares a independência In

dispensável ao exercício do mandato.

Neste sentido. elabarz:'()S a proposta re ~'d\lO
Constitucional elt anexo. Nela. no caput dO artigo, mDl'Iternos o pr,tnc!p!o trediciond
de .tjUe Deputados e senadores tert1ellI .slJl's!dios Iguais. E definimos. pela '182 primeixa

Desde o seu início. em 1824. <tH!stórla Constitucional

Brasile!ra abriu cOlllinhopara que os subsídios p"r1er.1entnr~s fossem centro de una
intElnsn e just!ficadtl pc!êrnicn. Nossa pr!.ne!ra ca:::ta, em seu artigo .39. f!"cv;;. .rum

subsídio pecuniáric ta'(ado no f.!n de última. sessa:o da Legfslatura antecedente" E

acrescentava o direito a ulJM, indeniz"ção p~I:a as despesas de vinda e '1olta".

Em1891. o !\rUgo 22 da neva ('l:rsI..J:tw;m detcrnina
que lIdu!Clnteas sessões. vencerão os Senadores os os Deputados um subsídio pccun~f

rio igual e ajuda de costo que seri!o fixados pelo Cong:::Elsso no fim de cadn Leg!s!atu
ra p<:ra e seguinte". -

No nesmo sentido, trabalhlJ o te.-:to de 1934, ro A.'1:.
JO "Os Deputados receberão uma ajuda de custo por sessi.!o legislativa c durante a

mesma perceberão lJi1 subsídio pecuniário mensal. fJxc:dos un e outro no ultimo cno de
cada legis!.€.turc. pata <1seguinte".

mi:nimo - 90 dias - para S\la vigén·cia. 'tal cir·cunstância clã aos

contribuintes razoável garantia no sentido de não lhes ser atri.

bulda tributaçiio de um momento 'para outro se!". as devidas caut:las

de}previsào Da forma como está a redação orig1.nal, FernLte-se
qUe o imposto sOJa aUMootado no dia 31 de dezenbro para ser cobri!

do já a partir do dia seguinte, a e'Cemplo do que ocorre haJa

Por outro lado, estabelece-se para os demal.s impostos um

prtlzo mínimo de ünterion.dilde para vigênc~a também de 90 dias. In
di'-Hvelll'entc o princ!l')io da anualidade tOM ser. tido para. os im
postos sobre patrimõnio e .J;:enda, haJa vista a sua apuracão a""lual.
Entrctólnto, aos iMpostos indiretos, igualmente haveriil o mesmo

problemil, de um imposto ser instJ.tu!do ou mêlJorado nUlll dia ( 31

de dezembro) para vigorar no dia seguJ.nte (19 de Janeiro). Assim,

determina-se o prazo mínimo de 90 dias, visando a resguardar

interesses dos contribuintes /
Por outro lado, as disposiçQes dos itens IV e v constitui

rão fonte de interM~nãveis tiisp~t.as Judiciais, pm.5 o q:we é efe~
to de copfisco e o qU~' ê priVilégiO?' Além do que os pnvl!égios

d'os poderes constituídos ~ão privLlégios da sociedade, da cor'oUni

d~de que eles representam

IVe V, todos do artigo 264

I "al sobre patrimônio, renda ou. proventos, se il lei corres-

pondQnte não houver sido publicada na mím.mo 90 dias antes do in!

ciA perlodo em que ocorrerem os elementos da falo nela indica

dos como compencntes do fato gerador e determi'1antes dil base de

cálculo,
b) não alcançados p~lo dispas to na alinc.n na", ...ntos de 90

dias da plJ,blicação da le! correspondente "

JOSTlf!C1\CAo

Busca a simplicidade e a concisão da texto con$titucional,

bem como o seu aperfeiçoamento.
DispÇlsiçoos ociosas, sliibias e ambivall:!.t\tcs devem ser elimi

nadas.
Realmente a irretroa.W,vldaGle disposta na alinea "&I." da item

III est.abelece:ia um 'caso pa.rticula~, pois o artigo 12, item XV,

letra "c't, do ProJeto Já.trata o assunto de uma forma ampla e co!!!.

pIe ta.
Os impostos devem estar SUJeitOS à observância mínima de

UII\ prazo para a sua vigência. Assim, os impostos sobre o patri-

mónio, renda ou proventos, além de ficare'll àUn9'LdOS aos princI-

pias éla legalidade e da anterioridade, devem obC'dccer um prazo

1
_ ,u"""""''''..-----~

EfoIEND1\

Dirl-se ao artigo 461 a seguinte redação.

• "Art. 461 - O Sistema Tributário de que traca esta Constitui
çoãp entrará em vigor em 1... de julho de 1988. vigc;rando o <l.tual Si!.
tanIa Tributário atê 30 de Junho de 1988.
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Art. 317 - A propriedade do lmóvel rural está
ccndf c i onede ao cunpr-mento de sua função scc t a t

§ V,nco - A função 501:1a1 ê cUIlIDrlda quando o
taõve t •

a) ê -rn t aqr-a I e racionalmente ap r-nve t t adn

Acreditamos que a melhor forRa de reforçar os or
çamentos Educec i cna t s é in,jõenr no texto cons t t tuc rcna t nor
ma es pec t f t ca ndu o percentual de 30% (tnnta por cento)e 35'i:

(tnnta e c mco por cento} da Unrão e dos E\tados e ~IUflICi

pios

No Art. 147 sebs t r tue -s e o termo "P"lmelro Hfn15·tro" por

"Pr-es r den ce da Replibl ree",

JUSTIFICATIVA

o texto original é dúbio e certamente concorrera
para a postergação "ad eternum" da reforma agrária em nosso Pais.

E/I'IENDA 1P15635-1
tJ SENADOR MÂRlO HAIA t:-;;;~o~

f:J EM.ENDADE PLEN~RI~·~·_r~,u'"'.H''••MI''''' (f1'3j";J'ãU

Substitua-se o art. 253 pelo seguinte>:

E/I'IENDA 1P15639:4
!:J SEN'OO' "~'IQ "AIA

= I ••TO'.UIT...e.~io

er;;;';;~:J

fui'~Rf8LJ

Emenda svpr-es sv s e
üt spcs r t.rvo emendado: ART. 107

- SuprImI" no t nc t sc III os rtens ! •.!! e f. ..

JUSTtFICATIVp.

Refere-se ao reglme parlanentarlsta de qcverne ,

o qual não concordamos por julgá-lo i nadequadc ã r-eel r da
de br-as t Ie tr-e contemporânea. -

Art. 253 - As normas gerais relativas à organiza

ção, funcionaI"ento, dl.$cipllna, deveres, direI. tos e prerrogatJ.vas

dos órgãos da segurança pública serão reguladas aexevês de lei
~omplel'1entar. de iniciativa do Presid<;!nte da República. ~USTIFlCATIVA

EMENDA lP15644-1
l.:J SENAVO. ";;'10 "AI& l.:J-p-;;;~~~~

fIUo;!iJ

JUSTIFICATIVA

Matéria de interesse para a leg~slação ordinária

Ref er-e-se ao regime pe rl emente r-rs ta de governo

com o qual não concordamos por Julgá-lo medequedc ã real.!
dade br-as r t eu-e con tenpor-ânee

Vê-4C- ao capu.t do a.u 69 a. 4CgU..f.lttC. 1l.eda.ç.iio.

"AJtt. 69 - O D..f.4tlt,Uo fc.dMat, dotado de. autonol'l.ta

POl1ÚCd, l.e.!I..f.l.la..t.t.Vd. Jud-t.c.(.d1t...f.d, adm-t.tu.6.tlt.ati.va. c. 6.(.ltllltC.C.(.!'.

4c.ll.ii a.dm.c.ll.(,l..tltado p01l. UI!! gOI1c.lLna.doll. e. d.c.l.po1tii de. }.l.6emó!c.t.,t le. -
,g-wlat.i.va plLãplI..ut· -

Refere-se ao r-eqme pe rlersen tar r s te de qove rno ,
com o qual njio ccncoj-deecs por julgã-To i ne cequa cc ã r-ea

f i dade br-es i l er r-a ccn t empcr-Enee

]u.,s.t1.{.(,ca.U,.va

JUSTIFICATIVA

- Sup r-f-a r r- no r nc t s c IV a f r a s e "por m eeraêe r c do
pnmelro "ltnlstro"

Emenda supr-e s s ive

üt spcs t t tvc êmendado: Art. 107

A plte~e.ltte. emenda. 50.(. e.taúOIl.a.da. lia. rll!.6ma. {.t.nlia

de. pe.n4CUlle.nto daqu.ela dplLe.4e.n.ta.da a.o a.J/.:t. qq e a.pe.lta6 compte.mc.llta

o qae. nela ee plLue.nde.

r.r Ju.O,.~..""'.;.O_

EMENDA lP15645-9
l.:J SENADDR "'RIO "AlA

ê" EMENDA DE PLF;NA;;~··",'co~'nlo/'~.C.K'~'iO

fl~;;';~~

fj;-;';WJ

,.oT.,.~ ....'C~lO======~====:

TUrN""U"~O' ~

SENADOR M1\.RIO "lAIA

•••"' .../COM.ulo/'....o.'.. io

EMENDA DE PLENl!iRIO

No Art. 133 e parágrafos svbsbtulr o termo "Prlme1rD "'1~

nistro" por "Presidente da Replib l r ce"

EJ.:clu.(.-.se a p.vr..tc. Q.t./utl da t.tem. a. eXc.e64ão apJte,

.óc.n.ta.da., pe.ta. Jtedundãnc.(.tt que. c.on5..f.9lLJta..

No aJtt. 12, .tllC..t40 tI!, tC..tILa. e, mod.t5..c.qu.e--!.l!. pelo ó2gtu.l1te.

e l 11 O f1oml!.M e a. mulhelt 440 .(.gua.~ ünt d.tJte.(.,to4 e obJu.

g«ç.õe.ó peóJalU..s e pJtoQ.tJJ.tOlltt.tJ • .t.nc.lu6.tve 04 áe. n·atuILe::a. áomê4=
.u.c.a. e 6a.nl.(.!-t.aJt..

EMENDA lP15641:Ei
t'
tJ

EMENDA lP1564o-S
t' SENAVO. Al'RIO AlAIA

IfArt. 246 - As Forças Armadas, dependentes do Hi

n:l,stério ela Defesa, são encarregadas da Defesa Nãc~onal e inte

gradas pela Marinha, Eil:ército e Aeronáutica.

Parágrafo On1co - O Ministério da Defesa exercerá

o controle das Forças Armadas, na forma que determinar a lei "

Dê a segUinte redação ao art. 24.6:

TUfO"~'''fl:&.Çla, _

As Forças nrrtedas devem dedicar-se exctust.vamente

ã segurança externa, para onde deve dJ.rigir todos seus meios tec

nológicos, orçamentários e de efetivos profissionalizados. A

emenda visa ãoeee as forças armadas brasileiras de meios compa

tIveis com as atuais necessidades tecnológicas, o que" em nosso
entender sere. in\possivel com a dispersão de recursos que ocorre
rá caso venhan a ser responsabilizadas também pela ordem e segu

rança internas.

JUSTIFlCATIVÁ

EMENDA lP15637-8
('J snwx>R>_0 'vcrA I tJ-;;;;;;;;-:J
fl EMENDA DE PID<l\RI0 " •• ,,, .. ,,~,••,,, ..-------) fl;-7~;7;]

lD Art. 356, Substitua-se Os Itens a e b pelo seguinte. JUSTIFICATIVA

a) \bluntariarente ap3s 30 (trinta) anos de serviço para
o haoom e 25 (vinta E' ~) anos para a mulher.

Refere-se ao reglfl\e ca r-ranentar r s te de ccver-nc ,

com o qual não concordamos pn t- Julqã-lo -i nad equade ã r-ea l i

dade br-es t l e t r-a contemporânea. -

E/I'IENDA lP15646~7
(1 SENADOR ~'MIO "1AIA _uf.~

,&(""",/C<I,,".1.4/~......otn~i,,

l.:J E"ENDA DE 'LENMIO

cr;;';~';~~

rsv~';M

..

~.~'~.~

1:" -;;~~, ;-1
lUfO"~'''fl:~;h ---,

Refere-se ao r-eq tme pa r-t emente r t s ta de governo.

COl'1 o qual não concordamos por Julgãplo medequadc ã real,!.

da de bz-as t l e rr-a contempol"ãnea

ilUSTtFICAT,lVA

No Art 138 parãgrafo 20 subs t i tua-s e o termo "p r-tmer r c

I,l100stro" por "pr-as rden te da Repübllca".

EMENDA lP15647-5
l: SEUAQQR W(RlO MATA

AQreScente~:;'::"~.- .4 os seguintes parágrafos:
-rr!..J/q ]:, P'v"f (O
~' Do Estado c Suas Relações ccn os

Demais Estados, inclua-se o segui,.nte;

§ I'!. _ Nas relações Lneernacãcnai.s , o Brasil re

ge-se pelos pr.l.ncr.p~os de õe.reee da paz, repúd~o-ã guerra, conde- I

nação de toda forma de discrinl1naçáo recae), e co Lorrí.akLsmo , e

preservação e promoçâo dos direitos humanos.
§) ~ - Na defesa desses postulados, a nação bra

sile.l.ra ecseee-se-ã de manter relações diplomáticas com palses

que nâc adotem ou que flagrantemente os violem.

JUSTIFICATIVA

No mundo atual, ganham cada vez mais força os prin.

cI.p.l.OS de igualdade e da liberdade, consubstancJ.ados e revest~dos

eÍn diversas formas de expres~ da palavra, de reunião, de cren

ça, de convicções políticas e ulosóficas

As i1iversas minorias c até mesmo a certas na~orias.

não só esses direi tos vêm pendo -postergados como sofrem as con

seqüências de certos preconceitos, como os de cor, de raça, de re

ligião, até mesmo de. língua e de conv~cções filosófico-religiosas.

O Brasil, como vanguardeJ.ro da luta contra esses

preconce:ltos, não pode negar seu apoio às nações que lutam pela

extirpação dessas nódoas sociais, inadr:ússíve~s nos dias atuais
Por isso tlICSllO, não só dcvem::s crigU' em preceito consti

tucional a sIntcse desse ide5rio, o::Ill:J nccessiWt"os exprimir fOSSO repúdio a
esses usos c prãtiCilS que repu:JI1MI a o:mvivênc1a intcrru:teional.

EMENDA lP15642·4 J fõI'P"D"=~
f'l SENADOR ",;\RIO MA" . c...... ._J

f1J~~;;LJ

15i7~'WJ

subs t t tua-s e (} caput do Art. 379 pelo segulnte

êr-t , 379 ~ A ürn âc apl rcer-â , anualmente. nunca menos de
tr-i nua por cento. e os Estados. o urs cr t tc Federal e os

MunlclploS tr-i nta e cinco por- cento. da reCf!lta resultante
de lrnpostos. inclusive os provenientes de transf-erênc13s.na
manutenção e desenvolVlmento do enSlno

JUSTIFICATIVA

o parfil ch nercado de trabalho de países em.cesenvolVJ.lI"ento,
caro o Brasil, onde arasaurente agregc::'l-Se milhões de eovos trabalhadores, ex...!:.
ge esta l:Ota!:.ivid<:ide, além da cxp:;!ctativa de vida de nosso povo n50 ser CO!!
pativel a:rn o tellp:I de trabalho pzop'sto.

E. inconteste a necessldade de aum'entar os recur

sos destinados ã Educação em nosso Pais.
A carêncla de verbas se faz sentl!r até mesmo na

remuneração dos professores. tendo esta carêncla tornando-se
clara recentl;!mente e com os incesslvos e justos MOVlmentos
grevistas, das diversas cateqorlas de professores, seJam da
rede pública ou !'Invada. do flnmeiro. segundo ou -tercelro

graus.

EMENDA lP15-638-6
tJ SEN'OOR 'l~RIO "AIA
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Refere-se se regime par1õ\mentarist.a de qoveenc , com

o qual não concoradmos por Julgá-lo inadequado ã realidade

brasileira ccneeneccênee ,

JUSTIFICATIVAEMENDA lP15653·0
l:J SENhOOR M~RIO 'lAIA

tJ Et-1ENDA DE PLENJ'\R;~tY""~'COY'UI"&~J<oM'nlo

5ENlJOOD MMro MAIA

~ n>ToN"n.. ,.~io' ~

Substitua-se op art. 298 pelo seguinte-

r=;~;"=-:J

r;;;JãJ

Substitua-se o art. 97 pelo seguinte

Art. 97 - A Cãmal:a do~ Deputados compõe-se de re

presentantes do povo, eãea toe pelo voto direto e secreto, dentre

cidadãos maiores de dezoito anca e no exercício do~ direitos po

líticos, sendo que cada legislatura terá a duração de quatro anos.

§ 19 - O núme:rc de Deputados por Estado, Distrito

Federal e Território será estabelecido pela Justiça Eleitoral,

proporcionalmente ã popUlação, com os eous eee necessários para

que nenhuma unidade federada tenha menos de oito e mais de sessen
ta Deputados.

§ 29 - O Território de Pexnando de Noronha não terá
representantes no Congresso Nacional.

As Forças Armadas devem. dedicar-se escrus rvanenee

ã segurança externa, para onde devem ser dirigidos tc:dos seus eeícs teer2
lógicos, orçamentários e de efetivos profissionalizados. A emenda

visa dotar as forças armadas brasileiras de meios corn~t!'1eis com os

atuais necessidades tecnológicas, o que, em nosso entender será im

possível com a dispersão de recursos que ocorrerá caso venham a ser

responsabi1i2adas também pela ordem e segurançª internas.

JUSTIFICATIVA

vê a seguinte redação -art. 247:

A presente emenda. v!sa forta,l,ecer o ccnceã ec

de federação e d;l.mj.nuir as marcantes d.f,ferenças resiop.ais h2
oe observadas.

JUS'1'IFICA'I'IVA

nArt. 247 - As Forças Armadas I essenciais â exe

cução da Segurança Nacional, destinam-se exclusivamente a defesa

e garantia da pol!tica e segurança externa.

§ 19 - Compete ao Fresidente da República, ao Pre

sidente do Senado Federal, aO Presidente da Câmara dos Deputados,

ao Presidente do Supremo Tribunal Federal e ao Ministro da Defe"

sa, sob a presidencia do primeiro, a direção da poli tica e segu

rança. externa.

§ 29 - compete ao presidente da República, asses

sorado pelo Ministro da nerese , a escolha dos Comandantes-Chefes

das Forças Armadas ~

f1nD/~"'.~.D --,

'LI.,b'o'<o..'ul.....~IO ...'U':io
f!l E>lEMDA DE PLEN~RID

EMENDA lP15659·9
[J SENADOR WiRIO MAIA

L;~;":J

fui'''á!ã7J

r-r;~7;;:J

&i;~J!Pl

Art:... 298 - 11. despesa com pessoal, ativo c inativo,
da união, dos Estados, do DistrJ.to Federal, dos TqritórJ.os e dos

Nunicípios não poderá exceder a sessenta e cinco por cento do va

lor das respectivas receitas corrente, respeitando o disposto

no art. 465.

Acrescente-se o termo "te;-ritório" ã norma constan

te do ProJeto Constitucional para que fique bem claro que tam

bém essas mudanças federadas se subordinam ao texto.

Das Disposições Transitórias.

substit.u.a-se o art. 456 pelo seguinte:

Art. 458 - Mandato do atual Presidente da Repúbli

ca terminará em trinta e um de dezembro de 1988.

No Art. 134 e parãgrafos, sub s t r tu r r o termo "s r unen-c "'i~

m s tro" por "PrCS1 den te da Republ1 ce v •

-J'USTU'ICAT!VA

O texto consti tucional vigente fixa o prazo de cen

to e vinte dias entre as eleições presidencJ.ais e o térml no do man
dato de Presidente e Vice-Presidente da Repüblica. AsSJ.I'l, eleitos

a 15 de novembro, somente a 15 de março são empossados os novos

mandatários.

As Constituições EstaduaJ.s acompanham a constitu1.

ção Federal na matéria, e estabelecem prazos idênticos para elei

ção e posse- dos Governadores e vace-ccveenaacres , PrefeJ. tos e

vace-seereí. tos.

A prát.ica tem apontado dois sJ.gnl.ficativos incon

venientes nesse longo intervalo entre eleição e posse; o gradativo

es ceceaeeamen ec de uma administração paralela e, especâe ímenee nos

Estados e municí.pios, a manipulação muitas vezes irresp0,nsável de

recursos orçamentários anuais, pelo governante que se afasta.

Nesse contexto, e a fim de por cobro ã prática de

terra arrasada, em termos de recursos orçamentários, J.mpõe-se a

reforma sugerida, que sem dúvida assegurará a éntegridade do orça

mcnto para o primeiro ano de manda tio do novo governante.

J"USTIFICA'l'IVA

EMENDA lP15654·8
tJ SENhDOR ..... RIO 'lAIA

"d" - os milita:res são aí.as eãveí.s , exceto os cons

critos, durante o período de serviço militar.

JUSTIFICATIVA

acrescenee-ee ao art. 349

Emenda SllpresslVa

üí sucs i t tvc Emendadõ Art. 107 nos seu \nClSOS I e II

1ls ações b5siC'ilS ele 5<J.OOCr prccSrio.s em 00550 p.:lrs, tem COITO

"un de seus principais ccrcceenees a assistência fa.rmacêutJ.ca,Çlle SÓ. se
efetivará COR urra forte indústria Mc1ona1 00 setor.

~USTJFICATIVA

Substituir no art. 27, I, item "d" pelo seguinte:

§ 69. /Is a:;IUisições de prcdutcs fa:r:macêutiCX16, para uso público, recairão

ros artigos proouzidos fOr enpresas nacionais, quando msporúveis inter

""""'te.

Em outra etaenda de nossa autoria sugerimos que o

Serviço Militar não seja "obrigatório" em tempo de paz.

Refere-se ao reglme parlamentarls.ta de qover-no , com
o qual não concordamos por Julga-lo r nadaqu adn ã t-eel i dade bra
sileira contemporânea.

subs t t tu'rdo por

"flll:ESIDENTE DA qEPOBLICA"

Suprhn r c t;rmo

"PRaIEIRO MINISTRO"

§ 59. o Pcder PÚbliro assegurará a prestação de asaíatêncra zamacêuetca,
ro plano da atenção básica de saúde, a ecsce os b:'asileuos:

EMENDA lP15649·1
f'J SOOOOR ,,,",o >lAJA I tJ;;';;':J

~ DE~o ,,····..,,··"""·::::::::::,:=-to-------- -I (l~;;~-;-;,J

~U·HJFIC.ATIVA

EMENDA lP15651·3
f:J SENADOR t-lJi.RIO MAIA rr;'~;"~

r.J~7;flJ

neeer-e-s e ao r-eqi me parlamentarista de qcv er-nc ,
com o qual não concordamos por Julgã-lo r nade quadn ã real..!
d ade braS11eira. cco eeeooeênea •

EMENDA lP15660·2

t' SE",ooR ""TO "'tA
(l F~EllDA DE PIfNÃ:;~"'O"bM'''A''''"~I.'M'&d~

'l.rO'~IJ"'~AIIIb ~

--

Emenda supeeas í.ve

Dispositivo emendado. Art~ 169

SuprimD.-se o Art. 169

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP15656.4
t:=EIiNl\QQB Mfjruo MI\III

.c.,r..o.~IV
Na art. 17~d~-se a se.guinte redação para a letra

Q'

Emenda Supr-es s rva

üt sposrttve Emendado' a r t , 163

Supr-tme-s e o e r t 163

,JUS'l'IPICATIVA

Com esta emenda pretende-se dcmocratJ.zar a aenurua

tração dessas eneaaeaes , bem como as relações entre patrões e

empregados nos conselhos e cueeee niveis de decisão.

flefere~se ac r-eq tme pa rl amen te e ts ta de governo. O
qual Ju1qamos -rnad equade para eea l r dade br-e s r l e tr-a contem
porânea

Ellenda 5upressiva

Disp::IsiUvo Drerrlado : Art. 254

Suprfne-se o Art. 254

tJ-';;;:J
OV';JP]

O) Na administ.ração de entidades de -orientação, de
formação profissional, cut tural, recreativa c de assisténciõ:l so

cial dirigidas aos trabalhadores, é esseçuraaa a participação

t.ripartite e pa-ritária de governo, trabalhadores e empregaaores~_

EMENDA lP15657·2
['J SENADOR ""RIO 'lAIA

Refere-se ao regJ.me parlamentarista de scvernc , cem
o qual não concordamos por julgá-lo inadequado ã realidade

brasileira contemporânea.

JUSTIFICATIVA

Substitua-se o caput: do aL"t 318 pelo seguinte:

!
Art 318 - Compete ã União executar a reforma agrá-

ria pela des<lpropriaç~o por ãneoceasc social, dD. propriedade terri-:

torial rural, mediante pagamento de préVi.a e Justa indenização. '

EMENDA lP15652·1r SENADOR MÂRIO NAIA ) tJ-;'~;'bO-

tJ EMENDA DE PLr :;~"'.'COY'''.ol."""OY''''o J f:;-:;;';-;;;-

A mabiria referente à reforma agrán.a constante

do ProJeto de Constituição é, na verdade, i.nstrumento impeditivo

.:I execução de reforma agrária, se mantida como está.

COm nossa proposta procuramos viabilizar a reforma
agrária no pafs ,

Emenda Supressiva

Dispositivo emendado: art. 177

suprima-se o art. 177

Justificativa

Matéria de interesse para'legislação ordinária.
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Dê-se ac artigo 55 e p~ã9rafos a seguinte redação.

a) para as vagas destinadas à magistratura do 'rca-,

balho. pelos membros do próprio Tribunal i

b) para as de advogado e de l'lemb~o do Ministério
Publico, pelo Conselho Federal da Ordem cos Advogados da 8rasH
e por um colégio eJ.ei toral const! tu!do por Procuradores da Jus-

tiça do Trabalho~, respectivamente.
c) para as de classistas, por colégio eleitoral inte

gradO pelas diretorias das Confederações nacionais de trabalha

dores ou das patronais, conforme o caso.
Art. 214 _ Os Tribunais Regionais do Trabalha serão

compostos de Juizes. nomeados pelo Presidente do Tribunal Supe

rior do Trabalho. sendo dois terços de juízes igual togados e
vitalícios e um terço de juIzes classistas temporários, vedada.

para nomeação, a formação de listas de candidatos eleitos
Parágrafo tfrucc _ 05 membros dos Tribunais Regionais

do Trabalho serão:
a) os magistrados. escolhidos por promoção de JuIzes

do Trabalho, por antiguidade e neeecmeneo , alternadamente;
b) os advogados, eleitos pelo Conselho seccional da

Ordem dos Ad'logados do Brasil da respectiva regUo;
c) os membros do Ministério Público eleitos dentre os

procuradores do trabalho da respectiva regUo.
d) os classistas, eleitos por um colégio eaertoral con,!

titu!dos pelas diretorias das receraçees e dos sindicatos res"*

t.Ivcs , com base territorial na região •

realizadas:

glstratura do Trabalho, dois dentre advogados, con pelo menos

dez anos de experiência profissional, e dois dentre eenbrcs do
Ministério Público i

b} seis classistas e te'eocrer-Ics , em recresentaçae
paritária dos e-spreqadcs e empregadores, nomeados pelo Pues Iden
te do Tribunal, vedada a formação de Las tas de candidatos eleitos

's 2!:1 - A nomeação resultará de eleições a seren

"Parágra te~ - Só se considera e'acresa n3C1.0

nal, .,.Para as fins deste ar;igO, acue La cujo controle de capital
pertença a brasileiros e que, constituida e com sede na Pais,ne
le tenha o centro de suas., Sectsões , -

JUSTIF'ICAÇR.O

No art. 254 suprima-se a expreeaêcr "inclusive nas rc
dcvfes e ferrovias reeerat.s ,«

E~lENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 254

E fora de propósito submeter a Polícia Rodoviária Fede
ral à competência dos Estados. Trata-se de uma organizaçi:io mode

lar, que ao longo de 59 anos de vida demonstrou sua exemplar efi
ciência. Extingui-la, agora, sem razão p-Laus IveL, seria total in

sensatez.

A exp-easão »enpreea nacional" deve.eea bem definI
da. tal como prevê o art 323 do anteprojeto da Comissão Afonso
-Arinos, que acima reoroduzimos.

pr;~;'~

cr;:;;';J;J

pr-;'~;""~

ôaf]

Art. 55 - O Distrito Federal e os Estados se orga

nizam e se seeen pelas COnstituições e leis que adotáre"t1., obser

vados os principias desta constitw.ção.

JUSTIPIClI.TtVA

O Distrito Federal não é inferior às demais unida

des federadas, consideradas como Estados.

Desde a primeira ConsU tUição Republicana que sur

giu a denominação Distrito Federal e daí surgiu tambem o primeiro

brado auecec-us ee , na voz do Oeputado Tomás Delfino, que em Janei

ro de 1891, reinvind1.cou autonomia para Q -Distrito Federal.

O que reinvindicamos neste momento é autonomia
inclusive para o judiciário.

19 19 - são podaras do Distr~to Federal e dos Esta

dos o Legislativo, o .aeecuervc e o Judiciãrl.o, independentes e har

mônicos entre si.

§ 29 - são reservadas ao Distrito Federal e aos

Estados todas as competências que não lhes seJam vedadas.

f PlEnil:RIO

EMENDA lP15662·9
f'J SENADOR H"RIO HAIA

EMENDA lP15663:7
('J censtttuínte FLORIC'NO PAIX'O

EMENDA ADITIVA
.JUSTIFICAÇAO

.M,NOA ADITIVA r.JvP'. ~ "'"

~
Inclua-se, onde couber. no !tulo VIII - DA DRDEM

ECONOMICA E SOCIAL:

Inclua-sei onde couber. nl) Título IX. capítulo r t ,

Seç~o II - DA PREVIDENCIA SOCIAL

Art Os benefícios de preseaçãc continuada mantidos

pela Previdência Social e concedidos até a data de Promulgação
desta constituição serão revistos, a fim de que seja restabele

cido o valor real que tinham à data de sua concessão I calculado
em salários-mínimos.

JUSTIfICAÇr:tO

EMENDA lP1566ii:ã'
~ ConstituInte FLORICENO PAIX'O

'Ex"".III''''I:~

crf~';"'~

CÇJ~~JE]

A emenda visa a assegurar, maior indep~ndência do Po

der Judiciário evitando que as nomeações para os integrantes do
Tribunal sejam feltas pelo Chefe de outro Poder, no caso o Pre

sidente da. República

EMENDA lP15671·8
!:J con:t1 tulnte FLORICENO PAI"""

t' Pl.N4RIO

Emenda de nossa autoria com a mesma redação foi apro
vada por unanImidade na ccet ssac da Ordem Social, a qual, entre
tanto, não constou do texto do anteprojeto do relator, por r azües

que desconhecemos.

Art. _ A lei reprimirá toda e qualquer forma do
poder eccnônrcc , que tenha por fim dominar os mercados nacrc
nafe , elimInar a c.oncorrência ou aumentar arbitrariamente os

lucros.

EMENDA ADITIVA,

Acrescente-se o seguinte inciso ao artigo 13

JUSTIFICAÇ~O

EMENDA MODIF'ICATlVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 310, INCISO II

Dê-se ao inciso Il do artigo 'lO a seÇ]uinte redação:

E preciso que a lei Maior contenha dispositivos ex

pressos de defesa do consumidor e que regule as atividades e
conômicas que possam atingir o mercado interno.

Medidas como as que constam desta proposta tem em vis
ta evitar que maus brasileiros, especulando com a mIséria. de nos
so pcvoçposaem auferir lucros fabulosos enquanto a maioria pade-,

ce , E necessário um comportamento austero dos resccneãvers pela

política nacional , para que possamos, em curto prazo, recuperar

procedimentos que visem à moralidade.

\.\~ assegurada, nos termos da lei, alime~taç~o_c~*.!_
da pelo empregador com mais de 20 eenreçadcs , servida no local

de trabalho. ou em outro de mútua ccnveruênc.í e,"

Art. 310 - .
Da Tribuna.

redação:

,04
Inclua-se no art. 3p7 um p.arágrafo cõin a seguinte EMENDA MODIFICATIVA,

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 197

fI!D~"'''~

CíT!;;7ã!].....l"""I:I:W'..lo/.IlI~....lo ..,

tJ PL.N4RIO

erP~~'''~ .
fTi3!~'~Jã7J

EMENDA ADITIVA

EMENDA lP15669·6
['J ConstituInte FlORICENO PAI'AO

JUSTlfICAÇJ:lD

o ObjetIvo da emenda é o de tornar o monop61o mais
abrangente, alcançando outros setores estratégicos da economia
do petróleD e seus derivados, como a exportação, a iMportação

e a comerc1al1zaçilo.

II - A refinação, a exportação. <t.importação e
o comércio do petr6leo nacfcnat ou estrangeiro, e seus deriva
dos.

EMENOA MOOIF'ICATIVA

JUSTIFICACA:O

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 13, INCISO XII

o atual sistema de precat6rio é uma grave injustiça

que desfigura a grandlosidade da Consti tiçiJo, enfraquece o res
'peito ~~c1s11es do Poder Judlciárl0 e estimuí'a o Poder Públ!

co a des~z'8r Q cumprimento da's Lef s De fato, transitada em
Julgado a sentença e h~alogadas os cálculos, por exemplo, en

agosto de 1987. é expedido precatório para ser atual1izado em

01/07187 e incluído no orçamento de 1989. sendo pago ate

31/12/89. Ali:!m de levar dois anos e meio, o vencedor na justiça

ainda recebe sem a correção monetáua do período de 01/07188 a

31/12/89. Se pedir atuat Iaaçãc em 31/12/89 é expedtdo outro ore

cal;õrlo que vai levar mais dois anos e melo e arnda virá nova

mente desatualizado. Quando é o Poder Publico que executa o cf 

dadão , este tem que pagar em 24 horas sob pena de penhora de .~

dos as seus bens, na forMa do art. 652 da CPC ccecse vê, a di
ferença de tratamento é Insustentável

o art. 197 do ~projeto, passa a ter a seguinte re-

dação:

JU5TIF'ICAÇAO

Art. 197 - Os pagamentos devidos pela F"azenda s'ecere.t ,

Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judicial, rar -ae

ão em até noventa dias ap6s o,.,conhecimento da eonoenaçêc peJf..ó!.
gão do governo, sob pena de responsabilidade

§ 1Q - Para cUl"lprit'lento do disposto neste artigo,
os respectivos orçamentos deverão prever dc tiaçãc escecreaca es~

timada com base ná média dos efetivos caqementcs a esse título

efetuados nos três últimos exercIcios, e corresponder senpre ao

mesma percentual do orçamento global.
§ 2s:l _ Os resíduos. se for o caso I serêc incluídos

.. no orçamento do exercício sesuinte, sem prejuízo do disposto no

parágrafo entecfct-,

rDT"~

tJD7o'67?J

"Padgrafo~ _ s6 se considera empresa nacio~al,

para os fins deste artigo, aquela cujo controle de
capital pertença a brasileiros e que , const1u!da e
com sede no Paãa , nele tenha o centro de suas deci

sões."

Art. 212 _ São órgaos da Justiça do Trabalho:

! .. Tribunal Superior do TrabalhOi
"1I .. Tribunais Regionais do Trabalho,

III .. Juntas de Conciliação e Julgamento

S 1Q. - O Tribunal superior do Trabalho comece-

se-é de dezessete tUnlstros, sendo: •
a) onze togados e vi talIc$os, nomeados pelo Pre

sidente do Tribunal senda sete dentre JuIzes da carreira da ma-

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS. ARTIG~l~ E 214

Dê-se aos arts. 212 -e 214 a seguintel:edação:

JUSTIFICAÇllD

A expressão "empresa nacional" deve ser bem definida,
tal como prevê o art. 323 do anteprojeto da Com.1ssão Afonso A_

:lnDs, que acima reproduzimos.

'.IU.. ~/c~,,(..lo'lu.l:ou,uio ..,

EMENDA lP15670-0
l:J Const~M.nte FlDRICENO p~;;ixJtO

3"~
Inclua-se no artigo 3p um p<:lrágraf'o com e segui.!!

EMENDA ADITIVA

te redaç1HS:

Amplia. a emenda. o alcance social do salário-familiar
estendendoMO até aquele que perceba até dez salários~mínimoslao

invés de apenas até quatro salários-mínimos.

Na Item XII da art. 13 do Projeto de Con-stituiçãO, onde
se diz; "até quatro salários-n!nimos", diga-se; 11 .até dez salá

rios-mínimos" •

~ 'Uf'(lIJ~I"'I:~"' .J-. ..,



Assembléia Nacional Constituinte • 1641

",..- UnOIJUI1','Uçl0=====~~~==~
pl EN4RTO

EMENDA lP15673·4 M"-------,
l!J Constituinte fLDRICENO PAIX.clO } ~.~~~~:J

~-----""'''''''''''''"'''''''''--------'I (l{}j'~7W

EMENDA ADITIVA EMENDA MODIFICATIVA EMENDA ADITIVA

~
Inclua-se,onde couber, no 1itulo j,I-í. Capitulo 11 - DA

POL!TICA AGR!COLA. FUNDIARIA E DA REFORMA AGRoltRIA.

nê-se ao cecue do artigo 47.5 do projeto da ccmt ssãc
de Sistematização a seguinte redação:

Inclua-se no caplÍfú'lol' referente ao Sistema Finan
ceiro Nacional; AA.,..d C-<jtA'~$, do 7:i(~ lli'/:C) trL<ck e...,~b<-..e..

Art. 310 - •••• o.' ••••••••••••••••••••••••••••

JUSTlrICAçA:O

EMENDA ADITIVA

".~"..."~~~
11I, d.O IA. -------~........-

Inclua~ no capítulo eferente ao Sistema Financeiro

Nacional) .,."..cLe- ~b<.<:",Jt.I....

Art. O Banco Central do Brasil será 'âdministrado

por uma diretoria, devendo dois terços (2/3) dos seus membros,
no mínimo, serem escolhidos entre funcionárIos do seu quadro de

pessoal, dentre os quais "'um dl'tetor eleito pelos funcionários.

EMENDA ADITIVA """"""~'"í''<~
(([p:, _.,-

Inclua-se no cap!tu~referente ao Sistema F,inancei-

1'0 Nacional:

Art. _ As operações de resgate e de ~olocaçao de t.!

tufos do Tesouro Nacional serão realizados mediante estimativa e
fixação das respectivas receitas e despesas no orçamento anual

da União.

Art. ~ vedada a escolha para presidência ou dire-

torias do Banco Central do Brasil, de quem tiver exercido, nos

.dois últimos anos anteriores à indicação, função de direção de

qualquer instituição financeira privada

$1
EMENDA AOrrIVA ~

Inclua-se no capítu~eferente ao Sistema F'inanceiro

lIIacional1 a'L..Ósi:. ~ iul'l-

Art. As Instituições financeiras sob" controle da !:!.
nião são agentes exclusivos para receber as disponIbilidades de

caixa da União e de todas as entidades sob seu controle ou a ela

vinculadas, bem como as dos ~undos de pensão de todos os seus

servidores públicos e empregados.

EMENDA ADITIVA -l~:r;e..
-",.J<ol~

Inclua-se no capitu~te a ccnuntcações... .:r-,o.

-.b<. ..

Art. - A fundaç§o de '1mpresa jornalística- e a p.!:!.

blicação de jornais ou periódicos independem de autorização do '

Poder Público.
Art.. _ As empresas jornalisticas, bem como as de

rádio e televisão, só podeM ser explorados por associações civis
sem fins lucrativos ou fundações, 'públicas ou privadas.

Parágrafo único. Metade, pelo menos, dos membros'

dos orgãos administrativos das empresas será composta par repre
sentantes eleitos pelos jornalistas empregados.

Art. ( vedado a quem tiver ocupado a ores reêncra
ou diretorias do Banco Central do 8rasl.l exercer cargo em lnst,!,

tuição financeira privada durante os dois erres seguIntes ao seu

desligamento.

Art. - As instituições financeiras,~públicas ou I

privadas, exercem função social e suas atividades devem subord!
.nar_se à cbedrêncaa aos princípios gerais da ordem econômica e
·social inscritos nesta constituição, tendo por objetivo:

a) cumprir as metas do desenvolvimento econô-ntcc e

social a elas aplicáveis;

b) assegurar a formação, a captação e a proteção'

das forças produtivas, '

c) propiciar - a diminuiçgjo das desigualdades regi.Q.
nais e setoriais da economia brasileira;

d} assegurar a maior eficiência do aí scena de pag.!!,

mentos e democratização do crédito)
e) garantir o acesso ao crédito aos pequenos e mé,

dios tomadores em condições adequadas e a custos compatíveis,
1) evitar a usura, as práticas especutat Ivas e a '

formação de car-té.ís ,

Art. Seu Presidente será nomeado pelo Presidente
da República, com mandato de quatro anos, após aprovação da es
colha pelo Congresso Nac Lcna L, que poderá votar sua destituição

ou anular áto do Presidente da República que o demita, antes do

término do mandato.

EMENDA lP15682·3
f!'J CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN

f'J PLENMID

EMENDA lP15680-7
f'J Con,tituinte lUH cushrken

PJ PlENARro

§ 251 O Sistema Nacional de Seguridade scctar , alE.
ceré recursos correspondentes, no mínimo, a ,quarenta e cinco '

por cento da contribuição patronal ao Fundo Nacional de Saúde. I

Esses recumos serão gradualmente substituídos por outras fon
tes orçamentárias no prazo máximo de dez anos, a contar da pro
mulgação desta Constituição, e a partir do momento em que a alo
caçUó de recursos em saúde a níve~ nacional alcance o equivale;
te a dez por cento do Produto Interno Bruto.

Art. - D Conjunto de ações de qualquer natureza na

área da saúde é de interesse social, sendo responsabilidade do
poder público sua normatização e controle.

§ 1" InstItuiçCles privada;, sem fins lucrativos, ,
na condiçflo de concessionários de serviço público, poderão preE.

tal' serviços gratuitas a saúde, ficando vedados, a qualquer tí

tulo, incentivos fiscais ou o repasse de recursos públicos para
a prestação de serviços de saúde com finalidade lucrativa.

§ 22 O",poder público poderá Inrervfr-ncs servtccs

tfe flatú!eZa privada 'neceesâr.tcs ao alcance dos óbjetivos da PQ_
l!tica Nacional de Saúde, podendo, inclusive, efetuar a desaprs
priaçlIo ou expropriação de bens.

Art. - As políticas de recursos humanos, insumos,
l:!Qulpamentos e desenvolvimento científico e tecnológico para a
taúde serão subordinadas· aos interesses e dirEtrizes do Sistema
Nacional de Saúde

Art. - O poder pübl1co organizará um sistema est!

tnl de produção e distribuição, sob o princípio da soberania n.!!,

cional, de componentes farmaceut1cos básicos, medicamentos, pro
dutos quimicos, biotecnológicos, odonto16gicos , sangue - hem~

derivados, estabelecendo uma relação básica de produtos, com ri

90roso controle de qualidade, visando suprir toda a demanda 
torná_los acessíveis ao conjunto da populaçlo.

Ioo1ua-,. na ,.ção teferente a ,"úde, ~'" s-;; I, cf.<,
C!<-f<~ JI( d:<> T<r~ ls:», C7<<l.<..""'""-~

Art. - A saúde é um direito inalienáv,el da pessoa h.!:!.

mana, sendo dever do pode) público e da sociedade defendê-la

pccnc...ê-Ia. I ',

Art. - E deverj cc poder públlco:
I - implementar ~pol!ticas econômicas e sociais Que

contribuam para eliminar ou',reduzlr o easee de agravos à saúde;
II - promover, pro\eger e recuperar a saúde pela g@ran_

tia de acesso universal, grat\Jito e igoalitárlo às ações e servi

ços de saúde em todos os níveÚ; 

111 - assegurar, atra...·€s-de orgão especifico da União,

a formulação, execução e controle da Política Nacional de Saúde I

segundo as seguintes diretrizes:

a) integração das ações e serviços com comando polit.!
co administrativo único em cada esfera. do poder público,

b) integralida~e e unidade operacional das ações de
saúde adequadas às reaf í.oeces epidemiológicas j

c) par t Lcâpaçãe , a nlvel de dec Lsãn , de entidades re-

presentativas da socieg'ade na formulação e controle das polít!
cas e das ações de saúde em todos os níveis.

§ 1'1 A União, os Estados, o Distr'ito Federal e os /.iH,

nicípios aplicaT:ão anualmente não menos de treze por cento do •
produto resuí tente de sua receita na manuteção e desenvolvimento

do_ Sistema NacIonal de Saúde

JUSTIF;CATIVA

Tais militares, entretan~o, cossutaa e possuem ccncn-,
çaes de saúde satisfatórias e que podem ser comprovadas

E necessário fazer justiça a estes militares de cará

ter !~tegro, que defenderam muitas vezes com o sacrifício da pr.&
pria liberdade, a ordem institucional vigente até então, e que

pelas razões acima estão afê o momento sofrend6 injustas discri
minações.

Cabe à Assembléia Nacional COl"tsti tuinte proceder ã r~

paração merecida, após tão longos e sofridos anos de jejum demo

crático.

Muitos militares, comprovadamente envolvidos em atos

políticos, sendo julgados nas Auditorias Militares, foram a(ast~

dos como "incapazes física ou mentalmente para o serviço mi1itar~

com a observação de que "cedem prover os meios de subsistência".

BeIJA ADITIVA

Art. 475. E. concedida anistia ampla, ge-ra1 e iuestrl:,

ta a todos que, no período de la de se teobrc de 1946, até a data
da promulgação desta Constituição, foram atfngidos,em decorrên
cia de motivação exclusivamente política, por qualquer diploma

legal, atos institUcionais, c;.omplementares ou administrativos,

por declaração de incapacidade física e menta 1, e aos que Foram
a!Jrangidos pelo Decreto Legislativo na 18, de 15 de d~zembro de

1961, bem como os atingidos pelo Decreto nl:l 864, de 12 de setem

bro de 1969, assegurada a reintegração com todos os dIreitos e
vantegens inerentes ao efetivo exercício, presumindo-se satisfe!
tas todas as exigências legais e estatutárias da carreira civil

ou militar, não prevalecendo quaisquer alegações de prescrição,
eecadênc te ou renúncia de direi to.

~ TUTON".""e.~io, ___,
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EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO ~10

Da tribuna.

DISPO<;I.TIVO EMENDADO: Au,'nc-o 412

EMENDA ADITIVA

Trata a presente emenda de restabelecer, em sua for

ma mais ri90rors8, o mnnopólio estatal da exploração de pet'I'ó
leo, comprometido seriamente durante os últimos anos, máxime a
través dos confrãtos de r.í scc autorizados e estimulados pelos
governos dos últimos 20 anos.

Ditos contratos. quando mais não fossem a contrarIe

dade que representem a dita reserva em favor da Petrobrás, pre
~ -,risarIam ser denunciados, rescindIdos, de quat.iquer forma, ante
1Ia simples evidência da sua nenhuma importãncia sócio-econômica

para o País. LJ.. ~

Parágrafo ümcc _ O monopólio a que se refere este
artigo inclui os riscos de resultados decorrentes

das atividades ali mencionadas, ficando vedada à
União ceder ou conceder qualquer tipo de partlcipa
çêc em espécie ou em valor, em jazidas de petr61~0

ou gás natural, seja a que pretexto for.

J U ~ T r r t c A C X o

rncfue-se no art. 310 do Projeto de constituiçãO o se

guInte Parágl:afo ürucc s

No art. 472, ande se diz: "durante o período de

dez anos" diga-se: "duriJ.nte o nerlodo de cinco an;s".

No art.. 472 do Projeto, aecescerrte-ese , apê,; a

palavra "venc.ímancc..", a exnrcss:ão "bem corno de l')roventos de !

natividade pagos r;Jela previdência Social e pelo Serviço T?iiblioo".

Os que mais sofreram, durante esees últimos de

cênios COM 00; rcaju'3tamentos inJusto:.: e ilegais ifl'lpostos pelo go

vecno, são ~ecisarncnte os a!,osentados da Previdenc:ia Social. E

O texto Constitucional n5:a pode:t'ia cometer a enorme iniqÜidade de

~~i"ã-las de fora da renosição de neua gnnhos confiscadao;.

O nerlodo de dez anos é deI'laSiadrrte longo na

ra a indenizaçno dno; nerdiJ.3 salnriais ãeao:raronte'> de reaJU':lta

mentos injustos 'lue sofreran os trabalhadores ao longo desses

.. dois últi!'>o. docênios. Dai o proposto do redur.o de",,,prazo

fl PLENARro

EMENDA NODlrICA'I'IVA

DISPOSITIVO Et!ENI.'lADO: ARTIGO 472

pela metade.

J U ~ ~ T r I c A ~ K o

Art. A declaração de um im6vel como de interes
se social para fins de Reforma Agrária opera autQ.
matfcanente a imissão da União na posse do bem,
permitindo o registro da propriedade

JUSTlfICAÇJiO

EMENDA lP15675·1 ••"., --,
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EMENDA lP15674-2
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EMENDA ADITIVA

JUSTITICATIVA

A existência digna é preocupação universal dos po
vos, e o Estado. como atividade meio,tem o dever de criar as condã-,

ções para que a sociedade possa criar, trabalhar e desenvolver to.

das as potencialidades do ser humano. com vistas àquele obJetivo,o
qual não será alcançado por decisão ou vontade do Estado, Mas sim
através do trabalho e da iniciativa dos indivíduos politicamente 0L
ganbados.

No que tange à alinea "d", se propõe a alteração de
redação para compatibilizar o dispositivo com as redações proposfas

para as alíneas "b" e "c".

Coerentemente com a proposta feita para a alinea «e«,
como não é responsabilidade direta do EstadlJ o patrocínio daqueles

programas sociais, as dotaçi5es orçamentárias devem guardar estreita

corpatiblli:zação com as disponib!lidades ae recursos e:dstentes e
não em montante »necessãr.rc e suf~ciente" para a execução daqueles
programas

JUSTIFICAÇi\O

social, o t ranspor te coletivo e a educação são dev~

res que cumpre ao Estado garantir, na forma desta
constituição;

c) os orçamentos públicos consignarão a dotação J;:a
ra o cumprimento dos deveres previstos na alínea an
terior;

d) com vistas ao cumprImento do que se contém na
alinea "b", o Estado t en o dever de estabelecer pr~

gramas e organizar planos para a erradicação da po
breza absoluta;

h) até a erradicação definitiva da p rub r ez a absolu
ta, suas vítimas têm direito ao amparo e assistên
cia do Estado;"

11 _ suprimam-se~ "elO e "9".

Final'mente, prcpõa-ee a eupressüc das al!neas "e" e
"ã", porquanto a produtividade das atividades econômicas não deve

ser desestimulada, por qualquer rorma , muito menos através da tri

butaç.§o de lucros extraordinários que, aliás, teve no passado e reã
tos tão negativos na economia; a tributação das at.1vidades econõml:

cae deve ser r2;gida pelo direito financ:~iro e destinados os recue
soe aos fins sociais do Estado.

A gratuidade dos serviços especi ficados na alínea
não pode ser prevista na Constituição sob pena de criar-se Situação

de iniqüidade. em função do caráter subjetivo do conceito da pobre
za absoluta. A matéria será maIs propriamente regulada na lei Ordiná
ria, medrante indicação da fonte de custeio aos atos de gratuidade:

fITYMÕÉÍ":J

~óâ787J

BASIlO VIllANI

normas menos favoráveis aos trabalhadores do que as previstas em

Acresça-se .!'lo projeto da Comissão de Sistematização o seguinte_
drtigo no capítlllo referente aos direitos socia!s_ e~~/-/-v.-Cv.pI

cf.., TAf.J...h,:U:; <n<d.. c=-Ix e.
Art~ Incidência de correção monetária e juros de mercado vigentes

a época sobre os débitos trabalhistas executados na Justiça
do Trabalho. • ..

Muitos empregadores deixam de pagar as obrigações trabalhi~

tas tendo em conta que boa parte dos empregados não recorrem a Ju~

tlça do Trabalho,

Mesmo quando o emprégado recorre à Justiça do Trabalho fé um
excerent.e neg6cio para o patrão. não pagar estas obrigaçl:ies porque
esta justiça é extremamente morosa e depois de vã-Los anos, caso o
trabalhador ganhe a causa. o empregador pagará em valores nominais
do processo e não em valores reais. Considerando-se o processo in
flacionário que vivemos o trabalhador acaba por receber uma inden.!,
eeçãc de valor irreal. Por tudo isso se justifica a emenda adma.

IX _ O sindicato dos emoregados ncoeeã funcio
nar COIIIO substItuto processual dos integrantes da categoria, in_
dependentemente de procuração, nãs ações visando o cumprimento de
norma de contrato coletivo ou de sentença da Justiça do Trabalho,
vedada a desistência da ação ou de recurso pelo l"mpregado bene r t
ciado;

X - As vantagens obtidas em contrato coletivo e
sentença normativa Inccrocram-se definitivamente ao patrimônio do
trabalhador

JUSTIFICAÇl'O

lei;

PlENItRID
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EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO Dll

Art. 131:1 - •••••••••••••••••••

r _ Os fundos originados de contribuições patrB,
nais e de trabalhadores, com exceção dos previdenciários, serão

geridos por comissões oaritárias, ceoreeentaetvas de empregados

e empregadores. conforme dlsDuser a lei. .

scresca-se a seguinte alínea "r" ao inciso IV.
do artigo 17 do tlrojeto da Comissão de SistematiZ8,?ão.

A concessão de faixa de onda, cara as empresas de
rádio e televisão, será feita mediante a realização de prévia li
citação por 6rgão normativo autônomo, de âmbito federal, compos

to de l~ual número de representantes do Poder Públ1co I das em,

neesas- e das organIzações de trabalhadores.

Acresça-se o seguInte ·Item XXVII ao artjgo 132 d'p prg,
Jeto da Comissão de slstematização. reoumereocc-ae os demais.

As soluções emanadas dos interessados diretos p.!!.
dem seI' mais ágeis na execução e tendem a refletir de rcema mais

verdadeira as suas asct.rações ,

EMENDA lP15685~8
l!J CQNSTITUINTE LUIZ GUSHII<~;·

I;J PLEN'R'O

BASILIO VIlU\NI

XXVII - aposentadorIa das professares e empregados em
estabelecimentos de crédito aos 25 anos de efetivo exercício na
prOfissão.

JUSTlF'ICATIVA

Os professores. merecidamente, tiveram sua eco
sentadoria especial garantida na constituiçãO vigente a partir
de 1981, Quando foi ecrcveca a Emenda Constitucional na 18.

I:: indiscutível. por outro lado, que os trabalhà
dores em estabelecimentos bancários. carxas econômicas e sccfecg
des seguradoras, exercem suas funções sob constante tensão nervE,
sal em tarefas de extrema responsabilidade, senda_lhes exigido

• Ulll desempenho etn Que não são cee tveas erros o~ equIvocos Este
permanente desgaste provoca em muitos casos desequi Ubrios psí
quicos graves.

DIante drssc , é justo que esta ativIdade profl~

s100a1 seja reconhecida como penosa. atribuindo-se-Ihes o direi

to • aposentadorIa aos 25 anos de serv iço.

No Projeto de Constituição. elaborado pela ComIssão

de Sistematização, dê-se, no art. 12, às alineas"e" do item VII,

"a" do item VIII e lia" do item IX, a seguinte. redação

"VII - A PRIVACIDADE
e) a atividade de investigação e serviços de tnfo=:

mações sabre as pessoas poderá ser exercida pelo Estado ou
por pessoas físicas ou jurídicas nos limites dos fins a que
se destinam, na forma prescrita em Leii

VIII - ACESSO A REFERENCIAS E tNFORMAÇOES SOBRE A PR6PRIA

PESSOA

a) é assegurado a todos o acesso às ref'er ênc Ias e
informações que lhe digam respeito, e o conhecimento dos fins
li Que se destinam, sejam essas registradas por entidades par
ticulares ou públicas, inclusive as policiais e militares,sen
do exigível a correção e atualização dos dados, através de
processo judicial ou administrativo S1gi!OSO j

IX - A INF'ORMAÇM
o) mediante ressarcimento dos custos respectivos,

todos têm direito de receber informações de interesse par t.í-,
cuãar , coletivo ou geral, dos órgãos públicos e dos órgãos
privados com função de relevância pública, na forma regulada
ea Lei. mantida a inviolabilldade do sigilo bancário;"

Proplle_se a supressão, no textc final da redação da
alínea nh". da pafavra "sociedade". O Estado, nada mals é do que a própria

sociedade institucionalmente representada, dela recebericc os meios

e 0.$ instrumentos para a consecução do bjet!vos visados Portanto,
não é razoável tornar a sociedad~ a de gnus para o qual o E!,

tado.. recebeu os r.'Ie~os ade quad7"yaTa o seu resgate.

EMENDA lP15690-4
I"
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Dê-se à letra "'b" da item V do eee , 17 do Projeto de

Constituição. elaborado pela Comissão de Sistematização, a seguinte

redação, supr ímtndc-ae a letra IOC" do mesmo i!em·

"b) é reconhecido o direito de gtevÇ. cujo exercicio
B Lei regulará dispondo inclusive, sobre a manutençãc dos
serviços essenciais à comunidade;",

JUSTlflCAÇAO
JU5TltICltÇTtO

"Art, 12 •••• ~ •••••••••••••• ~~ •••••• ' •• ' •••••••••

I _ dê-se a seguinte redação às alíneas "b", llC",

=-_~ Tnlo/"""T.. fl:~ ------__,
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Dispõe o item :<111 do art. 13 do Projeto de Const!-

tlJição, ora em apreciação pelo Plenário da AssembléIa Nacional

Const! tulnte:

As letras "b" e "c" do item V do art. 17 do projeto

de Constituiçi!:lo, ora sob apreciação do Plenário da Assembléia Naci9.
nal Constltuint.e, estabelecem como direitos de manifestação coleti

va:
"b) é livre a greve, competindo aos trabalhadores d~

c1dir sobre a oilortunidade. e o âmbito de inte t:esses que de
verão por melo dela defender, excluida a inciativa de empr~

gadores, não podendo a lei estabelecer outras exceções,

c) na hipótese de greve, as organizações de classe
adotarão as prcvfdêncfes Que garantam a n<loutenção dos ser:
viços indispensáveis ao atendimento das nacess rcades inadi!,
veãs da comunidade; 10.

JUSTIF'ICAÇ1iD

Suprima-se o item XIII do art. 13 do Projeto de
Constituição, elaborado pela ComIssão de SistematizaçiIo.

Não paira dúvida a respei a necessidade de reco-

nhecimento constitucional do direito qre e. forma legítima e d~

eccrétIca de manifestação e reivin ação os trabalhadores. Mas,

como qualquer direito, o dire1ty/ e grev tem de sofrer restriçe:.

eonst I tucionais para que outros direi tos fundamentais nâc fiquem
comprometidos ou venham a perecer.

Por isso é que a lei deve regulamentar a greve, de
finindo a oportunidade de seu exercido e o âmbito de interesses a

serem por meio dela defendidos. A lei, na defesa dos interesses e

rtecessldades sociais. deve ainda especi ficar os sen iças essenciais
que não podem ser paralisados em J:'azão de greve.

EMENDA lP15691-2
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Procedam-se as seguintes modificações no Item I do

art. 12 do projeto de Const!t~ição elaborado pela Comissão de si~

tell'latização·

b) a el1mentaç:io, a saúde, o trabalho e sua remune
raç:llo, B moradia, o saneamento básico, a seguridade

Não se pode rest;..t c: nstitl{,cionalmente o direi_

to de as pessoas obterem infol'rtí"~i5es n ceasãrãae à plena normal1d~

dos atos da vida civil e co cial, ntro de llmites razoáveis

previstos n~_-,L:.::e"-\'=--__-LL '

Na alínea na" do item VIII. promoveu-se pequena al

teração de reeacão , substituIndo, entre as palavras "que" e "respe!
to", a expresaãc «a cada um" pela palavra "lhe", a fim de Que f1

. que claro que o direito à solicitação das informações- somente pod!!.
rã ser exercido pelo próprio Irrteresaedc e não pce -tercetcos que

alegueli\ interesse nos dados. '

A alinea na" do item IX obriga os 6rgãos públicos e

privados que exerçam relevante função social a fornecerem toda e Qual
quer informação que for solicitada por qualquer Interessado,o_Que_

poderá ocasionar congestionamento ou desorganização na administra

ção dos serviços dos detlnatários. Para evitar esse tipo de abuso,
propõe-se que o requisitante da informação arque com os custos de
seu fornecimento, assegurando-se, por outro lado, a preservação do
sIgilo bancário. Propõe-se, emce , a supressão da palavra «verde

deiras",por não fazer o menor sentido como qualificativo da pala

vra "informações". finalmente, o dispositivo deverá ser regula.do

pela lei, a fim de que sejam claramente definidas as hip6teses e s1
tuações por ele abrangidas.

PLENARID
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Art. 16 - As condições de trabalho e salário na
Imblto das empresas e do serviço público serão reguladas pelo
contrato coletivo de trabalho estabelecIdo através de l1egociações
entre sindicatos ae empregados e empregadores, empresas ou ooaer
público.

I - A lei não estabelecerá limites de qualquer
no>tureza à contratação coletiva e as autct Idedes nela não inter
vlrrro, salvo para mediação, se para tanto forem convocadas por
ambas as partes;

11 .. Verificando-se recusa à negociação, a pau_
ta de reivindicações fotmulada pelos trabdhadores torna-se nor_
ma entre as partes(---'

111 - As negociações poderão se dar a nível de
ellpresa, conjunto de empresas ou categorias ecol')óm-!cas, conform~

o interesse manifestado pelos trabalhadores. através de seus sin
dicatos;

IV-Em caso de impasse nas negociaçl:ies as partes
poderão, de comum acordo, recorrer à Justiça do Trabalho, que de

cidirá livrem-ente sobre as questi5e~ a respeite- das quais persiste
divergência. .

V - 'E vedada a instauração de dissídio coletivo

lar qualquer das partes isoladamente ou por quayquer autoudade

B:tlllinistrativa. integrante do Poder Judiciário qu membro do Mini~

tt.rio Público;
VI _ A sentença ,normativa não ~oderá ser infe

rior às propostas já formuladas pelos empregadores;
VII _ Os recursos contra sentença normativa te

rio efeito meramente devolutivo,
VIII _ A lei ordinária garantirá direitos m!ni

.0S .05 trabalhadores. Os contratos coletivos nl:lo estabelecer~o

ncreeça-se ao projeto da Camissla:o de Sistemati
zaçGo o seguInte artigo 16, renumerando_se os demais: -
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Suprima-se o art. 466 do Projeto de Constituição ela
borado pela Comissão de Sistematização. -
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JUSTIFICAÇi\o

Estabelece o item cuja modi ficação se propõe.

"XXI _ proibiç~o de trabalho em atividades insalu-
bres ou perigosas, salvo lei ou convenção coletiva que, além
dos controles tecnológicos visando a eliminação do risco, pro
mova a redução da jornada e um adicional de remuneração incI
dente sobre o salário contratualj" -

Ao me!;\or deverá ser per do trabalhar a partir dos
12 (doze) anos de idade, bem como de e ser facultado o tr-ebe-

lho noturno a partir dos 16 (eeee ~)'os, e,fceto em indústrias
Insalubres.

A fixação do mite doze anos para o trabalho pc ...

slbilltará o desenvolvimen de nn I tic~ada para a solução do
problema do menor abandonado e, facultar o trabalho noturno a partir
de dezesseis anos, propiciará ao menor a trequêncfa a cursos dIUr
nos, principalmente aos profissionalizantes ••

Tratada, como está,a matéria no item XXI, é de ser
suprimido o item XXIII Que estabelece normas simUáres sobre. o as
sunto.

lUTO/~UrT'"CIJ;10' ___,

No Projeto de ccns t.í turçãc , elaborado pela Comissão
de Sistematização:

1 - dê-se a segu!nte redação ao item XXI do art. l:L

"XXI _ proibiçi1o de trabalho.
a) em indústrias insalubres e perigósas a menores de

18 anos;
b} de trabalho noturno a menores de 16 anos, e
c) de qualquer trabalho, a menores de 12 anos, salvo

na condição de aprendiz., a partir de 10 anos, por período
nunca superior a .3 horas diáriaSj"

2 - suprima-se, em conseqüência, o item XXIII do me,!
mo artigo. •

EMENDA lP15696-3
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PlENI'tRIO

s. Pelas razões expostas, propomos se suprimam as ex-
pressões confor~e a emenda

de coisa julgada, são precisamente definidas na Lei.

A regra, proposta no inciso I do Artigo 40, segundo
a ~ual caberá ação direta de r::leclaração de inconstitucionalidade
contra "atos jurisdicionais de qualquer natureza e, hierarquia",p.2,
deria resultar em eubver tee-se todo o sistema instituído de tute
la jurisdicional e de organização judiciária, causando prejuizos
aos direitos" liberdades e prerrogativas que se pretende tutelar

Nas Seções II, lII, IV, VI, VII, VIII e IX do re re
rido Capítulo IV do Titulo V, do Projeto, disciplinam-se minuclo
samente, as atribuições dos di ferentes tribunais, especi f~cando-s;
os recursos admitidos, para cada um deles, das decisões jurisdi_
cionais de instância inferior.

uê-ee ao ltem XV do art. 13 do Projeto de Ccns t Ltuf-,
çêc , elaborado pela Comissão de Sistematização. a seguinte redação

3. Por outro lado, vêm os atos de prestação jurisdicio
nal, no Projeto, minuciosamente regulados no Capitulo rv do TItu:
10 V, que cuida da Organização dos Poderes e Sistema de Governo.

4. üesenvcãvem-se as atividades jJrisdicionais em qua
dros nos quais o interesse do auto.r, legitimidade, sua capaci
dade de pleitear, em nome próprio ire to alheio, sua represent;
ção , os deveres das partes e d?seus p ccuraqores , as regras de
chamamento ao processo. de c'} petênc ,de preclusão, de formação

EMENDA lP15694·7
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ridades de cada empresa, pode efetuar-se de diversas maneiras, de

acordo com o caso.

Nem mesmo aos acordos coletivos deve-ee deixar a

questão da part1cipaç~o nos lucros,. porquanto, empresas pe:;:tencen
tes à mesma categoria, por terem portes diferentes, "nem sempre po
deriam acompanhar a determinação geral prevista em negociação col~

tiva.

"XIII _ participação nos lucros ou nas ações, des
vinculada de. remuneração, conforme definido em ::'e1 ou em nego
dação coletivaj" ~ -

A atividade empresarial visa ao lucro, necessãr íc a

seu pr6prio desenvolvimento. E é com o fortalecimento das empresas,
com a ativação dos investimentos. com a movimentação crescente das
forças produtivas, coma livre concorrência, que o sistema eccnômí.,
co se revigora, aumentando a oferta de empreqo e possibilitando a
manutenção do emprego criado.

A participação nos lucros das empresas é salutar,
mas deverá ser felta através de lei ordinária com extremo cuidado,
sem impor parâmetros mltlto rIgldos.

4'

além ~e depende~e::-::r~:n:~:e~ nd~~~ a~::~~:i~:~ã: da:O:ar~~~:~;

PLENAAro

EMENDA lP15692."i
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o art 466, cuja a supressão se propõe estabelece'

"Art. 466. Os recursos publicas destinados a opera
cees de crédito de fomento serão transferidos pelõ
Banco Central do Brasil para o Tesouro Nacional, no
prazo de 90 dias
§ 1'1 - A aplicação dos recursos de Que trata es te-ar
t1go será efetuada através do Banco do Brasil S A e
das demais instituições financeiras oficia~s

§ 20 - Em igual periodo, o Banco üent.r-a I do Brasil
transferirá para o Tesouro Nacional as atividades
que a este são afetas."

"XV - duração diária do t.r-aba Lhu ç nãn excedente e 8 hc
~~:~i~~~s~~tervalo para descanso, salva casos especialmente

JUSTIrICACi\.O

êatabefece o item XV do art. 13 do Projeto de Consti
tuição, ora sob apaec í açãc do Plenário da Assembléia Nacional const1
tuinte, relativamente aos direitos sociais dos trabalhadores -

EMENDA lP15697.1
1'1

PLENI'tRIO

U;~;..~

rruJõiif!7J

Dispõe o Art. 35 do projeto

Dê-se aos itens UI e V do art. 328 do Projeto de
Constituição, elaborado pela Comissão de Sistematizaçl;:o, a seguinte
redaçã.o:

JU5TIF"ICAÇAO

V _ a criação de fundo, mantido com recursos que a
lei definir, com o objetivo tle proteger a economia po
pular e garantir créditos contra instituições finan::
ceiras n

"Art. 328 ..

III - a crqaní.aeção , o funcionamento e as atribuições
do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Na
ciona1j -

Por outro lado, n em V a detinição das fontes de
seeceees não deve ficar defln;J- na Co tituição. O mercado é muito

dinâmico, de modo que tal definição introduziria uma 1"igidea desne
cessária e que poderia se tornar inconsistente com a cambiante rea
lidade do mercado financeiro. Por outro iado, na maioria r::los países
do ocidente, tais fundos foram cr ãadcs , também, com recursos públi
cos. E o Que os viabiliza atuarialmente. A gestão qes te fundo é rea
lizada em estreita vinculação com as Autoridades Monetárias, de mo:
do que a ação conjunta justifica a colocação de recursos publicos.
Estes recursos públicos poderão originar-se de cont r.tbuí.ções vindas

dos pr6prios usuários do Sf~, como os tomadores de crédito. Isto quer
dizer Que uma parcela do Imposto sobre Operações de Crédito(IOC) po
derá ser destinada a tal finalidade Apesar de os recursos serem caj!
tados por instituições não federais, a União, através de seus õrqãoa,
determina a realização de aplicações prioritárias, exige a reaf taa
çêo de dep6sitos de parte destes recursos em órgãos do governo, e
assim por diante, de modo Que sua responsabilidade e sua participa
ção nos benefícios da atividade é inequívoca.

A redeçãc constante no item III do projeto não men-,
ciona o Conselho Monetário Nacional (CMN), Esta excfusêc poderá ge_
rar interpretações diversas e amblguidades que não contribuirão pa
ra dar tranqüilidade ao Sistema Financeiro Nacional (SFN). O CMN é
um 6rgfto útil mesmo com suas funções reduzidas e o Banco Central do
Brasil (BCB) ajustado para o desempenho de \,Im papel clássico.

(ITX'~"~""iJ

tçi~.;z;;JPLENI'tRIO

o assunto é, invariavelmente, remetido à legislação
ordinária, quando não de preferência às convenções e contratos cole
tivos de trabalho

Proceda-se, no item IH do art. 12 do Projeto de
Consti tuí çêo, elaborado pela Comissão de Sistematização, as seguin

tes modi ficaçí5es

A matéria merece, portanto, maior reflexão, a fim de
que não se confronte com a realidade, precipitando em norma constit.!:!,
cional. assunto que deve ser melhor considerado em processos de nego
ciação coletiva.

1 _ dê-se, às alIneas "f" e "g" a seguinte redação'

11111 _ A. CIDA.DANIA

f) ninguém será pnvilegiado ou prejudicado em ra
zão de nascimento, etma, raça, cor, Ldade , sexo, orientação
sexual, estado civil, natureza do trabalho, religião, ccnvrc-,
ções po1Iticas ou filos'Óficas, defiCl.ência f Lsaca ou mental,
ou qualquer outra ccrtdrçãc social ou indivilJual;

g) todos uêm o dever dev'bus t ear os atos necessários
ao exercicio da cidadania, inclusive os de natureza proces-
sual e os de registro civil, na forma que a Lei definit."

11 - suprlmam-se as alíneas lIi" e "j".

"XV - duração do trabalho não superior a quarenta ho
ras semanais, e não excedente a oito horas diárias, com in::
tervarc para repouso e ~limentação,"

A duração mllxima da jornada normal de trabalho não
excederá a oito horas diárias. Nenhuma constituição moderna chega ao
extremo de fixar jornada de trabalho.

TOdavia. a adoçã riga 6ria t pela via ccnst.í tuc tc-
nal de apenas 40 horas semana s e tra lho, conQstitui ameaça à pro:
dutiyidade e assim, em cena ência, ordem social que se pretende
favorecer

EMENDA lP15695·5
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BASILIO VIllANI

da linha de crédito, sob o ponto de vista técnico, são alocadas a
di fel entes entidades financeiras federais. No caso, o Banco Central
já administra recursos destinados ao crédito de fomento para al
guns segmentos do mercado, atuando como instItuição de retaguarda,
a exemplo das duas outras acima mencionadas Transferir essa run
ção para uma entidade bancária não parece adequado", tendo em vista
a incompatibilidade entre o modelo que preside as atividades dessas
instituições e as funções inerentes à de uma entidade de suporte
e apoio, como se caracterizam as Que gerem linhas de crédito de fo
mento.

Supr-ima-se, no inciso 1 do Artigo 1I0. do Projeto de

Constituição elaborado pela Comissão de Sistematização, as paLa-,
vras , "ou atos jurisdicionals ou administrabvos".

"Art. ;3S - Conceder-se-á mandado de segurança p a
protegêr direito líquido e certo, individual ou .. .;1

letivo, não amparado por «habeas corpus" ou "habeas
data", seja o responsável pela ilegalidade ou anuac
de poder pessoa física ou jurídica, de direito pú
blico ou privado".

As atividades de fomento viabilizadas por intermédio
da concessão de crédito são atualmente desenvolvidas por vér Laa in~

tituiç~es controladas pela União, ecmc a Caixa Econômica Federal,
gerindo recursos do PIS/PASEP, DU o BNDES, administrando fundos e~

pecfrfccs para a concessão de crédito a termi~dos setores ou at.!
vldades.

JUSTIFICAcno

PI.JNARIO

EMENDA lP15693.9
['

A figura de mandado de segurança, assim prevista,a~

segurará proteção plena dos direitos, Lrberdadea e prerrogativas
constitucionais contra quaisquer atos administrativos ilegais
praticados com abuso de poder.

Não parece necessário, entretanto, nem conveniente,
, ~ _ que se acrescente a essa garantia a alternativa, de realização multo

mais complexa, da ação direta de inconstitucionalidade contra atos
ac;l'ministrativos da espéCie.

BASILIO VIl.lANI2,

Artigo 40:
Propõe o Projeto, porém, no~ e no inciso I do

"Art. 40 - cabe ~t. de decfaraçãc de incons
tTE'üClõiiahdad;..Al0s cas s de: o -

I - normas dl"Qualque grau e origem, ou atos jur.l~

~f~~~~~~~a~uq~~mi~~f~~!ii~~~ ~epi~~~Q~~~r~!~~~ez~o~
~~~=U~:sei~:~e~~~:r~a~~~i~~~ii~~~~io~a~~b~r:~l~r~~ '-:
povo e à cidadania" '

JU5TIFICAÇ1i.o

Na alínea Irf", prcpõa-se a supressão do trecho ini
cial da redação "ressalvada a compensação para igualar as oporton.!,
dades de acesso aos valores da vida para reparar injustiças produ

zidas por discriminações não evitadas", r ser muito genérica, P.2,

dendc prestar-se a interpretações d' .tas e cond'litantes, além de
nada acrescentar à idéia centr~r- onti~ no dispositivo

No que diz. res"peito à alínea "g", é inviável asseg!:!.
rar a gratuidade dos atos da vida civil posto que imporia elevados
ônus ao Estado que seriam repassados à sccãedade via tributos e,

portanto, socializando os custos de interesse estritamente indivi
-due l ,

Propae-se a suspensão das alIneas '·1" e "j" porque
os dispositivos não definem o que seja deficiência. Admitindo-se,
entretanto, tratar_se de evento relacionado às condições físicas e
mentais da pessoa, a ';atéria já está largamente prevista no Capit~

lo da Ordem Social.

EMENDA lP15698·0
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Suprimam-se o art. ;36 e o inciso 11 do art. 40 do Pro
jeto de Constituição elaborado pela Comissão de Sistematização. -

JUSTIFICAÇAO

,. Os Artigos 31 a 42 do Projeto de Const! tuição tra
"zem algumas propostas novas, ou renovadas, com vistas à discipli
na constitucional das garantias de direitos, liberdades e prerro
gativas.



1644 • Assembléia Nacional Constituinte

Algumas dessas propostas, no entanto, exatamente p~

lo caráter de novidade de que se revestem, reclamam exame c\Jidad~

50.

2. A letra "a" do inciso IV do Art. 12 do projeta se
contém no Capítulo r, Dos Direitos Individuais, do Titulo U, on
de se reúnem normas Que se deseja protejam os direi tos e Líberüa-
des fundamentais. •

BASILIO VILlANI

rI ENI1RTO

Proceda-se às seguintes moda ficações no art. 335 do
projeto de Constituição elaborado pela Comissão de Sistematização:

A desmedida elevação do percentual mínimo remuneratÉ,
rio da hora prevista no anteprojeto, em .50"," superior ao diurno, im
portará em efetivo aumento dos custos de prcdução, influindo de modo
direto na elevação da espiral inflac~oná:tia. Estabelecido um mini
mo rezcévet , as partes interessad~$'negociação coletiva, poderão
estabelecer percentuais mais ele,7do , quando não venha isto a in-

fluir nos custos. / /

Constl tuinte MAURICIO CORR~JI

Diz essa letra "a":

"Ninguém será, 1
do a fazer ou d
virtude de Le

I - dê-se a seguinte redação aos itens I e VII do

§ 1li![r

EMEI'IDA lP15703-0
(l

Essa disposição representa a continuidade de vetus
ta tradIção, característica do Estado de Direito, estado no qual

a vontade do déspota foi substitu!da pela Lei.

'l§1 2 •••••••••••• , ••••••••••••••••••• , •••••

I - contribuição dos empregadoras;

nnOi"ust"'.a
çlo

-,

Emenda supress í.va,

Preocuparam-se, no entanto, os autores do Projeto,
em que haja imediata eficácia das normas constitucionais que def!
nee direitos, liberdades e prerrogativas. -

VII - contribuição da União. l'

II - suprimam-se os itens III e IV do § 'li e § 22.

Art. ,~ - Suprima-se os incisos I e 11 e § 22, 'do
artlgo 163, renumerando-se os demars incisos
transformando em único o atual § ts ,

Dispôs-se z por isso, no Art. 31 e §§ do Projeto:

Emenda supress.i va ,

r,r TU'OI.u"",eo;lo -,

Art. 1Q _ suprma-se o inciso IV, do art. 162, r,!

numerando-se os seguintes

Primeiro-Mini~

PLENÁRIO

JUSTIFICATIVA

Excluímos todas as referências ao
tro.

,)USTIFICIIÇ/tO

No q~e tange aos itens III e IV, a supressão se jus
tifica porquanto na atividade agrícola está presente a figura do eM
pregado e do empregador, que serão cont.ribulntes na forma dos inc1
50S I e lI, não se justificando, assim, a incidência de contribuiçã;
adicional.

No item I, propõe-se a supressão da expressão "inci
dente sobre a folha de salários, faturamento e sobre o lucro" visto
que a matéria deve ser regulada pela Lei Ordinária. Por outro lado.
a incidência de contribuição sobre f ento e sobre lucro signi-
ficaria novo golpe nas empresas q ri sendo gradativamente das-

capHalizadas pelo excesso de t utaç em prejuüo do desenvolvi-
mento das atividades econômi. I'

Quanto ao item VII, a atual constituição prevê um r e
gime de custeio da previdência mediante contribuição tmpar t.i te da;
empregados, empregadores e união. ctLt é r Lo que deve ser preservado.

§ 1S1 _ As normas que definem esses direitos, l1ber
dedee e prerrogativas têm eficácia imediata.

S 2Q - Na falta de leis, decretos ou atos complemen
tares necessários à aplicação dessas normas, o juiz
ou o Tribunal competente para o julgamento sup r Lrá

a lacuna, à luz dos princípios fundamentais da ecos
t1tuição e das Declarações Internacionais de DIrei=
tos de que o Pais seja signaUrio, recorzenoc de ofi
cio, sem efeito suspensivo, ao Supremo Trióunal r-e
deral.

S 3R - Os suprimen s r; ativos deduzidos em últi_
ma instância, na o a d parágrafo anter.í cr , terão
vigência de lei a que o órgão ,sompetente os revo
gue por subst ~ção "

Esses dispositivos inviabil1~arama possibilidade de
que, como supõe o texto do Art. 36.

"Art. 31 - Os direitos, liberdades e prerrogativas
previstos nesta constituição não exctuen outros ine
rentes aos princípios fundamentais da eracãc , ou cons
tantes de Declarações Internacionais assinadas pelõ
País.

JUSTIFICAçno

r;r 'UTHIU'''''cII;Ã<I --,

Suprima-se o parágrafo único do ar t; 284 do projeto
de ccnatruucso elaóorado pela Comissão de Sistematização

PLENI\RIO

Excluímos a expressão "o Primeiro-Ministro".

Emenda sunreas í.va •

ücns cLturnte MAURIcIO CORR~A

JUSTIfICATIVA

rr;;;~-,;.'~

t5ü~~7U7]

o dispositivo

BASILIO VILLANI

propeJe_se a supressão do § 22 porque
cria contribuição sem definição de contribuinte.

PLENJ1RID

EMENDA lP15701-3
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"lI - inexistência ou omissão de normas de qualquer
grau e origem, ou de atos administrativos ou Juris
dicionais, sem os quais seja inviável o pleno exer
cIcio dos direitos e das liberdades constitucionais
e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à so
berania do povo e à cidadania." -

"Art. 36 - Conceder-se-á manda"do de injunção, obser
vado o ri to processual do mandado de segurança, sem
pre que a falta de norma regulamentadora torne in=
viável o exercicio dos direitos e liberdades ceoet í

tuc.1onais e das prerrogativas inerentes à nacional!
dade, à soberania do povo e à cidadania " -

3. No sistema do projeto, portanto, silo incompatíveis
as carências supostas nos Artigos 36 e 40 com as garantias que,
nos termos do Artigo 31 do Projeto, irão assegurar-se.

ou de que como supi5e o inciso 11 do Art. 40 do Projeto

•• As normas propostas nos Arts. 36 e 40, inciso lI, do
Pro-;J.eto, serão normas vazias. Devem ser suprimidas

~

o parágrafo único do art. 284 t que se propõe a
pressãc , dispõe:

I\rt. 1a _ Supr íme-se os Incrsca I, 11 t Vll, X~I,

XXVI! e parágrafo único do artIgo 158, renumera.!!

de-se os demais.

IIArt. 284.

PlENÁRro

PLENÁRlD

Constituinte MAURicIO CQRREA

ConstJ.tuintl! MAURicIO CORRl!1l

Trocamos a expressão "Chefe de Estado" por "Chefe

do Poder rxecut rvo" a qual caracteriza melhor o aratema pr~

sjdenc í ajas ta por nós defendido

Dê-se ao art. 151 a seguinte redação:

JUSTIFIl::ATIVA

JUSTIFICAÇ1i.O

Suprimimos todos os dispositivos referentes ao si.2,

tema parlamentarista, reforçando, assim, a manutenç.ão do

presidencialismo.

"A~t. 151 - O Presidente da República é o Chefe do •
Poder executivo ero Comandante Supremo das r crças
Armadas, competindo-lhe garantir a unidade, a ind..!:.
pendência e o livre exercício das insti tuí.ções n!
ctcnars ,

TUToIJUn'flC~q'O .,

Emenda modificativa.

Dê-se, ao artigo 147 a seguinte redação.

••"Art. 147 - D Tt'ibunal de Contas dará parecer pré
vfo , em sessenta dias. sobre as contas que o Presl

Emenda modificativa.

m- TUTO/.lllS'"IC&;.l:o

'EMEI'IDA W5707-2
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ux _ o salário do trabalho noturno será superior ao
do diurno em 25%, independentemente de revezamento, sendo a
hora noturna de .5.2 mlnutos: h

JUSTIFICIIÇAo

Dê-se ao Hem "X" do art. 13 do Projeto de ccnat t tur
ção , elaborado pela Comissão de Sistematização t• a seguinte redação.-

Parágrafo único. As disponibilidades de caixa
da União serão depositadas no Banco Central do Bra
sil. As dos Estados. do Distrito Federal e dos Hu-,
nieipios, bem como dos ôrqãos ou ent í.daces do Poder
Público e das empresas por ele controladas, em ms-,
tltuições financeiras oficiais, ressalvados I en am
bos os casca, os Inpemnentcs de natureza operacao
nal ou geográfica. previstos no Código de Finanças
Públicas."

"X - O salário do trabalho noturno será superior ao
do diurno em pelo menos cinqüenta por cento, independente de
revezamento, sendo a hora noturna de quarenta e cinco minu
tos;"

Grande parte das entidades do setor público sobre as
Quais recairia a restrição desse dispositivo desenvolve ativ,tdade
econômica nos mercados para a Qual é indispensável o suporte do si~

tema bancário. I:. considerável o volume dos serviços prestados pe
los bancos ao setor públlco federa a como. recebimento de ta
rifas, cobranças, pagamento de;::&ario , operações financeiras, etc),
no ~ual se incluem sociedade~d{econ mia mista, empresas ,públicas

e outrás entidades controladas pela União. Além disso, em diversas
modalidades operacionais dessas entidades. são os bancos, tanto p,Q
blicos como privados, obrigados, por força de contrato, a manter
conta de depósito para atender os lançamentos de débito e ceédí to
decorrentes dessas operações, o que, por outro lado, facilita os
controles e os procedimentos de cobrança tanto par-a a empreeà fi
nanciada como para os bancos.

DisplJe o item "X" do art. 13 do Projeto de Constitui
ção , ora efll eprecfeçâc pelo Plenário da Assembléia Nacional consti:
tuinte:

PlENltnIO
r,r----------TU11l/~~.""C~I;Ia --,

r,r------- r~~d"'"IC.~'.do/.U'C"IIj..lo

EMENDA lP15702·1
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• PLENARIO

üê-se ao item I do art. 13 do projeto de l::onsUtui
çllo, elaborado pela cceu ssãc de Sistematização, a seguinte redação:

,JUSTIFICAÇ1\o

"I _ garantia do direi to ao trabalho mediante rela-
ção de emprego estável, ressalvados:

a) ocorrência de falta gravei
b) contrato a termo.
c) prazos definidos em contratos de experiência,aten

didas as peculiaridades do trabalho a ser executado, -
d) superveniência de fato econômico Int renapontveã ,

técnico ou de infortúnio da empresa. sujeito à ccaprcvaçãc
judieial,

e) pagamento de indenização proporcional ao tell'l;3o de
serviço, na forma da lei, até o ",alar não coberto ce tcs de
p6si tos eretueace para a construçtio do Fundo de Garantia do
PatrimÔnio Individual e respectivos rendlmentos;".

CIll primeiro lugar. propõe-se a eliminação da exigên
(:1a da comprovação preliminar da falta grave pelo empregador, capaz
de por termo ao contrato de trabalho. Com esta m~dida. é evidente,
n§o se está tirando do empregado o direito amplo ao Judiciário.
sempre que entender arbitrária a aUtu do empregador,pretende-se,

_somente, agilizar o processo de co ta o d: novos empregados e,
em conseqüência, evã t ar a estagnp o da odutJ.vidade~

De outra parte, impõe-se ao empregador o pagamento de
indenização proporcional ao tempo de serviço, como medida capaz de
compensar o empregado pelo período de sua dedicação à empresa.

A emenda ora proposta decorre do ffato de que a h!st.!!
ria já provou inviável qualquer sistema Que, aps1entando proteger ou
garantir o emprego, acabe por criar urna rigidez ~ue prejudique e a-

fronte a liberdade de trabalhar. •

Estabilidade no emprego sem a contrapartida de gara!!.
tia dos ne.96cios é uma equação insolúvel. As even.tuais instabilida
des da economia fatalmente comprometerão a produtividade. a eficlê!!.
cia e a cOlllpet!vldade.

EMENDA lP15699·8
r "AS1UO VILLA"I
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dente deverá encaminhar anua.lmente I atá 31 de ma!,
ço do exercício svbsequent.e"

JUSTIFICJl.ÇP:O

Suprimos as referências à figura do Pritneiro-Ml.nistro

§ 2Q - A uro.ítnçãc de acunufer pro ventes I não se
aplica aos aposentados quanto ao exercicio de ma,!!
dato eletivo, de magistério, cargo, emprego ou
função em comissão."

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

• outra emenda na qual reafirlnamos a defesa do pres.!

dencãaj Ismc .-

ConstituInte MAURiCIO CORR~A

tr';~;':=J

&/';;"7;)
Constituinte MAURiCIO CQRR~A

PLENÁRIO

Acrescentamos a expressão «emcreqc ou função" po!,
que consideramos necessário dar maior amplitude ao objet.!,
vo da proposição.

EMENDA lP15716·1
l:J

Dê-se ao inciso I, do art. 123 a seguinte redação.

Constituinte MAURICIO CORR~I\

• PLENÁRIO

Emenda modificativa

r.r-----_'l•• .l.'lJ/Co~,.~iOI.u.~o.'n'<o _,

rr;~'t:J

w~;;;;;J

Emenda modificativa.

PlENARIO

EMENDA lP15708-1

f'l
r.;'" '~IH.A~/'ow'...lo/$U.OP.. ,...... - _,

"Art 123 - ••• , •••••••••••• , ••

üê-ee ao § 211, do artigo 138, a seguinte redação.
Emenda modif.icativa.

I1Att. '138 - ••••••••• • ••••••

§ 21:2 _ O Presidente da aepúmrca poderá ordenar a
execução ou registro dos atos a Que se refere o
item VIII, "ad referendum" do Congresso Nacional"

•

1 - nos projetos cuja iniciativa seja da exclusiva
competência do Presrdente da aeoõmree, ressalv~

do o disposto nos §§ 2" e 311 do art. 134.

JUSTIFICATIVA

nê-se ao art. 81 a seguinte redação:

IlArt. 81 _ Os crimes contra a administração públ!
ca importarão na suspensão dos direitos polIt!
ccs , na perda da função pública, na indisponib!l!
dade dos bens e no ressarcimento ao er-ário,
prejuízo da ação penal correspondente" •

JUSTIFICATIVA Apenas excluímos a expressão "Primeiro-Ministro"

JUSTIFICATIVA

Trocamos a expressão "Primeiro-Ministro" para Pr.!:.
"sidente da República

Constl tuinte r~lJRfCIO cOMÊA
Constl tulnte MAURícIO CORRê:A

PLENÁRIO

Na forma proposta originariamente, faz-se refed!!.
cia apenas a "atos de corrupção administrativa". Pergunt~

mos' e o peculato'? e a prevaticação? Por isso consideramos
melhor a forma sugerida na presente emenda. Também não há

como concordar com o texto constitucional quantificando a
pena, daí te«'~s suprimido a expressão ~de cinco a de:t
anos".

E:rnenda modiFicativa.
Emenda modificativa

Dê-se ao art. 134, caput, e § 7':1 a sencote redação.
Dê-se rO ~ 19, do art. 95, a seguinte redação;

Constituinte MAURícIO COAR~A

llArt. 134 - Os projetos de lei relativos ao Plano Plunanual
de investimentos e ao orçamentoanual serão enviados pelo Pr!
sidente da necõmrce, ao CongressoNacional, para votação CCl!l
junta das duas Casas, até quatro meses antes do inicio do
exercício financeirO seguinte'

•

IlArt 95-

§ 1R - O militar em atividades que aceitar cargo,
emprego ou função civil permanente será transf!:.
rido para a reserva.

PLENÁRID
Turo/~".r'.IC.~io -------,

Emenda mcdrf'Ica t Ive ,

nê-se ao artigo 211 a seguinte redação:

§ 71:! _ O Presidente da RepUblica poderá enviar mensagem
Congresso Nacional para propor modiffcações nos projetos a
que se refere este artigo, enquanto não estiver concluída a
votação, na Comissão Mista, da parte cuja alteração é propo~

ta.

JUSTlflCAÇl\O

JUSTIFICATIVA

Apenas acrescentamos à proposta original a expres
são "emprego ou função chdl" com o objetivo de dar maio;
amplitude ao objetivo expresso no dispositivo.

ltArt. 29 _ A República Federativa do Brasil li
constituída, sob regime representativo, pela
un í âc indissolúvel dos Estados, Distrito Feúeral
e Territ6rios, e tem como fundamentos.

JUSTIFICATIVA

constf tutntc MA!..JRfcIO COM~

Emenda scoresstve.
PlENAAIO

"""'"""''''l'====~~=-==~

Constituinte MAURicIO CORR~A

Na forma proposta, estão excluídos da federação o
Oistrito Federal e 0$ Territórios. Com a presente emenda
sanamos esta falha.

EMENDA lP15718·8
f'l
f'J

er;;~;"'=:J

r;;;~~7;1PlENMIO

Emenda aditiva

Constituinte I-IAURicIO CORR~A

Acrescente-se ao art. 8a, o seguinte § 3Q;

r-----·..·.."'··"'''~,··,,·'''~--------,
EMENDA lP15714-5
[1

PlENÁRIO

A preservação do sistema presidencialista.

EMENDA lP15710-2

~

fD

"Art. 11:! - Suprima-se o art 1.31, seus incisos e parágrafos" "Art B8 - •••• ,. •••• ., " ~~enda modifical:J..va

JUSTIF'ICA~O

Como não concordamos com a adoção do Parlamentansmo, não PE.
demos aceitar a delegação de competênciaproposta aos dispositivos
suprimidos.

§ 31:1 _ Facam resguardadas as excessõesàs regras aqui estabel~

cidas para aposentadorias e reformas, previstas em lei ant~

rior à proml)lgaçI~o desta Constituição, que reduziram o tempo
de serviço para aqueles fins."

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao inciso V, do art. 54, a seguinte redação:

"Art. 54 - ..

V - Decretar o estado de sítio e a intervenção fed~

raloU

PlENÁRIO

Esta proposta visa proteger os direitos ecqotrtcce, por lei.. ~

anterior, por categorias de funcionários públicos, que em face à nature7a
de seus cargos gozam da redução do tempo de serviço para aposentadoria
Beneficiará especiatnente as categorias das POlíCl.ClS Federal e sstaduars,
Policia RodoviórJ.a, Policias Militares, Radiologistas, Sanitaristas e
àqueles que trabalham com tóxicos e explosivos.

JUSTIFlCAÇl\O

Apresentamos uma eseroa eopresaíva a todo capitulo 1, do titu
lo VI, 00 ESTADO DE DEFESA, e, da mesma forma, aqui, estamos propondo

seja suprimida a expressão "o estado de defesa", assegurando, pois, a
coerência da próprio texto

Emenda modificativa.

Dê-se ao ert , 124, caput,~ e § \q a segu~nte redação:

"Art. 124 _ A discussão e votação dos projetos de lei de J.n!
ciativa do Presidente da República e dos Tribunais SUperiores
terão início na Câmara Federal, salvo o disposto no item II

do § 11:! deste artigo.

Constituinte MAURíCIO CORR~A

r.r .U~ulol'OWI"iOlcUI.OUI.....

PLENÁRIO

,U;,O/.~"lI'~M-----------------,

Emenda mcrnr tce t íva ,

Constituinte MAtntCIO CORRgA

PLENÁRIO

§ 111 _ O Presidente da Repúbllca poderá solicitar que pro~

tos de lei de sua iniciativa sejam apreciados.
..., .
..........................................................

Oê...se ao § 211 do, art. 87, a seguinte redação:

"Art. 87 - •••••••••••••••.•••..••.••••••••••••••

Emenda modif'Icatãva,

Dê-se ao caput do &t. 120 e seu parágrafo único a seguinte
redação'
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'fArt. 120 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a Qualquer membro ou cceussãc da cênera Federal cu do

Senado da Republ1ca, ao Presidente da República e aos Trlbu
nals' Superiores. -

rEMENDA lP15723~
['J ccns t ttumte LÉliO SOUZA

.1..UklD/tcw,...lo/l"'~OW'U"" -,

Plenário

fC;'~~~--:J

fITD!';J87J

mátlca pereenente , Governador de Territó
rio, Secretário de ast.edo , do Distrito F.!
de r aL, de Territorios ou eventuefnente Pr.!
feito, Presidente de Empresa Pública Ou
Empresa de Economia Mista".

JUSTIF'IcATIVA

Em primeiro lugar,não há porque circunscrever às Empresas Pú
blicas e Sociedades de Economia Mista federais a possl.bil1dade do ara
tamento do exercjcto do mandato, sem a respectiva perda

A liberdade de opção dever ser assegurada, correndo os riscas p
líticos o titular de ~andato que vier a exercê-La

Não há porque distinguir a figura do Prefeito da Capital do
demais, posto Que. presentemente. todos são e.í ea toe e a distinção
mente se aplicava no passado, quando aquele era nomeado

fPM~~"'=:J

D3i~'78?J
.~U""~/ec.....lo/l.,.ecw'lIio .,

Plenário

EMENDA lP15727-7
[i Constituinte Lélio Souza

INCLUA-SE ONDE: COUBER;

"Art. _ A Polícia Rodoviária F'ederal, corporação espec.í taca e su
bordinada ao órgão executivo de política de trânsito de G.Q.
vernc F'ederal, insbtu!da por lei. destina-se ao patrulha
mento ostensivo das rcdov.í es rederaas , zelando nas respec
tivas faixas de domínio, pela segurança do tráfego,do trâ.!l
si~o e das próprias da União, prevenindo e coibindo infra
ções ou transgressões das leis, regulamentCls e pastoras a&
ministrativas pertinentes I colaborando com as autoridades
administrativaS' e judlcl.arias no combate ao crime. ao trá
fico de drogas, à sonegação. ao contrabando e ao descaminho'.!

JUSTIFICATIVA

1 - Na "conoet.êncí.a'' da uru ãc , pr_ganizar e manter a POlíCl.ll
Rodoviária federal (C&f~/r].A.J!o1I(é.o TI-hJ!...ojJJ- ~ l"V

2 - No Capitulo UDa Segurança Púb Li ca" PolicIa noccvf ãr í e Fe-

deraâ , (ew/,'/f-<J..off. do rs-«: ar)

PlENAAIO

.~U''''O/cow'~'"ol'U''.O''ln .... .,

JUSTIFICI\Ç~O

A presente emenda apenassuprime a expressão .tlPrimeiro_Minis

tro" coerente, pois, com a nossa posição emdefesa do presidencIalismo-

Constituinte I.ffiURfqo ror~A

parágrafo único - cabe prtvattverente ao Presidente da Repú
bUca, ressalvadas as exceções previstas nesta constitulção~

a lnlclat~l;a de leIs que:

EMENDA MOOIFICATIVA

I 301
Dá nova redação ao a.rt. -?6'Ido projeto.

A substituição das expressões "pessoas físicas domiciliadas no
País", pela expressão "brasileiros". suprime qualquer dúvida, previne
qualquer lnterpretaç.l:lo capciosa e guarnece melhor o interesse nac1~l.

Aliás, também sobre este tema crucial a recente Convenção Na
cional Extraordinária do PMOB apontou, por ampla maioria, na direçno
da efetiva proteção da empresa nacional, assegurando-lhe primazia fre!!,
te às empresas estrangeiras ClU mu.tt ínacfcnafs , domicibadas na Pafs ,

JUSTInCATIVA

iio'
"Art. ~ - Será considerada empresa nacional a pessoa juríd,!,

ca constituída e COI"l sede no Pais. cujo controle de

cis6rjo e de capital asteja, em caráter permanente,
exclusivo e incondicional, sob a titularidade direta
ou indireta de brasileiros. ou de entidades de direI
to' público interno".

Plenário
r.õ TC•• Of'UITl'!t.çi~ _,

EMENDA MODIFICATIVA5'li
Ao § 2~, :: art~ dê-se a seguinte redação:

"Art ,?5 - ......- .
§ 2~ _ A remoereçãc dos Deputados Estaduais será fixada pelas

respectivas Asserrblel.asLeglslativas".

Garantia da uniformidade de prccediment;c com continuidade do
p.oder de polícia para oeesecuçãc , evitando conflitos de jurisdição po_
liclàl, tendo em vista, inclusive. o transporte interesta.dual e inter
nacional de passageiros e cargas, com a manutenção da comuntceção por
radiofonia, coma é do interesse da Sequrança a nível nacional.

EMENDA 1P15724-2
fl Consti tuinte lÉUO SOUZA

e

JUSTlfICAÇ~O

Art. ,!:l - Suprima-se o § 6º do art. 114, do Projeto de Consti
tuíção. -

a objetivo da atual redaçêc se justifica pela adoção do parIa
mentar1smo no texto proposto. De nossa parte, ainda que venha a prevale
cer esta tese, somos frontalmente cor-trãrdcs â qualquer dispositivo qU;
alinHa a hlp6tese de dIssolução da Câmara federal.

Emenda supresslva.

fY~~;'~

rr;;.Jil

A norma consignada no incllgltado § 112 desse artigo investe co,!l

tra reeenscsa tradição constitucional.
Aliás, mantida no texto, constituiria exceção suscetível de pro

vocar Injustiça, quanto ao trato de situações' derivadas do exercício,
embora temporário, de carqcs , funções ou empregos públicos

Entendendo-se como alcançados por essa exceção, exercentes de

cargos de confiança ou cargos em comissão, transitórios e, portanto,
temporários, tais servidores ficariam desprotegidos de qualquer ampa~

ro jurí.dico, caso viessem a sofrer~ permanente por~
~ serviço, E..Q!. moléstia profissional .2..!:! doe~nv~ iócurâvel, espe

cafIceda em lei.
Essa não é a tradição do ~vrrfto pátrio, que deita rafzes nos

mais genuinos ar Incfp.rcs de cqcrcece,
A .Inovação pretendida modi fica para pior, não acarretando ne

nhum avanço digno de nota no campo do oferecimento de maior segurança e
garanba para quem se aventurar ao exercício dessas tunções , cargos ou

empregos, de natureza transitória.
Aliás, o ingresso no exarcIcj.c dessas funções é pr.ccedido de

exames médIcos Logo, nele nInguém ingressará doente. E se a dcteriorE.
çãc irremediáveL da saúde ocor-rer nesse exercício, quem responderá

por isso? ..
Dali então, a presente emenda euprees íva ,

EMENDA SUPRES$IVA

"Suprima-se o § 12 do Ar!:. $ do Projeto".

JUSTIFICATIVA

=- TUTD/"""'II~D ------_,

Plenário

!EMENDA lP15728·5
['J Constituinte LÉLIO SOUZA

rr~~~;:=-J

(Çi';Jã!J
'~Qof'VS1lflC.Ç'O ____,

A própria condição federativa, abarcando situações estaduais
heterogêneas, desaccnsetha a regra geral do limite estabelecida no pa
rágrafCl

A rigor, ela conduz à situações discrepantes e injustas Claro
está que "doIs terços do que percebem, a qualquer titulo os Oeputados
Federais" terá peso e signiflcação econâmica diversas nos m ferentes Es
tados. Será uma coisa no Pfauí , por exemplo, outra .conorerenente dife
rente em São Paulo COM a heterogen::idade sõcto-eccnõmíce das regiões
estaduais, é impróprio continuar impondo uma padronização que a reali
daefe repele.

Aqui. o mais aconselhável é Que o legislôldor consti tuinte não
cerceie o juizo critico de cada coeuní.dade estadual. Entregue_se à As
semb Iéda Legislativa de cada Estado .e competência para dispor sobre e.!.
sa matéria. Certamente que, nesse caso, a solução confortará maIs as
salutares preocupações prevenidoras de abusos. Contará sempre com a vi
gllãncia da cidadania, ne sorte que a ectuçãc não desbordará dos pa_
eeees admitidos como razoáveis

"suprima-se o inciso V, do art. ~dO Projeto".

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lP15725-1
[i Con,t\tuinte LálO SOUZA

[!J Plenário

PLENÁRIO

Constituinte MAlIÚCIO CCIAAQA

As mesmas razões invocadas para a emenda ao inciso UI, do

"Art. 108 - ••••• , .

IV _ aprovar prevreeeote, por voto secreto, a escolha dos~

fes de M.iss~o DjplOOJátlca de caráter permanente,

êmenda1IlOdlficativa.

Dê~se ao-inciso IV, do ert 108, a seguinte redaç~:

art. 108

Emenda rrodificativa

JUSTIFICA~

Const1tuinte HALRíCIO ~A

P!..EN4RlO

EME1'IDA lP15722·6
fi
(l
r,r --,-__lUlg0V~l'flC.Ç.O----------_,

Art. 10 - tê-se ao inciso III, do art. 108, a seguinte red!
ção;

"Art. 10a .:

In _ aprovar previamente, por voto secreto, a escolha
dos titulares elos seguintes cargos,além de outros
que a lei determinar.

É manifesta a inconveniência da regra proposta nesse inciso.
Sobre ser cerceeaoce da direito ao livre recrutamento. próprio da nat..!:!
reza da denominada função de confiança, institui privilégio que não fi!

vcrece o interesse público.
Ademais, é ma'téria de dlrel.to administrativo, própria da legi~

lação ordinária. Inadequada, então, sua alçada à condição de norma con.§.

titucional.

EMENDA lP15729-3
f? Constituinte Lélio Souza

f? Plenário

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICI\~

COl'l esta emendaexctuíroe a expressão "após arguição em se!
são públlca n pois consideramos desnecessário tal procedimento Preenchl

das as condições exigidas emlei, comete ao Senado decídir politicame.!}.
te sobre a indicaçãCl e, claro I fiscalizar, no ârItlito da sua competê.!}.
cla, a BtuaçlJo da autoridade cuja nomeação referendar! A arguição e1'l
sessão pública", em que pese a aparência democ~át1ca> InlIo nos parece
adequada para orientar os membros do Senado Federal elJl qualquer decl
são, As pessoas incl1cadas para ocupar cargos públicoS' comaprovação d~
Senado s~o, sempre, personelldades com currículos bastante difundiáos

e, não raro, de renome nacional Recebê-los em uma sabatina PÚbll;B ou
secreta 0110 engrandece a Instltuição além de submetê-los B tili rItual
desnecessárIo e até Iunllhante.

EMENDA lP15726·9
(l ConstitUi~te LI!LIO SOUZA

r.r 'E.,~f~~'Tl'lt.~.~ ____.

EMENDA HDDlfICATlVA

Ao inciso I, do art. 111. dê-se a seguinte redação:

"Art.!ll - ._ •••••••••••••••••••••••••••••••••••

I .. Investldo na /unç1lo de Primeiro Ministro,
Ministro de Estado, Chefe tI,e Missão Dipl,2

rnctua-se-, onde couber. mais um arUgo ass1m redigldo/ ;t.a....

s..~~..:r:, "''''i''J"lo JI., :C;futo Jr
"Art. '::::"''Ó Sistema Único de Saúde respeitará os seguintes prin

cípios'
1 - Universalidade do atendimento,

II ... Pluralldade de sistemas médícoa-assfatenc í ars ,

III - Livre exerc.íc.ío profissional,
IV _ Livre opção do cidadão pelos diversos sistemas".

JUSTIFICATIVA

o artigo consagra oportuna preocupação democráUtra. Nenhuma PE.
l1tica de saúde, com eficácia social, será promovida sel"l. o concurso do
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EMENDA MODIFICATIVA

~~lN •• ,o/CON.. I1"lU'C'NISS"" -.

r.-r uuouus''''ca;io --,

!Li-
11. -alInea "ê" do inciso I, do artigo/á, dê-se a seguinte reda
çãc

rr;;~~;'~

(TDi;'7EJ.UN",o/cONlS,iol.UIC.NI3I'O

U.~"/""""lC.;i,, --,

ser enquadrada no regramento genérico, válido para todo o país, • como

aconteceu na vigência do regime autoritário que, lamentavelmente,ainda
sobrevive, posto que intocada a legislação especifica

Este é o momento da grande corceçãc

Regras nacionalmente padronizadas nesta matéria ou J.nviabiliza
rêo essas modificações, ou ecarretarãc inconveniências indescritíveis-:

Claro está que a definição da estrutura municipal do Acre, por exemplo
não se pode dar à luz de regras que tenham aplicação, para o mesmo ca
so, em São Paulo.

E é exatamente isso que acontece hoje, nos termos da legislação
complementar reguladora da matéria •

Desde que o Estado respeite o PrinC;iP{o da autonomla mun!cipal
não há razão Que retire dele, t rans rertndc-a para a Uniilo, a decf são s.Q.
bre a conveniência e cocr-turudade da criação de municípios, ainda que
sejam alegados fatores demográficos, financeifos e políticos a serem
preservados pela Federação.

A rigor, a ficar como está, chancela-se a invasão da autonomia
dos Estados e dos Municípios, mediante o estabelecimento de condições
e critérios uniformes, impostos a realidades estaduais e municipais d,!
versif!cadas entre sI.

Cada unidade da Federação regulará a matéria de acordo cemseus
interesses e suas pecullaridades

Na legislatura anterior à instalação desta Assembléia Nacional

Constituinte tentei, sem êxito, através de proposta de Emenda Const1t,!:!
cional modificar esta questão. InsIsto, agora, quando vejo o Projeto
de Constituição aferrar-se à orientação vigente. que precisa ser alte

rada em beneficio do próprio interesse público.

EMENDA SUPRESSIVA

prp~~;O~

rn;";fli]
.ud.../C.NIUio/IUllCONISUO ,

EMENDA DE REPAÇjtO

g2-
M Art.Ydr0 Projeto~ dê-se a seguinte redação •

8i--
"Art. y - O reajuste periódico da remuneração dos

servidores públicos~ civis e militares,
será igual e simultâneo

JUsr!FICATIVA

ções

l!J Plenário

EMENDA lP15733·1
!'"' Constituinte LÉLIO SOUZA

JUSTIFICATIVA

A partir da instituição do Instituto de Previdência dos con-

• qress í.sbas , calcados nasua estrutura, surgiram sistemas es tadua i s e

até murn.cipais de previdência parlamentar, criados sobre rigorosa base
atuarial.

São sistemas de amparo previdenciário legalmente instituidos,
cuja sobrevivência passa a ter suporte ctmstitucional

A emenda des t Ina-se a resguardar a autonomia dessas institui _

ser inferior ao montante de contribuição dos
respectivos beneficiários.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se, no

que couber, à previdência parlamentar".

~) são obngatónos o alistamento e o voto dos maio

res de dezessete anos, salvo para os anal fabetos,
os maiores de setenta anos e os deficientes físi-

JUSTIFICATIVA

cos''

I _

"Art. 28 -..

setor privado, cujo engajamento será re'tcr decisivo para êxí to das in,!
ativas públicas. Muito menos se pretenderá a implantação de um sistema,
erguido sobre o destroçamento da iniciativa privada.

Claro que ela deverá ajustar-se às diretrizes da política or.í-,
crat , seguramente definida em rcnçêc dos superiores i'Jteresses da pop.!:!.

!ação
Ha, pois, que integrá-la num esforço conjunto que, sem prejuí

zo das metas cr.í craí s , garanta realmente a liberdade de escolha e o 11
vre exercido .profissIonal Ambos são imprescindivels à garantia da
universalidade do atendimento e à manutenção necessaria da pluralidade

de sistemas néuícc-ass ratencfaí.s I
A emenda encena uma proposição repassada do mais puro coneeü

do democratico

TUT.U"" ....açio, --,

Já no seio da Subcomissão respectiva propugnei por essa modJ.fi
cação Não logrei proveito. intento, agora, novamente. ~-

As razões não são di versas A luta pela redução do limi te mín,!
mo de idade para aquisição da capacidade eleitoral eebasa-se na rea11
dade atual, que mostra, sobejamente, a diferença entre o Brasil de há

trinta anos e o Brasil de hoje
O progresso tecnológico, o avanço cultural, acarretaram,dentre

outras coisas, o amadurecimento precoce para o exercício pleno da cid~

dania. O marco etário dos dezoito anos está defasado e anacrônico Recuá
lo para dezesseis anos, no entanto, enseje controvérsia. Daí, o ofere

cimento da sugestão contida na Emenda.

Nas condições propostas, enceaínha-se a questão para um
termo ideal Nem é mantida uma condição considerada ultrapassada, nem
se promove alteração radical, suscetível de comprometer o regular exer
cicio do processo democrático. -

JUSTIFICATIVA

Parágrafo único - Lei complementar federal definirá cs critér.!,

básicos para o estabelecimento de Regiões de
Desenvolvimento Econômico e de Areas l~etropE.

litanas e Microrregiões".

Plenário

''''0"Suprima-se o parágrafo único do art..-r:l-9' do Projeto"

Constituinte Lélio Souza

Suprima-se o capitulo VI, da Titulo IV do Projeto (Das RegUles
de Desenvolvimento Econômico, das Areas Metropolitanas e das
Microregiões), incluindo-se, onde couber, um artigo assim red1

gld07""'" ~~.:rr 04> T.Jf>..f-o iJZ p

'n'o/.~",.oca;io --,

"Art ... Para efeitos administrativos, os Estados e o Distrito

Federal poderão associar-se em Regiões de Desenvolvi
mento Econômico e os Municípios, em áreas Metropolita
nas ou Microrregiões.

EMENDA ~OOIFICATIVA

O Projeto reincide no mesmo erro da Constituição vigente. Con

fere ao Presrderrte da República, titular do Poder Executivo, mais pod.!
res do que ao Congresso Nacional, titular do Poder Legislativo, em te!,

mos de iniciativa de leis.
Esse desequilíbrio de competência para legislar tem sido a ma!,

. ca registrada do autoritarismo.
É inconcebiv~l que, num sistema democrático moderno, o Execut,!

vo possa mais do que o Legislativo, no campo da iniciativa das leis.
Quando muito, admJ.tir-se-á que possa igual e,até mesmo, menos

do que ele poder mais, como estabelece hoje o artigo 57 da Constitui
ção vigente e sugere o parágrafo único do artigo m. é consagrar uma
subalternidade que não restaura a competência decisória do Congresso

Nacional.
Por mais oei tceces, complexas ou específicas que sejam as mat!

rias sobre que se deva legislar, não se justihca a restrição imposta
ao Poder LegJ.slatlvo Sempre importará desconfiança e suspeição, vale

dizer, eusênc ra de responsabilldade política. ~ exatamente por Isso

que o Poder Legislativo abastardou-se tanto sob a égide do autoritarismo
Se a hora é de reconstrução das instituições, devolva-se ao P.2,

der Legislativo a plenitude da competência para iegislar,suprimindo-se

a reserva de competência Que se pretende preservar.
Não se alegue quaisquer objeções contra o restabelecimento do

desequilíbrio instltudonal. Contra eventuais excessos, o poder Execut.!,

vo pode exercer o direito de veto Ademais, mantido o «ceouc'' do arti
go~, esta preservada a competência concorrente. que a nenhum dos

dois cerceaa , em natér Ie de iniciativa de leis
Basta a compet êncaa concorrente. Supremacia do Poder Executivo

sobre o Poder Legislativo. ne;se campo específico. é vezo autoritário

que precisa ser arquivado.

r--;;~~;'~

153"1':J;J

rr;;;~~""~
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JUSTIFICATIVA

XI - gratificaçÊ!o natalina, com base na remunera 
ção integral de dezembro de cada ano •

J? - ."Art

4~
Dá no.... a redação ao § 4!l, do art. )-4"do Projeto.

~q

liA!? § 42 do art,...Jt4", dê-se a seguinte redação

Art.A4~ ..

EMENDA MODIFICATIVA

Plenário

EMENDA lP15734-0 .....' _
fI Constituinte LÉLlD SOUZA

Trata-se do suprimento de uma omissão

A concessão do chamado 139 salário aos servidores públlcos já

é matéua pac.íf.lca a1;.é mesmo na órbita federal, apesar de não haver s1:..
do, ainda, assegurado o gozo do direito.

A nivel estadual e municipal, a percepção dessa vahtaqem é fa-
to corriqueiro. •

Nada mais apropriado do que incluí-lo no elenco das normas es
pecificas aplicadas aos servidores públicos civis.

§ 42 _ Lei estadual regulará a criação, a incorp.5!.

r&l;ão, a fusão e o desmembramento de muni
cípios" •

86
Acrescente-se ao art. -es-mais um inciso, assim redigido

EMENDA ADITIVA

............. ) .

EMENDA lP15735-B
l: Constituinte L~Ll,O SOUZA

I Salvo melhor ,juizo, a redação proposta sintetiza melhor as ob-

jetivos da norma consagrada nesse artigo do projeto
Ambiciona-se, com ela, eliminar-se prática, cevada no curso do

regime autoritário, discriminadora dos servidores civis da umão , ord.!..

I nar ramente reajustados em proporções inferiores às concedidas aos ser;
• v.ídcres militares. A discriminação, out rcsarm, não poderá penetrar nem

mesmo pelo flanco da concessão de reajustes em oportunidades distintas
A regra será uma sé , Quando houver reajustamento, sê-lo-á gen!:,

ricamente para todos os servidores _ sejam civis, sejam militares
com base no mesmo percentual e na mesma ocasião.

= rcuoNusTlfIO.;io. _
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JUSTIFICATIVA

"suprma-se ~ Capitulo I, do Titulo VI (Art
remunerando-se os demeLs"

- Do Estado de Defesa.

~ demasIa perfeitamente dispensável no contexto democrático
inaugurado com a instalação da Nova República.

Será que já foi esquecido o puqnaz combate que nosso Partido

ofereceu, embora sem êxito na ocasião, à introdução desse mecarusec
cerceaocr das Ldber dade s publicas? Na época, introduziram-no na Constl
tuição com o nome de Estado de Emergência, o novo nome dado ao famige:
rado AI-5, há pouco revogado sob a vigorosa pressão democrática da so
ciedade

Ora, esse asbadc de Defesa é o mesmo Estado de Emergência t"eb~

tãaeoo,

• A defesa do Estado dá_5e com eficácia mediante o uso adequada-
mente democrátlco do Estado de Sitio. Este é garantia bastante para sua
preservação ante eventuats investidas dos impenitentes adversários do
processo demócrático

Outras ocorrências anômalas, de porte menor, mas perturbadoras

da paz e da ordem pública, deverão ser aplacadas com a legislação pe
nal ordinária e prevenidas com o concurso da polícia.

A introduçao do Estado de Defesa, novo nome do Estado de Emer
gência que, por sua vez, é fardamento jurídico do extinto AI_5, é re
caída reacionária, .ínconcebfvej com a transição democrática

A defesa do Estado basta-se com o Estado de Sitio.

fl Pjené r-Io

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lP15731·5
f:l Constituinte Léllo Souza

f'J Pâenar Io

EMENDA lP15732·3
fi Constituinte LÉLIO SOUZA

EMENDA HOOIF!CATIVA JUSTIFICATIVA

3(,0
Ao art. Jf6' dê-se a seguinte redaçãQ.:

3bO l
ItArt. Jft6 - A participaçilo dos orgãos e empresas estata.is

no custeio de planos de previdência supletiva

para seus servidores e empregados não poderá

JUSTIfICATIVA

A justificativa mor está no pr6prio respeito ao principio fed2,
rat ívo,

Não faz sentido atribuir-se à lei complementar federal a disc,!.
plina dessa questão. A heterogeneidade das regUles estaduais não pode

A Emenda inspira-se na conveniência do enxugamento do texto,
suscet1vel de ser alcançado medlant~ a eliminação de matéria própria
da legislação complementar ou ordinária.

A dgor~ convindo-se sobre a autorização para criação de re-

gilJes administrativas, tudo o mais,que disser respeito sobre crLtér-Io-
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DEP ROSA PRATA

os para a respectiva criação,pode ser ôerer.í do à lei coo:plementar federal

Destarte, a matéria constante dos artigos 68, 69 e 70 do proj~

to sll:o destituidas de natureae constitucionaL Devem, pois, ser remetI
das para o campo da legislação complementar, onde terão o devido trat,!

mento.
Para fins constitucionais, é bastante a instituição da faculda

de desse tipo de áasocfação , O resto I é matéria pr6pria da legls1açã~
complementar ou ord'"inárla. •

A supressão das expr,essões "no fim de cada legislatura, para a

legislatura seguinte" e mandamento da realidade Como pretender esoar
tilhar a remuneração num quatr-Iêmo , sujeato às oscilações determina
das pelo processo inflacionário, sem anular seu efeito remuneratório?

A expressão resulta de tradição legal que não mais se ajusta à

realidade. A todo ganho assegura-se periódico reajustamento A remune

ração do Vereador, do Vice-Prefeito e do prefeito, não pode constituir
exceção, porque materializaria discriminação incompatível com a eQuid2.

de.

EMENDA lP15743·9
(l
r.r lLld.IO'~.w,UI./I.,.~.w'••4 ..,

PLENARIO
~ lInO/.lun'rlUç;:o

EMENDA SUPRESSIVA

EP:~~""~
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EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA lP15738·2
['J Constituinte Lélio Souza

JUSTIFICACAO

EMENDA: Suprime-se a parte final do § 31;1 do art.: 55.

«sendc-fhe assegurada paridade de remuneração com o Ministerio

Público, quando em regime de dedicação exclusiva".

DISPOSITIYO EMENDADO. - Art.: 55 J § 3S1

fIT!"':~~""~

fl»7'~7llJ

EMENDA lP15740·4
tJ Constituinte L~110 SOUZA

['J Plenário
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['J Plenário

JUSTIfICATIVA
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DE? ROSA PRATA

PLENARIO

DEP ROSA PRATA

PlENAAI0

DE? ROSA PRATA

EHEtmA SUPRESSIVA

Oispositivo Emendado - Art : 235, § lSl
1

Emenda Suprime...se o § III do art.: 235.

JUSTInCAçAQ

D 8rt.: 299 do projeto veda a vãncutaçãc ou equã-,

par-ação de qualquer natureza, para efeito de renuneraçâc do pes

soal do serviço público.
A emenda visa harmonizar o texto.

EMENDA SUPRESSIVA-AOITlVA

DISPOSITIVO ~MENDADO:_ Art.: 214

Emenda - Suprime-se no art.: 214 a expressão "pelo Presidente
da República". Adicion~-se: "por seu Presidente".

JUSTIFICACAo •
O Projeto consagra em seu art.: '12 e art.: 192,II o princIpio

da independência dos Poderes, atribuindo aos Presidentes dos Tribunais

D dispositivo em apreço fere o princIpio da igualdade das
partes no processo e atenta contra o regime constitucional de igual
da de perante a lei.

Os defensores Públicos exercem a função de advogados dos
neceesd t.adca ,

Corno advogados e representantes de partes na disclpl1na I

de suas atividades e gara.ntias necessárias ao seu exercício, devem

sub sunre-ae ao mesmo Estatuto dessa nobre çtesae ,
Outorgar-lhes o MeS"'lO status de outras instituições, cujos

ôrgãos necessitam de prerrogativas excepcionais é fazer com que se
rompa o equJ.librio das partes do processo, trazendo, inclusive aos
JuIzes o constrangimento de verem-se assemelhados em sua posição '
por representantes de oantes , sujeitos à sua autoridade. •

O privilégio que se pretende outorgar aos Defensores Pu_
blicos é sobretudo injusto, porque contempla unilateralmente os at::!
vogados, representantes dos desprovidos da fortuna, por este si.
pIes fato, vez que, para o exerc ícfo de suas elevadas funções ,per~

berílio rercoeracâo compatIvel com o trabalho e qoe.por si só,é suficiente para 1

colocá-los a cavaleiro de quaisquer pressões do poder econõm1co da parte adversa

EMENDA SUPRESSIVA..ADITIVA

O Projeto cons aqza em seu art.::311 e art.:192,I! o princ!pio
da Independêncla dos Poderes. atribuindo ao Tribunais Superiores e
aos Tribunais de Justiça competência privativa para prover os car
gos da Magistra.tura.

Igual independência é reservada ao Legislativo e ao Execut!
vc, no que coocerne aos sesu interesses. Seria incompleta e frustro!

nea a independência do Judic.J,ário, caso a composição dos quadro~

Magistratura fosse de atribuição de outro Poder. -
A exper-rêncãa jâ demonstrou que a ingerência. do Executivo no

preenchimento de cargos da Magistratura atenta contra a independên
cia do Judiciário, subnentendc-o a intoleráveis injunções da polít,!,

ca partidária.
O projeto veda ao Magistrado o exercfcãc de atividades poli

, ticas e outras- que atentem contra a eQuidistância necessária à Im 
parcial!dade dos Julgamentos.

Atribuir-se ao Executivo a nomeação e movimentação de Juízes

é forçá-los à sc.rrcrtecsc e ao tráfiCO de influências Que resultam
em comprometimento da função de julgar e apt Icar a lai.

Dispositivo Emendado: Art.: 227 e § l~

Emenda. No caput do art.: 227, suprime-se. a expressão "Pelo

Presidente da República" e adiciona-se, em substl tuição: "por seu Pr!
etcerrte'' No § III do art.: 227. suprime-se a exarasnão "pelo Presi
dente da Repú!:Jl1ca" e adIciona-se OI pelo Senado F'ederal".

JUSTIfICAÇAD

EMENDA lP15745·5
('J

~

EMENDA lP15744·7
l:
t'
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PLENAAIO

EMENDIr~lp15746·3
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JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

(,1
"Suprima_se o art. -56"'do Projetol!.

EMENDA MODIFICATIVA

3111
Ao § 3g do ar,t ~ dê-se a seguinte redação

~ por aI Que se alcançará o aperfeiçoamento almejado, sem-és
r rsccs d., discrimlnaç1ío.

n§ 3g _ A leI definirá as lonas prioritárias para reforma agrá

ria, bem como o~dulos de exploração da terra. ti -

f,'t
"Suprima_se o ar t ,r do Projeto"

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIVA

A modI ficaçilo proposta incide sobre as expressões .... os par!
metros de conceituaçã,o de propriedade improdutiva" I embrecnade no tex
to original do parágrafo.

Essa modificação impõe-se,inclusive,pela nova redação proposta

para o Ucaput fl do artigo, do qUal foI elIminada: a condlção 11mi tante

'Iimprodutiva" r Qual1ficado.ra da propriedade territorial rural.

A imposição da perda do mandato prevista nesse artigo é dema

sia que não contribui para o eper rerçceaencc do processo demccr-é t Icc ,
Ao invés disso, mais aconselhável será ent.reqarcse às Assem-

bléias Legislativas e às Câmaras Mun1cipais a oportunidade da decisão

sobre a conveniência, ou não. da permissão do afastamento do exercício
do cargo de Governador ou de Prefeito. para desempenho de outro cargo

ou função.
A drasticidade do preceito contido nesse artigo é incompatível

com a necessária flexibilidade de normas destinadas a regular SItuações
polí tico-adminlstrativas •

O foro próprio e legItimo para detadir sobre a ccnces aãc , ou
não. do afastamento será a Assembléia Legislativa, no caso do Governa

dor; e a Câmara de Vereadores, no eesc do Prefeito
Trata-se de Questão eminentemente política., a ser decidida sob

o império das cí rcunat.êncãae contemporâneas da decisão

O exercício de uma opção pol!tica dessas pode, não raro,convir
mais ao interesse público do que sua expressa e prévia proibição, sal

vo com o sacrifício do cargo.

co.

JUSTIFICATIVA

São compreensíveis os propósitos do preceito VIsa combater a

nepotismo, 'praga que sempre atacou o serviço público.

Não é por aí, contudo, Que se lhe dá eficaz combate. Sobretudo,

cerceando acesso a cargo ou função, em razão do parentesco. Erlge-se em
ccndfçãc infamante o parentesco, o que constituI evidente exagero, se
não manifestação degenerada de um falso puritanismo.

O mal reside na deturpação do serviço público, deformado em a~

teparo da incompetência, reduto dos faltos de serventia, Que tanto po
dem ser, como não ser, parentes de quem Quer que detenha autoridade aE.

ministrativa.
Não é por aí, pois, que se oferecerá eficaz combate à praga do

nepotismo. A regeneração necessária deverá ser buscada na mudança da
mentalidade, mediante processo educativo, próprio do regi'lle democráti
co, inculcando-se a noção da relevância e da nobreza do serviço públi-

~ Plenário

EMENDA lP15741·2 .,,"" ~

(!J Constituinte L~LIO SOUZA

Pf enérLo
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EMENDA lP15742·1
['J cons t r tu í rrte Lélio Souza
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q:j.
Dá nova redação ao I!rt. -96-

EMENDA MODIFICATIVAG.
Ao Art.Y dê-se a seguinte r-edação:

I.G
"Art / - Os subsidias do Prefeito. do Vice-Prefeito e dos V~

readores serão fixados pela Cârn;:>'l""I Municipal".

JUSTIFICATIVA

Trata-se de restaurar o sistema proporcional, mais propício a

produção de uma representação popular tradutora das correntes de oplnl'ã

polItlca1organizadas sob a forma de Partidos.
A democracia representativa se' exerce maaa efetivamente à base

desse sistema, conforme está demonstrado hIsto,ncamente.
As democracIas mais recentes, construidas sobre os escombros

de velhas ditaduras, tais como a espanhola e a portuguesa. não recou!
ram ao voto distrital, puro ou misto; abraçaram o sistema proporcional

pela sua Inecuívcea aptidão democrática.
Como assevera Osny Duarte Pereira, distorções verificadas no

último pleito, desfigurando a representação popular pela incidência de
letéria de fatores anômalos, fomentaram iniciativas no sentido da mu-.

dança do sistema
Mas, ccnvenna-ee , não é por aí que se crevenf ré a ocorrência de

distorçl5es Faz ..se imperioso o aprimoramento da legislação eleitoral pa

re evitar deformações do pronunciamento popular, originarias do poder

econômico ou da captação favorecida e não leal de votos, desequí.Labran-
do o processo da obtenç~o da confiança popular .

Esse desequilíbrio ocorrente no processo de captação do voto,
que desiguala oportunidades, não será corrigido com a mera mudança do
sistema Pior Que tudo, não favorecerá a reprodução democrática, pela

via da representação popular, da diversidade polItlca da soc1eade

~ o próprio Osny Duarte Pereira quem afirma ~ instituição do
voto majoritário não removerá~ inconveOl.entes. Ao~, 2. E.Q.

9!!.~ disporá ~ ~r~ para ~, ~ constatam aaE.!!.
!l1!2! populares ~ Europa"

Assim, pela manutenção do sistema proporcional, sem prejuízo,
obviamente, de medidas legais mais eficazes para proteção da lisura dos
embates eleitorais, tanto mais puros. quanto mais fortemente For. gara!!.
Uda a liberdade de escolha por parte do eleitor.

A Emenda proposta suprime do texto do artigo a expressão »nc

fiM de cada legislatura, para a legislatura seguInte". Além ureso,
prillle também o parágrafo único do mencionado artigo, que atribui à Cons
tituiÇão de cada Estado a fixação do limite da remuneração ass13gurad;
ao Vereador.

A exper1ênci~ acumulada nessa matérja sugere o deferimento de

ccepetêocra plena às Câmaras Municipais para fixação dos subsídios

Prefeitos, Vices e Vereadores.
A instituição de parâme t r-os legais, relacionados com o estabe

lecido para Congressistas ou Deputados Estaduais não mostrou ser a me
lhor .solução.

Deixar-se sob exclusiva responsabilidade das Câmaras Munici-
pais, posto que su.jei ttf.s à fiscalização da opinião pública municipal,
parece ser a melhor solução.

Em cada localidade municipal há uma realidade distinta, que
não pode ser apanhada, com equ.ídaõe , por regras genéricas de abrangên
cia estadual.

Se a hora é a da restauração democráticla, orereça-se às Câma
ras Municipais a oportunidade de serem resnonsãvefs perante as respec
tivas comunidades, mormente no que concerne co~ essa questão crucial da
pr6pria remuneração dos seus membros.

Não há porque impor limites I pois essa imposição importa sus

peita de ausência de comedimento e espírito público por parte da vere

ança. Ademais, organizada como está, a própria sociedade civil exerce..

rã a vlgllAncla cívica necessária à ccnteçãc de eventuais desbordamen-
tos. '

-Art.~_ A Câmara dos Deputados coupõe-ee de até quatrocen
tos e oitenta e sete representantes do povc j eâeãt.os ,
dentre 05 cidadãos maiores ge dezoito anos e no exe!,
cicio dos direitos políticos, pelo sistema proporei,!!
nal, voto direto, secreto e universal, em cada Esta
do, Território e no Distrito Federal, conforme a lei

estabelecer" •

['l Plenério

EMENDA lP15739·1
f'l Constituinte Lélio Souza
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JUSTIFICAÇAO

EMENDA' Suprime-se o inciso IX do art. la8.

(IT"PM~~"'=:J

['TUi~;;!EJ

A matéria deve ser reservada pa,ra a lei ordinária, a
fim de que melhor possam ser avaliadas as situações a serem regul~

das.

o novo inciso inclui garantias. avais e fianças en
tre as atribuições de fiscalização do Tribunal de Contas d~ União.
Fortalece este 6rgão. E uma medida que favorece o Sistema Financeiro
Nacional, pois suas garantias ficarão com melhor respaldo legal e
gerencial na área da administração pública. A medida inibe a irres
ponsabilidade dos agentes do setor público.

EMENDA lP15754·4
f'l BASILIO VILnNI

JUSTIFICAÇAO

"f) ao dirigente sindical é garantida a proteção ne
cessária ao exercício de sua atividade, inclusive o acesso aos
locais de trabalho na sua base territorial de atuação,".

XI - acompanhar e fiscalizar as operações de crédi to,
a emissão de moeda. a emissão de titulos.a concessão
de avais e fianças e outras garantias dadas em nome
da União. de autarquias e outros erçüos , fundações e
de suas empresas. lO

Inclua-se no art. na do projeto de Constituição eI..!!,
borado pela Comissão de s.íeteeetrzeçac, o seguinte item XI:

"Art. na -

Plenário
r,r------- ru'o'.u'1"ICIÇÕ~ _____,

B-lENOA Sl..FRESSIVA-AOTlVA

OISPSITlVO Ete-lJADO· _ Art 207 e §12

EJoENOA: suprime~se no caput do art 207 a expressão "Pr.!
sidente da República ". Adicione~.se "seu Presddente",

IAdicione_se ao §llil do art 201 após a palavra Tribunal,
a expresão "ou pela Câmara Federal".
.lJSTIFICAÇM

O Projeto consagra em seu art 39 e art 192. II o princípio da independpncla '
dos PoderesI atdbuindo aos Presidentes dos Tribunais Superiores e dos Trib.!:!.
nais de justiça a cceoetêocía privativa para prover os cargos da magistratura

Igual independência é reservada ao Legislativo e ao Executivo. noque
corcerre aos seus interesses.

• Seria Irccrcteta e frustrânea a independência do Judiciário. caso a
cccocstçao dos quadros da magistratura fosse de atribuição de outro Poder.

A experiência' já oercetrou que a ingerencia do Executivo no preenchi
menta dos ~argos da magistratura atenta contra a autonomia do Judiciário, subm~
tendo-c a intoleráveis injunções da politica partidária.

O Projeto veda ao magistrado o exercido de atividade politic<l e o.!!
tras que atentem contra a equidistância necessária à inparcialidade dos julg3!
mentos.

Atribuir-se ao Executivo a noreaçãc e movimentação de Juizes é força-
los à solicitação e ao tráfico de influências que resultam em comp!ometimento
da fUl"IÇão de julgar e aplicar a lei.

DE?ROSA PRATA

PLENMIO

r.r 'UN,(.../e.w'uiJJlIU.CDW'..... ~,

r,r rcu.'.VST'flCAçJD-- ,

~
Atribuir_se ao Executivo a nomeação e movimentação de Juízes é I

forçá_los à solicitação e ao tráfico de !nfluêncJ.as que reeuttcn emcomp!omehillento
~e Julgar e aplicar <lo l~__ _

f?2'~~~':J

flfti"~W"ã?J
'uNol.'.'eOulIlJ.'"'•• IIl •• ,w '

PLEt~ARIO

EMENDA SUPRESS:rVA

nlr.llU.r'fOClç.b

DE? ROSA PRATA

DISPOSITIVO EMENDP.DO. art. 168. IX

Superiores e dos Tribunais de Justiça a competência pr âvac íva para prol

ver os cargos da Magistratura.
Igual independência é reservada ao Legislativo e ao Executivo,

no que conceroe aos seus interesses.
Seria incompleta e frustrânea a independência do Judiciário. ca

50 a composição dos quadros da Magistratura fosse da atribuição de OU~

tro Poder.
A experiência já demonstrou que a ingerência co Executivo

preenchimento dos cargos da Magistratura atenta contra a autonomia do
Judiciário. submetendo-o a intoleráveis injunções da política partidá
ria. o Projeto veda ao Magistrado o exer~íc!o de atividades pol!t!
cas e outras que ~tentem contra a eqlJidistâncla necessária à rmparcãa

lidade dos julgamentos.
Atribuir-~e ao Executivo a ncneecão e movimentação de Juízes é

forçá.los à solicitação e ao tráfico de influências que resultam em
comprometimento da função de julgar e aplicar a lei.

EMENDA lP15747·1
tJ

ru•• 'Jun'r'c.r;õ.------------,

Suprima-se a letra lln" do item IV do art 17 do Pro ..
jeto de Constituição, elaborado pela Comissão de Sistematização.

As decisões dos Tribunais são sempre moti r
das com identi rfcaçãc dos votantes. e. comumente tomadas per
maioria simples, no julgamento de questões contenciosas da
maior reãevêncte ,

EriQir a preceito constitucional o quorum
qualificado pata as decisões de cara ter administrativo r~

presente injustl f icável excesso de cautela

EMENDA lP15751·0
t' BASILIO VILLANI

.uw'A,.'•• ~ ..aJo,.v.e...'.,ÁO
PLENARIO

P;;;;~~""--:=J

fÇj'~ãZWJ EMENDA lP15755·2
f'J BASILIO VIL LA"'

PLENARlO

py;~~"=:J

pr;;"~-z-;J

PLENARIO

DEP ROSA PRATA

EMENDA lP15748·0
['J

,ud.,.,....,n••'Iv.e.....l. -,
f'IY~~;':J

tçj'~o/ã?l

JUSTlfICAÇAo

Estabelece o item IV, letra "n", do art. 17 do proj~

to de Constituição, ora sob ap r-eeLaçãc do Plenário da Assembléia N~

cional Constituinte, como direito coletivo de sindicalização'

Dê-se ao item XXIV do art 13 do Projeto de Consti
tuição, elaborado P1la COMissão de Sistematização, a seguinte reda

ção.
"XXIV _ reconhecimento das convenções coletivas de

trabalha e incentivo à negociação coletiva,"

r,r- rut.IJ"I1"'e.çJ. ---,

Suprima-se a letra "o" do item IV do art. 17 do Pro
jeto de Constituição, elaborado pela Assembléia Nacional Constituir!.
te.

o drsposât rvo é muito genérico podendo ocasionar cor!.

flUos de atribuições, além de que a matéria também deve ser reservg
da à lei ordinária.

"n) é assegurada a par t r cdpaçãc dos trabalhadores, em
igualdade de representação COrJI os empregadores. em todos os
6rgãos de administração pública, da r ata e indireta, bem co
mo em empresas ccncesaacnãmas de serviços púbLi cos , onde
seus interesses pru f'Lss Lunaas , sociais e prevrdenc rãr Ioa s~
jam objeto de drecussãc e deliberação. A escolha da repre
sentação será feita diretamente pelos trabalhadores e emp!~

gadores, "

erPMoã=:J
(I?J'ó',;zã7J••ul.,~e.u~Ii."V.co~, .. l.

PLENARIO

BASILIO VILLANI

JUSTIFICAÇi'l.o

Estabelece o item cuja modificação é sugerida, como
dueito socaat do trabalhador, no Projeto de consbt turçâo , ora aob
epreciaçãc do Elenádo da Assemblél.a Nac:J..onal Constituinte.

"XX!V _ reconhecimento das convenções coletivas de
trabalho e obrigatouedade na negociação coletiva ,li.

A redação sugerida procura dar realce à convenção c~

let.iva como exteriorização de autonomia sindical e não como delega

ção estatal.

Suprima-se o art 92 do Projeto de Constituição ela
borado pela Comissão de Sistematização.

r,r----------tUto/.V.TI'ICaçl. --,

EMENDA lP15756·1
tJ

rr-;~~~'~

CS?i~~fl7l
PLE~~;~~co~' ••JO/I"IÇDMl!'...-------.,

EMENDA lP15752·8
f'J BASIUO VILLANI

EMENDA SUPRESSIVA-AOITIVA

JUSTlfICAÇAQ

o ProJeto consagra em seu art.: 3Q e art •• 192,II o princípio
da independência dos poderes,atribuindo aos Tribunais Superiores e aos
Tribunais de Justiça a competência privativa para prover os cargos da
Magistratura /

Igual independência é reservada ao r..egislativo e ao Executivo,
no que conceme aos seus interesses.

Seria incompleta e fruat.rânea a independência do JUdici,hio,c,!
so a composição dos quadros da Magistratura fosse de atribuiçiIo de Dl!
tro Poder.

P. experiência já demonstrou que a. ingerência do Executivo no pr
enchimento de cargos da Magistratura, atenta contra a autonomia do J,!!
diciário. submentendo-o a intoleráveis injunçfles da polít.ica partid,!
'tia. O Projeto veda ao Magistrado o exercício de atividades pol!ti_
cas e outras que atentem contra a equidistância necessária à impar 
cialidade dos juigamentos.

l\tribuir_se ao Executivo a nomeação e movimentação de Juízes é
forçá_los à solicitação e ao tráfico de influências que resultam
comprometimento da função de julgar a apl1car a lei.

DISPOSITIVO EMENDADO Art •• 221, In
- Emenda' - Suprime-se no inciso tIL do art.:22l a expressão tI?r

stitnte da necõbrrce». Adiciona-se em substituição.npresidente do Tri
bunal Regional Eleitoral"

JUS TI FI CAÇA0
.JUsTIFICAÇAo

JUSTlFICACAO

DISPOSITIVO EM(;:NOAOO : Art.: 212.§2lil
Emenda: O § 2lil do art.: 212 ficará assim redigido:
Art.: 212 - ••• 1

§ 2'" - Para a nomeaçãoJJiÓ Presidente da Repúbl1ca encaminhará
ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho listas trIpl1ces resul
tantes de eleições a serem realizadas: 

a) •••

Não paira d~vida a respeito da necessidade de reco
nhecimento' constitucional do direito de greve, forma legítima e de
mocrática de m:inifestação e reivindicação dos trabalhadores. Has.c,2.
mo qualquer direito, o direito de greve tem de sofrer reaer.sçees
constitucionais para que outros direitos fundamentais não fiquem CO!
prometidos ou venham a perecer. Por isso é que a lei deve regula
llIentar a greve, definindo a oportunidade de seu exercício e o êmbi
to de interesse a serem por meio dela defendidos. !llei. na defasa
dos interesses e necessidades sociais, deve ainda especã ficar os se,!:
viços essenciais que não podee ser paralisados em raaãc de greve.

.JUSTlfICAcno

o dispositivo é ocioso e nada acrescenta em termos
de preservaçãc , aquí.sfçêo ou extinção de direitos 'ou obrigações,
além de a mâ-téria já estar suficientemente prevista no artigo 300.

Suprima-se o art. 396 do 'projeto de Constituição el!,

borado pela Comissão de Sistematização.

EMENDA lP15757·9
tJ RASII 10 v1' I 'NI

l"!J

f-lY~~~":=J

fui'~ã"7EJ

Suprima-se a letra "fll do item IV do art. 17 do Pro
jeto de Constituição. elaborado pela Comissão de Sistematização.

_JUSTlfICAÇli.o

Estabelece o item IV, letra "f", do art. 17 do proje_
to de ConstituiçãO, ora sob eprecfação do Plenário da Assembléia N,!

ciona1 Constitu1nt~, como direito colet1Yo de sindicalização:

A matéria deve ser regulada na lei ordinária
l

. .. Só

tem sentido a participação de trabalhadores se estes contribuirem
para 8 entidade, não havendo raaãc da presença do Governo.

Dispõe o item IV, letra 110" I do art. 11 do projeto
de Constituição, ora sob apreciação do Plenário da Assembléia Naci.Q.
nal Constitulnte, como d!!!ito coletivO de sindicalização:

"o) nas entidades de orientação, de formação profis
sional, cultural. recreativa e de assistência social dirigi
das aos trabalhadores. é assegurada a participação tripartI
te de Governo. trabalhadores e empregadores,".

PLE~A;;;;·oWI.dD'I"'e...,.do--~----.,

EMENDA lP15753·6
f'l BASILIO VILLA"I

fS:~';'-:J

fIl.l7~~/;JPt..ENARIO

DEP ROSA PRATA

EMENDA SUPRESS!VA_ADITIVA

EMENDA lP15749·8
t:

o projeto consagra em seu art.: 312 e art.: 192.II o princIpio
da independência dos poderes, atribuindo aos Presidentes dos Tribunais
de Justiça a competência privativa para prover os cargos da Magistratu

re , Igual drtdepenuênc La é reservada ao legislativo e ao ExecUtivo~
no que concerne aos seus interesses

Seria incompleta e frustrânea a independência do Judiciário ca
se a composição dos quadros da Magistratura fosse da atribuição de ~u:
tro Poder.

A experiência já demonstrou que a ingerência do Executivo no ore
nchimento dos cargos da Magistratura atenta contra a autonomia do JU:
iciário t subnecendc-c a intoleráveis injunções da política part:l.dária
(ti O Projeto veda ao magistrado o exercIcio de atividades po1!t.!,

as e outras que atentem contra a equidistância necessária a mparcda-
idade dos julg,amentas.

rr!---.....,.-,.ild.../~...,'llolIUl..MlnJe .,
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JUSTIFICACAO 'jU.STIFICAcno

PLENARIO
r;r TlUo/.USTI"c.~b __.

Dispõe os itens VII, VIII e IX, do art. 13 do proj!
to de Constituição, ora em apreciação pelo Plenário da Assembléia
Nacional Constituinte:

A doação, forma de transferência de capital, pratica
da largamente na sccãedede brasileira. quer entre parentes ou não ~

prcpcrc.ícna às pessoas um desejável grau de comodidade e flex~bili

cace na administração de interesses pessoais.

r.r----------n"'fO/~un"u:4f;;;(> --,

"Art. 13. São direitos sociais dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua

~~~~;?~~. ~o~;~=: ~. .. . , . .
VII - garantia de salário fixo. nunca inferior ao

salário mínimo, além da remuneração variável. quando esta
ocorrer;

VIII - piso salarial proporcional à 'extensão e à co.!!!,
plexidade do trabalha realizado,

IX - gratificação natalina, com base na remunera
ção integral de dezembro de cada ano."

11. toda evidência, não se trata de matéria constitu

cional, devendo. por isso, ser reservada às Convenções Coletivas.

Dê-se ao~ do art. 356 do Projeto de ccnst í tuíçàc,
elaborado pela Comissão de Sistematização, a seguinte redecêc

lIArt. 356 - ~ assegurada ecceeorecccra, na forma da
lei:

.................................................................. "

JU5TIFíCACAO

A aposentadoria integral para os empregados do setor
privado, eea a respectiva fonte de custeio, não pode ser prevista
constitucionalmente, sob pena de inviabilização do setor produtivo
privado. Por esse motivo, deve ser reservada à lei ordl.oári.a a def!
nição dos beneficios, inclusive através dos programas de previdên
cia privada

EMENDA lP15763·3r BASILIO vtLLANI

PlENI1RIO

pr;'~"~"ã]

fÇi~~7;!J

A previsão constitucional de sua tributação viria to
lher a fa'culdade atualmente existente razão por que propõe-se a sua
supressão, sem prejuízo de que o legislador originário. se entender
neceesãr.rç , poderá sujeitar a doação à tributação.

.Lui"'./cO~,$.i.,$v..o..,nio ~

PLENÁRIO

Dê-se ao art. 272, item UI, do Projeto de Constitui
cão, elaborado pela ücnfsaão de Sistematização, a seguinte redação:-

"Art. 272 _

..............................................
EMENDA lP15759·5
r B'StUO VILLANI

PLENARIO

fÇ~"';';]

D3!'~iimJ

Dê-se ao item VI do art 13 do Projeto de Constitu!
ção , elaborado pela Comissão de Sistematização, a seguinte reda-,
ção:

III - operações relativas à circulação de eerceccrres,
realizadas por produtores, industriais e ccnercfantes , bem C0110 pcee
tações de serv~ços, exceto instituições financeiras. li -

= TU10/.u."''''.~iO, --,

JUSTIFICAÇ1\.O

tf~"~"u

(ÇJ~~7iiJ
.~t•••"'Ic<~I$'.O'"UI"O~'.U,,' _

:JGS
Dê-se à alínea "CU do item II do art 4;6 do projeto

de Constituição. elaborado pel~ Comissão de Sistematização, a segui!!.
te redação:

6~s~ai~~~e~1~~ ;~~~af~~d;~~~;;O~a~o~n~~~~~~~s~~;..
cais e das Inst i tufções de educação e de ass.ts t êncra
socâai sen fins lucrativos, observados os requisitos

....da LeL;«

A tributação pelo Inpcst;c sobre serviços em relação
às instituições financeiras tem se ccns t i tu.ído em matéria mntc po
lêmica pelo fato de as operações das referidas insbtu!ções sujeita
rem-se, na sua grande maioria, ao imposto sobre operações financel:
raso

11 .

JUSTIFICIlÇAO

r:;~"~';]

fu/"~;;y)

vencimento,

JUSTIFICAÇitO

"VI - irredutibilidade de salário ou
ressalvadas as exceções previstas na lei."

JUSTIFICACAO

suprima-se o § único do art. 284 do Projeto de Cons
tituição elaborado pela Comissão de Sistematização.

sugere-se acrescentar ao item VI do art. 13 do Pro-
o jeto de Constituição, ora em apreciação pelo Plenário da nesem;

bléia Nacional Constituinte, a expressão "ressalvadas as exceções
previstas na Lef1'.

A irredutibilidade do salário já é realidade ccnsa
grada pelo Direito Soc~al Brasileiro que, entretanto, admite, em
situações especiais, exceções a essa regra, Que deverão ser mant a-.
das.

.L"......,<ow... i.o, ...~o...Ui.. ,

PLENÁRIO

EMENDA lP15764·1
['J BAStlIo VILLAtU

o item XX.VIII do art. 13 do Projeto de Constituição,
ora sob apreciação do Plenário da Assembléia Nacional Constituinte,
dispõe:

"XXVIII - jornada de seis horas para o trabalho rea
lizado em turnos ininterruptos de revezamento;"

suprima-se o item XXVIII do ant; 13 do projeto de
Constituição, elaborado pela Comissão de Sistematização.

Suprima-se o item XXIX do art. 13 do projeto de Con§.
tituição, elaborado pela Comissão de -Sistematização

.Lu.úlo/eouIUio/lu.eo..,uio. ....,

A disposição é muito genérica, razão por que deve ser
reservada para a lei ordinária que poderá, inclusive, discriminar
8S atividades abrangidas pela Jornada especial.

PLENARIO

EMENDA lP15760·9
lU BASILIO VILLANI

JUS T I, F I C A C J\ O

JUSTIFICAÇl\o

Estabelece, como direito social do trabalhador, o
item XXIX do art. 13 do projeto de ccnat rtu.tção , ora sob apreciação
do Plenário da Assembléia Nac LnnaL Constituinte:

nXXIX _ garantia de permanência no emprego aos trab,!
lhadores acidentados no trabalho ou portadores de doenças pro
fissionais, nos casos definidos em lei, sem prejuízo da remune
ração antes percebida i 11. -

o Projeto cria verdadeiro seguro-saúde custeado pelo
empregador. o Que sigoifica dizer que o seguro social mantido pelo
Estado (custeado pelos contribuintes) não estará exercendo o seu Pl!

pel; o dispositivo cria. ainda modalidade especial de estabilidade

Grande parte das entidades do setor público sobre as
quais recairia a restrição desse dispositivo desenvolve atividade
ecdnônuca nos mercados para a qual é indispensável o suporte do s~§..

tema bancário. E considerável o volume dos serviços prestados pe
los bancos 'ao setor público federal (tais como: recebimento de tarl
ras, cobranças, pagamento de salários, operações financeiras, etc),
no qual se mejuen .soc íedaces de economia ms te , empresas públ1cas
e outras entidades controladas pela União. Além disso, em diversas
modalidades operacionais dessas entidades, são os bancos t tanto pú
blicos como privados, obrigados, por força de contrato,a manter co!!.
ta de depósito para atender aos lançamentos de débitos e c rédí co, de
correntes dessas operações, o que, pcz- outro lado, facil~ta 05 con
troles e os prccedmence de cobrança tanto para a empresa f.írranc La-,
da como para os bancos.

o dispositivo contém discriminação injusta,na medida
que torna imune à tributação as entidades s í.ndí cars de t.rebaãnedo
res A emenda proposta, corrige essa distorção estendendo a Iauru.da
de a todas as entidades sindica~s.

PLEN'A:RIO

Jufo/.""''''''oci o --,

JUSTIFICAÇl'{O

•

PLENA:RIO

Suprima-se o § 3Q do' art. 218 do Projeto de Consti
tuição. elaborado pel~a Comissão de Sistematização

A,norm!l do projeto constitui enorne retrocesso em r~

teção à s Lt.uaçãp vigente, eliminando recurso para a Instância scce 
rior, a,lém de permitir que a Justiça do Trabalho imponha novas condI
ções de trabalho.

Dê~se ao~ do art 211 do Projeto de Constituição,
elaborado pela Comissão de Sistematização, a seguinte redação:

JUS T I F I. C A ç J\ O

JUSTIFICAÇAD

Tratando_se de inovação da nova Constituição a Justl
ça Agrária, cuja composição e ecmpecêncte não está previamente def! I
nida no disposItivo, sugere-se que a Lei regulamentadora tenha nat,!!
;-eza co~plementar dada a importân~ia da mat ér Ia ,

flArt. 211 _ Lei Complementar dlsporá sobre a organi
zação, a competência e o processo da Justiça Agrária
e atuação do tünistério Pdb1J.co, observados os pr rn
cãp.ícs desta Constituição e os seguintes. 11

~ ,"------TUfOO~U"IC.~io----------__,PV';''!;OO'C)

er0'~'ã7ã7l

rf";'~"Ou

fTlU";;JPLENÁRIO

.~u.úl"CO"1Ssio/.ule."'"io

PLENÁRIO

Dê-se ao item Ir do art. '272 do Projeto de constitui
çãc, elaborado pela Comisstio de sistematização, a seçuante redação.

"Art. 272 -

II _ transmissi:lo "causa mortis" de quaisquer bens ou,
d.1re1tos. "

Supx-ima-se o § 12 do art. 272 do Projeto de Consti
tuição elaborado pela Comissão de Sistematização.

A cdação de um imposto de renda estadual. com base
no mesmo tributo cobrado pela União, virá agravar a carga fiscal dos
contribuintes de forma. injusta, pois o Estado já dispõe de suas ron
tes de recursos para O atendimento de seus f.\ns.

JUSTIFICAÇJ\O

r.r nno/.u'fl'"'''õi., -,

EMENDA lP15766·8
l:J BAS1LID VILLANI

EMENDA lP15765·0
r BASILIO VIlLANI

tç~"~"u

fui'~'á7ã7J

Suprima-se o item XII do art. 13 do Projeto de cone
tltulç1!lo, elaborado pela Comissão de Sistematização.

.Lt.oJ .... /CO..lt.io/.UICO.,.'io

Di$põe o !tem XII do Projeto de Constituição. ora em
apreciação pelo Plenário da Assembléia Nacional Constituinte:

"XII - salário-família aos dependentes dos trabalha
dores que percebam até Quatro salários mfmmcs , na base de
percentual variável de vinte por cento a cinco por cento do
saHdo mInimo, a partir do menor ao maior salário aqui com
preendido , respectivamente. If

suge~e-se a supressão do inciso, porque o salário-f!,
m!];ia, úll como auxilio doença ou o auxilio funeral, apresenta-se
como prestação jd incluída no âmbito da previdência Social.

Suprimam-se os itens VII, VIII e IX, do art. 13 do

projeto d,e ConstituJ.yão, elaborado pela Comissão de sistematização.

PlENItRIO

PLEHARID

r.r 1UTO'.UI"',C"'io

EMENDA lP15762·5
fl BASILIO VILLANI

EMENDA lP15761·7 '
r BASILIO VILLANI
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"Art. 209

JUSTIFICAcno f0"~"oTJ

f»/~~7ã?J

rr;;~~;~

fÇi'~'.;z87J
fUT."U'T1"C'~.lc ---,

'L~d~I./c."" • .lDI'".'.M'st1(l

PLENARIO

A matéria deve ser reservada para a lei ordinária.
a fim de que melhor possam ser avaliadas as situações a serem re
guladas.

JUSTIFICAÇAO

A redação proposta é mais abrangente e ccnsentênea
com as propostas de natureza social ccnt ídàs no Prcj etc de Consti
tuição

"IV - salário mini mo capaz de atender às suas necessida
des normais e às de sua família t 11

fUTD,.~n'c"·~l~. .lo p::. of,.o I I ~ 1C
,Jo~

Dê-se ao item !V~Projeto de Constituição, elabo
tado pela ComissãD de Sistematização, a seguinte redação.

JU5TIFrcAçí\o

Estabelece Q ar t , 17, item II , letra Uh" t do Projeta
de Constituição, ora sob apreciação do Plenário da ,l\ssembléia Naci,2
nal Constituinte. como direito coletivo de associação'

"h) as entidades associ;Uvas. quando expressamen
te autorizadas, possuem legi timidade para representar seus fi
liados em juízo ou fora dele l'"

PLE:NARID

EMENDA lP15780-3
f'J BASILIO VILLANI

f'JY"'~"~'il

f'-l13"Jõ~7ã1J

JUSTIFICAÇAO

o dâspos í t Ivo poderá ensejar prática de atos capitu
láveis na le~ penal que ficarão impunes em nome do ato de greve.

IIf) a lei não poderá restringir ou condicionar a exer
cício dessa liberdade ao cumprimenta de deveres ou ônus-
salvo o disposto nas alíneas no" e "d'' deste item;" '

Não paira dúvida a respeito da necessidade de reco
nhecimento constitucional do direito de greve, forma legitima e de

mocrática de manifestaç.ão e reivindicação dos trabalhadores Mas~

como qualquer direito, o direito de greve tem de sofrer restrições
constitucionais para que outros direitos fundamentais não fiquem
comprometidos ou venham a perecer

Por isso é que a lei deve regulamentar a greve, de ..
~finindo a oportunidade de seu exercício e o âmbito de interesses a
serem por meio dela defendidos. AI, a defesa do:'> interesses e
necessidades sociais, deve ainda" R i Lc ar os serviços essenciais
que não podem ser paralisados 9""r-azão de greve.

"g) em caso algum a paralização coletiva do trabalho
será considerada, em si mesma, um crIme ;",

JUSTIFICAÇAo

o item V l letra 11f" , do art. 17 do Projeto de Consti
tituição , ora sob apreciação do Plenário da Assembléina Nacional
Constituinte , estabelece como direito a manifestação coletiva'

O item V. letra "9". do art. 17 do projeto de Const..!.
tuição , ora sob apreciação da Assembléia Nacional ccnat í tumte , pr.!:.
vê como direito a manifestação coletiva:

Suprima-se a letra "g" do item V do art. 17 do proj!
to de constituição, elaborado pela Comissao de Sistematização.

EMENDA lP15776-5'
l!J BASII.ID VILLI\NI

fu'~"~=:J

ffiJ~~J"ã7J

ff~"~"u

fui~~7ã7JPLENÁRIO
TUTDIJ~'T"'.';~O' --;

VI ;;; os crimes contra a organização da trabalho, con
tr-e o sistema financeiro e suas instituições e a 01'=
dem econômIco-financeira"

A pequena alteração de redação proposta é' para de L,
xar claro que terá investigação e apreciação judicial especializada,
os crimes praticados contra o sistema financeiro e suas Instituições,
com vistas à repressão, de maneira uniformizada, dessa forma de de
lito, por ser de interesse para a defesa da poupança popular.

Dê-se ao item VI do art 209 do Projeto de Constitui
ção, eãaborado pela ComissUo de Sistematização J a seguinte redação.-

üê-se ao item I do art. 207 do Projeto de Consbtui
çãc, elaborado pela Comissão de sistematização, a seguinte redação:

"Art. 207 -

I - um quinto dos advogados I com mais de dez anos de
experiência profissional t e membros do MinistérIo Pú
blico Federal, com mais de dez anos de exerc rc.iccc'"

,JUSTIFICAÇAO

EMENDA lP15771-4
f! BASI! !O VIU ANI

PLEN~Rro

,~~~J~IO/CON",io/IUICONI"lo .,

EMENDA lP15772-2
f! BASILIO VILLANI

A experiência profissional do advogado, seja ela em
que especialidade for, ti ;equislto suficiente a ser preenchido para
integrar o Tribuna~ Regional Federal: não devendo, dessa forma. ser
exigida a qualificação de prcitica forense.

EMENDA lP15773-1
I:J BASILIO VILLANI

'l'U.lO/cOW'.IJo,.u•• ow'"'lo' __,

PLENÁRIO

fC;~"~'iJ

t:»i"~;;J

PLE:NARIO

TUTC/.nJ'T1,,,,~iD

Suprima-se a letra "p" do item IV do art. 17 do Pro
jeto de COl\stituiçã,o ela'btn:ado pela Comissão de Sistematização

Redija-se o Artigo 132 do Projeto de Constituição
elaborado pela Comissão de Sistematização da seguinte forma:

"Arft. 132 - As leis complementares deverão ser eprc
vedas por 2/3 das duas casas do Congresso". -

JUSTIFICAÇAO

1. O texto do Projeto equipara as leis complementares
à Lei Ordinária. No entanto, as leis complementares compõem
mandamento constItucional.

Suprima-se o item XXXI do art. 13 do projeto de Con~

titulção, elaborado pela Comissão de Sistematização.

~

JUSTIFICAÇ~O

Estabelece o art. 17. item IV, letra "p", do Projeto
de Constituição, ora sob apreciação do Plenário da Assembléia Naci.Q.
nal Constituinte, como direito coletivo de sindicalização.

2. üeve haver, para a elaboração da lei complementar
previsão de quorum que assegure amplo suporte do Congresso às de

liberações complementares.

JUSTIFICAÇAO

o item XXX! do art. 13 do Projeto de Constituição,
ora ecb apreciação do Plenhio da f\.Ssembléia Nacional Constituinte,
dispõe, como direito social do trabalhador.

"XXX! - participação nas vantagens advindas da mode.!.
nização tecnol6gica e da automação, que não prejudicarão seus
direitos adquiddos ô" .

"p) a Justiça do Trabalho poderá restabelecer normas
e as entidades sindicais poderão celebrar acordos sobre tu
do que não contravenha às disposições e normas de proteção
80 tarbalho, 'I.

O dispositivo confere poderes "em branco" à Just.lça
do Trabalho e aos Sindicatos para inovarem direitos e obr.igaçl5es
trabalhistas não expressamente previstas em Lei.

rg:=~""~'JLJ

fui~~7ãjJ
Turo/~uJTI"e.çlo' --;

Propõe-se a supressão total do dispositi .... o por não
haver correlação entre os fatos Dê-se ao item XXII do art. 13 do projeto de Consti

tuiç~o I elaborado pela Com1sstí.o de Sistemati2açãq., a seguinte red,!
çãc ,

Dispõe o item XXII do projeto de constituição, ora
sob apreciação do Plenário da Assembléia NacIonal Constituinte:

TUTDlJu ..,"c~lc--------__---,

n.w.l~I.,•• wlsdDI.u•••", ...o, __,

lIXXII _ recusa ao trabalho em ambientes sem contro
le adequado de riscos, com garantia de permanência no empr e
gOj"

"XXII - adoção obrigat6ria de medidas técnicas ten
dentes a eliminar ou reduzir a insalubridade ou riscos nos lo
cais de trabalho;1J -

o dispositivo proposto assegura a proteção contida
projeto sem gerar impasses ou conflitos nas relações de

trabalho.

JUSTIFICAÇl'l.O

o art. 17, item II, letra "i", do Projeto de Consti
tuição, ora sob aprecfação do Plenário da Assembléia Nacional COfl.$.~

tituinte. estabelece como direito coletivo de associação.

JUSTIFICAÇAO

,~C"."'D/~O".. I1DI.U •• D"".M __,

Suprima_se a letra "i" do item 11 do art 17 do Pro
jeto de Constituiçã-O, elaborado pela Comissão de Sistematização •

P. matéria deve ser reservada para a lei ordinária,
a fim de que melhor possam ser avaliadas as situações a serem regu
ladas.

"i) se mais de uma associação pretender representar
o mesmo segmento social ou a mesma comunidade de interesses.
somente uma terá direito a representação perante o Poder Públ~
co, conforme a leij". -

PLENf\RIO

• Suprima-se a letra lia" do item V do art 17 do Proje
to de Constituição, elaborado pela Comissão de Sistematização. -

lia) é livre a manifestação coletiva em defesa de In:
ter-esses grupais, associativos e s!ndicaiSj".

O dlspositivo, da forma como está 'redigido, poderá
ensejar není teatações contrárias-'aos interesses da sociedade. A 1Il,!,

Uria deve ser reservada para a lei ordinária.

JUSTIFICAÇ1\D

Dispõe o dispositivo cuja supreeaêc é proposta,
rllreito de manifestação coletiva:

EMENDA lP15774·9
f'J BASíLIO VILLANI

f!J

supr1ma-se a letra "h" do item II do art. 17 do Pro...

jeto de Constltuiçb:o, elaborado pela coersssc de Sistematização.

PLENARlOPLENARIO
,."... fUfDI.U.f1,"'.çlD.' Suprima-se a letra "f" do item V do art. 17 do Proj!

to de ConsUtulção, elaborado pela comissão de Sistematização.

EMENDA lP15779-0

f'J BASíLIO VILLANI

f'J
lUn/."sr""~c

'EMENDA HODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 63

o Art. 6"3 passa a ter a seguinte redação"

Art. 63 - "Respej.tada a proporcionalidade com a popuJ.llção
do Munic!pio, o nümero de vereadores será no

mínimo 1,L e no máximo de 33 nos municípios de at.é um milhão de hab!
tantes; e no núnimo de 35 e máximo de 61 nca munic!pios acima de L

milhão de habitantes·.
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.)USTIFICATIVA

o obje;,t::ivo dessa emenda é garantir que as grandes cida_
des, com milhões de habit.antes, ampliem o nÜInero de integrantes das

sues Câmaras de Vereadores, para aumentar o nIvel de represent<:iU\.i

dade dessas Casas Legislativas, estabelecendo limites mínimos e mã:

;.cimos para a sua composição.de forma proporcional às populações.

I
Inclua-se no Capítulo rr , Titulo VIII/ (nAr!.t a:rv.klf- I
"Art. _ Pessoas físicas estrangeiras e pessoas jurídicas cujo I

capital não pertençam exclusivamente a brasileiros não;
pccerãc possuir terras no país cujo somatório. arnca que por J.nterpo~

ta pessoa seja superior a 100 hectares. I
parágrafo üní.co - Serão desapropriadas .reedãateemeote e eem

Icení.aaçãc as areas excedentes de Imdve i s'

1&l<10l.un'....çio, ---,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 45B

rurais de estrangeiros."

r.r 1UTaNU,."'u~b ____,

EMENDA lP15784·6
('J CONSTITUINT~ 'LDD 'R'NTES E OUTROS

JUSTIFICATIVA

E injustiflcavel Que pessoas físicas e jurídicas estrangeiras
possuam grandes extensões de terras no País. Essa 11mi tação que pro- !
pomos depende a soberania nacional e garante o acesso à terra aos P! I
quencs p:coprietarios estrangeiros em sua grande maioria imigrantes. I

Dê-se ao art. 458 do Projeto de Cosntituição a seguinte reda-
çãc s

"Art. 458 _ Será realizada eleIção direta para Presidente da
República. canto e vinte dias após a promulgaç~o desta constituição.

§ Onico - Q mandato do atual Presidente da República termIna
rá sessenta dias após a eleição prevista no caout deste artigo.
posse do candidato elei to".

EMENDA ADITIVA
JUSTIFICATIVA

Suprima-se a expressão " ••• para imóveis de até três modulos
ruaraí.s'' constante da alínea d, inciso I do ar t 211 do Projeto de
Constituição.

Inclua-se no Capitulo 11 do Título VIII, onde couber, o

seguJ.nte artJ..go:

"Art. - Decretada a desapropr1ação por interesse 50e1a1,

a un1ão será im1t1.da JUd1c1almente na posse do 1móvel, meda.ent.e

o depós1to do valor declarado para pagamento do imposto teerr1.to

r181 rural, em títulos da divJ-da agrár~a. lJ-mJ-tada a contestação

a discutl.r o valor depoSJ-tado 'pelo expropr~ante."

JUSTIFICACXO

As constantes manobras protelatórJ-as, por vaa judJ.c~al, por

parte de proprJ-etár10$ de 1t\lÓveJ-$ des~proprJ-ado$ vem ::s.DvJ-abJ-11

eando as anacaet.avae de reforma agrárJ-a. Este dJ-spoS:LtJ-vo tor

na-se 'essencial para vJ-abJ-llJ-zar qUalquer' politJ-ca maeeava de

reforma a!frár1a.

EMENDA 5UPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: al!nea d, inciso 1 art 211

JUSTIFICATIVA

--- -----l
I
i

I

o regime de transiÇ'ão política instituído no pais.. com a elei
ção da chapa de Tancredo - José sarney se esgota com a promulgação da
nova Constituição Este era o desejo e o compromisso assumIdo public,!
mente pelos criadoras da chamada Nova Repúbllca. Aretomada do direito
de eleger diretamente o próximo Presidente da República é uma esp í ra-,
ção de todo o povo brasileiro e consideramos que isso deve ocorrer no
prazo máximo de 120 dias após a promulgação da nova Constituição.
duando se encerra objetivamente o período da transição. Só um Presi
dente eleito diretamente pelo povo terá a legitimidade necessário pa_
ra cons-olidar o'regime democrático e enfrentar a grave crise eccnômí-,

ca vivida pelo País.

r,r- 1U10/..,".. "'~io __,

JUSTIfICATIVA

er;~':~;=J

rç7~''-L;;]

~~:se no capitulo rr, TItulo VIll, o seguinte artigo) ()'t.odL

"Art. - Estilo excluidos de desapropriação por interesse social
para fins de reforma agrária, os imóveis pessoalmente ex piorados pelo
proj;lr1etário com dimensão que não ultrapasse a 500 hectares na RegUo
Norte e 200 hectares para o restante do Pa!s. I

JUSTIFICAIIVA I
O obJetivo da reforma agrária e dotar de terra os trabalha

dores rurais e liquidar com a grande proprIedade do campo sendo im~r!:.1
scindível garantir o direito de propriedade ao pequeno e médio prq.
prlel:ãrlo, transformandO-Se, assim, em aliados e não inImigos do pro
gresso nacional.

fi ENABIO

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 301,§ 1Q

EMENDA ADInVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Capitulo II, Titulo VIII

r,r- 'cr.ro"u.n.IC&;io -,

EMENDA lP15794·3
t:COSNTITUINTE EDMIlSON VAl~;;IH

PLENARIO

r.r ......'lUtIfCO~lIdo'"u'.O~,u.... _.

EMENDA MODIfICATIVA

V!SPOSITIVO EMENDADO: art. 247

Não se Justifica a limitação em ate 3 módulos rurais para as •
questões relativas ao desapossamento e à desapropriação pro lJtilidadel'
pública impostas na formulação contida no Projeto de Cosntituição
Consideramos que isso limita a ação da Justiça Agrária e não contrl- :

bue para uma efetiva reroema agraria em nosso Pais I

o art. 247 do trojeto nessa a ter a seguinte redação.
"Art 247 - As rorças Armadas ces t.insm-se à defesa mUHar da

Pátria contra a. aqresaãc externa e a assegurar a
integridade do Territ6rio Nacional"

parágrafo uní cc - A segurança pública é de responsab!lidade
dos õrcacs cot í c Ie i s competentes sendo veda-

do às Forças Armadas desempenhar funções de polIcia" I
JUSTIFICATIVA

A redefinição do papel constitucional das Forças Armadas e de I

fundamental importãnc'ia para a ccnt ruçãc e consolidação do regime de-I
mocrático em nosso País A hIstória republicana brasileira tem sido

marcada pela lntervel1ção militar na vIda política Para ev í t ar que
isso continue a se repetir é precIso limitar o papel constitucional

das Forças Armadas à defesa da Pâtria contra as' agressões externas, I
vedando-lhes o dí re i tc de intervir na vida política e de exercer o
papel de policia

PLENARIO

r.r t~~d.'o/C.","lO,.".co~'.lio- _,

EMENDA lP15790·1
PJ CONSTITUINTE EOMIlSOU VAI..~;;IH

t=;~'~~OO;J

(Çj'~;;;]
.ud""'CO~"110"Vlo•• 'n;:o ,

rI ENARIQ

ri ENARIO

EMENDA lP15786-2

t: CQNSTITlIINTE EMII SoN VAI ;;;IM

çlo:

EMENDA MODIF'ICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 199

Dê-se ao art. ,199 do Projeto de constltuiçao a seguinte reda-

E necessário promover a ofic!azação do sIstema cer tcrar í o ,
COIJO forma de bar:ltea.r as custos judIciais e torná-los rsaI s aces
siveis ao conjunto do povo brasileiro

"Art. 199 _ O sistema cartorário oficial e público compreende

11 serventias judiciais e extrajudiciais.
• S euce _ Todos os atos cer-tcrãrfcs relativos aos direitos in-

dividuais, pol!ticos e coletivos serão gratuitos

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EIolENOADO:inciso I, alínea c, art 211

Suprima-se a expressão ", •• ficando excfufdcs 05 dissídios
trabalhistas. salvo Q,uando envolverem questões agrícolas;" constante
da aUnea c, inciso r, do art. 211 do Projeto de Constituição

r.r----------1U101I1ln"IC.o.çIo ____,

EMENDA lP15785·4
f: C~SNTITt!T:~E EDMII SON VA' ~~;I:

JUSTIFICATIVA üê-se ao art. 301 e seu parágrafo primeiro

üê-se à alínea a, inciso 1. do art 211 do Projeto de ccns t í-,

tuiçUo a seguinte redação.

A formação que pretendemos suprimir do texto constitucional
pode se constituir numa forma de burla nos processos referentes às

questões indígenas pela Justiça Agrária.

'.JUSTIFICATIVA

Pl ENARTO

JUSTIFICATIVA

E da tradição republicana que o mandato presidencial seja de

4 anos e nêc de 5 anos como propõe o relator.

A ccncer tuaçi!1.o torna mais precisa a forma da empresa nacional.
evitando manobras e subterfúgios legais visem burlar, por parte das '

tnultinacionais a proteção das empresas genuinamente nacionais. bem I
como expl1cita o conceito de reserva de mercado em setores estratégi
cos.

lIArt 301 - E considerada empresa nacional, para todos os fiM

de direito, aquela cujo capital pertença a brasi
Ie!..ros e que, constituída com sede no País. nele tenha o centro de

suas decisões e controle do processo tecnológico "

§ '12 _ Haverá reserva de mercado a empresas nacionais em set2.1
res estratégicos da economia. tais como informática bio

-tecnologia, mecânica de precisão, química fina e outros definidos em
leI.

Substitua-se a expressão "cinco anos" contida no art 154 e

no § 2 Q do Art. 157 por "quat.rc anos".

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 1.54 e § 2'2 do Art 157.

r.r- .~UU""C.~'.. i.'"U.C~~'"..... _.

....tI.l'llIl/.a~'.. ;:OlIU.<~w'..Io ,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. )18 e seus parágrafos

JUSTIFICATIVA

o Art. 316 e seus parágrafos passa a ter a seguinte redação
"Art. 318 - NJ.nguém poderá ser proprietário ou possuidor di

reta ou indiretamente, de imóvel rural de erea
contInua ou descontínua. que ultrapasse as seguintes dimensões:

I - quinhentos hectares nos Estados de Minas Gerais,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,

11 - um mil hectares nos Estados do Maranhão. Ceará ,
Piauí, rio Grande do Norte, Paraíba. Pernambuco.

Alagoas, Sergipe. Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul e BrasHia; sal:.
vo as regiões de carência de terras ou a população necessitada, on
de prevalecerá a área máxima de quinhentos hectares;

III - um mil e quinhentos hectares nos Estados do Ama_
zonas. ~ará, Rondônia, Acre, Mato Grosso e nos Territórios de Rora.!
ma e Amapá.

§ 112_ A área definida neste artigo será considerada pe
lo conjunto de imóveis rurais de um mesmo propri~

tário no Pais.
§ 2Q- O imóvel que ultrapassar estas áreas mãxrmss pro

gressiva e lninterrupta"

Os limites fixados" para a área máxima definem melhor o objeti
vo de liqui.dar com o latifúndio no campo, ao mesmo tempo que compat!

bilha o volume de terras a arrecadar com a demanda de beneficiarias
atualmente existente.

t'PI ENABro
r.r----------1UTO/JUn"IC.;I. ____,

EMENDA lP15791·9
CJCQN5TTT!!INTE EDMI! SON VO! ;:W

[TI- ;~..~~ B J
Wi'~;za;J

f';r;~~"::J

tYV'~;-;;Jri ENARTO

atENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: inciso I, al!nea a, art. 211

r,r------- .~t.n"/c~u'uiOI&....c•• ,uio

"'''''"''''''''''--lEMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO Efo(ENOADO: Capitulo rr Título VIII

P[ ENARIO

"a) causas originadas de discriminação, titulação e posse de I
terras, incluindo as devolutas do Munícipio. da Estado e da UnJ.ão:" I

,JUSTIF"ICATIVA ,

Para que a Justiça Agrária possa cUlllprir efetivamente com os
seus objetivos e urerts rcrmarvse num instrumento efetivo para soIuci.2 I
nar os éonf:itos fuMiarios no Brasil é necessário incluIr entre as I
suas atribuições. de forma explicita, as causas orIginadas da posse
de terras.

-E'it1ENDA1Pl5787:1
f CONSTITUtNTI; EDMII sou VA;~;ITM

'f.MENDKJp157ãB-9
[:J CONSTTTlIT;TE EDHT! SON VAL~u~~IM



AsseDtbléia NacionalConstituinte e 1653.

Reconhece, em igualdade de condição, a propriedade privada e

estatal, que deve ser levada em ccosteerecac quando da formulação dos,
princípios gerais da ordem econômica

uno/Jun",eoq'. I
EMENDA MOOIFICAiIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art J02 I
ue-se ao art JD2 a eequinte redação ~

"Art. 302 - O investimentos de capital estrangeiro ser~o ct s , :
c!plenados em lei especf raca I

§ 1!:1 - O montante das remessas de lucros para o exterior nU:1:::a
l

será superior, anualmente, a lII%(dez por cento) do \õ

lar real do capJ.tal estrangeiro inves t ído
§ 2Q - A lei regulara os mares e formas de nac ícnar í aaçüc ce

empresas estrangeiras ncc ivas ou inconvenientes ao de~

senvolv!mento econômico do pais" ..

JUSTIFICATIVA

PlCNARIO

Dê-se ao II do Art 300 a seguinte redação

"Ü - a propr Iecece cr ivaca ou estatal";

E.MENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENOADO; ART. 300, inciso 11

a) - é racionalmente aproveitada,
b) - observa as dt eocsIçües legais que regulam as rel;;;ções de

trabalha e de produção e não motiva confll tos pela posse I
e dcníruo ,

c) - conservar o ne í c ambiente e os recursos ne tuaraie r

d) reeoe i taocs os direitos das populações indigenas que vfvem

nas suas imediações. I
e) - respeita o !J.mite de áreas máxiMas da propriedade terrlt.2./

rial rural

JUSTIFICATIVA

A existência de conflito pela posse da terra conFigura Clara-I
mente a insuficiência do cumprimento da obrigação ecc r a I por parte

da propriedade A proteção aos direitos das populações Inõ í qenas ç t ão

agredidos nas regiões de fro~teira agrícola, deve ser parte constante

da obr igação socJ.al da ar opr iedade

ções

EMElmA MODIFICATIVA,

DISPOSITIVO H1ENDADO: § ürucc , ar t 317

Dê-se ao Paragrafo ünrco do ar t J17 a seguinte redação.

PIlRJtGRAFO []NICO' " A função social ocorre quando o imóvel

cumpre simultaneamente as seguinLes ccndt-

Estabelece diretriz fundamental para a lei que regulara os

Investumentos estrangeiros, Hnu tandc de forma precisa a remessa e
evitando a crescente sangrIa de nossas riquezas

JUSTIFICAÇ.tlO

EMENDA lP15802·8 .....---------l p:r:':""---'
~.llIIlIJjJ.E..l:!l~ ....J_ ~~lI-.Il.--i

:=-J [illlf'~~....- P_'E_N1llU~n========~~~

Dê-se ao inciso IV do Art. 66 e redação seguinte:

Art 86- ••••••

TUTO/Junl'",.ç.lo

EMENDA SUBSTITUTIVA

Título IV - Capitulo VIII - Seção 11

e levadas para o exterior, em grande parte clandestinamente
exploração desses recursos é desordenada, predatória, sem que

haja uma polItica traçada para o setor, com o objetivo de dere!!
der os interesses nacionais e daquela região,

.5 - Os aglomerados indígenasm outrora numerosos,
vêm sendo celeremente dizimados Tribos inteiras, como a dos
Kren-a-Kore, contactada pela primeira vez há menos ne 15 anos,
já não existem mais, como efeito da ação criminosa dos "civill
zadoa'' ,

IV _ A União instituirá regime jurídIco único P!

ra seus servidores e para os do Distrito Federal, da administri!,
ção direta e autárquica e das fundações instituídas ou mantidas

por ela, bem como menos de ctass í ficação cecerços e de carrel

ra que assegurem a manuntenção de todos os benefícios já ex i,!

tentes para servidores estatutários ou celetistas das Entidades
aquI enumeradas

b _ apesar da pesca predatória, a Amazônia ainda

detém alto potencial pesqueiro O aproveitamento desse pote.!!

elal também padece de uma polItica racional, que leve em conta
as peculariedades regionais. algumas espécies, como é o caso do
peixe boi, estão em franco processo de ext Incãc r

7 _ O modelo de desenvolvimento aplicado na r!

gião a vocação e as reais potencialidades da regiãO. O exemplo

mais típico dIsso é o processo de industrialização do Amazonas,

baseado na produção de bens de consumo destinados ao mercado do
centro-sul. Essa indústria recebe todo o apoio governamental,
o que não ocorre corri aqueles enpreenoãmentos que se destinam ao

processamento pe matérias-primas Jccefsj

8 - a presença do capital estrangeiro na região,
Que detém vastas extensões de terras e incontáveIs concessões
para a exploração de recursos naturais, é outro fator que col,!

bora para o desenfreado processo de devastação. Projetos lunátl
cus , como é o caso do JARI, devem ficar apenas no rol de lições

que devemos aprender De agora em diante, deve ser vedada a Pf!
sença estrangeira na região

Estes são apenas alguns dos fatores que nos I!

vãm a apresentar as propostas de textos constitucionais sobre a
que s í ão da Amazônia A gravidade do problema é tal, que se faz

necessária uma ação maIs enérgica Propomos que o início dessa
mudança de procedímento em relação ao processo de ocupação da'
Amazônia parte da definição, pela Constituição que estamos el,!

boranoo , de princípio nítidos, baseados na sua caracterização
como "região especial"

Toda política para a regiã.o deve ser precedida
de criterIoso estudo cientifico. A e í.eboraçãc dessas polItlcas

deve ser atribuição do Conselho de Defesa e de Desenvolvimento

da Amazônia, formado de maneira democrática e representativa e

dotado de poderes condizentes com a dramática situação da r~

gião A preservação da Amazônia so será conseguida se o proce.§.
50 de ocupação for controlado e ocorra, a partir de agora, de

maneira racional

EMENDA lP15798·6
I? CONSTITUINTE EOMIlSON VALENTIM

f? PLENMIO

áreas

de utl

polItl

rr;c'~~'i]

tEi~'~7ã7J

EMENDA SUBSTITUTIVA

Título IV - Capitulo VIII - Seção II

§ IJI;! - Cabera ao Conselho estabelecer as
da Amazônia destinadas à Reforma Agrária e as condições

Uzação da terra, observando o disposto no Artigo

§ lIS! - Caberá ao Conselho a definição de
ce para a preservação das espécies animais nat Ivas

ArL As terras de várzeas da região Amazônica s!
rão loteadas e distribuídas a pequenos e médios agricultores.

Art. - A Amazônia é considerada região especial,
dentro do terrltorio nacional. Sua constituição física , historl
camente formada, em terreno peculiar, terá tratamento parti0,!;!

lar para conservar e aproveitar suas riquezas e garantir o equl
Hbrio ecológico

Art. - F'ica criado o Conselho de Oefesa e de D~

senvolvimento da,amazônia, para planificar e orientar o dese!!
volvimento da região Amazônica,

§ IR - O Conselho de Defesa e de Desenvolvimento
da Amazônia será' assim composto.

I - Cinco representantes do Governo receeaí , cu
Jos nomes serão aprovados pelo Congresso Nacional,

II - Um representante de cada um dos Estados que
.rormam a região, por indicação das respectivas AssembléIas L!

gislatIvasj

JUSTlfICAÇAO

Art 89-

Dê-se ao inciso I do Art 89 a redação seguinte.

EMEtmA AOIlIVA

A emenda visa a tornar mais clara a disposição,
de vital Impcr tãnc í e para o direito dos inatlvos.

III - Cinco representantes de InstituIções cient.f
ficas reconhecidas.

§ 21;! - Caberá aõ Conselho de Defesa e de Desenvolvimento da Am}!

zônia elaborar as polítIcas de sesenvolvimento da região Amaz.2,
nica, que serão submetidas ao Congresso Nacional, e fiscalizar
sua execução,

1 - Rigorosamente correspondentes aos rendlm€l!}
tos percebidos no último mês completo de atlvidade,lncorporando
todos os aoãcronaf s e gratificação percebidos na data da ap,2,
sentadoris, quanto, quando o servidor'

tes Artigos'

DISPOSITIVO EMENDADO Capítulo VI, Título IX

ek~~"""1

InclUam-~TItulo IX os segul.!:!.

['J PLENaRIO

EMENDA HOOIF'ICATlVA

- DISPOSITIVO EMENDADO: alínea a, inciso I, Art 27

~.-lli=N=.R='=O======:::-;;==:;:======~~~~~m- T~.TO/""'TO...oçl.

'trata-se de tornar mais técnica a redação do Pr.Q.

jeto, supr-Ima-se a referência aos Estados e MunIcIpios, porque,

uma vez proml:!lgada a constituição Federal, as Constituições E~

taduais farão a adequação necessaria.

Por outro lado, no texto do Projeto, acham-se e~

cruroee os servidores das Fundações.

JUSTIFICAÇAD

JUSTIFICATIVA

Art A floresta, a fauna, os rios P os lagos da
Amazônia serão rigorosamente preservados,

Art A utiliZação dos recursos renováveis da Am,!
zÔnia só ocorrerá após criterioso estudo científico,

Ar,L - Será incentivado o desenvolvimento econô
mico da Amazônia com base na industrializaçCio da matéria prima
local.

JUSTIFICAÇ1tO

Dê-se ao caput, do art. 303 do Projeto de Consti tuição a seguI,!!
te receçãc , I

"Art. 303 - E permitida intervenção do Estado no domínio econ-ª.
mico e o monopólio do estado·em ramos essenciais da economia" e s\Jp~l
ea-se o seu § 1S!..

o Estado deve jogar um papel preponderante na atividade econô
mica, principalmente em ramos essenciais da economia. A formulação

contida no Projeto de Constltuiçi:lo l ao contrário, procura limitar ao

máximo esse papel e essa Intervençêc , com o que não concordamos. A

formulaçllo que propomos dsa corrigir essa deficiência e garantir a
part!cipaçllo estatal na economia.

a)UD sufragio é unIversal, e o voto, igual, d!

reto, secreto e cropcrcIonar para a Câmara dos Deputados,Asse~

bléia Legislativas e Câmara de Vereadores"

nê-se à alínea a, inciso I, Art 27 a seguinte

redação

EMENDA MODIF'ICATIVA

DISPbSITIVOS EMENDADOS Artigos 29 e seus parágrafos e artigo

30

JUSTIFICAÇJ:lO

Essa emenda objetiva consagrar no texto Constl

tucional o principio do voto proporcional para as eleições P!
ra a Câmara Federal, as Assembléias Leqa s l a t Iva s e as Câmaras

de Vereadores, ~ que julgamos ser mais cemoc r a t rco e represent!

t Ivo ,

f'J PLENaRIO

EMENDA lP15jl044 """'------') r=;p~"~"---'
UONSTITUINTE EDmLSON VALENTIM . ULa.-l

I ChL~~

~;;:j

rr»i"~;;J
.Lu.l.'Oleo."'".l./IU••• WIUio, ,

P' ENnBIO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art 303 e seus § 12

EMENDA lP15799-4.!
tJ CnN5Tul!TNIE EnMI! 5nN VA. ENTIM

3 ~ Se, por um lado, o solo de terra firme é mul
to pobre, o das várzeas é rlqulsslmo e abundante Estlma~se que
12 milhões de hectares de várzeas seriam economicamente utlliz!!

veis na Amazônia, caso houvesse uma adequada pol!t!ca de fome,!!.
to por parte do governo,

4 - O subsolo amazônico guarda enormes reservas
minerais, algumff'$ de valor estratégico, que vem sendo saqueadas

.. A Amazônia brasileira, que ocupa 60,.; do territ,é
1'10 nacIonal, tem sido relegada nos planos governamentais e d!:,
vastada por uma ocupação desordenada e predatória. Não há est~

dos cientificos criteriosos que formem base 'para a utilizaçdo

dos recursos natura.í s daquela região Apesar dessa def'Ic IêncIa

no campo cientifico, porém, alguns aspectos da região são evl
dentes;

, 1 - O solo da Amazônia, salvo em alguns

bolsões, é de péssima quaf Idace Sua exuberante floresta é fr.!:!.

to de fina camada de húmus, formada pela milenar deposição de
matérIa orgânica das pr6pr~as árvores'

2 - O que se observa hoje: entretanto, é a deva~
tação indiscriminada da floresta', com ã abertura de enormes cl.!
reiras, comprometendo irremediavelmente a ecologia e o porvir

das ger-ações ruturas , Em algumas áreas, como no Maranhão, o sul

do Pará, norte de Mato Grosso e todo o Estado de Rondônia, a
marcante devastação já revela seu dramático efeIto. A erosão,
que ganha dImensões amedrontadoras, já se faz presente em mul
tas partes da AmazônIa, embora seja apenas um dos efeitos da
devastação;



J654 • Assembléia Nacional Constituinte

Dê-se aos Artlgo~ 29 e seus parágrafos e 30, a
seguinte redação

"ArL 29 _ r: livre a criação de Partldos po1ftl

ccs , respeitados os seguio"tas princípios-

1 - a f'unc Lcnamerrtc dos Partidos poj j t rcoa de
pende de prévio registro de seu programa e Estatutos perante -;

Justiça Eleitorâl,

"Art. _ Ficam anuladas as concessões de pesquisa e lavra de I
minérios na ares do Projeto"Grande caraj ãs , de t.i das por enpreses com I
pactIc ipeçãc de camtat estrangeiro

PARAGRArO UNICD _ O Congresso Nac í ona l craar-é cceu saêo Espe~ I
c taã , COM a par t rc ipação de enta dades representativas de setor M1.

neral, que, num prazo de 180 (cento e oitenta) daas r ede r rm r a o P:'.Q.

jetc Grande carejea«,

JUSTIFICAÇAO

Emenda supres s ava

Dispositivo emendado Art 311, § 2º

11 - Os Partidos Po l Lt Icca não poderão ser dis

solvidos concurscr.temente , nem mesmo-per- decisão jUdiclal,um;
vez recconêcroa a validade de seu registro,

III - E assegurada a todo Partido Político o dl

reito de j.nfcLa t rva em matéria constitucional e legislativa, -

IV - Sejam considerados de âmbito Nac Lona Lj

o papel estrategico que assume o projeto Grande Carajás para

com o futuro, exige que se reee ccoe suas prioridades, garantindo a

sociedade formas deeocr ãt rcas de oar t rc rcaçêo e assegurando que a e=. I
nroreçãc dessas riquezas minerais fiquem exclusivamente em mãos de

empresas nacionais

sccraee-ee a seguinte expressao , contida no § 22 r;fo

art. 32, "in fine". "r-es saãvadas as exceções previstas ne s t.a
ccnetã turcãc''

JUSTIFICATIVA

§ 12 _ São considerados Partidos de âmbito Na

crcnat , e como tal gozando do privilégio de acesso à propaga~
da eleitoral gratuita e aos recursos do fundo partidário, os

que es cfveree organIzados em pelo menos a met ade das unIdad(.'s
da Federação ou que tenha-o representação no Congresso Nacional,

§ 22 _ Os Par t Lnos Políticos terão acesso aos

meios de comunicação social conforme a Lei

Art. 30 _ A fusão e mccrporaçêc dos partidos

serão disciplinadas em Lei 1 assegurada a autcnoeua dos Estat!:!,
tos para disporem quanto a regras proprias de organização, ruE!.
cionamento e consulta prévia aos filiados sobre decisões part,!.

darias" •

JUSTU"ICAÇAD

1Uf~fJ~ .. ,,, •••i~

E:HENDA MDDIFICATlJA :J
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso X, ar t 203

üâ-se ao inciso X do art 203" do ProJeto de Constituição a <;8guinte redação - I
"X - as ent.adaoes s índrcais de caráter nacional"

I

A ressalva que se pretende supr rmí r , sobre ser oes
necessária em face da inexistência, no texto const r tuc rcne I ,
de norma eacepcfcnantc , é igualmente moe reosãve t Observe

se que até mesnc nos casos de exercício de mandato eIe t rvo ,

prevê-se o "afastamento" do servidor (art 93, I) ou a passa

gem, automatica, para a Lna t Lvadade , em se tratando de milit1!,

res (art. 27, 11, "f")
Impõe-se resguardar a eutcncma , também funcional,

de cada un dos õ rqãca que l.nstrumentalizam a soberania do pz
'0,

Essa emenda tem como objetivo assegurar a livre
e plena organização partidária no Pais, condição essencial p~

ra a manutenção de um regime e re t avanent.e democrático Consld~

ramos que, embora com a introdução de algumas limitações que

devem ser cumprldas pelos Partidos, para assegurar-lhes a CO!}

d fçân de agremiações de âmbito nacional, a roreuracãc que apr~

sentamos garanta a plena liberdade de organização partidária,

contribua para o fortalecimento dos Partidos Políticos e,

mesmo tempo, evita a prollferação de legendas de allugue1

JUSTIF!CAnVA

Consideramos ser mais correta que o direito de propor aç ão de •

inconst~tuciQnalldade seja dada a todas as ent Idsdes s mcfcers de ca ,
ráter nacional e não apenas às Confederações s roct ca i s C U'j".J for'lla- I
de ampllar a representatividade desse dí.re i tc

"Xfol'.n""'.~'Q ,

t:ll1enda sup r e s s rva

Oispositivo eoencaac , art. 82

supr ína-se o ar t 82.

______ fU1D/•• n,":.~h

Dê-se à alínea "i" do item I do art. 12 a seguint p

Emenda substitutiva
Dispositivo emendado: art. 12, ite'll I, a11n(Oa "i".

redação
tia} Adquire-se a condição de sujeito de dual tos

pelo nascimento com vida, a lei, contudo, assegurará diret tos

t.ambén ao nasci t.urc"

JUSTIFICATIVA

De certa forma, o espírito do que esta contido nes

se dispas i t r vo , acha-se espelhado no art. 72, "in fine", qual":

do prcct ena a inV1.olabil1dade da scberama do povo brasileiro
Jldite-se que a redaçlio do artigo é das mais infeli

ees , representando mera filosofia, Lmpus s Ive I de ccnpor norM;

positiva coqente , até mesmo porque os percalços resultantes de

conflitos Internac í onars pedem atingir o territ6rio nacfonaj
não bastando a mera vontade de evitá-los

üê-se ~ alinea lia" do Hem I do art. 12 li seguinte

Emenda substltutiv2
Dispositivo emendado art. 12, ite'll 1, alínea "a".

A emenda visa adequar a redaçã-o da dispositivo
preceito contido no art 5'"', segundo o qual uma das fina1ldn_

des internas fundamentais do Estado br-as i Le i rc inp.dca a 1'_1'1

plementação das condições necesaárras para que a felJ.cidade de

cada um n110 custe a infelicidade de ninguém, mas ccnt r rbua p!.
ra a felicidade de todos" (1 tem V)

O estabelecimento do nascimento com vida como teE.

mo "a quo" para que se produzam cf ref ccs em favor do indiv[c};o,

coloca o "nasc i turo em total abandono, desprotegIdo de forma tE.

::P:::v:~~m:~~l:a:::e~a~~~ nascente em nível inferior ate m~~

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP15814·1
ê' DEPUf,l'lOO Of:LrO BRAZ --', prP~;~B~._J

L PLt IJq r,IO .•.,._ - .•_.... __ =:J ~~~:.J

-,

JUSTIFICAÇ~O

pl rtlAEUfi.--

EJ.lENDA AbITIVA l
DISPOSITIVO Cf-lENOADO: rr nn,o VIII, Capítulo I

Acrescente-se onde couber no Tit.ulo VIII. capítulo I. I
Art. - O Brasil não contrairá empresbmos cscerIcs ou que po~

sam concrnneter sua moecedênc í.e ou soberaru.e

Art. - A ccntrataçãc ou aval de enc rés t neos es t rançea ros pela I
União, es taccs e NunicíDios e suas empresas estatais está sujeito a •
eutor í.aecâc cc Congresso Nacional I

Art - E vedado o aval do Estado brasileiro a Qualquer e-nores
timo a empresa orrvade • -1

Art. As questões relativas a enpréstimos externof' assuní dcs I,

ou garantidos por pessoa Jurídica de dre í t;o publico, ou empresas cora

participação de cao rt e rs do Estado, serão aforadas no tn s t.r rt.c Fede-
ral f

I
I

Os dipos1.tivQS regulam a questão da diVIda externa, colocan-
do l1.mites e responsa01.l1dades conJuntas com o Congresso NaCIonal I

Emenda Supressiva

D1.sposJ.tI.vo emendado' Art. Je, § 1"

Suprima-se no § 12 do art 39, a seguinte expressão.

"salvo nos casos prevJ.stos nesta Constltu.lção".

Todos os recursos do Poder Púb1I.co devem ser des t ineocs ex
clUSivamente ao ensino cúbt rco e gratuI.to e à manutenção das escolas
públIcas

PLENARID

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP15810·9· ""' _
!:1'©S.il.l1!I1lIE.J:11\IILSQU-,",,- ,,"UH =:==J~~
t:=, -"'''CEl····,,~"'''''·"''·, ..... __..J1 cr~~a!...J

r,r-----------,..~"w, ..".-- _
EMENDA HDOIF'!CATIVA J
DISPOSITIVO EMCNDADO: Art. 381

Dê-se ao Art 381 a seguJ.nte redação

Art 381 - As verbas Públicas serão des t inadaa exCll.>sivamz:nte

às escolas públicas, er-radas e mant i das pelo ücver •
no Federal, pelos Estados, Distrito Federal e auruc Ipfcs -

EMENDA lP15811·7
PJ DepUTADO oELta BRAZ

~ PLE.~JAP..\O' •••... 'cc~....oI.uo."""·i>

terna

As atuais condições sociais do campo tornam imperativo a redu-:

çêo do prazo de ocupação pacífica da terra e da s reo i t r icecac de' ;:lr~1

cesso de regularização de titulo, aram de assegurar o acesso da t r a- I
balhador à terra l

PaIs

EMENDA HODIFICATlVA l
DISPOSITIVO EMENDADO: 321

Dê-se ao nr t 321 aseguinte redação I
"Art. 321 ~ Todo aquele que, não sendo crocr i e ter tc rural,po.! ,

suí r como sua, por 3(três) anos Irunterruptos çsen I
Justo titulo e eoo boa fé, erea rural púo1J.ca, particular ou devolut"'t
contínua, não excedente a 100 hectares e a houver tornado produtiva '
com seu trabalho e nela tiver sua morada cernaeente , adquirIr-lhe-<:
O domínio nediante sentença declaratoria, que servirá de título para I

o registro imobillar io I
JUSTIFICATIVA

pr fNllRTO

EMENDA ADITIVA 'U10"'~" " ...ao l
DISPOSITIVO EtIENOAOD. iitulo X

~:~~~~;;~:~~~~::::::~~:~:':~:::U::d:t",Minado, opaçaoenrc do ,
pr ínc í apat e dos rescec t ivos Juros e taxas da d.ívrds e!:

112 _ Será realizado, através de com í s são do Congresso naCIo-!
na1, onde terão assento 'lIembros de todos os part.c:J5

COT'l representação parlamentar, rigorosa auditoria sobre a divJda e..:-

te.rna e as condIções em que f01 contraída. I
§ 22 _ Só será considerado emprestimo deVIdo aql.elas operaçàas

l
que tenham representado efetiva entrada de d!v1.sas "'0

JUSTIFICATIVA

§ Jº _ Com base nas conclusões da COMissão de aud1.tona, o Co!:!: I

gresso Naclonal deliberará sobre as medlClas pertlOen:es

ao tratamento da dívida externa. I
I

Agtavidade que assume a atua! dívida e'<terna braSIleIra e as
graves denúelas que pesam sobre este processo de endividamento, eXi

gem que AssembléIa Nacional Constituinte adote pOSIÇJO soberana Gt.~

salvaguarde os legítinos Interesses da Nação

EMENDA lP15805·2 ."''' -r-t

c::;:nH:SIlJl.lI.lllEJoMIl SOlJ VAI EfHIM

m- n ........,C~~'3.iO/;""CoU"'~ _,

retlãção'

EMENDA lP15807·9 ."'" --l fr::"o·""-'
l:::cnuSTTTlIJUTE E'mU.l..SillL.Y1lLE.NIITJjW'-- ..-__-.J '-"-'- a-a-J

r
EME'NDA ADITIVA l

DISPOSITIVO EI~ENOADO: Tit\Jlo X

Inclua-se no Titulo X do Projeto de constitu1t;ao, o seguinte I'
artigo";. n.JJt e.-VlA kttL

JUSTIFICATIVA

A ressalva que se pretende suprimu. sobre ser desn~

cessária em face da l.nex1.stência, no te ...to constitucional, de

norma excepcionante, é Igualmente inaceitável Os órg.!ios que

instrumentalizam a soberania do povo possuem atribu.l.çõE'S espe

cíficas, que devem ser exercidas em sua integridade const1. tu 

donal, sem qualquer ingerência de um 6rgão em outros

A experiênt.ia teM revelado que tal ressalva aoenas
serve para enCObrIr tentativas indisfarçadas de Manif"estações

"A tortura, a Qualquer titulo, constitui crine ií'E,.

fiançá'lel, e insusceptivel de preSCr1.çdO de anistia, por ele

respondendo os nandantes, os ex.ecutores, os que, podendo evi

tá-lo, se op!1.tires, e os que, tonando connecimento ceIe, não

o comunicarem na forma da lei".

JUSTIFICATIVA

A redação proposta Justifica-se por colocar, em

termos jurídicos, o que constou no projeto original de fOrmél_jl
l!rica, mais adequada a tertúlias acadêmicas
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JUSTIFICATIVA

d) Iwros , jor.nais e per-rêdrccs , bem como o papel cestanadc a SUa il'lpre~
são.

Altera o Hei' II do artlgo 280.

Art. 280. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~.m

Emboraas pessoas juridlcas de dtrertc PÚÕ11CO não seJam ccne-tbutntes de im
posto sobre as vendas o seu ônus lhes e erensrer-idc, tnccrporedc no prece do bem
adquw\do. •

Vedando-se a mstrnncão di imposto sobre as vendas a órgãos da Adr.nnlstrilção
Públice d\r~ta. e autarquH'.s. desde que destt.nadas a seu conSU710 ou 1nvestlnento.
essa dtstorcâo oesaoerecerâ, ccesrcnar-co reflexos savcrâvers nos orcasentcs de
custeio e de mves t tnentc dessas pessoas Jurí01C<l.S de du-m tc públlCO

Alem dlSS0. per-se-à fnn a um passeio inútll do dtnhen-c pübhco. que,lnlclal
mente dtspendtdc como acrêscu-c ao preço do bem comprado. e. depors , receb tdc de
volta. COl:l.Q lmposto.

11 - inst1tUlr.ll'lpostos sobre'

a) patrlll1Ônlo. renda ou serviços. uns dos' outros.

b) venda de produtos a órgãos da Admmstracão Públlca dtreta e auter
qutas , desde que deatmadcs ao seu consume nu mvestanentc ,

c} patrimônlo. renda ou servrcos dos par-trdcs po'lft iccs, lnc1uslVe suas
fundações, das encrcedes smdrcars de trebelheccres e das mst ttutcêes de ecucacâc
e de asslstencla snc.lal sem evns jueravrvcs , observados os requts-rtcs da Iei , e

II _ estabelecer normas em'rejecâo ã entrega dos recursos de que trata o art.
·27? especiateenee, sobre os cr-rtêr-ros de re teto dos Fundos nele prevrstcs ObJetl-
vendo •

. a) promover O ;qull1brlO sêcrc-econê-ncc entre Estados €f entre r·lunlclplos;

bl ",ocular as partlcloações dos_Estados~ DIStrltO F~deral ~ üumcfprcs ao d!
semenho eer-rf rcado na cbtencec da recerta trlbutarla pr-epr-te,

CY"LéIJ'""e \:;;....'O/••~U.Q/.".=-Q...Hg

P-;;;:;'~"O-J

r:Ij"f;:'~m

ar t 13, item XXVI

DEPUTADO OELIO BRAZ

,
Dê-se, ao item XXVI do art 13, a segi1~te redação.
"XXVI - aposentadoria, inclusive da dcne-jíe-cese e

do trabalhador ruralj" '

Emenda svbs t i tut í ve

Dispositivo Emendado

Suprime-se a cláusula que faz referência ao art.356,

quer por oesnecesaãr ra , quer por estar obscuro o texto a que

se "remende no presente item

Além cn ssc , raa-se expressa referência à situação
das donas-de-casa, que vinham sendo marginalizadas em sua im

portante contribuição sccra l, Adite-se Que a meter ra foJ. ob

jeto de verdadeara aclamação dos constituintes, nas Sub-Comi~

sões , não se vendo razão para exc tur-J.e do texto constitucio

nal, principalmente por conter inovação, que não pode ser o L,

vidada
Tratando-se de dí sccsf t rvc de natureza atuar í e.l ,

com profundos reflexos na economia ant erna da Previdência So

cial, impõe_se que a legislação crdrner ra detalhe a forma ele

sua ccoce ssão , bem como os recursos que oeverac ser gerados

para assegurar o benefício.

JUSTIFICATIVA

DEPUTADO DCLIO BRAZ

EMENDA lP15820-6
f'J

r.r 1nTDf.I"n'f':~ç•• __,

L;;;~~'~

tJ[,,-;''':;:;J
PLéNAR,Q

Emenda substitutiva.
üí spcs í t rvo emendado. ar t 12. item IV, alínea "b"

Com a redação proposta visa ..se assegurar a locor'l.Q.

ç110 no tet'ritório nacional, o ingresso nele ou a se Ida dele.
quando 58 estiver em tempo de paz, respeitadas, obviamente •

as determinações legais A garantia constitucional não vale,
aSSJ.M. para quando o Pais for conturbado por movimento béli 

co

Dê-se à alínea "b'' do i tem IV do art 12 a segui~

IIb) Em tempo de paz, é livre a j occmcçêc no terrl
tório nacional e, respeitados os preceitos Ieqar s , qualquer

pessoa podera nele entrar. permanecer ou dele sair. com

bens"

suprima-se o item XV. do art. 13.

te redação.

EMENDA 1P15817-6
pJ DEPU1AÕÕ~~'''I<R U;;~~o;

~L ( IJ n RIO """.""''''''''''''''''''--==:J C'C"7~'<'l0J

F' -- - """,""",..",,-
Emenda Supresslva
Dispositivo emendado. Art 13, l-tem XV

EMENDA lP15816-8' '"".---------,

L D~PUTtmO OE:LIOr~~I.:~'C~W,..h/.".C&U,.::,.i;::.=======~

~LENARIO

JUSTIFICATIVA

A matéria é de competência legislativa eminentemente

ordinária, impondo-se retirá-la do texto constitucional
Adite-se, quanto ao mén.to, que introduz ncreat í aa 

ção ânconctaente com a situaç~o .econõnüca do Pais O Brasil

necess í ta Que seus filhos se dediquem intensamente ao trabalho,
não se podendo patrocinar idéias que institucionalizeli\ a ocio

sidade laboral, apenas com colocações demag6gicas, macaqueando

indevidamente situações acss tve í.s de encontrar em países ricos

e desenvolvidos técnica e economica'llente

r.r-::--:-:--:---,,-.L<~'_/c.~'''iQ/'"'CQV'''<~

r;r-----------nX1Q/.uer'..:.~.Q-----------__,

Emenda Supresslva
üí soos i t ívc Emendado ar t 13, item XXVII

Suprima-se o item XXVII do ar t 13, rerumerendo-s e

os remanescentes.

JUSTIFICATIVA

O dispositivo envolve matéria de: natureza não con~

ti tucrcnar , cabendo sua normatização. na melhor das nípõt.e 
ses , à legislação ordinária

Ressalte-se, além disso, seu caráter demag6gJ.co ,

sendo até mesmo funesto à grande Inaioda dos trabalhadore« ,
que encontrarão verdadeira oposição das empresas, quando bu.!
carea nelas ingressar, tão somente pela erccune tênc.í.a de
possuirem prole numerosa. que onerá os custos enpresar í ar s

com mais este pretenso "beneficio", facilmente conversível '

em "malefício" efetivo

JUSTIFICATIVA

fi. t\lIldlflcacão proposta nhje t tva er-rar estilõ'ulo adtc icna l para. que os Esta(1~s.
Olstrito Federal e tumcfptcs se preocupem com a orrmzecãc de suas Ad;;nnl<;traçoes
Tr-rbutiir ias ,

Caso ccntrâr-tc, corre-se o rlSCO de muitos deles atlnglfer,' niyels dejíesempe
nho bastante modestos. ou ate abdiceren de qualquer esforço tributarlo propno.co.!!
fientes era que a ümâc proverão a tempo e hora, as suas necess idedes de recursos
emanceiros •

EMENDA lP15826-5 - ."".-------, Grp-":".L'-'
~NSTlTUINTE PEO~O Cl\kE:O"'O'- -', L ' ---!

......."'"..."".""...,,-----] (TI.<--;-(-;-J

Nas Disposições üera í s e- Transltóriasda

nova ccns t.Lturção , ecrescentee-se os seguintes dlSpositf
VOS) p"cLe ~d.Lt-\.ol ..~ -

JU-STIFICATIVA

r.r----'-----_.<lf~NU.T"'=-L=_.O _

"nr t •. Os mandatos ac ar es Iõente
e do Vice-Presidente da .República eleitos

em 15 de .jane r ru de 1985 terminarão em

31 de janeiro de 1989 "

"nr t • E fixada a data de 15 de

novembro de 1988 'para a eleição do pres.!.

dente e do Vice-Presidente da Repúb Ll ca ,

com mandato de 4(quatro} anos e direito

à reeleição por uma vez, devendo ocorrer
a posse dos eleitos em 19 de fevereiro

de 1989."

"Art Os mandatos dos Prefeitos,

vrce-erere i tcs e Vereadores eleilo~

15 de novembro de 1902 e 15 de novembro

de 1985 terminarão em 31 de janeiro de
1989 ..

"Art •• E fixada a data de lS

de novembro de 1988 para a eleição de

Prefeitos, Vice-Prefeitos- e vereadores,

.com mandato de 2 (dois) anos e direito

à ree.lerção , devendo ocorrer a posse

dos eleitos em lrl de fevereiro de 1!:lB9 "
§ 1 _ A reeleição para os cargos

executivos será possível sémente por

pr;:~~;:;:3

~;·?/e::.

Emenda Sup re ss Lva

OisposJ.tivo emendado. art. 13, item XXIX.

Matéria de natureza não ccnst i tucacnaf , impondo 

se seu tratamento por via de legislação ordinária.

No mérito, adite-se que o dispositivo conflita
com normas de natureza previdenciária (arts 'SS/JÓ2).

Suprima-se o item XXIX. do art. 13, renumerando-se

os remanescentes.

EMENDA lP15823·1
r~;.JST1"\..II'-''T~ M\~\~IEL

Trata-se de dispositivo de natureza niío constitucional,

ilnpondo-se tratá-lo por via de leg1.slaçâo ordinária.
Adi te-se que a solução SiMpl~sta de generalizar a fOE

ma de remuneração dos trabalhos extr~ordin5:r~os preJudica o estf!

berecmenec de uma retribUiçiío divorsificada que atenda, mais ~

dequadaraentie , às diferent.es formas de prestação de trabalho e~

traordinãrio.

Emenda SUprcssJ.V.:I..

DispositiVO emendadc: Art'. 13, ilem XV!I.

'lXTO!.lU"lTICL~l.O __,

JUSTIFICATIVA

Emenda Substi tuti 'Ia

Disoositiva emendado. Art D, item XXV.

Supr-Jma-eae , do item XVII do art. 13, a expressão "com

remuneração em dobro". .

EMENDA lP15819-2
~EPUTADD OELIO 8RA;J'~~

Dê-se. ao item xxv do art 13, a seguinte redação·

"XXV - permissão das atividades de intermediação r!

munerada da mão-do-obra pern<lr'lentc. temporcirla ou sazonal
ainda que mediante locaçao'

Altera o ltem \I do art. ,264.

e~t: ~~~ab~i~~;;\1;~p~;;çâ~·p~~~;;;;;~;i·i;~;t~ti~;·d~'d;~;;i~ d~ •d~f~;~' .,d~
contribulnte."

"Aut.. Os mandatos dos Govern~

dores e Vice-Governadores eleitos

15 de novembro de 1986 terminarão'em 31

de janeiro de 1991 "

JUSTIFICATIVA

A 81 nQa proposta substitui a e';pressa vedação con_

tida no Projeto da ComiS$ão de 5-istematização por explicita •

autorizaçdo da intermediação desse hpo de ll'ão-de_obra.

A norma que se pretende alterar encontra_se flagran

temente diyorclada da realidade brasileira, implicando, s;
<,provada a reC!<.ção original, o cancelamento de oportunidades

somonto veri rJ.cáveis atraves dessa modalidade de contratação,

como ocorr"', r!~ forma preponderante, na la{loura, em suas di _ ,

versas r ,principalmente na época da colheita, sendo in~~\ 11

xequívc os proprietários de fazendas contratem, dir~ta:,l~~:~;:.
mente, .IÇOS necessários à condução dos trabalhos agrlco4,'1' ,I

las

• de

51'
lo'

lido ta_se a forma de emenda substitutiva. não apenas

sJ.va, por entendermos que deve eXJ.stir norma permis_

,I~do que legislação ordina-ria superveniente volte a
~'Jnr,itação desse serviço

JUSTIFICATIVA

o ltem V_dI> art 264. aparentemente objetivando estabelecer tratamento fso"õ.
mlCO na relaçao processual. lntroduz um elemento de lnsegurança para o fISCO. Oora
~:~ie~e~l!~~~~~~e~:a~a\l~e~~~~~~i~~~~"dcio1f;:~~sse públlCO. na relação processual,pE:

Eom a redação ora proposta, remo'le·se esse fator de ,ncerteza sem qualquer

~~e~~~f~ ~~~:,~OfJ~aJ~~:~ ~~ ~~~:~~~~,~~:rn \/, qUee•. lndublt,!velm~nte, a garantla

f'-UC fIEL

• L••'l\I.'=-e~..xiof.~''''.'''io
'P'L....é..·PPÍ~ \ \ I

"Art. • E fixada a data de 15 de
novembro de 1.990 para a eleiç'do de se".!
dores, Deputad,?s Federais e Estaduais,

Governadores e Vice_Governadores ,Prefe.!..

tos, Vice.Prefeitos e Vereadores, com

mandato de 4(quatro) anos, drreito à r~

eleição, devendo a posse ocorrer em 19

de fevereiro de 1991 lO

§ 19 - A reeleição para os cargos exc.!:!,.

tivas será possível somente por uma vez

§ 22 - Sómenl:e uma cadeira no S.enado
estará em disputa •

"ArL. E fJ.Xada a data de 15 de ng
vembro de 1992 para a eleição do Presidente

e do VJ.ce-Presídente da República, com l'la~

dato de 4(Quatro) anos e direlto à reclel

ção, por uma vez. devendo a posse ocorrer
e11 1~ de fevereiro de 1983 11
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"Al't ~ fixada a data de 1~ de f).Q.

venbro de 1984 a eleição de Senadores, Oep.!:!

tacos Federais e êatecuar.s , Governadores, V..!.
ce-noverneocres , Prefei tos. ví.ce-Prere í tos

e Vereadores. com mandato ele 4 (quatro)

anr s , e dir'éito à reeje rção , devendo a posse

.ocorrer no daa 1Q de fevereiro de 1~95 "
§ 12 P. reeleição para os cargos exec!:!

tivos será possível scoente por uma vez.

§ 2º Estarão em dí.spula as três cadel

ras do Senado fedef<:l!

JUSTIFIC:AÇnO

A presente proposta a Asseltblé!a Nac Lcna I Constl
tuinte procura alcançar. dentre outros cojeetvcs, urr,3 <lute!).

tica cc ínc rdênc í a eleitoral, co-oreencenoc a mesma duração
dos. mandatos para todos os cargos eletivos, inclusive dos
senadores, e as datas das eleições, término dos mandatos e
posse dos eleitos no mesmo dia do ano, com exceção das elel
çêes presidenciais, que serão realizadas em anos drrerentes,
observando, contudo, as datas de 15 de novenbrc , 31 de j~

neiro e te de fevereiro para o dia das are tcões , termíno

dos mandatos e posse dos eleitos.
Para atingirmos o objetivo desejado pela grande

maioria da classe politica e do eleitorado brasileiro, em

futuro próximo, nacessãr ro se torna, em caracer excepcIQ

nal, Que a1g ..ms mandatos sejam reduzidos, outros de curta
duração para as próxImas eleições, e até mesmo prorrogação
de outros pelo prazo tle um mês

Dessa forma, o mandato eto atual Presidente da R!.
públlca terminará em 31 de janeno de 1989, os mandatos
dos atuais Prefeitos, VIce_Prefeitos e Vereadores tcrmIn~

rão em 31 de J'3nelto de 1989; e os dos Governadores e Vlce

ce Governadores eleItos em 191]6, em 31 de janeHo de 1991

Haverá, então, redução do mnndato presidencial em
menos de dois anos; dos Governadores e Vice-Governadores
eleitos em 1986, em quarenta e quatrc d~as, e um aUMento

no mandato dos atuais PrefeItos, Vice-Prefeitos e Vereadg,

res, correspondente a um mês
Da mesma forMa, os mandatos dos prefeitos, Vlce_

Prefeitos e Vereadores eleitos em 15 de novembro de 1968

terão a duração de apenas do.l.S anos - mandato tampdO
Fica assegura~o o m:tndato de B anos dos Se...ad.E,

rt>s eleitos em 1986, por tratar-se de legítlmo direJ.to d~

mocrático adquirido.

De 1990 em dIante, todos os exercentes de cargos

eletivos terão quatro anos ce mandato NdO encontramos r.!
zões que justl fiquem (.lrocedlmento dl ferente

A data das elelções será sempre o dia 15 de no
vembro. O término dos mandatos o dia 31 de janeiro. E a
posse dos eleitos, o dia 111 de fevereiro

Com a realização das eleIções em dOlS turnos, p.!

ra cargos el(ecutivos Que também estamos propondo à Asse~

aléia NaciOnal Constitu,lnte, noutra proposta, nBo <;erã p0É,
sivel a pos">e dos Prefeitos, VIce-PrefeItos e Vereadores

a 12 de janeiro, de 1989 - como esta prevista

A posse dos eleitos não pode rIcnr multo Ot,lXlmJ,

nem muito distante da data das eleições No primt:!Ho caso,
O processo eleitoral aInda continua lento, apesar dos av;:!!!

ços alcnnç<ldos nos úlllmos anos No segundo caso, ocorre
• oma série de fatos de ordem política e ad1lllnistcatlV3, nE,

civos aos interesses públicos

Não resta a menor dúvida de que a coinCIdência
de eleições, de duraç~o e térmFIO de nandatos e de posse
dos eleitos e a melhor formula e sOlução para evitar a r!.
petiçdo de (.lleitos a cada ano, p:o'lQcando conflitos de
conscquênclas denosas ao regIme e à democracIa, além das

despesas de grande vulto Que os pleltos acarretam e
paraHzação dp país nesse períodti

P PLENARIO

~ IIODIFICATIVA

Dispositivo Emendado Art. 364 Inciso IV
O inciso IV do art 364 15assa a ter a seguinte redação

Tratamento flsioteràplco e de terapla ocupacIonal precoce,

habilitação e reabilitação profissionais adequadas às pessoas pc!.
tadoras de deficiência, bem como integraçdo na vida econômlca

social do País.

JUSTIF'ICACAO'

A inclusão do tratamento fisioterápico e de terapia ocupaclo
nal j~stifica-se como forMa de discipllnar o atendimento das pesso:
as deficientes a nível prlmário e secundário.

Atualmente dá-se maior ênfase ao atendimento em regime ter 
clár1o, como seja, habilitação, reabilitação e integração, quando o
atendimento das pessoas portadoras de deflciência deveua ser inte!!.
slficado nos ambulatóuos e hospitais, bem como nas escolas do 19

Grau.
NDS AN8UlATORIOS - a estimulação precoce, através ela FisiotE

rapia e Terapia Ocupacional poderá separar ou l1linlrnlzar seque las d~

correntes de lesão J::erebral ou disfunção cerebral em bebês de alto
rIsco ou no (.lreparo de gestantes pllra o parto r

NAS ESCOL.AS _ juntlJ ao médico e prores~or da Educação Física
poder_5e_Ia intensifIcar e corrigir atitud~s l10sturais cifoticns ou

esco1l6t1cas Que costullam iniciar-se na fase da puberdade Estas
atitudes poderdO cans::itult-se, se não corrigIdas a tempo, em greves
inc:lpncidades pslcQ_físicas, dificultando a integração do indivíduo

à Escola e ao trabalho
EI\ N1VEL DE PReVENçAO SECUNDARIA - é indispensável que os gra!!,

des sequeJ.ados (al'lpuqados de membr..os l para~1églcos, poll-traumatiza-

dos, portadores de ecaoentes vasculares cerebrais, etc), recebeo ,
essrs tênc í a fisIoterápica e"de Terapia ücocaca cne í , precocemente,' a_

pós o acaôerrte , mcIus ive na UII, para ev i t ar que se inst::lel'l seque- I
las secunoãr.ías A. ausência deste procedmento agravará mars amdeI
o Quadro Irucaat , além de retardar desde o prinetco monent;o , a poss.!
b.í Li dade de uma recuperação, habilitação e ou z e ab Ll at açan se t â s ra
tõr í a No entanto, se o t re tenento precoce tosse cuncr rdc d ímí.nuf r r a

o teepo do cliente nos leitos hospitalares e prazos dos proqremes nosl
I Centros de Reabilitação Profissional.

tEX""'."Stl,,~~ç.a --,

Capitulo V -:.. Da Comunicação I {l\:iJ'..o 1X-
SUGIRO acréscimo no texto do par-ágraf'o Único do Artigo 404, que pae

ea a ter a seguinte redação:

Art. 404 - ••••••••

Parágrafo Único - É vedada a propaganda ccrre ec í.aj, de medicane~tos.

'rorrsas de tratamento de saúde, tabaco, bebidas alcoólicas e agrot-ª.

xrcce , bem como utilizand~ as partes intimas do corpo humano.

JU5TIFICAC'\O

Entendo,que tendo em vista a penetração horizontal e vertical da t!.

levisão brasileira, dentro dos lares, independente de horário, tor

na-se necessár-io um basta em deterninadas propagandas que tem expo.!

to cenas, que nem todas as faixas etár-las gevem ter acesso.

Dê-se 8 secuintfl rcdaçãD aos a:-ts ..19 a 11:

"Art ..1D:
(I'O'i."I"<l.S de Ectl.1üo c.. Be Go\·erno. Po,..i'!!:c '['('li tico 2

1. A RCplll'·11.C3 !'cderDtiva do B:::-at:1.1 CO""l:'t::.tU1.~se en:. Es~a1o

De;:;ocróf;:z.cCt de D2r', :l.to rarB proTo,cr o bet'l-esl-er c e d"'GT.2dc~e

dos' 'bres:!.lt::.ros.
2. A .cob~ran1.a pE":=tencc ao povo, e só reles fo:'mas d(' t:~

m.1'estaçâo dele, prev1.stcs n!lsta COl's~atuiçâo, é I{c::.l:o assu<:;).r,
OTSDn:Lzer c e~ercer os Foderés ào :EstDCC."

., "Art.2P ..
(~JmC' "lO! s'J~:;-'eClJO de rC'd .....es)

1. O t.eL:t.::::lat1.vo, o l:.xccutJ.vo e o ':c.d:lciá:::"J.o, o=r::ao~ da so

bercrJ.D do PO\'O, h<:;rr::ôm.cos e il"...ie-c:'::lantl:.!s entre si, e'~c:'cCt1 os

i'o-.!<lres do Estceo.

2. t vcJ.(;do e c,:ul:!lç;uer dos T'o1crcs dell..-':D~ E:tr.::.~u~çõ(;-~, e

GuC't1 i'01' J.r.\ c~tJ.do na fUl"':CO {le uo deles "l.l,;O :r.o1t!rá e':c:c:'"

de out-::-o, sel"o::: al: o..-.ceçocs r-:-evl.etcr- n'J,"te Ccrst!.tt..J.c;a~.

"Art.3~

(Ba~cn de" ~olal"~e'J i.nt ......na("~('>-.<'~s)

1. O 3r~8nont8rá SUB!,"' l.lelaçêa.s J.nt"e::nDcJ.orci.c no

prJ.ncí.r:lO da in:l.epend~ncJ.a nac:Lonal, na :mt.ocabJ.1J.::!ac.c dos d1.rcJ._
tos hunemos fur.d.8n-:nt01.S, no d:l..reJ.1.o à auto1cto"':::J.naçõo en!: r o
vC", na igualdade deI' Ec;tados, no oclUl;ÕO p3cf::~ca dos ccrflJ.ton
i"l.tc.rnBCJ.omds, na defesa da poz, '10 reiC:iJ.o ;:; Dt':rCS nt..~J'!a'.;'is

e ao tel'rorJ.$!l'o c no coope"'Dçso co~ teios os povos, pa' o e 6"':l.an

Cl.povão c o proGro.cso d;:; huret.mdodc.

2. Ih cQr.sequSnc:.n, e-; coso alJ:um se el!:pel'ha~á 01:\ Cuerra de
conglUsto r direto ..o~ ].n:l.].re~c~ente, por 51._ ou C;::l alJ.nnçt; com ou
1.r08 Estodo'l, e 50 reCorler13 li Euerra f!e nao c~.lbcr, ou se tr<l:o
(5t'or., recurso ao arbl trem 'rto ou BCS nc1.OS peci.fl.cos de so'!.uçao

de con.flitos, re;::uleios por ~rb~os :i.n"e=f's=~onal.S de sc"'u::-en.;e.

de que pert1.cipe. ti

JU5':'1F1Cl.:!\' "

A etienda Vl.sa a s:mtetJ.sar o tQ}.to do Pro.:;eto, çue, no p<lr

tJ.culer, é,ropet-itl.·...o e p:::-ol:lXoo l~entêt'-se nela os 61c.,:n'to. !u"t

de::n'Jl1~B::L& do ProJeto em fo::l!'c ttS:ts e.r.Yute.

EMENDA lP15830·3t:= COllst~t\l~I1te KO~:~"-=-I1_IA -.-__---,J tTPM~;"°:J

tJ Plenóno ) t%7;~DW
n ...".""",,',------------,

i..bra-l>c un ca~:ttulo no Tlt.ul~VIII _ Da 6rdet' ":'CO:lÔé:i.ce. e :"J.m;r.

ce1.ra - do sct;uJ.nte tear, su-;Pl'1rn::.ndo_se, em con.cel"lu:;l"~2C, os

Brt"!.. :?11 e 312:

"CAI'fTULO ••
DA QUESTÃO U:tJl.,MlA

"Al't.22. A um.ão del'1.n:lrá as d:l.retI'J.zes de polí.t~ce !::<:lcion'"

de d~,!;envolVJ.tlent() urbano no pleno noc:!oorel de d;;:sen;roh-;'':J':~c

cconô:"..l.co e .coc1.Dl, de acordo COI::: os seCUJ.n'::ez :pr~nc!pJ.o.;:

r - adquo1a. d1.str1.bu1.çDo e<;"ac:Lal das porulações 2: des
atJ.~J.do-:l.es eCO'"1ôI!:.J.cas, de ro::co B p::-orricJ.ar o ds!:em.'ol""J.::l:,n"o

eçl<.ihbt'8do dBS reGiõesj

11 - neãncrae da quolJ.rle-le de \'::.dD b.lINmS, ccnce-veeâc 1~.::1- . ,
cecuz-aos nat.ur-ea.s c proteçso de patl::L""o'-.:l.o h1.zto:,:l.CO, -\'!tnrlll I

e er-caent eã ,

. II1,rt •••• /. pr~,.::ie:!E':le urbano cun-j-a sue f'u ....':~c ='. '~<::l, \

qu.md n et-en1e B~ e~·:l.Gcr::':La5 rurueccrv ea.s de or-teno-êc do o:::. __ac

cxpr-cc..c Cri leí: c flanoo!> ur~apl.=":l.COS,_f':: a ::,,:..r,s h:":l" ....êc , - J
balbo, ca-euaeçàc , le=.cr: seuãe , educc:ao e tt'<"r:: ....or-se , J

§1!:: - A Lca dof:l.n:tra o rC(i::.me Jur:l.r;:.J.co dn r"'cT:-J.c,,!~ke u- ê

DO, de rcrca a t'H;Q:ut or:

I - st.lje1.ção do d2I :z..t.o de COl'str,.l::Lr e do uso do acj.e éJC'~

pâ.enos e ncrriae urh,m5.Gb.cnG !:'u:'J.c1.psit' I- , ,
11 - rC-{;lll(l~'1.ZtlÇBO fur::!.J.t.:'J.D ti!'::; a ..... ca s o~u:-""c" 'ocLnc .....c-

pulaçõe~ de" h<:l1.)"O r-r nda ,

§21.1 - A pro"'!".l.c.=ntio ur!-l'I"ll e a '(l.~~h-1:~3ri r" ;, .... , .... ~ ..., .... 

»e rans ucbonoc 1'010:-50 cer- 'lesaprorr:t.o::!o5 For u.til:ldü.lc j'ú',"'!.- ~D
ou ant.ereuse seeaat , med.::.&rote ~usta J.l'der.1.zaçeo, na l;.uel 'l"ro se

rão aucLu.ldas ec valorizações dccca r-enece de plenos, p!.oJC"l;c:, OÜ
açõez do poder rú....âace,

§39 - A casa de r:ol;'r.d1.a do prorr:letfrJ.o só fo.=cr; ::!".r dcce

pro;'lrJ.ada com o creeavo 'Pat;;3~cnto da anâe-aaecêc em n).r!''Õ':l..~o, ar
eee da J.!:Iissão na r05l:'O, esfvc acordo ce'Iebz-edo e.. ~l.:b.o:::.

§4S - o poder ,::,ú.JI:t.co COl:! base ea r-oreee ou :-1,,' o U:'~ll""J. -';5,

co ou hob1.tac1.onal, pcãe e}:1.E;J.r do p:torric:eóTJ.O de acLc u~'"lc:-o

njic eda.rxcedc , nêc u"':l..liza:\o cu =l.b-ut-:.J.izd.o que r-rct cve

6ê.equBd~ ~prove:.taocnt:o sob pe~6 de p..trcelc::ent.c ou !..~:."'.!.cc~iio •
cO'l'rulsorJ.tl. ou de. ê.eccrrofrJ.cçso 1'0:- antccceee eccaeã , !to'-~:l:m:;c

pOGO::1~nto da 1.n<\e"r.:lz/:,çÕ:o ~n'll titt..lo::1 d~ rlh"J..lo ~ll"b..ce , co- c1h.
sufe de C7<:lt.O co:::-_cçeo 'l':::r~téria, '!."!..;:t:o~é.ve:.c c- \'.t-~c 0:';:)$, ce
parcelas on-raa s , J..cUtl~ fi' succs-o.i ea, l'C':'c..SCJ.CBS dea ':lP'O$ Le .!.tJl-.

re!:ul:~:~: ~ev:~::s~::::~~:or~~l~~::~1n~:h;:~~~~o:~:c:;,:~~~:;.
ro:'" seu p=orrie~cí-.!.o. J.. lcl. d-:~"'J.:,á o:: c:-::..<;6n,c:l::: u.....o c:::: qu-:: ~

a a"" :u!:: 'c.. úbl:lca ~U[; 1" 01.0\ e:- ~Cl' o O ir> c - _::'~:.' c "'c:;u-t: ~:'n

aqU~le sobrevt:.lo::::".

IIA:-t: ••• Tc.dcs têr d:l.r;ito a çu~ a c~"'C'~e_ccja u::: e=-:-::.,.c
le CCll'/:z..V l"cJ.o SC"C2111 cleoocrot2ca c 'ia reollzeç-õ!o G.~ \'3:io u'l :'T!l

ã:l.(;!1ü,.., • .. ,

Pa.rG~""a:o unJ.co - Pero tento, o rol~:" ::"!J"l::.~o dc' 0:"0 rlc
no!:' IrJ:."nl!:'tl.COS e ou"la~ :;'''.~~J.o:> r::c.::;;;o"'1.J"õ::'0 :;. (":.cr,,' o.

:=~::~::::t~eu:~~:T::E~~~~.l:~ ~e,ó~!.e::~~~c:d2Cç:r:c~uo::('~~ ·;~-~c':~:-l."

t;:l::::;~~~:l:C:;~c:~::~~;a~'o:~~:~~::o~~::~:~:ve~ãc, ~~.~C~~o,

"Art, ". O Eot:do .tSsGerer•• 'o-los. <0" :' e ;:.t :c•.!"J
o d1.re~'!..o de eces~o a f:c.o1:l..e odql.l~:l:; cc~ co~d~çoE-e tr'2.I.i~,",: do
3.nt!.l:õldl:l"!e c S::!t;Urançll, eten:iidos cs S::l\'::'';os de t~F"nz~c.·t~ CO!"'

t).\,o, sDr.eOl:'en'to básJ.co, edu~a~co, t.t:ú1e, laz.e:o c d:--::.s t:::.=-::-o
sl.tivos do .ht-b1.tab:l1J.da-e ccn<i:'CDfl.

til'" - Os pod.ere'> ;úbl1.cos, J.nc!tls:!.ve mediante t!',;:!r·J.~.. c

~:~~~:~;:o~:v:~~~oo: ::;~~:~:~ ;::~:~~;~~~z eec~c::~~~~~t:~:;c~-~~
e r_otre1"'as ht.bitl.:.c:.o-.El~S !,<::~e o. c .."'ti· s,5c :l~s!"Q d::.._c:.~o.

§2º - Ji. ht.bJ.tação será t:'C""ac& d.e ·rc co cor.... ::- to 10 l.!,:;:,r>r-
voJ. v::''Tz!:'!Jto UrDImo, dC' fDrI;'8 CO'1jU'1h a Drhcu!a1c co":! cs 1~-[.l
:}npcc10s df;i CJ.dtldo.

"J.!,:> • • • :":;:,u'.tlc (Jh(!, ""O <::'J:'"do 'ror:='l,:- ....ó-:.C U::'~~"c" r :::. :,u-

~:~: ~:~;::~oad~O::~;u~~:t~c:t~~~:~: '1~0:1~~::r.~~c:~~~::t~:~~;~_
do=>, dentro d ..{>/ rodcctro ur~l\"'C O'..l de e.·pe~sno l\,",1(" ...~, n-:.~:.

zc.mdo-o pera sua t"'O,'CcHi e de SUe !a"'!lJ.~t 01'lUJ.:"l.!._Jl.c_f, o C:<;._

l~fr·..J..O, 1.nde:,,<!rde":l.~e""'ntf:! de ju~to t;{"ulo c bO:J fé, roJ.:m":o -,J';. ..,

rClr ao jm.z r;uo aSO:l.1:l o declare po::::' ss.... '::e.n;9 _ua Ih,:: zO-VJ.] f ::.e
tí' ulo ra"o Tto';r{culn no 1el""J.st:::-od~ :'t:(;'':-1.F. I

.. §~!' - 3e1'$ ~ pÚhhcOJ; de uso _cor-t r:: do ro\'"o fc 1e t: ..o ('=~"-_nl

n~o ::l'Jrnc l:u.::et3.v...J.!. t' c U$UC<:!'~"O.

§22 _ O d:l.reito 00 usu~ar:l.."Eo nor; t .rtlO~ cc .... tc a:=':::J.::o t:f c_- I

rã reconhccl.do umo vez, ao 1Il0Cl',O bcncf::t.c3.á~lO.

§3~ - O J.có\.cl usucopJ.do .. o::: tcr:::o~ õe:'(c $:t~ro ccrz"':l.'n..

~.be'1l de far.l~lJ.fl, J.mrenhOlóval c J.nshcnó\'el rHo p:l:ú.2.0 do ~"'1.r

sc ancs .. li

JU8:'IFIJl..l'I ....A

O Projeto não acõlhe nO"'l:1OS rc!'erc..,tec à q~~e:tãc 1..' ~"'''J,t";:;l

vo o usuCD"'1.ão CS1- .c'lel. Ora, a rl;.!"o:1::: u"""l:'s""-c é to;:o~ êc ':"::::''1 al_
ta J.t:lpo::::"târ-c::.a, Iro-men .... e no BrN"J.l con.tClr.rO~~reo ::;.ue oc t~oJ:.<::-O:'_

mara CQ Fü{S alte. ~J'~e u..b~n:l..za:lo, sc~ I;JU!l os c:t1a:l.'3t" p:.-.r~r~:::
GerI: 1.nrro.~(J~trt..turD DCQ;uc'ia a seu vc!'t2.':2.r ....co C!'_!:i::::.':::.:::...to (' "e;.

que se rnadern:z.ze:EsC .... {; lrs-rtlri·,mhsl de: ordcreção u::-"e""B 11~~ rs-

~itJ.sse o ClesenvolVlé:er.to u"'b'r.o de ~o=.o herr::om.cso e de. :'o:!W

a!:õsq;t..!'3:' a.os t"C~t'=O~~,", U"" 'ê:.::::~ erlO c!c "-l.d'J cc'" c;.t.~ll.~!):::c c:.~'~~

A ci"'end<, V2<>e a cC'r iCi!' e ..:::o 0'''''0 l('CI.rl:i. do ?7o.:;e"c.

§ 3Q - O t1ansporte de M"lSsa. inlra-urbano ou interurba!iol
sará int\1l9rado, sob e::-ploração do MunicÍ-pio ou dos Estados interc§.

,sados, ressavalda a criação de empresa cQmunitãria-coo?~ratlvada.
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TIé~lfNDA ~IOOInCI\TIVA

!llSPQ5ITIVO EIICflDflQO' Artlgo '116

JUSTIFICAÇÃO

"VI - Leg a s Lae c cb r c a cr;l.aç!iQ. a. a ncc r pc r a çjio ,

fUSdO e o d ea mambr amen zo de HunJ.clplos,l obed ee adc s os teqUl.Sl.

tOS 1lI1n.lmOS pr cva s ao s cm Le1 ceap Lemenear- I:.stadual",

A emenda fortalece li autonoJ:ll.,a Es t.a du a I Atende aos

reclamos de cu ecncne.a de centenas de m s cr r ec s l!. Comunl.dades 1~

Aercscentc-se ma r s um J.U1:180 ao Artl.go 57, conforme

segue.l
Dê-se ao §l2 do art.416 a seguinte redação I

"§lº _ O casamento ser-é c rva I e qraturt,e a sua cetcbrecac 0:

processo de habl.litar;;:o seré gratuito para os caren-]

tes na forma da lei.

EMENDA lP15835·4
~.1illtüdo Oon.lfácl.o de Ar'dralja

JU!:>TIFlCATIVA

A l.ntograç-do dos 1"Ie~os de transporte num sa s aeea unificado

é de toda convnntêncaa parü as estruturas de produção do Pais. _

Evitando superposições, confll.tos de Jurisdição ou co~~~d.it~O
ria, a regência centralizada, num Conselho rneeemoaat , 3u).ill.3rá o

Ministério Civil coMpetente a atingir o obJetivo naior de circul~

ção econÔMica com atimi2ac:ão de custos

O segundo ponto fulcral da emenda é a eeccneãc sodial hum.!!.

na designada li. reaase trabalhadora, que passará ê exploração dl.reta

i
da neveçaçâc ccnercrcã , através do Instituto da Proprl.edade Social

AUt:o-Ger!d::l. um. avanço social sobre a atl..aÍ subordinação e ':i!).ClI..5dO

a.:lsalariaóas, e na direção de uma sociedade reaí.s neva

O transporte de massa, e~igªncia da pl.udução urber-a e conv~

niência das erapreaas industriais e de serviços. requer Governo pl:bl!,

co ou social, para antepor-se aos atuais vfcacs da exploração priv,2.

da eompeb Lt.a.va e aos conflj tos urbanos decorrentes.

JUSTIFICATIVA

tr-eteeentc esoe
t.ratanent.c eSDecl

No art 349, § 2Q , onde se di:z ll

c~al às entidades filantróoicas, diga-se d '

al cara as ent.roades sem fins lucrativos"

EMENDA :lOD!FICATIVA

DISPOSl1IVO EllENOADO,:. A~TlGO 349, § 22

JUSTIFICAÇAO

..".

lucrativos.••

Nossa Sugestdo de que passe a constar'
e tratamento e~oecl.al oara as ent~dades sem fins

Justifica_se a medida o teor do ofício da UIHIJ,r.P/RS

(Federação das Cooperativas Médicas do aa.o Grande do Sul) q6e
abaixo transcrevemos:

Consideraneb que:

Senhor Constituinte.

1 1\ intenção do referido crcccr tc , na sua redação original, 6
considerar como rcrçns nuxilJ.arcs ao Sistema Nacional de Saúde
aquelas ent.r oacc,e que não fazem da Itcdr cdna una merendoria

da saúde una fonte de lucro;
2. A cumeter tctrca de r.iLant.roo in r-stabc.lecc UM vInculo moral

ent.re os instj LuLdur-us d.1 ent rdndc c os des t Inatri r rcs dos seus

otijet.wos sem que,r-xcllln, a or-mc.íoj o , que enquanto meio, n 'infi
de seja rente jucrat.Iva e a MeclicJ.flo objeto de ncrcncra , tal como na rea-,

ll.dadc ocorre,
3 loda cnbdade legalmente recon!lCcida como sem fl.ns lucratl.vos

tem lraços de fl.lanhooia, ao Dasso que nem tod<:l entl.dade filan

Lróoica disoensa o.lucro, segundo exoressamente reconhecem

autorl.dades esneciall.Ladas

Solicitamos seu máximo emoenho no sentido de qt.le 005

samos ver o parágrafo 29 do artigo 3/19 (Seção 1 - DA SfIl)DC) modi

ficado em <:Guas oal<:lvras fl.nais. como orl.glnalmente h9via sl.do

oroDosto pela Sub_Comissão de Saúde.
No fl.ote-ProJeto de ConstitUl.ção distribuido pela Co

missão de Sistemabzaçdo consta·
li ••• e lratamento esoecial as entidades fllanlrúoicas

EMENDA lP15841·9 .",.'---------. c;:r-""P"D"',:--J
[! cQt'srITLlWTC FLORICENO PAIX1\O _--1 C-. .---1

Ad1Cl.Onl..-SC ao "capu r" do Art. 475. do PruJ~to de cc ns>
logo após "I palavra "adlltln1SLr"lLl.VOS". a exp r e s sjio "f'ORtltUl.ção,

OI:.CLARAÇÃO Dr: INCAl'ACIDAOr: rrsrCA OU m.r:rAl.".

JUSTIFICAÇÃO

A emenda v i s a a qu e certos ncee s e exp r ee s Sc s ,

come r anm s Vl.':UI1l.S, Jd anee r pc r ad os ::Io_domlnl.o püblu.o e D. cu.!.
tura popular. sejam ap r e pr i a dcs l.'lolvl.dualmente pela formall.dD.

de legal de um r cg as eec ,

Ac:ro.sccnlll-SC ã letra "f" do a nc as c 110 do Art:q;o 12,

a s e gu an t.c e:l.prcssão
f • "exceto aqueles Jií a nc or per ado s ao patrl.mônl.o cu 1

Lu r a I e ao llorü:nlo pübllco"

tiUltos ex-ml.ll.tares, Comprovadanente enVOlV1dos

fHl!,lllCOS no passddo, Julgados nas Audltorlas ~11lltares, forarl de

clarado,: ,lnCalHI2:C:S fl.S1Ca ou mentalmontll p<lra o ec-(vlço nulltar •
con a observação de que "pode prover os melos de suoslstênc.la", I
talS eX-mll1tares posSllulm e possueM condl.ções de saúde sat1sfatõ

r1as c que podem ser conl'roVado3s.
Como rned1da de Justl.ça, que se possa fater 3 e).-ml.ll.ta

res de cara ter 1ntegro, que defendel:'am, mUl.tas vezes com o saC:l:'lfl
ClO da pruprl.a 11bcrdade, .1 Ordem Constl.tuclonal Vl.gl!.ntl! até ent':o,

c que pelas ra~ões aCllna e!ltão ate (Os dlas prcl>-c.tltes sofrlln!!'O 1n

JUstas d1scrlnla~açÕe$' deve a ~lise~1Jlel.a Nac100al CO_I~~t~tulntc pr,2
(:cdcr a reparaçao J:Icrcc~d..., apos tao lousas e sofrl.das <:lnos de JC

jum dClnocrâtl.l"o

Esta emenda se faz necessãr ro, porque a qre tu rdade , "da-I

La vêru.a", deve ser exceção e não regra qnra l ç po r s acar-re tar ra a re

duç;:io cumpuLso r-La da remmereçüo dos auYiliares de Ju~tl.ça,responsávelr

pelo processamento da habilitação de cesementcsv teccmcat Ivet com os I
prlnC'íplmgcrüls que devem balizar a NOVa Constituição.

EMENDA lP15836·2
1') senaee r 11,'II"U"TO or LAVOR

--l

I

I
I

I

i
!
I
i
i
i

JUSTIfICATIVA

Arti~o 193

Suprima-se f ?~ do artigo 1S3 Cl e xp r-c e s Ec.

EMEtfDA SUPRESS!VA

A pr-e enn tu emendA tem p nr- cbjet1!o!o rl'tir~l

da taxto li e xp r-nae Sn "habilitaçiío o". vista que acr-c nt e o ror;:ls

tro civil devn tor o cOll'pot.õnc:l.a B Qstrutllrl'l f"1 n r- ·n""'-l ~E!"e 

IlrOCOSSQ do htlb~litllçêo do caneman to • Ne s ae c nt r-ut u r-c , incluS'I.

ao contoec1r'ionto!l suficiont.os da lei das RO&:!.lltroll Pub j a co s , ce

Cqrro~odorln da Justiçl), do Codigo Civil Orü~ilc:!.ro o s r-ccc s ec e r ,

'lua Loria :l.Mposs:l.vol px:l.gir-sc do cldf.lclõos eleitos por Lon cur t c

r.ar!odo,JI1.1r,oz. cem oxperiência 11(31' IHHlB p ar-e cxer-cc s cm e s a n cor

potiinc:l.a. o GanI 09 nc ee e sfir-Lnn C'ondil;'fiet. do ort;<lnizi:lçêo pnr-e i!>-=-

Adfr1c.ili, li r eupnu a ..bilil!CtlU civil o CIir.i

ria! rll!lJt.ivil Q e ue ne et.os ã do DficiiJl co Rogil tIO C~v:l.l, cll..a •

(IIÓnl ern ter- (.llva;>1ado e IlU" cOI,'llotiil.I.1e. e tuuc rospondor':: pele.

..,tOIl do cut r-cm,

A presente emenda obJebvCl compatIbilizor a reda;:!o .§.

cima com o estabelecimento no artigo 199, q,Je Diz. " os Serd.çc's 0E:!,

nlENDA />100!FICATlVA

OISPOSITIVO CME;,DAOO~ Art 12

spguinte 'eda:::~:n::,~:" ~r::::::s '~:~o:O o:r~::: ~:~e:~::~o~ :~reJ
cíCJ.O da cidadania na forMa dCl lei I

\

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP15832·0 _..,," " ~

(l Cons~.!lIintEl ar:NTrAcro OE M/ORADA

Transcrevo.a seguir, oara Justificaçdo a supres.,ão da

alínea !!!. l.nciso IV, do art. 17, oficJ.o que acabo de receber da
Federação Nacional dos Emoregados Vendcdores e VJ.ajantc", do ConéE.,

cio, ProDagondislas, Propragand~istas-Vendedoresc Venclcdorc5 de

Pl:GdutGS F'armacêull.cas.

SUPll.ma-se a alínea!!! , inciso IV I do art 17.

Et<'EWOil, SUPf..CSSIVA

DISPOSITIVO E'~W~ADO' Art f7 1 alínea!!! do inciso IV.

A federaçiio nacional dos Emoregados Vendedores do Co- I
mercl.o. Ptooagandistas, Propagandistas-Vf'ndedores e Vendedores de

Produlos rarmac&uticos, órgão de cúpula nacional, l"eoresentatl.vo'
das categorias diferenciadas de Vendedorcs-Pracistas e Vendedores
-ViaJantes, bC'm como da de Prooagandistas de Produ\.os F"armacêuli
cos (Prooog;Jndista~,Proodg"lndistas-Vendedorcsc VenedorCls de Pro

~~tOS.20ff,;:rrJbdcrW.\fP.Q]'1'e rC~~1anenLadds, respectivamente, Dela Lt"i
n!2 6 724, de 1'1.0/.75, face ao QU~ consta no inciso IV, alincn
10m" do art~go 17, do ProJeto de Com,tJtulção, se dl.rige a Vossa
Exce1êncl.a, no scnLido de olcitedr EI-ICNOf\ que possa gõlrontir

direito de reDrcscntaõo das calegDrias dlrerC'nc~adi)s na nova ConE.

titulçdo, pelos seguJ.ntes motivos:

JU.!:>TIFICACÃO

Supri.na-se o pndi&rafo 29 do /l.rtl&O 59 do Pl:oJe:o

Cons tl.tuC1onal.

A compctêncl.ll. de c:st.1belecer os rcqUl.S1tos para cru1.

ção de novos tlUIll.cíp10S deve ser atrl.buida aos Estados e não

UJuão.

Supt"l.I~a-!lC do 1'111 :igraCo 40 ao Art1&0 49 a c~ pressão

••• "oucclcC.ld08 os requll:ll.tos pro.Vlstos em Le1 Co::r.plcne!.,
lar ledcr.:ll"

JU5'I'IFlrAçÃo

A cf'lenda serve melhor 11. autonoml.a J::sta.dual e de\:lons
c:on!l.ançll. r<J t"l!sponsabl.l.ldadl! que SI! espera das Asscm

blCl.3S Leg1Slati.vas.

_______:J fl!iíS'-:'"MGJ
_____~....J~I

ARTIGO '116

--I
I

De:";; ao § " do art 416 aseguinte redação I
11 § Ir.! ~'O ccsal'lc.nto serl cl.vil e gratuita a sua celebr('tçi!o'

O processo de habilitaçdo será gratlll.to para os cu.l

EIolENDA MQQlnC(~T!VA

DISPOSITIVO EItEI\,QADO'

rentes na forma da lcl. •

JUSTIFICATIVf\t

A at~al Carta rW.gna, Já beneficia !COM a gratu~d2dc a ce-I

lebra,=,ffo do CElS<lfllento civil.

r - A presente emenda visa em espec~al a parte refetente &0I
'oc('sso de hdbl.li tação, para os carentes impossibili tados de pdgar 051
custos e e~011lr,I("ntosI9ubllcações e taxas.

ç~o do Poôer Publl.co",e, no seu pal'ugrafo 3e, "LeJ.. F'ederal dispo
rá solJri! o valor dos emolu<l'entos "relativos aos atos pratiea~j)~

los serviços r.otctial.s e rcgistt:Cll~"
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A mc1usio dos hti'"glvS: I Lfí?íCllLc:; iJ ~'.H.';Wt~5 c.a 'fa

"alho e Fundo dQ Gar;:Jlllla do PatrkiinlO 11dW1Uuul. <lo S~~uro-Ces~:"-::,:So ~ e -f~n,

de Gi:rantla por TCI'PO t!e Scrvlço {rG1S) ê d~CCI rênc1a 1õU1ca c a:'s.,)il.~~!~~rL N .." •

ral em razã!l ó se t.r;)tar d~ r.ulcna na qual a arrt!cad;l.~ii:), a flscailZ::ç:;), o c<.g>

m~nto e a responsablh':adc quz delcs deco"rc'll co"'pC.t1'E~.l a õrsSos 1.1: S::5:Z~~:''::~ 5')
CIAl, tl!d";) 1n<:cl1do no Capítulo lI, do Título IX (Oa O Geri Soc1aT) t!:;...~... ..Q..... ~C.

ora e~r-I'dado, ~ilstilndo 1cn.brar que as aliq..lOtas que lhes corres:::crJL- H: [, CCoI:.;r<; ..

l'ldJldas no pcrcc'ltual Que COlT"JÕC a illl"eC,lt.bâo p"::Hé.:nciE'rHi.
,,
I

Vale 1clr.1J.ar que as cÜJ'>?S ;:;cic~ntii:r1J.s t5~ZJ c.;c!J <: I
JUl'lSdl!;:iio d1:s Justlcãs EstaUUtl1s. com Iwltlphc1dad~ de êecl~êe:s dsp;:res c 1 ,>~_ \
!'las 1d~ntlcas, por se dlrlglrem os rcclJoOSOS CSp:lclfH:OS a TnouralS (;::;~ :;>;;,... :

Quanto ao seu njm~ro, aponte-se que. ro Foro do R10 de Jar:elro, hâ at.::lé"rc.li:S c.esi1l, I
nadtls pilra o sêculo i.XI. em ações de nto :'tmarlSS11r..o. re1olt1vas a J!C1t!_n:i:!S ~c Tr=. \'

b<:llo. Dgnte ue tal qua·!rp. a unlfol'"ndilda de condutas JUdlCla1S e SJ;' celc"léJ.::le

se H pãcm por :;-ere/llóbnas. \ I
A solur;ão e dottlr J Poder Juu1c,Jrio de Just1ta crõ!lrli!.

e~jleli'lalTZada, COl'l Juizes práPl"lOS e pr1Vt1tl'lOS, CC'rr umI-!lIn~tér1!l Públ1ca rJlsc:.m7

\'el e dtuante, sc~ S(lbrecilrg<lS f Ie..: se eV1clcnC1a a d1sp:r1dade de ;:ssu' tos t d~ út.J~

tos. tornJ.'ldo dlflcll, Quando ....0 1nsuf1c1cnte, a atuaç<lo do nil1S zelos:::"e CCH~~L.tr:!!. I
te proflSS10n;)1. Asslm, a SE'c,UrtlDADE SOCIAL, cmbil~aJil eu :;ust1ca espt::dflciI. IQ':;!Jl I
~:r:o~~~~s;oC~:)::~;.COIt1 sua Mlss50, Jilma1s se tornando o caldo de cu

1L
..lt. éo cao,> & ,

Tal co~-:o acontece na Justl~a T"<:1.1:1111~tl (:;~e i~S:Ul

um tfata~lenlo tojo espec1a1 Ililra que as causJ.s se d~ser.vo1/<1rn cr:.ll rnjJll.._:) t. <.':c.'lt;':.

cerá nJ. Jusllr;:l. f[jrãrla, cUJa prolloStil de cdação fi um ll..clilllO ln~,)~slH.l c~ Sti

oes{ll"l1zado. as causas que envolve/ll clneItos llgao'us ;]:p.'cNlc!énCl<1 ~cc,eJ r!!ccs::ltr

de :.u1ucõt.s lnlcdlútas e prou~ndas co.n saber c eflC,enCl<l.

DE Gf\lü:tTIA POR TE!l:'JO DE SERVIÇO (mesro que \~nha a prcsparcr- a s!.!!lc!st;o':.:: (./l"'C:';
da S[GURIDflDE SOCIAL - I\rt 333 do Pr-ojete da h"va const rtmcêo , peseince as ccnt- ,_ ;
bmcêes a eles cooprcendtdaa a compor o FLdDO f{AClO,11~L DE SEGURH!;j}E SCCI,..l e da :'5- i
S151tNCIA SOCIAL), necess rten de nator rapidez nJ S!!U processaeento e, s')jl(~tl.Co, ~r: I
l'li'llS acurada espectejizacêc nesse processa-ente, flor se const.tuire1 te ts cacsas na I

- - - Ipercentual rnajnr-jtar-ru entre as 3('lJCS do mtcressa da I)n1<lO, SU.lS lIUlo::.IC'J1!iS e E;:;",r~ I
scs Püblicas. E tstc scncnte sei: conscgt.ndo sentcr.dc-se u-m tnü a-i:s::ruLra ede->J-I
da para a ep'hcacãc da 1C1. o que se tcrnarâ vrâve l C011 a cr-tacêc ó Jt;sn~i' pr: 'I _
DellCI1\RIlI, C011 seus JUIZES e TRiDUlIAIS PfiEVIomCIl":RIOS e llIHISTmIO pCt!uc~ JA p.... i."l'
OfHCII1 SOCflil, pcrreuercntc ccsvtncutcccs dos dcnm s Juizos c Tnt....::is I:'"t:Ji:!rJ.i<;

(rr-rbuuets e Ju'fzcs -doTraoalho, Tr-rbuna'ls e Ju'lros tteno-ars, Ir tbur-ars e Juizes
~hJll;ares, Tr-ibunms c Juizos dos Estados. Dlstrlto federal e TcrrltónLJs. e inDu_
nars e Juízos AgrlirlOs) ... tndcpenõc-ites e pr-ivatrvcs,

Isto se ter-ra cxtrcea-ente su-alcs c coeic-te "'1,),11':[1) ~l..

constdcra que as causes 1etatwas ã PrevHI,nclil SOClil1 se constm.cn, c CC·;.T~,,~;S <:0:;

de AC1dcntes do Trabalho, sea qualquer d\iJlda. CIl cerca de 60~ {cesse ...~ .. ,",Cl c htO)

de todas aquelas que trallntarl peta JUSl1r;il Fcdcru'l, E, peto prcçno rel e tSr.o la Co

nnssão conatrtu'lda para tratar do assunto, essas causes estão -o-rcsada- n"I",(.l12 õ;
gão, onde emJunho 1936. üavra 932 767 (novecentos e tr-mre e d.J1S r:'l e St.'t~';':'llo;
e sessenta e sete) processos pendentes

_ l}csconhecer que a SECURWM)E: SaCIP.!. (';lI rou·<,! c sl~-l

sento de mator urpor-tancra dentr-o da CCCnO'll1i1 nacrc-et ê desccnl.accr- a rccb íccc 5r::'

elal e contr rbuu- par-a o r-âprdc desenvctvmeete da msat.tsracãc çOj::ul,-r U }li"O,'OI :

\cões Jal'I:l.1S a'lcançndas Todos rectenca da lroro51d:llh CO"1 CJC es ca:..::a:; prc.I.'::"'';lii~

r-tas S-J prccessadas , tanto na sua fase ad,l.ln1stratlVa quanto na JuJ.cla1 E, r-c c r

tal1to t F.tTtO nars que quclqcer- outro pt-cqt-ama de goverl"o, a Segurõd::ce SO:;:l;:l J~

at1llge a quase totalHJlldc dil pOfl!Jlaçâo brns1lelra (c':ln il pretensão clt! Ulli,\lr:;;"llzj'_

la) sendo responsã...el. d1reta Ou 1ndiretar.'cn'tc, pela sobrevivênCli1 de di!Zi;I,<:S de

mllhões de braS1lelros, st:gurados, depcnde" os ou ass1stH!OS, fl!'1p-:rat!a a Prc' H~Gn _!
Cla, UnlCal'tente, nas contnb..nçijes de empregados e C"::;J1 :l!)aaorcs, cnfl ent~u, a I'.')'
ma1S de d01S unos, Ull'a sertsSlll'í) crlse f1nance.ra. deúc1a<lil utluvés t!c uu 1R!lS.tu_
da. campanl.a de cOIl.bate ã fraude e ã sonegar;ão. \ • I

Ma", mnguê'11dcsconhece, ta'lb~m. ê Gue a at'..;:.l S>tuil
r;"30 SUp:2l'av1tãni'l. do orçal'ltl:nto a Pre'/ldenC1a é, lnfeh<:l :mte, pro.lsó'HI e a Lns~

d<!ver5 recrudescer se medldas ,'revcnlwas cfetl'l1ls não fOIeM tOl1<1d.::s :CdHJuS I;UC

vtmharn dotar il Pl"c'J1ucncla d2 melOS eflcazcs não só para fH;Cahzili' e COH..,illtr a
fraude e a son!!llaçâo (o que CF feito através de U~:J con::tilnLe ilcãa dt! SU) f>-:'::;:'l.-::l_

ciio), n.as tambem de raplc.!z e eflt.1enc1a na. c(.úl'ança d::! SUil div1dil iltlVJ e 1.:J J!!fc

Si), cle seu pall'llrõJ\lO~ provldênclils esSilS que só se torr.':1l30 p:>S~llCi~ se fj fo~cr

Judll..,ál10 cstlVt!r el,l cond1ções de aprcc1ar e Ju1g)r, co::! a rilplJc.: I_CL:;::.l, .,1, ils
CllUS;S que lhe fere'lI apresentadas.

"'"'"iJf.....
Morllf1que-se <2 redação do jnciso ·1-"(lo art 276, s_ ..::.

tJ.tulndo_se o terno "Impo~to tio Est<Jdo Sobre Cpe:-uçt:;es re_<.:. c S •

à cJr.::ulação tle rr,ercodUTHI50 e sohre prest:;çtics de ~o;rV.lçC5" 'ui

I ~"Imposto Sobre o Valor J\tllclonado I flcando u scguwt~ re"'.::i;i:o

PIOCllrZC!Drlll rt.ral da U,11;)h no~:\C~~~~~'~~~~~f~~~t~~L ~~t~~t;; i~:'L~ ~:~I'~:;_~J
projeto é cssel'lci"<1111"C''1tc di! práprTa Ln1ão, CO'Tl recursos llróPI'\OS e ce ;OítC:> f.. ..cv,~- f
tas e def1nldas. O (11n1ster10 Pu:"hco ~1l Prevh-:r.cla. ro exercíclo do "cust, lCÇl1_';", ;
no descmpt:l.ho de suas nOITlil1s.atllbulç{leS, deve ti.[jlr CO"1:1 f1sCJ1 Ó L..,1, Z::-Z=llJcrcr
menores e 1nCvf..'ilZeS, com ildvo~ad:J dil soclc,b.de, de,-crso!" c!c 1nteresses dl ......SCS. e •

que tenha pOr l1lster. tanbêl~, os plocedlH~htos pcna1s. espr.ciflcos lia $J::l ô'ca, "t, ;
tlC1:!OC'nte todas aquelas atr'bulções d~ qU2 cU1da o art, 233 clo t-~~;:.;c~t:::'~, s:.1'l C":"~ i
n.Q co .Plellãno, de forma ld~llt1ca ;;lOS cole~ps q~c loh I os ~l.:C!rcs co "'l\E.~:irl;j !.i~ I

.bhco da união e d3 Jusbça do 1'rabillho. -: 1

Paralel.-::r.;ellte, e cou a C'es::a h;,ort5rcia cc· ~"o ~ Ct:- ~
fQsa do patru Ô1110 fi resguardada, os se!lul<i.tlos e contnLu1çÕc5 t!t]VQ;;,. LeI' :..:.:! <:,.,.,. I
Çll rS:~nJa e eflcient~ pari:: a solucão de seus casos, Cors1deranc!o-"e ~:.-.': a Dl'lVH..~a_ !
ela Soc.al tem caráter almentar e se tOl'l,a 1ndlSpe'ls~\d ã p"'6prfa s~=rc",\C' Cl;: i
úos que dela d2pemlelJ. torna.-Se fãcll conc1Ulr q~e os ped1dos cr;ct. 'lr.l ~~;s; ã ~.JSll_ I

C"il não podem flcar aguardnndo, na 1nterm1nSve1 fl1a !.las cnlhi)res d~ aç5es ü stil~Ul I'
das ã JUstlca Federal, a sua vez de Serem ilprec'.:t1os.

Nas ações prevHJenc.1ãrul;s, :l Jcclsão t1rd1a de U~ PIJ..!.

do, qUilntlo fa ..or2'vcJ. encontra ~ l ..teress.:;zo Cltl SltlJ,)C~O tão trinca e Cti·_J o 5nl;:' I
t.ão ICJo1tado que pouco ou nilt! representa para o rt.conleC11.::!nto d~ st.u L11_1:O. Z, I
Se desfavorâve1, prestou-se dLsneccssiirlaO::::'ite iI. fJ':~nt~r Uo!a c:p~,t:r,ç3 r:.! .",,:/ 11u- li
s50. que, D'ultas vezes, acobertam mterllsscs escusos l.b terce1ros "~"'e,t:: L'~~rt.S

I
!

I
i

\,
I
\

r

da \
.

e da Prev1dênc1aI,

pios, da adUlinistração direta ou autárquIC"::l., que à data

prO'"mlgaçl1'o desta cnnstit~jção ccnrca, pelo r-ene-i, doi c

de serviço, preoeeõce incl\.!:;liv~ a ad'Tlinistrllçào indireta.

tandlJ':

I - Compete ã Justlti> l'revldcnclârla process<:r e Jul

gar as C:lusas or1gmalfas de questões relatlVas e assuntos da Segundade S'Jcaa1, nas I1
5l'cas de Seu custClO, da Saúde. Pr'l;v1denC1a e ASS1slenc.H!. Soc1..1;

II _ O processo p.crante ü Just1t";;l PreVld~ncl5"";a ser5"

gratu1to-, q!Jando do lOtcresse OI! segur;;.dos ou a!õs1st1dos, prcva1ecc'l,!:Jos pnnCl(lloS

de co.lcJl l<l'cãa. locilhzação, C:Ctmalllla, SUllpl1dd<lde e ra01dc:z. 11

.; - Insml no Capltulo V - "DO lUmSTEIHO PCC!..l:O", ap5:l

o § 39 do ilrt 230, o parãgl"iJfo segulnte I
§ 40 - LC1 orthn5r1a or~~nlzar5,os qUildrus tl...s I.ln\:.t.§ 1

r10$ pi:IJJ1COS Junto iJOS TriIJUll<1ls e Juízos co'::l))etentcs, dlSlll1!JU1m!oos s:vs .,c~.J.>I'"(.rs I
apeni:ls com re1açâo as at~ lLullções que lhes serão COI"etldil5 para at!!nd!!r t:!S SUilS I
rcsl~,ct:}vas CSP!!C1~lZacoes _A~~ UI\1 lnC1SO no <llt. 231 n'Õ.zrelzr.cc-'i;'
~ ,,~,,'" A<A'-"'" fi- _-J«, I
.J...~}t.-eY- O

·,V, • O rhmstêrlo Públ'co da f>revlderc'il '.

v - Hothflque-se a redação do 1nC1SO I ~o art 232, a':rel!

I
I

E fato pübl ico e llotõrlO que as ClIusas cm cue a PI P\'l _,I
dG-nc1a Social e mteressada, l1C1USlVC as rc1atlVas a ACIOEllTES DO rql~S!'lHO e FU;,JO I

YucléUl~k X-"'l :;p,s/:.c;k. {.~~~~~çtÓÂA""-1 _ I,{./. A I o-t. d~·fj7r?-

~ Pela nova Carta coneta tucaoneã., f~cEllil daapeneadas toê.ClJ

as engêncJ..as pr-evant.un na Leg-:Lslação ordJ..nárJ..a, no to

canto ao amparo aos ex-combatentes que tenham ccmpleta_

do 65 anos de idade.

Art, 212. - A Leí d1SPOI ii sobre a orgafllzacão, a cc ipe

têl1Cltl e o processo da Just1r;a PreJ1clcnC1árla :l a a-lUiH;;O do lúI1l.st5no Púr:hco. oE,

servaúos 0$ pnnC1Jl10S dcs1..\ C!lnstllulçi:ío e os ScguIntes:

TodavJ..a, no tocente à le,sJ..slação que contempla os ex 
combatentes, para flnalidaüa análoga, sofre hOJe, e aofra cur~os.2

mente um pequeno gruJ.oo de ex-combatentes, os efeJ.tcs da J..l:lpossib.;,

lJ..d~de do exercerem os seus dJ.rcl tos em J.f,:ualdade de cc.ndJ..ções

não apenas com l'cla\íio no ael1Jlunto dos aposentados CJ.V~SI ccmo _

ta.nbém COm rela!,-âo a todos os setos coleGas ex-coIllbatentes, num _

flagrante de dJ.sericJ..onarJ..smo. f:ste, é o caso dos ex-corr.batenteo_

especJ..aliatas da AeronúutJ.ca, portadores da C:ruz da AVJ..e.çüo, que_

q~e pela atual legJ..Glação, ao que tJ.ldo J.nfl-ca são VJ...;tou cotlO sé

t:t.veasclll s::.do ...8J..O combatentes ou combatentes de llleutJ..ra~ Isto_

parque. por força daquelas leJ.s e até de dJ..t1posJ..tiv05 const:t.tu

e1.0n2J..S VJ.gentes, estão hOJe :ullpedJ..dos, mesmo após 00 65 anos de

l.il.ade e em que pesem as lutas e o~ esforços dispendJ..dos em tet::l!)o

d& b-uc.rra e nas frentes dc batalha, de exercerem o seu dJ..reito _

à refCtnt.a e à aposentador:1.u, exceto se, ccm:pprovarem uma qUdSC _

qUe absoluta lnvolidez.

Ora, quantos ex-combatentes esta r.a~ão conhece que em
bOra moureJando na vida c.l.v3.l a1.nda. hOJe norrem os efeJ.. tos das

eequela.s da guerra e nem por J.5"lO jama3.S deixaram de ser pro1"Un

damente úteJ.s e J.lllporta.nten à soc:t.edade bras::tle3.ra.

Por tudo isso, parece-me que níio serJa ped:1.r delllaJ..s que,

ao completar 65 anOa de J..dade. qll.."U1do já se encontram no creptÍscu

lo de SUas vidad, 08 ex-combaLentes tenham l;arantJ.do, pela ConstJ.

tU1Ção do seu !'a{:J, o dJ..reJ.to de se reformarem c apOSentalem $em

ou t.raz exigôncius e

É pOJ..s, JUbta e de d1.IeJ. to a presente ecenda, até porque,

eivada de uma VJ..SdO eq.lânime e humana que vJ..rtÍ reparar a inJ..quJ..dadc

Já apontada na legJ..r:Ü.:lr,ão V1.6cnte e rc-parnr a d{v;ula do País e. da

consciêncJ..a I1acJ..ona1 l.rUo. coc aqueles qUO lutnrom pelo. liverdndc.

~CA('ÃO

A LegJ.slaçeo braaa.Leaa a que da acxpLana, e reL,;1.ole.:mmta. _

os dí.reaeoe à eposentedorae de todos os tra1a.1h!1dorcs e .f-k"1cJ.oné

z-aoa cavfe , entende e diecIp1:lna nce vér-rce dJ..p4.0lJae lc;i:l.J.s aôbre

a matéria, que qua.lql..er cidadão, ao cOl!lpletar 70 at.O!j ue ;!.tlade _

passa a gozar de todos 08 seus dJ,reJ.toB à aposentadorul.: usufrUi!!

do ãncüusuve , para efeito dos meamoa dJ..re:itoB, do eeu te.ej,c de _

servJ..ço, de mJritos adqulridos, dos níveJ.s e promoÇões ccnquJ.sta

das etc.

- I\clesccrte-sc, no arl 1&7, U:l rtl'/J ltC1"O, hu;~rad3

co~'o 1l1C1SO IX, com il segulllte rCLação

... II~. Tr'ibun'lls e Juízos Pre'l1dc'lcúil·lOS. 11 --------I
... .,..-,.~/~ ...· , ,-

~ Inslra-se. no Capltu10 IV ("D,) Jut!lc1[irlO"), I")\,<I :;.=. J
,cão, CO,1 o titulo e conteii(lo sc!]ulntes

J
~, ...ol... oU c... .....::r........l .....-r~ VI 1

A.~...~'d~~ Seção VI : -

Dos Trlbt.n1lls c Julz:.J~ r"e\'ldcnClârlOs
!

'J---- ..

-- ---j I'] -;'~;.:...-J

l'J-r-;-';;~,-,;;',--_-_- --.-1--, [::1 1:-;''' / _,.,)
rr;M.~~"':-=J

I g;;;;:~,~n"Ill't•• ,,"ia/IUlc."'II'"

MARTINS

EMENDA MODIFICATIVA

Redija_se as letras a, b e c, do artigo 277.

do pt"ojeto, assim·

7. Por outro lado. a rnanutençdO da alínea "rn"I

está redigida, confli ta, frontalmente, com os demais disoo~itl\'o~ I

b iglmldade de todos oerante a lei.

e - ....inte e um inteiros e cinco decim(ls por

cento ao fundo de Participação dos Estaetas e do Distrito Federal;

b - vinte e U'll inteit"os e cinco décimos por

cento ao Fundo de participação dos MunicípJ.os,

c - três inteiros por cento para aplicação

nas Regiões I~orte, Nordeste e Centro Oeste, através de suas insti

tuições oficiais de fomento regional

6. O conteúdo da aludida alinea "m", quando determi

na um único segmento categorial de X'eDresentação. não esoecJ..fican

do no regilOe de oluralidade sindical contIdo no proJeto de CO'3atl

tuição da Comissdo de 5istematizaçdo. sem a ressalva do direito de

reoresentatividade deSSas categorias garantidas 0:1a legIslação

vIgente, ooder.1 causar injusto oroblcma sDcJ.al.

o. Vê-se, desde loqo, que Um s1Odicato constituído,
nos lermos do. lei. como reorescnt'lllte de ,;un categoria. estará em

condições de re('lresel)~,DiOI' em rc~'çdo noutro sinchr-alo 19unl

mente crJ..adr pela formu legal que perde, ai, o direito de rcoresen-I'
ta" em funçao disto.

9. Ademais, a diferenciaçdo categorial, com conteúdo
diverso, impede que UlR sindicato eventualmente majaritário I
sente adetluadamente interesses de um ~Idicato minonlário. cujos I
direitos~ especl-ficamenle SdO distantemenf:e diferentes.

lO Por ls!io mesmo se JustJ..f1ca, de modo claro, DreserI
VB<:-se o direito de rcoresentaçdD das categorias profissionais 01,1

das profissões liberais I ante ao inciso IV, alínea "W', do art.J.go I

17 do Projeto de Constituição."

Os Estados situados no Centro Deste são

3. Não é menos admissível, "DATA VElHA", que um metalúr

gico, um. bancãr.ío , ou um obreiro qualquer, cessa recresentar um

ADVOGt\DD, um E:NGEtJllEIRD, um MEDICO, ou um dacuetcs que estão en

qadradcs em cute{lorias regulamentadas Dor lei, que possuem ativi
dadcs dcfinidas em estatutos orofissionais próprios,

4 Desta forma, a liberdade sindical, com 3 ccnns Lã-,

tulçi:io da Dluralidade, numa cofet ãvadade em que orevaleça o grUDO

naior. dch,Q as categorias orof1ssionaJ..s menores e orórias sen

direito; de escolher a sua reoresentatividade, como vem acom:ccen

do.

ainda carentes de meIos para promover o seu progresso. Têm condi

çf1es de, recebidos os recursos pleiteados nesta emenda, transfor

marem-se em grandes centros abastecedorcs de alimentos para a po-

pulação brasileira

5. Nessc oas50, a questão de representação d..s c.ê.

tegorias ornfissionai'i diferenciadas ou das orofissües I1berais, não

estará caracterJ..zada na alrnca "m", inciso IV, do artigo 17. do

projeta de Constituição, orillndo da ComisSdo de Sistematizaç~o, se

não houver a garantia de que não esteja resguardado o direJ..to das

r.ategorias orofisSJ.onais Já regulamentadas Dor lei.

Art. 810 autonatlcwenl;c efetivaUOb e c:;1t>b1l1

~a.t1oa oS; atuais ser\(1dores da União, I.:!cs r .. tacloa I') aos llun1.cÃ

2. Como se vê. não se pode admi'tlr Que, ao se tratar da

nova Constituição' do Pais, se possa relegar direito de mais de 68

(sessenta e oito) entidades sindicais, reconhecidas cefo Ministé

rio do Trabalho e com reoresentnt.ívrdede própria no seio de sua

respectiva categoria profissional. o~de cada uma tem suas rc tvan
drcaçõee especificas e regalias diferenciadas, já arraiga.das no

elenco do quadro de dire1.tos adquiridos, na for!"a do oarâqra ro 3º

do artigo 153, da atual Constituiçdo.

m) se mais de um sindicato pretender reoresentar o mesmo
segmento categorial ou a mesma ccnumdaoe de interes
ses profissionais, somente um terá direito. à reorcseg
Laçãoi perante ao Poder Público, conforme a lei".

"Pela a1J5nea "m". inciso IV. do artigo 17, matãtua.-se
'8 pluralidade sind.i~alt mas com representação única, a saber:

n Arhgo 17

IV

Lplenárl0



Art 276.:.
I •

II

:rrc pt:. vmt a e c ince por cento do pr ocuto da ar recadaçac
do repos tc do t s tadc sobre o vafcr ndrc rcnadc

JUSTIrIcr.çllO~

Est a emenda é necessária par a adequar a redação do ar.
tigo à emende anteriormente acresente Ja que modrf rca o IC'~ para

IVA Elimine-se, também, ~ mençã~ aos serviços. por ter sido P=E.
posto a vol ta do ISS par a competêncla municipal

te exper rênc rc ne s te s .ttnoc , aumento do IPI sobre ve~c~::.s, r-os
trou que o otijet rvc r canoc alcançado, pode Si: ruvc r t e r -c- c:::
mulo d ruces sao CCO'I..I,llCü

rcqi s tradcs 811 repartição br a s r IeLra co ....ce tent e ,

se vfe ren res rdí.r no Brasil antes da s-eIo r i dade e, a.!.
cançada esta, cp tee pela oac rcnat Idade hras Ll e i re

qua l qr ar tempo,

lJ) os que , n-r forma desta Constituiçdo e da lei, ad

quí r i ren ncc rona l Idade bras~leirll, ex.í qj.das aos ori91
nãr ros de pafses de lIr'gua portuguesa apenas r e s Idên-
c í a no ar-isn. pçr um ano ininterrupto e idoneidade m.2. .

ral "

JUSTIFICATIVA

• H.lO'.U$m'••~.o __.

EtlENDA ADITIVA I
~ -/~I

roorcevse, dnoe ccuber , em DlSPOSlÇOE~rl4H',5, e s t e

preceito'

"e .) - Será pereu t rdc aos estados man t erc.a consu!
tor-ras jurIdicas separadas de SlJ<lS crccureccr i os Gi!.
rais, desde que, à data da p!oT"tJlgaç'do ceeva Zc....stl.
tu.lção , tenham órgãos dí strntcs para as referidas

funções

•• E cem r ec. sível que haja Eslados que nantenhan h.Q.

je, Consultaria-Geral, órgão d.í s í rnt;o de sua Procuradori<J.

Aliás, a própria ex i s tênc La de Consultoria-Geral da

República, atualmente, reforça a afJ.maçdo re i ta

Há casos dI Consul tal" .la-Geral, con forme expos to, em
Estados-Membros, seno ... conhecido o e xemp.Iü de Pernambuco

Pensamos que a ccns t i tu í çãc podera fixar a reçre g~

r a I de concentrar-se a representação Judic1al e extr<Jjt.od_cL::l

dos Estados e a consultoria e assesoria Jurídicas, que a eles

assiste, num õ rqão d~co: A Procuradoria.-Gerol Estadual

Porem I pe au t índc-ue aot s ) CsLadoes). que t Iver I e,n)

CO_Multoria, separada, eantü-f e , com í ndrcaçac ~ • Con~t:'tu!.ç<Jo

de que seja obngalória a est rutvraçao em carreira que sõ ad',!.
ta müresso por concurso pub Lrcc , na forma da le.l

ElltNDf\ I\OOlrlCIHIIJA

Mod.lfique-se o tnc rao TIl do ar t . 272, para a seguinte
redação

Art 272

I

lI.

III- O valor adí c i cnado nos operações relativas <:: elE.
eu l açãc de bens e serv i çcs não corpreendi dcs na c cnpe tênc La tr.!

butur i a da uru ac r e..Laaeocs por produtores, In.rcs t r cai s , cO'OleE,

c í entes , cooperativas e outras pessoas físicas e jurídicas
empresas, nos cu-mos do que for d1SPOSto em lei ccncfeoer-t ar

JUSTlFICl\CnO

Os países civilizados adotam um ümcc Iepcs to sobre

o valor ení.c ronaco , abrar-çendo a produção, a co-nercaai Lzação e

05 serviços, sendo qur a nrqent ina Já o adotou e outros paj se s
lo.ti.no-amet'.lcanos eat ãc se adaptando à solução un.taria e ,,~o

tr rper t rda

Sobre s lmo l i rrce r a escr a turaçãc dos euje i tcs nasa r 
vos de ro i eçao Lru cu t é r La , scrv r r i a a sc iuçcc aventcca para rs
c Ll r t a r a Lnt eqr-aç ãu r.rscat Iat mo-eucr rcene , nos moldes do l'eE,
cada Comum Eur opcu , onda o IVA exerce relevante papel

nIENDl\ HDDIrICATIVA

Damos formula mais simples e que no fundo, e crass],
ca entre nós.

Acrescemos, na a!~nea~, que "os que, r-a f'ors-a ~
cons t i tut cãc e ela le.l" , ccns i dcrnndu q....e a Car\:a : ux í r-a p rcnur
~o a na t ur-aLazaçdc ampla no artigo • -

tJ Plena no

EMENDA. MODIFICI\TIVA

Dê_se ao pariÍQrafo único do ar t 12 a SCfJ\.llnte red!

§ j e - Todo poder emana do povo, en seu ocr-e c CQm

a sua ~iclpaçllo é exerce de

JUSTIF'1CATIV/\

A redação proposta v· se a salientar os aspectos da

democracia representativa e dJ per t rc Ipat Iva , que se coeaí emer
tam, sendo mei s rcecueoa lO modelo ccns t Ltvc í cos r do Projeto ....

.~.~•• ,o/CG~ ... i.o/.~'C.~""O'- --'

EMENDA ADITIVA

AO PLENARID DA ASSEMBLf::IA NACIONAL CONSTITUINTE

EMeNDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 145

A ser mantida a representação àe que trata o art 81

§ 121 deve haver refer ncia "1 mesmn nos d1Spositivos atinel1tes
à competência do Supremo Tribunal Federal e às attlbuiçõe$ do

Procurador Geral da rtepública

JUsn.-rCATIV/\

Art. 145 _ Os tUnistros do Tribunal de

Conta~ da União serão escolhidos dentre brasileiros maiores de
tnntatrinta e Clnco anos (35), de idoneidade moral, de reputação

ilibada e notórios conheclmentos jurídicos,~, econômicos,
financeiros, ou de ad'illnlstração pública

JUSTIFICATIVA

- Inclua-;~ ~o tl.~~~ ~2..1~, ,~~; ~\l':':'in..~~. "t'dn n.kv~ ...~
alínea, renumerando a-5-t;-efr"~-: Jri:t

"m - a representação de que trata o art 81, § 112

A missão pr!'ncipal dos Ministro~ do Tri

bunal de Contas e a de verif.lcar contas, que é prenogati ..a do
Bacharel em ciências Contábeis Cabe ao Presidente di'! República ,
a nomeação de MInistros do tribunal de Contas da Unlão

~ssa emenda \'Isa explicitar a l1eccssida~

de de ter o nomeado para l>!ln1stro do Tribunal de Contas, notorios

conhecimentos de uma das profissões que envolven a mBsão de tomE.
da de contas, lnega\1elmente, alem dos jurídicos, econômicos, fi_

nanceiros ou de administração públ1.ca, tümbem os ~!.

Inclua-se a expressão conhecimentos "co.!!.

tábeis", e exclua-se a expressão "serão nomeados pela Presidente'
do Congresso Nacional", no artigo 145, que passara a seguinte re

dação

_ Inclua-se, no art 232, após o inc1so V, noVO l.!!.
, ciso, renumeri1ndo-se 00:; seguintes.

"VI - representar, nos casos dcflnldos no art 81

EMENDA lP15858-31
f" C""STIT"I"T. DARC\' POZZA prp~;·"'::::::J

r AO PLENARIO ;~••~~;e~:I~~~Ji~u'~~~CIOIlAl CON5TlT~ rrrr;~~ã(ã7J

I
EMENDA MODIFICATIVA
Modifica-se o art 267 do Anteprojeto de Constituição da Comissão
de Sistematização, que passará a ter a seguinte redação'

Art 267 - Lei cOlllp!emetar estabelecerá -for_

ma especial e fa\'oTecida de cobrança de impostos federais e esta-

nA lei estimulará a participação da sociedade o r qa;
nllada no alrparo à matenlldade, b. lnfJnCJ,il e a v~

lluce

JUSTIFICAÇAO

Dê-se, aSSlm, ao Tr1bunal de Contas, como órgão de
assessoramento ao Poder leg1slatl-vo, a lmportãnc1a que ele m~

reca t.er.

10_ O numerário correspondente as dotações destinadas à

Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e aos Tribunais Fed~

rais e Tribunal de Contas sera entregue l'1ensalmente em duoc2.

cimos, na forma em que dispuser a le1 "

Deve-se, de pllmroiro, de!)'ar expEcHo que o enc3.!.

go do amparo p inf1ncia, to velhice, sobretudo, bem como à s.Ja

maternidade, I dO deve p~ .Jr somente sobre os ombros do Poder
Público; ao revés I dU\1em düT.-l,1'! a~ ~os o Estaóo, em todos os

nIve1s da Federaç1:lo, er-:"re nós, e a Sociedade Ciul, nest<l. t~

rera de vüal efeüo (O aperfelçoamento da sociedadp.. política

nacional
De outro lad.J, não é próprio pensar que a leI gara~

tirá o amparo refencl

No máxiU' • ela pode prover mccanl ~'fI0s que podeM alo.
não ollter, eretiv,l"llmte tnl suporte, que, adc"ü5s, depende lnl.l
to mêllS de consClenLL!açdO da soc1edade, qUêlnlo a seus dev~

res, além de que qUDnto a seus direitos

EllEf~~ ~
ao art 19, que passa a esl.o forma,

"Art 19 _ São braslle1ros.

ü) 0'5 n...sc.\.dos no Brü$.ll, me$ITlO de p<::t~s estHH"gelros,

se não estclo a serviço de_seu país, cu nasc1dos fora

do pais, sendo brosilelros o pai ou a l"'~e, desd,; ql..e I

forma

ao art. 12', item III, sua letra h, que passa a es:.a,

.. 'u'~n".. tr'«c.o_-_---- - ~ - - --~----

,~iTd~ J
Em'Bnda Adltiva r lí J.o eAt-t -"'~

~-, -
Onde coube~~ste precclto

f~JPnj8S3'=L_ ..".._- -- ---------- ----I I'l
p
- .••·~'"··B·· ---)

. Constituinte Jose Ignác'óio~F~er~r,"o.=:'r~a,-______~

l

"; -. '-'--1
~~

?upnma-se no rarágTdfo pnmClrO, do <:lrt
ç;:;'o ao itel'l IV, que pass'<o a ter ti. segul ...le rco"';~:J

JUSTIFICAÇAO

Esta Emenda Vlsa o fortalelcinentc das rece1tas "unie..!.

pais dentro do espírlto da luta muniClpal.lsta
lIoje, em termos de receite d1sponívels Cimposto~, t.!!.

xas e repasses), a UnidO f.J.ca com '17% do' total I os Estados
35% e os Munlciplos cc 18%

O obJetlvo u permltir aos ~Iunlcipios alcançarem pelo

m&s 20% àa arrecadação LnbuLâna naclonal

lia precedentes nestas exceções , en s i tuaçães s~

melhantes: Emenda cons t i tuc ronat 11S! 1 de 1969, ert seu a r t 192,
ao tratar d<:i aus t.rça !':llltar Estadr..el et.r.ibutu o 2!l çr-au dessa
Justiça aos Tribunais de .jus t í ça Estadu8.ls, excepc Ioncoco , ;:J..Q.

rém, quando pe1M.ltlu que os Eslados qJe Ja tivessem seu Tr:.uJ
na1 ele Justiça "'ilHar os pudessem manter. Alias, como pode a
Constituição, sem dúvida, Tazer estabel~er exceção às suas

próprias regras, como neste caso se sugere.

Art no,
1 •

II
Ir[

IV

V

§ H! - E facultativo o Poder EXPC.J:'lVC, :lLe.::e:-':;;:as <.s

condições e l.11niles cstubelecldos ei'1 Lel, :;lte:-a~ éS a:~:::...~::::i

dos lrlpostos cIlUll,,~rddls nos ítens I, II c V de!õle art ..;;::

o Imposto S~bre Produtos I'ldustrlal:zcd::s n~':' peJe :.e-r

modificada eM funçao de problem3S econômlCOS cc:' jlJr.tur:._s. :;'ec~:

1!J~~~"'"'"""'"""'''""''"'''''----_---------) [-J-;:;'~ /- ']
, ------------- "'.."."..""..---------------I

• ~ , J
EtlEtJDl\ SUPRCSSIV'A I

- I

r
----=~::~-- ,· "'..uu~lltlO~~ ..

Inclua-se no art. 273 o lmposto sobre serviços ce qWl!

quer natureza, que passa a contar co'll Lm rovo 1nciso.

Art 273

I

II

!lI.

IV- Serviços de quo.lquer no.turcz.a não corpreer,o:'dos n,a,

compttência tributárIa da União ou dos Estados, definidos en lei

complementar

-.'/ EMENDÃ lP158494
lil-'COl1stilUllltC Josi-l-;-ã~;~'O"r~-"---~r·-~·~~o~



"'660 • Assembléia Nacional ConsUtulnte

CONSTITUINTE COSTA FERREIRA

~11:rJDi'l. ADITIVA.

DIl?OSITIVO n.ENDAlJO: ARTIGO 86 - nõJCLUIR INCISO X1.

Ao Art. 86 do _projeto ,fJ.ca, anctuado ao
segul.nte ancxeo , de ne XI.

Art. 86 _ _•••••••••

XI - O tE:mpo de eeevaçe púb1J.co feder"\l, e1!
tadual ou munJ.cJ.pal, prestado aos órgãos da ad:ninl.stração

direta ou ~ndireta, será c-crcpucedo ~ntegralm:lnte para to

dos os efeJ. tos e o prestado à aru.ci.auava pravada será CO!!!

putado xeeapeccamenee para f.J.ns de aposentadorJ.i1_
JUSTIFICAC1':o
No Art. 102, §39 da atual const~tUJ.ção, Já

:;:::s;O:O;:l~:O:~ntagemdo terrpo de servJ.ço entre ,i~

A atual redação não faz qualquer menção a
este a~pe:cto, sendo necessário cons~gnar não só a contagem

do tempo de servJ.ç;;l públJ.co para todos os fins legaJ.s. c2

mo taMbém, o tenpo prestado à inJ.cl.atJ.va privada, eM reg1=.

me de recJ.procJ.dade.

A emenda v~sa suprJ.r a OIDJ.ssão ver~fJ.cada

na atual proposta de anteproJeto.

DISPOSITIVO E!lD\DAOO: 1\&TlGO 89 InCISO I, LETRA "B".

A letra "a" do anca.so I do Art. 89 do pro -

jeto ,passa a tor a segUJ.nte redação:

Art. 89 .

I - .

li - sofrer J.nva1:I.Qez penranente:

puração , algu,~as COm responsabilidade acrescida no projeto da ronstL,
tutçêo , _ artigo 12. inciso 1, alínea "G", que por seu mérito, não p.Q.

dem ser realizadas pelo Setor Privado.

Assim, eventuais benefícios subvenções , se existi

rem, não podem ser creditados às crqaru aaçõee e sim a população a que

servem, razão maior do objetivo social dos neanos , Ademais. a Intor 
vençã.o do Estado no domínio econômico se faz apenas quando o mt.crca
se privado não se manifesta.

JUSTIFICACj\o

O ~nvál~do não deve ser ]ulgad:> pelo 1l"ob 

vo causador da anvaâ adea ,

Não vemos razão para conceder aj;)osentadorJ.8
J.ntegral apenas em decerrmnados casos de .1.nvah.de.=. A prS!:

posta deve ser maa a abrangente: uma vez l.nváll.do,por qua.tt

quer mota.vc , fará JÚs o sez-va.dcz- i.l apcaen cadcr-aa J.ntegr.u.. r

8LENAR-r-
O
. -_ .- -=_.,_'"_.._"'_.._"$_,._"~_.M'..~

r.-r------"".."'..,,';;:-,,:::=====--==~
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=::J r-:rrr;~~7B7JIEMENDA lP15860-5
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P
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EMENDA lP15861-3 .,.".=-::::-::-:-----~---, PYPT"B'''''~t' ConstHuinte SOLO"! BORGE.S DOS ROS ----.-J _--.J

"""";""",,, --;l
Acrescente-se, onde couber, ao Projeto de Constl.tu.1çJo,

rcnumerando-se os demais dispositivos, sempre que nec"'ssário, G sc
quinte Artigo, A\A~::r.1 r/..o ·C~~(.f.v..t..o:r, J~ (;i.{fv...<.-t::>.l:!..J.L I

I\rt - NenhUM tributo poderá ser instituído, otualiZ.!!.!
do, reaJ\Jstado ou aumenlddo, a qualquer titulo e sob qualquer pr~ I
texto, peld UnIão, pelos Estados ou pelos Mun.u;zipl(}S, ses;; lei espe

cirica e prevjam.ente aprovada pelo Congresso Nacloflal, AssembléJ.<ls

LegJ.slatlvas O\J Câmaras lJul"\icipais, respectivamente.

A PolícIa RodoviárIa Federal tem sido através de sua
existência um marco de solidariedade e segurança para o siste

ma rodovlário, alem de garantir a unidade de procedimento me

diante o poder de polícia, eliminando os constantes conflitos

de Jur'Isdição aot Icaar , asaequrandc o pleno e perfeito t r ans ;
porte interestadual e internacional tanto de carga de
passageiros.

Convém destavar que a Polícia Rodoviaria Fede-

reI presta, e.rén dos servtçc s já mencacnacos , os seguintes •

um perfeito sistema nos ccsuntcações , através de una moderna
aparelhagem em uso no Brasil fac i Lí t andc a cep í tura de rou
bo e OUtlO~ descaminhos de oer-cedcr ra, assim como or estandc va
liosos socorros para vitimas de desastres, contribuindo para

a eooernt aaçso dos meios de transporte no Brasil e até meswc
da sequrença nacional.

Just1 ficativa.

ária Federal

3. O aborto é uma violaçãotnreraec dlreJlofurnlamentaJà VIda do ser hum.:mo,
que deveser respeitadac proteg,da desdeo momento da concepção
4 Também o resrnllt3 pela dlgnlt:Jade do serhumanaexclUI qualqU!:1r mampula
çJo expenrnental ou cyploraçiio do IJmbtlãohumano, e toda mtervenção sobre c patrl
mânlo gendtfCCJ da pessoa humana, que nsc Visea correção de anomalias, ccnsnnn uma
Violaçãodo direito à'mtegndade tàrca e moral do nascituro e está em contradição com o
bem eucc da Famflla
5 Ouas exlgOncras fundamentais emca necessanaspara a estnbl1ldado e seguran-
ça da Famfha, aliásconstantes das Constltull1tesentencres
5 1 Que se assegureensmc rehglosoa todos os brasileiros,não obstante o pnn
C(PIO, aqui reafirmado, de que a educação Integraldos filhosé direito naturale dever ma
henâveldospals
52: Que o F~ado ndo permita a corrupção da Famrha, cumpnndu lhe velar para
que todos os meiosde ccmumcação soclallespeclalmente os Quepenetramno recessodos
lares,pomoa televls301 não atentem contra a moral e os bons costumes

Art, 54 •••••• , ••

x.X!I - Estabelecer'

Modifique-se o inciso XXII, do artigo 54, do ca
pltulo lI, do titulo IV, deste projeto de constlttJlç~o,

centando-Ihe as alíneas a e b, CO'l1 a seguinte redação

a) as diretrizes e bases para o Sistema Nacio-
nal de Transportes e VIação, e

~) a orgamzação e manutenção da POlíCH rodcvf ,

=- -,o- lUTONUSTl"CL~;;~_--- --,

rLCNARIO

EMrrJDA SUBSTITUTIVA

No C~prtufo VII - Oil Filrn{ha,do Menor e do Idoso- os aftl
90$416, 417 e 416, do Projeto são substllufdos pelos ilrtlgoSe
parágrnfosEbalxo,coma redaç:ioaquI apresentada

Cl\prrULOVll

grntlllto

Da Famllla..do Menore do Idoso

duais, para pequena empresa, como tal definida em lei, pela Unlão,
pelos Estados e pelo Distrito r ederuã

§ único" A Lei ccoce í tuar é a rucrcempres« •
Que será registrada na Prerei ture Munic!pal e racare Jsente de
todo e qualquer imposto e taxa"

presa

"AnI90~, A famlJla, bIlseda SOCiedade é constltufda pejo casamento mdJs
solu...el e terá direito à proteção espeCial do Estado"

§ 10 - O caSilmentO c/vII, no seuprol;fillO de hablllração e celebração, sera

E preciso separar rücroes-orese da pequena ~!!:

.JUSTlfICATIVA

o Estatuto da microenpresa, Iost r tuí oo oet a '
Lei 7256 de 271l1/84, não está runc í'cnencc porque 05 oer êeet ccs

estabelecidos abrangeram também as pequenas e mecí es empresas
antendeecs que a pequena e'sur esn deve ter

um t r a t ament n di rereoc reoc e favorecido de cobrar-ça de impostos •
.. mas à mCROEIIPI'lE5A, a pequenininha, que está Lní c Iantíc suas ati\!

dades com parcos recursos, oeve ter Iaençêo total, carn rosslbll.!.

tal' sua ascenção à condição de pequena empresa, CO'l" tratamento I

t r Ibutar Io especial e favorecido E em seguída, II de qr ande empr~

sa , COM tributação ncrna í ,

O registro na Prefeitura HUnicipd1 visa faci1~

tal' a constituição das eucroencreses no interior, onde não eX1S
te repartição das Juntas Comerciais

Por outro lado, a transferência do registro da

IÚcloempresa para as Pre re i turas , desafogará os servrços das Ju!}.

tas Comerciais que ficaram seriamente cre juoacades con a ava l an
chc de registros de microempresas

ncresce eInda esclarecer q\..€ Face ao Estatuto

da rHcroempresa que determinou a gratuidsd~ do seu reqas t ro , as

Juntas conerctaí.s estão burocratizando esse registro, exiglnda '

para elas um registro cono eeprese normal, com paga'llentcs dos e

molumentos e outro gratuito, como mí crce-eo-ese

A Lei ccr-menent ar que r equ Lanen t a r e com:eit,!!
ar a microempresa, determinara que a Prefeltura, verificando de

plano o eac oeacuncrIeento das posturas. auní.c rce rs e da lei de !!
so do solo, concederia de Imediato o registro, com obrigação de

Infot"l1'ar à Junta ComercIal e às repartições r.i se ar e federal e e~

tadual, os registros de microenpresas ecccemocs , para controle

e fins estatísticos
Essa Lei coeare-nentar teria a Inccnbêc í a de

fixar cr í ter t os exequ.íve í s de conce i tveçac da ntcrocwcr esu , por

que a não separação da nrcrcemcresa da pequena e da e-édí e empre

sa, está Jnví ebt ã t aanco o Estatuto da Microenpresa vc t-ioo pelo

Congresso Nacional e en vigor

JUSTIFICACJ\O

aqtl.1..s~tivo da moeda, na Tt'~esm.a época e com oS mesmos í!!

dJ.ces.

seg!.l:l.nte ::-cdação:

Art. 82 - O reaJuste auto.'TIát~co p~rJ.ódl:.

co da reMuneração dos servl,dores públl,cOS cl.vis e mJ.ld;.

tares, far-se-á se.l1pre que ocorra alteração do poder

§ 20- O caS.:lmenta relrgrorotera eferto cl\Ill,nos termos da fel
"ArtIgo E reconheCidoaos pais, de forma exclUSiva, o direito da deliberar

sobre o numera de filhos, de acordo com .11 ordem moral, exclUldosos recursosà contra
capÇeO, à e~erllid8de e OlOaborto",

ParágrafoPrimeIro - Ficam vedadoso indUZimento, a Instigaçãoou o a\Jx(
hoàrestrlç1ío da natalldildepor parte de organizaçõesparticularesou estatals"

ParágrafoSegundo- A ajuda econômica,nas rela;ões mternnclonms,niiopo
de ser condicionada pela aceitação de programasde contrncepçiio,de estenhdnde ou de
aborto"

"ArtIgo , O Estado velarápeja preservaçãodos valores fundamentaiS oq fa

mnlB, Impedmdo o atentado à moral e aos bons costumes pelos meIos decomunicação
saclal

Art Os pais têm o direito e o deverde manter e educar os filhos menores,e
de amparilros entermos de qualquer Idade;e os filhas maiores,tem o dever de aUXIliar e
ampararos paIse a obngal(ãode o fazer na velhice,carênCiaou enfermidadedestes

Pan'l!lrõJfo Unn:o- A leI regularáa investigaçãoda p'atermdadee da materm
dad~, mediante açãoCIvil, pnvada ou publica, sendo a>segurada gratUIdadedos meiosne
cessariasà sua comprovação,qundo houvcr carênciade recursosdos mtere..sados

JUSTIFICATIVA

l: preciso por cõbro ao abuso de Que se tem valido ..lmpu
n:::;-;...nt:::: c Padcr' C....ccuti.o, em s.."bitü federal, e::otêldu<ll t;:: IllUllJ.\...lI.Jdl, I
instituindo, sob pretexto os mais diversos e sob denomInações e\J- I

fêmJ.cas, J.mpostos, taxas, contrlbuiçi5~s de melhoria e até c'Ilprestl- ,

mos compulsórJos, prevalecendo-se de e.<pediente 11eg8is e J.nconSl1-1
tucionais, para furtar-se à prévia e indispensável autoriZacâo do

Poder legJslativo

Povo que se preza fldO pode acei tar- iMposição de t r ~tI'J

tos que não autorizou o poder públJ.co a ~nstituir, rever, atuflll.zur I,
reoJustar, aum~nt.ar e cobrtlr

___________ ~U.",_,t,.,'~.;l..

DISPOSITIVO EMEi.'iDAJ:X): ARTIGO 8~.

O Arl:. 82 do projet_o , pC.-sa a ter ti.

E~lENDA SUPRESSIVA

OlsposJ.tivo Suprimido. Parágrafo 3º do art.3D3.

Parágrafo 3S! suprimido. "As empresas públicas. as sociedades de eco".Q.
mia mista e as fundaçQes não poderão gozar de benefícios, p!'J.vllégios

ou subvenções não extensíveis, paritariamente, "&s do Setor privado,l

Justificativa

A.supressão do parágrafo J!ã! é recomendaáa face seus

. term~s negarem a necessária ação reguladora do Estado no dom!nJ.o eco
nômico/sQclal, no exercício do pa~constituciona1 de intermediar G

l'ealizaçno elos dJ.rei tos e liberdades fundamentais do cidadão, por se
tratar de matéria cfe legislaçãe ordinária e, principalmente, por' con

fli tal' com os termos dos artigos 277. inciso I I alínea "C", 284 e pa

rágrafo lÍnico, 466 parágrafo lº e 330, Que estabelecem prerrogativas
e privilégios às instituições financeiras oficiais, na intermediaçgo,
movimentação e aplicação de recursos públicos, no exercício de atri

buições já consagradas, indelegáveis e indissociáveis de seus objeti

vos sociais.
De o~tro modo. as organizações estatais desempe-

nham relevanle função social na prestação de serviços essenciaJ.s à PE.

JUST1F1CAÇÀO

A (am{!La, soclcdadenatUral,cXlsteanterIOrmenteao Estado e a qualquer ou
tra coletiVidade Por ISSO, eia tem direitos proprlos e mtanglvels,q~e devemser reconhe
cIdos e respelttidos pelo mesmo Estado, tm nome do Dmllto e da Justiça, independen
temente de qUlllquerpOSICIonamento polltlco, conceptllalou reiJgloso

ASSim, urge sejam reconheCidosc imeguradospela nova Constltu,ção do Bra
sll à FemOlatodos os direitos que lhe s!Ioptõpnos. c'(clus1'JOS e mallenávels

Dentre e~es queremos ressaltar, aqUI,seja peln sua primaZia,seja pelo des
re~pelto e ameaça com que são ou podem ser postergados, os seguintesdmlltos funda
mantalsdaFamCha
1. A FnmfJIl) lnEoa chllJmldaaluaJmeme "unllíoestável", 'lI/C supJantou a fa
mnla legftlma e orlgmárlal, por dIreito natural, é constltufdll pelo cas"mcnto mdlssolú
w/ e devamerecera proteçi!oespecIal do Esrado
1 t. A FamCha tem o direito de eXIstire ser defendida como "CI!lulil mater" da
sociedade,com direitos naturais anteriores aos do própno Estado - inSistImos - por 15

$O, o dlvotcaofere a própna constltull;:ão do ca~aMento e da Famlha.
t 2_ O divórCIO caminhou e, feriu demaiSa Famlha no Brasil Quandode st.a lnS

tItUlçdO, Já se upontavamseus catastrófiCOS males Após uma década, urge repensarse o
problema QUesuas conseqü~nclas rUlno~s sejam sustadas em teu crescendo gcométrl
CO e tenham um paradeIroo número de dissoluções O Brasil,de h4Jee da amanhã, há da
fIcardevendoaos lIt1IalS Parl~ment3res Constltumtes eu .. patrl6tlcafenemerênclal
2, E dlrt\lto mllllenável dos paiSdellherar sob~e o pl:meJ mento tarruhat, detar
minando o número de filhos que devam ter, de i1cordocom a orei m moral, que e>:clul o
recursoà contrnccpç:ão, à esterIlidadee ao abortO

21. Con;tltul, pOIS, grave ofensa à dIgnidadeda pessoahumanne li própnajUstl
ça, 11 Intervonçlio de organizaçõesparticulares (rnalumede empresasmUltlnaclon<J!s) ou flS
tfl.tels.fornentJ!ndoa re~tnçdo li natalidade Por ISSO, nas relações IllternaC'Onals, a ajuda
econÔmIcapara o desenvolv,mentodo BraSil nlio podoser condICionada pela aceitaçãode
programa~de contracepção"de e5tetlhdadeou d~ aborto

EMENDA lP15862·1 '"N. --,
fl CONSTITUINTF. tARREL BENEVIDES p:r,;;:~~:=J

f'liV~~-;EJ .

A emendâpretende que o reã.Just~.. ocorra

em carater automát~co e per~&hC'o v)..SaniJo à preserva

ção do poder aqu~sitJ.vo dos s~rvJ.dores p.íblicos,

pr~vJ.légJ.os ou perda para nenhuna das cat.l?gorJ.as refe-

rJ.das.

Acrescente-se ao artigo Irl6, o § 7R:

§ 7Q _ A anulação e a nulidade do casamento podEm ser argu1düs

em qualquer época

JUSTIFICATIVA.

A emenda acrescenta ao artigo !
um paragrafo que trata da anulação e da nulidade do casamento.
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, ••WI"""CGu,sshl.u.cau".l.o ..,

ãcr-esce .. te-se ec art. 3.2ó do Projl"to de Ccnsti":.uiçEo o

se ...uintt:

f<KTOIIU.",,,,.~10 -_-_-__-,

"i'crát;rafo ú'l.ic.-:-. Contri'huiç~o tr!nlic.e, -tc er:l'preaador,

do enprega-íc t; de União constit~irá ur- fumlo para e construção

da ce.aa prf"'Jria ãc tra::~ l."mc.or rura~ •

AT~ A DATA DA PROMULGAÇAO DESTA CDNSTITUIÇilD PASSARAlJ A
INTEGRAR O FUNDO DE SEGURIOADE SOCIAL RESSALVADAS AQUELAS

DESTINADAS IllS ENTIDADES DE f'DRMAÇAO PROfISSIONAL E DE
ASSISTENCIA SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS,"

JUSTIFICAÇAO

A m~tér1a estabe~l$c.1ia nas disposi;õi'rs citadas conflita
com a letra ~' do artigo ~l e com o ar t i qc 1-&9 do mesmo a:m:;:a.pro-

jeto constitucional A':f- j!l: o
Através do art ]e-Iletra "1" assegura-se aos trabalhado

res cr tenteçêc e formação profissional, cultura, recreação e as 
sIs tênc í e soc.íe.t , por intermédio de entidades patronais com essas

finalidades 38'1
Por outro Iaco , o Art }8!f do errsep roje to impõe as em 

presas comerciais e industria~s a obrlgaç~o de assegurar a seus
empregados" capacitação profissional. e aprendizagem 11

Considerando-se que mantidos os dispas! t Ivcs aprovados
no :fu:rt:eProjeto da Comissão de s.í s tenat'í aação , serão inviabilizadas

as Entidades de formação profissional e de assistência social ex!,2,

tentes CSESC, SENAC, SENAI, SESI), uma vez Que estas ficaria"! sem

a dotação dos recursos para as suas manutenções,
Há. poi.s, evidentes conflitos entre mencionados disposi

tivos, porque umas disposições asseguram os direitos nenc ícnadcs

inviabilizando outros por falta' de recursos para a sobrevivência

das Entidades de formação profissional e de assIstência soc1al
A manutenção das entidades SESC, SENAC, SESI e SENAI que

prestam serviços há maaa de Quarenta anos aos trabalhadores e suas
fclmIlias. e à comurudeue em gerai é, portanto, fundamental, prin 
cipalmente pela etuaçêc dessas nos campos do lazer, saúde, alimen
tação, esportes, e na formação de mãc-ua-ob ra profissionalizante,

aJém de educação e cultura.
Acresce-se que essas Entidades tem-se mantido à custa de

recursos dos empresários do comércio e da indústria não acarretan

do qualquer ônus aos trabalhadores.
Dados os conflitos existentes, impõe-se a compatibilidade

dos citados artigos conflitantes.

nô-ae ao .!E2!!1 do artigo 14 a seguinte redaçito:
"Art.14 SJo dixaitos sociais dos t=abalhndores urbanos e rurais
e dos serv.ídcrec públicos redere ís , estaduais, muuic1pals e do

DIstrito Federal, alét.1 de outros que vj se-a à melhoria de sua co!!,

dlç;:;o:"

.illllliE.lli~

1\0 scg1'entar a estrutura iniciallllente 'Concebida para a Ordem S.2,

etat , ebrigou-se a Co\:\issão a alocar 3. parte relativa aos eecv Láo-
res públ te os sob o titulo da Organizaç<.o do Estado. E ao fazê-lo I

deu nova rcdeçêc ao c.mut do arti[lo i ejat Ivo aos direitos dos tra
balhadores, redaçito ~quc f'prc a doutrIna s('guldn iniclnlmcnte:

não haveria distinçJo entre trabalhadores c, sendo en últilllO insta!!.
cla trabal1Hldores os eerváncrce públicos, não poderia a categoria t

estar al!j:Jda daqueles direitos. Apenes se concebeu algumas normas
especificas, a maior, em virtude da espec rr.íc.íeece do trabalhO no

Poder Público, que se rcsçvnrda de certos características tfP1c<lSCatl"
U50 foi per-tento um vfc.to de forma ou de técnica legislativa a in .
efusão dos servmcres públicos junto COr.! os ceaars trtlbalhadores;

nas foI, Isso sim, resultado de umo ccoccpcac a..eriçada que trata

por igual esoécres do mesac gênero.
Por isso mesnc a "auto comí.ssêo de Sistematização há de reconsi

derar a redação cn ceusc , cingindo sua ação nos estritos temos de
SU3 coapet.ânc rn regImental.

JOS ...I:::'IC'\TIVA

M di3r'osir,oõCG conHda.s naesca doia :u:tlgos t,"ofcretn-Ge 09 mili

tares na llU!I ccnd.ír-Fc de 90rvidnre-s públicos, ficando, por isso m3!!.
mo mais bem ei-cuaze., na part.e especIfica do eeeecxec do projeto.

!,"',r'Jp;, 'fcn1F!CN~.-rV;\ ('r'!t.tllc. vx, cap , Ul
'l'ra~sponhal'l-ge ás z:.rl:igos 255 'e 256 para o T!tul~. VIII,

SoilÇ....O II1.

EMENDA lP15872-91 - ..,,' J r;:r-':'''''--''

t:S:fF..!Q.lJi\!E::<==:::::::======== L..r..:oa--JJtS!d

r
E<;1end"l S...l!Jstitut!va O!tulo II, cap.II)

9S-
do art. M

I rr-·~::::.=J

. ~_ Fd'~·r..L~J'

JU<;TlrIClI.TIVA

""'''"'''''";ti
Emenda Suore'>piva (TItulo VI, capo I}'i)

suprima-se o art. 254.

As dispoc;ições desse artigo já constam rpsi!:! literis

do projeto.

tu'~ri';-::;-'l~ o ~ 2 ç' {'o L!..:"t • »e:
,l-

--I
Dê-se DO Ilici~o Il do Art. 1I6 do -AAtepro [etc de Consti ..

tutcac o seguinte 'r~dllÇ:lO:

"Art. 86 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Inciso II .. O rt:G"iESSO MO sanvrçc Pl18LICO, 508 QUALQUCR

rSG1' E Ol~t1Dh':::-r.t\ SE' ~nE: DE r.f'l'.CVAçnO PR~'HP. En CO'~C'J~SO

PIJ61~ICO DE FROV/IS.

o pri-c"(~io l"t'rw.l ê o J'l "n3o CCl.·""Ul.l'~;;O" e J;; ven e~')rE'SSO cem

clüre~n r'e1.1.'~ ..... :lt'n ,n ca-sue do ?,t;igo em .:oplqraft", aeeeneenec de

for;:o c}l·'l!ci~.~ ~12...!.tU. :f!!rr#aC.~ .,:;~tb2.1::~. :;"tl?J:e.cros c P.E~~2.f'

Dji::,e "",,11), o r_\1~ 'J':! p:-ctl"li1':l 0'0 por.:íg;t'lfo f; ce contõ"l no C<Jyut,
C~Il(J jU-Jtifico. pl~ni'l"::mtc a sue SUP1.cs..,5:o ror r-cu ...d"Jn'C~ e reb:tt"-'

h~ti...o. E,l:re a c, !:'r""Cd.o ilin'tct.íc'l n 1. anüli:tica l'::' C2 ne ~rc.f(::r1r

!.lc"'pre, para {'1T'~ à'.J forr~,..;50 do o:J;"{)oil<:wmto j'JridiCo, a slntéticL.. '

, ------ .=0'0 "$'No.çlo • _

I!J---~---- rLr~.l"'o'~c~'nl·I'J"~:",.l".

[_~I·.rÚ-

EMENDA lP15867·2' 'O."

~1..nn;yr;C;

'~'."'~".~'SS'."U.t."'''",

n ••• obedecendo-se ao crJ.tério dil proporcJ.oni1lidade
em sua compos:a.ção."

Acrescente-se ao Art:l.go 115 do ProJeto de êonst1tU1
ção. substituido o ponto flonal por uma vírgula. o segu1nte'

~ua!:e se" -e-e o tr"Õal!:e ·.,r rural, na c"miiçF'o de "c-nonc",

vive: era ;lurlldc ll"c"n::'a d.- fa..:endõ>, i'o:onc:id",: 'Qelo :'Iatrc';l, e::1

;red!'J.!3.s cOl':liçFes 5'0 hi..ienC'. C"!lS ti'tui ,o ('I furiC' '~ue ~ropo"

CIOS, ,rC'ceder-se-i~& :iG<;'1prc 'r~e:;:ii'" "1"'r 'lti1~r:!e.:!e social, de

ire.. -; n.:-eis, !-arr. :l C"'l'1St.l""O;:="O de &"r"'l·~::'=, ...t"dc se insl~ala-

JUSTIFICAÇÃO

TU.O''''.''I'''.;••' _

Dê-se à alínea "b", do Inciso 1, do Artltdo-rlfT

-t:eprojetc de Constituição a seguinte redação:
;ti.

"Art.~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Inciso 1 •••• _•••.••.•••••...•••••••••••••••.•. :

a) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

b) ... são obrigatórios o al1st~mento e o
voto dos maiores de dezoito anos e fa 
cultativos para os maiores de dezesseis
e menores de dezoito, os analfabetos,os

maiores de setenta anos e os deficientes

físicos."

Desde o plenário da Subcomissão dos Direitos Polí
ticos, dos DireJ.tos Coletivos e Garantias, que se vem f!rl'lando o
entendimento de que aos jovens, a partir dos dezesseis anos, se
deve ensejar, se o quiserem, n participação no processo pol!th,o,
através do alIstamento e do voto facultativos. completados de 
zesse.1s anos, já tem o jovem braslieiro matu.rid~de suficiente e
o conhecimento necessário para iniciar-se no exercício da sobe 

rania atravé::. do voto.

EMENDA lP15874-5L",," --,
t: I\I:CIO N;:VES DA r..!!'!!Il~lli'AL ....J

G:,~--- ..'..'''''''''....'''''"'''~-----:==J ~~~

_I.-Ia.
t(' ~r::'_;.....-" <>;l~~. (.J'._'1 r;. (..") • -

JuSrrrrCAT!VJ\

ti Il~1,,:o <\ ':~~:~I_W~'~:~~~ _. _ 4 •••••

Jnct!10 r .. !n"f"fl'_l,:,., :"li:' 'f'l"l';':;O de Pl"ll~t>;r.o-t !T'~"''l:10,

.u.ni .. tro ,. J"'t"Jo, C,,·f:.o ... 'liso;::--:< [',,""">-,;'t:i-:':I ~.,<::

manonl:.,., I~ov~.... ')n ar d~ 'l'p.rr2.tõ~io, Sccr~tario d(~ J:s

tado, do I'istl:itc F~uo...·al. CI~ ':'er.rltót"iO!J, Pr"J;eitns

e Vi.:::c-l!:,-...!:.,J1.!:.o::::, l'ro.~ie.c:l'to de. ":)l'gresd Püblica,

I:;rnprcl'>a de Lcon<)J.n...él. r:S.ata, íe:l:lr~io'·.

A neceseãdcce de moralização e de etevcçüc do n.íve.l do
se.Iço público por si só justificam a inclusão des t.e parágrefo
na Nova ConstituiçOo.

A íilH'Ilidm::Â1.i"'ta a,-,e-.J.n t; i ..ehl1<c cnt~e a'3 hiroÓte

'J(fIJ do Incl~o I ,10 art. »-1 os Vicc-Ircfeiton, i<;to e, o Depl'ltado

ou Se\1ado~ podará inva~t.ir-,;c na funç-F"'l d'! vicc-rr.cf_ito,
Ciuetranha a perdar o ll"~n,~ ..\to.

.~l•••IO/~OU.. 'i./IUI<.W,"'''Gl ..,

"i) const1.tuem crimes de lesa-humanidade a tortura.
{) abo-rto, o estupro. o infant.icí.dio e o genocí.

dia. ~ insuscetíveis de flança. prescr1ção. 1.ndu1tó ou
~nJ.$t1a. l'espondendo por eles os mandantes. os execu

tantes e quantos. deles con.hecendo. não o denunc1.em.·1

Pr).nc1palmente nas comissões parlamentares. permanen
tes ou trans1 tÓrl.as. deve-se garantir a participação da minor1a.
c:u1dado que se constitu1 numa das malos nnt1gas tradições par1amen.
tares, contr1buindo-se para a melhor apuração dos fatos denuncia

dos nos 1nquéntos e para composloção ma,.s aberta dos órgãos perma
nentes •

Subst1.tua-se a lllínea "1.", do 1.tem 1, do Artlogo 12.

pelo seguinte.

fI ••~,.u...''''.~l.----------_,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO
3%

a) ArtJ.go :t42 33 'f
b) Parágrafo l3pico do Art ~-a.

c) Artigo jjJ t
33L

O Artigo :ttâ do ~projeto passa a ter a seguinte redação,3"
"Art.tgo ~ - A FOLHA DE SALARIDS E BASE DA SEGU'UDADE SO~

CIAL E SOBRE ELA NAO PODERA INCIDIR QUALQUER

OUiRO TRIBUTO OU CONTRI8UrçIi.O, RESS~LVADAS

AQUELAS DESTINADAS AS ENTIDADES DE FGR~lAÇAO

PROFISSIONAL E DE ASSISTE/I,CIA SOCIAL, SEM

FINS LUCRATIVOS "1"
O Parágrafo IJn~co do Arhgo # do anteprojeto passa a ter

a seguinte redação. d

"Parágrafo t:lnico - TODA CONTRIBUIÇ;rw SOCIAL INSTITU!DA PE
LA UNIAO DESTINA-SE EXCLUSIVA E OBRIGATORIAMENTE t\O FUNDO
E AS ENTIDADES A QUE SE REFERE ESTE ARTIGO "

'181-
O Artigo ~. do -aMe'projeto passa a ter a segu~nte =edação
"Artigo ;9t!lr TODAS AS CONTRIBUIÇOES SOCIAIS EXISTENTES _

EMENDA lP15875.3 .
Lm~DA CUNn"~A_'"'_"____ =:=J Q!~~.~"~:=J

~-RI-O--·""'o""''"''''""'''''"''''------I l5V~'ã!EJ
," .

vê-fi(" ao tncil]o I "0 lu t.. ft,i.:;lCoCo .. U'l.!:.-:.tl?rojeI:O de Com~-
titu1ç~o e soguinte loCül':'~lO. " -

- "Art. j,Jf - ; .

._------ """,""",...,,---------

Inel e
, ,:, t - inyt">'2ltido na Llnc3:o ti l'rú.ta;:.ro 

111ni"h.ro, !Ai'1i'J1.:;"O da ;:;:;-.:tldo,CbQf~ de ·l.t~l:ú'io

Dt.JlCi",âtice. ?cr·.i'~'t:mi:a, G01/crlmdrJr Ja ':'crri 

15rio, Secret5rio :'c Ista.lo, do Distrito rcd.l
rlll, de Tc.rritõ=io.3. PrafQ:!.ton a V1ce-Prcfci- ,

toa das Caplt.aic, I?:::~s:l.de\...t:1l5 de r"rp:::et;a i?úb1i I

ca, ou tl>l?:tCf!<1. de f'conomia aista, federais;"

~ 11.. emendo. lom por obJett~!.incluir os Vice-Pr!!.

.itos nas hipóteses do Inciso I do art. ),x-, i-;;to é, o Deput<l.do
ou Senador pod~rã ser investido na íunç-5o .>:l Vice-Prafeito de
Caplt.a.l (ICQ que ...enna a p~ruer o mandato.
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JUST I FI CACAO dav í.dd r-ise ou desmembrar-se, para anexação ou ccnsta
tuaçãc de novo~ Estados ou Terntônos," •

tes de guerra, comoção ante rna ou de calamidade pública, observado o
disposto no ar t a qo 122 e seus parágrafos

o aborto e o infantl.ci'dio são cremes mua.to naa.s cova!.

das do que a tortura e nenhum existe mais revoltante que o genocí

d10. JUSTIFICAÇÃO JUSTIFICAÇÃO

Todos ccnsta tuem ofensa gravíssima ã vrda , ã exas tên

da d.rg na e a l.nte~rl.dade físJ.ca e não apenas a tortura, tão ant!

go e revoltante quanto aqueles.

A pr-mea.z-a Ccns t Ltuaçjic a prever a redavasâc territ,2,

'ra a I do País, pela criação de novos Estados e Terr1.tÔr10S, f 01 a
de 1946 e fê-lo desasuradamenre , colocando as mesmas exãgêncaas 'que

se pretende reeditar no Art1go 49 do Proj eec

A redação proposta por esta enenda , que mantém a ddé i e ini-

cial, torna o texto maas conciso e concentra em um único artigo to-
das as crcab.i ções em matéria orçement.ãr i e

Fundam-se os AI"tl.gos 77. 78 e 19 em um só. com a
guinte redação) lIJM,u.:rN)U1MM_/U!.. (JJ ~'.

r.r----------11...'..,.,,',,"~i.

EMENDA lP15879-G
tJ Conshtul.nte DAVI ALV.ES SILVA

ti PLEN~RIO
.L~.''''''<'M",l.,"".,.,U'''' ..,

pr;';':~-I

(Wô'rzuJ

Como resultado das Irrte rmdnâveas e de Iongadas e>i:1gê]!

caas , não se cr-aou nenhum Estado, sob o lmpér;Lo daquela Carta,
não ser o do Acre, p'revast;c em auas da spcs açêes gera i.s

:s p recaso remover t aa s enpeca tbcs a desejada red rva-.

são te r ra.to r ra l do Pais, conservando-se, no caso, as exí.gêncms da
üons taturçâc em vagcr , sob cujo Impê rac se procedeu ã fusão R10-

Guanabara e _ã cmeçãc dos Estados de Hato Grosso do Sul e Rondô-

EMENDA lP15886-9 ' '"'.., ~

tJ SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

P~u.""'/ ••"".l./I•••••,.d. _

V;iDB'~

rç;~~7;;;]

EMENDA lP15883-4
tJ Const1tuinte DAVI ALVES SILVA

"Art • .J4'" A administração pÚbll.ca obedecerá aos prl.,!!
• cfpãos da mora1J.dade e da IegaLrdade , exa-

gindo-5e~

- motivação suficiente, como .ccndaçãc da validade
dos atos. r: PLEN~RIO

'~."'",/co~,ul",""O"'U'"

f!:;;:s~

@br7ITJ

Emenda ao artigo 337, 338 e 339

Supr1Ille os artigos 337,338 e 339

OS artigos que se propõe suprimir tratêU'l de maté

ria que eviclenternente extrapola os lim~tes de ~um texto const~t.

cional, devendo ser regulamentada em lei ordinaria, -

11 - razcabaããdade , como requãs i.tc da Leg at amadade '

dos seus atos,

III - pub Lf cadade desses atos, suj eat.cs aos deveres
de neut r a Ladnde , ampa r c r a Lddade , lealdade

boa-fê,

IV - não ampcsdçãc de Larmt açêes , rest.r içêes ou con~

t.r-angxnent.os desneces sâraos aos admmsurados ,
para atendimento ã. fmalidade legal a que deva

serva.r-,

Parágrafo único. Ale]. ans t i tu i rji o processo de ate.!!.
damen tc , pelas autor1dad~s, das r~

caaaeçêes da comuna dade sobre a prestação do servrço
públ;LCO, e as cceuneçêes cabIvezs;"

JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se ao Art1go 100 do Projeto de Const1tui
çãc o seguinte item.

"XIX - aprovar, em últlma í.ns tâncae , a mcorpcr-açãc

ou desmembramento de Estados e Ter-ratÓrl.os."

JUST I FI CAÇÃO

Trata-se de incluir, no novo texto consta tucãcnat , o
que consta do 1. tem V do A'rt1go 44 da Ecna't a, tuição em vagcr , pelo
qual a propcsrçêc , tratando de desnembr-aaent.c ou incorporação de
Estado, não é levada ã sanção presidencial, mas pura e s;Lmplesmen.
te promulgada pelo Congresso Nacacna'l , '

JUSTIFICATIVA

IEMENDA lP15887·7
l!J SENADOR FERNANnD HENRIQUE CARDOSO

PLENÃRIO

r.r
'UT

. '" •• TI''''Al;l.

Dê-se a seguinte redação ao art. 402:

r=;:;iD;'=:J

PJllJ'O'EJ

A transformação de três art agoa , um parágrafo e d~is

itens num total de seas disposi1:;LVOS - em um ar-t r go , quatro at ens
e ua parágrafo ún;Lco, represente uma aprecaâveã economia leg;Lslatl.

va o tanto lIJa;LS quanto a redação proposta em nada altera o t.extc do
projeto.

EMENDA lP15884-2 ,~. ----,
l!J Constituinte FERNANDO GOMES

Art. 402 - O funcionamento de emissoras de rádio e televisão d~

pende de concessão outorgada pelo sxecuefvo , após a aprovação por um
conselho cuj os membnos serão andaeadca metade pelo Bxecut.avc e met.!.

de pelo Legislat:lvo, na forma da Iea ,

r.r ruto/~UnI1JCl.;1. ~ JUSTIFICAÇÃO

A fórmula proposta assegura o caráter aberto do processo,dã par
t:lc:lpação ao Legas Laüavc , mas evr ee que este assuma a responsabJ.1J.à,!
de final pelas concessões. o que <;p"~~ ;--:......natIvej, com suas funções

precípuas do Leg151at1vo.
JUSTIFICAÇ~O

Substitua-se, no Item I do art. 439 do projeto a
expressão "de Santa Cruz" por "Estado de Santa Cruz", "Bahia de
Santa Cruz" ou "Bahia do sul", cabendo ao povo da regUlo no me~

mo plebiscito da cr-Iação do Estado, a escolha do seu nome.
........ /co.... I./IUIC ..'., ...

EMENDA lP15880-0
('J Const!tU,"t. DAVI ALVES SILVA

!iJ PLEN~IO

Dê-se ã alínea "a" do '1tem~ do Artl.go 54 do Pro..

jeto de ConstituJ.ção a s egua.nte redação.

tia direito público e pravedc , substantivo e adj et.avc ;"

A população do novo Estado deverá ter autonomia

para decidir entre os três nomes acima citados, o de sua pretê
rênc.ía através do mesmo plebiscito na área a ser desmembrada pa
ra a crlaçao do novo Estado.

EMENDA lP15888-5
tJ SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

I::J PLEN~RIO

r=';;;~~:J

fui;WJ

= rur./.>uI1",CO;ill, -.:.

E1>fENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO E1>IENDADO: ART. 97

Dê-se ao Art. 97, de Projeto de Constituição. da ccmssãc de

Sistel'latl.Zação, a segurnte redação

r.:~~;~

[=Ç/;;-r;;:JtJ Plenário

Senador Constituinte FERNANDO HENRIQUE CARDJSO

EMENDA lP15885·1

= .~....""c......io/.\I,<•• ,•• io
o projeto preferiu uma longa enumeração dos vários ri!

mos do dl.rel.to e nem por isso l.nCIU1U, na larga enuneraçãc , o d1

rcito autoral, o direl.to mternacacnat , o da.re i tc fundajiruo , o d,!.

reitCl: caabaaã e outros ramos, que começam a compor-se.

JUSTI FI CAçA0

EMENDA MODIFICATIVAA presente emenda não apenas reduz a extensão do te~

to eas apresenta-se mua'to naas abrangente,
cta,
290j

St<{o1i.-c1c~Jj:..d..e<~;b..,4~
Inclua-se. onde couber~guinte artigo e, em ccqs eqiiên

suprima-se o art. 289 e seus parágrafosj § 21;1 do art. 2.86j art

art. 291; art. 292 e art. 294

.. Art. 97 - A Câmara Federal compõe-se de quinhentos represen
tantes do povo. etea tos dent:re cidadãos maacz-es de dezo;Lto anos e no
exercãcac dos direitos políticos. em cada Estado, Territôrl.o e no

D1strl.to Federal.

.u...... , .....ol./lul~...n ...' _

Sapnma-se o Art1go S9 do ProJ eto de COnSt1 tuição,

JUSTIFICAÇÃO

Ser~a o óbvio ululante declarar que qualquer estado

QC1Iotlcrê'tico"está subme tadc aos des Igmcs do povo", tendo como Eana

lidades- fundamentais "a construção de uma sociedade Lavre e demo~:
crática", a consol;Ldaçâo da "1dent1dade do povo e da nação",
radicação da pobreza e a promoção da jUst1ça soc1al.

Todo esse detalhamento, de cunha eml.nentemente dema

gógico ou meramente tribunicio, refoge a uma Constituição que

pretende s1ll'tét1ca, Justificando a crítica un1versal à sua exten
são. desde o primeiro anteprOJeto.

EMENDA lP15882-Gr Conshtu!nt. DAVI ALVES 'S'ji.VA

[U ?LEN~RlO

Substituam-se os parágrafos quarto e qU1nto do Artigo
49. renumera:ndo-se os demais, pelo segu;Lnte

"$ 49 Os Estados e DS Territónos podem. mediante
Lei Compleme~tar. '1ncorporar-se entre 51. ",sul!

AI;,t É vedado:

1 - a concessão ou utilização de créditos ilimitadosj- -
II - a realização de despesas ou assunção de ' obrigações

que excedam os créditos orçamentários ou edí.cfcnaas ,

III - a realização de operações de crédito que excedam o
montante das despessa de capital, acrescido dos encargos da dívida pú
blica; 

IV - a vinculação de receita tributária a órgão, fundo ou
despesa, ressalvada a repartição do produto da arrecadação dos impos

tos mencionada no capítulo do Sistema Tributáuo NaClonal;

V - a abertura de crédito suplementar ou especial
prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos corres-
pondentes,

VI' - a transposição, o r emanejanentc ou a t rens rer ênc i a

de recursos oe uma categoria ue programação para outra ou de um ór-
gão para outro, sem prévià autorização legl.s!ativa;

VII - o início de Programas ou projetos não incluídos
orçamento,

VIII- a utll1zação de recursos de orçamento fiscal para su

pur necessidade ou cobrir defic1t das empresa~ 1dent~ficadas nos 1n-=

,c!sõs 11 e lII, do artigo 287, seM autorização legislahva, e

IX _ a criação de fundos de Qualquer natureza, respeJ.tado

o dlSposto no artigo 464,

§ lQ Nenhum investimen~ cuja execução ultrapasse um exer

cíC10 financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano pl.!:!,
rianual , ou mediante lei que o autorize, sob pena de crime de ~espon

sabihdade.

§ 2Q OS créditos especiais e extraordinários não poderão ter

vigência além do exerc.ícl0 finance1ro em que forem autorizado~, sal
vo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses d~

Quele exercício, caso em que, reabertos nos limites dos seus saldos,
serão incorporados ao orçamentos do exercício financeiro subsequente.

§ .)$1 A abertura de crédito extraordinário somente será adm.!

tidtl para atender despesas imprevisiveis e urgentes, como as uecotre!!

! l' - ( , ..

§ 29 - O número de deputados. por Estado ou pelo D1strito fed!

ral, serã estabelecido pela Justiça Eleitoral, proporcionalmente
pcpuãaçãc , com os ajustes necessãr rcs para que nenhum Estado ou o

Das t r Ltc Federal tenha menos de quatro deputados.

§ 3 9 - Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Terr1t.õr10 el~

,gerá dO;LS deputados. •

JUSTIFICAÇÃO

A emenda V1S8 efe t rvar o pn.ncíp1o da pr-cpcr-caonaj adede da re
presentação na Câmara dos neputadcs , fundamental para o prêpric rev!

goramento do Poder Leg i s Ia t rvo ,

'EMENDA lP15889-3
f1 SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

f1 PLEN~RIO

Inclua.-se oede couber, no Titulo VIII. Capitulo lI. "Da polítlca agr!
cola, Fundia1"l.3 e da Reforma Agrâr;La'"

Art. - A lei estabelecerá 11I:I1tes da extensão abaixo dos quais

a propriedade rural não estará sUJeita a desapropnação para f1ns de

reforma agrãt'1a.

JUSTIFICAC1tO

Trata.-se de assegurar a trsnquilJ.da.de necessária aos pequenos

\ propnetãrios em relação ã reforma agrária.
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r.r- ,U,1>t...,$l,,~$~b ___,

EMENDA lP15899-7
l:J SENADDR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO r=;;;~~=:J

fiFi'ó'sEJ

Art. - :s vedado aos servrdores pâbf accs ocupantes de cargos

de confiança ou demssfveas "ad nutum", bem assam aos empregados da

admlm.straçio anda'ret.e , exercer funções de dxreção ou representação

• par-tadâr-a.a ,

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

,..,.. fl~to/."I1I"C.;.O ___,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSI.TIVO '2MENDApO: I.~M VI no ARTI.GO 312

O Item VI do Artigo 372 do ~projeto Constitucl.ona1 passa

rá e, ter a seguinte redação:

,. o'fJ,
Art. ? - Vi _ Superação das desigualdades e discriminações regio

nais, sociais, étnicas, re1iglosas, sexuais, etárias e demais for

mas de d.1.scr1rninaçãó.

A busca para El.1iminar qualquer desigualdade e dlscrlt:lira

ção em nossa sociedade vem tomando grande impulso nos últJ.nos zempas ,

principalmente quant.o ao problema do tratamento entre os sexos, ur:a

das mais aberrant.es forma de dJ.scl:l.minação que afeta a. conv~vénc:l.a i.:l

eerpesscea ,
Tanto esse t.ipo de discriminação, como também a questão da

marginalização em consequência da idade, não podem ficar de fora âc

Capítulo da Educação e Cult.ura, V1StO que é através desses mel.OS c;~e

todos os setores da organl.zação saciar são conduzidos para um aper:ei

çoamento da vida dos cidadãos.

JUSTIFIÇ,ACJ\O

'~...u""ee., .. loJlulco.,..lo ..,

Busca-se com esta emenda reforçar o pruncfpac do prcrãasaonat í smc

na adm~nistração públ1.C9, dando na'tLdez, ã separação entre mâquana &.2
ve rnament a I e estruturas paruadâraas ,

Sup r-ama-rae a expressão "atavadedes po t Imcas" do art. 12, at em VIII,

alínea ,Q..

[:J PLEN!lRIO

Emenda aos -aruagcs 335 e 336

JUSTIFICAÇÃO

A emenda proposta, por outro lado, acrescenta, no seu parágrafo

íimcc ,' a obngação da Um âo de ag rr como garent rdcra da estabilldade

fmancea ra do sa s tema de segur rdade , socorrendo-lhe às msuf i caêncaas

fanancea.r-as ,

Art. - A segur-adade 50c1<11 ser-à fl.Danciada conput.sorc amente

por toda a sccaedade , de forma da.rece cu indireta, conforme dispuser

a "Iea ,

Parágrafo úm.co - A União ê responsável pela cobertura das eve!!
tU81.5 l.Dsuf1C1êncl.as Fanencea r-as ver-aEacadas na seguridade scci.at •

Reformula o er-ta.gc 335 fundando-o com o artJ.go 336. com a seguI!!. ;

te redação'

g de melhor atvaere resumir o texto constitucional às defaruçêes

ger-aa s e de pr-ancIpros em relação ao Emancaamenec da segundade s.2,

caat , dea.xandc ao legislador crdmârac a elaboração do tema nas suas

mmiic í as ,

fC';;;~~---:J

flUJ'ó'8ft!J
r.r ,uTC/.ul",'~... b

Inclua-se onde couber, no Título IV, Capítulo VIII, Seção n, "Dos

servaderes PúbllCOS", o segu rrrte artigo:

Art. - Nenhum servador ou funclonárlo feder-af , estadual ou

munac'i.pa L, da administração da-r et.a cu andar et.a , poderã receber
qualquer título remuneração supe r i.o'r àquela fixada para o presaden

te do poder a que sarva ,

JUSTIFICAÇÃO

o r eg i at.r-c informâtlco de at.avaéades polftlcas, ent.endadas estas

no sentadc prõprac de atavãdade piib Lz.ca dos cadadãcs com va s t as à
parmcapaçãc nas decaaêes do Estado, é uma reaã rdade do mundo conte!!
porâneo que em S1 mesma não importa em riscos para a liberdade

Os votos e cpamêes dos membros do Congresso Nacional são r-eg as t r-a 

dos mjormatacenenre pelo próprio Congresso, am-avês do Serviço de

Processamento de Dados do Senado. A mprensa usa em escala crescen

te os recursos da 1nform3t1.Ca para 'r ega.s t r-a'r , ed i t a r e pubjxc ar as

ações e declarações dos homens píib Iaccs , Caberia prcab rr essa espê

cae de ep l acaçãc da anfo rmâ't Lcav

O que cabe, san , proibir, é o uso e abuso dos feeugeredcs dcssrês

polítlco-~deolõglcos, ans t rument;c típJ.co dos r-eg araes au tc r r râraos pa
ra per-segua r seus adver-sâr-acs , Mas contra asnc há gn rantaas SUflCi:

entes nos ítens VII e VIII. A supressão aqu r proposta não enfraque

ce tuas garantaas e eva t a uma confusão que t e rmmar-ra por pr ejudacar

a apã ac aba Icdade desta parte do texto ccns t a tucaona L,

r.r_-,- ,U•••'o/Ceullllo/IUICO.. U lo

r.r fUt.,.uStl'''açlo --,

o Art. 442 passa a ter a sequrnte redação

Art. 442 As leis complementares e ordinárias, previstas

nesta constituição e as leis que a ela dever-ão se adaptar, seeãc
eâabcracas no prazo de um ano

JUSTIFICAÇAO

A eficácia das normas constitucionais deve acompanhar a di"ã

Ice dos fatos sociais. Se a lei é a conduta normativa, Mio se ccn
cebe a inocuidade da expressão normativa, de vez que isto acarre~Erâ

o descrédito do próprio ordenamento constituc:!onal •

rr;;;~~'=:J

cr;i'~~7;d
~----_-.U....'o/Co" .. dG'"U'C~Mlllbf!l PLEN!lRIO

EMENDA lP15896·6 ..... ---,
tJ SENADOR FERNANDO HI:NRIOUE CARDOSO

A emenda va.sa a ccaba.r os abusos es tc.gmataaadcs pubã rcamence na

flgU'ra do "l'I.ara)ã" do serviço públ1CO

r,.,------ fCUO/."",,"'oçlo ___,

~~
êupr-ma-se o §.]JI do art. 378.

EMENDA lP15892·3
l: .~ADOR rERNANDO HENRIQUE CARDOSO

l: PLEN!lRIO
'~U"""CG""'b/'UICOIIJ"lo_-_- ,

fC;;;;;~=:J

fui';';ZW

~-- -_-'IUO/.""..f'~&l;IG---------_ ____,

Emenda aos artigos 333 e 334

Funde os artigos 333 e 334, com a seguinte redacão;

Art. - A seguridade social, corrpr-eendendo secuzo

social, prcnccâc e assistência â saúde e ass rseêncaa social,

rã prestada com base nas seguintes dlretrizes:

EMENDA lP15900·8·
l? Con,"'u,n'. wILMA MAIA

•••d .... / •• ", ...O/IUICO.. IS&O--.---. _

l" 0.11>55;. SE SISW""P'&ÃO t'...Q, ",O;N..o

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICAÇÃO

r.r- fUto/.II1T1flll.çiO ___,

A c entrra Laaaçjio das unave'r-sadades públicas sob a r-eapcns abz.La.dade
da unrãc correspondc a uma satuaçâc de fato, mas não necessar-aamerrte

aqur io que se poder-aa desejar do ponto de V1Sta da au'tcncmaa , eÍlc1

êncãa e adap t ab r.Lâdade da J.nstltuv;ão umversat.ãraa âs ccndaçêes 10
calS. E lnconveniente, portanto, crlsta1izar a sltuação eXlstente,

herdada do passado. na nova Consti tU1ção.

Acr~ente-se p~râg~afO únlco ao art. 86

Art. 86 - ( ••• )

Parágrafo tinlCO - O serVJ.dor estável cujo cargo for extmto f1ca

rá em (hSpOnlbllldade remunerada, com vencimentos proporclonals ao

tempo de servlço.

Acrescente"'SC ao artrgo 478, do projeto .i Const ItUllião, o se
gUinte'

••• bem como os IlII I r êer-es inclu;dos no serviço aervc , at;;
I96~. r nc lus rve os abrangidos pelas dISposl'i~es legaiS e ee-,
pec I f I cas atua I mente em vIgor, ao passarem a Inat Iv Ida de ou
que nela J~ se encontrem, gozarão às vantagens r-el e tr t ve.s às
promoções pr-ev t stas na I eg Is I ação vigente àque I a época.

JUSTIFICAÇÃO

Em respel"to à Jus"tlça e ao prlnc;plo da IsonomHI, o acr;SCIf:'O
ora proposto, busca na verdade restabelecer um dlt'elto que era pre
Visto em .v~I"IOS dIplomas legaiS e que revogado. causou grave lesão
aos dlrel"tO$ desses serVidores. (leI nSl 2.370, de 09 12.54. LeiS E5
pec"'lls~ 288, de 08.06.48, 616, de 02.02.49 e 1.156, de 12.07 •••
1950)

Incumbe assinalar que "tais promoções não acarretal"~o aumento
de despesa, po Is os mI II teres a serem benefl c Iados J~ se encontra"!
percebendo na InatiVidade os pro..entos do posto ou graduaç~o Imedla
tamen"te superIor ao que ser\i:lm pl"omov,dos e os que ainda estão e::l
atiVidade serão contemplados com o mesmo benef;clo ao passarem à Ina
t.1 v Idade. A ret Irada da ..promoção trou)(e des i gua Idade em re lação ao";
que fol'am promOVidos ate 1966, pOIS os que foram privados desse di
reito, são discrimInados na conVivênCia com seus e)(-co!egas, que co"!
prerrogat Ivas e di re ItOS Igua Is, passaram ao grau h Ierarqu Ico supe
rior, ao passarem a l"cscrva ou l"cfol"lIlados.

No momento em que se elabol"a 0/1 nova CARTA MAGNA, Julgamos:
oportul1a a ocaSião para corrigir essa disparIdade, restabelecendo di
reltos e prerrogativas subtraídos de 1n11 iteres que tem dedicado par:
c!,fa ponder~vel de anos de suas VIdas na defesa e engrandeCImento d.
Patrla BraSileira.

I - Universalidade da cobertura

11 - Prioridade na prestacão ele servic:os e

benefIcios aos segurados de menor renda

I:tI - Dlvers].ficacãa das fontes de financi~

mento

IV - participacão de representantes dos s~'"

gurados e encreeeôcres na gestão admi

nistrativa.

A emenda se impõe ~1'l decorrência da necess.idade de

dar aO rresmo tempo precisão e concisão ã redacão cxnstitucional,

evitando-se expressões desnecessãrjas ou vazias de conteúdo, e

deixando~se ã leglslacão ordlnâria o (tue lhe é próprio ou o (rue

depende para sua executoriedade de complexas' reQulamentarões.

PLENJiRIO

CONSTITUINTE WILMA MAIA

/ JUSTIFICJ\,TIVA

r.r----------TUtOO"IT",C>.;.O ~~___,

E;;;;;~<

flYi';~J8JJ

EMENDA lP15893·1 I
(!l SENADOR FERNANDO HENRIQ~~R CARDOSO

xV',
O Art.. 12, Inciso X111", let.ra "d" passa a ter a seguinte

.ruSTIFICACÃO regação;

A emenda trata de compatlbllJ.zar o princíplo da establhdade com

11 fleX1bihda.àe lndlspensável para que a polítlca de pessoal do 50!:.

tor púbhco possa adaptar-se ã necessidades e di:;ponlbl1idades que

são varláveJ.s ao longo do tempo.

Ar't.12- •••

~- ...
d) não, haverá prisão civil, salVQ o caso do inadimp1en-::e

de obrigação alimentar, na fonna da lei.

,..,..------- fl.TC/I""tl'lC~çlo_---- ......,

EMENDA lP15894·0
l!J SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

'LI-.lfllG/toNlnlo/l....C~.'lIlo ,

ftno/.""t"I<'~~O

A!escente-se o segulnte artlgo ondE' couber no Título IV, Capítulo
VIn, Seção II, ":'Dos SerVldores PúbliCOS":

JUSTIFICATIVA

A obrigação alimentar é dever básico, do homem e da m::.

lher, pois tem como objetivo o sustento da família.

O atual te"to const.itucional (Art. 153, § 17) mant.é'n es
ta garantia que, sem dúvida, contem uma profunda base socl.aL

Retirar dos dispositivos constitucionais este direito
dos filhos seria um retrocesso inexplicável, alem de uma inJustiç~

gritant.e aos que não deram causa aos desent.endimentos ou a irrespon
sabilidade do pd ou da mãlll.

Acrescente_se ao Art. 3'6 o seg,Jinte parágrafo

A lei definid as con::UçOes para a aposentadoria da Odn3 de

Casa.

JUSTIFICAr;1l:0

A aposentadoria da Dona de Casa Integra a nova s!tuaç~o da

mulher no Brasil. pois assegure. ume. condiç:l.o condigna hquela que,

ao longo dos anos, exerceu as atividades domésticas I Independen:e..
Ilenté de qualquer vInculaçllo estatal •

. E Justo, pois que a Dona de Casa faz Jus l sua 8posentador!a.



1664 • Assembléia.NãCional Constituinte

Art. 458 ... O mandato ,do atual Presidente da República

de 4 (quatro) anos... com término no' dia 15' de março de 1989.

EMENDA lP15902-4
f'l DEPUTADA WILMA MAIA

fJ PLENARIO
r.r TU,..,f""tTlf'et.;la

o Art. ·458 passa a ter esta redação:

rÔS"·=:J
(I}i/;~7ã!J

JUSTIF1CATIVA

o dispositivo obriga os 6rgãos públicos e privados qJe exer

çam relevante flf'lÇão social, a fornecerem toda e coaicoer informação que for so11
citada por qsalquer interessado, o que poderá ocasionar congestionamento ou desoi
ganização na ad:ninistração dos serviços dos destinatários. Para evitar esse tipo
de abuso.propõe-se que o requisitante da informação arque comos custos de seu

fornecimento assegurando-se" por outro lado, a preservação do sigilo bancário.
propae-se, aínda, a supressão da palavra "verdadeiras" por rãc fazer o menor sE'!!.
tido COOYJ qt,lalificativo da palavra "informações". F~te, o dispositivo deverá
ser regulado pela lei a fim de qJe sejS'1lcla.t'alle1ltedefinidas as hipóteses e sUl!!
ç~ por ele abrangidas.

JUSTIFICATIVA

Propõe-se a scoreseêc de toda referência explicativa contida na

parte da redação que trata da perda de bens no caso de enriquecilrento !lícito, de

vez que B dls~rYúnação ali contida é eeeuístfce e, por isso meSlOO, 1Jtpr6pria e 1m
COll'Pleta Melhor será deixar para a Le1 as hip6teses em QJe, em virtude de eoctoce

cimento ilícito, baveré a aplicação da pena de perda de bens, caro é da tradição do

direito brasile1ro.

JUSTIFICATIVA

A opinião pública brasileira já, por várias vezes, mani

festou-se no sentido da realização de eleições diretas para o Presi

dente e Vice-Presidente da República.

O mandato do atual Presidente é de transição. portanto,

transitório, de vez que emanou do Colégio Eleit.oral.

As várias demonstrações populares indicam que há necessj,

dade de legitimação do mandato presidencial, o que só será possível
, COla a eleição direta em 1988.

EMENDA lP15907-5.
tJ CONSTITUINTE LOURIVAL BAPTISA

m-----------TUte/IWTll'~-...,------__~

ElE1<JA S1J'RESSIVA

Sl4lr~-se O item V do artigo n.

JUSTIFICATIVA

A econan1a ntlo pode flrlClonar seg.ndo regras r!g1das qJe 1m
portlaR reajustes "pare-passo" de salários e bens,sob pena de carprO'fleter seu flll
citJn8lrel1to eficiente,razão prq.e 8 matéria deve ser regida pejas converções ~
letivas.

JUSTIFICATIVA

~r1mir 8 alInea "b"do itelll VI do art. 17 do Projeto.

rr;;;~"..~
!ITEi;~AiJ

BAPTISTA

PLEN~RIO

CONSTITUINTE 'Ql'PmA1

EMENDA lP15903·2

f'J
rrr------ 'l.úalo/ce~I"Í4/'IIIC~"'tIo

aEtllA SlF'RESSIVA

o texto é confuso e 8 matéria nele reg.dada está cOf\tida no
inciso IX alInea "a" do artigo 12.

'.I~'~'~/ÇC",,"1Q/I""OI"'"Í4 •

.JUSTIFICATIVA

~riJre-se a alinea "i" do 1t8ll\lI! do artigo 12.

o dispositivo não define o que seja deficiência. Ad:n1tlndo-se,

entretanto, tratar-se de-evento relBl:ionado às coodlç6es físicas e mentais da pes
soa, a matéria já está largarrente prevista no CapItulo da Ordem Social ••

eeDA SlPRESSIVA

JUSTIFICATIVA

EteDA StPRESSIVA

5L{Jrima-se a ~!nea "j" do item lI! do artigo 12.

r.r--------__ TllTe/JuIT'Tll:~e'__-_------~

r.r----------T~lTll/"ll.nr~O'-"'7--------.......,

iEMENDA lP15913·0
tJ CONSTITUINTE tOUItIVAL BAP~;~TA

A atividade e:rpresaria1 visa ao llX:ro, necessário ~ seu prô
pria desenvolvimento. E é como fortalecimento das errpresas, can a ativação dos

investimentos, coma roovimentação crescente das forças produtivas;' cem a livre
concorrência, que o sistema ecceônícc se revigora, aureotando a oferta de emre
ga e possibilitando a mara.rl:enção do 8lIllregocriado.

A participação nos lucros das errpresas é salutar nas.sua re
gul~tação deverá ser fpita através de, lei ordinária em extenso cuidado, sem
1npor parêretres muito rigidos

Deve-se considerar qJe a participação RJS lucros ,além de 00
perder emparte das condições ecorbnlCBS e das particularidades de cada emresa,
pode efetuar-se de diversas maneiras, de acordo cemo caso.

Nem lIleSlOO aos scorOOscolet.1v.osdeve-se deixar 8 questão da

participaçtlo nos lucros, po~tOI emresas pertencentes à rr.esma categoria, por
terem portesdferentes, nemsemre poderiam acorrpamar a determinação geral pr..!:,
vista em negociaç!1ocoletiva. •

SUprima-seo inciso XlII do artigo 13 do Projeto.

E>E1'lJA S1J'RESSIVA

.~' ..'".lI/eo ...l.lo/.lIIClI.. IÜlI'_-_-__-..,

JUSTIFICATIVA

r.r----------tc,.,..,I...ln.oc.r.çlo----------~

EMENDA lP15904-1
f'l CONSTITUINTE LOU"VAL BAPTISTA

lU PLENARIO

m-----------TlnI>Nun"'=~;il>- ~

JUSTIFICATIVA

N~o paira dúvida a respeito da necessidade de reconhecimento
consUtuticonal do direito de greve, forma legítima e democrática de manifesta
çtlo e reivindicação dos trabalhadores. Mas, como qualquer direito, o direito de

greve tem de sofrer restrições constitucionais para que outros direitos fll'ldamen
tais não fiquem cOlf4Jrcxnetidos ou venham a perecer -

Por isso é que a lli deve regulamentar a greve, definindo a
oportunidade de seu exercfcíc e o &rtIito de interesses a serem por meio dela de
fendidos A Lei, na defesa dos interesses e necessidades sociais, deve ainda, es
pecificar caeervfçoe essenciais que não podem ser paral1zados emrazão de qreve,

aetJA Slf'RESSIVA

JUSTIFICATIVA

Suprimir o parágrafo 2" do art 81 do Projeto

SUprirnlr a al!nea "c'' do item V elo art; 17 do Projeto.

A matéria deve ser regulada na Lei Ordinária mesmo porQUe a
irrprescrltlbilidade aqui pccccsta, da forma como está redigida, violaria
princIpias gerais de direito tributário já 'Consagrado.

o dispositivo nno derlne o que seja deficiência. AdnlUr'IOO-se.

entretanto, tratar-se ele evento relacionado às condições f!sicas e mentais da pes
soa, a matéria já está largarrente prevista no capItulo da OrdelllSocial.

.....w.r_.1oI__~ •

r.r----------nQwlWJ1l~'--~-------~

ElE1<JA SlFRESSIVA

5l4'rlao-se o lU. XXIX cb art. D cb Ptojeto.

JUSTlrICATIVA

• OproJet-o cria verdadeiro seguro-!>aOde custeadoP':lo esprega_
dor;:lo qJe sigl1fica d.1zer qJe o segJrO social manUoopelo Estado (custeado pelos
contribu1ntes) nfto estar' exercendo o seu papel~ o dispositivo cria, a1ndo roda-
lidado especial de estabilidade. iJ

r.r----------T...,.,..,"...,..fOÇfoCill'----------~

EleVA SlFRESSIVA

--------~rima-se o inciso XlI do arU!1J 13 do Proje~.-

JUSTIFICATIVA

suoere-se 8 $t.pressllo cb rrcrsc, poZ'qJe o salário-fSftÍlla,

tal COlIIO auxUio doença QJ o axD.io fll'leIBl, apresentan-se ccec prestações Já
lncluídas '" ..,itn da Previdência SaciBl. '. t '

CONSTITUINTE LOURIVAL BAPTISTA

EJoENJA Sl.F'RESSIVA

S!.IJr1Jllr o It ... vndo art. 13 do projeto.

JUSTIFICATIVA

.'
m-----------n ItTl/"""WIel(;1D------------,

EMENDA lP15906-7
(!l ConsUr.'nr. Lourival B••r!sr.

PI.I&iMo/c......W • .._c....lII ,

pr;:;;'.~

f13io;7EJ
CONI:jTITIJINTE LOURIVAL BA'P.Tt5TA

PLEN~llI(\ :':~~ ~7--::'~;;',-'

~ se trata de mtêria constitucional qJe deve ser reservada

às Convenções Coletivas.

aENJA.loOOIF'lCATIVA

Alterar B redaçtl.p: do texto da alínea "a tl do item IX do artigo
12, da seguinte forma:

EJ.eDA SlF'RESSIVA

~r1ma-se a parte explicativa do texto referente a enriqueci
mento UIclto, da el!nea "u" do 1t~ '1Ndo arUgo 12..

"Art. 12 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IX-AItF~

a) mediante ressercíeenjc dos custos respectivos,
todos têm direito de receber informações de in
teresse particular, coletivo ou geral, 00s 6r
Qãos p(obl1cos e dos 6rgaos privados COOl f\nção
de rerevêrcía pública, na forma regulada
Lei, manUda a inviolabilidade do sig110 bane.!
rio.- •

"Art. 12 - .
Y</ - .

u) a lei assegJrará a indiviô.lal1zaç§o da pena
não adotará outras além das q.Je se!1Jfll\: priva
ção de liberdade; perda de bens etIl caso de enri
~irnento ll!clto; JUlta, que será proporcional

tIO bemJurítfico atingido nos cr1Jnes~ envolvSll
lesDo patrilnonlal; prestação social alternativa, •
e suspens§o ou interdição de direitos. tt

r.r----------Tln./I\IITlf~

aaDA Sl.FRESSlVA

~rhúr o item VIII do art. 13 da Projeto.

JUSTIFICATIVA ..
N:l:o se trata de II'lBtéria consUtuc!onal q.Je deve ser reservada

às CcnvençlSes Coletivas.
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curso de provas e títulos, com a participação da
Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministéuo Pú
blico, obedecendo-se, nas nomeações I a ordem de
classificação A Lei disporá sobre os requi s í tos
para jnscrição no concurse

EMENDA lP15920-2

tJ CO"'TI''''"'" IOll.!,,'1
(!J PLENÃRIO

"' T'JflIf~ultm.~o __,

eeI'JA Sl.BSTtTUTlI1A
EtalJA ADITIVA

SUbstitua-se a redação do al1nea "glt do item UI cioartigo 12,
pelo seyulnte.

screscenter no final dO item VI do art. 13,8 expressão flressal

vades as exceções previstas na Led",
JUSlIFICAÇA.O

aeDA SlF'RESSIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

No Império a regra da livre escolha de magistrados, t,g,
dos, de logo, vitalícios. se." outro requisito Que a vontado do Impor-ª.
dor, encontrava limitações, apenas quanto ao supremo Tribunal de Jus
tiça, cujos menoros eran tc raoos das Relaçnes por suas antiguidades
(art. 163 da Constituição de 25 03.1824)

É claro Que sob tão frág!!.i.s critérios de escolha não
pode causar espécie que aquele texto ccnst í tucacnar tratasse, de pro..!!
to em relação a juízes de "suborno, peita, peculato e concussãcv e os
meios de que dispunham os juridlcJ.onados para enfrentar tais mazelas
(art 157 da Constituição de 1824)

Não tem sido edificante para a vida democréf-Jr-e rtp nn.,:.

so país e para a boa distribuição da justiça os critérios utilizados
para a escolha de desembargadores e ministros Que, ao longo de nossa
história, compõem nossos Lr Ibunaas

Aqueles vinculados à escolha por merecimento tem sido
em sua maioria ou en sua quase totalidade, eivados de sentimentos gr.!!,
pais, nepõtIccs , partIdáuos I clânicos ou regionais

Excessões existem, sim, para confirmar a regra.

D merecimentc decorrente do exercício do dever judi[.'ol9!!.
te, m at í cedo com independência, altivez, compelência e presteza ra
rissimamen~~llitam ~u recomendam que juizes ou membros do Hinist,!
rio Público sejam alçados aos cargos finais das respectivas carreiras

O instituto político de livre escolha pelo Chefe db

Executivo, com brevlssimos intervalos, sempre foi praticado, entre
nós, de modo equívoco e anU-democrático.

f'lJ;~'''~

tSd7~;P]

Suprlmir o item IX do art. 13 do Projeto.

Hão se trata de matária constitucional qJe deve..ser reserveõa
às cccverções Coletivas.

A irredutibilidade do salário já é realidade consagrada pelo

Direito Social Brasileiro que, entretanto, emite, em situações especiai~1 exce

ções á essa regra, q,Je deverão ser mantidas.

(!lPLEN,(RIO
"'----------T..re/IU"flCJ.;i~ __,

EMENDA lP15921-1

tJCON~TITUTNrE LOURIVAL BAP;;TC~TA

JUSTIFICATIVA

"Art. 12 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

III - , ..

g) TodOS têm o dever de custear os atos necessários
ao exercíctc da cidadania, inclusive os de retu
reza processual e os de registro civil, na forma
que a Lei der.lnir.

EJeVA SlFRESSIVA

~ invIável asseg.Jrar 8 gratuidade dos atos da vida civil posto
que ilrporla elevados Onusao Estado que seriM! repaesaoos à sociedade via tributos
e. portanto. soclalizlllldo os custos de interesse estrltcrnente irdlvldJal.

A simples possibilidade de ascender ao patamar superio
de sua carreira, arrimado em suas pr6prias forças intelectuais e mo
raí.s , independente de patrocinadores I através de concurso público d
títulos e pr-ovas , motivarâ c magistrado, assim esperamos, a uma maio
independência, uma permanente atual1zação jurídica e produção intelec

toer , indispensáveis ao exercício, à plenitude, das funções que a so

\cied,\~(l:.lhe confiou.

Nos albores da República, todos sabem. que a regra do
Art. 56 Constituição de 1891 abriu espaços à nomeação do 01' Barata
Ribelro, medrcc de grande nomeada e polItlco eminente, para o Supremo
1ribunal Federal, forma acintosa e que mostrava a um só tempo, a im
prcor redace do texto legal e a que aberrações poderia conduzir o fns
t i tut.o da livre escolha, irresponsavelmente conduzido sob o fundamen
to subjetivo do "notõrãc saber" e "vida ilibada"

A Constituição De 19.34 (art. tüe , alínea "ali) ao intr.Q.
dozir, no Que ccnceme à Jus.tiça dos Estados, o pn.ncípio do concurse
público para a investidura nos primeiros graus da magistratura, ini
cia uma viragem ~tttte"avançou posteriormente para a Justiça

- Federal, sem alcançar, contudo, os cargos finais da carreira.

É bem verdade que a experiência da irresponsabilidade
do Executivo nos critérios da escolha "ad-Líb.í tum'' vem sendo ccntIn
genciada por uma série de artifícios que variam de listas tríplices e
sextupjes até a prévia anuência de corpos políticos

Todavia, se a tumultuada vida republicana brasileira,
com suas revoluções, estados de sítio e longos períodos de autorita
rismo, assim na área federal como estadual, apenas agravou o quadro
anti-democrático da composição dos tribunais, o Executivo. principal
responsável por essas escolhas, inspirou_se sempre muito maa.s em moti
vações persona1J.stas do que nos superio-res anteresaes da Justiça

O segundo critério util1zado no provimento dos cargos
finais da magistratura é, lamentavelmente, o da antiguidade. Tal cri
tério, com o devido respeito à senectude, nada expressa em relação ao
jurisdicionado, nem preateae , nem ccmpe têncra , nem capacidade, estão
necessariamente articulados com a antiguidade do escolhido

Ao revés ele eleva aos tribunais magistrados cansados,
prõxmcs da aposentadoria, desestimulados. Genros, filhos. sobrinhos,
todos em idade adulta e a empregar, formam, ordinariamente, o pano de
fundo a aluir e docllizar vontades frente àqueãas rorçes que lhe pro
piciam a aseençãc

O princípio contido na presente proposição, ccnsequên

cia lógica da evofução democrática do Poder Judiciárip, assegurará o
acesse 'aos tribunais a quantos, apoiados na sua capacidade, dedicação
à Justiça, probi~etência, aspiram chegar aos cargos finais
da maqrs t ratura de carreira, armados da confiança emsi mesmo, sem su2,

serviências e sem pertencer a côrtes.

No evolver da nossa democracia o princípio que ora pro
cura abrigo constitucional guarde simetria com a regra já admitida p;
ra o magistério e contida no Art. 176, ~ JI:!, item VI da Constituição
em vigor.

Como não se bus;;"a elidir ou esconder o caráter políti_
co dos tribunais, assinale-se de pronto que o concurso não exclui a
apreciação dos nomes aprovados pelo corpo político que a Constituição
julgar competente, antes de sua nomeação definitiva.

~ semelhança do magisté;J.o superior onde as congTega
ções se mani festam sobre o concurso e dos concursados antes da indic,,ª
"ção para o provimento das cátedras, o corpo político constitucional
mente definido, fará seu pronunciamento antecipado a nomeação para o

acesso ao tribunal.

Sem querer antecipar as regras de tal concurse - para
cingir-me tão s6 ao princípio constitucional - Que serão objeto da
deliberação do legislador ordinário, e apenas para aclaramento da ma
tér Ie , poderíamos avançar, exempl1f1cativamente, alguns pontos per

centual~eitos julgados em determinado nU'mero de anos no ..total da
queles QUef"'f~ram submetidos à judicatura do mesmo magistrado, percen
tual de sentenças reformadas por instâncias superiores, permanência
na comerca ; número mínimo de anos em efetivo exercício, llrnpide% de
conduta e vida ilibada no comprovado el<.7rcíciO de suas funções) et.c , ,
etc , etc.

rr=;~~;:=J

lliJ~i:mJ

EteDA SlBSTInIrIVA

lo seguinte;

"Art. 12 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
XIII - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
d) os bens de produção não são eusceptãveís Deóe~

propriaçll:o, ressalvando os casos previstos nesta
constituição. 11

JUSTIFICATIVA

"Redija-se o item XI do artigo 13 da seguinte fDrma:

o texto do projeto é inconpat!vel cemas premissas propostas
no capitulo da Ordem Econqmrca e Financeira, principalmente eIll relação às dispo
s1çlSesdos artigos 300 e 303. Por essa razão, não se pode aón1tlr que os bens de

produção, os principais instnmentos da atividade econOmlca, possamser desapro
priados quando necessários à execução de programas de desenvolvimento social e
econOmico

SUbstitua-se o texto do item "d" do item XIII do artigo 12 p.!

EMeNDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO.Jf, INCISOS I e III
Altera o inciso 1 do Art U§., suprime seu inciso 111,

e renumera os demais .Wcisos •
Art.~ inciso I _ O acesso ao cargo inicial e fi- •

nal da magistratura ,de- carreira far-'se-á por con-

EMENDA lP15922'9
tJ CONSTITUINTE LOURIVAL BAPTISTA

tJ PLENÃRIO

Proptle~se a anpl1aç!o do conceito de iscn:mia, para se evitar
que a discrlminaçllo possa ocorrer, no curso da relação eroceçetrcíe, es áreas não

exclusivsnente salariais.

80EIDA MXlIFlCATIVA

JUSTIFICATIVA

"Art. 13 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XI - proibição de diferença de salário, de crité
rio de aanisstl.o e de condições de trabalho,
por motivo de raça, cor, sexo, rellgi§o, cp.!.
mão política, nacionalidade e estado civil."

tJ PLEN~RIO
r;r----------TlXfO"~IIIOH:AÇlo

r.r UITgnUITl'ICl~lo ---,

fll'lENl)A 1P15923-7
l: CONSTITUINTE LOURIVAL BPA:;;~TA

r.r- TUTO"U.. IO....çIo

EMENDA lP15924-5
l!J CONSTITUINTE VIRGILDASIO ~;SENNA

~~"'''.~

fT"í!i.i~7ií!J

Sl4Jr1ma.-se do texto de alínea "h" do item I do art. 12.a ex
pressllo "e da sociedade".

JUSTIFICATIVA

~ foOOInCATlVA

Alterar a redaçao do texto do item XXIV do art. 13 para:

X):IV - recortlec1rrento óas~conyenções coletivas de

trabalho e incentivo ~ negocia~~o coletiva."

Propõe-se a ~resdo, rc t~xto t'inel da redaçllo,da palallra
"sociedade". O Estadl!:. nada mais é do ~ a pr6prla sociedade lnstitueiMaltne!!
te representada, dela recebendo os meios e os instrunentos para 8 COr\SfiCUÇfto

dos objetivos visados. Portanto, nIo ê rlUoovel tomar a sociedade devedora de
~ra o qual o Estado recebeu os netas 8deqJados para o seu resgate.

Propõe-se a supressão do trecho inicial da redação "ressatva

da & CCXl'fJensar;ão para igualar as oportunidades de acesso aos valores da vida para
~ injustiças produzitlas por discr1Jninaç'ões~o evitadas", por ser nuito ge~

nérA'; podendo erestar-se .a 1flterpretaçl5es O:Oias e conflitantes, além de nada

acrescentar li '1déia central contida no dispositivo.

lI! do artigo 12.

"Art.13_ ••••••••••••••••••••••••• ]•••••••••••••••••••••••

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

"Art. 12 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

111 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

f) Nlngllêm seré pr1vlleglaoo DJ prejudicado em r!,
zão de nascimento, etnia, raça, cor, idade, s!
xc, orientação sexual, estado civil, nr~tureza

do trabalho, tel1gitio, convicções politícas ou
filos6f1cas, deficiência física ou mental ou
qualquer outra condição social ou ind1vidual. ll

Sq:Irlma~se o trecho inicial da J:edaç~ da aUnea '"f" do item

• , A redaçao sugerida procura dar realce b CCI1Veoçao colf'tlva 00-

maexterlorilaçUo de autonckn1a sindical e nUa COOD delegaçrw estatal. \

r;r----------1t..1101'"'~b_~ __,

EMENDA lP15919-9'
tJ CON'TlTIlINTE LOU'IVAL BAPTISTA'

tJ PLENÃ"n

fll'lENl)A lP15918-1
(!J CONqTITUINTE LnllRIVAL BP;;;fiTA
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Senador Constituinte HUMaERTO LUCENA

JUSTIFICAÇÃO

Se, aos Deputados Federais, Estaduais e ~cnadc:res

é conferida ccc amplitude a imunidade e a inviolabilidade de seus

mandatos no ãmbito nacional, não há porque não se estender tais
direitos aos vereadores, no âmbito estadual.

rarece-nce que a redaç-ão ora proposta melhor aten
de aos obJetivos de estender c instituto da imunidade parlãrnen
tar, como de resto sustentam os Vereadores do Estado da Paraíba,
através do ACMEPA 6' UVPD.

vale aduzir que O preceito ora propost.o, muito co!!.
tribuirá para assegurar aos vereadores pátrios, maior liberdade

e independencia em sua atuação, o que cevexterã, indubitavell11en
te, em proveito geral.

A Constituição deve atribuir a todos os parlanent,!
res tratamento idêntico.

n.'e/llll"'IC~e -------,

A inclusão da matéria econômica no dispositivo em
ela consf:.if:.ui proc:edimenf:.o indispensável à. implantação da plena d,!!

ccací.a no pats.

A Emenda em que"tio objetiva incluir dentre as matª
rias a serem fiscalizadas e controladas pelo Congresso Nacional a

lIUca econômica.
Parece-nos indispensável que o Legislativo venha a

tomar conhecimento prévio dos planos e programas econômicos a serem

implementados pelo Governo e a acompanhá-los, pois se tal não ocor
rer, ficará a sua função grandemente desfalcada.

Dê-se ao art. 75, caput, a seguinte redação.

JOSTIPlCACXo

E/l'IENDA lP15929·6

Inclua-se onde couber. f'11 Seção I. Capftulo V, do TTtl.ll0 I!. o se-

"üesde o momentoda proelama~ão dos resultados das eleiçÕes major!

tãr1as, os eleitos para os cargos do Poder txeecerve não poderão ser nome,a 

dos para cargos e fun~es de que possam ser demitidos ad nunea, salvo por

renGncla do mandato execut lvc,"

JustIficação

A nomeação de governadores ou de prefeitos para cargos de c.onflan

ça de outra esfera de governo, sem a prévia renün?t~ddl~l'eltO' frustra, unl
lateralmente. a vontade popular cons8Arada nas ur~~

Por outro lado. a descon\l~uldade do progr~~e governo, na even

tualidade do titular retornar ao carne executivo, cria. sem dúvIda, prcbl'e 

INS para a administração na respectiva esfera de governo.

Como objetivo de coibir esses tneenvententes propõe-se o disposi

tivo acima.

m- 'lln/4USflfICIoÇ10

EMENDA lP15925-3
f!J Constituinte HumbertO' Lucena

I!l "o"rlo

Justificação

Justlflcaçio

"Art. 100 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Um pars com as dimensões continentais do Brasil não pode dar-se ao

luxo de permitir a descaracterização de sua Imensa diversIdade cultural, tra

ço mesmo de nossa própria Identidade nacional.

Ao longo dos anos, vários têm SIdo os fatores que contrtbuem para

que o padrão cultural dos centros hegell".ãnlcos enfraqueça e desvaloriZe

legTtlmas manIfestações culturais regionais e favoreça uma homogenelzaçãQ cre!.
cente de nossa c~l tura

O Ilvro dIdático para os alunos de 19 e 29 graus - crianças e Jo
vens em face de formação - é certamente um desses fatores. Por ser produzi

do em escala Industrial, multas vezes. o livro didático desconhece não só as

peculiaridades culturais da região onde deverã ser utlll:tado, como até mesrro

dlfrculta a adequação do ensIno à rea l rdade socIal e focal do aluno.

A presente prcpcs te pretende fixar o ertnerpte geral que, devida 

mente regulado por leI, fmpedlrá o prosseguImento da presente SItuação.

JUSTlrlCAç~o

Com este objetivo, elaboramos disposição normativa, a ser
inclulda no texto da futura Constituição brasileira, estabelecendo o
princIpio juddico-liberal de proteção à propriedade indiVidual, r,!!
ral, condicionando-a, no entanto, ã sua função social mediante desa
propriação que, no caso do imóvel rural, visarã à proteção da propr!
edade familiar, mediante a instituição de módulos rurais regionais.

artigo

"Art. A produção e seleção de material didático a sei utilizado

nas escolas públicas e privadas de 19 e 29 graus devem ser submetidas ao

controle democrático das comunIdades tceets, garantlndo·se a representação •

entidades vinculadas ao ensino, o respeito às especificidades reqlenal s e ã
dIversIdade cultural."

Telll esta Sugestão de Norma Constitucional por escopo a pr2
teção ã propriedade rural e, em especial, à propriedade familiar, e,!!

tendida como aquela que corresponderá ao módulo rural fixado para c,!
da região.

•
Senador Constituinte HUMBERTO LUCENA

acresceaee-se ao CapItulo 11, do TItulo VIII, onde couber,
o seguinte artigo, renumerando-se os demais.

"Art. 1:: assegurado o direito de propriedade rural, ressa
vada a sua função social.

§ 19 t: facultado ao Estado proceder à desapropriação po
necessidade ou utilidade pública e interesse social, mediante prévia
e justa indenização em dinheiro, salvo nos casos de desapropriação p
ra fins de reforma agrãria prev:l.sta nesta Constituição.

§ 29 A desapropriação para fins de refortna agrária visa-

rá ã proteção da propriedade familiar, mediante a instituição de mó
dulos rurais regionais w•

XVI - aprovar prevIamente:
a) planos ou dIretrizes gerais de política econOmica

e pleneJBtlIel1to econOm1co,'
.......................................................

No capreulo 111, do rTtuJo IX, acrescente-se onde couber o seguinte

TI"OOU.'''lClÇ.l:o----- ---,

,.",.",.""",...oao----------,

Acrescente-se a seguinte aUnea "a" ao inciso XVI do art. 100

do Projeto, transformando-se as atuais alíneas em "b" e "til, respectivamente:

EMENDA lP15934-2

~ necessátio incluir, expressa e inequlvocaonente, enf:re as mat1
rias de cOll'petência exclusiva do Congresso Nacional, previstas no art. 100 tio PrE!.

I Jeto de Constituição da Com1ssaa de Sistematização, a que se refIra à poliU.
, ecO/lÔlldca e ao planejamento econômico, cujos planos ou diretrizes gerais deverllo

ser por ele, previOOlerlte, aprovados.

= TU'OllU''',.,..;h

Em. segundo lugar, tendo em vista que o a~tigo

C<8S,'!inciso II.T do ProJeto, assegura a ascensão funcional-na car
re~rof!. mediante promoção ou provas ~nternas e de títulos. ê neCes
sâri~ que, no ,refel"~do l'lano, 5e)<:I. prev:t.sto o estabelec:t.mento d;

, v~~~~_..~U!ici~,~tes a serem preenchidas pelo sutema de ascensão

funpJ..1?,naf. ~~. m9~o a -tornar-se ap!:r.cável a futura norma constl.tu

ci9piJ.. O que 'se tem hoje, na prática. ê a inapl1cabJ.1:l.dade da as
ceru:ão funcional, 1;101' inex:t.stênc~a de vagas ~m diferentes carrei:
ras~~ serviçp. 'Pubhco.

Dê-se ao item II de art. 62 a seguinte redação:

A presente Emenda objetJ.va acrescentar às D1.sposi

çõe~ Transitôrl.as do Projeto de Consbtuição da cceusaâc de Siste
mat~zação normas que. em pr.1.me1.ro lUllar, obriguem e aprazam o Ex;
cutivo a elaborar e submeter ao Congresso Nac:I.onal o Plano de Ca;

go;a;á Carreiras do Servdçc Público Civil Federal, adaptando...o ao;

J :!.W~i:.nQ1pfos que regerão os servidores públicos cdva.s na fut,!:!
ra ordem constituc1.onal. Essa. prov1.dênc1.a. como d:I.spos1.ção transi
tôru, ê ind:I.spensável e não S~ encontra no Projeto. -

Senador Constltuint:.e lIUMDERTO LUCI:N1I.

JUSTIFICAClio

, ...{1 Art. 67 - •••• • •••••••••••••••••••••••••••••

.6l'· .~ !' ~ n§.~~.~. ~. ~â~~;~ ~~~~c~;~~:· ;~;.d~~~~~~ •~~ .. d~l~

terços de seus membros, poderá requerer ao Esta
do a intervenção no respectivo Município, cons
tatando as hipoteses previstas no art. 75"

.Ir. Inclua-se o seguinte parágrafo no art. 67 do pr.Q.

JUSTIFICACAO

1) "Art. 75 - O'Estado s6 intervirá. em Munic!pio
localizado em seu território a pedí.do da respec

tiva CAmara Municipal, e a União, no Distrito F!

deral ou em Município localizado em Território

federal, Quando:"
.r) (2) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-Art. 62 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I · .. · · .. · .. · ..
11 - imunidade do mandato dos vereadores no terr1 tÊ

r,1o do E"tado.

"Art. 479 - O Poder Executivo encaml.nharâ ao Con
191Je!tsq·tJacional. dentro de 180 (cento e oa-cerrra) daes di} promulga
çã~4esta Conati1:U1ção. projeto de Lea, dispondo Sobre o Plano de

C~~os e ICat"r':;1ras do Serviço Públ1co Civil Fedel'al.

9bflQ.:~~v Parágrafo Iiruco - Para a ap1:l.cação do disposto no
1.nc\'\io·\'lII do' art. 86, segunda parte, desta Constituiçiio, o Plano

a qE:e se refere este artJ.go estabelecerá, para as diversas carrel:.

ras:do s~ry,~Qp, público, crl.têrios que permitam a exaatêncaa permo!

n~n~~ .~~ vagas sufiCl.entes a serem peeencfudee , por :scensão' fun
cãcneã ; pelos servadcees que. na data de sua aprovaçao. -, eeeade
rem: ~s requ~s~1:os legà1s, 11

~ inegável Que a nova Constituição deverá asseg.!:!.
rer ampla autonomia As Câmaras Municipais, de forma que possam f

elas desempenhar livre e soberanemente as suas funções essenci

W ..de e1eborsçllo legislativa e de fiscalização do Executivo.
Devem elas funcionar sem eubmtermxaçãc de qual

~/~~~_~'Jt.e~-maneira que possam punir os faltosos, sem as in:
terferênc1as políticas do Estado-membro.

Acrescente-se as Dl.sposl.ções TransitôrJ.as do Pr-oj e
to:t?' aeguarree art. 479, renumérando-se o atual e os subseqílerrtear

E/l'IENDA lP15930·0
[l Senador Constituinte lIUM~;~TO LUCI::NA

~ ...... : ~'Ulll.aelcO'll..l~'lIIc_...a1e

J1DFriQ· .

EMENDA lP15931·8

r.r----------TuTo/l\lln.ll:lÇ1e,-----------------,

r.r TUTe/_TIt'''''Clo' ...-,

rr;=~;'~

rsJ;;;fliJ

JUSTIFICACAO

-A1:t:. 100 - é da competência exc~usiva do Congresso
Nacional:

Senador HUMBERTO LUCENA

,laTo/.l\l.TI'IU;ÕJ1

Dê-se ao 1teI\l XV do art. 100 a sTgu!nte redação:

JUstificação

EMENDA

Ao invés de criar novas unidades federadas, deve

a Constltuiçl1o, apenas, conferir ao legislador complementar a

COMpetência pare que sejam fixados os critérios e diretrizes

• serem seguidas para a cr.í.eção de novos Estados ou Municípios.
Será essa uma lei de eficácia nacional que de-

ter.inará, COrri uniformidade, os requisitos mínimos para que

haja.. desll'lembramentros territoriais.

ASSllll, poder-se-á, inclusive, facilitar a cria
çlo de Munic!pios. uma vez Que já. possuem muitos distritos com
infra-estrutura suficiente para que sejam considerados autÔno

-os.

A tradição presidencialista do Brasil não impede eventu _

ais reformas. Há quem afirme haver uma manifesta tendência para o
parlamentarismo. De qualquer forma, entretanto, a decisão _ eeaa pe
la permanência do presidencialismo, seja pela mudança .. não deve aex

tcaada pelos Constituintes. Ela deve ter respaldo popular, não só

para maior legitimidade mas, também, para que haja a participação
r.sponsável do cidadão brasileiro.

Os prazos estabelecidos visam a evitar a vacatio constit.!:!

xv - acompanhar e fiscalizar a ativida

de do Gove:mo em matéria de pol!tica ~

nomi.ca e !-inanceiTa. 1t

, Parágrafo linico - Lei complementar estabelecerá

os critérios básicos para a crí.eçãc de novos Es
tados ou Munic!pios".

No TItulo X, das Disposições Transitórias, substitua_se o
artigo 444 pela seguinte redação:

"Art. 444 - Os dispositivos referentes ao sisterna de 90
verno serão submetidos a referendum popular 60 (sessenta) dias apõ;
.a promulgação desta constituição.

§ 19 Os dispositivos de que tra1:a este artigo entrarão em
vigor imediatamente, se aprovados pelo povo.

§ 29 Na hipótese de o povo recusar aprovacão ã matéria
de que trata este artigo, proceder-se-á dentro de 30 (trinta) dias
contados da data de proclamação do resultado do referendum, à ad~

quação do texto constitucional à vontade popular".

.............................................
"Art. S3 - •••••••••••••••••••••••••••• :. ••••

Inclua-se o seguinte parágrafo único no art. 53.

donal.

EMENDA lP15926-1
tJ Constituinte Humberto Lu~::a
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Par neio da oo:cna ora sugerida, pret:emerros fazer :inserir, nas DisFosi 
'lnnsitárias da I.ei Fundafrental em ela!xIraçã:>, disp:>sitivo que pron:ogue, PJr 4

(quatro) ares, o prazo de validade dos ~sos plÍbl..ic:os que.hajam aido lÜ

a oontar de 19 de janeiro de 1983.

can isso, ob]etivazros, ac:Jma de tu::b, deixar preservadas, pelo menos
te o per!o1D nenci.c::naOO, as expectativas de un considerável núooro de brasileiros

que, esccre~ emcx:ncurso, ainda não lograram ac1missOO no servícc público,

graças, principalmente, ao preocupante quadro de dificuldades eo:xfuicas que

rn::I'!Erlto atravessanos, settpJ:e a exigir dos administradoms públicos roUticas ccnti

nuadas de a::ntenção de gastos, nonrante o:m pessoal.

De mais a maíe, é sabido que a realizacão de concursos plÍbllcos, alán d::l

proloogad::> dispêndio de tettp;>e de recursos hunanos que requ!!r, sarpre acarreta

o::nsideráveis ônus financeiros à M1rl.nist:ração.

A nedída pttp:lSta, pois, anp1anente se Justifica, e se nnstra tanto mais

q:ortuna, quanto se 1:enhapresente que jcccoe tân sido os concursos realizacbs ,

últim:lG aros pela l\dministração Pública ~lleira que, arbora conhec:edoradas

• wntagens do oertane públiCOcccc neca.nisno seletivo de bons se:cvidores, !
sistaDatir:.arrente tem cpt:aà)1. o:m ercme pre1uIzo.àa sua eficiencl.a.~~são ,
censurável de uns tantos apãiuguaaos de rara e discutível carpet:ência, que apenas I
têm ooerado 05 cofres da Nação.

Justificação

Acrescente-se ao artlqo 86, da Secão li, Caprtulo VIII, Tftulo IV,
o seguinte 'parãgrafo único'

"Parágrafo Onlco. O regime empregatfclo de servidores contratados

por tempo determinado. exclusivamente para serviços temporárlos, será estab.!

lecldo em lei, não gerando, em nenhuma hipótese, para seus ocupantes. vfnc.2,

10 permanente com a IIdmlnlstração públlca.1I

Justificação

A Constituição em vigor determina, no artigo lD9. que "lei Federal,

de Iniciativa do Presidente da Repüb1Ica ••••• definirá

I - o regime jurTdlco dos servidores oübllcos da União. do DistrI
to Federal e dos Territórios".

Assim sendo. a lei n9 6.18';, de 11 de dezembro de 197~. sistemati

zou no quadro permanente do pessoal elvlT da União. a dicotomia do reqlme j.2,
r lütee, estatutário e contratual.

A distinção fundou~s~ no caráter da atuação do Estado. Quando ele

age no exerc lclc do poder de autoridade ou de funções soberanas {atos de Im~

pérlo}. os servidores que cumprema ação estatal reçen-se petas normas do DL
denamento jurTdlco (estatuto) ditadas e modificadas unilateralmente em leI.

Incluem..se as áreas de segurança pública. dlpIOlllBc:la. tributação. arrecad.. _

ção e fiscalização de tributos federais e contribuições previdenciárias, HI~

nlsterlo Público e Procuradoria da Fazenda Nacional •

Para os demais serviços, que o Estado executa em condições semelha.!!

tes atOsde um particular, o Instituto requlador dos vfnculos ~e trabalho e

o "con ratoU, nos termos da leqlslação trabalhista em vigor.

Esse critério. da lei n9 6.185. de 1974. e questionável ã luz dos
lineamentos bãslcos da Emenda .constitucional de 1969. Nela prevê~se uma dlfe~

renciação de regime fundada, ou na duração dos serviços. ou na rndole técni

ca especializada da função. Assim temos.

UArt. 1D6. O regime jurrdlco dos servidores admitidos em serviços

de carãter temporário ou contratados para funções de natureza técnica espe ~

clallzada serã estabelecido em lei especla1."

A previsão constitucional de "regime especial u para os "temporã 

1'10511, Implica o prlus lógico de haver um II reqlme geral" paraos"pennanentell~

Art. t prorrogado, per quatro aoos, o prazo de validade dos ccn::ursos
plÍblic:os cujcs resultados haJam sidO h:rrD1ogadoB a partir de 19 de janeiro de

1983, salvo ~'~ em que o requisito de idade seja dispensável.

Ihclua-se no Titulo V - Da Organização dos Poderes e Si,!

tema de Governo - Capitulo :r _ Do Legislativo _ seção I:r _ Das
Atribuições do Congresso Nacional - Artigo 100 - mais o seguinte
inciso:

XIX - Eleger, pelo voto secreto t dentre seus membros e
mediante indicação de nomes pelas llderanças partidárias, o Ouvida:
Público, com as funções e modalidades de atuação que a lei determ,!
nar, relativas a queixas de quaisquer cidadãos quanto a atos do PE
der Executivo, da Administração Indireta da União, de entidades pr.!,
vadas e de organismos ou empresas com responsabilidades sociais, ia
cluindo irregularidades, desvios, abusos e descumprimento de obri
gações de sua competência.

Justificação

A presente emenda ao projeto de Constituição visa à cri,!
ção no Pais da figura do OUVIDOR POBLICO, inspirado no~ ,
existente há 200 anos na Suécia e também em outros paises adianta
dos, como a República Fede1:al da AleIl'lanha, a A.ust.ria e Port.ugal.

No Brasil, instituição semelhante prosperou no âmbito es
i:adual, por iniciativa do Paraná. 'Mais recentemente, na esfera f~

Inclua-se, onde oouber, 00 Titulo X, das DispJsicães T.ransitõrlas, o ~

guJntef 1rU.ck. ","",Í><1<..

rl"l~/,ul1"lOl;I~ --,

-Art. 100 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~;;""=:J

fJ}i~?m

§lll - A lei disporá sobre o volume anual a peri.Q.
dico das emissões dos titulos, sues cesec
terísticas, taxa de juros, prazo e condi
ções de resgate.

titulos especiais da divida pública, com
cláusula de exata correçllo monetária, res9!.
táveis no prazo de vinte anos, em parcelas
anuais, sucessivas, assegurada a sua acei
tação, a qualquer tempo, como meio de pag.!
menta até cinquenta por cento do Imposto
Terrl toria1 Rural e como pagamento do preço
de terras ptíblicas.

§4l:P - O Presidente da Reptíblica poderá delegar as
atribuições para a desapropriação de im6

veis rurais por interesse social, sendo-lhe
privativa a declaração de zonas prioritárias.

§5l:P - Os proprietários ficarão isentas dos impo.!
tos federais, estaduais e municipais que
incidam sobre B transferência da propried!.
de sujeita a desapropriação na forma deste
artigo.

§6l:P - Estão excluidos de desapropriação por int~

resse social, para fim de Reforma Agrária,
os im6veis pessoalmente explorados peloaproprietário com dimensão não superior a
três módulos rurais •.,
JUSTIFICAÇ~O

Na Seção V, Caprtulo 111, do Trtulo V, substitua-se o artIgo 186,

pelo se9ulnte'

"Art. 1B6 O Procurador~r.eral da República será eleito peTas mem-

bros do Ministério Público da União, dentre cidadãos maiores de trinta e

cinco anos, de notável saber jurTdlco e reputação Ilibada. sendo que a rati

ficação de seu nome deverá ser aprovada pela maioria absoluta do Senado Fed=.

ralo

S 19 A eleição para o cargo de Procurador-Geral da Repübllca dar~

~se~á sempre que houver Investidura de umnovo Presidente da República e seu, ~

mandato coincidirá com o presidencial.

S 29 Vagando o cargo de Procurador~Geral da República, far-se·á

nova eleIção, pelo processo estabelecido neste artigo, no prazo máximo de

trinta dias depois de aberta a vaga. e o eleito completará o perTodo de seu

antecessor.

S 39 O Procllrador~Geral da República gozará de todas as prerrog!,

tlvas e garantias atrlburdas ã Hlnlstros do Supremo Tribunal Federal."

Justificação

Já é tradição no Poder Judiciário o Procurador~reral da República

ser o chefe do Ministério ptbMco da União; mais do que justo é ser a sua lo!!.

dlcação votada por membrosdeste Hlnlstérlo. pois a sua escolha advlrá não

só dos meios juddlcos próprios, como também não regulada por uma decisão I.!!!.

posta pelo Poder Executivo, como é sustentada pela atual Constituição.

O direito de e!;colha. que. certamente será atrlbufdo com este f'l0VO

dispositivo constitucional. garantirá aos membros do Poder Judlclãrlo a te~

m no lugar adequado umelemento competente e que se Identifique COll1 todos

05 pro~s concernentes ao cargo.

AssIm, vingando a presente propositura, democraticamente. a nature~

za de lIlloI boa Const1tulçio, ..Is uma vez, será ordenada para o bem de
Pitrla.

-t: Ao longo de todas as etapas constituintes (Subcomissão.
Comiss~o Temática, Comissilo de Sistematização) prevalecem a tese da
"funçtl.} social do uso do imóvel rural n como parte do corpo constitu
cionatJh Sendo iess ím, parece-nos necessário que a Constituição obri
gue disposições capazes de capacitar e disciplinar o EstBdo~ na vigl
lêncla"deste pr~r.cipio, através da desapropriação. -

.,!..,.. ~~r~l'" As"mais diversas linhas de interpretação concordam que
as a)~~,).,s ,normas. constitucionais de desapropriação e indenização (ar
tlgo 161 e seus'parágrafOS, da Constituição vigente), representava;
llm sign.fficativo avanço para o processo da reforma agrária. ao esta
belece~J;'~ a."lndenizaçllo em titulos da divida agrária para terras de
lati!~~I"l,-,rej~itado o caráter préví.o da operação.

:~ Com a recente experiência da Nova República é possivel
dedlz1r que os impedimentos para melhorar o processo de reforma agrá
ria .~~o se encontram nem na capacidade desapropriat6ria do Estad;
nem na;correspondente indenizaçllo. Por esth reeac, propomos que os
atuai~jUspositivos Constituintes sejam processados tal como aqui os

> apre~13'1tamos. J~Com isso haverá um duplo ganho: a} a eficiênch do
proce".~~o, nes~e: particular, fica mantida; e b) facilita_se o enten_
dilllen:~.entre os vários interesses elll Jogo.

''''1''-
.." Por outro lado, como o processo de reforma agrária

destina_se a, entre outras finalidades, democratizar o acesso li pro
e, consideramos relevante estabelecer um limite inferior de ta

~m6V:;e:~;~:t;v~;e~:a s~~s~:s~~r~~~~:~~ ~~~o;~;ej:s::.t:~~~~;:

§2l:P _ A cesecrcpcrecac de Que trata este artigo
é da competência exclusiva da União e 11m.!
tar-ee-é lts áreas inclulidas nas zonas

prioritárias, fixadas em decreto do Poder
/lI Executivo, s6 recaindo sobre propriedades

mais cuja forma de exploração contraria a
função social, conforme estabelecida nesta
constifuiçãO.

§3l:! - A indenização em titulo somente será feita
quando se tratar de latifúndio. como tal
conceituado em lei, excetuadas as benfeit~

r í as necessárias e úteis, que serão sempre
pagas em dinheiro.

EMENDA lP15939-3
f: C.,"""lo" "u"",,,,. Lu"o.
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'~ldlUo/CON'nIe/'UICO.I"Io'--_--__-,

Plemhio

Senador constit~iTa~te HUMBERTO LUCENA

Na Seção li, CapTtulo VIII, do TTtulo IV, dê~se ao parágrafo 29, do

artigo 87, a seguinte redação.

"§29 A proibição de acumular proventos não se aplica aos aposent,!

dos, quanto ao exercrclo da mesma ou de outra atividade profissional. salvo

qoando a aposentadorla tenha decorrido de lnvalldez comprovada."

..

U>TO/llllflflOlçb

Senador Consti tuinte HUMBERTO LUCENA

Acrescente-se, ademais, que da maneira como foi redigido.
o texto atinge instituição de indiscutíveis propósitos sociais, que
integralizam beneficios securitários, contemplam grandes massasde.!

• p'rotegidas, geram poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam
~ desenvolvimento econômico e social.

Não é demais lembrar que na manutenção da previdência co..!!!.
plemental: privada, hoje já com m.ais de 6,milh'ões de trabalhadores
e dependentes associados, não é equitativo limitá-la apenas e de
forma di ferencial para aqueles ligados ao Setor Público. O Estado
t suas empresas possuem a mesma necessidade de retenção de mão-de
..obra especiaUzada que o Setor Privado, o que justifica a flexi
bilidade na concessão de beneficios. Caberá à legislação ordiná

ria a regulamentação da matéria.

Num Pars de escaSsa preparação profissIonal, não se pode prescindir

do trabalho dos mais cultos e experientes.

Prejudica a economia manter na ociosidade um nümero cada vez maior

de pessoas Idosas.

A aposentadoria deve ser um prêmio, não.um começo de marginalização.

Justificação

JUSTIFICAÇAo

~DA lP15935.t

tJ t ....l.ulo" "u"",ecte uieeee

EMENDA.> SUBSTITUTIVA

Substitua_se o artigo 318 e seus respectivos parágra
fos, p~los dispositivos propostos:

A UnilIo poderá promover a desapropriaçfto da

propriedade territorial rural, mediante p!.
gamento de Justa indenizaçllo, fixada segu!!.
do os critérios que a lei estabelecer. em

supr,ima-se o artigo 36D e seu parágrafo únIco do Projeto
da Comissão de Sistematização.

o dispositivo cuja supressão é proposta fixa limite de par
ticipaçi!l.o dos 6rgllos e empresas estatais no custeio dos Pl~nos de

previdência das entidades fechadas, por eles patrocinadas, estab~

lecendo a paridade na contribuiçllo de empregados e empregadores,
estendendo a regra à prevmêncja parlamentar

Justlflcaçio

"pesar do aumento do número de Hlnlstros que o compõem, o Trlbllnal

Federal de Recursos nao tem condições de dar vazão ao enorme volume de fel 

tos que lhe são submetidos

A menos que haja uma reforma do Judiciário em toda a sua estrutura

atual e, Inclusive. da competência dos tribunais, para modificar completame!!.

te o fluxo dos recursos, não vemos outra alternativa. dentro da atual estru

tura, que a da criação de novos Trlbunah Federals de Recursos sob o crltérlo

de regionalIzação na distribuição dos feitos.

Haverã. assim, uma descentralização que permitirá a diminuição do

volume de processos para cada tribunal. evteer-se-ã o aumento Infinito do nQ

mero de jufzes do único irlbunai Federal de ãeccrses existente. fórmula que

B exoerlêncla mostrou ser Inadequada.

Comoconsideramos mais onerosa uma reforma total do Judlclárlo,opt.!,

/llQS pela presente alternativa. restaurando o que havia sido estabelecido Pl:,

la Emenda constltuclonal n9 1, de 1917.

Acreditamos, com esta proposta. agilizar a Justiça. na área do

Tribunal Federal de Recursos, dando oportunidade a ummelhor exame dos pro ~

cesscs , pela diminuição do volume deles para cada Tribunal.1. Diante de sua procedência evidente, acreditamos que a presente pre

posta mereça o apolo dos Constituintes.

Além de constituir matéria cujo tratamento extrapola os
princJpios que devem informar o texto constitucional. já se enco,!!
~ela disciplinada tanto pela Lei nR 6.435, de 15.07.77, e seu
:t~ulamento, Decreto n12 81.240, de 20.01.78, quanto pelo Decreto

nQ 93.597, de 21.11 86. em vias de ser alterado por iniciativa do
pr6prio Poder Executivo visando a aperfeiçoar os dispositivos ne-,

le criados.

lia Seção I, capTtulo IV, cio irtulo v. de-se ao Inciso [11 do artigo

187, a seguinte redação

«ru ~ Tribunais Federais de Recursos e JuTzes Federals."

(!l Plenário

r.r fUTO/~UI1"'ea;h

r.r rIITO/.UITI'lClÇIo

EMENDA lP15936-9
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deral, a Presidência da República criou órgão interno com tais ca

racter!sticas. Em ambos os casos, embora mereçam aplausos, prin.ci

Kalmente pelo caráter de pioneirismo no campo, levanta-se, como pr~
JIJ.minar, a inadequada vinculação ao Poder Executivo.

Na verdade,. eln todos os palses onde existe, o~ é
da competência do Poder Legislativo, desde que seus objetivos estão

ligados ã proteção dos direitos do cidadão nos seus contatos com aE,
toridades.

Justificativa

Refere-se ao regime parlaIllenta,r;t.sta de governo,

o qual Julgamos Lnadequadc para, a rea.l!dade bra,s!lej,ra conte!!!
porãnea.

tlIU/IUI'''..lol;io --,

Emenda Supr-es s rva

sunr-una-s e os lnC1SOS 1.11. VII .XI .XXI .XXI I .XXVII. e paraqrifo
Iimcc ,

o Ouvidor público, dentro dessa conceituação, é fundamen
tal para o bom cumprimento da lei, jã que.qualquer cidadão pode do!

rigir-lhe, pessoalmente, por telefone ou por escrito _ como dispu _

ser uma futura regulamentação - denúncias ou queixas.

Nesse caso, sendo membro do Congresso Nacional, o Ouvidor
Público, investido de autoridade constitucional, poderá dar curso a

tais reél~ações, sendo da sua competência requiaitar, da autorida

de, explicações ou promover, pelo rito judiciário, a reparação de

eventuais preju!zos ca'!Pados a pessoa ou ã coletividade.

Sua ilnplantação no Brasil, ademais, coincidirá com wna f,!

se em que, com a nova Carta Constitucional, o Poder Legislativo,for

I talecido, disporá de relevantes funções, além das relacionadas co;
a tarefa de legislar.

EMENDA lP15947-4
ê' SENADOR "IIRIO "AIA

lIU~f''''Tl'''4<;i~

Emenda Supress rva

ür spos t t tvc emendado. art. 158

fl;T;~7'~

(1;-7~;W

D1SPOSltlVO Emendado'Art. 456

supr-ma-ee o art. 456

JustlflcatlVa

A prorrogação de mandatos ê uma pretensão com a
qual não concordamos Os detentores desses mandatos foram ..

e l e i tos com prazo certo para entregar o cargo

EMENDA lP15943-1
['J SENADOR Ml\RIO MAIA

i: EMENDA DE PLtrn1tR;~""""Cfw'''lell...to''lI1il

r.r IUfo�'uln ...de __,

Emenda sueressãva

Dispositivo emendado:Art 171

Suprima-se o Art. 171

Justificativa

neêere-ee ao regime parlamentarista de qcverno ,

o qual Julgamos inadequado para a realidade brasileira conte!!!,

porãnea.

JustlflCatlVa

Refere-se ao regime parlamentarista de governo,
o qual Julqarnos inadequado para a realidade br-as t l e i r-a conte!!!.
porânea

EMENDA lP15948·2

f'J SEt"OOR "'RIO "E'

l: EMENDll, DE prENI!i::~U'O/~OY,ttIO/I""<n.,"I~

r.r----------ltaf~/~U....'<.Çl~

Emenda supressiva

Dispositivo emendado: Art. 173

suprima-se o Art. 173

r.r-- ~UIO'~OulrlCl~Io, ___,

DrendaSubstibltiva

DJ.5p:lSitivo estendado: Art. 100

-SUprlma-se ree incisos VII e VUI o tenro "PriIteiro llinistro", StJbstiblin

õc-c por "Presidente da Repiibliea".

Jusb.ficativa

Refere-se a :regiIre patlarrentarlsta de governo, o qual JulgaTOS in:!
dequado para a realidade brasileira ccnt:erporãnea.

EMENDA lP15944-0
[!J SENADOR MARto MAIA

Emenda sunreaaava

Dispositivo emendado: Art. 172

Suprima-se o Art. 172

~i~~'~

tFJ"~ãLE
Justificativa

Refere-se ao regime parlamentar1sta de covecnc ,
o qual julgamos inadequado para a realidade brasileira co,!!.

temporãnea.

lun/4VInflC-.;lG'---- --,

Emenda Sup"essl'V~

m-----------"n"~"''''''.- __,

Justificativa

Refere-se ao regime parlamentarista de governo,

o qual julgamos inadequado para a realidade brasileira contem
porânea. -

EMENDA lP15949-1
f'J SENADOR MARIO MAIA

éJ EMENDA DE PlEN~R·;:.o:IItI/<~"'nlo/ltll<nllllo

m-----------I..'~/'''"f..lCAçlD __,

Emenda Supressiva

Dlspos'ltho', emendado: art Hi7

JustJ'ftcattva

EMENDA lP15954·7
E'SENADOR "I~RIO MAIA

tJ EHENIJA DE PLEN~RIO...' ..~'·o.".. le'."""ulule

rY;~;~LJ

rrLi~';M

EMENDA lP15945-8
f!1 SENADOR MJtRIO MAIA

supriee-s e o art. 167

JustlflcatlVa

Emenda Supress na.

üi spos í t tvo emendado: art. 229

Suprima-se o termo "ür s tr-t tc Federal" do paragrãfo 29,

o üts tr-r to Federal dever-à receber desta üons t t tu mte
o mesmo tratamento ofer-ec tuo aos Estados da Federação

O correto não e equtpar-ar o DF a Fer-r-r tiir-tc e sun

Emenda Supressiva

Dispositivo emendedo rar-b 170

Suprime-se o Art: 170

Refere-se ao r-eg trne par-Lament.a r-j s t a de governo,
o qual Julgamos inadequado para a realidade bres rl e tr-a con
temporãnea.

a Estado

JustlflcatlVa •

Justificativa
m-----------lU'~f.".n.lC4<;io __, f!J EMENDA DE PlEN~RI;L...IKI/~O""do/'u••nll.1il

pç;';;~~

tiL/;;7VJ

Refere-se ao regime parlamentarista de governo, o qual
julgamos Lnadequado para a realidade brasileira contemporânea.

EMENDA lP15946-6
f!J SENADOR MARra """A ) p;D;;;~~
r.r------ .Lui.'n/~o.lIl1o/'\lI~n.,n1il _j--___, ~eATA--,

['J EMENDA DE PLENIIIUO I CuuB Jl7 J

~----_----_l..TOf~utTlr''''''h-----------

Emenda 5upressiva
Dispositivo emehda,do:art 169

SupriIl\e-se o art.,169

Emenda ~upreSSTVi\

utaces ré tve enendedc ras-t , 165

supr-rme-s e o art 165

Justthcattva

Refere-se ao ees tme par1amental:'tst~ de governo. Q

qUj)l Julg~mn tnadequado par-a reilltdade brast1e1'F'a contem
porãoea,

m-----------"'..''"n''~'..' ___,

Inclua-se no Art 54. Hem XIV o sequrnte

Item XIV••• bem Como a PoHc ta Rodoviãna Federal

Justiflcaçãó

A Po1'f Cla Rodcv rin a Federa1. 1ns tn tu r çãc de e1 evada
lmportãncu. foi exclu'ida no texto do projeto de ccns t.t tu rçâc
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EMENDA lP15961·0 EMENDA lP15965-2
f SENADOR M1\RIO MAIA rr;o;;;c- ['J SENADOR MARIo MAIA I pr;;;'~

!"
'L1d"""~.NIU1.'/I"'C'"U'''

1llJY~~~ !"
'u.....o/c.NIJdo"~luMlulo

I r»i'~JãlJEMENDA DE PlEN1\RIO EMENDA DE PLENARIO

EMENDA lP15956·3 '
['J SEHADDR M~RID MAIA

(!l EMENDA DE PlEIii\RI~~Uh~'COIlIII~OIlUIC''''''lII

TUTO/~~.TlflcAÇÍ. tUT.,~~n"IC.;lo

Emenda Supr-esstva

D1spoSftTVO emendado.a,rrt.254

sucr-tee-se o art 254

Emenda supressiVa

üf spos r ervc Emendado' Art. 162

supr-rne-se o art 162

Substitua-se o art. 465 pelo seguinte:

Art.. 465 - A União, 05 Territét:ios e 05 fo\unicí.pios,

cuf a despesa de pessoal exceda ao limite previsto, no art. 298,

deverão no prazo de cinco anos, contados da promulgação da Cons

tituição, atingir o limite previsto redU7.indo o percentual exce

dente à base de um quinto a cada ano.

JustifTCiltl'Vi1.. JUstiflcat1Va
JUSTIFICATIVA

Matena de m teres se de l eq ts l eçâc ordlnãrh. Pefere-se ao reg une parlamentansta de governo, o

qual Julgamos me dequadc para a real r dede br-as i l e t r-a conte!!!.

porãnea

Acrescente-se o termo "território" à norma constan

te do ProJeto Constitucional pa3:~ que fique bem claro que também

essas unidades se subordinam ao texto.

EMENDA lP15957-1
['J SEHADDR M~RID MAIA

EMENDA lP15966-1
[!J SEW\OOR lo'3\RIo MAIA fTP";':;;~

ry7~BfWl
r.r-- UITO/'UI"'l«CÃII. --,

Emenda supr-es s tveI. ~
~ supressiva

Dispositivo emandaà:I: Art. 166

ür spos t t tvc emendado.Art 256
ErrendaSupressiva.

Disp:lSitivo Imendado: Art. 336
Suprin'e-se o Art. 166

Suprima-se o art 256
suprime-se o Art 336

J11Stificativa

Justiflcativa

Refere-se ao reg:ine parlarentarista de goveroo, o qual Julgam::e

~ para a realidade brasileira cont:erp:lrânea.

Emenda Suplteu.(.va

fl~;;;;~

~~PJ

O Estad::l não pede :impedir que o trabalhador estabeleça outras

a:mtribuiçêies emsua folha de ~alãrio. ~

lTIr-------PU...""CON"d.'.UOC•• ,•• lI

EMENDA lP15963-6r SDWX>R M1\RIo WUA

pr"õri!D
tr;i~';;;J

TUlO/~UITlfIC''''O------------'

Natêr t a de mter-es s e para a legislação cr-d'rnâr te ,

Supr-ma-se O termo "Conselho da Repübl1ca"do art 237

.-enda Supressiva
thspositivo Emendado: Art. 237

EMENDA lP15958·0
(!J SENA.OOlf. MMIO "tA.IA

Justlflcatlva

pr;;;~~~~

1"ILi;';JE]

V.up0.6d,ivo EmendtIdo·AIt.t:. 203

Re&tAe-.&e. tIO lI.eg.c.me pttJL.tamenttIJt.U.ta. de govell.no, COM.
o qual não conc.OII.damo.6 pOIl jut!J4-lo ",nadequado ã ItttI4dade blttU.,i

lUlta. c.on.te.mpoltânu.

tUtOUul"rlC~ll'-----------

Emenda: SUpll.UcS.(.V4

Re.6tM.-U. ao ILegi.me: pl1Jt1.amtntaJLuta de gl.lve:/tno,
COll'l o qua.l nã:o conc.oll.dtIlllo.6 p.,oJL Jutgã:-to ,intIdequtIdo ã: lI.c.ttt.c.dade _
bll.M.c.lUJta con.tempoJLã:ne.a.

JlIStifi~

r)n nosso reg:ine capitalista J;:O.1O:> desenvolvido, a terra ainda ê-
umben de capital e una privilegiadíssiJl'a oportunidade de invest:immt.o, En

cctree palavras, a espea1laçãoim:biliária atingiu faros de legitimidade I

cultural, iIrerrovível a curto prazo. •

~ preciso institucionalizar um processo de"desvalarização" da 'te:!:
ra, tornand:l a sua propriedade privada cada vez rreros atraente e vinculando

cada vez naís a prc:priedade ao uso socialnente justo.

A arenda ora prqx::sta procura garantir e agilizar este processo ,

des~lvendO às cidades sua rnatéria-~ fundallental. a t:erra.

Acrescente-se ao A:rt. 312 os seguintes parágrafos'

§ - O parceJ.8menb::l e o uso do solo w::banoe de expansão ur

bana terá finalidade essenciaJm:mte social, cbedecidas as ordens técnicas -;

especificas de seguren;a, higiene e conforto da p;::p.üaç.ão.
§ Os nunlcípios definirão as finalidades e as

remes técnicas de parcelamento e lISOdo solo urbano cabenOO à oru.ão es~

lecer Ul'l sistema supletivo, que se estenderá por todo o Pais, JX)S estritos

limites das deficiências locaiS cem a finalidade de fixar:

I - a contribuição de nelhoria, honerllIldoos prcprletáriC6 de ter

rer.os alcançadcs 1XJr oovas benfei:tori~ pÚblicas,

II - a taxaçoo p:ro;JreSsiva, incidindo sobre terrenos sem uso OU

ccn uso indevidos,

lU - a cbrigação de executar, dentro de terrenos particulares ,

as obras e serviços de interesse públio:l estabelecidos em la, cem ônus EB

ra seus proprietários
r;;;;~

erni';ãfEJ

Justificativa

Suprine--se os parãgrafoo 19 e 29 <b 1)rt:.. 70

Enenda Supressiva

Dispositivo &rendaào. Art. 70

Em outra enenda de nossa autorias~ gce os G::Nernadores Terri

toriais sejau eleitos pelo voto popular.

Os tres poderes da seplib l i ca são: o ãxecut ivc , o
Lectsle t tvc e o Judiclârlo

Não tem sentido a criação de um quarto poder. s,l

tuado entre o Presidente e o Congresso Nectona l ,

EMENDA lP15959-8
!" SEW\OORMWOMAIA

Emenda. SUpltU6.i.VtI
V.i.6pO.6-«..tê.vo Eme.ndado: AIt.t:. 114
Sllp}l..t.lll.UL D ptULng/ta&o 6

r;;;T7A~:J

fITi";YB
tntllr,wst,,\~AÇÍ.-----------

EMENDA lP15969·5
[!J SENAVOR II~RIO !lAIA

Vdpo.6-<.UVO EmendtIdo:AIt.t:. 123

Emenda: SUpIl.U6.tVa:

EMENDA lP15964-4
I:J SENAVOR MÃRIO MAIA

r.f:J~-"-lE-N-VA-V-E-P-L-EN-ÃR;;"'·""c ••"'lc/luoc"',,1.o

Suprin:e-se O Art. 164

Em!nda Supressiva

Dispositivo emm:iado' Art. 164

Justifia'ltiva'.I - Refere-se 1lO regine parlêloontarista de governo, O qual julgares

inade:Iuado para li realidade brasileira o::ln~ãnea.

Re.Óe.ll.e.-.6e. ao JLe.g.ime. p41l.tame.n.ttI1t..(..6.ta. de. govVtno,

eom o qultt não eoneoltdamo.6 pOIt jutg4-tO lntIde.quado ã. Jtf.at.<.dtIde

bJt~,ite.i..\a eonlUlpo.tine.Cl.

Reõelte.-Je. 40 Jteg.c.me. ptIJttamen.taIL.UttI de gove.ltno,

c.om • qual. nno concOltdamo.& pOlL jutgâ.-to -t.lUtde:qul1do a ILta.4dadt. bit,!

..6.iteolJl.tI c.onttmp01l.ii"e./l.
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I flY~;':JL- ---'

'LU'lUOfCO....o10f."'CU...1II-------'J Mi'~ffi

'EMENDA lP15979-2
tJ NELTON FRIEDRICH

f'l PLENARIO

JUSTIFICATIVA

Reá~e-.6e ao .teg.i.me. palLlamen.ttVl.(..5ta de gOIle.!!:.

no, Coam o quat não Cool1Co01l.damolO p01l.. jÜlgd-lo ,(,"adequado ã: ua.!,(,d..!!,

de bILa4.t.le.,(,lLa con.te.mpolLânea.

rr;~;"OO:J

f"llii';ftJ

Substitua-se o Art. 320 pelo seguinte:

EMENDA lP15970-9
f'! SENADOR~O MAIA

r;r----- tloTOU0I111IC-.;lo __,

Substitua-se o item C, do inciso I, do artL 277

pelo seguinte:

C) dez por cento para aphcação nas Regiões Norte

e Nordeste.

Os illpostos terão cerâter pessoal e serão gerados segundo

a capacidade eccoeetce do contrIbuinte, sempre prevalecendo os

impostos direios sobre os indiretos, com isenções para bens es
senciais à sobrevivência.

A administração tributária poderá. nos termos constituci!!

naãs I desempenhar funções visando à identificação do patrimô

nio dos contribuintes. seus rendi»entos e suas atividades econ-ª.

eãces ,

Dá-se nova reoeção ao § 2Sl: do art. 257

E~:;'~

f:W'~J;}

EMENDA lP15975-0
[J SENADOR M1.RIO MAIA

A presente emenda visa acabar com pnvilégios Já
ocorridos e com a formação de novos latifúndios com o beneplá

cito do Estado.

JUSTIFICATIVA

Art:.. 320 - A alienação ou concessão. a qualquer t!
tulo, de terras públicas com área superior a três mil hectares

só é permitida a pessoa juddica e depende de aprovação prévia

pelo Senaa? Federal.

Substitua-se o Art 323 pelo s eçu mte-

r;r- tlUOJ~O.Tlt'caÇi.o __,

Art 323 - Compete ao Executivo. quando de conces
são de tncent tvos f r s ca t s a pr-one tcs aqr-opecuâr tos de abertu
ra de novas t r on t e i r-as aqr'f cc t e s , ex t q t r- a des t t naçâc de. no
minlmo, 20% da ãrea ef e t r vemente ut r t í aede , para pr-oa e tcs ~e

assentamento de pequenos aqr i cul tcr-es ,

SENJ\OOg MligIO MAIA

Devemos rceper um dos sais perversos efeitos 'da
trIbutação: a incIdêncIa maior. entre nds , dos Impostas indi_
retos que oneram Ilais os pobres do que os ricos. São

impostos pagos que praticamente não se vê. '

A Assembléia Nacional Constituinte não pode ign.Q.

rar tão absurda situação e ficar nas recomendações genéricas.

Por outro lado. o coeprcensso COIl o social que •

deve ter a nova Constituição precisa assegurar isenções tr!
butár1as aos bens essenciais ~ sobrevivência de Ililhões

mIlhões de brasIleiros.

,JUSTIFICAçnO

o desenvolvimento da infra-estrutura das novas

fronteiras agr!colas, agregadas ao processo prod.utivo; ã preser
vação do meio-ambientel' a pesquisa cientifico-tecnológica, assim

como, e, principalmente a Educação são inegavelmente prioridades

para um pai.s como o nosso: per.iférico, dependent.e e ecãcra.eeâc

historicamente. O desenvolvimento econômico e social do Brasil

está intimamente associado à priorização das áreas mencionadas, e

entendemos que a melhor forma de garantirmos o futuro desenvolvi

mento do Brasil é inserir no texto constitucional percentuais que

garantam os recursos necessários ã nossa libertação do Jogo do

subdesenvolvimento e da dominação por economias mais aesenvcvaees ,

JUSTIFICATIVA

r:;;';;:J
~~72lEI.IENDA DE PLEN1{RIO

EMENDA lP15971-7
f'J
r.r------.~u..l ..../CO" ...lo/.""eo"'..lo ...,

r.r Tl."f.~U,,~&I;iO

Acrescente..se no art 32:-

IX .. pela ação de d~esconstituiç~o.

EMENDA lP15980·6
r Nelton Friedrich

Emenda SupILu,s.(.l/a

V.(..5POIJi.Ullo emendado: A/L.t.1tO

"SUPJu.m.i.IL o te.1LmO "PJUme«o-J.IiM.s:tJr.O'/ no aJL.t.c.go e. paIL'tgJl.dáo

r;r----------"""'"''''''.,.------------,

EMENDA lP15976-8
['J SEWAVOR "'RIO "AIA

tJ EMEUVA VE PLENÃRÍO.. ··,/fc ... ,..lof.
U•C

.......
o

~USTIF1CATIVA I

Segundo estatistl.cas do próprio governo, exí.s cem

cercam de 10,5 milhões de trabalhadores rurais sem terra no

Brasil.
Quando, pois, o governo estender sua ação à novas

fronteiras agrícolas, nada mais correto que destinar um mínimo

de 20i para pequenos empreendimentos,e não 3,0% como no texto

do ProJeto de Constituição.

EMENDA lP15972-5
f!J SEWAVOR ll'RIO MAIA

(:J EMENVA VE PLEUXR;L~d.lOfC~U"dOf... ~oU'n1.tl

Re.óeJte-.6e. ao Ite.gue. pM.tament-a.IL.i.6ta de. gOl/uno,
com o qual "ia c.onC01LdamolO pOIL jutgd-tO .t.l1/tde.qua.do ã: Jte.ttl.,(,da.de

bILa..siteVl.a eontelllpoJtâ.nea..

EMENDA lP15981-4
f:J NELTON FRIEDRICH

..
o ITEM VII DO ART 17 PASSA A SEGUINTE REOAçAm

Art. 17 -

VII - A PARTlCIPAcno DIRETA:

a) o Estado estimulará a participação popular em

todos os níveis da administração pública;

b) Para garantir o direito da participação popu

lar em todos cs níveis da administração pública, Lei Compl~

mentar regulamentará as formas de funcionamento destes Co.!!,
selhos e estabelecerá normas para :

1- garantir a plena descentralização e a ampla d~

mocratização das decisões do poder público;

Il- garantir a efetiva participaç~o:

a) dos consumidores, por órgãos de !iscallzação em
defesa da economia popular:

b) dos usuários , nos órgãos prestadores de serviço

público, inclusive na admInistração indireta e ccncesarcné
rIas particulares, cujas tarifas e orçamentos serão submeti _
dos 11 eprcveçãc legislativa;

c) dos contribuintes. na fiscalização financeIra e

orçamentária, interna e externa, dos órgãos públicos;

d) dos cãdedãos , na escolha dos agentes do poder
público em cargos de di,reção ou chefia nos setores_ do inte

resse imediato e cotidiano da população, como educação. saú

de, segurança, abastecimento, transporte, entre outros. bel!'
como a sua destinação, quando estes agentes violarem a ~.

Consti tuição ou leis vfgentes

EMENDA lP15982·2
['J BASILIO VILLANI

I:

fI;~~';~=:J

fi}!;';7W

pç,:i~~'~

WU;',ft;J

De acordo com outras emendas apresentadas sobre o

assunto, esta também visa dotar o Pais de instrumentos de de
fesa mais agéis, modernos e democráticas.

JU,TIflCATIVA

Nec tone l ,

Inclua-se no Titulo VI cep'l tutc III
Art. - sice criado o Conselho de Defesa Nacional, des t r-.

nado ã as ses aor-r e direta do Pr es tden te da Repilbl r ce nos assu!!.
tos r-e'l ac i onados com a Defesa Nacional. pr-es tdr do pelo Pr-es t

dente da Repiibllca, secr-e re r-recc pelo "flnistro da Defesa e l!!
tegrado por todos os Mlnlstros de Estado e pelos Pr-esi dentes
do Senêdc Federal. Camara dos Deputados e Supremo Tr t buna I F!
deral

Parâ9rafo UnHO - A lei regularã a sua cr-qam aeçâo ,
competênc i a e func tonemento ,

Art. - flcam cr-iadas no ãmblto da pr-es i dênc i e da
ãeplib l vca as secr-e eârias "hlltar e de Informações.

Parãgrafo j o - ex t tnqeevs e o Conselho de 3equral'lç~

Parãgrafo lQ - ext tnque-s e o "Estado Malor das For
ças Armadas".

EMENDA lP15977-6
t' SENADO> MA"lo MAIA

r;r----------Tlno/.0I111IC.\l;io --,

EMENDA lP15978-4
r SEWAVOR II'RIO MAIA

r-;;~i~u

!?iTJ"j!m}

..-----=:=J

Elllenda SupILelOlO.iv,a

V.t.,spOlO.it.c.vo elllenda.do:AJLt:. t J2

"SUP«IIlU alO teli.lllolO "P/t..UI1útto M.t.IÚ.stli.o" e. "GovVLnadOll. dto TtJfJt,,(..ti,

lua" no .inc.ilOo 1

Rl!.6eILe-lOt. a.o Jl.eg.unc. pltll.ll1lllentaJtut:a. dto gOl/eILna, com
O qual ndo c.oncoJi.damolO poli. .Iutgã.-to ina.dequado ã. Ji.ea.l..r..da.de bILa.lO.i 

te.t.ILa conte..mpolI.â.nea.

Rl!.n«e.-lIt. ao ll.e.g.(.llle. pltll.l.altlen.tltll..(.4.:ta. de g~

VMn , com o qual niio cO/lc.oll.damo.s poli. Julgâ.-.(.o '('l1adequado ã: Ii..!:;

al..r..dadc. bJl.a,s.(.le,..t.ll.a. COl1te.lllpOlLãl1c.a..

OutILa emenda de no.s.sa. autolt..ia pltopõe que o 90tleILna.
da" de .te..tlUt"úuo LJeja ezcccc d.(.1l.e.tamen.te pelo voco popula.>t.. -

UeU.e ceee , jUlgamolo que o palLll1Jlle.ntaJI. :teILã. que

Opta.1L pOli. um ou pOIL oubto"

"Suptill.ut. o .c.nc.iloo VI"

1J.c..spo.s.(..tivo Ule.ndado: AU. 108

EMENDA lP15973-3
f!J SEWAVOR M'RIV IIAIA

r;r----------TtUoOuu",c-.;&O

r.r----------TUTOUUtT"o:.çb

Emeltda. SupILe41o.t.va.

O.t.sP04<tUvo emendado: AoU. l08

r.r--
TUTO

" UU " IC&çh ----,

Emenda.. SupILu.6il/a.

VupolOi.t.i.vo EDlendado: AJt1:.. 122

Dê-se ti aHnea "uv do item XV do art. 12 do projeto

de ücnst í tufçâc , elaborado pela Comissão de Sistematizaç~o, a segui!!.

te redeçãc e

"XV _ A SEGURANÇA .JURíDICA.

u) a Lei assegurará a individualizaç!!o da pena e não
adotará outras além das que seguem: privação de liberdade;
perda de bens em caso de enriquecimento il!cl to j multa •• que
será proporcional ao bem jur!dico atingido nos crimes que en
volvam Lesão patrimonial; presteção social alternativa. e sus
pensão ou interdiçao de direitos. 11 -

JUSTIFICAÇAo

SUPIUIl1.(.1L o teJuno

t/plUJllc..i.Jr.o f.{<tnubto"

110 -l.nu.so 1

Re't.ILe.-u. ao ILe.g.tme. pa.1LlamentaJulOta. de. gOl1eJtno,
com a Qua.l hiio coneOJldamo.s pOh. Julgá-la .t.ltade'~uado « lLeaUdarfe _

bILM.c.l.dlta. C.On.tUlp01l..an~a.

ProplSe-se 8 supressão de toda referência e>:plicativs

cont.1da na parte da redaçlo Que trata da perda de ben~ no caso de eE.
rlquecimento il!cito,de vez Que a discriminaçl:l:o ali contida é casu!,!
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BASILIO VILLANI

I
presarialmente em bases ecdemas e competitivas. Por essa razão de-I
ve ser permitido Que os empresários brasileiros de comunicação tam
bém possam realizar seus investimentos no setor, através de socied.!!
des ou companhias de sua inteira propriedade.I

tiC8 e, pOr asse nesec , ilnpr6pria e incompleta. Melhor será deixar I
para 8 Lei as hlp6teses em que, em virtude de enriquecimento iHci
to, haverá a apl1caçlio da pena de perda de bens, como é da tradIção

do direito brasileiro.

EMENDA 1P15983-1
fl

PlENARIO
~ fCltToJ~Ua1"IC&;I~ ----,

EMENDA lP15987-3
tJ BAS1LIO VIllANI

'UoI.IO/~OM'lIlo/l..c••' •• lo,_- ...,
PLENARIO

fT;'~"~'!U

fF/~;Jã!J

blemas no setor através do processo de reorganizaçllo de instituiçtle;
que passarem por dificuldades conjunturais.

2. Por outro lado, a autorizaçfto de funcionamento sem
reservas poderá levar se fenOmeno 1I0verbanking",dl1uindo de tal 11I0_

do a capacidade de competiçllo dos agentes financeiros de menor por
te que novos processos de fus'lo se tornar'lo necessários para evitar
crises bancárias.

nlTO/.Y'l'fl/:A;l.

Suprima-se o item V do art. 13 do Projeto de ConstA
tuãçãc , elaborado pela ccmí.ssão de Sistematização

Suprima-se a letra lIeu do i tem IV do art. 17 do Pro
jeto de Const1tuiçlio. elaborado pela ccmí.ssãc de Sistemat1zação~ PLENARIO

JUSTIFICAÇAo n ..~/""IT1'ICac1.

JUsTIFICAÇAO

Suprima-se o item XVI do art. 99 do Projeto de Con,!
tituiçrlo elaborado pela Comiss§o de Sistematizaçllo.

A matéria já está suficientemente contemplada em ou
tro capItulo do Projeto e, no caso eepecr rrco, entendemos que a ee
téria 'deva ser reservada li lei ordinária que especificará as respeB,
tivas fontes de custeio.

o item XVI do art. 99 displSe:

JUsTIFICAÇAO

XVI - ~aptaçrlo e segurança da poupança popular;"

Suprima_se o art. 423 do 'Projeto de tonst1tuiçDo 8l.!
borado pela Comissrlo de Sist;matizaç,!o.

"Art. 99. Cabe ao Congresso Nacional, com a sançllo
do Presidente da República I dispor sobre todas as mA
térias de competência da UnHio, especialmente'

nntl/Jlln....&Ç1e ~

JUsTIFICAÇAO

PLENARID

A matéria está compreendida na disposição do art.
328, inciso V, não havendo tecnicamente quaisquer outras alternat!
vas para a IIsegurança da poupança populat: l • que já nao esteja abra!!.
gida no inciso I do mesmo dispositivo que versa sobre as institui
ções e operações do sistema financeiro nacional.

tç~";;"u

fui";ãjã?]

JUSTIFICACQO

nê-se ao itern I do art. 292 do Projeto de Constitui_
ç~o.elaboredo pele CDmiss~o de Sistematizaçlio, a seguinte redaçll:o:

"e) à entidade sindical incumbe a defesa dos direi_
tos e interesses da categoria, individuais ou coletivos, inclu
sive como substituto processual em ques tões judiciárias ou ad':'
ministrativas;" •

A matéria deve ser reservada para lei ordinária, a
fim de que melhor poaeee ser avaliadas as situações a serem regula
das.

JUS TI FI CAçA0

Estabelece o item IV, letra »e", do art. 17 do Proje_
to I;Ie Consti tuiçrlo, ora sob eprecfeção do Plenário da Assembléia N,!

cional Constituinte, como direito coletivo de sindicalização'

"Art. 292 - e vedado.

1 - vincular receita de natureza tributária a 6rgão,
fundo ou despesa, ressalvadas:

ti} a repartiçllo do produto da ernececeçãc dos ãmpos-,
tos mencionados no Capitulo do Sistema Tributário Na
clon01; -

b) a prestação de garantia às opereções oe créditos por
enteefpeçãc de receita previstas no inciso I do pará
g'l:üfo 1Q do artigo 288 desta Constituição. 11 -

A proibição de vil)culoçllo de receita tributária in
viabllizará a realização. pelos 6rgllos públicos, de operaçi'Jes de cré
dito por antecipaçrlo de receitas raaãc por que suqere-se a emenda pr~
posta. -

EMENDA lP1598B·l
l:J PAS1L10 VIllANI

!5>'~"~LJ

l§J~'ãLã!J

"a} é da responsabilidade do Estado controlar o mer
cado de bens e serviços essenciais li. população, sem acesso aos
quais a coexistência digna é impossível; 11

c) as associações, sindicatos e grupos de pcpuãeção
são legitimados para exercer, como Estado, o controle e a fis
cal1zaçllo de suprimentos, estocagens, preços e qualidade, dos
bens e serviços de consume r",.. Numa eccâedade aberta e Que fundamenta na livre ini

elaUva o desenvolvimento das atividades eccnõmces , não se justHl
ca a proposta de conferlr 110 Estado a auibu1çtio de controlar o merc!,
do de bens e serviços essencaere, O sentido estatizante do disposi
tivo confl1ta com as regras propastaJ...tf§} artigos 300 e 301 deste
Projeto.

Estabeleceu o item V do 8rt 13 do Projeto de uoaa
titulçlio, ora em discussão no Plenário da Assembléia Nacional Coo§.
titulnte, que o reajuste de salárIos, remunerações, vencimentos,
proventos e pensües I de modo a lhes preservar permanentemente o

, poder aquIsitivo, sem preju.ízo de sua elevação real mediante acor
do ou sentença normativa.

A economia não pode funcionar segundo regras rígi
das que imponham reajustes IIparalelo u aos salários e bens, sob pe
na de comprometer seu funcionamento eficiente reaão porque a maté
ria deve ser regida pelas convenções cofetIves ,

Suprimam-se as letr~s "ali e «ce , do item IX do art. 17

do Projeto de constituição, elaborado pela üemí.ssão de Sistemat1za
ção ,

o item IX, letras "a" e "C", do art. 17 do Projeto
de ConstituiçrIo. ora sob epnecãaçãc da Assembléia Nacional Consti
tuinte, estabelece como direito coletivo ao consumo:

•EMENDA lP15984-9,
lU BAS1LID VIllANI

PlENARIO.~ld../cO".l1d./IUI.e....lo ,

PLENARIO

,~.d.../c."'1I1... I"'CO.. ulo ,

PlENARIO

fu"~"u

t-Çj~';;;;]

EMENDA lP15993·8
l: BAS1LIO V1LLANl

('l'

~--_- TllTo/.lIInflc~Ia' ~

Suprima_se o art. 397 e respectivo § único do Proje
to de Constituiç110 elaborado pela Comissllo de 5istemaU%aç110.

.JUStIF'ICAtAO

Dê-se ao .E!!ID:!l do art. 288 do Projeto de ConstituiçrIo,
elaborado pela Comissrlo de Sistematização, a seguinte redaçllo'

IIArt.. 288 - a lei orçamenUria. anual não conterá dis
positivo estranho li previsão da receita, li. fixação dã
despesa bem como aos limites em real1zaçrIo de opera
çties de crédito e de emissão de titulas da dhlda pú
blics e li. emissão de moeda. 11 -

Suprima-se o art. 3e3 do Projeto de ConstituiçrIo, el!
borado pela ücaí.ssâo de Si:tematizaçrlo.

JUSTIFICAÇAO

A matéria deve ser reservada li. lei ordinária.

l'I. ..lluo/~OlUlllo/l....COM'..lo ,

PLENARIO

v - a criaçlio de fundo, com o objetivo de proteger a
economia popular e garantir depósitos e aplicaçOes até dete!,
minado valor .»,

"Art. 328. A lei do Sistema Financeiro Nacional dis
porá, inclusive, sobre:

Sem dúvida, a ~!nstituiçrlo de modalidade de seguro de
crédito é providência salutar que deve fazer parte do conjunto de
normas regulador dos mercados financeiro e de capitais, tal COflO

proposto no artigo. Todavia, tendo em vista a natureza do bel! a ser
protegido, isto é , a poupança popular, é de toda conveniência que se
deixe li Le1. do SiStema F1.nanceiro Nac1.onal defin1.r .5 fontes de ee
curses do fundo, bem como dispor sobre o valor a ser garantido, ..
gundo os interessos da sociedade, extrt•••ente aI.lUve1a. dlo"!..
coso

JUsTIFICAÇAO

Dê-se ao item V do art. 328 do Projeto de Constitui
çGo, elaborado pelB Comissl!.o de 5istematizaçtio, a seguinte redaçlo;

EMENDA lP15994-G
('l BASILIO VILLANI

('l

['T";'~"~;=J

rr»7~~7ã7l
fUro/.uIT,flC&ÇIo. _

1. A prolblçlo de negoc1&çlo da autorizaçlo de fun
cionamento, além 4e nllo contribuir ea nldl pari o fort811clll.nto do
Sistema financeiro, dificultutá o encl.1nhamento de soluçlles de pr,e,

JUSTIFICAÇAO

o texto original do p;ojeto não obriga li inclusrlo na
lei orçamentária anual dos limites de emí.ssãc de moeda e de contra
taçllo de operaçtles de crédito. limita apenas a emí ssão de t.ítulos~

J! uma norma incompleta. A inclusão obrigatória dos limites de emis
eãc e de contratação de operaçtles de crédito complemente o texto.
Nos últimos anos, foi através da em1ssllo descontrolada de moeda e
de contrat'6çllO de dIvidas que se criou o caos financeiro no país.

JUSTIF'ICAtAD

SUllrima-se o ert. 329 do projeto de Constituiçrlo elabora
do pela Comissrlo de Sistematizaçllo. -

A matéria será lIlelhor regulada na Lei Ordinária, de
acordo com os princIpios propostos no artigo '28. Cumpre fazer,
prop6sito, os seguintes comentários:

PLENI\RIO

EMENDA lP15990-3
[!J BASILIO VIllANIPlENI'tRIO

Interessa ao país ter uma sociedade aberta aos avan
ços nas ciências e os aportes de tecnologias, quaisquer que sejam
suas procedências.

Dêem-sei aos §§ H! e 22 do _art. 401 do projeto de Con!,

tituiçlioJ elaboradô'·pela Comissão .de Sis~ematizaçliOI a seguinte red,!
çlo:

Entretanto, visando 6 preservar a soberania nacional)1.complementar poderá estabelecer tratamento diferenciado em de
terminados seccees da atividade econômica, em fa'lor de empresas cujo
poder decis6rio pertença a brasileiros.

"12 E vedada a parUcipaçllo acionária de pessoas jor
nal!sticas ou de :radiodi tuaãc I exceto a de partidos
pol!ticos e de sociedade de capital exclusivamente na
clonal pertencente.

§ 2l:l A participaç110 referida no~~_w pará
grafo anterior, que só se efetivará através de ações
sem direito B voto e nllo conversíveis, não poderá e!.
ceder a 30" do capital social."

JUSTIfIéACAO

., reeo e. todas os oUvldades econOmlcas, também as em-
presas de comun!caçGo necessitam recorrer aos diversos instrumentos
coroorativos previstos na legislnç!o vigente paTa se organizarem e!!l

~-- --__ 'uTo/.~IT'...A;lo

EMENDA lP1598G-5,

L(!I::::=B=As=I=LI=O=V=I=LL=A=N~I=::::::.:==;::=====~, r;':";-;]
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EMENDA lP16003-1
tJ Deputado BOCAYUVA CUNHArr;';";'-;]

fliL/;~7B!JPLENJlRW
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EMENDA lP15999-7
f'J RASILIO VIL! ANI

m- Tluo/•.,.'''lUl;io

EMENDA lP15995-4
(! BAStr IO VI!! ANr

!!J

Suprima-se o item XVII do art. 13 do Projeto de Con~

tituiçlfo, elaborltdo pela Comisstro de Sistemattzaça:o
Dê-se ao~ do art. 140 do Projeto de Constituição,

elaborado pela Comissão de Sistematização, a seguinte redação.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO ART. 356

JUS T I F 1 C A·T I V A

Estabelece o dispO$itivo cuja supcessãc se sugere.

·xvt1 _ proib!çlJo de servfçc extraordJ.ndrios,salvo os
ceecs de emergência ou de força maior, com remunera
çllo em dobroi"

~ - a Comissão Mista Permanente do Congresso

Nacional, diante de indicios de despesas não autorizadas, inclusive

sob a forma de investimentos não prograllados 0.J de subsidios não a

provados, de contratação de operações de crédito sem lei prévia que

a autorize, de emissão de moeda e de títulos não autorizados ou além
dos limites autorizados. de concessão de fianças e avais não autor,!
aeccs previamente poderá, pela maioria dos seus membros,solicitar à

autoridade governamental responsável, que, no prazo de cinco dias,

preste os esclarecimentos necessários.

Incluir o seguinte parágrafo ünãcc no

Artigo 356.

Art. 356 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Parágrafo llnico _ D imposto de renda sobre pro

ventos da aposentadoria s6 incIdirá a partir do montante correspon_
dente a vinte salários mínimos.

JUSTIFICATIVA

,.,,- Tlna{.u''',.e.çÃo, --,

JUSTIFlcnçAo

Suprima-se o Hem XXVII do art. 13 do projeto de
constituição, elaborado pela Comissão de Sistematização.

A lIIatéria deve ser objeto de leglslaçtl.o ordlnârfa E~

S8, a ra:z!!o da emenda supressiva ora propos~a.

fu;"""=:J
fui~'iffil

.JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo }47, Inciso VII

Suprima-se do Projeto de constituição o inciso VII

do Artigo 347, renumerando-se as demais.

Proventos os há de muitas espécies. Com a J"lesm
desIgnação, as mais variadas fontes de proventos de valores os rTais
dIspares A aposentadoria não é mais, em nossos dias, um mero favor

E necessário, inprescindIvel mesmo, que se poupe o aposentado a um
emprobec1mento progress~vo e inexorável que lhe tire os últimos dias
da existência. Sem a indexação presa por sua natureza ao salário'
mInimo de cada região e sem a preservação dos quantitativos com o

que o aposentada possa regularmente contar, qera-ue em to:rno da ve_
lhice o desespero de quem gastou toda a sua m<d:uridade em proveito
da coletividade, da geração de riquezas e do engrandecimento do seu

Pais.

EMENDA lP16004-9
tJ Deputado BOCAYUVA CUNHA

rI EN4aIO
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a art. 469 do Projeto de Constituição. dispõe:

.JUSTIFICAÇi\O

nArt. 469. Até a regulamentação da autorização a
que se referem o item I do art. 328 e o art. 329, o ãanco
Central do Brasil p.rovidenciará no sentido de serem atn.bu,!
das às cooperativas de crédito, que venham a ser considera
das capacitadas. condições sememences às das instituições
bancãmas , "

JUSTIFICACAO

A nova redação amplia os poderes da Comissão ao in

cluir um nú~ero maior de categorias ou eventos sob a égide de

fiscalização, inibindo a intempestividade do Executivo.

Suprima-se a art. 469 do Projeto de Constituição,

elaborado pela Comissão de Sistematização.

PLENARIO

EMENDA lP16000-6
[=J BASILIO V!LLANl

r;r 'UTD/.u""IC.ç~a

ordinária

t:=;~;;~

fÇi'~;t;J

A matéria deve ser reservada à Leqd s Laçãn

ou às convenções coletivas.

Estabelece o referido item XXVII. como direito so
elal do trabalhador, do Projeto,ora sob apreciação do Plenário da
Assembléia Nacional Con$tituinte:

"XXVII - garantia de assistência, pelo empregador,
aos filhos e dependentes dos empregados, pelo menos at é seis
anos de idade, em creches e pré-escolas, nas empresas privadas
e 6rgãos públicos, 11

PLENARIO

EMENDA lP15996·2
(! BASILIO VILLANI

Suprima-se o art. 331 do Projeto de Constituição ela
borado pela Comissão de Sistel'latizaçUo. - ,.,,-----------nna/lu.Tl'It;~a'--_-------_____,

pr;~~~

rrA3i"'~'-!B-PLENÁRIO

A qualidade do meio ambiente, inclusive do trabalho

não é assunto especifico da área da saúde, tendo sido contemplada

no Capítulo VI -00 Meio Ambiente

EMENDA lP1600S-7
tJ Deputado BOCAYUVA CUNHArr::;"""~

5Y~'WJ

BOCAYUVA CUNHA

A referência às cooperativas de crédito nada adrcí.o

na à disciplina constitucional da matéria, e conflita com a expe
riência brasileira co~ essas cooperativas, que demonstra a necessi

dade de sua regulação restritiva.

PLENÁRIO

EMENDA lP16001·4
['J

eç=~'~"LJ
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EMENDA lP15997-1
f!l BAStLIO VILLANI

JUSTIFICAÇPr.O

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 154 "da Projeto de constituição
Emenda Aditiva
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 99

Inclua-se no Artigo 99 o seguinte inciso:

o dispositivo, que se propõe a supressão, dispõe: o Artigo 154 passa a ter a seguinte re_ Art. 99 •••••••••••••••••• '" •••••••••••••••••••••••

"Art. 331. E vedada l!I transferência de poupança de
regiões com renda inferior à média nacional para ou
tras de maior desenvolvimento" -

A atuação do sistema financeiro é presidida por cri
térios e condições que asseguram sua fvnçâ'o de lnstrumento de desen

volvimento A consecução desse objetivo é preservada mediante ;

presença do próprio Estado, por lntel'médio do Banco Central, que orien
ta os fluxos monetários nos mercados. Não se justi fica a restriçã~

do artigo, sobretudo o critério em que se baseia, pais Que é res
tritivo à eficiência do funcionamento em termos nacionais do siste
ma r.ínancefro , -

dação:

Art. 154 - O mandato do Presidente da Re
pública é de qustro anos, vedada a reeleição. -

JUSTIFICATIVA

O mandato de quatro anos é o mais ajus_
tado ao nosso pais.

XXI - A lei regulará o processo de fiscalização e con_
t.rote , pela Câmara dos oeputados e pelo Senado federal, dos atos do

Poder Executiva, inclusive os da aoministração direta e indireta.

A lei objeto deste artigo, entre outras medidas. regulara a prisão
.administrativa de funcionários e dirigentes de entidades da adminis_
tração direta e indireta, além de outras penalidades, por descul'lpri_

mento da obrigação legal.

Inclua-se nas DisposIções Transitórias:
Art. •• - A ediçi:1o "da le~prevista no Art 99 Inciso XXI

deverá ser felta no prazo de 120 dias após a promulgação desta Cons_
tituição.

JUSTIFICATIVA

r;r ~UTD/.ut"'lUl:lia ____,
PLENÁRIO

m-----------"""~""'".,----------__,

EMENDA lP16002-2
l: Deputado BOCAYUVA CUNHA

f!J Plenário

rr;;;:J
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o nosso objetivo é il'lpedIr que as leis votadas pelo
Congresso Nacional e sancionadas não sejam cumpridas.

cionada em 27 d:e:::e;:;:n:::~;:;, ar:::~:::n:~:~O ::s2:0~:1:~::.::n
1986. até hoje não foi cumprida.

pr ENtiBIO

BOCAYUVA CUNHA

Suprima-se a letra "eU do item VII do art. 17 do Pr~

jeto de Constitl.lição, elaborado pela Comissão de Sistematização'

.JUSTIFICAÇJ!.O

Emenda Aditiva

Dispositivo Emendado: Artigo 270

Inclua-se o seguinte parágrafo êcmc § 20:, renu_
seeaneo-ae os ceears

EMENDA lP16006·5
[!.J fY'~~:;;u

ff3i(J]-
• Estabelece o item VII, letra "e", do art 17 do Pro-

jeto de Constituição, ora sob apreciação do Plenário da Assembléia

Nacional Constituinte, como direito coletivo à participação direta

§ 2Sli _ O imposto de renda de que trata o

item UI s6 incidirá sobre os proventos da ~posentadoria nos termos

do parágrafo único do Art. 356.(: 1
Emenda Adi ti'Ia
DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo 108, Inciso 111

Ire) nos serviços públicos e atividades essenciais
executados diretamente pelo Estado ou edmíru.stiradcs sob o
regime de permissão ou concessão, haverá obrigatoriamente
uma comissão da qual participarão representantes do 6rgão
pe:rmi tente ou concedente, de seus empregados e dos usuá
rios, para efeito de fiscalização e planejamento, na forma
da leio".

o disposltJ.vo procura envolver cerce.í rcs nos atos dê

gestão dos serviços públicos e atividades ess~nciais, inclusive aos

explorados no regime de permissão ou concessão, c que ccntrarf a te
dos os princIpios de direito administrativo, mormente os relaciona
dos com as atribuições e poderes dos administradores Que teriaM sua
açlio obstaculada por órgãos estranhos, além de que a Constituição já

prevê, em diversos outros dispositivo~ de fiscalização a acom

panhamento dos serviçps públicos.

JUSTIFICATIVA

Proventos os há de muitas espécies. Com a mesma

des!gnaç~o, as mais veeracae fontes de proventos de valor.=s os mais

dispares: A aposentadoria não é mais, em nossos dias, um mero favor
E: 'necessário, imprescindível mesmo, que se poupe o aposentado a um
empobrecimento progressivo e Incxerévet que lhes tisne os últimos
dias da exfseêncfe , S~m a Indexaçllo presa por sua natureza ao salá_
rio minimo do cada regii:1o e sem a preservação dos quantitativos com
O que o aposentado possa regularmente contar, gera-se em torno da ve
lhice o desespero de quem gastou toda a sua matNridade em proveito
d~ coletivIdade, da geração de riquezas e do engrandecimento da Pá_'

tria.

Inclua-se no Art. 108. Inciso 111, QS seguintes

ttens:

Art. 108 - .

f) - dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Di~

trito federal;
, g) _ do Presidente do Instituto Brasileiro de GeE,

grafia e Estatística.

JUSTIFICATIVA

Pela relevância de tais funções, de interesse tant.
dos Poderes da República como tambén de toda sociedade brasile,!

\ ra ,
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EMENDA lP16007-3
I'l
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b _ O direito à estabilidade não se apli_

ca aos trabalhadores das empresas cuja atividade econômica

exerça atnevés de .,.contratos de prazo certo, ou de projeto deter_

minado.

JUSTIFICATIVA

Art. 310 - ••••••••••••••••••••••••••••
V _ A importação de petróleo bruto e seus

derivados, assim como de gás natural.

JUSTIFICATIVA

Exemplo claro de empresas com atividade. pco_
nÔmica vinculada a eventos, são: os projetos, construção civil e
montagem industrial. Com obras localizadas em todo território nacio_

nal e próximos ou distantes de grandes centros urbanos CItaipu) re_
presentam para centenas de milhares de trabalhadores a introduçl:lo no
mercado de trabalho e na economia de mercado. O instituto da estabi_
lidade á incompativel com esse tipo de atividade ~ necessário, pois
que a Constituição reconheça o caráter especial do trabalho no p=o_

jeto, na construção civil e industriaL Por outro lado, Interessa às
empresas sé rias que todos os demais direitos se~m reconhecidos e
implementados com fiscalização rigorosa, para que essas empresas não
sofram a concorrência desleal de empresários inescrupolosos que não

registram seus empregados ou abusam de sua boa fé ou ignorância.

BOCAYUVA CUNHA

rncr ua-se nas Disposições transitórias J Ot.J.dI-

L;~;:iW]
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Art. _ ••• Os atuais Constiuintes terão os seus

mandatos encerrados com a posse dos Senadores e üêputadcs e] e1,

tos em 1988.

A importação de petróleo e derivados já é
monop6lio da União, exercido pela Petrobrás, através do Decre_
to lei nQ 53.337 de 23 de dezembro de 1963. de forma a otimizar as
diversas fontes de suprimento, constituindo-se num mecanismo valio_
'50 de ccntce-peet.Ida para promover o incremento e a diversificaç!o
das expor taçaes brasileiras, seja de mat ér ras-pr ímas seja de produ_
tos industrializados, sendo assim altamente vantajosa para a econo_

mia nacional

PLENARIO

§MENDA lP16015-4. _.--------,
L Deputado BOCAYUVA CUNHA

L;'~~"=:J

f§/~'m:;]

EMENOA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 310

EMENDA lP16011-1
r'

o Art. 350.

Emenda Supressiva
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 350

Suprima-se integralmente do Projeto de Constituição

JUSTIFICATIVA

Essa matéria já está inserida no contexto do artigo
13 do Capítulo lI, "Dos Direitos sccí.efs», portanto é redundante,
repetitiva e indevida,~mesmo porque este assunto não é para ser
tratado na Carta Hag~ e sim em Lei Ordinária, além do que a J.!:!
risprudência nacional e internacional mantém essa matéria na "pa.:!,
ta do r rebathc", e não na "de Saúde".

Entende o legislador que o direito do trabalhador
não pode ficar dividido entre dois MinIstérios, além do que o te,!.
mo "Saúde Ocupacional", não vem atender aos interesses do trab.!

lhador brasileiro, pois o referido artigo viola a tradição naci!:!,
nal e universal 'de que as relações e condições no trabalho são

e sempre foram, pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao
Ministério da Saúde. Tratar desse assunto na Carta Magna é inte!,
vencionismo indevido, tirânico e de índole cartarial.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

rrP~';"~

l:IJV'.;'iillJ

A história nos ensina que é indispensáveJ a
eJ eição do Presidente da Repúb] ica conjuntamente com o CClOgre!.

50. O tempo per Itrcc do Poder legislativo deve ser o mesmo do

Poder Executivo.

O projeto incluiu, certamente por equivoco, a ex_

pressão~ entre os direitos sociais dos trabalhadores.
O direito à saúde consta explicitamente como di_

reito de todos. no art 349. seção I, capitulo II. nA Saúde é direito

de todos e dever do Estado".
Não há, portanto. a necessidade de repetir a ex_

pressão. Ao trabalhag,or cumpre assegurar, especificamente, a se_

gurança do trabalho.

JUSTIFICATIVA

"J U 5 T I F I C A T 1 V A

Art. 272 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o seguinte item:

JUSTIFICATIVA

Art. 1~ - •••••••••••••••••••••••••••••••••••
XX _ segurança do trabalho

c)- sobre a extensão de incentivos à eX\:lortaçfto
ao setor de serviços de engenhariJl, inclusive isenção de imIJostos no
pais e não-incidencia de contribuições já pagas nos pa!ses onde se

executa os serviços.

A constituiçl:lo deve reconhecer :-Jmportllncia das
empresas de serviços técnicos de engenharia para o advento no Bras11

da sociedade pós-industrial.
A expor-tação de equipamentos se faz de forma e_

ficiente sempre que as empresas nacionais de serviços de engenharia

conseguem vender seus projetos no exter.íor ,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO XX

Inclua-se no Artigo 272, Parágrafo 11, Inciso U

o Inciso XX do Artigo 13 do projeto de Consti_

tuição passa a ter la seguinte redação:

EMENDA lP16016-2
l:Deput~do BOCAYUVA CUNHA

PLENARIO

nl1',,'...n"'~A!;i.
J.!.I EMENDA ADITIVA
I DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 272, PARAI3RAFO 11a, INCISO II

EMENDA lP16017-1
l" Deputado BOCAYUVA CUNHA

l"

rr;~;""~

mJ~'~

:m:
Artigo 158, Inciso~

n •• o'."'...,••~i.D_-__- __-_---,

BOCAYUVA CUNHA

E~IENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 310, Inciso II

ri EN4sTO

Emenda Aditiva

DISPOSITIVO EMENDADO

guinte redaçl':l.o:

o Inciso 11 do Artigo 310 pa~sa a ter a se_

Os contratos de risco sac ilegais e inconsti_
tucionais, pois ferem a Lei 2.004 de 03.10 53. resultado da campa_

nha popular "O Petróleo é Nosso" e o artigo 169 da atual Consti_
tuiçl:l.o, conforme atestam vários juristas como Pontes de Miranda,
Afonso Arinos. Euzébio Rocha dentre outros.

Esses contratos não trouxeram quaisquer bene_
fIcios ao país nos seus doze anos de existência, com investimentos
insigni ficantes, sem qualquer contribuição tec~ológica.

Parágrafo 13nico:

JUSTIFICATIVA

.:m:
Acrescente-se no final do inciso -Pfo do Art. 158 as

seguintes expressões: •

Art. 158 ••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••

UI - ••• ...Pôs Conselheiros do Tribunal de contas do
Distrito Federal,..»o Presidente do Instituto Brasileiro de Geogr.!
fia e Estat!stlca.

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se ao Artigo 310 oPseguinte

Art. 310 - ••••••••••••••••••••••••••••••••

II - A refinação do petróleo, incluindo o
gás natural, nacional ou estrangeiro.

Art. 310 - •••••••••••••••••••••••••••
parágrafo Onico _ O monopólio descrito no

caput inclui os riscos e resultados decorrentes das atividades ali
mencionadas, ficando vedado à União ceder Ou 'Conceder qualquer
tipo de participaçl:lo. em espécie ou en valor, em jazidas de petró
leo ou de gás natural, seja a que pretexto for. -

.UIl1"""~.w"d"/lul•• wl•• b .....

PL.ENARIO

JUSTIFICATIVA

o gás natural é uma das formas pelas quais

o petr6leo se apresenta na natureza, Para manter coerência com os
Incisos I e III o gás natural foi explicitado. Não se pretende ao
inciuir o gás natural, referir-se à petroquímica mas, apenas ao pro
cessamento do gás natural para extração da gasolina e outros deri_

vados feito habitualmente pela Petrobrás.

EMENDA lP16012-0
l!J BOCAVUVA CUNHA

EMENDA lP16013-8
l!J
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BOCAVUVA CUNHA

Emenda Modificativa
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 142

O artigo 142 passa a ter a seguinte redação
Art. 142 - Verificada a existência de irregularid.!

de ou abusos, inclusive de ações de que resulte ti "interrupção de
obras ou de seu pagamento, o Tribunal de Cantas da União aplll:ará
aos responsáveis as sanções previstas em Le l ,

Art. lB3 •••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••••

parágrafo üní.cc., O Ministro de Estado será exonerado
pelo Presidente da República. ou se aprovada a sua exoneração pela
maioria da Câmara dos Deputados, em virtude de proposta subscrita

pelo menos por um terço dos Deputados, devendo e retuar-ue a votação
até 72 horas após a sua apresentação.

Emenda Aditiva

DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo lB3

Acrescente-se ao Art. 1B3 o seguinte Parágrafo unfco e

A atuação dos Ministros de Estado, auxiliares do Pre_
sidente da República, não pode ficar isenta de fiscalização e do
controle político e democrático exercido pela Câmara dos Deputados,
6r9ão da soberania popular.

Entre as funções da Câmara dos Deputados, sem preju!_
%0 .do equl1!brio e da harmonia dos Poderes da República, as moderna
Constituições já acolheram o instituto do voto de desconfiança a

Ministro no Reg,ime Presidencialista. A própria Constituição de 1967_li rompera com a clássica e esquemática separação dos poderes ao 0_

-brigar Os Ministros de Estado a comparecerem perente a Câmara dos
Deputados, o Senado. ou qualquer de suas ccmrseões para prestarem,

pessoalmente, informações, sancionando a ausência sem justificaçl:lo
como crime de responsabilidade.

'" emenda ora proposta visa incluir no texto dos a.,!!
teprojetos regra que garantia a continuidade e economicidade dos

investimentos públicos de modo a evitar a paralisação de obras e
os crônicos atrasos de pagamentos, que conduzem à malversação dos

,.undos públicos e a práticas condenáveis. Obras inacabadas const.!,
tu em investimentos mais antieeconômicos que se possa imaginar. em

especial, numa economia com inflação endêmica cone a nossa
Da mesma forma, os atrasos de pagamentos por parte

do Governo, relativo às obras e serviços contratados, oneram, em
muito~ os cofres públicos, dada a obrigatoriedade de correção dos

valores devidos, além dos desajustes financeiros e sociais daí d~

correntes, tanto para as empresas quanto para seus empregados
Em face de,ssas observações. entendemos opor"tuna a

inserção no texto da nova Carta de regras de cEf'rãter preventivo,
como o que estamos sugerindo, para que se obyenha a maior eflcá
cia possível do emprego dos recursos públicos -

PlENARIO

EMENDA lP16008-1,
tililleputado BOCAVUVA CUNHA

~ TrUO/NlnrK:.';.~' --'

PLENARIO=- '..TD/l~n"K:.~i.~ - -_--,

EMENDA lP16009-0
I'l

Pela relevância de tais funções. de interesse tanto
dos Poderes da República como também de toda sociedade braslle1,

Inclua-se no Art. '10 o seguinte inciso:

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 310

EMENDA lP16010-3
(l BOCAYUVA CUNHA

(l
~ Tln"ll~s""l:Aç'iD' --,

EMENDA MODIfICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Artigo 13, Inciso I, item b

o item b, Inciso I do Artigo 13 passa a
ter a seguinte redação:

Artigo 13 - ••••••••••••••••••••••••••

1- .

EMENDA lP16014-6
tJ BOCAYUVA CUNHA

PLEN~~Io

er;~~""=:J

1'lEI~'iillJ
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EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 57, Inciso V

Suprima-se do Artigo S7 O Inciso V

JUSTIFICATIVA

o abastecimento nacional de petróleo constitui um
intrIcado conjunto de atividades integradas que, não podem ser super
entendidas senão através de um poder único, que centralize as decisõ;
sobre a matéria, de modo a imprimir um sentido coerente a uma pol!ti_
ca estreitamente relacionada cam aspectos os mais relevantes do Inte
nesse público e da ~segurança nacional. Essas atividades vão desde a -
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Daí porque os Pa;tidos crescem quando estão no poder
com as facilidades que este ~roporciona para o seu nmc ícnanento , .e

minguam quando o partido está na opcsIção , o que dificulta sua alter

nância no Poder.
A conces sãc de recursos polítIcos para a manutenção e

o livre funcionamento dos Partidos é essencial para afastá-los do

jugo do poder econômico ou das seduções do poder estatal.
Os recursos constitucionalmente atribuídas aos parti_

dos políticos contribuem para tomã-Jcs eficazes instrumentos da vi_
da democrática e do aperfeiçoamento de nossas Insti tuiçi:les.

outrossim, também por significativa maiorIa, aprovou o entendl
mento de que a propriedade da terra cumpre sua função social, quando

atende simultaneamente a todos os requrs í tos enumerados na Constltui 

ção ou na lei.
Ao lado dIsso, retIra-se do "caput" do 18digitado artigo 326,

as expressões "~ zonas prioritárias,~ pagamento ~~ ~

~ indenização'!

A referência tornou-se dispensável, posto que ambas as qcestões

são disciplinadas em parágratos desse mesmo artigo.

rr;:~~~'~
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Constituinte l~LIO SOUZA

I" Plená,lo

EMENDA MODIFICATIVA

I

EMENDA lP16024·3
I"
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EMENDA MOOIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:. ARTIGO 90

nu.úlI~'c~~I,d~/I"'CDKI"Io ~

Plenário

EMENDA lP16021·9
ê' Deputado BOCAYUVA CUNHA

produção. a importação do petróleo bruto, do gás natural e seus der!
vedes até a entrega ao consumidor final, passando pelas fases de re 

f!nação. em suas diferentes etapas, e do transporte, por condutos 0-;;
não, E absolutamente necessário que a fixação dos preços dos dlfe
rentes produtos dessa complexa indústria sejam estabelecidos em 
funçl:lo de fatores os mais variados, para que sejam atendidas as dife_
rentes convenillncias dos segmentos que deles se abastecem e dos reera
lias da economia nacional como um todo. Isto a par da necessidade do
estabelecimento de qcctas e preços adequados para as diversas regiões
do país, de modo a serem atendidas as suas diferentes e diversifica

das peculiarIdades. Muitas vezes é indispensável que um produto tenha
O seu preço fixado acima do n!vel normal pãra qU% seja compensado o
beneficiamento de outro, com um preço definido abaixa desse nfveI E
também frequente - e mais arnea em relaç~o ao gás natural - que o

mesmo produto tenha preços diferentes para diferentes mercados ccn

surnidores ou di ferentes regiões do pais. Tudo isso requer análises

e avaliações técnicas e econômicas extremamente complexas, que hão

de ficar a cargo de um sô responsável pelas diretrbes adotadas.
Por todos esses motivos. a Leq Ls Laçãn atual

concentra no Conselho Nacional do petróleo, que se inclui na astru
tura Básica do Ministério de Minas e Energia, a competência para 

"orientar e controlar a poHt!ca nacional do petr61eo e do carvão

mineral".

BOCAYUVA CUNHA

EMENDA lP16019·7
\!l
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PlEUJ{RIO
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o Artigo 90 passa a tel" a seguinte redaçl!J.a; e

Inclua-se o rarágrafo I1nico:

Art. 90 _ Os vencimentos, gratificaçi:les, vanta

gens e quaisquer outros benefícios. atuais e futuros, concedidos aos
funcionários ativos, serão estendidos aos inativos nas mesmas bases
e condições e na mesma data.

Dá nova redação à alínea "~", do parágrafo único, do artigo
'J.Õ do projeto.
31'\'

"'<"Art. ;}?:S'-

Elllenda supreesãva
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 66, Parágrafo 1S1:, Inciso VI

Parágrafo ün.tcc _ Incluem-se nas disposições

deste artigo todas as gratificações e vantagens concedidas, anterior

mente a vigência desta Constituição.

parágrafo único - "~""""""'''''''''''' •••••••••• ~ •••• ~

.........................................•
A) Está sendo racionalmente aproveitado.

Suprima-se do Artigo 66, Parágrafo llôl todo o inciso JUSTIFICATIVA JUSTIF'ICATIVA
VI.

JUSTIF'ICATIVA

,.,,------ Tla1'0/.Oln'1UÇ40 --,

Através dos Decretos-leis 2200/B4 e 2249/85,

foi concedIda aos ocupantes de cargos de nível superior a Grati_
ficação de Atividade Técnico-Administrativa, correspondente a 80% do
cargo. exceto para os funcionários que já estavam aposentados, que re
ceberam a metade, ou seja, 40% (art. 5!il Decreto-lei 2200/84)

A percepção de 4Q:Ií pelos ,tuncionários já apo-:
sentados gerou uma grande injustiça, pois, os que se aposentaram apos

a vigência daqueles Decretos-leis, bem como, os beneficiários de pen
são especial de funcionários falecIdo antes ou depois dos Oecretos
-leis têm incorpõrados em seus proventos o percentual de 80%.

Esta situação fere o princípio de isonomia, porque

o beneficiário de pensão especial concedida antes dos Decretos-leis

recebe 80" e os aposentados, também. antes, recebem 40%. E. efetiva_

raente, um injustiça. rr~~~;~

fÇj.;7El.ull,Í.../cawIlIÜl/IUI.~K'"I.~__- ..,

,,'i
Acrescente-se ao art. ;.2i. mais um parágrafo, assim redigido:

,,§ - A imIssão de posse sera decorrente da desaproprtt-
ção , operando-se automaticamente. Se, por sentença

judicial, vierem a ser ccns í.derapcs inexistentes os

requisitos que f'undan-arrtaram a desapropriação, esta

subsistirá. mas a indenização será em dinheiro."

Presentemente, em que pesem a desapropr lação de mais de- dois
milhi:les de hectares para fins de Reforma Agrária, o respectivo processo
de implantação ecraata-ee penosamente.

Não falta decisão política governamental para enfrentar
magna e dramática queatão , A lentidão de procedimentos judiciais, 11ga

dos ao requerimento da imissão de posse, explicam essa desconcertante

ocorrência.
Há que mudar o curso desses acontecimentos, destravando a execuçã

da Reforma. Tornar a imissão de posse inquestionável, consequência au

tomática da desapropriação, será providência oportuna ê salutar.
Julgada improcedente a desapropriação, mesmo assim ela subsis

tirá. Neste caso, acarretando a mudança da forma do pagamento. será à

vista e não a prazo, rnediant; J:i~u~os da dIvida agrária •

A redação dada à alínea é capciosa, adrede concebida para d1f!

culta r a execução da reforma agrária.
Ou bem o imóvel rural está sendo racIonalmente aproveitado e,

portanto, a salvo da desapropriação, ou inaproveltadoj ou, ainda, llIal

aproveitadO e, nessas condições. sujeito à desapropriação.
Daí, a razão de ser da presente Emenda.

JUSTIP!CATIVA

EMENDA AOITIVA

EMENDA lPl6025·1
~ ConstituInte LÉLIO SOUZA

I" pjenér Io
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EMENDA lP16022·7 ...., ~

tJ Consti tuinte LÉL 10 SOUZA

EMENDA MODIFICATIVA

~:3ij
Ao art.~ do Projeto, dê-se a seguinte redação:

.23q
"Art.J38" - Os membros do Ministério Público, aos quais

se assegura independência funcIonal, goza
rão das mesmas garantias, vencimentos e va!!.
tagens conferidas aos magistrados. bem como
paridade de regimes de provimento inical de

carreira, com a participação do Poder Judi

ciário e da Ordem dos .Advogados do Brasil,
promoção, remoção, disponibilidade e apose!!.
tadoria como a dos orgãQs judiciários cor 

respcndentes" •

JUSTIFICATIVA

PlENARIO

o abastecImento nacional de petróleo constitui um
intricado conjunto de atividades Integradas, que, não podem ser
superintendidas senão através de um poder único, que centralize
as decisões sobre a matéria, de modo a imprimir um sentido coere!!.
te a uma política estreitamente relacionada com aspectos os mais

relevantes do interesse público e da segurança nacional. Essas
atividades vão desde a produção, a importação do petróleo bruto,

do gás natural e seus derIvados até a entrega ao consumidor final.
passando pelas fases de refinação, em suas diferentes etapas, e
do transporte, por condutos ou não. ~ absolutamente necessário
que a fixação dos preços dos di ferentes produtos dessa complexa
Jndústr1a sejam estabelecldos em função de fatores os mais vari.!

dos, para que sejam atendidas as diferentes conveniências dos se.!!
aentoe que deles se abastecem e dos reclamos da economia nacional
COIIIO um todo. Isto a par da necessidade do esta'aelecimenta de
quotas e preços adequados para as diversas regiões do Pa!s, de m.E,
do a serem atendIdas as suas diferentes e diversificadas pecuall!,
rldades, Multas vezes é indispensável que um produto tenha o seu
preço fixado acima do nível norma para que seja compensado o bene

ficiamento de outro, com um preço definido abaixo desse nível. ~
~também frequente _ e mais ainda em relação ao gás natural - Que o

mesmo produto tenha preços diferentes para diferentes mercados
consumidores ou dIferentes regiões do país. Tudo i$Sõ requer ani

lises e avaliações técnicas e econômicas extremamente complexas,

Que hão de ficar a cargo de um_só responsável pelas dJ.;etrizes

adotadas.
Por todos es_ses mot~vos. a legislação atual ccncen;

tra no Conselho NacIonal do Petróleo. que se inclui na zatru tuea
aáslca do Ministério de I.Unas e Energia, a competência para

"orientar e controlar a pol!tica nacional do petróleo e do carvão

lIineral.

EMENDA lP16020·1
l!J Deputado BOCAYUVA CUNHA

.". TnTO� ...'"'IC.;Í~

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Após o Artigo 30

Acrescente-se após o Art. 30 os seguIntes
ArtIgos. renumerando-se os demais:

Art. 30 A - O Fundo Partidário será constituído:
I _ Das multas e penalidades aplicadas nos ter_

ll'IOS da Lei Eleitora;
II _ Doações de pessoas físicas,

II! _ Dotações Orçamentárias

Art. 30 B - Os recursos orçamentários destina_
dos a assegurar o funcIonamento dos PartIdos Políticos deve r ão ser
consignados no anexo do Poder JudIciárIo e não poderão ser inferIores
a 1/10 da dctaçãc orçamentária do Poder Legislativo.

Art. 30 C - Lei Complementar estabelecerá crI_
térIos de distrlbuiç~o dos recursos do Fundo Partidário.

JUSTIFICATIVA

Os partidos políticos são essenciais à democra_

efe , como condição para a estabilidade política e aperfeiçoamento

das instituições.

NoBlasi1, pode-se dizer que existe uma democracia dos partidos. Sem j
partido político não há como falar-se em regim~ democratico represen
tativ • A inexistência de partidos políticos oorgânicos e programáti
cos teM contribuído para as crises políticas éxperimentadas pelo -
Pa!s.'

• Organizar um partido político de âmbito nac.í cnar num

P8Is de drmrnsões continentais, corno é o caso do Brasil, é tarefa

onerosa e difícil.

A modificação proposta elimina do texto do artigo constante do

Projeto as expressões "terão as mesmas vedações e", mantido incólume o
restante da r edaçãn ,

Através dessa emenda resguarda_se o obj~ivo almejado, sem ore!!.
sa à natureza dIstinta da carreira, pela extensão a ela de situações

próprias da magistratura.

EMENDA lP16023·5
['J ccnst í tumte LÉLIO SOUZA

['J Plená,lo

EMENDA MODIFICATIVA

Dá nova redação ao »caput do art. ~:
"Art. ~ _ A União promoverá a reforma agrária mediante a de

sapropriação, por interesse social, da propriedade

terri torial rural"

JUSTIFICATIVA

Dá-se mais limpidez e objetivIdade à redação do "capu t" desse
artigo.

Dentre as modificações propostas, ressalta a supressão do adj~

tivo "improdutiva", que qualIfica e restringe a propriedade territori
. a L rural sujeIta à desapropriaç~o.

Em recente e memorável Convenção Nac i cna I Extraordinária,

, PMOB aprovou, por ampla maioria, Que" deve ser desapropriada a proprie

dade rural que nllo cumprir sua função socIal.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO ALTERADO: Art 12

acrescente-se ao Art. 12 a seguinte alínea "J"
}lTEM I:

Art. 12. '~"""""

I - ••.......•••••

j) o portador de excepcionalidade terá direi to a
atendimento médico e clinico voltado para sua habil1taç~o e ou rea
billtação bem como para o seu desenvolvimento e Integração social:-

JUSTIFICATIVA

Os portadores de deficiência necessitam de atendi

mentos especf rfcce para o seu desenvolvimento e consequente integra
çãc na sociedade. Independente de ser ou não segurado da Previdên:

cia Social, estes deficiêntes devem merecer, a nivel constitucional,
garantia de atendimento de suas necessidades médicas, clinicas e
trabalhistas.

Não se trata de uma posição paternalista mas sim
uma atitude corajosa e democrática, tendo em vista proporcionar aos
mesmos igualdade de oportunidades, respeitado o seu potencial e con
diçi:les de se tornarem úteis a sociedade, sem necessitar de viver e;

contínuo estado de penúria e margJ:nahdade. ~ defic:l.entes devlda

mente atendidos podem se tornar úteis ao desenvolvimento do Pais.
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JUSTIFICATIVA

por todo o Pais nos estritos lJ.mJ.tes das defJ.c:l.ên
cias locais.

§ 3!! Cada sistema de ensino terá, obr;r.gato 
riamente, serviços de assaeeêneãe educecacnaã que

assegurem aos alunos carentes condJ.ções de efJ.ciê,n
cae escolar.

•§ 42 Haverá um Conselho Federal e, aJ.nda
Conselhos Estaduius de Educação, cuja composJ.ção e
competência ser~o deãa.na.des na legJ.slação de dJ.

retrJ.zes e base~~

Art. A Ü~gJ.slação do eneanc, federal ou 1,2,

cal, obedecerá o~ prJ.nc!pJ.os da democratJ.zação, da
promoção e da descentralJ.zação, os quea.a se tradu

zirão nas eeguanees normas:

I - O enJino, dos 7 aos 14 anos, é obrJ.gató
rio c gratuito nos eacaueaecameneos eeaoaeas para

quantos demonstrarem ausêncJ.a ou J.nsufJ.cJ.êncJ.a de

recursos, cabendo neste caso ao Poder PúblJ.co com
plementar, meda.arrte adequado sistema de bolsas de

estudo, os benefícios de gratuidade.

11 - O enaanc obrJ.gatórJ.o, em suas quatro pr.!,

eeaeee sérJ.es, somente será minJ.strado na lí.ngua n-ª.
caonea ,

rII- ~ assegurada aos portadores de defJ.ciên

CJ.BS físJ.cas ou mentais educação especaea e gratu.!,

ta.

:IV - Incumbe aos sistemas de ensrnc provJ.den

cJ.ar para que sejam :?ferecJ.dos aos adultos ca ben!!,
fic10s da educação supletiva, eepecaeaeenee os re

presentados pela alfabetJ.zaçao.

V - O enaano relJ.g10so, cfe matrícula faculta

tiva, constJ.tuirá matér1a dos horárJ.os normaJ.s das
escolas oficJ.ais, excetuadas as de grau superJ.or.

Art. O provimento eeeeavc dos cargos J.ni-

ea.aaa e fJ.naJ.s da carreJ.ra do magJ.stérJ.o ~ar-se-á

sempre, no ensino ofJ.cJ.al, medaenee concurso pB.

blJ.co de títulos e provas.

Art. Ao magJ.stério assegurar-se-á remun!!,
ração ccndaqne , cceeeecece os prJ.ncípJ.os e normas

que venham a ser eeeebeaecaecs pela legislação de
dJ.retrJ.zes e bases.

Art. Os scs eemas de enaane promoverão e

estimularão a pluralJ.dade e a d:l.versJ.ficação das

ofertas educacaonaas , tánto no ensanc públJ.cO quan

'to no partJ.cular.

o d:l.re;r.to do trabalhador não pode f:l.car dJ.vJ.dJ.do en

tra doJ.s MJ.nJ.stérJ.os, sob pena de prejuí.zo aos seus legí.tJ.mos

interesses.

EMENDA SUPRESSIVA

Art. As unavereoeaees organizadas, quando
públicas, sob a forma de fundações ou de autarqu.1.
~s de regJ.me eepecaeã , e quando partJ.culares sob
B forma de fundações ou de eeeecaecêee, gozarão de

autonomia, na forma da le:l. e de seus eeeeecees ,

§ 12 As umveeaadedes públicas terão een

sJ.gpadas, no orçamento geral da trnaãc , dos EstA

dos, do Distrito Federal ou dos Munic.ípios, con
forme o caso, sob a forma de dotaçÕeS globaJ.s, os

recursos que lhes forem destJ.l1'ados, e prestarão
contas anua'lmente do' ~xercicJ.o fJ.nanceJ.ro ao Tri

bunal de Contas comp~tente.

o artJ.go em foco quebra a tradição de subordJ.nar
as relações a condições laboraJ.s ao MJ.n:l.stér:l.o do Trabalho e

não ao da Saúde.

EMENDA SUPRESSJ:VA

SuprJ.ma-se integralmente o art. 350 do ProJeto de
ConstJ.tuJ.ção.

Trata-se de assuntô já constante do art. 13 ("Dos
DireJ.tos SocJ.ais"). AdemaJ.s, a matérl.a é própr:l.a de leJ. ordi
nária, acrescendo aJ.nda que as praxes nacJ.ona:l.S e J.nternacJ..Q.

naJ.s a mantêm na pasta do Trabalho e não na da Saúde.

O Sistema ÓnJ.co de Saúde é voltado à saúde Pública

mas não deve :l.ntervJ.r nos meJ.os produtJ.vos, poJ.s aí. o fator

prJ.ncJ.pal é a causa dos rJ.scos, :l.sto é, a prevenção de acJ.den

tes de trabalho, que deve contJ.nuar sendo ~e responsab:l.lJ.dade

única do Min:l.stér:l.o do Trabalho.

suprimir do Inciso X do Art 12 o termo "E A UTILl

ZAÇ~O CRIAOORA DO TEMPO DISPONíVEL NO TRABALHO".

Esse trecho não cabe em dispositivo Constitucional,

uma vez que a Consolidação das Leis do Trabalho (CÚ) já trata esp~

cíflcamente da matéria. Além disso, ao se garantir ao cidadillo a
credibilidade para a utilização do tempo disponível no trabalho, e~

se inciso, bem analisado, poderá recerber o adjetivo de dispensável.
Como uma lei poderá garantir a capacidade criadora do cidadão se ele

não tem aptidão criativa? Isso soe acontecer na utopia socialista

EMENDA,1P16032·4
I'l
I'l

r:r- rcnol.un"lUçla

§ 32 As empresas comercJ.BJ.s, J.ndustrJ.aJ.s

agricolas são obrJ.gadas a manter gratuitamente

ensino de seus empregados e dos filhos destes en
tre os 7 e os 14 anos de J.dade, ou a concorrer P-ª.

ra aquele f:l.m medJ.a~te a contribuJ.ção do salárJ.o-"g.

-ducaçâo,na forma que a lei estabelecer.,

§ 4!! As empresas comercJ.aJ.s e J.ndustrJ.aJ.s são

ainda obrJ.gadas a assegurar, em cooperação, cond1..z",
ções de aprendJ.zagel!l aos seus trabalhadores meno
res, e a promover a qualJ.fJ.cagão de seu pessoal.

Art. Será assegurada ao deficJ.ente físico,

na forma da Le a , educação especJ.al gratUJ.ta e as

lSJ.stêncJ.a para sua reabJ.litação e J.naerção na vida

eccnêmace e sccaea ,

Art. Haverq um ea.at eme nacional de assis-

eêncae às populações carentes e margJ.nalJ.zadas, ao
qual se assoc1.arão a comunidade e os poderes pú

blicos.

Art. A UnJ.ão protegerá as populações J.ndí-
genas, dando o õevacrc respeito a sua cultura e ga

:rantJ.ndo-lhes proteção às terras necessárias a sua

VJ.da, de acordo com seus usos e costumes.

Art. A educ<!l-ção é dever J.ndeclJ.nável do
Estado, e dever também da famílJ.a, das empresas e

da comunJ.dade em geral, cabendl; a todos entrosar

recursos e esforços para promovê-la e J.ncentJ.vá-la.

§ tfnaco , A aes, dJ.sporá sobre a cassação das
concessões e sobre o dJ.reJ.to à sua renovação
pulsória.

Art. A edueaçâc , Lnapar-ada no prJ.ncípio
da unaõeôe nacaonaf e nos aõeaa.s de J.gualdade. lJ.

berdade, solJ.darJ.ed<!l-de e respeJ.to aos dJ.reJ.tos hu
manos,é dJ.re:t.to de todos e será dada no lar e
escola.

I:I - DAS OBRIGAÇÕE~ SOCI~IS

Art. O Estado, na forma da lei, se empenh-ª

:rá para propJ.cJ.ar a todos, existência dJ.gna,_ mora
da.a adequada, acesso à cultura e para que gozem

dos benefícJ.os da cJ.vJ.lJ.zação e do progresso.

Art. ~ dever dos poderes públJ.COS a prot!!,

ção à cultura e ao mexo emtuenee ,

Art. FJ.cam sob a proteção dos poderes pú-

b1.1cos os õccwsent.os , as obras e o. j.ccec.e de va
lor hJ.stórJ.co ou artístJ.co, os monumentos e as paJ,.

sagens necucea.e notáveJ.s, bem como as jazJ.das ar

queológJ.cas e o meJ.o amm.ence ,

§ dnJ.co. A Un:t.ão, os Estados, O DJ.strito Fe

deral e os MunJ.cípJ.os poderão fazer o tombamento

de bens de ant.eresae hJ.s~órJ.co e cultural, medaen

te indenJ.zação justa.

Art. ~ dever dos poderes púbJ.J.COS ampa-

rar e estimular a ciência e a tecnolog1a.

Ar't. A comunJ.cação sccaaã será integra-

da num SJ.stema, na forma da â.ea., observadas as

seguintes normas:

I _ con~essão pela UnJ.ão do uso de frequên

cia de rádJ.o e televJ.são, comercial ou educativa,

bem como de retransmJ.ssão pública de transmJ.ssões
de rádJ.o e televJ.são obtJ.das por via de satélJ.te;

11 - proibJ.ção de monopólJ.!ôs de exploração;

IrI - proJ.bJ.ção da proprJ.edade de empresas que
explorem os serviços de rádJ.o e eeaevaeêc ou edi
tem jornaJ.5, revistas e perJ.ódJ.cos, a estrangeJ.ros
ou a sccaeâedee controladas por estrangeJ.ros;

IV - admJ.nistração e orJ.entação anter.ectuaã

das empresas mencaoneêes no a t em ~nterJ.or reser
vada a brasJ.leJ.ro ;

V - eXJ.gêncJ.a de lJ.cJ.tação para a atrJ.bu1ção
de concessões.

§ 22 RespeJ.tadas as dJ.sposições legaJ.s,
ensino é lJ.vre ~ J.n;tCJ.atJ.va partJ.cular, a qual me
recerá o amparo técnico e fJ.nanceJ.ro do Poder PÉ.

blico, J.nclusJ.ve sob a forma de bolsas de estudo,

quando satJ.sfJ.zer as eXJ.gêncJ.as estabelecJ.das na
legislação de dJ.retrJ.zes e bases, entre elas

idoneJ.dade da J.nstJ.tuJ.ção e seu efetivo empenho em

dar atendJ.mento ao aluno carente.

§ 12 O ensJ.no será rnJ.nJ.strado nos dJ.ferentes

graus pelos Poderes PúblJ.cos, J.ncumbJ.ndo prJ.orJ.t-ª.
rJ.amente aos Estados, ao DJ.stri to Federal e aos
MunicípJ.os assegurar a escolarização obrJ.gatórJ.a ,

nos termos em que é defJ.nJ.da no artJ.go 387, J.ncJ.so

I.

111 - DA EDUCAÇXO

§ 52 Anualmente, a UnJ.ão aplJ.cará nunca me

nos de 13%, e os Estados, o DJ.strJ.to Federal e os
MunicípJ.os, 25%, no mínimo, da respectJ.va receJ.ta,
dire'ta ou derivada, resultante de impostos, na ma
nutenção e no desenvolvJ.mento do ensJ.no, sendo que

nO'S MunJ.cípios a parcela correspondente a 50%,

mínimo, de sua rece:t.ta dJ.reta de i~postos será r!!,
servada ao ensJ.no obrJ.gatórJ.o e ao pré-escolar.

Art. Os Estados e o DJ.strJ.to Federal orga-

nizarão os seus sJ.stemas de ensino, e a UnJ.ão

dos TerritórJ.os.

§ 12 A UnJ.ão prestará assJ.stêncJ.a técnJ.ca e

financeira aos ~stados e ao DJ.strJ.to Federal para

o desenvolvJ.mento de seus sistemas de ersJ.no, pa:;:,
ticularmente para o de ensino obrigatórJ.o •

S 2! A União organJ.zará o sistema de ensino

fe4eral, que terá caráter supletivo e se estenderá

I
I
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JUSTIFICATIVA

EMENOA SUPRESSIVA

Suprimir a letra o, inciso VII do Art 12.

JUSTIFICATIVA

EMENOA SUPRESSIVA

Suprimir a letra g, do inciso VI do Art 17.

EMENOA SUPRES5IVA

JUSTIFICATi iA

SuprImIr a letra d, inciso VIII do Art 12

Art. A família terá dJ.reJ. t9' à proteção dos

poderes públJ.cos que para tanto ampararão a J.nt:ân
cJ.a, a adolescência e os lodosos bem como a maternJ,.

dade.

ConstJ.tJ.l.1nte MALULY NETO

tecnológicas, o progresso do Estado e o bem estar do povo.

da obtenção do "Kno.w how", exige a preservação do sigilo,

moderno apresente essa matéria em sua Carta Constitucional

"""'""''''''·----l

li'

Não se tem noticia de que Qualquer Nação do I'lundo

Por outro lado, as ativrdades de pesquisa, antes I
que I

poderá ultrapassar uma geração, a fim de garantir es conquistas

I

.-

f!J PLENARIO

•

f'J PLENARIO

A matéria deve ser expressa em lei ordinária

não Constitucional, uma vez que a divulgação e ou publicação,

princípio, só se dará iJor intermédio da imprensa escrita, falada

oJJ televisionada Para tanto, já existe lei específica sobre

assunto, onde se penaliza aqueles que, se utilizando daqueles

meios de comunicação, cometam crimes de calúnia, injúria, etc

EMENDA SU?RESSIVA.

Suprimir a letra b, inciso I do Art 12

rEXro/.ul1"'.~.O

A garantia desses direitos é mais um dispositivo

Constitucional que o Estado, infelizmente, não poderá cumpr a r

por parte do povo, que esvé à espera do acontecimento de coisas

pelo mteresaedo , pare. obter benefício próprio.

na sua totalidade t o que torna utõpfcc- e merecedor de descredito

Não é admissível Que a "qualquer Interessado"

permitido o direito de vfe-a conhecer referências ou informações

'Sobre mortos e ausentes, sem que os mesmos tenham manIfestados

tais desejos. Além disso, esse conhecimento poderá ser utilizado,

dados das "letras. mortas", muito normal do direito brasileiro

concretes este, sem dúvida nenhuee , irá COmpOI. c Ud.IICO

JUSTIFICATIVA

Incluam-se no texto do ProJeto de ConstituJ.ção os
r!-wk - ~ ~~

seCftuintes dJ.sposJ.tJ.vos"\..w/ C~ S l1.1L.J!.. ú.J J tt4J.~c-nI/'t1~
J.o-,;{r~~) c-z,.d.c ~6cU~v~

I - DA FAMíLIA E TUTELAS ESPECrPo.IS

~A lP16027·8 '"". ---,
c CONSTITUINTE ROBERTO BALESTRA

EMENDA 1P16030·8
[!J CONSTITUINTE ROBERTO BALESTRA

EMENDA 11'16031·6
[!J

EMENDA 1P16029·4 ..".---------.J f'rp'o"c'''------'tJ ROBERTO BALESTRA _ L.........!: _J

=- fCUO/.ulflro.~Io

EMENDA 1P16028·6
I" CONSTITUINTE ROBERTO

f'J PLENARIO
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EMENDA lP16034-1
!:J Constituinte HALULV NETO ~;t·~

'~UU",/ccw...Ie/lu•• o"""e -,

I f'7liô'sP0 I
art. :282 para estabelecer expJ.l.citamente a cond:Lcional::Ldade da autO-I
r1.zação do Congresso Nac:Lonal para que se e.reuavem os atos do zxecu

t::LVO que conf:Lgurem a contrata~o de crédJ.to externo pelo Poder PÚ-"

b1ico.

EMENDA lP16041·3
ê' Constituinte HALULV NETO

tJ PLENÁRIO

TUTQ/Jon"IC~~;:O

!~ SUPRESSIVA

Supnmir a letra h. Inc r sc I do Art 12.

JUSTIFICATIVA.

Hão se pode conceber que uma Carta ccns t i tuc i cne t
mantenha. no seu bojo. df spos r t-vc CUJO ~onteüdo "deacns t r-e tama-"
nha utop t a , pois. alem de nenhum pa f s ccn s equ t r- erradicar a po
breza. o Estado não pode contlfluar sendo paternalista

r,r----------1UTG/.~"'''''.çlo -,

Dl.SpOSll:l.VOS Emendados

Título VIII - Da Ordem EconÔIlll.ca e s ec i a t

capitulo I - Dos Frl.ncipl.os üe r aa s , da Intervenção do Estado. do Ro!

gl.me de Fropn.edllde do Sub-solo e da Atl.v1dade Econôm2:.

EMENDA SUPRESSIVA

suprimir as letras a. b e c. do Inciso VI do Art

17.

JUSTIFICATIVA

o poder de pressão, inserido nesses dispositivos,

determinará a falta de firmeza do estado, cujas as decisões ficarão

ao sabor do fnteresee de grupos,. prejudicando os do Estado.

'~Ui..o/c .....o1o/lu' •• "'SS'"

r;;- '1110'~Unl'~iD----------___,

Art. 300. Art. 303 S 39 e 304

1) Acrescentar ao art1go 300. como parãgrafo segundo. eenuaee aneo

-e ae o atual parãgrafo ún1co, o seguinte

....."'o/"o~,..lc"~I".~,•••• -,

lUfO,.un"'~'~Io~ --.,

EHENDA SUPRESSIVA

Acrescente-se, ao art. 57, o seguinte item.:.

"Art. 57 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

S 29 - A p e qtrena empresa c a. microempresa te

rio tratamento dl.ferenCl.ado e favor~

cl.do dos podeJ:"es públicos.

Suprima_se a letra a, inciso VIII do art. 12.

JUSTIfICATIVA

VI: - legislar sobre a criação, fusão, 1no:q:oração e

destatlb:ramanto de Municípios."

.JUSTIFICATIVA

Desconhece-se que qualquer nação do nundo Moderno

faça menção a esse dispositivo em suas Cartas ccns t.í tuc í.cna rs , Des.

tarte, o Direito positivo estará sendo, mais uma vez, dilacerad~
pelo legislador brasileiro, caso seja mantido aquela norma no 5-*,
titutivo

,uMÍ... I".w'nlo/l~I.OWII.Ie

EMENDA lP16043-0
f" Constituinte HALULV NETO

f'l PLENÁRIO

As pequenas empresas e as microempresas. pela sua c::ap,!!.

cidade de absorção de mão de obra. de moblll.&ção de pequenos rec::u.!.

50S para mves tlmento e de educação nos princípios da 11'Jre 1nl,ci.!

t1va Illerecem tratamento d a f e r en e a a dc , sob a "tutela do I:stado

Enten:lettcs que esta deva ser uma.atril:uição dos Estados, fOr

dizer respeito a assunto de seu feCUliar interesse, não cabendo ã união le

gislar eecre a matéria. sob pena de ferir-lhes a autonania.

JUSTIFICACÃO

r;;---_~ ---'~.TD/...n"I/;v;;:D__----_---___,

IV - âmbl.t:o necaonaã., sem prejuízo aee

funções próPrJ.as a órgãos eseeecaa,e ou

pais;

Dê-se ao art. 29 (seção 11 do Capitulo V do Titulo II)

Dos Part:Ldos polítJ..COS - a "segu1.nte redação.

"Art. É üavr-e a crJ-ação e o ecncaene-
tnento de partJ.dos polít:LCOS, con,;forme o d:Lsposto

em leJ. complementar.. observados os seguintes

prJ.ncípJ.os.

I - respe1.to à sobexam,e nacaonaf e ao re

gJ.me democrátJ.co. baseado no pluralismo e na gã

xenta.a dos direitos humanos fundamenta1s,

11 - 1nex1stênc1.a de vinculo com a ação de

governos, entidades ou part1àos estrangeJ-ros,

111 - d1.scJ.plJ.na anuerna e a.ndependêncae re

latl.vamente a seus f1.nanC1adores:

.JUSTIFICATIVA

A permanência do testo dificultará o pleno exerci

cio de proteção do Estado e da sociedade

Ul1oll... ' .....~io ___,

EMENDA SUPRESSIVA

Parece óbvio a proposta de supressão, pois, manter

esse trecho no dispositivo é expor os membros do Legislativo
ridículo. •

Suprimir a letra e, inciso VII do Art 12

JUSTIFICATIVA

EMENDA AO ART 12. iNCISO lII! LETRA E

supri~ir, ao final letra e •• :nc:iso III do Art:ft,z.
"Com unica exceção dos que tem a sua origem na

gestão, no parto e no aleitamento"

r,r----------1U.o/.~Sf"le~;io

3) Supriml.r, no Art. 304, ~' o texto "que será l.mperat:Lvo para

setor público e indicatJ.vo para o setor pr:Lvado."

"s 30 - As empresas públ;l.cas, as sociedades de

eeonoma.a JlU-sta e"as ..fu'ldações públJ.cas

não poderão gozar de benefic:Los, priv.!.

lég:LOS ou subvenções não exeensavee, p.s,

ritar:Lamente, às do setor pea.vado

que atuem. lO

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

2) Acrescentar ao Art.303 ,5 30 a seguinte redação:

'Cab~ prec.1.sar que a igualdade entre a empresa pr-a vada e e do

Estado só se Just1f:Lca quando houver real econoau.a , ou aej e , guando

ambas se apresentarem para perfazer Lderrea.cae funções na economia.

rr";;;,~~
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EMENDA lP16036·7
(lconstJ.tU1nte MALULY NETO

rç.;:'''''~

[II7j/ZgAlJ
ccnemtUl.nte MALULY NETO

"Art. 300 A ordem econôm:Lca:

JUSTIFICACÃO

a) tem por f1.nal:l.dade" o bem-estar geral;

b) assegurará a aave-e ::LnJ.cJ.BtJ.va. a prQ

prl.edade pr:l.vada dos me:LOS de prOdução e a valoriza

ção do trabalho;·

c) estl.mulará o exercdci,c das enavaôa
des eccnêmace s pelas empresas privadas; ed' estabelecerá reserva de merc:ad~r

prazo determl.nado por âe a , somente para proporcl."dnar

desenvolvimento té'Cnol.ógl.CO de setor não desenvolvi

do."

.u.ooun'.'... ;lo ___,

Dê-se ao art. 300 dó ProJeto de Const:Ltul.ção - parte

referente aos Pr1.ncíp:Los Gerais, Intervenção do Estado~ aeaame de

ProprJ.edade do Subsolo e Ativ:Ldade sconômaca (Capítulo I do Título

VIII) - a segU:Lnte redação:

É neceeeéeae que fl.que bem definido na Const:Ltu:Lção

Federal a ordem econôml.ca e SOC::Lal do País. Que a ordem econôml.cn vi.

sa ..assegurar o bem-estar geral da Nação brasileira. Acima de tudo •

que seJa assegurada a l1.vre in:LC1.8tl,Va, a propr:Ledade pr:Lvada dos

llIel.OS de prOdução e a valor:Lzação do trabalho. No tocante à reserva

de mercado. que esse mecan:Lsmo seJa mU:Lto bem delJ.neado para se eV:L

tar o surg:LtIlento de cartórios :Lndustr:Lal.s no Pais, mas ao mesmo tem

·po assegurando-se a sobrevivêncl.a de setores Jle vanguarda, não desen.
volVl.dos.

EMENDA lP16045·6
l"

•• cwa... I"QWIS.IQ/I~.~"WI•• Ie- -,

Plenário

JUSTIFICAÇÃO

SUprima-se o § 49 do art.. 49.

o projeto, 00 art. 49, § 49, repete ~ledadeda carta.
de 1967, ao pennitir, en detr.1Irento da auton:mia dos Estados, que a União

legisle sobre a criação de Mmicípws.

Não é admissível aboll.r os controles do Estado sobre áreas da

economia onde prevalesçam o arrtexesse públl.co, comer por exerrpâo , as

J.mportações de bens e servaccs que .unpll.quem em da.apênda.o de moeda es

trangeira, o pagamento de Juros, o controle da polu:Lção, a eepeeesãc '-;====~==~~~;::==========:
do abuso do poder ecenêma.co , etc. caso prospere a redação do projet~ __@
o Estado xenunca.az-a.a a eaa,e controles sobre o setor pr:Lvado, o que ~~==========.::::;;::;;:=====~
não ocorre em nenhum pais. I'i'

EMENDA lP16039·1
fi constituinte Hl\lllLY NETro

f!J
r;;-----------.CUO/..........<çio------------,

"Art.. 282 ••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA lP16037·5
f!l ConOhtuint. MALULY NETO

fl PUNMIO

VI - representatJ.v~dadeG demonstrada pelo

apoio expresso em votos de ea.ncc por cento do
e1e;t.torado que haja votado na pr;t.meJ.ra el.e;t.ção
posterl.or ao regl.stro para a Câmara dos Deputa-

dos, com um número de três por cento no terço

dos Estados.

§ 19: - Perderá o regJ.stro o partJ.do que

não obtJ.ver a representatJ.vl.dade reclamada

:r.tem VI deste artJ.go, conservando os seus el.e.:!::,

tos o mandato eventualmente obt.1.do desde que ad.:!::,

ram a outro part:a.do antes do "an.Icao do mandato."

parágrafo único. O endl.Y.1.daJOento públ.1.c'o e xte~

no, de que trata o :Ltem II. somente se e fetl.Yê

rá após autorização do Congresso Nac:Lonal.."

1f - personalJ.dade Juríd1ca, meôaence regl.~

tro dos estatutos e programa pelo TrJ.bunal supe

Z'J.or EleJ.toral;

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao Art. 282, do Projeto de Const1tul.ção

da ceeuseêe de S~stemat:z.zação-, o segu:z.nte parágraf~ énacc,

JUSTIFICAÇXO

r,r .nIO/.~.."'''Açicl----------___,

o pr1.ncípl.o da competêncl.a congressua1 para d:Lspor

bre o end:Lvidamento públl.cO está conso1l.dada na tradição const~

tucional bras:Lleira, const.ando não sanente da Carta atual,

ert. 43, 1tem lI, como também do Projeto oferecJ.do pela Com:LS-

lSão de S1.st.ematização (art. 99, :Lt.ens XVII e xyrrrJ.

Contudo, a prát::Lca polít:Lco-adm:Ln::Lsttat:Lva das últl.mas

décadas eVJ.derv;J.ClU clararrente que 8 eX1.stêncJ.a de ~al prece:Lto na

Lei Fundamental., nos termos em que se acha fOrlQUlado. não :Lmpedl.u

o elllprego de expedl.entes S:Lnuosos na contratação de crédl.to com e.!l

tidade~ estrange:a.ras; antes, propic:Lou a exclusão do efet::Lvo con

trole Cio parte do Poder Legis1at1.vo. Tal real1.dade 1.nspJ.rou-nos a

apresentar a presente emenda, acrescentando parágrafo único

EMENDA lPÍ6040.5
I:J Constituinte HALULY NETO

f:J PLENÁRIO

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimir o inciso I do Art 34.

JUSTIFICATIVA

Como ao~ do conhecimento das informações e

referências foi sugerido a supressão J nada mias coerente Que

proponha supt'imir, também, o seu instrumento

Dê-se a segU:Lnte redação ao art::Lgo 77 do ProJeto de

Constitu1.ção el.ab(l"a<lC' pela Com1.ssão de S:Lstemat:Lzação.

"Art. 77. Nenhum ato norma-tivo' será

pedido pe1a AdmJ.n1.stração púb1ica, d:Lreta ou l.ndl.r.§.

•
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ta, sem prévia aud.1.êncJ.a dos interessados, em ses

são púb~.1.ca. salvo as exceções def.:Ln:Ldas em le.1..que

poderá atr.l,buJ.r a entaõeuee de classe e representa

ção dos grupos afetados nela dJ.sposl,ção.

Parágrafo O· ato normativo só será d-

br:Lgatório após eeenscceeaaee quanae es.ee de sua p.!!

bll.cação no D:Lár.:Lo Of1.cJ.al. exceto em casos de

gencia aanaresce especaeaceece em aea ,

tas às mesmas normas apl:licáve1.s às empresas

pr1.vadas, ancaueave de ea.ees.ee do trabalho

e tr1.butár1.o salvo no tocante à sua f1.scalÀ

zação pelo Tr1.bunal de Contas."

"Art. É garant1.do o cap1.tal que não

poderá ser e:ll:propr1.ado senão de acordo

o reg1.me comum.

JUST:IFICAÇXO

Os d1.re.1.tos e garant1.as dos trabalhadores abrangem

uma ampla 11.8ta de conquistas, como salár.:Lo Justo, d1.re1.to ao

descanso ou repouso remunerado, estab1.11.dade no emprego

fundo de garant1.a equ1.valente, d1.re1.to de assoc1.ação, greve
etc.

JUST:IFXCAÇAo

ccns t a tuance l-IALULY NETO

Const1.tu1.nte l-IALULY NETE>

nuo'........l:acb
Acrescente-se o seg\11.nte art:l.go ec CapitUlo I do T!tY,

lo 'IV - parte referente à orgao1zação politl.co-Admin1.strat1.va do PrQ.

jeto de Const1.tu1.ção) rn,..rL.. CInA...b<./!.'

Os princípios que devem nortear o l:eg1me de

sões de aeevaçes públ,l.COS abrangem a obrigação de se ter um serv1.ço

adequado, tarifas justas e fiscal1.zação permanente.

II - tar1.fas que perml.tam a justa remun,g.

ração do cap1.tal, a melhor1.a e expansão dos aenva.çoe

e que <,ssegurem o equ1.libr1.o eccnêsuee e ãanencea.rc

do contrato;
'I:II - proib1.ção de cr1.ação de encargos

fiem compensação tar1.fár1.a,

IV - f1.scalização permanente e revisiio

periód1.ca das tarifas."

"Art. 305. O r-eqame de concessão de se~

V1.ÇO pÚbll.cO observará os segU1.ntes .pr1.ncíp1.os·

I - obr1.gação de manter eeevace adequ'a-

do;

Dê-se ao art. 30S do Projeto de Const1.tu1.ção - parte

relativa aos Pr1.ncíp1.os ue'ee a,s da Ordem EConôm1.ca e F1.nancel.ra (Cap-Í

tan,o I do Titulo VII:I) - a sequance redação:

JUSTIFICAÇ1\O

EMENDA lP160S3-7
f'I
tJ

TIU~/~UlflrlO'~"o

PLEN'MIO

coneta.eua.nte MALULY NeTO

§ 22 O tabelamento de preços de merca

dorias e de aeevaçca só é perm1.t1.do nos ca

sos peevaeees em Lea, e para esse determ1.na

ao por euuaequa,a que será cr1.ada para exer

cer essa atrJ.buição " •

"Art. A exproprJ..ação

al de propT1.edade rural só será fe1ta

nos termos da legJ..slação comum,

§ 12 Não poderá ser est1.pulado tabela

mento de preços que exclua o lucro, .1.nclusj.

ve para renovação de capatal;'

JUSTIFICAÇÃO

b) para f1.ns de ancexesse scca.ea caberá

à Un1.ão e não abrangerá ter~as ut1.11.zadas

para a produção ou ea.eceees fora de

pr1.oritár1.as def1.nlodas em 1e1. complemen

tar."

Dê-se ao art. 13 do Projeto de Const:Ltu1.çào - parte

eeaeeave aos o1.re1.tos socaea.s (CapítUlo 11 do Título II) - a

segu:Lnte redação:

As empresas estaeeae easunurem um papel de peso na ee-º;

ncnu.e braS1.le1.ra nas últ1.mas décadas. Para se eV1.tar d1.storções

raaaor-as que as ecceeaeee eaee eeuebeaecacrc que as empresas esta

caa.s se equiparam às empresas pr1.vadas no seu zuncacnamenec d1.á-

o::efmem-se também os pr1.ncípios que devem ser observa

dos no tocante ao tabelamento de preÇOS e expropr1.ação de proprig
dada rural.

EMENDA lP160S1·1
I::J

I::J
p:r;;'~':J

moSM

t para consagrar o pr1.nc:!.p1.o part:::l..c1.pativo e o da an.

tecipação razoável da v1.gênc1.a das dec1.sões qovez-nameneeaa que

DO propõem I os dois precei.zoa ccnsubat.encaedoe neste anteproje'"

'o.

Esta pa-rtic1.paçào é sobremodo :..mportante. relat.l.va

mente à expeGlição de atos normat:l.V05 pela AdmJ.n1.stração. Com

efe]-to, no tocante aos atos normativos, COllJO as aeae , que ex

pede o Leg1.s1at1.vo. exa.s te a representação popular, por meac
dos eãeatcs , Entretanto, mua eos órgãos adm1.n1.strat1.vos edaeem

atos nO;Elat:l.vos, - -resolusóes, pOTtaT:t.as, eee , , - que não TaTO
influem profundamente na vade dos 1.nd:t.viduos e d"s empresas,

mas não têm o caráter representat1.VO. Ma1.S aa.nde , nem sequer

estão obr1.gados a OUV1.r a ccmunaôeda antes de ed1.tar as

mas de sua eempeeêneae , Esse traço autocrát1.co deve, ccnseqcen

temente, ser expung1.do da nova Const1.tu1.c;âo.

Por outro lado, enquanto as leis, salvo determ'J.nação

expressa, não entrem em V1.gor senão quarenta e eancc ea.as de
Pois de oficialmente publ1.cadas (Le1. de Introdução, art. 12),

os atos normat1.Vos ed1.tados pela Adm1.nistrac;ão, como regra O3e-

;Iffi,'!.l, entram em v1.gor na data de sua publ1.cação. Isto, como é
~';b1.do, causa 1.números problemas para os cidadãos que devem CU!!!.

pr1.r suas determ1.nações e é anccneeseeveamence fonte de :l.nseg'y'

rança Jurid1.ca. De qualquer forma não tem cetamenec que, em r,2,

laçâo à 1e1., o pr1.ncíp:l.o seja a sua v3.gência quarenta e can

co dias após a publ1.cação, ao passo que, em relação a atos n0l:

mat1.vos da adm1.nistração, o pr1ncip1.0 eefe o de sua V1.gênc1A

imediata.

A aemeerecaa moderna consagra o pr:z.nc!pio part:LC:L
peta.ve , ti uma "demccxacae part2cipat1va".

EMENDA AO ART 12, INCISO VIll LETRA B

r.r nUoIJUnl'Il'.~;:o

EMENDA lP16047-2
[!J Constituinte MALULY NETO

Suprima-se a letra b, inciso VIll do art 12
"Art. O Estado:

EMENDA SUPAESSIVA

Suprimir a letra f, inciso Vll do art 12

Por outro lado, o texto silencia quanto ao registro

nnno informático", ou seja, "manual", o que não se coaduna com O

atual estágio de desenvolvimento científico e tecnológ~co do pais

e) A 1e1. poderá cr1.ar IÓrgàos dest1.nados

ao controle de setores da' economia com poderes regulA

mentares delegados."

a) zelará pelo 1.oteresse geral cuidando

para que sua f1.nal1.dade seja alcançada com a observân

C1.B dos princip1.os fundamentais constantes da Consti

tuição;

b) promoverá o encenãamenue entre o ca

pital e o trabalho e e negoc1.ação com os interlocuto

res SOC1a1.S para planejar o âeaenvoãvamenec econômico..

c) não const:t.tu1.rá monopól1.oS, stlllvo

por motivo de segurança nacional, 1.ndenizando as em

presas prejud1.cadas;
d) só interv1.rá em empresa ou setor ec.Q.

nâmico em casos de ~mergênc1.a med1.ante a mesma inClen.!.

zação;

:I:I - d1.re1.to ao descanso através de:

c) remuneração do trabalho noturno supg

r1.or à do d1.urno.

b) salário mín1.mo capaz de sat1.sfazer a!;l

suas necess1.dades norma1.S e as de sua família;

J: - Justo sa1ár1.0 medaence-

"Art. 13. Ao trabalhador são assegurados

os eequanees direitos, além de outros que va.sem

melhor1.a de sua cOl)d1.ção socaeã ,

a) proJ..bição de eaeeeence de remuneração

em razão de sexo, raça, cor, estado c1.v1.1 ou defJ..

c:l.ência fís1.ca;

JUSnnCA,.I'lA

A matéria não deve ser tratada a Qível constituci.2,

n••

EMENDA lP16048-1
I" Constituinte MALULY NETO

I" PLENARlO

JUSTIFICATIVA

Não são apenas as atividades ligadas à delinquên
cia ou à subversão da ordem pela violência que são· objeto da ativi

da de de um serviço de informações. Atividades industriais, econõ:

mico-financeiras, tecnológicas ~ o campo psicossocial são áreas que

também podem ser trabalhadas para subverter a ordem constitucional

sem violência, Assim, não se justivica a manutenção do direito à
privacidade individual, quando tão altos intereSSes sociais e eco
nômicos estão em jogo.

a) duração d;a.ár1.a do t5abalho não

dente de 01.to horas, salvo casos prev1.stos em lei

ou contratos coletivos, com remuneração ma1.or,

_b) repouso semanal remunerado;

c) fér1.as anua1.S remuneradas;

111 - proteção à saúde med1.ante:

li) normas de h1.g1.ene e segurança do tr..!!.

JUSTIF:ICAÇ1\O

No tocante às r.;sponsab1.l1.dadeS Itd o Estado, é conve

niente que se definam as bases 1.Dstituc1.onal.S para promoção do desen

volvimento, da harmon1.a entre o cap1.tal e o trabalho e dos meios pa

:ta se eV1.tar o surg1lOOnto de ttenop:Íl1os na ec:oncnu.a,

lei ll

ç!l'o Judicial" J e
Acrescentar' "ressalvados os casos previstos em

~DA lP16049-9 '"'u -.
j
Ir

p

"

F

"L" -----'
~ C~stituinte MA!.ULV NETO _ ~ _J

função

5~t':J

ffi!õi#J

A propr"edade terá"Art.

50c1.a1. "

n ••uIO'OOltlJo10/"".OO ItIU.. O ,

~
m",","'"...

CA ~o
Incluam-se ~ Titulo VIII (Da Ordem Econôm1ca

F:t.nanCe1.Ta) os seguJ.ntes d1.spoS1.t1.VOS) tn..1Ik ~bt--u~

f' PLCNJÚUO

EMENDA lP160S4·S
f'l Cnnsh'u'"te MALULY NETO

v - d1.re1.to de assoc1.ação através de'

c) le1.S que o amparem nos casos de aci

dentes de trabalho.

IV - establ.l1.dade no emprego, com 1.nden1.zA

ção ao trabalhador desped1.do ou fundo de garant1.a Cle

tempo de serV1.ço equivalente;

balho;

b) prev1.dêncl.a soc1.al,

"salvo autoriz.!

EMEUOA A LEtRA C, VII 00 ART 12

Suprimir, ao final, da letra C

r.r-----""",.."",,.,.=====-=~

JUSTIFICATIVA

Os d1.spos1.t1.VOS aC1.ma enumerados dest1.nam-se a estabe
lecer bases para que o Estado possa reprl.m1.r os abusos do poder
econômico. •

"Art. A 1e1. repr1.m1.rá o abuso de
poder econôm1.co, espeCJ.almcnte nos casos de
domín1.o de mercado, el;J.m1.nação de concorrên

cia e aumento arb1.trári'l de lucros." -

"Art. A UnJ..ão poderá cr1.ar auta!:,

qU:l.a dest1.nada à repressão do abuso do P.9.

der econôm1.co e à proteção ao consum1.dor."

JUST:IFJ:CAÇÃO

"Art. A le1. 1.nst1.tu1.rá um S1.stema
de proteção ao consum1.dor. li

§ 22 :f reconhecido aos empregadores

"lock out"."

§ 12 Apl1.cam-se aos s1.ndicatos patrona1.s,

no que ouber, as mesmas regras prev1.stas para os de

t.rabalhadores •

VI - greve, salvo nos servJ..ços pÚb11.cOS e

atJ.v:l.dades êssenc~aJ..s, punível o abusõ de d1.re~to

com as reparações C1.V1.1 e pena1.S prev1.stas em le.1..

cl f~xação, pela le1, dos crl.tér1.os de

representat1.v1.dade havendo no mesmo setor ou base

terr1.tor1.a1 ma1.S de um s1.nd1.cato;

a) livre cr1.ac;ão de s1.nd1.catos,

b) fJ..l1.ação no seu s1.ndicato, facultat1.-
va;

"Art. As empresas estata1.S ou
tras er,l.adas ou mant1.das pelo Estado que

exerçam at1.v1.dade econôm1.ca; estarão suje~

•

Dotar o Estado de mecanismos necessários à

salvaguarda e à proteção da sociedade.

c.TUX·k.e:Ç;:O

Inc1uam-sa~II:t(Da Ordem Econômloca e FJ.

nance1.ra) do Projeto de Const1.tu1.ção os segu1.ntes d,.sposJ..tJ..vos.

~ '----C:""--- -') L~;~'=:J
f1lH.lOlolCe.. "slO/JUaCOltlu;:O 'J tJI3JC:iAf]

EMENDA lP160S0-2
ê' Const't",nte MnLULY NETO

tJ PLENl\tuo
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Incluam-se sob a Seção I - Da Saúde; do Capítulo 11

(Da SegurJ.dade SocJ.al) do Título IX (Da Ordem sccs.ar.) os se

guintes dJ.SP05J.:J.vos1 {TlA.C/..e. o:-t.\~.

coneta tU:l.nte MALULY NETO

EMENDA lP16055-3
l!.J

PLEN'MtJ:O

r-;;~"~

fIT73/õULJ

do crIa dificuldades em reforma administrativa que objetiva reest.rut;u
rar os Ministérios da área econômica Essa se rcrme só poderia ser feJ..
ta com a prévia reforma da Carta Magna, o Que não seria aconselhável

Assim, se amanhã entender-se criar o MJ.nisténo da aconcnua (tantas v~

aes ensaiado), observando-se, entre outros o MinlsterJ.o da s azenuaj nãu

haveria necessidade de qualquer reforma ccoeta tcctcnar, O Pcuer e.xecu

tivo deve ter liberdade para criar extinguir Ministérius cem cojet.ívc

de melhor atender as necess.ídedes da administração

o - A e r-Laç ãn do fundo de garantia ela previdência
complementar tem enorme alcance SOcial por permiti!' ~ acesse a es

se benefício àqueles trabalhadores Que laboram em empresas peque:

nas e médias, que não podem isoladamente patrocinar uma entidade
fechada de previdência, atualmente viável somente ac Ina de nd L fun
cãcnâr.tcs , bem como aos Que trabalham em empresas sr-ences não dese:

josas de manterem esses benefícios por ccns rce raren pesado encargo
no presente e. sobretudo, por temerem suas respcnsatn j í.dedes no f.!:!.
tvrc ,

"Art. A UnJ.âo. os Estados Federados,

o DJ.strJ.to ~ederal, os Tern.tórJ.os e t:lunJ.cípJ.os man

terão aaaueme de atendJ.ment~ médacc e hospJ.talar p;

rll a população carente, supj.et avo da anacxauave paz,

tJ.cular benefJ.cente."

"Art. O s.ts een-e de segurança eeexaz.

prestará eceneameneo néd.l,co e hospJ.talar aos segura

dos e dependentes, vedada e; destJ.nação das suas co.!!.

tribu.1.ções para outra fJ.nalJ.dades."

EII'lf;I'Iº!\_lP1605B-B .."" ,
p;r: Constituinte JESUS TAJPA

'LU••'O/.C......O/SO ••O........-------,

Plenário

Suprima-se o artigo 336

p:r;:~.":J

fSj;'~J?J

9 - A adminIstração do fundo de garantia da previ
dêncla complementar deverá ser entregue a uma instituição financeI_

ra governamental. com competência técnica na área atuarial e na ges
t!io de ativos, com alta credibllidade popular e grande núnero de 1;
jas em todos os Estados brasileiros Duas instituições cuenr-em cumy
lativamente essas três requisitos. O Banco do Brasil e a Caixa eco

nômica r euer-ea , recaindo a preferência sobre essa ú!tina por dispor
ainda dos runcIonâr ros do extinto Banco Nacional da Habitação, que
incorpora") un çOllpetente grupo de atuários e pesquisadores operaci.e.
nais adequados a essa tarefa

c -
d - ccaoujsor íenente aos setenta anos de idade.

b -

Art. 356

356 - letra "d" a sequrnte redação: ;jt!Dê-se ao art

Consti tumte JESUS TAJPA

EMENDA lP16lJ60-0
t:

JusU ficação

Não se pode pretender exctuí r-se da folha de s,!
lário a IncIõênma de imposto de renda ~ lei ordinária cabe estabele
cer os limites de isenção e da escala progressIva do imposto, tributa!!
do mais eLevadamente os ganhos mais altos Também, e prevalecendo tal
drsccst t.Ivo , estar-se-ia ex t rnqufndn fonte de recursos mantenedores de

instituições como o sesc, seoai , Sesi e Senac, que tantos serviços
prestam aos rrebatbaoores do ccnércto e de mdús t r.í.a no carspn sccraj
As ccnsecuênctas desse dispositivo seriam prejudiciais a outras categ,2.
rIas de trabalhadores que, cem outros descontos sobre seus sajár ros

ccnt r rbuem esnontâneanente para entidades de previdência e assrstêncta
complementar. •

"Art. Será cr1ado o Conselho Nac1.,5!
nal de Saúde com a função de pj.ane j az- as ações de
saú.de no País, anctueave do ãmb1to da prev1dência e
eseascêneaa eccaar, e que:

a) proporá ao Poder EXá'cUt1VO o orçamen
to federal da saúdl: e alocação e liberação de ver
bas, zelando pelo equ11íbr;l.0 orçamentár:t.o;

b) será const:t.tu.ído ccrt :t.9ua1 representA
ção dos Poderes zxecut.a.vc e Leg1s1at:l.vo, neste ob
servada a proporção dos pae t.a.doe polít1cos que o :t.n

tegram, s:t.ndicatos, empresas de eexvaços rrédico-ho,ª

pitalares, ancaoeave de aedacana de grupo."

"Art. Havendo opção pela med a.cana de

grup~ a contrl.bul.çâo dos segurados reverterá para a

entudeõe a que se f2.12.arem, caso em que a metade da
eespecta.va contr1bu2.ção patronal terá o mesmo f:..m."

Art. 270

JUSTIFICAÇXO

•

tJN~""'~

1'r;-;:';71J

Dos Municípios

~,>/
nê-ee ao capitulo IV\a seguInte redação:

Constituinte JESUS TAJRA

leij

Justi f::Lcação

Atualmente a aposentadoria cOllPul.sória se ccnscee
ao atingir_se setenta anos de idade. Não há razão lógica ou biológica

para elevar_se esse Lamí te ,

Art. 62 - Os municípios reger-se-ão por lei orgânica ~

votada en dois turnos e aprovada pela maio

ria absoluta dos membros de cada Assembléia Legislativa, observada;
os princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição
dos respectivos Estados.

§ 12 A auton,omia municipal será assegurada

I - pela eleição direta de Prefeito. Vice-Prefeito e
Vereadores, reefIaeoa simultaneamente em todo o pais,

JI - não forem prestadas contas devIdas. na fOrJ:lB da

II - il:lUnidade e inviolabilidade do mandato dos ve _

reeoores , na circunscrição do munIcípio, por suas opiniõe:;,palavt:as
e votos

~Il _ pela legislação e adm Lnã s t r-açãu p rôp'r Las

que concerne ao seu peculiar interesse, especialmente quanto:

a) é decretação arrecadaçi1;:l dos tributo's de sua
competência e apÍicação de suas rendas.selll prejuizo de prestar con_
tas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei,

1 .. _ deixar de ser paga, por dois anos consecutivos,
a dívida fundada, salvo Dor motivo de força maior;

d) à organização do sistema viáuo e trânsito.

b) à organização dos serviços púA'licos locaisj

c) à organização do seu terrItório, por meio de pIa
nos urbacUstIcos, observadas as diretrizes fixadas em normas gera.t's
d~ desenvolvimento urbano;

Art. 63 - A intervenção do Estado no munIcípIo, será

regulada na Constituição do Estado, somen
te pode verI ficar-se Quando

§ 22 Os MunIcípios poderão celebrar acordos e convê

nIos com outras pessoas Jurídicas de direito público Interno para

execução de serviços e obras locais, regulando-se as responsabilid.!
des e as obrigações de cada participante

e) à criação, organização e extinçãopde distritosj

f) a promover adequado planejal'1ento, controle'" do us'!

e ocupação do solo urbano

§ 12 _ O decreto de intervenção. que será submetldo à

apreciação da Assembléia Legislativa do Estado,dentr,p de cinco dias,_,
.indicará a sua amplitude. o prazo e as condições de execução e nome.§!.

rá O interventor.

IV - O Tribunal de Justiça do respectivo Estado do
provimento à representação formulada pelo chefe do MInisterio Públi
co Estadual. para assegurar a observância de prin.cípios !ndicados ~B
constItuição do Estado, bem C0l'10 para prover a execução de lei ou de

ordem ou de decisão judJ.cial

~.-

;n'r - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da r~
çeita municipal na manutenção e desenvoIvimentoQ do ensino,

EMENDA lP16ü61-B
f:J

PLENARIO
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Constituinte JESUS TAJRA

3" - As contribuições pagas pelo segurado são
sombra de düvidas, poupanças previdenciárias voluntárIas suas,

vez que está trocando consumo certo no presente por consumo incerto

no futurp~ As contribuições pagas pelo patrocinador são também pou~

panças previdênciárias do segurado, posto que equivalem ao salário
diferido que seu contrato)t.emprego determina.

2 - A Previdência ComPlerne",tar. é. assim, um dIrei
to trabalhIsta e uma necess1dade incontornavel para o profissIonal

qualificado, no atual estágio de desenvolvimento da economia e
do processo de urbanIzação do país.

li - O empregador, por exaurir a capacidade produti

va de toda a vida do empregado deve-lhe os recursos para sua sobre
vivência na fase inativa. Que lhe proporcionem um padrão de. vida co~

.pativel com aquele fruido pelo empregado ao longo de seu pedodo prp'

dut1vo.

6 .. A previdêncIa cotl'plementar não se consbtu1, cE
mo equivocadamente se menciona,numa mordomia,num pri.vIlégio ilíci
to mais se trata de um direito legítimo, de um usufruto de polpan
ças anteriores decorrentes de contratos trabalhistas celebrados ao
abrigo da lei. através de acordos e convenções coletivas de traba
lho.

7 - O caráter facultativo da previdência complemen

tar é princípio rl1osóf!co universal no trato do partilhamento dos
riscos naturais da classe trabalhadora Soa transformação em obr!
gaç:ão para o empregador não se deve constituir em preceito consti

tuC:1ona1, mss ser Objetivo de conquistas sJnd1caIs, em cada caso

I :. A Previdência Social, atendendo ao princIPio da
adequação social, oferta um seguro m!nimo capa~ de Impedir que os
aposentados e pensionistas se constituam em um contigente marg!
nal e desvalido. Contrar Iemente , a previdência complementar .SeguI!!
do o princípio da equidade individual, enseja um nível de bem-estar

na inatividade comparável ao desfrutado na fase laborativa.

s - O salário do empregado está assim composto de
duas parcelas, ambas, despendidas pelo empregador ao tell"po da cola

boração do empregado e ambas compatibilizadas pelo regime de compe
U!neia de exercício como custo do produto ou serviço A primeira é
aquela parcela entregue diretamente ao trabalhagor para cobrIr seus
gastos correntes A segunda é aquela entregue à entidade de previ 

dência complementar para Que a administre e faça-crescer, atravE!s
da aplicação nos diferentes mercados 'de investimento, e com ela f..!.

nancie a sob-revlda do aposentado no mesmo n!vel de bem-estar até
então desTrotado.

JU5TlfICACliO

1 _ Fundos fechados, admini,strados sem rms lucrat!

vos por entidades de previdência privada patrocinados pelos empre
gados,

11 - r'undc aberto, administrado sem fins lucrativos

por instituição financeira governamental.

Parág~afo único - Para o fim de que trata o inciso
II deste artigo, fIca instituído

o fundo de garan'tia da previdência complementar. integrante do fun
do nacional de seguridade social, ao qual poderão àder-Lr todas as
empresas e trabalhadores vInculados à previdência social.

Dê-se ao art. 359 a seguInte redação:

Art. 359 - O sistema de seguridade scc í.at compreen-

de ainda a previdência complementar f!!.
cuí tat Ive , ofertadora de planos de bene r.íctos adtcionais custea
dos, sob o regine financeiro de capitalização, por corrt r-abu Lçâo de
empregadores, de empregados e de prcr'reearcoars autonomOS,a ser .2
perada paralelamente mediante autorização do poder público por:

PLEN~RIO

EMENDA lP16059-6
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"Art. A prev1.dêncJ.a seeaaa

a) garent1.rá benefíc1.os e ass1.stênc1a
na .forma da lei;

"Art. Os Estados, 01.str:t.to Federal
e Hun1cíp1.os de mea,s de 100.000 hah1.tantes terão

COnselhos de Saúde. com funções e organ1.zação seme

lhantes às do Conselho Nacional e que adaptarão os
plenos deste às pecul3.ar1.dades regiona3.s e locais,
exceto quanto à segurança soc1al."

Incluam-se sob o Capítulo 'lI (SegurJ..dade seeaea) do

T=~ !Da Ordem Social) os seçuarrces dJ..sposit3.vos) _"/..r:..

"Art. Haverá um eaeceme de segurança
social õeeta.neâc a assegurar peevaeênêae e assJ..stêll
caa SOC1.al a todos."

Os dJ..spoSJ.t1.VOS aC1ma propostos formam o arcabouço

para um novo sistema de segur1dade soc1.al. '" prev1.dênC1a so
cial garant1rá benef.ícJ..os e será mant3.da pelas contrJ..bu:t.ções
dos empregadores, bcneficián.os e União.

"Art. Os 6rgãos de dJ..reçãQ do SJ..ll
'tema serão colegiados com a part1.eipação igual de
representantes dos Poderes Executivo e Leg1.s1at1vo

e das ent1dades s1nd1.ca1.s de trabalhadores e empre
gadores."

Dê~se ao § 4~ do artigo 270 a seguinte

t'edação:

b) será mantJ..da pelas contribu1ções dos
empregadores, benef1.ciár1Qs e União, pr03.b1da a crl&!..

ção, aumento ou extensão de benef;[c:r.os sem a respeQ
tiva fonte de custe1.o."

JUSTIFICAÇAO

"Art. A Uniio, os Estados o D1str~

to Federal e os MunJ..cíp1Os aplJ..carâo 13\ ou me a.a da
sua xecei.ca tr1butár3.a em ações de saúde, inclusive

na contrJ.bU1.ção para o sa.s teme da prev1.dênc1.a
cial."

"Art. )\ in::Lciat1.va pr1.vada part1C1.-
pará do aeeneamenec méd1.co e hospl..talar. aneauec.ve

pela med1.cina de grupo, e do eaecema de segurança
social, med;r.ante justa ret't'ibu1.ção.

Pensamos estarem Os Constituintes,redigindo uma nova
Constituição com ânimo de torná-la duradoura e permanent.e.Ao referir 

se nomInalmente ao Ministério da fazenda o texto original, ora ement1a~

& 4~ - Na cobrança de crédito tributário e nas causaó>
referentes a materia fiscal, a União sera representadd Judicialm.ente
pelo órgão Jurídico do Ministério com atribuições de pfomover a sua a.!.

recadação.

EMENDA lPl6056-1
['J

r.r----------Tu'o/_un"'.Açio --,
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JUSTIFICAÇ1\O

A liberdade de empreender não precisa ser democrat.!,

zada pois ela é consequência da própria democracia e ao Estado c~

be a responsabilidade de criar todas as condições para que ela

funcione sem restrições e embaraços mas antes, com apoio e incen
tivo de forma a proporcionar o desenvolvimento harmônico e está

vel da sociedade

EMENDA lP16065-1
fi BAstLIO VILLAN'

Q~~~"=:J

P-;;'~'ãJã!J
1uto/IUITI'....lo --,

Dê-se à alínea "d" do iterp XIII do art. 12 do proje_

to de constituição, elaborado pela Comissão de Sistematização, a se

guinte redação

"XIII - A PROPRIEDADE PRIVADA, ASSEGURADA E PROTEGI
DA PELO ESTAOO

d) os bens de prdoução não são susceptíveIs de desa
propriação, ressalvados os casos previstos nesta Constitui
ção "

EMENDA lP16069-3 "N. ---,
tJ BASILIO VILANI

PlENJ'l.RlO

rr;':"~;J

['Ç/~';z;;]
•••d.,o/.o..... lo/lul•• ~lld.

fi PLE"MIO

Parágrafo único - Nos ,,-!uniciplos com população aupe 
rior a um milhão de habitantes ,0 nQ

mero de Vereadores será de trinta e três.

Art. 64 _ o número de Vereadores será fixado na lei

orgânica, não podendo ultrapassar a vinte

e um • guardando~se proporcionalidade com o eleitorado do Município.

Art 65 _ Os Prefeitos. os Vice-Prefeitos e os Verea

dores serão eleitos paria mandatos de quatro 3!
nos, em pleito direto e slmultânei. realizado em todo o País

Art. 66 _ A fiscallzação financeira e orçamentária

dos Municípios será exercida mediante con 

trele externo da Câmara Municipal, e controle interno, do Executivo

MunIcipal, na forma da lei;

JUSTIFICAÇ~O

F7~~;'~

F13i~;Pl
.L.d••".OUIl'io/IUl.O......O _,

PlENJ'l.RIO

BASILIO VILLANI

JUSTiF'ICAÇAD

G texto do aftt:.eprojeta é incompatível com as ceeeue-,

ses propostas no Capítulo da Ordem Econômica e Financeira l principal

mente em relação às dí.sposãções dos artigos 300 e 303 Por essa ra

zão, não se pode admitir que os bens de produção. os principais ins

trumentos da ativIdade econômica, possam ser desapropriados quando

necessários a execução de programas de desenvolvimento social e eco

nômIco.

JUSTIF'ICAÇAO

suprima-se o art. 136 do projeto de Constituição el.!.
borado pela Comissão de sãs tenet.raaçãc •

A matéria deve ser prevista em lei Ordinária mesmo

porque a especificação de quem deve prestar contas e sobre o que, é

assunto q.re requer exame atento e cutdadaso , A redação do Pro

je tc-pcr outrc lad:l.pode levar a equívocos, como por exemplo o de

que as !nstituiçõ~s financeiras, que arrecadam tributos G outras CO!!

tribuições. ten'lam que prestar conta-s que não as relativas aos rec.!:,.

bimentos que efetuar e a outro 6rgão que não a pr6;Jrla instituição

titular dos recursos arrecadados.

EMENDA lP16070-7
t'

Q'~"~;J

[Ç7'~'07J

Deve constar do texto constitucional a definição das

atribuições dos Guardas Municipais.

"Art. 35 - ccncecer--ee-ã manda·d::J de segurança para
proteger direito lIquido e certo, individual ou co
letivo, não amparado por "habeas corpus" ou "habeas
data" e ferido por ato ilegal de autoridade ou ecn-,
tado com abuso de poder".

Redija-se o Artigo 35 do Projeto de Constituição

elaborado pela Comissão de Sistematização da seguinte forma:

JUSTIFICAÇI\O

U1TOI,,"""""'''~i.o

~~f.:ptLJ

Acrescente-se o Capítulo IV dÇl Título VI do Proje

to da Constituiç~o, elaborado pela Comissão de Sistematização, um

novo artigo, assim redigido:

, "Art. ., - Incumbe às Guardas MlJnicipais colaborar
na preservação da ordem pública, no !nterior do mu
nicípio. "

Nos conflitos entre pessoas físicas ou entre pessoas

de dil:eito privado, há toda uma gama de soluções judiciais possí

veis, e um complexo e flexível conjunto de medidas cautelares que

podem servir ao restabelecimento do Justo.

JUSTIrICAçAD

...~•• ,O/•• ~llIiO/IUI ....,..io _,

EMENDA lP16066-9
fl "AstLIO VILLAN'

Endendemos ser mais adequada atrIbuir-se às Assem _

blélas LegIslativas de cada Estado a competêncIa de votar as leis

orgânIcas dos_Municípios.Darla mais uniformidade as regras básicas

J:euladoras da ~Organização dos MunicIpios Como está no projeto, .!
tribuindo-se a cada Câmara Municipal, essa competência, estar-se-ia

contribuindo para a pulverização dessas normas orgânicas E bom le.!!!

brar que contamos com cerca de 4.000 eurucfpfos , o que rmct rcar í e

em Igual número de leis regendo a organização dos municIpios

Servirá muito para dificultar o estudo e a aplicação

dessas leis. Na atualidade, a organIzação dos municípios obedece a

leis votadas pelas Assembléias LegIslativas, sem quebra e nem des 

respe! to ao princIpio de suas autonomias.

Com os demais dispositivos,apenas procur-amos simpli

ficar as regras e princípios 'básicos, dando ao c~tado capítulo es

truturação mais compacta.

§ lQ O controle externo da Câmara Municipal ser-a .!!.
xercldo com o auxilio do Tr!bunal de Contas do Estado ou de outro ór
gão estadual a que foi atribuida essa competência. -

§ 211 - O parecer prévio sobre as contas que o Prefel

to deve prestar anualmente, emitido pelo Tribunal de Contas ou ou

tro órgão estadual competente, somente deixará de prevalecer por di

cisão de dois terços dos membros da Câmara Municipa!

Dê-se ao item XIV do art. 13 do Projeto de Constitui

çllo, elaborado pela Comissão de Sistematização, a seguinte redação

§ 32 - Somente poderão lnstituir Tribunais de Contas

os Municípios com população super!o! a ttês milhões de habitantes

EMENDA 1P16062-6
f:J "AstLIO V!LLANI

f:J PLENAR'O
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Dê-se ao § za do art. 140 do Projeto de Constituição
elaborado pela Comissão de Sistematização, a seguinte redação'

BASILIO VILANI fI;~~;"~

lilfi~~flLJ

EMENDA lP16071-5
t'

PlÉNA~i~O......./IU ••• ~I....-------,

da autaridade

o mandado de segurança é necessãrrc , em face de atos

Estabelece o art 13, no seu item XIV, do Projeto de

Constituição, ora em apreciação pelo Plen.lírio da Assembléia Nacional

Constituinte:

"XIV _ proporção mínima de emptegados brasileiros, em
todas as empresas e em seus estabelecimentos, salvo as micr~

empresas e as de cunho estritamente famllial:oj"

JU5TIF'ICAÇJi.0

"XIV _ praporçã.o mínima de no .... e décimos de emprega
dos braslleiros, em todas as empresas e em seus estabeleci
mentos, salvo as microempresas e as de cunho estritamente f.!.
miliar, li

A proporçã.o mínima de empregados brasileiros nas em

presas deve. ser reservada para a Lei Ordinária que, historicamente,

se revelou eficaz para proteger a mão-de-obra nacional.

Dê-se ao item 1 do art. 66 do Projeto de Constitui

ção, elaborado pela ccmrsaãc de Sistematização, a seguinte redação:

"Art. 65. Compete privativamente aos Municípios.

I _ legislar sobre assuntos de lnter-esse munici-
pal."

"Art 140-

§ 2Q Entendendo o Tribunal de Conta; irregular os
atos assinalados no caaut do artigo, a Comissão, se
julgar que tais atosPõ'SSam causar dano irreparável
ou grave lesão à economia púb11ca I proporá ao Con
gresso Nacional a sua sustação "

m- 1un/.uITI....çio •• -- ,

~DA lP16063-4
-míS1LIO VILLI\NI
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PlENARID
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JUSTIF'ICAçAn

A Illodificação à redação do Projeto visa a evitar a

desorganização das relações jutídicas no País. A competência su

plementar dada aos Municípios provocaria a regionalização da legis

lação Federal e Estadual, de acordo com soa conveniência.

J_l!STIF'ICAÇ~O

Substituir a palavra despesa pela expressão os atos

assinalados no ~, de forma a compatibilizar o disposit! vc com a

idéia contida na proposta de alteração do "caput;",

Dê-se ao .Eill!!!l do art. 301 do Projeto de Constituição,

elaborado pela Comissão de Sistematização, a seguinte redação

r.T"----------'rI101~u.TI... ~i. _____,

Dê-se ao item XI do art. 13 do Projeto de Constitui
çac , elaborado pela Comisstio de sistem;tização, a seguinte reda:
çêu-

BASILIO V!ILLANr

,
Dê-se ao item XVIII,do art. 13 do Projeto de Const.!

tuiçao, elaborado pela Comissão de Sistematização, a seguinte r e

daçilo:

fT"'P"~~~'"'~

1il1U~~m

BASILIO VILLANI

EMENDA lP16072·3
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EMENDA lP16068-5
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JUSTIFICAÇAO

"Art. 301 _ Empresa nacIonal para todos os fins de di
reito é aquela constituída sob as Le r s brasileiras e
que tenha sede e administração no Pais."

Tal definição está conforme os Interesses brasilei-
'r os de uma sociedade aberta aos avanços nas ciências e aoceuee de

tecnologias, quaisquer que sejam suas procedências.

•

Deve-se entender, no entanto. que, visando preservar

a soberania nacional, Lei Complementar poderá estabelecer tratamen

to diferenciado em determinados setores da atividade econômica,

favor de empresas cujo poder decisório pertença a brasileiros

"XI - proibição de diferença de salário, de crité
rio de admissão e de ccndrções de trabalho, por motivo de ra
ça, cor, sexo, religião, opiniãO política, nacionalidade e eo!
tado clvilj"

"XVIII - férias anuais remuneradas i 11

JUSTIF'ICAÇJi.o

"Art. 611 _

111 _ Assegurar, apoiar e incentivar a livre inicia
tiva promovendo, através dela. a distribuição da rI
queae , do trabalho e dos meios de produção, com vi~
tas ao bem-es t ar e à qualidade de vida do povo."

Dê-se ao item III do art. 611 do Projeto de Consti

tuiçao elaborado pela Comissão de Sistematização, a seguinte re

dação.

EMENDA lP16064-2
l" •.,tuo V'LLA"'
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JUSTIFICAÇAo

o item XI do Projeto de Constituição, ora em apre
ciação pela Assembléia Nacional Constituinte estabelece:

"XI - poibição de diferença de salário ou vencimen
to e de critérios de admissão, dispensa e promoção pelos moti
vos a que se refere o art. 12, 111, IIf"i"

Os motivos previstos na letra Itf" do art. 12, 111,

do Projeto são a compensação para Igualar as oportunidades de ace§.

so aos valores da vida e para reparar injustiças produzidas por

discriminações não evitadas.

Propõe_se a ampliaçUo o ccncet to de isonomia para
se evitar que a discriminação a correr, ~o curso da relação
empregatícia, em áreas não e usiv»~ente salariais.

Pretende o dispositivo cuja reformulação se sugere

assegurar ao trabalhador gozo de trint~ dias de férias anuais, com

remuneração em dobro.

A tese das férias em dobro não se justifica por ra.,

zões sociais, trabalhistas e econômicas.

'trata-ae de uma proposIção que, sem previsão de cu~

teia, avolumará os pesados encargos trabalhistas das empresas.

00 ponto de vista de sua justificação financeira,

convém ressalvar que além da remuneração das férias anuais pela e!!!,

presa, é facultado ao empregado pedir, junto com as férias, parte

do 1311 salário. Ao empregado é permitido ainda converter 1/3 do
per!odo de férias a que tiver direito, em abono pecuniário.

Assim, não eXistem~5 sociais e financeiras pa

ra que seja instituído o pagamep(~m ~obro da~ férias.
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Supri~a_se o item I do art. 89 do Projeto de Consti

tuiçe:o elaborado pela Comissão de Sistematização.

BASILIO VILAN!

de privada,mas há também textos carregados de condenação a estes me.§.

mos principias. E há ainda todo tipo de regulação e prevenções con

tra o capitalIsmo pr-Ivecc , Impõe-se, portanto, garantIr aos homens
e empresas,com iniciativa e recursos, o livre ingresso em qualquer
atIvidade, protegendo-os, no texto constitucional,contra os preccn
ceitos, a má vontade, as ideologias da burocracia cuja obrigação pri
meira li defender sua vcceçêc sociol6gica, isto é, fortalecer seu pi

der burocrátIco, regulando, mais e mais, sempre que puder.No art. 10 do Projeto de Constituição elaborado pe
la Comissão de Sistenatiz-ação.

ry~~;:J

FYi~B7}i7]
r.r__ . fUraJ.~nlr1~"l;i"

EMENDA lP16073·1
I:

BASILIO VILLANIJUSTIFICAÇJ\O

A matéria será melhor regulada em lei ordinária que
deverá levar em conta, inclusive, as fontes de custeio.

I - dê-se ao item VII a, seguinte redação

-Art. 10 -

VIl - O intercâmbio das conquistas tecnológicas e do
patrimônio científico e cultural da humanidade."

11 - suprima-se o item IX_

"EMENDA lP16082·1
fi
r.r P1.u."'o/eell'ssl~/IUI<.~'".Io ,

PLENARIO

fC';~~u

['TUi~~""iã7l

JUSTIFICAcno
Suprima-se o art. 422 do projeto de Constituição el,!

borado pela Comissão de Sistematização.

r;r nn.,.u........çh __,

Dê-se ao art. 285 do projeto de Constituiçi!l:o. elabo
rado pela. ccmí.esãc de Sistematização. a seguinte redação:

"Art. 285. A unf ão não se responsabilizará pelos de
p6sitos ou pelas ap í rcecaes nas instituições finan-=
ceiras, observado o disposto no item Vdo arUgo 328."

BASILIO VILLANI

prpM~;'"'=:J

rrw;~~
•• u ... ''''.o.. 's.101Iu •• o..... iio

PLENfiRIO

EMENDA lP16083·9
t!J BASILIO VIl.LMII

.JUS'rIF'ICAÇZ\O

A matéria Já est~ suficientemente contemplada em ou
tro capitulo do projeto da constituiçDo e no caso especifico aqui',
tratado o assunto deve ser reservado à Lei Grdinária que especifici!.

rá as respectivas fontes de custeio.
POl: outro lado, a matéria contida no item IX não deve

ser objeto de previsão constitucional. mas sim tratada a nivel dos

acordos internacionais, em harmonia com os princípios e os graus de

Interesses a serem protegidos, de f~ a resguardar a plena prot!·
ção dos direitos da pessoa hUman)i~ -y )

Não se justifica que, a pretexto de a tecnologia e.2,
trangeira poder ameaçar a autodeterminação nacional, Imponha_se a

reserva de mercado que acaba irremediávelmente provocando prejuí
zos à Nação. que se vê impossibilitada de incorporar, à sua tecno
logia, a experiência e os conhecimentos de povos mais desenvolvi
dos.

cr;:~~"':J

rr;;;~:""WJPLENARIO

EMENDA lP16074·0
tJ
r.r .~tIlÁJ;I.'c."'ul0/1IlKa.".1o ,

::.uprima-se o § 2Q do art. 81 do ProJeto de Constitui
çãc elaborado pela Comissão de Sistematização.

r.r 'UT.,.U'."...,l;ii.

PLENARIO

EMENDA lP16079·1
fi BAStLIO VILLANt

rJ
JUSTIFICAÇAO

o art. 265, que se prop~e alteração. dispõe

"Art. 285 - A Unill.o não se responsabilizará pelos de
pósitos ou pelas aplicações nas instituições finan":
cefrae , "

r;r lIn.O
usl.".;io

___,

JUSTIFICAÇZ\O

A Emenda acrescenta, no final do dispositivo,a ex-

I :~::::: a ::::~::a:: :i:~:~~~~~o:ot~~~: :md~i:~:i:Oa~~::~~ã:iS:ro:
I posta no art_ 328, inciso v.

Suprima-se o letra "b" do item VI do art 17 do Pr-o-,

jeto de Constituição, elaborado pela Comissão de Sistematização

.JUSTIF'ICAÇlio

A matéria deve ser regulada na Lei Ordinária mesmo
porque a imprescritibilidade aqui proposta. da rcrna como está redi

gida. violaria os principias gerais de direito tributário já consa
grados.

Dê-se ao item IV do art. SQ do projeto de Constitui
çl:lo, elaborado pela coní.saãc de sãatemat í aação , a seguinte redação'

TlUO/.usm...çl. -,

"XIX - descanso remunerado à gestante, antes e depa.Ls
do parto, com garantia do em~rego até 60 dias ap6s o parto."

Dê-se ao Lt en XIX do art. 13 do Projeto de Constitui
cão, elaborado pela Comlssâ'o de Slstematizaç~o. a seguinte redar; ãl1e-

fÇ""~U~U;]

fui'~;-;;]PLENARlO

EMENDA lP16084·7
tJ .t:'S!LIO VILlANI

r.r------ ••uJOlO/eoll'sd., ....<... 'Ulo

o item VI, letra "bIt, do art. 17 do Projeto de cena
tituição, ora sob apreciação da Assembléia Nacional constituinte,
estabelece como direito à visibilidade e à corregedoria social dos
poderes.

o texto é confuso e a matéria nele regulada já." está
contida no inciso IX, alinea "a", do artigo 12.

"bl o dever de informar de que trata este Lt.en abran
ge a realização da receita e as despesas de investimento e
custeio dos fundos públicos. obriga a todos os órgãos fe_
ceraí.s , estaduais e Municipais, da administração direta ou
indireta, e se estende às empresas que exerceo atividade
social de relevância pública, ressalvados quanto a estas as
que digam reepe i tc a custos e investimentos sem repercussão
na balança comercial do país;"

rrP~~;':J

éS!'~ã!EJ
•• ld_""Ull.. Il./.VI<.II'ulo ,

PLENARIO

EMENDA lP16075·8 .0•• ---,

[J BASILIO VILLANI

Mantém-se à gestante o benefIcio já eepfanente reco
nhecido na prática.

.JUSTIFICACAo

eASlLIO VILLANI

EMENDA lP160B0-4
fi
fi
r.r----------Tlll./~un'.Ie.;io ___,

.JUSTIFICAçno

"Art. 52 -
IV - favorecer o sentido social da ~iberdade."

Propõe~se a supressão da parte da redação do Projeto

que diz "pela ação equalizadora do Estado", de vez que o dispositi
vo equivale a uma atuação de caráter socializante do Estado, incom

pet Ive.t com os prop6sitos de ccns truçãc de uma sociedade democráti

ca e pluralista.

Suprlma-se a letra "b" do iten IX do art. 17 do pr.2.
jeto de ConstituiçãO, elaborado pela Comissão de Sd s t.e-na t Lzaçãn , ora
em apreciação pelo Plenário da Assembléia Nac1ônal Constituinte.

:JUSTIFICAC){D

..uJ"",/c,,,,sllo/lu.eo...s.&o

PLENARIO

BASILIO VIl! ANI

EMENDA lPl6076-6
[!J

PLENARIO

['T;~;"'~

rw~';7PJ

Estabelece o dispositivo cuja supressão é proposta,
como direito coletivo ao consumo

"b) o Estado proverá o mínimo indispensável ao ccnsu
mo essencial dos brasileiros sem capacidade aquisitiva, atendendo
para esse efeito o disposto no art. 12, item 1, alíneas "b", "c" e
"d"j".

Suprima-se o art. 15 do Projeto de con.::tí.tuição, el.!
borado pela Comissão de SisJematiz.ação.

JUSTIFICAÇAo

A existência digna é preocupação universal dos po~

vos, e o Estado, como atividade meio, tem o dever de criar as cond1,
ç6es para que a sociedade possa criar. trabalhar e desenvolver to

das as potencialidades do ser humano, com vistas àquele objetivo, o

Qual não sexé alcançado por cecfsãc ou vontade do Estado, mas sim
através do trabalho e da iniciativa dos individuos politicamente o!,
ganizados._

Suprima-se o ar t , 384 do Projeto de Constituição. el,!.
borada pela Comissão de Sistematização.

.JUSTIF'ICAçnO

A matéria deve ser reservada à lei ordinária.

EMENDA lP16081·2
fi BASILIO VILLANt

,ud~'.,<O..'sllo/l.,.eO..' ...(I ,

PLENARIO

rr;'~";-;]

['Ç/~;v-;;;J

Determina o art. 15 do Projeto de constituição, ora
sob apreciaç~o do Plenário da Assembléia Nacional Constituinte. •

crime a"~~~~n~:o-d:fi~it'1~~t~~e~;m~o~á~~~i~e eqU~~~~~: f~~:~
de remuneração do trabalho já re~lizado."

10 dispositivo poderá ensejar um agravamento das relA
ções trabalhistas pelos tipos de denü-icãas , delações e outras for ..

mas de pressão contra os enpreqadares , Sugere-se a ~ua supressão.
mesmo porque a Justiça do Trabalho e as leis trabalhistas asseguram
ao· trabalhador a plena aeq.rrança de seus direitos, inclusive o de
receber salários.

ter- 1Ul./~US1";l;~~i.----------__,

SuprJma-s8 o Hem X do art. 86 do projeto de Consti_
tuição elaborado pela Comissão de SistematizaçãlL

Suprima-se a letra "d" do item IV do art. 17 do ero
jeto de constituição, elaborado pela Comissão de Sistematizaçi1lo

rr;'~"~';u

fE!~~7ã!)
'."~""'/<'''''''''''~l<O''''"Ic> ,

PLENA.RID

EMENDA lP16086·3
fi BAStLIO VILLANIDê-se ao § único do art. 300 do Projeto de Constitui

esc, elaborado pela COl1issDo de Sistematização. a seguinte redação:-

"Art. JOO -

parágrafo único. Todo projeto econômico público ou
privado deverá destinar recursos parà atendãnen to das
demandas soc Ia í.s que possam decorrer de sua implanta
çtl:o, sendo assegurada a qualquer pessoa o exerc!ciõ
de todas as atividades econômicas, independentemente
de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos
previstos em leio"

r;r TuTo/JUn'.Ie.<;io __,

rç;;~~"OO~

rç';;;mJPLENA.RIO

EMENDA lP16077-4
fi "ASTI lO V!l1 ANI

JUSTIFICAÇI\D JUSTIFICACAo

,JUSTIFICAÇAO

A matéria contida no referido item deve ser regulada

em lel Ordinária. Não é matéria de natureae constitucional.

NDO consta do texto do Projeto nenhuma garantia do ti

po aqui proposta. Há a apologia da livre iniciativa e da proprieda-

Dispõe a letra .~. do item IV do art. 17 do proje-,
to de ConstituiçãO. ora sob apreciação do Plenário da Assembléia N,!.

ciona1 ccost rtcmt.e, como direito coletivo de Sindicalização:
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lUTOI.U.T1.ICAç10' --,

SuprIma-se o item lU da ,rt. 350 da Projeto de Cans
tituiçDo, elaborado pela Comissão de Sistematizaçllo. -

•~ é igualmente livre a organização de assccêações
cu ecereseee de traball1adores no seio das empresas ou estabel~

n~=~~~ss:~~rr~~~~;~~ie:i~d~e~~= ~;~t~~i~aI:~afi~~;g:~~a~:r:~; I
dirigentes sindIcais J'"

A matéria deve ser reservada para lei ordinária,
fIm de Que melhor possam ser avaliadas as sItuações a serem regula
das. Além do mais, a extensão às associações ou comissões de traba_
lhadores da proteção legal dispensada aos dirigentes sindicais vi-
r' em prejuI.zo das J;'elações trabalhistas.

EMENDA IPl6091·ol .~.., ~

tI BASILIO VIlLANI

PLENARIO

pr;~;';"~

cr;~~L;l

EMENDA IP16096·I
t: CONSTITUINTE RAUL FERRAZ

EMENDA
CAP!1ULO • PODER LEGISLAilVO

ONDE: COUBER

r-r;~~~:J

r-w~'~7ã7J

A matéria deve ser reservada à lei ordinária.

JUSTIFICAÇJ\O

PLENARIO

Incluam-se no projeto de texto cons ti tucãonat ,
na parte relativa ao Poder leglslal::lvo, os seguintes dis
positivos).".,..o ~/.f,J...o~eL, I:t~~ fn'.Ó!. ~u.A

Art. _ O Poder legislativo é exercido pela Câ

mara dos Deputados.
Ar\::. _ A câmera dos Deputados compõe-se de até

duzentos e quarenta e quatro representantes do povo, e
leitos, dentre cidadãos maiores de dezoito anos e no e
xercício dos direitos polItlC'Os, por voto direto e secre
to em cada Estado ou Território ou no Distrito Federal.

§ 111 _ Cada legislatura terá quatro anos;

§ 2Q _ Observado o Urnite máximo previsto nes

te artigo, o número de Deputados, por Estado e pelo Dis

trito r'ederat , será estabelecido pela Justiça Eleitoral ,

para cada legislatura, proporcionalmente à popufação , com

o reajuste necessário para que nenhum Estado, Território
elou Distrito f'ederal tenha menos de doi.;; Deputados.

Inclua~-se no texto da m.e. ConstituIção, nas partes
referentes à Soberania e Divisa0 Territorial os seguintes
dispositivos) fV'> dJ+I-/u.I.o r l d-o üt.fut-o.:u::.., <n«i<...

c.rr-z,(~ DA SOBERANIA

EMENDA IP16097-9
['J

['J

t0..~..õYJ
5V'~o/El

Q~"~";J

5V'~0d

EMENDA IP16093·61 ,,~' -,
tJ BAS1LID VIllANI

JUS T I'F I C A ç A O

PlENARIO

lei ordinária.

PlENARIO

Suprima_se o art. 3-59 do 'Projeto de Constituição, el!.
borado pela Comissão de SIstematização.

EMENDA IPI 6092-81 ..... --,
tJ BAS1LID VILlANI

A matéria, pela sua natureza, deve ser prevista em

r.r TUl1llluttl''''açle--- -,

"e) a manifestação de greve, enquanto perdurar I não
acarretará a suspensão dos contratos de trabalha ou da reI,!
çl!lo de emprego público;".

JUSTIFlcnç1\o

PLENARIQ

o dispositivo interfere no direito de o empregador

manter ou não no seu quadro de pessoal os empTegados que desejar,

criando forma de est3bil!dade.

Suprima-se a letra "e" do item V do art. 17 do Pro
jeto de Constituição, elaborado pela Comissão de Sistematização

Estabelece a letra fie" do item V do art. 17 do Pro
jeto de Constituição, ora sob a apreciação do Plenário da Assem
bléia Nacional Constituinte, como direito de manifestação coleti"la:

Artigo •••_ O Brasil é uma República indivisível

democrática e social e assegura aos cidadãos, perante à leI,
sem distinção da origem, raça ou religHlo, todos os seus di
reitos polrticos e civis.

Artigo ••• - A soberania nãcional pertence ao povo
que a exerce através dos seus representantes e pela utiliza
ção de plebiscitos e referendos.

Artigo.. - Nenhum segmento do povo e nenhum indi
VíDUO se podem arrogar o seu exercício.

Artigo • - O sufrágio será direto, Universal, 'i
gual e secreto nos termos previstos nesta ccnst í turçüo ,

Artigo - A Organuação Administrativa Interna
da República compõe-se de Municípios e Departamentos, os q.a1s

serão criados, modi ficados e estruturados por lei
Artigo. - A Constituição garante aos t~uniclpios

a sua plena autonomia, baseada na livre escolha dos seus go
vernos e na administração pública.

Artigo • - Os Departamentos são f!J.ntegrados por
MunicIp!.os, na conformidade do estabelecido em lei e ele-r.r~o

seuc Conselhos, os quais responderão pela adminbtr3çllo ao
lado de um representante dos interE"sses nacionais, indicado

pelo Governo.

rç-,;"~";=]

DV·~·.;z;;]

1. A instituição do "habeas data", prevista no Art ;54

tfo Projeto, assegura ao interessado o conhecimento das informações
e referências a ele pertinentes.

2. Por outro lado, em quaisquer ações o Juizo autoriza
e promove a coleta e obtenção de informações, assim como a exibi
çll:o de documentos, onde quer que se encontrem.

SupI:Íma-se o Artigo 39 do Projeto de Constituição
elaborado pela Comissão de Sistematização.

3. A criação de uma ação específica requisitórIa de in

formações e documentos não serve aos objetivos pretendidos.

JUSTIFICAçno

PlENARIO

r.r ~ TUtG/~UI1'.'o..çb

EMENDA IP16094-4
['J BAS!UO( VILLANI

PLENÁRIO

.~r.'JllD/co""'do/IUI"O'''''lo -,

Dê-se ao item I do art. 57 do Projeto de Constitui_
çlio, elaborado pela Comissão de Siste:natização, a seguinte redação:

"Art. 57 - Compete aos Estados'

I - legislar sobre as matérias de sva competência."

JUSTIFICAÇAO

A supressão da expresaãc "e suplementar a legislação

Federal em assuntos de seu interesse" é para evitar a descrnaní.ae-,
ção das relações jurídicas no País. Se qualquer outro órgão da Fe_

deração pu:ler legislar suplementarmente, invadindo competência de
outra unidade da Federação, teríamos dessa forma a regionalização

da legislação Federal, de acordo com a conveniência dos Estados

=- lUlo.�~Utl.. uao:b

JUSTIFICAçno

.JUSTIFlcnçAO

A scqes rac qoe ora apresentamos à Asserrbléia Nacio
nal Coostituinte na condlç~o de um dos seus membros tem a

pretensão de representar o GRITO do Munic1pallsll"o brasileiro,
bem ccec a sua bandeira de luta posta à disposição dos pre
feitos, vereadores e adeptos em geral.

O municipalismo "ao pode e não deve mais ficar pte~

so aos bons sentimentos de correntes esparsas que reivindi_
cam migalhas e obtêm apenas coepreenaac e boa vontade

Necessário que se crie uma filosofia própria, com
contornos definidos, capaz de mostrar sua força e de se im
por perante as outras esferas governamentais

Levados à exeus tãc e saturados de tanto implorar

recursos que s6 teoricamente são postos à sua disposição,os

municípios podem e devem to virar a aesa ", denunciando Co

sistema federativo como sendo o seu grande algoz; seu gran
de carrasco.

Examinar o papel do Município dentro da receeaçao.
Essa a nossa proposta. Procurar as verdadiiras raaees pelas
quais as nossas elites e os nossos polítiocs foram totalmen

te condicionados a aceitar o sistema federativo como safve
çllo para todos os nossos males

Fato é que nãc se conhece nada que o Brasll Já: te
nha ganho ou usufruido por ser uma reoerecsc , O mesmo pede-se
dizer do cidadao brasileiro. Não se conhece um só cidadao que

possa bater no peito e dizer orgulhosamente que tem isso ou
aquilo, que obteve essa ou aquela vantagem, por viver em uma
recereçãc ,

Quem foi então que colocou nas const! turções bra

sãfeãres , desde 1891 que somos um país federativo e que nos

sa federação é indissolúvel? A única resposta correta é a de
que 0.1:10 foi o nosso trabalhador.lsj:o por duas eeeeee bem pr8:
Uc:as e ccnnect des primeiro porque o povo, ou a classe tra

balhadora não costuma colocar nada em nossa constituição, se

gundo porque se o trabalhador pudesse colocar algo na Carta
Magna não ees te isso de se-r indissolúvel a federação. Cuida
ria, sem dúvida, de dispor sobre o seu salário, sobre as ccn
dlç!ies de trabalho, sobre o sistema de previdência, etc.

As oligarquias regionais Estas aâm, são as res-

ponsáveis não apenas pela inclusão, mas igualmente pela per

manência até aqui da expressão indissolúvel que impede o ques
tionamento do sistema federativo adotado desde o advento da
República. Adiante refaremos das raaeee pelas quais as 011
garquias Se afinam com a federação

A unidade Estado Membro da fEldvação é tão inútil
que nos permite, contrariando um princIpIo geral, apresentor
duas regras que não têm exceção :

1 II - tudo que o Estado raz pode ser rdto pelos

munlcipios;

Dê-se ao item XVI do art. n do Projeto de Consti

tuiçi1o, elaborado pela. Comissão de SIstematização, a seguinte red,!

çll:o:

"XVI _ repouso semanal remunerado, nos feriados ci
vis e religiosos, estes de acordo com a tradição local,"

fl: claro e transparente o objetivo da presente
prcpcsâçãc : qual seja o de mect ent.e a r-eduçãn do número do

número de Deputados e a extinção doSenado reoeret , agilizar
o poder legislativo, para melhor e mais rápido cumprimento
de sua elevada missDo constitucional, o que não se comcece-,

ce com o sistema bi-cameral que herdamos do Império que. a
seu turno, lillitou-se a copiar o modelo ncr-te-aner-Iceno ,

JUSTIfICAi!.VA

JUSTIFICAÇAO

rncrua-se no projeto de texto constitucional,

parte relativa às disposições transitórias, o seguinte dIs
positivo 9(Y1AáJt. (.J:TV\(,qt..'

Art.- A unicamerslidade prevista nesta CQnstituiç~o se
rá implantada após o término dos mandatos dos atuais parla
mentares

Estabelece o disposItivo cuja modificação se suge
re, como direito social do trabalhador:

"XVI _ repouse semanal remunerado, de preferência
aos domingos, e nos feriados civis e religiosos de acordo com
a tradição local;"

Imprime-se a expressão tode preferência aos. domin-
gos", para não criar dúvidas ou conflitos desnecessários, de vez

que o regime atual atende ês conveniências e às necessidades da s.2.

eãecade ,

EMENDA
CAPiTULO : PODER lEGISlATIVO

ONDE COUBER

~NÁ~IQ

EMENDA IP16095·2
I:J CONSTITUINTE RAUl "RRAZ

pr;:~:'--:J

rv;';~J;J

FP~'~;"- J

&!'~8Ull

Não há possibilidade de

BASJLJO vrLLANI

PLEN"-RIO

lUfu/..... Tl....çlo

o prazo é muito antecipado.
formular tais diretrizes tão cedo.

Dê-se ao § ill do art. 133 do Projeto de Constituição,
elaborado pela Comissão de Sistematização, a seguinte redação'

"Art. 1:33- _

§ 111 D projeto de lei de diretrize§' crçenentértes Se
rá encaminhado ao Congresso Nacional pelo Primeiro-."'i_
nlstro."

*~ A lIlatéria contida nos parágraros cuja supressão se pr.Q.
pOe é pr6pria de lei ordindrla.

Suprima-se os parágrafos '", 411 e 511 do art. :.na do

Projeto de Constituição, elaborado pela Comiss1:lo de Sistematlzaçllo.

,,',

EMENDA IP16089·8
['J BASILIO VILLANI

EMENDA IP16090·I i

['J
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2 lõl - tudo que o Estado faz já tem um Drgão fe-

deral fazendo essa mesma coisa
Ficam fazenda parte integrante desta justificativa todas
05 demais conceitos emitidos em igual documento, na crepes
ta apresentada por nós na primeira fase destã Assembléia
Nacional Constl tuinte.

A legislação atual, além de excessivamente nu-
l:'ocrátlca possibilita um sem numero de casuí smos , quase

sempre em prejuízo das' ccncnrdatíes ,
Por outro lado, o tratamento dispensado pela

legislação atual aos nossos murucfptcs , é ,&0 mínimo ir-

real, ao tratar com isonomia as metropoles, ou megalép:llís,

e as comunidades pequenas que reunem os nossos camponeses

e produtores r-urafs, por todo este vasto território oacrooaí ,

Conflita a norma, Que se pretende consagrar, com

os princípios que devem reger a harmonia necessária à conpa

tlbllização do capital cem o trabalho. As vantagens advin:

das da modernização tecnol6gica, inclusive no tengente à a.!;!

tomaçãc , são frutos do investimento de capital, cujo risco

não é assumido, igualmente, pelos trabalhadores.

_-----------""""'''"..,t,'-------------,
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fui;~ffi)PLColARIO

DEPUTADO OtUO BRAZ

êmenna sunressfve •
Dispositivo emendado: Art. 14.

supr íma-ee , do art, 14,· a rererêrcta aos itens IX, X,

EMENDA lP16103·7
ê'

EMENDA r rA..f!.t. tiilI
CAPiTULO ORDEM ECONOMICA _ etX./M'~:r, elo -t

ONDE COUBeR

CONSTITUINTE RAUL FERRAZ

PLEN,!\RIO

EMENDA lP16100·2
[1

EMENDA

CAPiTULO • ORDEM EcoNOMICA
ONDE COUBER

TUTO'.I\llTlfIC~~iO --,

EMENDA lP16098·7
ê' CO"STITUINTg RAUl FERRAZ

ê' PLE"ÁRIO

_ __I lv7'~7W

·----1 Jr ....~J
. UtjDB _

Emenda sup r e s s Lva ,

Dispositivo emendada: art 17, item IV, alInea "d u •

JUSTIFICATIVA

A presente emenda decorre ce outras proposições igualmente

scoresstvas rejacrc-eces com os itens eerctonacos

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao art. 17, item lII, alínea "a", a segui~

te redação'
"a) Os direitos de reunião e associação estão

compreendidos na liberdade de culto, cuja profissãO por

pregações, rituais e cer ímomaã s é livre, assegurada,

forma da lei, proteção aos locais de culto e suas hturgi

as particulares".

Suprima-se o art. 16 ( lI c apu t " e seus dois parágr.!!.

ros) ,

JUSTIFICATIVA

Emenda Substitutiva.
mspcea t í.vc emendado art 17, item 111, alínea "a".

A matéria versada no dispositivo é de natureza
não constitucional, cabendo seu tratamento, na melhor das

hipóteses, por via de legislaçãO ordinária.
Adite_se que envolve conceitos fundamentais que s-,

ctonãvers , até mesmo na área do direito penal, descabendo

sua Lncj.usão no texto da Carta Magna.

Emenda supressiva.

Dispositivo emendado. ar t 16

rLu,~",/~o"",lo's""""""J.o

PU tJ nz .o

XII e XXIX

A liberdade religiosa está garantida no projeto

do texto constitucional, a exemplo do que vem ocorrendo em
todas as nossas constituiçêSes anteriores A emenda propo~

ta, sobre não alterar a substância da redação original

consagra o respeito Que de deva devotar às manifestações ea
religIosldade, imJ:ledindo Que os locais de cul to e suas li
turgias sejam utllizadaos de maneira cesresee í ecse , com

ofensa aos principios individuais de seus seguidores.

~ ThTO/~U""tt:'~'~

EMENDA lP16106·1
ê' OEPU1ADO oELlO BRAZ

A.rL .. A Câmara J,Junicipal do munjdpio ears pccv
loso, acrescida dos prefeitos e presidentes de cêmnres

municípios menores abrangidos, ccmocrãc o Conselho das Re
giões tletropol1tanas criadas por lei ccmpkeeeoter

§ - Ao prefeito do município maior, substituído OI"'

seus impedimentos e pela ordem, pêlos ceee i s prefeitos, cc-,
pete a execução das runçees publicas de interesse comun ças
áreas ahr-anpjdas pela região metropolitana.

JUSTIf 1~1\ 11VA

O surgimento das Regiões ne t rcpct í tanas ~

grande desafio para os legisladores em ger-al e pau esta A~_

senbãé.í.a Nacional cons t Ltumte ,
Esses grandes aglomerados urbanos tel'l servrccs :.

prctireeas cor-uns que exigem UMa legislação própria o hr- -",

qênea , a exnnp Ln da coleta e despejo do lixo, do tt"c;n:;i"C>"~'"

- direito urbanístico; .

- proteção ao meio ambiente e controle da pc-,

luiç1:lo ,

- proteção ao patrimônio hist6rico, ar t fst í cc 1

gístico

um ente irt:tropolitano possa nao só contrariar o e, l~lt.r,l) re
dcrat í vo , como, igU<:llr.lente, rur i r de morLe a eutonoada r ••
niclpal 11 fórmula que eccesccecncs parece evf t ar- os clt."';

coisas, havendo uma espécie de consenso entre as partes en.,
volvIdas.

Art - Compete à União, aos Estados e aos f~uni_

cIpias legislar sobre •

Adite-se, onde couber, a seguinte dispositivo

Com essa emenda adi t ava pretende-se assegurar n

e..:pllcitação, no texto constitucional da competência da

Unido,dos Fs t ados e das Hunic!pics em natér í a de ordena

ção da ter r í tõrfo , dcacnvc Ivdmentc urbano e regional

meio ambiente A distribuiçãO de ccnoetêncaa entre as três
esferas de gover'no ccapreencc mio 50 as tarefas cc pt a

nejar e lcqular, COll'C as de executar serviços e es-ercer
funções públicas, tornando compatíveis encargos e recur

sos financeiros

Nas últimas décadas o planejamento ofielal e os

programas governamentais passaram por um processo de acen

tuada setcrIaeçãc trazendo, como conseqoêncf e , o isolamen
to dos vários campos de admfnd s t r açãc pública. O única reto
de ligação entre esses setores passou a ser o financeiro,

com reflexos neqetavcs do ponto de vista do planoJâllaQto

territorial.

O cbjetIvc desta emenda aditiva é o de pces rbí-.

lltar a articulação dos planos e programas de governo, to
mando como referência a base t.err f t.or í aã ,

JUSTIFICATIVA

EMENDA

CAPiTULO : O~NSI+lfrA

ONDE COUBER

I~

~llJIQL- 1 cr:;."~s'sJ

EMENDA lP16101·1
GONSTTTIIINTE" RAUl FE'RR~~··

u~~·;'~

~~EJ

Incluam_se no texto constitucional, os seguintes
dispositivos J r1-\,..C> ~-ht.W I. } 4-.;. k(~ ~~ (..I::-(,(~

JUSTIFICATIVA

Art. tI;! - ~ assegurado a todos. na forma da lei,
o direito à propriedade lmobll1ár}a urbana, condicionada

pela sua função social.

§ ts - A propriedade e a utllização do solo ur

bano se submeterão às exigências fundamentais de ordenação
urbano, expressas em planos urbanIstic:os e de ceseovorvt.,

mento urbano, bem como em outras exigências especl ficas •

tais como : hab! tação, transporte, saúde, lazer, trabalho c
cultura da populaçl:io urbana.

§ 2Q - O direito de construIr na área urbana se

rá concedIdo pelo poder público ao titular da propriedade

irnob!liária urbana, na prcpcrçac ccnpet tvej, com o interes
se socIal do empreendimento.

§ 3Q - Os planos urbanísticos e de desenvolvi-

mento urbano serac elaborados e executidos pelas autori

dades rnuniciapis, do Distrito Federal, das Regiões Metro

politanas c das agIOnerações urbanas, c quando for o caso,'

com a colaboração da UnHl'o e do Estado.

Ao contrário do que ocorreu com outros tipos de

propriedade - a do sub solo ( Código de Minas. ), a das
marcas e patentes Lndus t r-Laj s ( Código da Propriedade In
dustrial ), da propriedade rural ( Estatuto da Terra )_ o
legislador ordInário não chegou a definir os contornos de

propriedade imobiliária urbana A situação da urbanização

no país ( a pcputaçêo urbana, hoje, representa cerca de

72,,; da pepu Iação total), impõe que se inclua no texto

constitucional uma noçl:io adequada da propriedade ilnob.liá_

ria urbana"

O que caracteriza essa propriedade é o contexto

!'I'!' que ela se ec'ra inserida. "lui to t'Iais amplo do cue

interesse privado do seu titular A utilização de cada

parcela específica de terreno urbano sofre restrições es

peciais em funçl!io interessc público. No plano urbanístico,

pcr tantc , a interesse publica do conjunto deve prevalecer

sobre o interesse privado e é nesta perspectiva que se

determina o uso a ser dado ao terreno urbano

Na vjsão tradicional, o solo Unha sempre o ti

tulo fundamental. O conceito romano define esta r-eLação

pela máxima" suoerrtote solo coedit .. qGe ainda hoJe per

manece em nosso C6digo civil (art 547). O solo urbano

possui atuamente , no entanto, um mero valor Inat rume ntm,
ou seja, sua importãncia se define pela capacidade de se
edf f'Lca r ,

A p;opriedade imobiliária urbana é uma proprie

dade formal, isto é, recebê uma forma, sua definição, nos

planos urbanísticos e de desenvolvimento urbaL'0' O título
de propriedade deve estar, pois, subordinado às determi
nações que os referidos planos venham a estabelecer.

Os planos urbanísticos e de oeserwcrvrwenec ur

:bano constituem instrumentos que visam a ordenaç~o fIslco

espacial das cidades, o controle e a orientação do pro

cesso de espansãc urbana, a preservação e valorização do
patrimônio urbano e dos recursos naturais. Como modelo o
rientador, os planos urbanlsticos também compatibIlizam as

características físicas das cidades com a necessidade de

uso do espaço ee- f't.-r-çllo da:; atividades ta.ullülllicdS e seca

ais e da sustentaçao da vida humana nos centros urbanos

CONSTITUINTE RAUL FERRAZ

'__~ 'L~"'''''''t:.WIlI1e/IUlCOWlllloo' --,

EMENDA lP16099·5
l"
pr= PlENARIO

EMENDA

CAPiTULO : ORDEM ECONOHICA

ONDE CDUBER ~_..:.-,......, e,,!,<'fu.4, liL, <i:> 774..Pc !Sl.,
...... .1<. CC1.J><...... • •

Art. - Sempre que o munlc!plo atingir li popula
çll'o de quinhentos mil habitantes, terá automaticamente e

Il\anclpado o seu distrito mais populoso

EMENDA lP16102·9 ..u. _

l: DEPUTADO D€UO BRAZ ~;;;~':J

tI&i~Vill

suprima_se, da alínea "tl" do Hem IV do art 17,

a ressalva contida na expreseãc "garantida aos seus integra,!l

tes a mesma proteção legal dispensada aos dirigentes sindi 

ears« •

.J U S T I F I C A T I V A

Art - A lei estabelecerá distlnçêSes entre mu
niC!plos eminentemente urbanos dafjueles de características
rurais. traçando normas e critérios .de suak funções admi_
nistrativas.

lUc;TTFTl"'ATJVA

A presente emenda visa n1:l0 apenas a criação de

critérios, mas, igualmente, a rac!onalizaç1:lo de dois pro_

ble~as flJOdalllentais na vida dos municípios brasileiros

Emen'da Supressiva.

Dispositivo emendado' art 13, item XXXI.

Suprima-se o Ibm XXXI do a.rL 13, renumerando-se

os remanescentes.

JUSTIFICATIVA

o dispositivo envolve matéria de natureza não

constitucional, impondo-se seu tratamento por via de legis

lação ordinária.

Trata-se de dispositivo de natureza não constit,!:!

cional, impondo_se tratá-lo por via de legislação ordinária

e de forma cabal, evitando-se exageros que possam fluir da
excessiva generali~ação contida na presente redaçl:lo A reg~

lamentação das associaçÕes possíveis de serem criadas ao am

paro da norma constitucinal deve ser de natureza civil, pc 

dendo-se chegar ao absurdo de, em empresas de pequeno porte,

reunir, em n!vel de diretoria da associação, a totalidade d:S •

empregados, ficando o empregador impossibilitado de gerir

seu empreendimento
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JUS11FICATIVA.
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Emenda Substitutiva
Dispositivo emendado: Art. 64, parágrafo único

JUSTIFICATIVA

aparágrafo único - A eleição do candidato a Vlce-Prefel
to rer-ee-é nos termos deste artigo. apurando-se O resultado Inde
pendentemente daquele verificado na eleição do Prefeito". -

JUSTIFICATIVA

ção da remuneração dos Deputados Estaduais, fonte de profundas
distorções e quebra da hierarquia que deve presidir o regime fe
derativo.

A emenda proposta visa a coibir tais abusos, colocando
como parâmetro. não a totalidade da remuneração. a qualquer tItg,
lo, dos Deputados Federais. mas apenas a que perceberem a titulo
de subsídio.

Dê-se ao parágrafo único do art. 64 a seguinte redação'

.u.c/.wn",c.çic------------,

Emenda Substituti....a
Dispositivo emendado: Art. 60. parágrafo único

Dê-se ao parágrafo único d! art. 60 a seguinte redação:

A emenda elimina a sistemática de considerar eleito o
Vice-Governador apenas em virtude da eleição do Governador
ele registrado. com o objetivo de impedir a formação de coligA
ções que passam a ser impostas ao eleitorado, sem que possam os
eleitores se pronunciarem sobre sua verdadeira preferência rela

cionada com seus representantes

liA eleição do candidato a Vice-Governador far-se-á nos

termas deste aTtigo. apurando-se o resultado independentemente

daquele verificado na eleição do Governador".

~~'.''''''/CCUlS''Q/.U.cc~,U''''

f'LE.I~A"IO

EMENDA lP16116-9
(l DEPUTADO DELIO BRAZ

EMENDA lP16117·7
tJ DEPUTADO atLIO BRAZ

ty--pj.jD'8·~

f/V'g'7iiJ

r=';:~~:=J
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Emenda supressiva.
Dispositivo emendado art. 29, § 4'1.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de dispositivo de natureza. não consti
tucional. impondo-se dar tratamento à matéria por via de le
gislação ordinária e de forma cabal. evitando-se. inclusiv-;:

a mera elencação de institutos que terminem por tornar le- 

tra morta.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Emenda eupress rve ,

Dispositivo emendado: art. 52) § 2".

SuprIma-se o § 4'1 do art. 29, renumerando-se 05

disposi tivos remanescentes.

Tendo em vista a notoriedade de que se reveste a
campanha eleitoral, a impugnação do mandato, sob a alegação
de fraude ou transgressões eleitorais, assim como do abuso
do poder econômico deve ser formulada incontinenti, descaben
do aceitá-la quando interposta após a diplomação pela JuSti:
ça Eleitoral Não são os seis meses de prazo es taoe l ec rdcs
no projeto que irão coibir a prática de abusos eleitorais ,

aplicando-se. também aqui. o velho adágio: "Oormientlbus ncn

sucurrit ius" (o Direito não dá amparo a quem lerda em seus
atos)

Suprima-se o § 20 do art. 52, r.enumerando-se os
disposi tivos remanescentes.

EMENDA lP16112.6'
fi DEPUTAOO DéLIO BRAZ

EMENDA lP16113-4
fi OEPUTAOO O~LIO BRAZ

~~'~';':=J

erB!~~filJ

A forma proposta tria ingerência Inacmras.ívef ,
quando existem órgãos instituclonalmente responsáveis pe
10 acompanhamento da gestãó pública. A Consti tuiçi:lo es:

tá inovando, também I na criação de instrumentos que per
mitam exigir maior eficiência por parte da administração
pública, tornando desnecessária a intromissão de eIemen
tos, o mais das vezes despreparados técnica e politica 
mente, apenas motivados por intuitos nem sempre de rensâ.,

veis e comunitários. mas tendenciosos e anarquistas.

Suprime-se, assim, o texto que dá continuidade ao

'dispositivo. por conter .rnatl~rla não constitucional, a ser tr~

tada apenas através da legislação ordinária.

___ Suprima-se a alínea ub" do item VII do art. 17.

"9) a assembléia geral é o órgão deliberativo eu

premo da entidade sindical".

te redaçãc ,

Dê_se à alínea "g" do item IV do er t 17 a segui,!!

'L.~."'o/co~.. sIo/IUICO~'Sl4

Emenda substitutiva.
Dispositivo emendado' art 17. item IV, alínea "9"·

nu,,"u'I"':'~;:O' ~

P l é rJ A RIO

-Emenda svprees í.ve-

Dispositivo emendado: art. 17. VII, -e«,

JUSTIFICATIVA

~-------_--'"lTo/""""".•çIo'----------~

EMENDA lP16107·0,
['J; DEPUTADO OéLIO BRAZ

EMENDA lP16108·8
['J OCPUTAOO DéLIO BAAZ I fTY;';;~":=J

E:::= PI..€. '" A"":;"""'"'''''' ..··..•· =:=1__--'@m

EMENDA lP16109·6 ..r..!!J DEPUTADO DéLIO eRAZ ---------~) prp';"oê=:J
!!J P L E '" A ,,";Õ··,,··,..'''........... =:=J f'll}/;?fií}J
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Emenda substitutiva.
Dispositivo emendado art. 54, item XIV.

A exploração econômica e o aproveitamento de re
cursos naturais que pertençam â União, ainda que tais re:
cursos estejam confinados em um ou apenas alguns Estados
ou Municípios. não justifica que os benefícios fluam, de
forma preferencial, para esses mesmos Estados QU Municí
pios. mas devem reverter. isonômica e equí tat.Jveeente , em
proveito de toda a Nação.

Atente-se. inclusive. para a possibilidade de
surgirem pressões descabidas para a implementação (ou ao
contrário. para a sua omissão) de planos e programas com
vistas ao beneficiamento desregrado de apenas algumas re
giões, em detnmento de todo o Pais.

"§ 3" _ O disposto neste artigo aplica-se. no que co,!!

ber, ao Distrito Federal. podendo integrar a Area Metropolitana
de Brasília os municípios pertencentes aos Estados de Goiás e
Minas Gerais que limitem g;ograficamente com o Distrito Federal".

FP~'~~":=J

CVi;'ftl

A emenda elimina a sistemâtica de considerar eleito o

Vice-Prefeito apenas em virtude da eleição do Prefeito com ele
registrado, com o objetivo de impedir a formação de coligações
que passam a ser impostas ao eleitorado, sem que possam 05 elei
tores se pronunciarem sobre sua verdadeira preferência relaciona
da com seus representantes. -

Dê-se ao § 3'1 do art 73 a seguinte redação:

li] I FL.-é. l"IJ R ~l O tLU."""CO.."".lc/.U.;_.,_.... _

EMENDA lP16118-5
ê' OEPUTADO O~LIO BRAZ

F
,

Emenda Substitutiva
Dispositivo emendado: Art. 73, § Jgty--p;"óa':J

___--'J w~'flO

EMENDA lP16114·2
tJ DEPUTADO OéLIO BRAZ

L PL E. 1'1 A R.....~~" ..."'''.''''.....,

A forma proposta cria ingerência inadmissível •
quando existem órgãos institucionalmente responsáveis pe
lo acompanhamento da gestão pública. A Constituição está
inovando, taebém, na criação de instrumentos que permitam
exigir maior eficiência por parte da administração públi
ca, tornando desnecessária a intromissão de efenentbs , o

mais das vezes despreparados técnica e poli t tcamente , ap~

nas motIvados por intuitos nem sempre defensáveis e comu
nitários, mas tendenciosos e anarquistas.

Suprima-se a alínea "e" do item VII do art. 17.

DEPUTADO D~LIO BRAZ

JUSTIFICATIVA

Emenda sopress íve ,
Dispositivo emendado: art. 17, VII, "e".

r.r-- .UJO/'u.f"'.a~lo.----------~

IIT----------.unllun."ca.h---------------,

eeeode Substitutiva.
DIspositivo emendado: art. 27. item IV, alínea «e«,

JUSTIFICATIVA

O projeto constitucional consagra duas figuras disti,!l

tas daquelas que compõem o elenco federativo, as Regiões de De
senvolvimento Econômico, resultantes da associação de Estados e
do Distrito Federal (artigos 71 e 72), e as Are~s Metropolita 

nas e Microrregiões, criadas nos Estados por agrupamento de Mu
niclpios limítrofes (art. 73). As Regiões de Desenvolvimento ,
correspondentes às macro-regiões, a exemplo do que existe hoje

com a SUDAtol, SUDENE, etc I são preponderanteménte regiões de d~

senvolvimento, enquanto as áreas metropolltanas, adstritas aos
limites geográficos de cada Estado ou do Distrito rederej , são

regiões tipicamente de serviços.
O § 3º do art. 73, com a redação que lhe destinaram

as Comissões temáticas e que foi adotada pelo a Ius t.re Relator
da Comissão de Sistematização, assegura ao Distrito Federal a
possibilidade de criar Areas Metropolitanas e Microrregiões. Em
face, porém} da vinculação do parágrafo ao vcaput;'' do artigo ,

tais figuras ficanalll adstritas aos limites geográficos do Ois
tri to Federal a menos que se pretenda partir para as macro -re:
giões ou Regiões de. Desenvolvimento, como é o caso da Região
Centro-Deste Resguardada pelos artigos 71 e 72 do Projeto

Não há por que aguardar o reconhecimento de uma situa

ção fática irreversível, qual seja a influência que o Distrit;
federal vem exercendo. a cada dia e com maior intensidade. nos
MunicS.pios que lhe são limítrofes, ell1bora pertencendo aos Esta
dos de Goiás ou de Minas Gerais. Justifica-se} assim, a propos!
ção por guindar ao plano Jurídico o que se consolidou como evi
dente realidade rât rca , -

Da forma como está redigido. O § 3" nem mesmo teria a
plicação, pois o Distrito Federal consti tu.í , na atualidade, um
t.ccc indivis!vel politica.mente, não se podendo CTia~ Areas Me
tropoli tanas ou Microrregiões, o que pressupõe a presença de M";;
rucrotcs distintos. Alem disso. desnecessária se torna a permi;
são. em face da unidade territorial e política do D!strito Fe:

deraf ,

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

1I§ 212 _ A remu.neração dos Deputados Estaduais será f~_

xada observado o limi te de dois terços dos subsídios percebidos
pelos Deputados Federais".

o art. 113 prevê a trlpartlção da remuneração dos depu
tados federais e senadores em subsídio. representação e ajuda :
de-cuato Não se pode admitir que as diversas parcelas, pr.íncf

palmente a ajuda-de-custo. integreM a base de cálculO para fix~

Dê-se ao item XIV do art. 54 a seguinte redação
"XIV .. organiz.ar e manter a Policia Federal e a

po.lícia Rodoviária Federal, bem como a PolIcia Civil. a PaI,!
eia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Fede

ral e dos Territórios".

Emenda Substi tutiva

Dispositivo emendado. Art. 59. § 2"

o texto original apresenta grave cmí.ssãc , ao dei
xar de mencionar o policiamento especializado que deve se;
exercido nas rodovias da União. o que é lamentável pr mc rcar

mente quando se assiste ao drástico agravamento do quadro d;
recordes em acidentes com vítimas- fatais no trânsito que vem
cojccanuc o Brasil em posição de destaque nada invejável.

Dê-se ao ,§ zs do art. 59 a seguinte redação:

JUS T I F I C A,T I V A

Dispositivo de caráter meramente demagógico. inviá
vel de ser cUlrprido até mesmo em face' da narureza secreta d-;;

voto popular. não vemos como mantê-lo no texto ccns t í tuc i c _
nal, precipuamente em capítulo que trata de "dire~tos" O c í

dadãc possui o inquestionável direito de acompanhar 05 fel:
tos de seus cancacat.oe ,oque poderá ser feito. porém, atra
vés do comparecimento aos atos publicamente conduzidcs
repartições bem como da consul ta aos documentos que edi tam
os fei tos dos poderes

•

Emenda sucresatva
Dispositivo emendado: art. 27, item IV, alinea na".

Substitua-se, na alínea "b" do item IV do art. 27.

a expressão "no prazo de até seis meses após a diplomação "
por "anteriormente à diplomação". passando referido disocsi
Uvo a ter a seguInte redação

"b) o eandato parlamentar podera ser impugnado an

te a Justiça Eleitoral anteriormente à diplomação. instruída
a eçãc com provas conclusivas de abuso do poder econômico ou

fraude e transgressões eleitorais".

Suprima-se a alínea lia" do item IV, do art. 27.

renumerando-se os disposi ti vos remanescentes.

EMENDA lP16111·8
fi DEPUTADO OéLlO BRAZ

r PLE.rJ(.\";'i";'~'"'"''''"'''"'''''
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EMENDA lP16119·3
f1 DEPUTADO D~LIO BRAZ

EMENDA lP16123·1
l: DEPUTADO DEU O BRAZ F!~~'~'=:J

I rç-;';'flil

passa a ser meramente exemplificativo. Entendo que a reI§.
çãc de t r-abu t cs consagrados na Constituição deve ser exau.§.
tiva, somente se admitindo sua alteração através de proce~

so legislativo pleno. mediante apresentação de correspon 

dente emenda

JUSTIFICATIVA

Fôs"':::=J
l§"J'~JDJ

EMENDA lP16127·4tJ DEPUTADO DtUO BRAZ·
u

" .

JUSTIFICATIVA

Subst1tua-se, no i tem I, do § 10. do artigo 272,
a expressão "inclusive" par »excãus.íve", Em ecneeqüêncfe ,

suprima-se o § 3!i! do art.27D, renumerando-ae os dispositi

vos remanescentes.

Como o pr6prio nome indIca, o tributo previsto
no inciso III do artigo 272 incide sobre as operaça'es rel~

ti ves à circulação de mercadorias, não se podendo incluir
em sua base de cálculo os valores correspondentes aos acré.!
cimos financeiros. Alerte-se para o detalhe de que as op.!:.
rações de crédIto já estão sujeitas à incidência de tribu
to de competência da União (art 270, Lten V) ,importando a
c:tiação dessa anomalia no estabelecimento de norma exceJ?
clonante. em nada Justl ficável em face da própria natureza

dos tributos.

Emenda substi tuti\ta
DIspositivos emendados' artigos 270, § 32: e 272, § 10.

Não é recomendável que una área tão complexa e
com tão sérios reflexos na. vida nacional seja conturbada •
"ab inltio", na própria norma constl tucional, Iegíslando

se contrariamente à natureza das coisas

~_- -----..I"I.n..."'.~Io------------,

ry~~;':=J

ftL/;'7iiJ

Emenda substitutiva
Dispositivo enendado" art. 1J3, § 312 •

Se o congresso deve, por força de impositivo cons
titucional, apreciar determinada matéria, não seja, com sua

simples omissão que se considere aprovada Que, então, se
dê prioridade absoluta à apreciação do projeto, coibindo ma
nobras que impeçam o prosseguimento dos trabalhos Jama!s~
porém, restabelecer o execrado decurso de prazo como terna
tácita de aprovação legislativa

A redação proposta visa a eliminação da figura da
aprovação por decurso de prazo, introduzida subrept.Ictamen

te no presente dispositivo.
Impõe-se terminar. de uma vez por todas, com a

praxe de oficialh.ar a omissão de procedimentos obrigatóri
os, expediente de q~e se valem, rotineiramente. os desper-sE,
nalizados para acobertarem a própria indefinição ou até sua

covardia

üê-se-ec § 311 do art 133 a seguinte redação:

"Se o projeto de lei de diretrizes cr çenentérras
não for devolvido para sanção no prazo estabelecido no pará
grafo anterior, epj rca-se o disposto no § 2!i! do art. 124".-

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP16124·0
tJ DEPUTADO D€LIO BRAZ

r.r .IUO/.~Il"<..~;:O, _

rY~'~~":J

PÇi';7ãJ
Emenda Supressiva
Dispositivo emendado' Art. 109, § 812

Suprima-se o § ali do art. 109.

Emenda supreestve

Dispositivo emendado: Art. 10a, parágrafo único

o Senado da República possui autonomia administrativa,
sendo lndefensável que se lhe imponha outro presidente, além da
quefe que está investido dos legítimos poderes de mando, dentr~
do próprio Legislativo. Se os ilustres Senadores devem deliberar
sobre qualquer assunto, mesmo os de magna relevância quais sejam

os que constituem sua competência privativa, devem fazê-lo sem
qualquer ingerência externa, sob a liderança segura de sua pr6
pria Presidência. sem que. com isso, se pretenda desmerecer a im
pcr tâncãa do Supremo Tribunal Federal e nem mesmo a ínclita fi9~
ta ce seu Ilustre Presidente -

Suprima-se, do parágrafo único do art. 108, e seguin

te expressão: Ilfuncionará como Presidente o do Supremo Tribunal
F'ederal".

EMENDA lP16120·7
[l DEPUTADO oELIO BRAZ

Emenda supreas.íve ,
DiSpositivo emendado art 272.

A presente emenda decorre de outra apresentada ' •
relativamente ao art. 12, item XIV, cuja motivação se inv,2

ca também para o presente caso.

Emenda supressiva
Dispositivo emendado: art. 272, § 19.

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o item 11 do art. 272 e. em ccnsequeg
cãa, os parágrafos as , 42 e 52. renumerando-se os disposi

tivos remanescentes

EMENDA lP16129·1
f: DEPUTADO D€UO BRAZ ] rr;M~;'.o~

t::::= 1'" L " IV fi ·R";·~"·"""""'·"'~ J l§J~'ffil
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EMENDA lP16128·2
l:J DEPUTADO DtLIO BRAZ

L P L E. \\J ':;\ R'~'ÕOO"'SJIO/'"'<O'''''14

fiT 1.1.../~Un""'.~lG,----------~

,
gcrescerrte-se ao art. 203 o seguinte item, renumeran-

do-se os demais:

Entendo que somente por lapso excuaévet os Senadores e

Deputados Federais não tenham sido elencados entre os que se con
sideram parte legítima para propor ação de inconstitucionalidade,

tendo sido lembrada a pessoa dos Governadores de Estado e do P~o

curador Geral da República. Não foram esquecidos os Partidos Poli
ticos, ainda que sua omissão pudesse ser supr roa pela atuação de

cut.ren, o mesmo se podendo afirmar com relação às Confederações

sindicais.
A presente emenda pretende evitar que, com tal omissão,

fiquem os parlamentares dimInuldos na competência que fluI !nque~

tionavelmente do irrestrito mandato popular que lhes foi outorga

do nas urnas eleitorais.

lIIl1 _ Os Senadores e os Deputados Federais;".

.:JUSTIFICATIVA

Emenda substitutiva.
Dispositivo emendado: art 236 § 4!i!.

Emenda Aditiva
Dispositivo emendado: art. 203

EMENDA lP16125·8
f!J DEPUTADO OELIO BRA7 I rr;M~.~'OG~

L l' l~ tJ ~ Q l~',....."'·..""'"'''·''',. _'J fu7;';;]
fiT -'-__'·IIO/.~"'JC.~lo----------~

~ÕB=:=J

____J flAV;'flLJ.U.I.... /COy'u14/."'"~llIltio -,

JUSTIFICATIVA

Emenda supressiva
Dispositivo emendado. Art. 115. § IR. Item I

Constitui norma prenhe de sabedoria o vetusto refrão
"De mternrs , nec zccãesãa", quanto ao íntimo. nem mesmo a Igre
ja se pronuncia. üeecabe , assim, estabelecer parâmetros de co~
portamento que tenham por balisamento a consciência do indiví 
duo. até mesmo porque nenhuma aferição será possível da adequa
çll.o das exteriorizações com a normatividade subjetiva.

A plena liberdade que se prétendeu instituir com
dispositivo questionado encontra-se preconizada igualmente no
.caput" do artigo, o que torna redundante o parágrafo ac , falho

Jnclusive na forma redacional extremada. Com eref to , a vincula
çllo de opiniões, palavras e votos do parlamentar exclusivamente
• sua consciência induziria ao cáos e à indisciplina. com des
respeito também das normas legais, inclusive as constitucionais.

JUsTIFICATIVA

Suprima..se o item I. do § 112. do art. 115, renumerando

se osdIsposlt:lvos remanescentes.

EMENDA lP16121·5
tJ DEPUTADO DtLIO BRAZ

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o parágrafo único do art 120.

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

V;;~'~':::=J

m;;'ffil
DEPUtADO OELIO BRAZ

JUSTIFICATIVA

Emenda supress íve ,

Dispositivo emendado: art. 273, § 412.

J13
.5tIprll'la-se o § 4Sl do art. iJn

EMENDA lP16130·4
['1"

Imprescindível consagrar, na Carta Magna, o salutar pri,!!.
cIpio vedacional da Bitributação

Adite-se Que a criação, através de ncrna constitucional
de modalidade estadual de imposto sobre vendas a varejo de
'Ilercadorias, além de representar sobrecarga indesejavel aos
Já sofridos contribuintes deste país, comprometé ainda mais o

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o § 11l do art. 272.

A criação, através de norma constitucional. de

modalidade estadual do imposto sobre a renda, além de
representar sobrecarga indesejável aos já sofridos con 

tribuintes deste País, compromete aInda mais o já debil.!:.
tado equilíbrio que deve presidir o regime federativo •
favorecendo a expansão do enriquecImento dos Estados já

ricos, com maior distanciamento dos Estadas menos aqui 

nhoados
A experiência, embora válida em outros países, •

como nos Estados unfcos ....não parece ser Indfcada para o
Brasil, principalmente na presente c.í rcusntâncda , apare!!,
temente pouco alterável em algumas décadas.

fT"Pü;;"'=:J

l:1U"tiliJ

Emenda supress tva
Dispositivo emendado. art. 261

Suprima-se o art. 261 (inclusive os dois parágr.!

li ••• A prisllo ou detenção de qualquer pessoa não

poderá ser superior a 2 (dois) dias'lsaIvo quando autoriz.!!.
do pelo Poder Judiciário l:: vedada a incomunicabilidade do

preso".

fos)

A norma inserida nesse dispositivo contém at ter-,
nativa indesejável de se promover alteração substancial na

estrutura tributária consagrada na Carta Magna. cujo rol

JUSTIFICATIVA

JUSTIfICATIVA

Dê-se ao § 4Q. li in fine ll• do art. 236, a seguinte

Dada a excepcionalidade de que se reveste a decr,!
tação do Estado de Defesa. impondo o dispositivo constituc.!:.
onal que a prisão por crime contra o Estado, determinada p!

lo executor da medida, seja comunicada imediatamente ao
Juiz competente, não se justIfica que o detido permaneça no
cárcere em prazo tão longa. como se propõe no Projeto orig1

naI.
Entendo que dois dias são mais do que suficientes

para que O Juiz competente aprecie a medida tomada. assumi!!.
do a juriSdição sobre o réu.

redação.

EMENDA lP16126-6
[J DEPUTADO OoLIO BRAZ

fITY~~;;":J

fuJ~'flJ

o Hcaput" do artigo confere coeceeencre ao Pre

aIdente da República, entre outros. para dar Infctc , llm~
tu próprio", ao processo legislativo

Embora se possa e deva assegurar ao Sr pr e s L,
dente da República a competência para deflagar o proces
so legislativo, não se pode admitir que o faça em cará 

ter de exclusividade, privativamente
A harmonia que deve existir entre os Poderes ch

Estado, 'aliada a instrumentos inseridos ha própria cena
tituiçiIo, inclusive o poder de Veto, devj:!rá conduzir
bom termo o empreendimento de tarefas l~islat!vas que

objetivem a melhoria das condições impostas aos indivl 
duos, sem Que se precise limitar cs poderes do Legislati
vo e transmudar para o Executivo atribuições que pel;
pr6pria natureza' devem pertencer ao Congresso Nacional re

forma prioritária.

A vebecãc que tenha por objetivo a aprovação de net.é
rIa legIslativa niIo deve flcar restrita a apenas um grupo de par
lamentares, sob pena de se estar incentivando a criação de blO:
coe que atentem contra o mandato popular, outorgado indistinta 

mente a todos os Congressistas

Enlenda supressiva.
Dispositivo emendado' art. 120, parágrafo único.

EMENDA lP16122·3
f!J DEPUTADO DéLIO BRAZ .U1GR
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jã debilitado equilíbrio que deve presidir o regime federati

vo. favorecendo a expansão do enriquecimento dos as teces já

ricos, com maior distanciamento dos Estados menos aquinhoados.
Nem mesmo se presente o texto do ar t 261, cuja euceessãc foi
proposta em outra emenda de nossa autoria.

A experiência, enbor-a válida em outros sar ses , como nos
Estados 'Unldos, não parece ser indicada para o Brasil, princ.,!
palmente pouco alterável em algumas décadas.

EMENDA lP16135·5I: DEPUTADO DELIO BRAZ

n .....'./eo.... do/Iuleo..' •• 1•• ,r --?Lé"'AetD

Emenda substitutiva
Dlspos1tivc emendado art 349. § 3g.

pr;;;;ÔB"~

HL!';fljJ

merecer a atenção das autoridades públ1cas, não vejo ne _
cessidade de se estabelecer. apriorlstica e genericamente,
um "quantllrn" a ser aplict'ldo indistintamente em todos os
níveis da Federação. Espera-se que as comunidades pressi

criem suas autoridades para que incluam nos orçamentos po r
elas administrados verbas que permitam o atendimento de.,!
te quesito.

JUSTIfICATIVA

~ uno""n".c~çlo -,

Emenda eupeess í.va

Dispositivo enencado r art.273. item lI.

I: flagrante o aspecto extremado de que se revestem
os dispos~tlvos mencionados, não podendo figurar no texto
constitucional. Basta se atente para o que li!statui o art.

426. com força retroativa. anulando, extinguindo li! cancelan
do os efeitos jurídicos de quaisquer atos que envolvam ter ..
ras ocupadas pelos índios, sem fazer que Iquer limi ração no
tempo ou no espaço. o que levará este Pais a buscar suas ar!
gens hist6ricas. quanto todo o territ6rio, segundo o pr íncf.,

pio de vres nulllus. primi possidentis", pertencia aos selvl
colas aqui residentes.

JUSTIFICATIVA

r;r----------",..""""",,',-------------,

Emenda supress íva
Disposit1vosemendados artigos 424 a 428.

Suprimam-se os artigos 424 a 428.

[ICp';oa:J

t!iV;'fl0,~u"IO/e''''''"o/lu.ce","I.t: /PLé.vARíO

Emenda supressfva
Dispositivo emendado: art. 358

JUSTIFICATIVA

Substi tua-se no § 312 do art. 349. "in fine". a expre.§.
são «ben como desapropriá-los" por "vedada. porém, sua desaprE,
pr.í.açãc com esta finalidade"

o atingimento dos objetivos da poHtica nacional de
sacde pode justificar, excepcionalmente, a intervenção estatal
nos serviços de saúde de natureza privada. Não deve. porém. ser
motivo para que se promova a desapropriação dos mesmos. provo
cando a retirada do setor de quem já vinha contribuindo. ainda
que em sintonia apenas parcial com as diretrizes governamentais,
para o atendimento das carências da população.

EMENDA lP16136·3r: DEPUTADO OE:LID BRAZ

r.r f.no/..~.T"'•• çI •• _____,

fT?i;~;''':J

W';""WJ

A expressão que se proptíe eliminai' é minudência

nlJõ compativel com o texto constitucional, além de poder
gerar conflitos de entendimento com a matéria sujeita à

incidência do imposto sobre a renda

Suprima-se. do i tem 11 do art 213, "in finel!. a
expressão "bem como cessão de direitos a sua aqufs Ição",

[!J P L t N'" ~ ;·Ô....""""·'o,..."""'~

[IC~~~~~

r;;';'ffiJ

Suprima-se o art. 434

Emenda supresaíve
Dispositivo emendado: art. 434

r.;-__::- •• u •• ,o/c ... '.'Io/lulco..'n.lo ,

/fL 6 I'J fi 11-\0

~JlA lP16141·0 '"'... --,
~ DEPUTADO OELIO BRAZ

Suprima-se. do art. 358. "in fine". a expressão "re2,

salvado o disposto no art. B7"

Não vejo como patrocinar o casuísmo que apenas cria

prlV1.légio condenável no pr6prio texto constitucional.
A vedação de acumular aposentadorias deve alcançar a

todas as pessoas. não se podendo transformar o beneficio previ
denciário em f6rmula mágica de criação de nababos, rr ansmucencc
até mesmo a natureza da finalizade para a qual foi instituída.

JUSTI:-ICATIVA

fIPM~~''':J

5L/;'7iJ

art.284. parágrafo único.

DEPUTADO OELID BRAZ

Emenda substitutiva
Disposi ti vo emendado

EMENDA lP16132·1
fl
~ .-p L E N A•...;~b'""' .."~1<l't.Il·e ... 'ulo.

F
JUSTIFICATIVA

subetLtua-se , no art.:368, a expressão "sessenta
e cinco anos" por "sessenta anos".

Substitua-se. no parágrafo único do art 284."Ba!!.
co Central do Brasil l1 por "aancc do Brasil".

JUSTIFICATIYA

Como corretamente estatui o "cecut" do artigo, o
agente pagador exclusivo do Tesouro Nacional. na execução
financeira do orçamento da UnHlo, é o Banco do Brasil, não
o Banco central. entidade com atribuições de natureza no.!.

.. ne t Ive e dis~iPlinadora das atividades financeiras Assim.
não se justi fica que o numerário físico, correspondente às
disponibilidades de Caixa da união, seja depositado no Ba!!.
co central, cevencc Ser confiado à tutela do Banco do Br,!

silo

EMENDA lP16137-1
l: DEPUTADO OE:LID BRAZ

r.r------ ...dA .. /e ... ".I."uoe... 'IIIo ,t::: /f7LfhJAf1.iO

Emenda substitutiva.

Dispositivo emendado: f'irt :368•

F!~D8'-:J

w~'7SiJ

o dispositivo em questão. extremamente genérico,
não oferece qualquer substância tangível sobre o qual se
possa pronunciar. com enteví sêc de rutures consequências
podendo-se trans formar em autêntica "ce íxa de Pandora".

~ENDA lP16142·8 '""··--------.1 B-:l'.~r"':'Ry=]Jrc Deputado BOCAYUVA CUNHA . LJ:'..v

JUSTIFICATIVA
Inclua-se nas Disposições Transitória~ fr7Ark e-01I\

DEPUTADO DELIO BRAZ

EMENDA lP16133·9
fl

Emenda substitutiva.

Dispositivo emendado. art.298.

fIT"PM'~~"'~

&-;7;-;J

o fato hipotético tipi ficado na norma consti tuci.Q.

nal ccreespcnde a situações peccrracrsetaes , em face das li
mitações twpcs tas para que se usufrua do pequeno benefício
acenado

perece-nos , pois, mais recomendável se outorgue
tal benefício às pessoas que já tenham atingido apenas
idade de sessenta anos

Art •••• - As eleições de Senadores e Deputados
Federais real izar-se-á conjuntamente com a de Presidente da R!.

pública até 120 dias após a pramuJgação desta Constituição.

JUSTIFICAT1VA

A história nos ensina Que é indispensável
e] eição do Presidente da Repúbl ica conjuntamente com o congre~

50. O tempo político do Poder Legislativo deve ser o mesmo do

Poder Executivo.

gcreececte-se ao Artigo 95. a § 4Q , em a seguinte redeçêc-

§ 4'2 _ Aplicam-se a~ ser...âccres Policia3.s Mil!teres I as disposiÇÕeS CO'"lS _

tentes dos incisos VII. VIII e X do art. 86.

DêHse. ao art. 3B1. a seguinte redação
"Art. 381 - As verbas públicas serão destinadas às

escolas públicas".

Emenda Substitutiva
Disposlti vc emendado. art. 381.'

EMENDA lP16138·0
t= DEPUTADO DEUO BRAZ

L ,.-p L~ I'J R ;~~~~/CO~~d./LU"'~IJ~_

Substitua-se) no art.298. a expressão "sessenta e
cinco por cento" por "clnqOenta por cento".

o limite estabelecido na r edaç ãc do Projeto é e~

cessfvc , principalmente se considerarmos que outros dispos!
Uvas vinculam a aplicação de elevadas quantias orçamentár!
as) pouco reservando para a iniciativa dos Administradores

Públicos no sentido de lhes permitir aplicações em invest!
.. mentos de interesse coletivo.

JUSTIFICATIVA

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

JUSTIFICATIVA

Substitua..se, no art. 301. a expressão "pessoas fisi-

ces domiciliadas no Pais ll por "brasileiros natos domiciliados

no Pais".

Em face das pterrogativas, até ~esmo constitucionais,
asseguradas às empresas denominadas nacionais, entendo se deva
restringir o alcance dessa t Ltuã açãc , evitando-se a excessiva

interferência alienigen a em nosso sistema econômico.
~ Se, par um Jado , combate-se a intervenção estatal na

~conomial propugnando MS e pela: privatização dos meios de prodg
ç§o, n1:l0 se pode permit.ir que tais meios venham a situar-se pr,g
ponelerantemente em mãos de quem não seja brasileiro nato.

Acrescenta-se ao Artigo 254, o § 49.cam a seguinte redação'

Plenário

fEIT~/... ""...;10

§ 4" _'O As Guardas Hurrlcipais ccrcete a preservação dos próprios públicos lllJ-

nícípaís, •

EMENDA lP16144·4 .....--------,j m-'::::-------'l:J pepctadc HIlARIO BRAUN . L r..uu_J

seja entendido aos servidores Policiais MIlitares e inserido na seção que
trata dos »servaôores Públicos Militares". por isonomia e disposto no ~rt. 86.1!!.

c1so VII, já que essa ceteçcraa de servidores. sofre continuado desgaste físico
e mentol no que trata continuo da Defesa da Soclet1ade e esse período de licença
especial, dar-Iha-é condições de renovar suas energias físicas e psíquicos para
seu nobre trabalho (missão) de Proteção, assisttncla e socorro fislco

O direito consagra o principio da isonomia. visando treteaentc Ioêntrcc p3_

I
l ctantlCClS Slt.;ttÇCC3. Assim peta, por isüiiüi"1ã. dava-se esteroer aos s"!viwj,t::> r~ I
11C1ais Milltares, o dispositivo no inciso 8º e jne do Artigo 86, acrescentarcc tal

: dispositivo na seção que "trata dos »servtoores Publico MilJ.tares".
~..;~~;]

PL ~ \-1 A ~';';;''''"''d'''"'''_"_'''_~ -.-JJ fui'tLiU
DEPUTADO DI:LIO BRAZ

JUSTIfICATIVA

A destinação das verbas públicas deve restringir 
se bs escolas públicas, evitando-se que aquelas que. são c~rí.!

das pela livre iniciativa. onde deve existir o risco comum a
qualquer atividade empresarial, acabem se Iocupret.encc , em
detrimento dos estabelecimentos mantidas pela próprio Estado.

Embora reconheça que as atividades de proteção,
apoio. estímulo e prcmeção das culturas brasileiras devam

Suprima-se o art 387.

Emenda supressiva.
Dispositivo emendados art. :387.

EMENDA lP16139·8
t=

[IC;~~~:J

fui'S'ffiJ

Emenda substitutiva
Dispositivo emendado. er t , 30).

EMENDA lP16134·7
tJ DEPU1'ADO DELIO BRAZ.
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EMENM. SUPRESSIVA

go 88.

Suprima-se o disposto na letra "d" do arti-

,.,,- ..nO/"'....te"õ
h

, _

pr;.·,rDB=:J

Ô'°0"J

'EMENDA lP16151·7 ."''''=,.-- _r: CONSTITUINTE tOIU:TO CAMPANARI

,.,,--:===-__ ,~..."'~fcc" ...iOlI".cO~'•• lc

zsca llUü.f,l.'.-<.l.r,.dU Ül::l.1il.l1~lI.o1alUJ,d. 1~ ....,~g: 6.ii;r~i;:a;;a:. ~.2.

mental das eecaís Policias .1ilftares, as quais, cem a nova ds1crnJ.naçâo, con~

nuarao a exercer a Pol1Cla osteaswa, caro V6n exercenõc há maas de 100 <mos.

Por outro lado, a Policia JudJ.CJ.ária ta..r~, nos últinos anos, foi i."'l-

propriamente dencnunada de Polícia Civü, inadEqUação geradora de! perversa dJ.

cceceue se:t".ãntica entre Polícia C1.vil e Polícia Militar, postura dw.lébca de

conflito p:ltcncial, distorcão que posacrcna €'I Lados apostos , cem prcJlúzos ru

:ra a segurança da coletivJ.dada, cwís e mUJ.tares, f<'to que a preseoee prcpcsta
neutraliza. <>

p,á que se prever a crdaçãc de Guardas V.unicipais, CCJTI ecrcetêncía específ'ica

para a preservação dos prõprãos públicos rrunicipais, visando comisso, llberar os

efetivos das policiais l~i1J.tares, que devemfazer a segurança da sociedade

Assim, tais guardas municipais, terão umamiss~o essencial a více do IlJJnici 

pio e comsua atuação nessa área especifica, nêo divide co:rpetência CQ'Il as polici

as estaduais.
Considere-se tnrbémque as guardaS"municipais, embora compreendendo o capítu

Ic de ~"rc."',;::: C.':-bHcc, rão ti.:::r~ nela, definido ~ 1".1::>50.

.lJSTIF'ICATlVA

rê-se rcva redação ao Art 254 e seu § 19, que passam a ser o seguintes:
Plenário

~-_-_-_----TEZf~(.USTl.~.;.~----------

JUSTI rI cATI VA

A epcseneeeerc.a é \W, pesado ônus, que deve

ser suportado pelo estado. pois é um dl.reito funda'l'l!nta1 do "trab~

lhador.

Aposentadoria com apenas 10 (daz) anos de

trabalho (ainda que com proventos proporcJ.onaJ.s) é um exagero

•
PY;~;'-'=:J

pry';781l

JUSTIFICAçJIo

SUprlJna-se o artigo 379 do Projeto

A ma:tér.J.a respe1:tante do ncntarree que cc:da u:ud:i.Ge cestlIlaZ'á

a educação é de sua eecncmaa interna. O precerto reduz drestace-eme a d~

posição do legislador ordmário e mf1exil)J.1J.~ a elió=reç~ crça-.e."'t:.E::-lc ,

de outro lado , trata 1nd1.5CI'L"nlra1a-~'"It:eEst:adcs e 1{'-"1.::..dp~os ;:ão Q.5pa.."'as

e vaI'l.ados em.necessJ.dades, populaçib, lielOS e de.'IiaÍS co:1ó;ê'es, Por "tais

razões propôe-se sua supressão.

'EMENDA lP16152·5
(l coNsrnunrrE OOFErO CAMP~~

ExcepcionaJ.n;ente. em situações transJ.tó!:'::..as,

para ell.minar um excesso de pessoal. axnde pode ser admJ..tJ..da, Iras,

nunca em carátar pe rn-anentie , ao i.rrtea.ro dJ.spor do funcionárJ.o,

Mas deve ser ccndeda.de com pat'cirrônJ.a

exagerc , a partir de. um tempo de servaçc cons~derá'lel.

"Art. 255 - As Pol1ciais Judiciãrias são instituiçÕes pennanentes, organ!
aaôas p:lr lei, dirlgidas por Delegados de PolÍcia de carreísa, Cestinadas, res
salvada a -o:rtlfCl:ência da unioo, a preceder ã apJraÇão de llíatos pmlls e a
repxessOOcrimina1 em auxílio ã função Jurisd1.clonal. na aplicação Co Direito ?~

na1 ccem, exercendo os pcâeeee de polÍcia. Judiciária, nos limites de suas cir

e:unscrlçê5es, sob a autoridade dos O::n(ernaCbrBS dos Estados, lDS Territórios e

do Distrito Federal."

A rcva redação dada ao Art. 25S visa aJustal: o conceito de PoUcla Jcd1 

cifu:ia ao seu efetivo p3.fSl, ccrc órgão da Aêro!nistração Pública.

Ass:1lll, configura-se a situação de instnmento de ação auxiliar, não eõ do

Poder Juidiciãrio, nas, fundartentalIlente, do Ministério Piíblico, destinatário •

das investig~ realizadas, ccsc titular da ação penal pública.

A Polícia Juidiclãria, bem cxrc a Força !\':lllcial (PH), o Ministério PLbl=.

co e o SeJ:Vi1;O carcerário são, na realidade, subsistemas o::m a:npetêncla de

repressão crinunal limitada. oll, não p::der-se atriliUlr às Polícias Judiciárus

a exclusiVidade na repressão crim1.nal, haJa vista qt.e., além de seres-r tl:1 subsas

terra, integram o Poder EllecUtivo e não o Judiciário, ao qual cabe, verâaôaara 

rrente, a repressão cr1mi.na1, segundo a roa doutrina Juridica.
A presente erenôa pretende concretizar a idéia de que a atividade de Fcl-f.

cia corpxifica nclos eficaz de alcance do fim últin'o cb PoCer Judiciáno, a

J:::oa. distribuição de Justiça.

Dê-se OO'Ja redação ao Art. 255, que passa a ser a seguinte:

Suprina-se cb caput cb 1\rt 254 a expre.'3são ", são forças awd.liares êo.§. •

xêl:clto c reserva deste para fins de rrcbllização."

Art. 254 _ As Forças Ibliciais e os Co:q::osde B::rnbe!:rossão instit\li.ç&s pu

rrerentes e regulares, destinadas ã preserVação da ordem Pública, cca base na rue

rarqufa, disciplina e investidura milJ.:tares; exercem o poder- de tbHcia de rrsauten

çib d3 ordem p':iblica, inclU$J.ve nas rodovias e ferrovJ.as federais, sob a autorJ.àade

dos Governadores dos Estados, dos Te.."Titórios c do Distrito Federal, as ativJ.<2dcs

do:!~licior..ento ,ostens.i;.vo são m-ercidas, COR exclusiviêade, pelas Forças Pol1Cia1.S.!

fi 19 - As Forças !\':lllciaJ.s e os cmp,s de B::rnbeiJ:os são forças awUiaJ.-es dv

lBlCércitoe reserva deste, para fins de r.:::bili2ação.

.JUS'ITFICATlVl\S I

""ta proposição visa apenas rrordenar, de ma rsanaíra mais simples e fur"""'!
o cc:nleÚdo do diSfOSitivo. Trouxe-se p:rra o caput do artigo a exclusivit1ade ôo p> I
l.ic:i.iJ:rento ececastvc, anterwtrn"Jlte defJnida no § 19, p:Jr ser assunto intiIi\a:1~tel
ligado cem o tratado no caput, dando ma. ordenação lógica de conteúdos e assuntos, l

A nova red1çào do § 19 não pro.::luz: rraillicaçào de conté..lib, a~s J:<õO~..b:

o ccateúd':l sm item separado, por ser assunto referencial, sea ingerencia ôaretn noj

caput do artigo.

EMENDA lP)614lioL,"... " J<r":,::~"----'
ê' 02p.1tado HII1\RIoBFAtN . C-..!-.".<=_J

Inclua-se no capitulo In - Das Forças 1U1'Udas- do TÍtulo VI, 01&
ber, o seguinte parãgr<!fo:

"§ - As Forças Policiais e 05 Corpos de EarbeiI:OS são forças auxil1é!. 

res da ~..rc!to e ~ctVa ooste para fins de m:Jbillzação. li er==;;;nárlO
1U'OOU.f"'.".;Io ~

EMENDA lP16153·3 '""'=;;"E;,--------,l:J OJNSTI'1UI1iTEDO~ Ct'1':?A:...<\RI

,.,,- lCUOf.""fI'~.;i.~

5;;'~'''=:J

(IUJ;"7ã7J

Dá-se nova redação ao § 2l:! do arbgo 8e
~-se o artJ.go 472 do Projeto

fl:PM'DB=:J
[IllJ'oãfYiJ

1nl~/'ul1'f~.~io

rêsse ao parágrafo 30 do artigo 318, a segui!!,

Art. 318 - ••••••••••••••

.LU..'OfCOu...Mf.UI;OU' ....., _

'Ll~.. '~/e~u... l:ofl"•• Ou' •••O _,

te redação'

JUSTIFICATIVA

ParSgrafo 39 - A lei defl.nirâ. as zonas prio.
târias para reforma agrária, os paràlt.et:ros e concel.tuação ce propri:"

edade :t.mprodutl.va, bem COIIIO os módulos de ex.ploração da terra, nã:;

A extensão do ProJeto tem sl.do anplaJ"ente

cl"l.ticada, tanto na J.mprensa como nos meJ.os Jurídicos e cu1t,!!
rais em geral. t preciso reduzir o texto ã rret:ade. Justal:"ente~

so o que nos proporos. eoo a presente emenda

"Art. 211 - Lal. COlip1elientar criará e discf

plinará o funcionamento da Justiça Agrária, co"'petente para )u1.

gar as causas referentes ao Dl.rel.to agrár~o e aos probler:as fund~

árJ.os no se'tor agrícola, l.~lurcas as terras pertencentes ao~!!.

dios". ,.

Dê-se ao art". 211. a seguinte recação'

EMENDA lP1615±L"...,.-:::- _
[iJ CO~STITUn.TE DJRETO CAHPANARI

EMENDA lPJ§)'l.!5·Q ..,"' -,
tI cor.STITUINTE toRETO CAMPANARI

l:J PLENfiRIo·

Trata-se de f'orr.a. pura:re."1.-ce progra.-.ã-:J.ca e depe:':!~lt:e

<b um fator a1eatór~o, o lI crescJr .ent o da econCllll.a na~Q.~.a1". te rasto o co::'::~o da

elll SOCJ.al" já assegura o desl.cerato do arugo. de 'tal sorte qt."! a rectl<:e:.:.;à:o das

perd~s SalarliUS poderá ser alcançada eMprazo nuJ.::o Il".e:I':Irqt.e os 10 anos p~Vl.Stcs

, no artigo,

erp'j;';~J

f:lUJ 00?J

§ 2º _ São eqvJ.valentes os crltérlos para a aposentadoria e reforr':? no serv!

ço público civil e mllltar. exceto para os servidores pollc!ais ml1itares cuJa

aposentadoria voluntan8 dar-se-á aos :30 anos de servlço.

nA proihição de acul'lular estende-se a car

80s, funÇ'Ões e empregos em autarqul.as, et:lprcsas estatal.S. fund~

ç&es instituídas pelo Poder PüblJ.co la demais entl.dades da adl:').ni~

tra~ão ind.J.reta".

EHEUDA ADITIVA

Acrescente-se ao artigo 87 \w, § 39 com a s~

JUSTIFICAC1\O

A ampliação do aparelho adminl.stl:'a:tJ.\Jo est~

tal ensejou a criação de inúmeras entl.dades que, dotadas de pers~

nalidade Jurídica, realJ.'Zam funções precípuas do Estado. Daí pOE

que se .impõe, a ex.tensão da proJ.bl.ção de acunula:r- aos cargos. fU!!.
ções e empregos existentes em tais entl.cades. A eMenda, alJ.ás. m.=.
ram~nte restaura preceito cont:Ldo no § 29 ~o artigo 99 da vigente

ConshtUl.ção Federal.

JUSTIFICATIVA

gw.nte redação.

ma, além de seu servlço, espeC!alT.ente no car.bate a marginais, não raras vezes

perd~ a vlda ou na press;:'o de pollciall'ento de trãnsllo nas grandes cldlldes, ser

latamente nocivo a saúde, especlalnente a PS1QIJica, segundo lncluSlve esludos de

pa!ses d1toS adlantados, onde a cultura popular é solida
Assim, é justo que essa class·c, que tanto dá pela sccIcdada e não te" b:=rcs

se almgu:n em nenhlJllla legislação, seja comte'"';:'l,"da com O direito de 'pcse.,t:::T-Ee

voluntariS1iente aos 30 (tnnta) anos d~ serviço

A aposentadoria voluntária dos Policials l~ilitares deve dar-se aos 30 (tri,_

ta) anos de serviço, já que trata-se de lt'l8 classe que não é conte1"pla1a pela

Consolidação das LeIs Trabalhlstas e nenhuma legislação ordlnária que 11"'85 gara2

te dIreitos comuns e de serviço insalubre, ou COlIpensação pelo horár..o n:lturõlc

etc.
ASSlffi.() Policial M!lltar passa o seu tempode serviço, trabalhando scb as li!.

,.,,- 1~.TOI••'$'''lClI;i~' ~

~-'-----'~l....'C/C~u.. dol.V•••u ..;:O--------

r=;~~;:J

[Çi'~0Y7J
•• ~~h,o'ccu'...O/lu.cc.'$.Ilc' _

Art 254 - As F"orças Policiais e os Corpos de Bombeiros são in,!
tituiçõe~ permanentes e regulares. destinadas à preservação da Ordem

Pública, com base na hierarquia, disciplina e investidura militares,

exerceM o poder de polícia de manutenção da ordem pública nas rodo,,! I
as e ferrovias fed~rais, sob a autoridade dos Governadores dos E5ta
dos. dos Territórios e do Distrito Federal, são forças auxiliarf:s do I

Exercito e reserva deste para fins da mobilização;

fi 1º - ••••

§ 2' - •••..•
O' - .....
Art. 255 - As Políclas Judiciárias sã:l instituições penr.enentes, organiza_

tias por lei, C11rlglC~as por uelegsdas de F'olicla de carreIra, destlnaclas, ressa! f

veda a co:npetência da l.k71ão. a Proceder à apuração de llícüos pemas, à repres

são criminal e auxiliar a fun:ão jurisdlcional na 8:lhcação do Direüo Fenal

Cot'UTl, exercendo os podares de (:>olicla Jud1clátia, nos l1mltes de suas ClrCl.ns 

criçõl's, sob a autoriddde dos Governadores das Estados, dos Territórios e do

Distrito Federal.

I::st:a proposição visa ap3IW.5 roon1enar as deffniç&s acina, haJa vista C'~:l

li. inserção 00 capítulo que trata das Forças 1Irn'adas atenderá ao pdr:::lpio C:'JL2

tcresse U1OOiato, visto qua ao Exãrcito é de suma iJrp:lrtância essa sib.1=.p d:~s

Forças Policiais.

Dê-se nova denominação às PolIcias. Mihtu e CivH. nos textos

dos Artigos 254 e 255 do atual Projeto de Constituição do Relator

Bernardo Cabra.l'

.JJST!FICATIVAS

Pelo teyto su~erldo, as Polícias ~l~litares passa!1 a demPllnar-se F'crç3s Po

licIais e as Policias Clvls, Policias Jud1clárlas

A adJetlvação "milltar l1 nZío tel! r<lzJo de ser. patClue não cpJllLca a~

atividades élP...semro1VJ.êas por esta Força, e:Unenterente de naturé2a CJ.v~s, dà
prestação de serviços, sccon:o, assisf:êncJ.ü e proteção ao cidadão e não encon

tra oorreSJ;Ordêncla, nemna designação êas organizações que, c!e direito e de

fato são militares, haJa vista gue a Força Terrestre é denct'Ú.nad3. EXércl.to B..""a

si1cho, a Força Aérea, por sua vez, denanina-se 1\erOnãutica e a Força Naval ,

"'rlnha.
'l';ranscrcve-~, a se9Uir, para endossar essa nesra pret~são, parte da

calclusão do RIllatá:do da SLbccrnissão de Dafesa do Estado, à.:l. SCCiedai!e e sua

SCgurança, na qual são apresentndas as JUSUfJ.cativas' que nortearam a e1oo:>ra

ção do tecto original, que coru.agrou as denc.rn!naç&s ora pIOp:::lstaS e que se de

seJa verem retorm.r.
11 z:ela proposta ora apresentada. p:1Ssalll a deno:nfnar-se F~rças Fblic1ais

as atuais Polícias Hilltares, narenclatura mais ad~ ã designação dessa3

CoIpJra~ Pollclais das Estados-nenbros, Territórios e Distnto Federal."

l!J PlenMjo
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Fixamos em 150 módulos rurais a prop'rue dade •

por se aJustar melhor às e-tuaa.s áreas pz-odu-ta.vaa e proteger 05 pe

quenos e méd~os produtores de qualquer tipo de ~nfluênc~a polít~c;
na desapropriaçiio.

sendo permi:tido a DESAPROPRIAÇÃO de área ~nferior a 150
quando estejam sendo produtivas.

JUSTIFICAÇM

módulos Indústria e do Serviço Nacional. de Aprel"'dizagcm Industrial, atravôe;

dos atuais nrtigos, act-m, scrão eeanszcrnaacs e seus recursos

peaeeecs para o Fundo Nacional de seguridade Social.Essa orientação r
penalizará a assistência Social e qualificação- profissional, u-na vez.

que a transformaç5:o das cntidades privadas, sen xecur'sce ceovcccrã o
o fim de suas atividades eficientes e até agora eficazes .Atual"ente

mais de um Milhão de trabalhadores brasileiros desfrutan dos bencf!

cios que estas Entidades oferecem eM suas unidades e'n quase

Territôr:io Nacional O SESC, SENAC, SESI E SENAI, foraM criados con
recursos próprios, estruturados internas de dec;tinação orofissional

e Social especIficos. Das Empresas e do cQI:lércio as Indústrias

e ao controle extemo , exercido pelo Congresso Nacional. com a partic.!,

pação do Tribunal de Contas.

Por outro Ladu , ~ o texto amplia a competência de Tribunal dê Conta

dal)do-Ihe posição institucional compatível com a relevância de sua fu!!.

çãc fiscalizadora no amplo exercício do controle externo das finanças

públicas

Além disso. a inclusão desta matéria no Capitulo 10 00 legislati

vo ", por si só já indica o vínculo da Corte de Contas com o Poder le

gislativo. de acordo com a tradição constitucional brasileira.
E o conteúdo da seção não deixa dúvidas quanto à adequada posição,

no texto maior~ do Tribunal de contes
Assim, a presente emenda visa ha-rlllonlz.a-r o título da secão ,

ção:

JUSTIFICATIVA

.,,- .UTO/JUI1'f'•• çl. --,

SUprima-se o ar-tago aS7

JUS'I'IFICAÇ.o

A obcigatoriedade de aplicação e:'1 percerrtuej, constJ.tu~c:laL....en

te fixado ê desastrosa: A exper~êtlc;l.a brasJ.leJ.ra, russo. ê ple:-.a ce lJ.ÇÕ<>~
que a desaconselham Além 00 neas , o -rrarererrtc irdJ.scrJJl',~""lado de Esteccs e

Mun:1.cíplOS tão díspares estabelece sl.tuação arbitrárJ.a alé::- de tl..."'r.U:tt..adora

das finanças públicas.

r...- --_'loTO/lUl"'IC.-çi. --,

em a milharel; de brasileiro'> t

originam os orçamentos que, sustetan a ITlontagcn de apõlc ao desenvo!

vinento Sócio-Econômico Brasileiro.Agora COM o ei'\blema da Nova con:!

tituição, baseados nos pricipios da nenccrecre , pretende-se reti

rar as contribuições enpresariais e definJ.r novas normas de adninis

tração para o que está em prefeito funciomento.A privatização de

entidades púJ:licas para um funcionento Mais eficiente é a bandeira,

gue a sociedade está pregando. Agora a retirada de sua contribui

ção determinará a destruição completa dos resultados de funcionat:\e~

to do SESC, SENAC, SESI E 5ENAI, operantes há 40 anos pro,?orcionan

do assistência Social e aperfeiçoamento profissional aos trabc.l!"'ad,2

xe.s em empresas de conercio e de indústria. l\ inclusão das contri -

buições dos empregadores pe.ra a criação do FU~lDO NlI.CIO~·AL, de sccu

ridade Social acarretará o fim das instituiçces ee direitos privac.o

penalizando-se a sccãeõaec produtiva brasileira, que ficará

direitos asistência e formação profissional.A supressão dos artigos

inseridos no ProJcto de Constituição, representa agora UMa ho-eena -

&~;'''':J

1:JlU~~7?J

~-se ao af-t , jJ" do Projeto a seguinte rede-c-

q,\-
"Art. ""9.6 - A cênec-a dos Deputados compõe-se de

até quz.nherrtoe represen"tantes do povo, ele], tos dentre cadadâos maJ.~

res de de zca, to anos, no pleno exez-cIcac dos dire], -cce políticos. pelo

voto da r-e-to e secreto e o . sisteIlla propo~ional e dJ.stri tal nu.sto ,

no mín;Lmo quatro representantes por Terri1:Õr:Lo Federal e 01. to por

una.dade federada. propc ca.cnaâraerrte ã população, nos -te.reos da lei
COmplementar.

EMENDA 11?.t.6156·8 '"".
(DcoNSTITUINTE IXlFETO CAtroAUARI----------,

r.r'_-:- •••dA'.,.O~ .. do'.ul.o~,..l.

c p~odut1VQ3

JUSTlrtcATIVA

seguinte redação

JUSTIFICACKo

CQNSTITUlhTE DORETO CN"PANARI

imperica.

EMEtlDA MODIF!CATIVA·

ou reparar integralmente os danos causados por sua ação ou omissão.

A responsabilidade fica exclulda se o acion!,

do dcnonstral:' inexistência de dolo, negligência, il"lprudência ou

Modifique -se no art.. JllS. a redação dos pará

grafos 19 e 29 pelo seguinte.

§ 19 - As prátit=as de que trata este artigo ,
quando produ:drem efeitos letais, serão eC!Uiparadas pela lei penal

ao hOMicldio doloso e ã tentat.iva de honiclc!o, quando produzien •

danos graves e irreverslveis ã saúde de agrupaMento hunanos.

§229 - O responsavel ê oarigado a indenizar I

EMENDA 1P16163·1
f!J

fCPl1'DB:J

cÇj';'ã"[Y1J

supr.1.ma-se o artigo 360.

EMENDA SUPRE:SSIVA

JUSTIFICATIVA

A pro~bJ.ção de que a partJ.cipaçâo dos Ol:'

gãos e empresas estatais no custeio de planos de p:-ev:l.dênc:l.a s~

pletiva para seus seevaecree e empregados não exceda o norreen'te
de. con'tr:1.buiçâo dos respectivos benef:l.cJ.ârios invJ.abJ.lJ..zará a

continU;J.dade de eX:Lstêncí.a de tais planos.

Assim, a fim de que se :Lmpeça o perecime!!

to desses planos :Lmpõe-se a supressão do menca.cnado aI'tJ.go 360

r...- TUTO/'~n.. 'C&;lIl

EMENDA 1P16159-2
(!J CONSTITUINTE OORETO CAM'pAf/ARI

rMDã~

fIIll!'õ'âf37J

l'AI't. 478 - A lei assegurará ao fund.onário

que tJ.vcr tempo de servaçc prestado antes de 2l.i-de jane:Lro de 1967.

o-chreito de computar esse 'tempo para e rea'ec de epcserreeccrc.e , p~

~-acionalmen'te ao número de anos de serviço a que es-tava suje.3..1:0 no

regime anterior, para atenção do benefícJ.;'.

lê-se ao art. 478. e seu parágrafo tinJ.co, a

Pelo atual critér:Lo. um Território Federal ele

ge um teputado Federal com menos de dez mil votos, enquanto São Pa~
10 dificilmente elege um com menos de. quarenta mil votos. Isso nã:;

é proporcionalidade, enquanto proporcJ.onal deve ser o critérJ.o de es

colha da representação ria Cãmara.-Oos "Depueaâos , desde que o Serrado

Illbriga uma representação paI'itária de trêfl Senadores por Estado.

PaI'âgrafo ún.1.co - A lei prevJ.sta neste aI't:;.
go disc:l-plJ.nará a rcva.sjic dos proventos dos aposentados por ela b~

~efic:Lados."

.UdlUOl'~IOll'~~\l,ut~-------.,
(' PLEN~RIO-

EMENDA 11'16157-6
(= CONSTITUINTE L'OFETO CAHPA"lARI

A redação do ProJeto em.a uns ônus insupor-

táveis para a AdlllJ,nJ.stração e pI'iv~IégJ.os exagerados para alguns

servidores.

A emenda.proposta busca um ponto de equibí
brio e ccz-r-eapcnde ã chamada "emenda m1.neJ..raI1 (art. 222 da ConS1:J.

tuição do Estado de Minas Gerais).

EMENDA 1P16160-6 . -,
CCONSTITUINTE DORETO CAMPAN;~iA

f'FLENARIO

rr='"~~~;;=J

rrni"~ã;y7J

Por ela, o cômputo do tempo de serviço seI'á

fel. to de acordo com as regras vigentes no momento em que o serviço

f 03- prestado.

\ Suprima-se o artigo 479.

JUSTIFICATIVA

PLEN:i.RIO

CONSTITUINTE DO~ETO Cll.o.IPlI.NAR!

er;~~;"~

tY7~~EJPLEN)!;RIO

EMENDA SUPRESSIVA

DispositJ.vo Emendado - Art:Lgo 100, :Lnciso XVI, alínea "b"

EMENDA 1P16164-9
f!J DEPUTADO "ARCOS LmA

SuprJJna-se, no artJ.go 100, a aliena !tb" do incJ.so XVI.

\
O preceito é inj~stificável. na memca em Que institui privilégio

de todo despropositado Fere o princípio da igualdade. dado Que benef!

cia determinados funcionários públicos. sem estender o mesmo benefícIo

à totalidade deles Atinge frontalmente o pr.1nc.ípio da moralidade, na

medida em Que dispensa determinados funcionáriOS púb'licos de exig€!ncia

indispensável à ascenção funcional, tal como definida no artigo 372, V

finalmente. transfor/lla o texto constitucional em carta de outorga de

fal/oI:es
A condição de Professor Titular s6 deve ser conferida a Quem se

submeter- a concurso, perante banca examinadora para tal fim constituí_
da. na forma prescti ta pela legislação pertinente

1P161584

A previsão da implantação do benefi'c:LO pela

lei ordJ.nária vasa possibilJ.tal" ã Administração aval.1.aI' o "quantum
U

a ser dJ.spendJ.do e adotaI' as meda.das orçamentárias e ad'llJ.nistrat~

ves necessáI'ias.

,EMtrnA

EMENDA 1P16161-4 ..... ---,
Ô!ONSTITUINTE DORETO CAMPANARI

Na secção. onde se lê. " Da Fiscalização F.!,

nanceira. Orçamentária. OpeI:acional e Patrirnon!.a1". leia_se.
Do Controle Externo e do Tribunal de Contas.

JUSTIFICATIVA

A nova designação que se propõe para 3 Seção IX. como título. in

dica. com Ill~:~:. p~e:!s~~. ~ .conteúd~ que.. con~ta de. seus .dispositivos •
Dos 111 artigos que se contém na referida Seção. ora em foco, .lQ.

artigos referem-se diretamente ao Tribunal de Contas i os 4 restantes

dizem respeito. de forllla genérica à flscalbaçUo das finanças públicas

Este inel.so XVI, do artigo 100, repI'esenta a absorção,

por paI'te do Poder LegJ.slativo, de prerrogativas pX'ÓprJ.as ao exerci

cio das atJ.vidade~ executivas. t de se compI'eendeI' que a leJ. dete;

mine deteI'minados parâmetI'os para a implantação "de obI'as federa:l.s

de grande porte", :LnclusJ.ve para pel"Illit],r que o Leg],slat],vo aprove,
preVJ.amente, a implantação refe~J.da

Entretanto, subordJ.naI' ã pI'év~a aprovação do LegJ.slatJ.

vo a prât:Lca de atos admJ.nJ.strativos, naturaJ.s a outI'O Poder, e me:

dJ.da inconcebível, que a Cons"tJ.tuJ.ção não pode acolher

_ Se mantJ.do o texto do projeto, uma lJ.nha de ôn:Lbus, 1.=

gando Joao Pessoa/PB a Rec;J.be/PE. ou ligando Haciô/Al a AracaJU/SE.
dependeI'á de prévio assentJ.mento de todo o Poder LegJ.sla"tJ.vo Compe

tJ.rá ao Congresso NacJ.onal autor::.zar uma lJ.n~a de aerobarcos entre ~

RJ.o de Jane;l.ro e 1'hteroJ., dentro de UM :reSMo Estado, ou e.. tI'e a Pra

ça XV, no R],o de .Janeiro, e a J.lha do Gov.ernador. Estes '-exemplos de

monstram a :LmproprJ.edade do preceJ.to, sobretudo c':l'lsJ.de~ardo os as:

pectos técnJ.cos e operaclonaJ.s, ~ue l"'ão podel'l fJ.C5~ sl.....:;,:roJ.nados

anã1:l.ses supe!'fJ.cia~s.

~, pOJ.s. i.mi'era't~vo, que se súpr:lrra a al!••ea tl:", do ~:.

C:LSO XVI, do artJ.go 100. ~ a iustifJ.catJ.va

JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

-~
TrTUlOV~

'U1O"U.,"'e~i.o ,

• •••••""C.~".1Q/.U.CO\l'.. io Õ

f!lPlENItRIO

EMENDA SUPRESSIVA

2) O PARÂGMFO....ONICO DO ARTIGO '337

3) O ARTIGO 487

4) O ARTIGO 438

....1) o ARTIGO 336

JUSTIFICACÃO

05 princIpios básicos para a Paz, Justiça e be.,-estar

social, elaborado pelas classtls produtoras da Indústria e do Co.,ércio

Dispositivo CT"Iendados: J\rt. 336, Parágrafo único do art:1.go 337,

e artigos 487, 488.

5t1t'!~~"'aM-se do ProJeto de Conc;tituicão'

contidos na Carta da Paz social, que obJetava., a harmonia Cl"'tre

capital e o Trabalho, estão por sofrer dissolução, por inter'\edio da

• p.boraçãoch Carta Hagna.As entic.ade de assistência social e de for 

mação de mão de obra, aqui ~e!"resentadas pelo C:erviço Social do Cc.,é!.

cio, Serviço N~cioJ1al de Aprendizagem COMercial, Servi~o Social da

r...- n.rO/.u'T'ro<AÇ;:O
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Plenário
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EMENDA lP16182·7
f'J

P

voluntário.

emprego i
XVII _ reconhecimento das convençõe..s coletivas de

trabalho e incentivo ã negociação coletiva;

XVIII - aposentadona voluntária. apos vinte anos
de serviço, com proventos proporcionaIs à contribUlção

XIX _ greve, observado o disposto no artigo JP

xx _ seguro-desemprego. em caso de desemprego in-

Dê-se ao Capítulo II - Dos Direitos Sociais _ a
seguinte redação

A Constituição não deve abrIgar norma, mesmo de
cara ter tl'ânsi torio, destinada a col"lceder benefícios e vantagens a ce-,
termjnada categoria profissional ou funcional, como o determIna o art,!
go 479, cuja supressão p:roponho Entendo cce , ou POi lei ordiná:ria ou
Por merito , devem os professores Adjuntos IV buscar sua equiparação ao

Professor Titular.

Dos Oireitos dos Trabalhadores

ocupantes inscritos até o ano de 1940 (art 131 c/c o ert 105, n 4, eebos do

citado necretc-teí 9 76D/t.6)

A qualquer teroo poderá a União Imltâr-se na posse do irróvel ocup~

do, prcrovenco su-arderente a sua desocupação 1'10 prazo de 90 dias, quando situado
na zona urbana, e, 180 dias quando situado na zona rural. (nec. clt, 132 c/c o

ert 89, § )2).

Sendo tmuer, apenas, de um direito pessoal e não real, o seu

titulo não está contesotado com o registro no Registro de recvers, não podendo
hipotecar esse direito comopode fazê-lo o enfiteuta.

Cem a presente e-enoe retira-se do direito brasileiro esses dois

odiosos institutos, O que se espera suceda de eaoeíra coosaçraoora

Suprima-se o artigo 479

At"t. 1J A Const1 tuiçã"o assegura aos trattalhadores os
seguintes direitos, além de outros que visem à crelhoria de sua condição
Social

I - salário mS:niUlo legal capaz. de satisfazer as
cess rdaues normaIs do trabalhador e as de sua família;

11 _ salário-famí.lia para os seus dependentes,
111 - proib1ção de dJ.ferença de salàrio e de crité _

tio de ad-atssêo , promoção e dispensa, por motivo de raça, sexo,rellg1ão,
opinHío pol!tica, «ectcnarroaoe, idade, estado civil, orIgem, deficiên-
cia física ou cOl'l.diçãa social i '

IV - salario de trabalho noturno svcer íor ao diurnoj
V - duração de trabalho não superior a quarenta e

cinco horas semanais, não excedendo de oito horas diarias e Intervalo Da
se deS~ê""\SO, sal'lo casos eS'P'2.cia::. orevásvcs elll l'2.i; 

VI - repouso remunerado, de urererêncje aos domin_

90S, e nos feriados civis e rel!.giosos, de acordo com a tradição local,
VU - férias anuais remuneradas e céctec-rercet rc sa

lário Dor cada ano de trabalho, -

vir - hIgIene e segurança do trabalho,
IX - uso obrigatório de medidas tecnológicas visando

8 el1mlnar ou a reduzlr_ ao mInimo a insalubridade nos locais de traba_

lhoj
X - proibição de trabalho em indústrias insalubres e

de trabalho noturno a menores de dezoito anos. e de Qualquer trabalho me
nores de doze anos, 

Xl - descanso remunerado da gestante, antes e depois

do parto, com garantia de estabilidade no emprego, desde o início da gra

videz l até noventa dias aoós o parto; -
XII _ admissão mínima de dois terços de empregados

brasileIros em todos os estabelecimentos, salvo nas miCroempresas e nas
de cunho estritamente familiar;

XIII _ proibição de distinção entre trabalho manual,

técnIco ou intelectual, quanto à condição de trabalhador. ou entre os

profissionaIs respectivos;
XIV _ .integração na vIda e no desenvolvimento da em_

presa, com participação nos lucros, e, elCcepcionalmente, na gestão, se
gundo cntérios objetivos flxados em lelj -

XV - estabIlidade, com indenização ao trabalhador
despedIdo, ou fundo de garantia equivalente,

XVI _ vedaç;ão de prescrição no curso da relação de

'e_ •• '.".,"'''SCl:O'---- --,

Art. 1.4 A assoc.1ação profissional OLl sindical
11vre. Ninguém será obrigado, por lei, a ingressar em sindicato, nem n~

le. permanecer ou para ele contrIbuir ~ assegurada a pluralidade da ro!:.

presentação

Art 15 Paia ti ex.e.rcíc.io da direita de greve s.~

rão tomadas providêncIas e garantias que assegurem a manutenção dos se,!.

viços essenciais à comunidade. definidos em lei
<-->- ~ li 1" A não observânc:1a do disposto no caout deste

artigo justi ficará a rescisão do contrato de trabalho Por justa causa

§ 2" As categorias profissionaIs dos serviços

essenciais que deb.arem de recorrer ao direito de greve farão jus aos

, benef~.fios obtidos pelas categorias análogas

COt./STlTUINTE LUIZ VIANA NETO

E:ME~I\ MDDlFIClHIVA

~~ AATlG0471

O Artigo 471 do ~projeto, passa a ter a seguInte redação, e,

por se tratar de matéraa afim, logo seja acrescentado o Artigo 472, 0001a redação

também ebeíxos
Ar\: 471 _ "nca extinto o mrettc real de enfiteu~e instltuido

pelo CÓdIgO Civil e resgatados, sem ônus, os contratos exIstentes, sejam de bens

públicos ou de pa:rticulares, pessoas físicas ou jurídicas, consolidando-se na
pessoa do enfiteuta, ou de seus sucessores, a propriedade plena do Imóvel, ll'edia,!!
te o assentamento próprio IUJ registro imobiliário, a reQuerimento do lnteressado "

Art. 472 _ "Fica, tarrbem, extinto o direito pessoal de ocupação,
disciplinado pelo Decreto Lei n2 ~ 760, de 05 de setembro de 1946, expedindo o

Serviço do PatriJlfÕni0 da União, sem ônus, em favor dos ocupantes devida:nente

inscritos nos seus livros, ou de seus sucessores, o título da propriedade do

imóvel. l '

m- -C-.L.UJ"'o/CC""oJO/IUICC~I ••• O ~

PLENÁRlD

A nova redRçi:!o proposta do art. 471 1 buscou, .!!ili.venia, dar

norma,maior consonância jurídica, c, bem assim, torná-la autoexecutável
obstáculos, inclusIve dlspensando-se leI complementar ou regulamentárla

A extinção do instituto da enfiteuse ha multo que se torncu u'mã
reivindicação nacional, não sendo despiciendo lembrar-se aqui o que a respeito

disse o doutor Pontes de Miranda
"a Código Civil conserva a enfiteuse, que é um dos cânceres da

economia nacional, fruto, em grande parte, de falsos títulos que, amparadoSpelos
governos doceis a exIgências de poderosos, conseguiram incustrar-se nos registros

de imóveis" (Tratado do Direito Pnvado - fo'llQ XVIII, pag 179)

A soberania da Asserr.bléia Nacional Constituinte não encontra ne_

nhum dlque que impeça seja concret1zada eSSa aspiração do povo brasileIro, e esse

é o momet1to certo e solene para que 1sso ocorra.
Quanto ao direito pessoal de ocupação, disciplinado pelo Oecreto

Lei n2 9.760/46 citado, é pior do que a enfiteuse

Ao ocupante cabe, em termos mais gravosos, todos os deveres

obrigações atrlbuidos ao enfiteuta, menos os direitos

Assim é que, ao inv~s de foro módIco e invariável, paga uma taxa
alta pela ocupação.e reajustável al'UJa1f"Emte

t-la' transferência, a titulo oneroso. desse direito pessoal, paga o
laudêmio de 5%sobre a piopriedade plena, cujo vaIol:' é apurado levando_se em

conta as benfeitorias levantadas sobre o IlI'óvel.

Valor~za o pr6prio) da União e paga Ç!Ot isso, não tendo sequer a

possIbUidade de transformar a ocupação em enfiteuse, que ficou restrita aos

JUS'TlfICA1I\'A

JUSTIFICATIVA

~~
~~. ARTIGO 19 - INCISO 1- LETRA~

A letra f, do Inciso I do Artigo 19 do anteprojeto, passa a ter a

seguinte redação'
C _ os nascidos 1'10 estrangeiro, de pai oumãe brasileira, desde

que registrados emrepartição brasileira competente, ou, não registrados, venham

residIr no Brasil Neste caso, atingida a maioridade, deverão, para conservar a

nacionalidade brasneira, optar por ela dentro de seis anos

A.presente emendapretende alterar o texto do substitutivo Para

dar-lhe maís precisão e clareza
A.o inserir-se a palavra «ccoeervar", visa-se deixar claro que

nacionalidade originária e adquirida pelo silJllles fato de residência no país

tes da traiorióade. Apenas para conserva-la, cumpre optar.
a texto, coma redlgido, permitiria a interpretação de que só após

a opção, a'Óqu~üüâ â t'la'Ci.'Uf\â1i<l:ad>c \~is:aSn'2.1.ta. ~ele ao,ui ch.egada antes da

malcr.ldade
Por outro laoo, 3 emenda fixa, com liberalidade, prazo para

exercício da opção
Parece õeserreaoaoc, poder ela ser exercida "a qualquer tempo"

A emendabusca ej.ísunar do sistema eleitoral o voto dlatratal

5eII'I querer entrar emconsiderações teóricas, conhecidas de todos,

bastaria lembrar que o sistema distrital _ ainda que nisto - representaria a

negação de uma das eets lou\1á\1elS preocupações presentes na elaboração da nova

Carta Magna da paIs
Realmente, o piopósito de atrparar as mIMrias - sejam elas quais

forem _ tem sido um dos aspectos mais positivos do trabalho constituinte.
cceo, então, 'Consagrar-se sistema eleitoral que alija as cina.rias

partidárias da representação pcrrttce nacIonal?
Como é sabido, o voto distrital conduz inexoravelmente ao biparti

carísno, e, por coneeqcêncía à al.ímínaçêc das mrrcrres políticas Bastaria essa

observação para torná-lo inconveniente e indesejável num paí.s hetero~êneo como o
8rasil Tanto mais quanto está bemviva na cooscrê-cta nacional a infeliz e-oe
rkêrcja bipartlelaria ele que há pouco se libertou o Dais, â qual, por isso eeseo,

emsã consciência, não desejará retornar

JUSTIfICATIVA

~~
~~. ARTIGO 97-

O Artigo 97 do ~rojeto,. passa a ter a seguinte rececãc-

Are 97 _ "1\ CâmaraFederal compõe-se de até quatrocentos e olten

ta e sete representantes do povo, eleitos, dentre brasIleiros natos naícres de
dezoito anos e no exerctcto dos direitos politicos, pelo sistema de 'tepresentação

proocrcfcneí , nos Estados, Territórios e no Distrito Federal, na forma que a lei

estabelecer "

CONSTITUINTE LUIZ VIANA NETO
r.:r .LU~"O/CO~.. oJ.'S~IC.WI.li.o _,
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EMENDA lP16179·7
tJ CONstITUINTE LUIZ VIANA NETO

~

CONSTITUINTE LUIZVIANA !'ETO

Inclua-se no TíTULO X, das DisposIções Trans1t6r.ias, o seguinte

",U"'> O'V_.{" .......b<-R.: ---
Art ••• - "O üovêrrc Federal aplicará na região do Vale do São

F'rarc.Isco
f

durante, pelo aencs, vinte anos cor'lsecutlvos, quantia não inferior a

1~ (1.11I por cento) de suas rendas tributár1as, para pleno aproveitamento de sua
potencialidade econômica e melhoria das condiljões de vida de sua população 11

§ Ooico _ "Ul\ terço, pelo menos. dessa quantia será obrtçatcraa-

.Mf:te aplicada MS setores de edueação e saúde. Outro terço, pelo menos, será

'-rJ.gatorlamente apl1cado emirrigação l'

JUSTIFICATIVA

Reapresento, mais uma vez, a presente emenda
e: o faço consciente de defender proposta de indiscutível interesse

nacional Consciente, sobretudo, de que o aproveitamento da integral potenciall
daete eccoôaíca do Vale do 5J"orrencíscc, _importante para as regiões que o inte

grem. - não O é menos para a construção do grande destino nacional.
!-Ias a reaprasentc, também, conscIente de abraçar causa que, para

vingar, precisará de vencer umdos modiSmos da atualidade
De fato, da noite para o dia, erigiu~se comodogma, no traba-

lho constituinte}a Ill'Çlropriedade de vincularem-se verbas do Orçamento da união a
programas de desenvolvimento regional. 'Oogma'Que se apresenta estribado na argui-
çlJo de que tal vtncutscãc irdblria a ação do legislador ordinário. •

Ora, a Constituição de 1946, tllo louvada, vInculou recursos da

l.klino a diversos otaros de desenvolvimento, e, nClll por isso, os congressistas
sentiram peiados na feitura dos Orçarrentos da União.

Tenho,para mim I ser o argumento invocado. não motivo, (lias apenas

pretexto para rejeitar emendas comoesta
MaS, tudo isso não obstante. confio que o espírito patriótico dos

eonstlt,uintes de 1987, não nos permItirá deixar escapar essa oportunidade hist6r.!:,

ca de equaclonar a soltJÇ~o do seCtllar prDblema.

leXTo"~"l"C.;l:o

~~
~~. J\RTIGO 54 _ Il'l:ISO XXIII - LETRA !!

A letra!! do inciso XXII); do artigo 54 do a~rojeto, passa a ter

a seguinte tedação

H _ "emigração, imigração, entrada, extradição, deportação e expu.!

são de estrange.1rDsll.

CONSTITUINTE LUIZ VIANA NETO

roctua-se no Titulo X, das OisposiÇÕes Trans!tón8s, o seguinte

.'tI90, o-><d.e. ",..-".6<.<-
Art - "Aos atuais titulares do dIreito de ocupação, devidamente

inscritos no Serviço do Patrimônio da UnIão, OU aos seus sucessores, fica outorg.,ê.
do o direito real de enrateuse sobre o domímo útll do imóvel ocupado, sem ônus
de qJalqJet natureza, expedindo-se o respectivo Utulo logo seja requerido pelo

Interessadc;"

nXTo'l~lfi"C';"~------------'

o ideal serre a e>:tlnção, tanto do direito real de enfiteuse, re9.!:!,
lado pelo Código Civll, quanto do direito pessoal de occpaçãc, dIscIplinado pelo

Decreto-Lei nll 9 760, de 05 de setembro de 19A6, expedindo-se em favor do enfite.!:!,

ta e do ocupante o título de propriedade do Irnovel
Não se efetivando a extinção da enf~teuse. e constituindo ela mal

menor que a ocupação, desde que o ocupante, teruJo todos os deveres e obrigações

do foreIro, não tem nenhJ.Lm de seus maIs elementares dueitos, propõe-se que aos

atuais ocupantes devIdamente Inscritos nos lIvros do Serviço do Patrirrônio da

União seja outorgada o aforamente)
• A disposição ora proposta perm;Lte ao ocupante obter o título de

foreiro sem procrastinações IntoleraveIs, ao tempo emque remove o empecIlho

~rrente da citada legislação (art 131 c/c o art 105, n. 4}

~'IIJr conf1a~se na aprovação da presente emenda, que é de elevado alcan-

ce social

JUSTIfICATIVA

JUSTIFICATIVA

São tres os institutos pelos quais o estrangeiro pode ser co't1peli

da a deixar o território nacional. extradição, expulsão e deportação.
l\ssim, entendo que tendo sido nomil'lados dois "<feles, não ha por que

_ omitir o terceiro a deportação
Tanto mais quando,pela tradição do direito constitucional brasi

leirO-,tem a UnH~o sido cOMpetente para legIslar sObre todos os três' extradição,

expulsiJo e deportaçã~.

Visa a entender recojccer Q tex/:CJ constituc1onal na esteira da

rrelhor tradição do direito brasileiro.
Primeiro, consagrando, sem res$alvas, a perda_mudança
.$egundo, reíoccrpcranoc a perdl1-incOlT'patibilidade e a perda-pu n.!

çllo entre as ceoses de cerca da nacionalidade brasileira
~ esta a tradição do direito constitucional patrio, e outro não

ti! ?nmo seguIdo pelas legIslações das nações cívrjjzades

JII - em virtude de sentença judicial, tiver cancelado a natura
lização por exercer atividade contrária ao interesse naciol"\al."

JUSTIFICATIVA

,,-,- fLt~UIO'COI"'s1c/l~.CCWII$l:O-------_,

PLENA/UO

WDA'.'f'J

EMENDA lP1617B·9
PJ

f'J



1690 • Assembléia Nacional Constituinte

PLENAPIO

CONsn TUINTE JESUS HIJPA

.LU••'OIo.u'nh/l"O••u,••lo _,

No artigo 112, dê-se a seguinte redação ao:

EMENDA lP16192-4
f'l
fl
r;r TtIre ,.un'rlC.~b

EMENDA lP16187-8
l: MALULY NETO

tJ PLENÂRIO

r.r Tl.l./.UIT..'CI.~lo k.v.:t l:;to

Dê-se à Allnea b do Inciso X~o ProJeto de con~
tituição a seguinte redaçã;:

§ 39 Será responsabilidade civil e criminalmente

o individuo ou entidade que causar dano à propriedade, ou Inci t ar tercel.
ros a fazê-lo, a pretexto de manifestação grevista.

~ 4" A greve só poderá ser declarada depois de

exauridos todos os netos de negociação e se aprovada por um quinto da c,!!

tegorla profissional ou sindical.

Const,ituinte JESUS TAJPA

n ......~Ie.W'.dO'"ule.ul..ÔO _,

Plenário

"b) Aos autores de cbras literárias, artísticas
cu cientificas pertence o direito exclusivo de utU!
zâ-las, transnissivel por herança pelo ten'po que a
lei ôetemünar,"

JUSTIFlCACAO

I _ investido na função de Primeiro Ministro, Minis

tro de Estado, Governador de Território. Secretário de Estado, do Di~

trito Federal ou de Territórios.

JUSTIFICAÇJtO'

JUSTIFICAÇAO

r;r 1Ul./.U.....c.~1.
PY;~""---:J

ffi7;;'oJmJ
Constituinte JESUS TAJRA

Art 91 _ Ocorrendo a morte da pensionista, e.§.

se bene Hcm se transferirá aos seus

descendentes em linha reta, aos homens. enquanto r-enores , e às l'I.Jlh~

res , enquanto solteiras.

ncrescent.e-se ao artigo 91, após a palavra

"Falecido" o seguinte período

Não se devem ampliar tanto as possibilidades de ocup.!

çãc de outras funções públicas, contnbulndo-se para descaracterizar a
vontade popular na escolha de seus representantes. ~ bom Le-abr-ar que

os Prefe1tos das Capitais e de-mais sre rertcs são eleitos, não se justl.

ficando aSS1m, a detenção de dois mandatos eletivos

EMENDA lP16193·2
f'l

"d) A lei assegurará aos autores de inventos lndu~

tr.iais, pr:z.Vllég1Otelp:Jrãrio '[:ara a si-a utilização ,
bem caro a propriedade das narc::as ee 1I'.dústria e~
cio e a elCcll.lS1Vidade do nare OOi"eICial-"

Nossa proposta pretende aprimorar a redação do

texto constitucional proposto pela Comissão de' Eistematização, esp~

cificando a natureza da obra produzida que deva ser beneficiada na

lei.

J.o..etJ.!..
De-se ã Alinea d do Inciso x'i)do ProJeto de Con.:!

tituição a seguinte redação:

EMENDA lP16188·6
['l MALULY NETO

['l PLENARIO

I rr;;~""'~
'--~=-==-=--------------'

,u"'~"/••W'lIi'/I"'COM'.'i· --'1 mõJ6§

~ 39 _ As empresas públicas e as sociedades de ec,Q

nomia mista não poderão gozar de benefícIos, privilégios ou subvenções

não extensíveis, paritariamente, às do setor privado

Dê-se ao q 39 do art. 303, a seguinte redação

Excluir do texto original do projeto ,as fundações

públicas em razão de seus objetivos distintos dos referentes às empre
sas públicas e de economia mista. As fundações não tem fim lucrativo.
Ademais deve-se ter em mente que grande parte das universidades fede 

rais está organizada sob a forma de fundações. Facar.le extinto o ensi

no superior gratuito. de vez que essas fundações ficariam impedidas de

receber esses benefícios e subvenções Seria desmantelar, pela falta

de recursos, toda a estrutura das Universidades federais organizadas

como fundações. E as fundações culturais, de saúde, de assistência s.Q.

cial etc, como ficariam') Não vamos exagerar.

Ndo se pode e nem se deve equmerar instituições

perfeitamente distintas na sua organização e nos seus objet.Ivcs ,

Justl fica cão

'~Cu0\l8l""w'nlo/lw.cu",1. _,

PLEN!tRIO

Nossa proposta garante ao inventor não só o pr!
vilégio temporário da utilização do invento, como quer o ProJeto de

constituição, mas também a propriedade das marcas de indústria e co

mércio e a exclusividade do nome comercial, seguindo a tradição ex 

pressa no texto constitucional vigente.

JUSTlfICAÇJtO

Trata-se de conceder ao servidor cfvd I as

vantagens já concedidas ao m111tar , no que tange ao benerfcac da pe!!.

são, Corrije-se, assim. pela equiparação. grave injustiça e-a relação
aos pensionistas do servidor civil

Inclua-se o seguinte parágrafo ao art. 416

§ -. A fim de atender às necessidades básicas de aI!

mentação, moradias, vestuário, e saúde das famí

11;5 carentes, a União, os Estados e o Distr1to Federal constJtulrã;

o "Fundo de proteção à Família", destinando dois por cento de suas r~

ceitas de impostos. A lei definira os critérios de sua aplicação.

EMENDA lP16189-4
l? üenutado JOs< enat.os "'RTmEl

t: EllEtlDA DE PLEIlARI~ulÚ""'l.ow,Ul./.IJa.OM,.IiO

EMEtlD:\ SUQRESSIVA

r;:~;"o~

r;;~~7;]

~J>A_IPJ6194-1 0..00 , .oo"o.~rr ConstJ.tuinte JESUS TAJPA I rryF'l J

.L'M··;io;~á~·;~·COk'••i.--------,J fIT!3!;;filJ
______ ....." ..." ...;1.

JUSTIFICAÇAO
o art.1go 399 do Projeto de Constituição, em seu parágrafo único, pas

sa a t-er a seguinte redaçào, suprimida a palavra 011gop6110:

Ond'e houver as palavras Executivo. Legislativo e JudIciário,·
inclua-se, precedendo-as. a palavra~

Plenário

ccnst í tumte JESUS TAJ~A

Justi ficação

No título V trata-se" Da organização dos Poderes •• " por 

tanto, não se compreende que ao se referir a qualquer dos três Pode

res,·seja omitida a palavra Poder, para dlzer~se apenas o eeeecervc I

o- Legislativo ou o Judiciário. antendeeos ser imprescindível a sua

inclusão

~*Art K - A Câmara dos Deputados compõe-se de até

487 representantes do povo, eleitos dentre cidadãos maiores de 21

anos e no exercício dos direitos políticos, por voto direto e secreto

em cada Estado, Território e-ne Distrito- Federal, cbservancc-se o
princIpio proporcional

q1-
Dê-se ao artigo..96""'a seguInte redação:

EMENDA lP16195·9
f'J
f'J

Parágrafo Onico - Os meios de cenurucaçao e serviços re-,
Iac íonados COfll a l!bel'dade de expressão não lJodem, dr rete ou !ndlretE.

CIente, ser cufetc de ecnopõt Io , por parte de encresae privadas ou en
tidades do Estado, excetuado o disposto no art. 402.

Art. 399 _ .

Nilo tellt $ent!do a utilização da palavra "ollgopéLIo" ,po.;:

Que poderemos confundlr parentes que nada têm a ver na formação de
grupos, de idéias ou de pressãc , pelo simples fato de terem o mesmo
sangue ou sobrenome ..

E público e not6rio que vários Droprletários de veicules
de cceunrcecãceecesar de parentes. têm idéias e pos!ç~es diferentes e

prestam bans serviços à llberdade. ...

PlenárIo

EMENDA lP16190-8 :00-----------.
1

Irp'F.oL"o.~rr== Constituinte JESUS TAJPA . ~ ~1

o problema social da família carente no Brasil exige

solução imediata A última Comissão de Inquérito realizada na Câmara

dos Deputados sobre o menor abandonado oferece dados es t a r r ecedo r es ,

: reveãanõc que o drama do menor é, antes de tudo, o drama da família,

: sendo aquele mera consequência Não se pode, assim, resolver o probl.!
, ma do menor sem que se resolva o problema da família pobre sobre cuja

, sorte não pode ser indiferente o Estado. Essa é uma exigêncIa da s.Q.

cledade brasileira, no seu todo, e constitui preocupação já Icnqamen.,

te earu rest.eda pelo legIslador brasil:eiro.
Há de encontrar-se uma forma para dar solução cabal a

essa situação e a que me pareceu mais adequada, para o momento, é a

prevrata na presente Emenda, uma vez que a questão transcende os li_

mites da legislação ordinárIa, para colocar-se no plano ccns t Ltuc j c.,
nal.

E bom lembrar que uma das pIores ocorrências de eu se ~

rla total, desgraçadamente assíduas, é a de mãe carregada de filhos
menores, deixado ao abandono pelo homem que nela gerou esses fIlhos.

Cria-se com isso um estado de carência absoluta, que prollfera e-r de

bll1dades crqêmces , mortes, atrasos mentais e debandada de sobrevi:

ventes para a mendicidade. o saque, o vício ou a violêncIa E uma sl
tuação de atrocidade que justiflca e até Impõe a presente emenda

....Cd"'./co.... ll./.uo<.w,U~ _,

r;r----------TUfO/JUI1"'U~i.- ___,

Inclua-se, onde cop,ber, o seguinte d~spos~t~voJ ~

~M-;",I, <1P,,'.f,..Lo YIII '
"Art. A le~ cr~ará um fundo de nat.!:!

reza especaaa , i!I. ser aplicado no desfavelamento das

cadede , tendo como fontes de receita nunca menos de

10% (dez por cento) dos recursos do aaat.ema f~na!!.

ce i rc da hab~tação e outras qu~ vierem a ser 1ndicâ
das."

JUST:CFICAÇÃO

suprima-se iJ art. 474 e seus parágrafos

Justificação

,!l supressão proposta obJetiva manter c FGTS e

o PIS na forma da legislação atual

Constituinte JESUS T,lIJRl\

Plenário

UX1./.wiT"<c..;&G-----------,

Justificação

~ ,
Elimina-se o voto distrltal.Ente/'ldell'os que se es-,

taria municipalizando a representação federal. Ademais, considerando
se a Imensidão do território nacional, compreendendo diversos Esta_

dos, há que se considerar que cada Estado já representa um verdadeiro

distrito. Não se deve romper o s rateee que tem sido ecnsaçrecc pelo

tempo, e com bons resultados

ccnstntornte JESUS TAJPA

r.r------,\C·pi~·~~~~~'W.C••,..l.--------,

As favelas que ::t.nvadem as caaaeee tc-esa í.eaeas não
só atentam contra a dign1dade da ex~stênc~a humana, corre CaDÊ.

tituem terrível cancro e corroer os grandes centros urbanos.-

f •
t. por isso. de suma ~mportância 10 eaeebe r.ecamancc

dE, prograrlas de desfavelamento, até mesmo liomo forma de repa
ro da grande d!v~da eccaea que a sccãecaee tem para os
moi! nunu.aees ,

Esse programa se ereeavaeé, segundo a presente e'lle.n

da, através da cr.ação de fundo de natureza espec~al que ser
virá de fonte de fj::manciamento do mencacnauo programa.

Suprima-se o & 6t! do Artigo 416

Justlf1cação

e;: verdadeiramente. absurdo oretenoec-ee liquidar.
dessa rcrea, a famílla. O casamento passa a ser uma jnstl tuição Instl
ver , desestruturada O divórcio, em si, já não é bom, quanto mais

abrindo-se "avenidas largas" para sua repetição 1limitada Este par!

grafo contradlz o "esputl • do artigo 416. Nosso dever impõe-nos contrl

bulr para a efetiva proteção da faUl!lia.

Art - A imolantação do s Iateeia parlamentar de

governo. somente ocorrerá cc-a o téreuno
do mandato do atual Pres~denl;e da Pepúbllea.

Justi flcaçâo

.A adoção do sistema parlamentar de governo não de~

ve Interremoer as prerrogativas conferidas ao atual Presidente da Pep.Q
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Art. A penl de .orte serlí apHcoda nos seguintes 0160S:

IncIua~~~ro~tode ConstituIçlo, Capitulo I,...DOS DIREITOS IHOI..
VIDUAIS n e eou er , o seguinte artigo:

u~~~,oo~

rw~~7ã7J

I .. LatrocJnio;
II ... Sequestro de cidadlo co••orte;

111 • Estupro de cr11lnças; e
IV • TrUico de entcmecentes ,

ENENDA ADITIVA

EMENDA lP16204-1
~ DEPQIADO-JDsE CARLOS MART;~~Z
r.r------ 'Lu"',"/c.~.. ,J"'.u.eQM,.dQfJ EMENIlA DE PLElIARlO

EMENDA SUPRESSIVA

• l"OT loJ. tee a sua rrot~O jundJ.C3, se o Lrvrancesso rcepecrwc pela CO!JllDlld.f!
do. se ti. sua dl.Spom.bl.l1.daJe para comcrc1ahzaçao, ctc.) ,
Parece-nos 9uo. no caso. seccnte é cabível daspor quanto à garanraa da proteção
Juríd1ca, ju que os demars aspectos supra l!I.~c1onnd~s scecnte dcven~, devadc
a sua natureza. ser regujsdcs por 1e1. crdínârra c nao pela Const1tW.çaO seaerar,
una vez que se vmcu1am a crrcimstâncras transatôraes , enquanto que a Constltu1-
cão V1.Sa a perarudade , •

~------__-_TnfQ/.u.."'~~e

EMENDA lP162Ql-7
tI Deputado JOst CAALOS MART~U;:~Z

'~I • .llUO/co~",Jo/l"'CO~I"lo -,

PLENARIO

~~ lun/~un'fOC1Ç'O

, bl~ca. Nesta fase de transição I não é aconselhável promover-se "um co.!.
te" no sistema presIdencialista vigente a fim de evitar-se um verdade.!.
rc desmantelo na política administrativa e econômica que o atual gover.

f no adota AdemaIs, não é de bom alvitre que venhamos a ter um Pumel

ro-Ministro que terá, previamente estabelecido, curto prazo de çcver
" no, pois que coincidindo com o saldo do mandato cresroencrar EC;<;3 in-

terrupção poderá gerar graves consequências, até messc comprometer a

instabilidade e permanência da nova rorea de governo.

Suprima-se o artigo 84 Supri.a-se o Art. 40' e seus incisos r, lI, III e IV, do Projeto de
Constl tuiçUo.

JUSTIFICAÇAQ.

~ aâ lamente discr lmlnatórlo o alcance do texto co!!.

t.Ido no artigo 84. Se o cargo ou função é de con fiança, não há o
que discutir. A confiança decorre de sentimento subjetivo So P.2.

de julga-la aquele que ve.í. dispor dessa confiança Entendemos ser
uma restrição desnecessária

Nilo ~ .ais ncesrvei. 11 Sociedade convIver co. lnd1vldulS
que pratica. toda sorte de barbaridade" se. que a eles nenhua risco
se interponha.

A Pena de Morte. oaa vez adoUda para os casos acree , ..
peraItid li sce.íeceue u. lnstru.ento que se necessãete serti usado e
que, sea d6vida, dad li seereeeee, no .InIao, .aIs respeito.

DA lP16198-3 ..,"' ---,
Deputado JOS~ CARLOS MARTINEZ

~uwJ. ..."/~Qw"JAQ/$"'~OWI'.iO .,

l!J EMENDA DE PLEI'IJ\RIO

~_-_-_-_--_TIUO/l ... Ttfn:"Ç.O

rç~;""~

fÇ7~'ãLW

JUSTIfICATIVA

E 1.p~tat1vo que, parti se 1;Iarant1r I l1berdade de i __
prensa, não possa ou per.1ta, de u.a for.a ou de outrl, 11.itar os
seus horIzontes, obrigando que os servIços de radIod1rus§o seja.
direcionados.

Ht!i prof1ssiona1s que traze. valiosas contribuiç/Jes l
M8Ç~O, que poder!o ser cOllproletldos d1l!lnte dlqullo que se preten
de propor COBO prioridtldes no atual Projeto de Constituiçlo.

Por este .0Uvo l! que sub.eto lOS nobres Colegas a
presente ElIenda sueressrve, de fona a assegurar que Ituaç&o das
Entidades que prestei servIço no setor o seu U"re eeeeerere,

EMENDA lP16205·0
l: Deputado JDS~ CARLOS MART~u~~Z

1Ufo/."nl"~A;io

r;.;;;~oo~

5;;'071

EMENDA ADITIVA EMENDA SUPRESSIVA

o artigo 99, em seu' rnerse XVIII t é acrescido da seguinte al!nea a;
no Projeto de Constituição:

Art. 99 - ••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••

XVIII - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

a) autorização para lll'lportação de alimentos, com _
provada a incapacidade de suprimento nacional.

EMENDA lP16202-5 ..... _
l:Deputado JOSo CARLOS MARTiNEZ I fÇl~;''''~

, rr;;~~7El

EMENDA SUBSTITUTIVA

Supriaa-se o Padgraro Onlco do' art••04, do Projeto de Constitulçlo.

Art. 404 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Padgrefo Onico _ Su"rlMido

d!!~l.!El~!l.!Y.!.

EMENDA SUBSTITUTIVA

~ Tu10/luITl'~.~1~----_--_----,

o Art. e.s, do Projeto de Constltulçlo. 15 Icrescido dos seguintes in
cisos XI e XII:

Tal parágrafo pretende proIbir 8 propaganda de dIverao.
produtos que hoje t~m lSutorlzeçllo dos 6rg§os cceaetentes plra ser.
fabricados. O Governo não teM deixado de atuar fIr.e.ente na bee,l,!!.
crusrve proibindo a vende de diversos .edic••entos se. a devIda ro.
ceita .lI!dica. CreIo ser esta UIIa fona perfeita de controlar os ..d!
cs.entos, vez que aqueles que pode. causar danos êqoeres que te. •
Ilania de se auto-.edicar, nlo .10 vendidos sea que ua .~dico os est,!.
ja controlando.

AI'. disto, os outros produtos que ali se veda. a SUB

propaganda, trazea lnstruçaes e. seus rótulos de foxaa e. prevenir 0$

riscos a que se expõe aqueles que dele fazerJ uso, a exceaeãc do tI- j
beco e bebidas alc6olic8s.

Creio que o eonsu.Idor te. dIreIto de eo.pr.r .qu1Ja ...
que deseja consuair e a Televisllo a sua llberdade i.pre:lcindIvel. .

EMENDA ADITIVA

Art. e6- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA lP16206-8
fJ DEPUTADO JOS~ CARI.OS MARTiuNEZ

tJ EMENDA DE PLEH"RIO ,u.....IO'~o., ..b/.IlIOQw'nio

I! iMperativo que, plra se garantir 8 liberd.de de 1.
prensa. não possa o Estado .anter o Poder erb1tr'rl0 de cassar
concessões se. que haja sequer: o direito de eerese,

Parecehos que ccepete lo Justiça diri.ir IS dúvIdas
tre o Estado e os setores Públicos ou Privados.

o parágrafo Onlco do art. 402, do ptojeto de Constltuiç§o, passa
ter a seguinte redeçãc s

Art. 402 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Padgrafo üruee - As concessões,' autorizaç15es ou perais
eses serlo por 15(qulnze) enos , e s6 poderllo ser suspensas, n!o ren~

vadas ou cessadas, por sentença fundada do Poder JudlcUrlo.

d.!!!l.!..E!S!l..!.Yll

EMENDA lP16203·3
(lJ DEPUfAOO JOSE CARl.OS MARTINEZ

tJ PLENÃRIO DAA N.C. .U..""'/~o.lnio/...eO.,hio

['f;;;~;"'~

ru;"~WEJ
=- .~u.l.'"'eow.. liQ/IUI~o~'..io

(lEIlENO. ot PLENARIO

o art. 402 e seu par<Sgrafo único, do Projeto de Constituição, passne
a ter ti seguinte redeçãos

EMENDA lP16199-1,· '"w.,-- _
CJDePlltilrln JOSE C/lRt os MARTINgZ

Art. 402 - Compete à União, "ad referendum" do Congresso
Nacional, outorgar concessões, autorizações ou permissões de serviços
de radiodi fusão sonora ou de sons e imagens.

Parágrafo üní co _ As concessões, aubcr-Iaeçües ou permIs
sües serão por 15(quinze) SilOS, e s6 cederão ser suspensas, não rene
vedas ou cassadas, por sentença fundada do Poder Judiciário.

A importação de alimentos, num País ccsc o Brasil, deve
rIa quase ser um crime previsto em Lei, uma vez que com nossa exten-c
slo territorIal e qualidade dos solos, não se justifica, a qualquer
tItulo, tal Imcorbação, O que devemos, isto sim, é prestigiar de to
• as formas o produtor nacional, para que este possa produzir com
abundância, se" se expor e diSPor aos constantes prejuízos.

MTIro 301 e PAAAGRAros,

ffi~~""~

fSY"~7FJ

Art. 12 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

E iapel'1olo que de u.&-vez por todls se deixe claro •
Naçlo o quanto percebe, tanto seus filhos .ais !lustres quento oa
.eIs si.pIes. ma vez adotada esta sugesUo, tlcar&t entendido que I

qualquer beneficio '0 .alor. ta.bl!. o .ener o receberá. Sendo o in
verso t8.b~1 verdadeiro.

o Inciso 1111, do Art. 12, do Projeto de ConltttuIçSo, 6 acrescido
de .eglJlnte IHns. e:

EMENDA ADITIVA

TuYoNun"ou;lo --,

XI - A reaunereçlo perceblda por qualquer Servidor
da Unllo, dos Estados e dos MunlcIplos, nlo poder6 ser superior lo
do Presidente da República.

XII - Todos os vencl.entos dos funcIonArIas públl _
cos Feden!s, Estaduais e Municipais serlo estabelecidos COM base no
salário Mlnbo, na proporçlo dos cargos que exerce., nr.lo existindo.
• nenhu. título, qualquer tipo de ajuda de custo ou grlUticaçlles.

EMENDA lP16207-6
(:J DEPUTADO JOSI: CARI.OS MART~~EZ

Trad1c1onalmente. as Constit.w.çi5es bras1lCJ.ras tem evitado def1lUr a nac1onall.
dade das pessoas Juríd1ca5. tendo, no capítulo ''Da Naaonahdade" def1.nido a
naconahdade apenas das pessoas fíSlca5 ' ~

A pr!fi1elra raz~o é o carâter generalJ.zante e perene propno da Const1tUlçãO,
que e 1nCOOlpí1t.lvel com as especlfl.Cldades que amcJ.onam reqw.s1.tos de naclonalJ.
dade emcada setor da at1Vtde econÕJnJ.ca, estabelecendo que enpresa naClOna! 
é a que detém "x" ou "y" d ções ali mãos de brasl1enos e d1sposl.ções pareCldas.
A segunda ra:tão é que, des e 1940, mw.to sat1sfatonamente, v1ge o concel.to ael
ma proposto, preVlsto no Decret.0-te1 2.627, 9ue é de aplicação geral (até lJl~r

parado na nova leJ. que regc as socl.edades anommas. que são a malS moderna e 
SOflStlcada fonna de soc1eâade, e enpregadO, por analogla. em relação aos dEmalS
tlpoS de soc:Ledades) •
E se revela não afetado pelo t~, do que o exemplo aCJiIlll dã a melhor C\."'ldêne1a
Parece-nos. portanto, dada a aceltação soc1a1 e a sedJ.lllentacão de tal conce1to
que se algun faz JUS a fJ.gurar na Const1tUlçãO, há de ser este. '
PaTa a)ustaT~se tal c.om:e1.toàs neceSSIdades cuct.tnstancials de algwn setor, o
correto será tratá-lo através de lel. onhnâna. Já que não compete nem há condl~
cões de..a Const1tW.çâO prflV'er un conceito de naC10nalJ.dade de soc1edade para
cada atlVJ.dade econêiluca do mercado
Por J.gual, a forma de se aJustar o conce1to de nac10nalJ.dade às reahdades de
algum setor do mercado não é l.nvent.ar novos conceltos de nac10nahdade, do que
resultana una nuscelânea geral, além de que o concel.to de naCl.onahdade t1at..l_
mlmente é uno (fllhos de pus estrangenos nascl.dos no Brasl.1 são braslleuos.
obras cnadas no BrasJ.I por autores estrangenos são braSl.lenas e não se Jusb
fica que tal lDUfol1ll1dadenão se apllque também ao caso das soc1.edades). -

A adequação an tela devm ser felta através da ad1çãO de reqW.SltOS que não se l
apoJ.eDl no pretexto da naconalJ.dade Cp.ex•• controle dueto e adm1mstraçâo por
braS1.leU'Os etc., porém sem mochflcar O conce1to da nacJ.onahdade das sooedades).
Tal adequação, ~, deve ser fe1ta através de lel. ordmána, emconfonrudade
ctJm às C1.l'cunst.anc1aS que se apresentem m cada caso e em cada moment.o.
O S1.St.ema então resultante p:reservana, portanto. a generaluação e pererodade
da Constitu1.ção e a tmicldade do conce1.to de nac1.onahdade, ev1tando. por canse_
gw.nte, alllsqlânea eeral, que seria multJ.phcada no tempo e por cada ramo de

~v.!~'

Substltw.r no Projeto de COnstl.tu1çâO apresentado pela Cooussão de S1stenatlZa_
ção, o artlgo 301 I CAPUr e ParágrafosI. pela segumte redação

ARTHD 301 ~ " São naCJ.onalS as socledades orgam.zadas na confonrudade
da 1el. brasllelta e que têo no País a sede de sua adm1-
nistração" 4-

IMENOA

JUSTIFICAÇAo

.. ~ ".~"'OfÇowub/.uIOQw,"io

tJ '>1 r'-jA:uIO Dê A N C

pAJt,~Gr.AfO 2i?, d~ ArtJ.fO jif.-do Projeto de ConstJ.tuJ.çâo apresentado rela Ccru.ssão
de ~l.Ster.a.tJ.:aç3o.

l I:'!U\llA ::.Ull::>l'ITIfrIVA ~uLstJ.tuJ.r o texto ong:.utAI pela ser,umtc redação.

Art.]if .
Ill} •••••••••••••••
i 29 • nA Lel. garanurií ti. proteção Juríw.ca da proj'lrJ.edade

mtelcctual" •

Na votaçllo do Ante-Projeto da Subcomissão da Ciência
T~nologia e da Comunicação, em acirrada dIscussão, Juntamente com
t1"nobres Pares, aprovamos a inclusão do presente artigo e parágraro
únIco no mesmo. Não foi uma votação inconsequente, mas sim UM assunto
discul:1do amplamente, chegando-se à r'onc!usão de que a contribuição
deveria vIr a constar da nossa futura Corta Magna.

AssIm é que mais uma\eZ trago à cons!deil!3ção dos nobres
Colegas a presente emenda, cônscio de que sua aprovação haverá de vir
do consenso.

EMENDA -lP16200-9 \
[:J mOnNX) JOsE CARlDS tAI:TI:\'f7"U"'"

~ TUTQ/.UI1", •• ;l" ----,,-""'-_--,
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JUSTIFICATIVA

XIII - ..

l

PLENA.RIO

JUSTIrrCATIVA

Pj ené r m

_ suprima-se o parágrafo terceiro do Artigo 303

Deputado VIVALDO BARBOSA

üeout adc VIVALDO BARBOSA

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO: Art 3D3,§ 3\?

JUSTIF"ICATIVA

EMENDA AbITlVA

DISPOSITIVO EMENDADO ar t 303.

No campo da saúde não só se distinguem necess ; .....ues se!!
tidas e não sentidas, mas principalmente emergir, hoje, falsas

necessidades criadas pelo ccmp.texc médico industrial.
O princípio ético, nessas condições, deve ser ::la!!,

tido com a derImção do objetivo earcr do sistema de saúde,Que

é promover a justiça social pela correção das desigualdades '

nas oportunidades e riscos de adoecer e morrer precocemente.

A presente emenda v a r de encontro com os ideais

do povo e por isto merece de nossa parte total apoio.

" § 72 _ semente aem ant e eut or í aaçãc esoecf r rca , nominal e in

dí cat rva das quantidades e valores poderá o Estado a: l

Lf enar qualquer parcela do capital de empresas públi_

cas ou de sua part rc Ineção 1'\0 cap i tal de sociedada..

de economia nu s t a "

A emenda visa a supressão do peraqre rc terceiro d0,.Jl

er t.ipo 3D3 uma vez Que o r erer.i oo parágrafo não cor-r-esponde ao e~'

pinto do 11 cenut " do art 19O
A mat er i a do paragrafo deve ser analisada de nane,!

r-a especret visando ret i r ar a ccssfb i Lrdaoe de cometermos i r recu.'pe r áve Ls danos às empresas re reaeoas no Art 19o.

- Acrescente-se paraqrarc ao nr t i qo 303

EMENDA lP16213-1

t:
t:

EMENDA lP16212-2

t:

Plenário

Art 345 -A ~nobserv.1ncia de deveres , preceitos legais ou atos

normativos re Ia t rvcs a saúde e à segurança do trabalh

cnns t Ltua crime ãnar.rençéve I

Art 344 _ O Estado assegura o direito à saúde:
a) implementando políticas econômicas, scc í ara e san.!

târ-Ias vasanoo a prcmaçãc , prot.eçêc e recupernçãa da

saúde.

b) estabelecendo, reçutancntanoc , execut.ande e contr~

jencc a aplicação de normas e medidas que visem a el,!.

eunação ou redução de r-Iscos a saúde e a vida.

c) através da organização e manutencãc de Sastema Na-

cional. público e comando único a cada nível de gove!.

no, QU2 garanta acesso universal, igualitário e gra 

tuf tc à ações e serviços de saúde preventivos, curati
vos e de reabilitação.

d) através da organiZação e operação do Sistema Nacj~

nal de Insumos bás1cos de Saúde, que deterá o monopó_
lio da 1l'llportação de equipamentos médico_odonto16g1 
cus e medicamentos e de ae térra-pr Ine para a Indust.r r

farmacêutica, d.rs t r-abuãnda os mesmos em todo o ter-ra

tõrJ.o nacional.

e) garantindo a participação de organüações comunit!

rfase sãndrceas na gestão e controle dos serviços de
saúde e· de' segurança do trabalho.

- Dê-se aos Artigos 343.344.345,346,347.348,349 as seguintes

redações .respectJ.vaee-ite , supr-nmndo-se os demais A:.-t!gos·
da Seção 1:

Art 346 - Na defesa da saúde púb Li ca e da segurança do trabalho
a autoridade sant tãrxe , na forma da Ler , e sem preJU!

20 das sanções penaas cabíveis, poderá:

a) prmtnr ou regulamentar o uso. a venda, a propagan
da, a fabncação ou a implantação de produtos;

b) vetar, sustar ou embargar quaisquer atividades, pr.Q.

jetos ou obras, púbhcas ou privadas;

c) multar, cobrar mceruaaçêc , suspender, cassar 11ce,!!

ca ou Irrter-dr t ar qcarsquer empresas ou rnsr a turcões ,
d) intervir ou desapropriar serviços de saude.

. DfP/ftad2 VlVAI DO Bll3BOSA

" Art 343 - A saúde como U1l bem social se constitui em dí re i tc e
dever de todos .

EMENDA MOoIF'ICATIVA

DISPOSITIVO EHENiJ!\OO: Art 343 à 354.

p
p

EMENDA lP1621l-4
l!J
~----- ......"".."."""....,,..

~~;oo~

fllJ;;,M

Deputado VIVALDO BARBOSA

Deputado VIVALDO BARBOSA

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMEJl.DAOO. Art 300,IIl

Plenâno

~ -evidente qUI!: o Pocfer Executivo deve ter o direito de
desaproprIar deter.tnadas 'rees Que seja. do interesse da soe1edade.

Porl1., nãc pode e não deve faze-lo ea detrl.ento de pr~

jubos de Qualquer c1dad!o, uee vez que ao _ais forte nlo se deve 8.!,
seglJrBr o dJreJto de eSllagar o .ais rraco.

AssIm sendo I o 111n11l0 que nceeees exigir do Poder Públ!
co é que pague o preço Justo pela propr1f:unde I antes de se e.Uir na
posse, assegurando 110 cldadrJo exproprIado o direito de reconstltulr_
• sua vida. T

- ncrescent e-se ao final do Inciso 111 do J>rtlgO 300

a se qu i nt e elCpress~o" e da enpresa "

A função social da empresa é hoje reconhecida
universalment e E a nossa" LeI das Sociedades por ações" (n2

6404, de 15,12,76) a proclama expressamente, em davers as passa

gens da sua exposação de ect rvcs e em muitos dos seus d1SPOSitl

vos, por exemplo.
Não se compreeende a ms í st ênc i e com Que se I

tenta evitar que este princípiO fique explicitado na Cosntituição.

e) 56 poderá o desaproprlante se e.lUr ne posse
de proprIedades ee produtores ruraIs, uea vez h.relnado o acordo de
preço.

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

EMENDA lP1620a-4
fi

EMENDA ADITIVA J
DISPDSI1IVü EMEN:JAD:J: Após o art 312

ncrescente-se Artigo após o Artlgo 312, renumerando-se
os delllais:

ff nr t 312 A - rica a União autorizada a regulatizar as

posses de famíhas de ba i xa renda que I..{ I

mais de dois anos habl tem terras de domi '
nio da umão no limite máximo de 250 m2-

§ li:! - O imóvel passará para o domínio do

possuidor e não poder-á ser al renacc por

atos~ , salvo consentimento •
do poder público

§ 22 - Este direito poderá ser exereaoo por

maas de uma pessoevccjet ívame-ite ,e não'

será outorgado a um mesmo possuidor mais
de uma vez. "

n Const1tuIÇão certamente inscreverá o drreãt c à mora
dia dentre os m ref tcs runoaaentar s da pessoa humana asperen nu Ibôes •

de fa'llílias que este direito não fique em termos abstratos,mas tenha'
concretude em- suas vidas.

Esta é uma pro;lOsta que dá dimensão concreta a este di
rei to

Para garantir direito a m:::Jradia é preciso não permitir
despejos das famílias Que já esteJam habitando algum lugar. já te_

nham algum" pé-de-chão ", mesmo nas favelas, nos alaga:l05 e em ou
tros lugares.

Não permitir os despejos não s1gni fica de1xar de reco
nhecer o direito de pro;:Jriedade diante de uma ocupa;:ão. O que se pro

põe é a solução equilibrad:t entre o dIreito de h'3bitação e o dire1-
to de pro~ried3:1e.

A família, o lar, são coisas de valor dos mais sagrados

em nossa sociedade. Não podemos permitir Que sejam deshtuidos pelos
despejos.

EMENDA lP16210·6 J r;r-"'''''~
fit·:.---':!:VI~V~AL~D~DCéB"!A~RB~D~S~A______________ C- _---!

......"'.......":0.00......-----.) "'=,''''---"1,tJ PLENA"ID . e..-. l J

Retirada pelo autor.

Art 347 - O Sistema Nacional de Saúde observará:

a) planos nacionais, estaduais e lhunicipais de saúde
aprovados pelos respectivos leg1slativos;

b) política de recursos humanos com va.lcraaação pro fi.!
sional em carre i r-a de acesso por concurso público e
de tempo integral e dedjcaçãn exclusiva, salvu para'

os Que acumulem cargos de ensino e pesquisa.

c) politJca visando a correção de desigualdades sanitá

rias entre a população.

d) política de descentralização e democratização da ge
rência edmãru st rat rva e financeira do Servrço de Sa,!!

de e dos fundos de saúde, ccnst.i tuí dos por recursos'

do fundo nacional da seguridade soc ra.l e de receitas
rj scers e para-fiscais de estados e munãc Ipa os

e) política de r ínanc ramentc da prestação de serviços

de saúde exclusivamente a entidades sem rmet roaces
lucrati vaso

Art 348 - O Sistema Nacional de Insumos Básicos de Saúde compr!:.

enderae

a) a Central de Med1camentos Imunobiologicos. empresa

estatal responsavel pela importação e distribuição de

medicamentos. Imunob10lóg1cos e matéria-prima para a

indústr1a farlllacêutica e pelo financiamento para a •

pesquisa e desenvolvimento tecnologlco e produçãO de
fármacos, segundo as necessidades e prioridades do
sistema Nacional de Saúde.

b) CentrJ::lI de Equipamentos MedicoOdontológicos, empresa

estatal responsável pela importação e distribuição de
equipamentos médico-odontológicos e financiamento de

pesqu15as. desenvolvimento tecnológico e produção de
equipamentos segundo as necessidades e prioridades •

do Sistema Nacional de Saúde i

c) laboratórios e Institutos estatais responsávejs pe

lo desenvolvimento tecnológico e produção de medll:a

mentos, hemoderivados e imunobiológicos, segundo Os

planos da Central de MedlCamentos e Imunobiológ1cos

d) Universidades e Institu1ções oficiais responsaveis
pela pesquisa: e o desenvolvimento tecnológico em sa

úde e áreas afins, e a formação de recursos humanos

necessános ao Sistema Nacional de Saúde e ao Sist~

ma Nacional de Insumos Básicos de Saúde.
e) Empresas privadas responsávels pela produção de fIl!:.

dicamentos, imunobIológicos e equipamentos medICO _

-odontológ1cos, necessáuos às atividades do SISt~

ma Nacional de Saúde.

Art 349 - E permitido ao indivíduo ou familiares"post_mortem",

dispor de seus órgãos, tecidos, células... líquidos e

substâncias, desde que não preJudique sua saúde e

nrio os faça objeto de comércio.

JUSTIFICATIVA

o que se pretende não é impedir a alienação,

gurar que ela sceenr e se efetive com o consent inento popular, expre~

so através de cec rsãc do Legislativo Pressões de caixa ou mot i va ..

ções f r reve Ievers à opinião publ1ca não beatan par r a ensejar tais •
prcva õênca ae , sempre mal recebidas pelos segmentos mais ccnsc rentes

do povo brasileiro

r.r----------,unlO'""''''''1;io- _

,- I
Consolida e dá nova redação aos artigos 315 e 316, do a51proJetq

que passam a ter a seguinte redação: I
"Art 315 - A navegaçãode cabotagem é privativa de ertJarclt

nacionais, salvo o caso de necessidade pública .'

ti 1'" - Os propnetários, armadores e cO'llandantes de navios nacio

nais, assim cc:rno dois terços no mín1mo. de seus tl"lpulantes, serão brasileiros
§ 2'" - A navegação de cabotagem para transportes oe mercadorias

privativa de navios nacionais, salvo em situações transitórias de premente necess
dade pública reconhecida por ato Executivo.

§ 312 _ O disposto neste artigo não se aplica às ell'barcações

pesca, esporte, turismo, recreio e apoio marítimo, que serão reguladas por lei.

os artigos 315 e 316 criam mais Lma reserva de mercado, em níve

constitucional, relativamente às entJarcaçÕ(!s pesqueiras nacionais.

A reserva de mercado sanente se Justific<l ou pelo interesse estr
tégico de alQl.Jll setor de atividade, como é o caso da informátIca. 0lJ por questã

de segurança nacional comona hipótese da navegação de cabotagem.

!)Janto à pesca, tais pressupostos inexistem. Sendo una ativida

eminentemente nacional(99% das lndustrias são bras.1lelras}, a indústria pesqueira

é ainda, no Brasil, tJna atividade incipiente, em particular na fase de captura Ca

be, portanto, facilitar o seu de:"tvlvimento. -

O arre arnent(de arcações estrangeiras, sob o estrito contro_
le dÔ~público (M1jstér~"_da rinha e da Agricultura), tem sido autorizado.
parcimoniosamente e a prazo certo. CaJI o triplo objetivo de: lSl) garantir o abaste

cimento internai 22) gerar excedentes exportáveisj e 3") assegurar a assimilação

de tecnologias avançadas por errpresas nacionais. Aléfll disso, O arrendame('lto s6 é
autorlzaoo quando se trata de captur~ de espécies enexploradas ou subexploradas

A eficácia dessa política encontra-se ~lamente caT9rovada na

ploração do camarão na região norte A produção, que, em 1980, E:ra da Ordem

1 500 toneladas passou, em 1~86, para mais de 6.COO toneladas, e propiciou LIIl8 re
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lUTD'....... 'oc.C li•• ---,

a) com tfll"lta anos de trabalho, para o hCfI"t:m,

b' COfl" vlnte e CIIlCO ano~ para a MlJlhe-r,

c) CO'll tempo lnfenor aos da modalidade aCIma, pelo exe!.

ciclo de trabalho l'IotlJrno, de revezamento, pencse-. insalulne
per1goso,

JUSTIFICAC1\o

Embora seja da maior relevância, a matéria poderá ser trata

da em lel. or.dibáx:ie.

SubstItua-se o artigo 356, .palaglafú "ÓrT1:<m, da seç~o U·
DA PrevidêncIa Social, pelo seguip.te texto

Art 356 Os proventos da inatividade serão equivalentes

aos da ativa, aSSl1ll definidos pelos dlssidios coletivos da categ.E.

rIa, garantIdos ao trabalhador aposentado todas os direitos neles
estabeleCIdos #

JUSTIFICAÇÃO I
Por delegação de poderes do Congresso Nacional, o Preside!!

te da República assumiu as l.nicl.ativas de natureza econômico-finan

ceira ~ubstabeleceu, por sua vez, esses poderes delegados a terce!

.rcs , Esses terceiros, em sua füria legiferante, se excederam, e fi

zeram a inversão de valores em nossa estrutura legal. Decretos-leis

criaram impostos e empréstimos compulsórios, coaraãos no decurso do

prôpr~o exercic:J..o finance~ro, quando a praxe, em todos os países ci

vilizados, é a cccrançe , depois de aprovação legislativa, no m.srci

cio financeiro segllinte. Existe a preocupação de evaeee-se que a â!:.

sestabilizqção dos orçamentos domésticos e do das empresas, pelo sur

gimento da despesa imprevista, como a resultante do imposto novo e

do eI'lpréstiIl'o compulsõr1.o. Vamos ã zacaonaLf.dade , ao bom senso ,
A Nação ingnora qual a massa de moeda nacaonej, cã rcujante

Fazem-se emissões com todas as caxecce rfs t.Lces de clandostinJ(\üda,

não obstante o seu elevado custo social, porque, ao funcJ,onar COMO

imposto ind1.reto, se torna, sem dúvida, um dos preponeerancee fato

res do fato inflacionário. O Congresso Nacional, - e, portanto, o P.2.

vo brasileiro - precisa saber a quantas anda o PaIs, e nada deverá

ser feito em matér~a financeira ser. seu acurado estudo e sua autori

zação legislativa.

A emenda em epígrafe tem o obJetivo de devolver ao Congre~

so Nacional responsabilidades que são suas.

EMENDA SUBSTITUTIVA

DEPUTADA WII MA HAIA

JUSTIFICAClio

JUSTIFICATIVA

Ent~ndemos que a aposentadona é Urla recolT'pensa da Naçsc

traball1adores Assim deve ser entendIdo o direito dos que

trabalham por longus anos em prol do desenvolvimento Nacional

Elevar-se esse conceito e essa garantia a nível COl"\stit.!;!.
cional significa garantir ao homem e a mulher brasileiros o direi
to de, poder garantir um tempo saudável de vida destinada aos val2,
res da vida

A aposentadoria por velhice, aos 60 Jsessenta) anos e a
segurança de uma velhice amparada •.

Suprimam_se o inciso II e as letras a), b) e c) do
artigo 328 do ProJeto de Constitu~ção, da Comissão de Sistematização.

Art. 328 •••••

II - condições para a participação do capital estrangeir

nas instituições a que se refere o item anterior, tendo em

vista, especialmente:

a) os interesses naoionais,
b) os acordos internacionais

c) critérios de reciprocidade.

o zncaec VII do Artl.go 373 do An-teproJeto ccnsta.cucaonaã passará

ter a segu~nte redação:

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' INCISO VII DO ARTIGO 313

VII - Auxilio suplementar na educação para cxaencas de zero

se i.a anos de adade e para o ensanc fundamental, através de progrt=as

e mater~al didátl.do-escolar, transporte, all.mentaçâo, assl.sténcl.~ eê

ico-odontológ1.ca, farmacêutl.ca e psicológ~ca.

e, 373 -

d) por velhice aos sessenta anos de Idade

e) por Invalidez

o epcao técnico e f1.nanceiro ceerecadc pelo Estado, l.nc~..:1.n
o a craenca de zero até s ea s anos de idade, é ~ndispensável para ;a

rantl.r melhores condições de scbrevavêncae nesta fase de vida, prl.-cl.

almente porque sua conta.nuadade no ensanc fundamental, dará raea ores
portunidades na inserção do menor no processo educacaonaã e profi5s~.2

alo
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Inclua-se o seguinte artigo no Capítulo IIl:, eferente

ao Sistema Financeiro Nacional, do ProJeto de Constituição, elab2,

rado pela éomissão de S:'stem.atizaçãor.n-_~ ~..L-r IL

JUSTIFICACÃO

Inclua-se o segu~f~~o no capítulo III. referente ao
Sistema Financeiro Nacional, do ProJeto de Constituição elaborado

pela Comissão de Sistemat~zação; tr1-'\de. ~!u.,o:..'

l\rt - a vedado ao Banco Central do Brasil financiar direta ou
indiretamente o Tesouro Nacional, Distrito Federal, Esta
dos, Territórios e MunicIp~os, bem como efetuar operações
de crédito que não sejam destinadas ã promoção da liqui
dez bancária.

A Nação brasileira está clamando por uma nova ordem econ.§.

mica e social, que demonstre transparência no relacionamento das di
versas instituições responsãveis pela elaboração e execução da poli
tica econômica.

Nessa direção aponta a nossa emenda. Pois não podemos pcE.

mitir que ao concluirmos o texto constitucional, restem condições p~

ra o Banco Central do Brasil financ:l.ar, direta ou indiretamente, os

tesouros da Un~ão, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios
e Municíp~os.

Os exemplos dos Bancos Estaduais financiando os Tesouros

Estaduais são suficientes argumentos para a inclusão de nossa emenda

no texto constitucional. Além do mais ela permitirá existir a tão d!:.
seJada transparência no relacionamento das diversas institu~ções que
praticam a polí.tioa econôm~ca.

JUSTIFICACÃO

A União diSpÕe de ansta tuições financeiras para a exe

cução da política econõmica do Governo. Corno forma de maxiruzar a

utl1J.Zação dos recursos públicos é de fundamental importância que
tais recursos, gerados e geridos, por organ~zações do governo, s~

jam depoa.í.badoe nas instituições f~nanceiras da União, de maneira

a formar um volume maior de recursos dxspcnfveds para aplicações

prioritárias, que induzam o desenvolvimento econôsuec e socaaj.,

criando empregos e empreen~imento~""Pfodutivos.

t uma medida que, antes de tudo, permite melhor e mais

racional uolização dos recursos públicos em prol da sccaedade

Estes são os obJetivos contidos em nossa emenda.

unO""IT",e.;&o 'd-<J r..j~

Inclua-se o seguinte artigo no Capitulo III~rente ao

Sister.a Financeiro Nacional, do PrOJeto de: constituição, elaborado
pela comissão de Sistemati2:açâoJ t>"tA.cLc.. fÃ1,Ab.ce. •

Art. - l:'l competência exclusiva do Congresso Nacional:

- acompanhar e fl.scalizar a ativ~dade do Governo e da Ad
ministração em matéria de polítl.ca monetária, financel.ra
e cambial.

A emenda tem por obJetivo coibir-se a prática de cri
mes na gestão do Sistema Financeiro. ~ inadmissível que escánda

los ,como os dos grupos Lume. cceca-aeeecet., Delfin etc, eontnnu-.

em impunes.

JUS'l'IFICACÃO

Art - Compete ã Justiça federal Julgar os crimes praticados

na gestão de instituições financeiras.

Inclua-se o segul.nte.::t:~jL~no~ítUlo III, referente
ao Sistema financeiro Nacional, do ProJeto de Constituição, elab:..

rado pela COmissão de Sistematização, rn....c::!A. ~b-e.R..'

Art. - As disponibilidades de caixa da União e de todas as

entidades sob SEU controle ou a ela vinculadas, bem

como as dos fundos de pensão de todos os seus servi

dores públicos e empregados, serão depositados em in~

tituições financeiras sob o controle da Un~ão, a fim

de prover recursos para aplicações prioritárias.

Parágrafo único - As operações de câmbio das enpceses , auta~

qu.La s e fundações, pertencentes ou contro

ladas, direta ou indiretamente, pela União
Federal, pelos Estados, Distr~to Federal,
Territórios Federais e Municípios serão

feitas pelos zespectavoa bancos eseeeeas ,
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JtI'IFICACÃO

A União, os Estados. o Distrito Fede.ral e os Municí

pios promoverão a revisão dos câreurcs das

ções pagas aos servidores públicos, ativos e inativos,

civis ou militares, de suas Administrações Direta e I!.'!.

direta. inclusive das empresas estatais e fundações

:lnstituidas ou mantidas pelo poder público, para o fim

de que. trinta dias após a promulgação desta Consti tu!

ção. os adicionais, as gratificações e quaisquer ou

tras vantagens, concedidos em forma de percentuais, a

esses servidores. sejam calculados, cada um deles. s2

bre a parte fixa. dos salários. soldos e proventos 1s.9

ladamente, cessando a sua incidência reciproca e o cá!

cuIa de qualquer deles sobre outros valores que não os

daquela parte fixa.

Ac.resc.ente-se ao Titulo das Disposições Transitórias o

seguinte artigo. referente a salário máxim~ .rhc4~~ ,

JUSTIFICATIVA

A emenda reflete, no passaao, os efeitos de outra. que

visa a introdução de preceito análogo, ordenando situações futuras,

na Seção lI, do Cõ.pitulo VIII, do Titulo IV do projeto.

A emenda visa llnpedir o surgimento de si eueçêes verd~

deiramente desproposi tadas e absurdas no seio da Achdnistração Públ!

ca, decorrentes do cárcvrc de adicionais, grtltificações e vantagens

concedidas aos servidores, umas sobre as outras, reciproca e cumul~

tivamente. Dai, sacranentada por decisões jud1.ciais, a transforma

ção de alguns servidores públicos, que as obtem, em verdadeiros ""~

rajás" da República Tal a gravidade dessas distorções que, mercê

da oneração que causam acs cerr-es públicos, ac aba-n por compr-o-net.e r

os rdve rs menores de remuneração do servidor público Q EEtado

obrigado a atribuir r-erruner-açjiee í.nãqvas a grande massa dos servid.2.

r-es em razão do comprometimento da r-ecet ta pública ao paganerrtc de

valores cespr-cpcat cademente elevados a servidores pr1vilegiados por

decisões judiciais 1Ilegais", porém absurdamente inlquas

§ Os adldonals, as grabflcações e qualsquer outns

teqens , concedrdcs em formas de percentuais, a que fazem ou vreree a f!

zer- jus os servidores púbhcos, atrvos ou tnet-vos, C1V1S ou mf rteres ,

rfl/ Adm~nistração ~lreta ou Indireta, tnclustve _das empresas ~statals e

fundaçoes institu1das ou manbdas pelo poder pubf tco , da Unho, dos E!

cedes, do Distnto Federal e dos Munidp,os. serão sempre calculados •

cada um deles, sobre a parte f'txa dos setã-ics, soldos e proventos, lSE.

ledenente, vedada a incldêncla sobre outros valores jã edtcrcnecos

z:
Acrescente-se à seçáo".H'. do Capitulo VIII do Titulo IV o

seguinte artigo

O Poder Legislatlvo competente, mediante lei de tmctat tve

do Poder txecutrvo, sempre que alterado o valor do salárlo mimmc, rlX!

rã o valor da remuneração máxima, nesta incluldas todas as vantagens p~

cumàrtes, atribu1vel aos servrdcres públlCOS ar-vos e matwos , C1V1S

ou mtl rtares , da Admlnistração ütrete ou Indtrete, tnctusrve das empre

sas esteters e fundações tnstrtuidas ou mantidas pelo poder público, da

umjic, dos Estados, do utstr-rtc Federal e dos Munldplos.

celta de exportação de aproximadamenteUS$6D milhões A frota arrendada foi, ~
mesmo período, progressivamente substituida por embarcações nacionais Mais de 14

barcos camaronelros foram consbrurdcs e outros 60 estão emconstrução nos estalei

ros nacionais, graças à tecnologia adquirida.

Os termos da justificativa daquela. que se passa

transcrever, também a justificam

tiA emenda visa impedir o surgimento de situações verda

deiramente despropositadas e absurdas no seio da Administraçã.o P.!!
bUca, decorrentes do cálculo de adicionais., gratificações e vanta

gens concedidas aos servidores. umas sobre as outras. recIproca

cUl1ulativamente Dai, sacramentada pcr decisões judiciais, a tran.!!

formação de alguns servidores públiccs, que as obtêm, em verdadei

ros Ilmarajáslt da República. Tal a gravidade dessas distorc;ões que,

mercê da or.eração que causa"1 aos cofres públicos, acabam por compr2

meter os niveis menores de remuneração do servidor público: o Est~

do é obrigado a atribuir remunerações inlqloas à grande massa dos

servidores em razão do comprometimento da receita pública ao pag!;

mento de valores despropcsitadsmente elevados a ser~idores privil~

giados por decisões judiciais ltlegais", porém absurdamente inlquas "

t É Plenamente' injustificável que os efeitos deletérios
daquelas iniquas decisões judiciais, qt..e entronizam "marajás", po!.

SBm sobreviver à nova ordem constitucionaL
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JUSTlFIC,llTlVA

Acrescente-se à seção 111, DA Assistência soc i a l

Art 37-1 Aos deficientes físicos, mentais e excepc í c
nais, íncepec í tacds para o trabalho,será assegurada uma aposentad;
ria vt taâ Ic i a, suric reete para seu sustento, tratamento e segura~
ca , devida a partir da ver t r rceçãc e decretação judicial da def~
ciência ou excepcionalidade -

Nada mais justo.

2. tl. Patria, pelo Estado, não pode ce sccr ar-ee dos

Que, mrej í c í taocs na vida. de rtc í.entes físicos, mente í s e exceoc i o
nat s , Jocacec i caccs para o trabalho, são c rcacãcs merecedores do res
pe í to coeum e da ajuda comum

Ninguem pode ser deixado ao léu na estrada

Esta VIagem nacional rumo ao futuro, a que nos propu

semos com a independência. e em que insistimos todos os d185 pelo

trabalho, pelos esforços comuns, pelos sonhos vividos, pelas espera

ças assemelhadas, tem que levar-nos a todos e Juntos rnecmt s s íver
em uma nação Que se Queira com grande destino a exf st êoc í a de crj at

r as deficientes físicas e mentalmente, sem Que a mãe comum express
pelo Estado não lhes ampare, sustente e dê segurança

4 Pensamos serem de necesaãr ros argumentos maro

res ou melhor articulação paz;.á):~arm a se sibilidade dos nobre
constituintes, Que, à vista desta pretensão, de elevar a nível da

proteção constitucional essa questão. andarão jcnt.cs e definirão o

amparo legal, que pensamos ser dever de todos e de cada um

5 Definimos um dos critérios fundamentais para a

constituição desse direito, através da manifestação do Poder .Jud i c I

\áriO, a quem se socorrerão os interessados nesse apo i o do E"stado-
Lei ordinária, pensamos 1'16s, deverá disciplInar, face à multi faceta
da, realidade Nacio'1al. as relações que envolvem esse tipo de apol-;;
prevedenciário.

p-;~~;"~
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Título IX

Da ocõen Social

capitulo IIl:

Da Educação e Cultura

E~1ENDl\ SUPRESSIVA

Por t~do ISSO nós deve-os p-ese-var es tas entrdades SeJ1' í ms: lueretrvns ,

ex rs t e-rte s há Ma's de ~O anos, formando. aperfellioando e propcrcicneedc be-r es tee

socre t a milhões de trabalhadores bresr le srcs

Ao Invés de tO"ltr'bulr para a extlnlião dessas InstituIções é nosso dever buscar

meros de mcentcvar e dtne-m aar estes s ervr çes autônomos e prrvadcs , que não

eome-en drnhe r ro publlcos e pees t.a-t se rvrçc de al tfssl!'lO vetor COl"lun, tárlo

Retirar do nr t . 373 (caput;) a palavra "público", red!
g~ndo-o assim:

"Art.. 373 - O dever do estado coe o ensino efeLh'ar~

se-á rred~ante a garant~a de:"

JOSTIFlCArJio

o dever do esl:ado ê o de min~strar ensino, de acordo

com os na ros dJ.sponiveis. mais convenientes e possiveis, cem o

zaencz- gasto e a obtent;~o dos melhores resultados. Por isso, não

se de ...e restr~õlg~r sua euuccãc de r-ede a não tolher, en cada mo

mento e em cada locaJ, a forma. possivel e ma~s conveniente.
A obrigação tio Estado é com todo o ensino e não res

tritiva e ô í.s cramanauorLanent.e com o ensino público apenas.
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Pela Pát.r ra , sempre

Sala das Sessões

digl'lldade po H t Ica , da decência pol!tica, da honradez politica,pa!
ceiras tnsecarave i s da Política no seu sentido lato e como deve

ser en t.end Lda

7. !-lá argumentos que mo í cen o rumo das alternativas
militares, caso se oe ternme o toque no mandato do Presidente José

Sarney Não acr-edr t as-cs r Não h~ r-azão de ordem alguma a det erminar

a intervenção militar, nem tão pouco acreu r t amns que ClS militares,

depois de terem, por omí s s ãc ou comissão sustentado a ditadura f~

cista, corrupta e ent reçui ste de 64, v;Pham a atrever-se em nova i~

vestida O preço seria caro de~ Dfo~rma não podemos a,&
mftir que o medo embutH10 na chamada "prudência" seja a base da nova

Pátrla, que queremos. Aconselhar-se com o Medo não e tarefa de est~

dista nem pode ser o de uma naseebte ra Nacional Constituinte. que se
pretende representat íva dos sonhos da grande Nação que queremos para

nós e nossos filhos

Ha argumentos Que erguem a preocupação de a NaçãCJ
não suportar ete rçae s novaeeo te em tão breve tempo Pensamcs sejam

ant=s os arçu'aent.cs sórdidos dos que descrêem da vontade do povo,

dos que falseiam a Iüe ra da denocr ac ra , dos que br tr-caa com os de.§.

tinos das Nações Que melhor r enéd i c , que melhor sctuçüo , que me

tnor pratica senão a das eleições, inda Mais quando, em circunstã;

c ras especialíssimas COMO estas que nos envolvem neste instante

quando I como ecmí t imcs , estenos escrevendo as sendas da Pé t r i a

8. Atrevo-me em propor estas medidas, para definirem-se

nas Disposições Translt6rias, porque penso, que ali inscritas ter!

mos dado o melhor exemplo, restaurado a confiança do povo e, quem s2.

be, pratica o mais belo gesto de nossa Hist6ria,

cr;~;8"':J
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EMENDA SUBSTITUTIVA

EMENDA lP16225-4 ."~' -----,
tJ CONSTITUINTE anao CUNHA

substitua-se os artigos 458 e 459, paragnfg .. ies, Titu

lo X Das Disposições t cans í tõr í as ocr r-

Art. 458 Ficam convocadas eleições para wre s rdent e da

~epública, uenutadcs e Senador-es a serem rea Li aaoas noventa dias

contados da vigência desta ücns t.t tut çêo ,
§, Dl Os atuais mandatos ficarão extintos com a PO!

se dos eleitos. que se dará imediatamente à, diplomação dos
pelos Tribunais Eleitorais

§. 02 fica assegurado aos atuais detentores dos caI

gos de Presidente da República e vrce-Pres ínente da Repúb11ca o d.!

re í to à reeleição para o pleito ora convocado.

.JUSTIFICATIVA

1. Firmado o novo Pacto Social expresso pela Const.!

tuf ção , que se promulgará pela vontade soberana da Assembléia NacI.Q.

nal 'Constituinte, pensamos ingressar em nova ordem, definindo novo
tempo

l\ Constituinte, peoaeecs nós. deveria ter sido convocada

com a missão exclusiva, superior e objetiva de elaborar o novo PaE.

to Social Infelizmente, razões de ordem política ou de falta de v!
são mais patriotica não permitiram esse desideratum

2. Sob a nova Constituição. acreditamos que o mais CO!

reto e digno seria autenticarl'lOs os poderes maiores da República A

Presidl:ncia e Vice-PresIdência da RppulJl1ca, face às circunstâncias
em que se constituiram, em que pesem o apoio e apreço populÇlres, d~

vem ser levadas à unção da vontade do povo, fonte primária do poder
nos regimes deMocráticos A legitimação daí decorrente, na nova ar

dem, certamente fortalecera o Poder Executivo, propicia'1do_lhe co;

segurança o encaminhamento das deciSões Que dizem respeito ao dest!

no nacional -

3. O Poder legislativo maior, o Congresso Nacional,
conVOCado para funções duplas, de constituinte e concomi tantemente

para exercício da legislação OI'dinaria, em 'lÍuito perdeu,ante a caos

ciência nacional, não so pelas contradições geradas pela di tadura ;

que suscedeu, cono pela campanha sórdida que lhe moveraM os detrato
res da democracia -

4. COIli a nova ordem. que deve emergir,pens81'l0s ser ina
diável um gesto, imprescidfvel um ato, irrecusável uma atitude, qu;

recoloque o mundo político e, particularmente o Parlamento a altura

da confiança e do respei to de toda a Nação Que melhor oportunidade

não seria essa a de, por nossas vontades, devolvermos ao povo, i!!
sistimos. fonte primaria do Poder. o direlto de, por eleições 11
vres, indicar os ~uadros do COl"lgresso Nacional -

5. fitaria extinta nossa missão de ConstitUInte com a

promulgação da novs constituiç~o Ordenada a Nação, voltaríamos às
bases da Patria para buscarmos a legHimidade na nova ordem Esta.

pensamos nós, seria a maIS bela forma de restabelecermos o conceito

dos polIticos. o respeito pelo Palarmento e U'll exemplo que engrande

ceria os valores permanentes em que a Pátria e seu povo devem crer-

Muitos poderão dizer_nos inábil ou meraMel'lte sonhador •

Pelo primetro predIcado. identlf!P4rr;y«os os alJOletados no Poder,os

I
que acreditam que a prática política deva ser a do oportunismo, a
do jogo perigoso dos interesses rneranente pes~oais-ou:grupai'$, e~

ses !'lesmas que, fazendo-o descrer de suas inshh.llçôes e a rir-se

da caricatura polItlca comque são retratados nos vídeos da COMlc.!.

dade nacional Pelo segundo predicado, insistimos em recebê-lo por

inteiro. porquanto não admitiremos jamais descrer da existência da

EMENDA 5UPRESS IVA

DISpOSlt,voS emendados artIgo 336, parBgrafo ÚniCO do artIgo 337, artlgQ5 487 e

'.B
Suprimam-se do Projeto de ConstItuIção os segUIntes dISPO$ltIVOS
a} artigo 336

b) parágrafo ünlco do ar t sqo 337
el artlgolj87

d) artl901j88

Estes dr spcs r t lvcs pretende-r s.upr-ae-Lr- a Fonte de -eeei t a de SESC, SENAC, SESI e

SENAI, atêr- de expropriar os recursos destas entidades. o que ati'lrretará a e~tlnção

das mes'"l3S

Não podemos concordar tom tal prcpés rtc pelo que essas enrrdades representam para
o trabalhador brasl le rec

são InstItuições de drre rtc privado, sen fIns tvcretrvce , erraees e meat i das pelo

empresariado, umcesente para servrr o trabalhador e suas fa'llTllas, o que vem

cccr rendc há mais de ~D anos Ao longo desse tempo, SE1'lAC e SE1'lAl vêm foma~do e

especializando trabalhadores para o comércio e para a indústrIa, contribUIndo,

dessa forma, para o apnnoral'lento da mão-de·obra, para o pleno funt,onaonento das
empresas e para o crescimento da nação

CuidaM, aSSIm, da valonzaçiio do ser humano, capacitando para o trabalho, Jovens
e adultos de an-oos os sexos

Por outro lado, SESI e SESC, promovem. panlelamente, o bem estar SOCIal desses

trabalhadores e suas famílIas, tntegrando-os no meIo SOCial e aprmorando o seu
padrão de VIda

o SESC, o SENAC, o SESI e o SENAI representam pOIS, a contrlbul~ão do eMpresárIO

naCIonal na solução de graves problemas SOCiaIS braSIleIros e muito têm feito de
adrolrâvel el"l quase meIo seculo de eXIstênCIa.

Atua.,do no ca...po social, seus serv'ços atendem aquelas áreas rão cobertar pelos.
, órgãos públ,COs. ou ,nsuf":lentemel'lte nantldas pelo Estado

rSeus sen.lços e atIVidades desenvolVidos dlreclonarl-se pr,ontarlall'ente para o

I traball'>ador de baIxa rerda e sua fal'lT1la, e são oferec.dos atraves de a'llpla rede

fíSIca de Instalações e equlpaonentos para o atendlMe"lto das d,ferentes neceSSIdades
do trabalhador, ta,s como Formação Prof,ss,onal, alinentalião, saüde, lazer,
cultura

são Inúmeras bIblIotecas, gInáSIOS. teatros, audItÓriOS. clnelras, colônias de

férla.s, gab,netes medlcos e odontolÕglcos. restaurantes, escolas, hospItaIS,
maternidades

Mas, alem do trabalhador, do comérCIO e da ,ndüstrla, seu alvo pnnclpal, SESC,

SEf.lAC, SESI e sEHAl, aInda se preoctlpa'll c9'\Í'jl!c0munt7Jade em geral, pnnclpalmente

a da perIferia das cidades. onde oferef4íll a'jsesson;f, nUl'la tentat,va de encontrar
soluções vlãlle's para os problemas detectados, InclUSIve: Junto aos ,dosas

Ressalto, ainda, que os comerCIários e os Industriárlos braslle,ros formam uma das

!'laiores parcelas da população economícal'lente ativa Na <irea urbana representalll

50% de todos os trabalhadores brasileiros com vTnculo eMpregatfclo

~jID,"DA sunSTITIJTJ:Vl\.

Título IX

Da orde-n Social

Capítulo UI

Da Ed::caçào CO eu!tora

5ubsbtm..r o art. 377 (caputl pelo seguinte'

"Art. 377 - As instituições de ensino su

perior çoza.., nos ternos da lei, de ~I;tcns.

mia d~dático-c~enti'5ica. ad.,ln~$tra~lva ,
econô-nfca e financeira, obdecidos CI'i se_

guintes pr~ncipios:"

.n:STIFlCA~O

o ensino Sloper~or não está todo organizádo eM un~\'er!:!.

dades, preconinando o rúmero de instituições e faculdades ~sola_

das Como redIgido no anteproJeto, há discrl.I'I~'1ação quanto às In!

titUl.ções isola.das e d.i.\·õrc~a relatl.Vê'I"'ente à reaIl.darle educacio

nal brasile~ra.

EMENDA lP16229-7
I? Osvaldo Sobrinho

f'l Plenãrio

m-----------...~''"''''".".----------__,

~:I;~mll. AOITIVA

Título IX

Da Ordem Social
capítollo XII

Da Educacão e Cultura

Acrescer no artiqo 371 "caput," a e~t:'rassão "r.::!;,;eitE
do o direito de opção da família",

JCSTIFI~"'ç1\Q

o Estado deinocrát~co deve resooita::: as crenças, c~n\'iE.

ções e f~losof~a educac~onais da fanilia, não lhe ~npondo

instrução eM choque com seus pr~nc;ipios. po~s co"\st-ltui .;'ireit.o

natural dos pa~s a escolha da eãucação Que pretende para s~us fá.
lhos,
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Sub-stltua-sc o <lI t 383 pelo seguinte.

"Art 383 - As cr-cr-c ec s e omer-c t e r s , Indu~

tr-rdls e Ilgricolas siio rcspons.ivt:ls pC(Q Ilcr,Slno fundamental

pr;-csco I ar sr<ltu I to de seus cmprcgudos ( dos r-c sp ce e I vos depen

dentes, <l partir dos tt'ês anos de Idade, Il'ICdlillltc a nlunutcnçiio

de ~SCOlilS prÓPl"lClS, concessão de bclsc s de estudo ou contr,bul

,,;]0 com o sül~rlO educação, na ft'll'ma de leI"

TU•• ' .......,,·.··

DEPUTADO JOsE: LINS

Não hã como negar que a informática COM a sua po ter-.

cJ.éll~dade pode por CP' cheque dr.re.ícos ftmdarrentais do cídadão e da

faIl'íl~a. :E pzecnao , portanto, cuidar de proteqer esses direitos.

g) - A lei l~nu.tará o uso da Informâhca para prote

ger a honra e a inhmidade pessoal e fall'i1;i.ar dos cidadãos e o ple

no exeecãcí.c de seus .âí rei.tics ,

Inclua-se a seguinte alínea "g" no item VII (A privacidade) do art.

12 (Capitulo I do Titulo II):

PLENARIO

DEPUTADO JOS~ LINS

É pr-ec I 50 9<lI"'<lntI(' o ae c s s e Co pe r-m- ...ê:~

c i a de 811"'0 em qualqucl'" graU de er\51r\0. A gest~o ~ de oat.u

rc%.<'l. t~cnlcil. com pro" Imanto l"'e9ulilmentado em IC91~lilÇão pr2,

pri<l, ccnfo-me <1 nclture::'<l .Jul"';di~<l de entn dcdc lIlantcnedol"

da t'SCOld

resr IFI;:AÇ;\'O

"I - democl"at i ::.ação do acesso C" pCI tol<l

llênCliJ em todos os n~vel!> de ensino",

EMENDA lP16234·3
(l

f'J
~----------"'''''"''''".".,-----------

------,1 ce;:,;;~

I [DJ"i';';;;]

EtIEWA SU~:HlTtlTI\·"
T1TUl.:' 1'(

e" ~~2'-Hl~~;:lAL

~,W ÍTUl0 III
[',\ ECU;:'\;Ã~ E CULTURA

,~I"'.L./c...,.. l../I".~""'lo

[ll Plenário

rnenua-ee na Seção II do capítulo VIII do Título IV o seguinte.
I

p-=''';;;;=J
Qii'~07J

Sala das ccnu esôas , em 05 de maxc de 1987.

PLENÁRIO

DEPUTADO JOsE: LINS

lP16238·6

Art. 95 - Se um func~onãrio público, no exeecãcrc de

cargo que lhe foJ. confiado, ~nfrJ.ngJ.r, en relação a terceiros,

os deveres que o cargo lhe impõe, a responsabilidade recai, em

pr~ncípJo. sobre o Estado ou sobre a entidade a cujo serviço ele

se encontre. cabendo. no caso de dolo ou negligência grosseira, I

o d~re:Lto de regresso. Para xcav indJ.caç:5.o de 1.ndeniz<:l~ão arpara
j

o eXercíc~o do direito de regresso, não se exclue a via Judici

al ordinár1.ó1

EMENDA

o número de vacaaôos em drogas e o cceêrcac clandest!

no e tóxicos ::t:epresenta hOJe un dos maí,a graves problernCls que

rn<I1sinam a JU\rentudade em todo o mundo. A própria estabilidade

soc.i.aã e a segurança nacaenar ceneem a ser acateõas pela gen.=,

rill~zação 00 vícao, que põe em cheque. caila vez com mais ousa
da a , a nossa noca.ôaõe , C probletl'a merece pO::LS a atenção dos

ccns t.a tudnces

Art. - Const~tlle crime de natureza ~nahançã"el o f!!,

br~co, o transporte, ti :bnportação, a comerCiali.zação e o a.n

centa.vc ao consuno, de drogas de C!uatguer natureza, !;:Iara

ccnta-âr i.c ê lei O Go....erno protegerá a Juventude contra o vI
cio e cOJ.bLdi. por todos os meaoa , ancâus Lve através de acordo

com outros pai.ses, o uso de tõ U.COs.

s;.- d." " p.,<J,.'.lo V q.., T:('",-k
Inclua-se onde couber, t\AA ~I .J., 4( ) I

-a::.

ser.e das ceeuaeões , em 05 de maao de 1987

JUST I f I CAÇÃO

e 2!l.

Acrescer ee llrt. 3S1 os seguintes pür';srafos 12

rnE\t''\ "~ITJ\A

TírUl.:' IX
c.\ C:~CE"..\ S~O:l"l

cAPiTUle I11
l!,\ eCU~A';Â~ E '::UlTURA

t pr-cc I 50 não dup /, C:~,. me' os pur'<l .:l ob'tc!.:,

ção dos mesmos fln::>, cpecvc r tendo-ec a rede fiS1C<1 exr s eonce , 02

rol rue I 011<1 r I ::ação de ae s ece e ot ImI ::.açíio de resu Ieecros • A bo ISi!

de' 'li!'studu CGl'\St.1 tu' IlIIH:! I da úcscentl"'<:Ill ::'i:l~orv. CiJpil::' de tlt 1119I r

esse obJct I v e

"§ r e - O Sls-temü de bol!:t<1S de estudo "'80 cul"'ilo!:.

terl::'il repüssc de \c,·b<ls p;;", leus p.:lr,) entida

des pr r vcde s de en~lno ".

EMENDA lP16235·1
(1l

"§ 2 2 - O valor dos b ol s e s 'ter';,

-~ inegável gue o descaso e mesmo o dolo praticados I
por servidores públicos de vâraos ni....eã,s vêm preJudicando os l§;.'

gítmos interesses dos Cidadãos, sem que disponhamos de uma base

para coaba.r esses abusos. O dJ.sposit:l.vo chama a atenção desses

.servadcz-es do pOVD e do Estado. mesmo para as suas responsabil!

dades intrínsecas, nesses casos.

Sala das ccmesêes , em OS de maio de 1987.

d:-- Câ'J..d-o Z &-0r:,~ JiJiL.
Inclu<l-se (onde couber1 ~ p" I

Art. - Todc brasileiro têm o direito de desfrE.

tar de mcr-ada.a condigna e adequada, devendo os poderes públJ.cos

!"rC'-l"lv~re"" as condJ.çêies e !;'stab~lecer nClrmas para tornar poss.!.

vel esse dJ.reitCl, regulando J.nclusJ.ve o USCl do solo urbano, de

acordo com o interesse geral, para 1mpedJ.r a especulação

~--__- --..IT~/..usrr".~;:~' _..,

e" cob e I e c Il'1el'\to esta-de qualidade ofer-cc r do 011

tro, o custo de ensino

ta I con9~nel"'e." I
JU5TIFICAÇÃll I

_ A b c l s c de. e s t udo ccoec rt u r "Judil c e aluno t-,)-

rale c não ao estcll.lcletlll'cnto de cn s r nc Vedar-se o SI~tC'M.l do:.

bol s a s dlSCI I nll n<1 o c s t udo n t e pobre que ~~ Lsca '-om 00<;;;0 <1.:1 (,5

C'O I<1 p~b II cc ou serr v ItQrn<lt 1\ a onde csta n~o e li. \ stH'. -

O V<lI OI"', dol boIs,' deve COl"'respcnder ao C\lstO

('qulvillcntc n(, enSino pübllco, ptlra e\... t<11'" pr" 11~!Jrn.

DEPUTADO JOsE: LINS

substJ.tuam-se os paragrafos 29, 39 e 49 do art. 134 pelos s~\

quinte!::

fUT~/~U'Tff".;~a_----_----~

PLENlI'RIO

A sistemática federativa não funciona, hOJe, no Br~1
s~l. Em parte isto se deve à inteira falta de delimitação de;

atrJ.buições e responsabilidades entre as txes esferas do .po- I

der eXecutJ.Vo, fJ.cando, muitas vezes, uma delas à espera ou

à mercê dos outros: I
Esta sugestão dará a oportunidade de uma melhor def.!/

nição das alçadas desses podere~, enseJando, :9ualmente, c:oo

d~ções para uma melhor orientaçao da cooperaçao entre os quel

podem mais e os qlle podem menos.

Acrescente-se o seguinte parágrafO único ,ao art. 54,

do Capitula Ir do Título IV:

§ únJ.co ~ A delimitação de competencJ.as e atribu:IçÕes

e>.ecutJ.vasentre a Un~ão, os Estados. e os Municí.pJ.os rege-se P.:
Ias di$pos~ções desta ConstituJ.çáo e por lei complementar que

fi:-.arã, inclusJ.ve as áreas e condições para 2. cooperação en

tre a Un1.ãO e os Estados e MunicipJ.os, levando em conta a

busca de adequado desenvolvimento econômicO e de mais equãni

;:;:::m estar soe>al entre OS diversos Estados e regiões dOI

CONSTITUINTE Jost L:INS

E"~;~-:J

5i!'~01J

DEPUTADO JOSE; L1NS

!iala das Comissões. em 05 de maio. de 1981.1

lP16236-0

,....,...,,""',.,-co-------..-,
InclUa-se no art 54 do Capitulo IJ: do Título IV as seguintps

allneas

A casa própria é obJetivo iMedJ.ato e permanente de toda

farnib.a. A Carta Constitucional, não pode deixar de menc~onar

o deVer do Estado de promover u..-na polítJ.ca adequada para peE.

seguiJ: essa importante asp~ração humana#

a} - O poder público federal adotará .. com priorida

de, as medJ.das necessár1.as ao aproveitaJ'lento econômico e social

das nassas de â9ua represadas ou represâ:,eis por obras públi

cas nas regJ.õe~ de baixa renda, sUJeJ.tas a secas periódicas,p's!'

dendo, para 1.550, lançar. te1'lporariarnente. med1.ante lei, impos

tos ou taxas e'iipeciaJ.s sobre Jogos lotéricos ou não. aquisição r

de bens suntuâr:l.os, fumo, bebidas alccãl.:l.cas de consumo não po

pular ou sobre outras atividades que a lei def1.nir. I
b) Nas regiões de baJ.xa renda, SUJeitas a secas p~!

1::I.&11.cas, a União tomará a seU enCa1:90, conforme :or definl.do

em lei. parte das despesas COM a recuperação de terras particu-/
lares para seu e:ficii::!nte uso hidro-agríc:ola, por meio da açuda

gem, de poços, da irr:l.gação e da aSSJ.sténcia técnica e cred~t!

eia. A pa:rte da despesa assuml.da pela União será aJustada à ca-I

pacidade de invest1.rnento do proprietárJ.o.

EMENDA
Art 381 - As vcrb.:ts p~bllcas ser;:o d..st.!.

nadas ~s cscol.,s p~bllcas, Ô concessão de bolsas de estudo, ~ ti,!!

p/laç~o de atendimento e ~ qualificação dus "tlvldildes clt' enSino

e pCSqUIS.:l. em todos l)s níveIS.

"

E\lE\rA SUF:STlTUTlVA
TíTUl\:l 1X

D.\ ~r\C[\1 5~':1.\l

\:APírUl0 II1
L'A r['u~.t.;,\.:a E CVliUR.\

Substltull'" o art. 381, ellrnlnilndo O~ Ino.!.,

50S, pela !:>egulnte rl:dOl;;io

A 1,,0 I Si! de estudo, <lIém de d~~$cC'ntl .111-

%.:11"', const I tu I ilJ ud<l .::to <lI uno e Ilão <10 cstubc I cc Imento de CrU.I

no Vedar-se n bo 15<1 de L stut10 I mp11 Cu j mpecll r il CdUCclÇão dt' .11~

no car(.'ntl..' 110<; 10r.ll" .)nd<' n~o hou\e!" c"ool.:l p~bl,c.:l

Os IIlel50S I e I I -do olntepr-OJcto

dlsCr,mln<lçÕcs, reserv., de mCl"'cildo e proteção do Est.,do ~s esco

las oonrC!>slon"I~. qU<lndo este deve ser dlSSOCludo de Inst.ltUI

/iõcs rel1910sIlS, sem urrpllilr <JS co,\dtçôcs de <l.oesso c ,) IM~lhol"'l.n

de qUill1 dado, em todos os n; ve I S de modo gcncNl1 I ::'ildo.

___________ 1u'ol.~S1'....~lo

EMENDA lP16233·5
tJ Qsva,do Sobrinho J C:;~~·~
----"'..··"'·,,·'''·"''··,,·..----,1 &""--:-lP p'eninQ 1. /OBJ..llJ

EMENDA lP16232·7
tJ Osvaldo Sobrinho I G:~:·:=J

......",,·,..'''..'''''....--------,1 1iJ-.:-/·"o·--'f'J pI.nátio . QL _WR7 J

lS'4E\CA SUEHITUTlV.\

TiTUla lX

I!-A C'\CE\I S~~I,\l

iLA?iTULv 111

CA ECU:A;;.\~ E \:UlTUq.\

SubstltUl1'" o InCiso I do art. 372 pC'lo

seguinte.

o problema do Nordeste se1lllárido vem pesando como

mancha secular sobre a consciêncJ.a nacional. E; preciso encarar

com seriedade a busca de uma soluçê:o que anefl.1se os efeitos das

secas calamitosas que vêm contribuindo para perpetuagão do IMJ.OIj
bOlSão

l
de pobre.ta da Nação e infeUcidade d; _1ll.:.1hões de nordes

tinos.

§ 29 - O proJeto de lei orçamentária apresentado ao ,

Congresso Nac~onal observará entJ;'e outros, os seguintes r~ r

qllisJ.tos:

1 - Critérios conco:nitantes de anualidade e de bianu~

l~dade;

2 - ~quilíbrio entre receita e despesa;
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5 - Regionalização da despesa por região e por programa.

CONSTITUINTE JOSE LUIZ MAIA

III - conceder. créditos ilimitados e abrir Cl-"
ditos edrcâcnaí.s sem indlção dos recursos ccrrespcndentes , e -

IV - a criação de fundos de Qualquer natureza,

salvo em Lei Complementar Que o autorize, respeitado o disposto

no Art. 464.

ART. 291 - A Câmara Federal, o Senado da Repúbl!

ce , o Tribunal de Contas da União e os Tribunais federais aprov,!

rão suas programações financeiras I devendo os respectivos recur

sos estarem mensalmente à disposição de cada um.

PlENARIO

pj ement a r ;

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO E'''ENDADO: CAPUT DO ARTIGO 134 E SEUS PARAGRAFOS

b) segurança e defesa nacional;

c) manutenção dos Orgãos rederaas sediados ro

a) projetos considerados pnontários dentro

II _ eutor í aação de operações de crédito
por antecipação da receita, que excedam à quarta parte da receita

total estimada para o exercício, devendo ser liquidadas no prô

prio exerctcro:
III - alteração da legislação tributária

para obtenção de recei tasI~Ú~l~::~~POSiÇãO de recursos de uma co.
tegoria orçamentária para outra;

V - utilização de recursos do orçamento de ar!

gem fiscal para supra necessidades ou cobrir "déficit" nas Empre_

sas Estatais;

VI - ao Poder Público, a realização de despe _

sas ou assunção de Obrigações, sem que tenham sido incluídas no o!.

çamento anual.

ART. 288 - A abertura de crédi to extraordinár io so

mente será admitida para atender despesas amprev.ts ívef s e urgentes

decorrentes de guerra, comoção interna ou c'alamidade pública, c d~

verá ser submetida à homologação do Congresso Nacional.

ART. 289 - Os créditos espec í ars e extraordinários

não poderão mdícer como fOnte de recursos o excesso de arrecada 

ção , nem ter vigência além do exerefcão financeiro em que ..forem B,!:!.

torizados,salvo se o ato de autorização for p;romulgado nos quatro

últimos meses do exercício, caso em Que, reabertos nos llmites dos

seus saldos, poderão vrqer até o término do exercicio financeiro

subseqUente.

ART. 250 - E vedado:

I - vincular receita de natureza trIbutária a

Orgão Fundo ou Despesa, ressalvada a repartição do produto da arr~

cadeçãc dos impostos mencionados no capItulo do Sistema Tributário

Naclona.l;
II - realizar operações de crédito Que excedam

o montante das despesas de catutal, acrescido dos encargos da dIvl

da pública;

do Plano de Governo;

PlENARIO

A presente emenda visa a dar à seção uma reda 

ção mais concisa, remetendo o conteúdo polêmico para a Legisla 

ção Complelllentar.

Distrito Federal;

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENADO: ARTIGOS 286 à 291

OS ARTIGOS 286 à 291 PASSAIot A lER A SEGUINTE

REDAÇn.O: ART. 286 _ O Estado, como agente normativo e

regulador da atJ.vidade econômica, exercerá processo de planejame!!,

to permanente e abrangente, ao qual se subordinarão os Planos e

Orçamentos do setbr público, com a função de pros-cver o desenvol

vimento, a just.aça social e prcqress rva repução das desigualdades

interreg~Dnais, segundo o critério populacional
§ 12-05 Planos e ürçec-entcs deverão ser ela

borados levando em conta as necessidades e peculiaridades das d!

rerentes Reg.iôes geográficas do Pais e contarão com a participa 

ção dos diversos segmentos políticos, sociais e dos vários níveis

de Governo
§ 22 _ Para aplicação dos cntérios de que

trata este artigo, excluem-se, das despesas toteas , aquelas rela

tivas a

d) Poderes Legislativo e Judiciánoj

e) serviço da d.ív rda da AdMinistração Direta

e Indireta da União, mctus rve Fundações.

§ 32 - Nenhum investimento, cuja execução u!

t rapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia

inclusão em plano aprovado pelo Congresso Nacional, sob pena de

crime de respcnsab i Iãdade ,
§ 42 _ Lei Complementar regulará a vigência.

conteúdo, apresentação, duração, execução e acompanhamento dos Jll!.
nos dos orçamentos e estace.tecré critérios de manutenção do seuv~

lar real e de aplicação dos saldos orçamentários e financeiros v~

rif3.cáveis ao final do exercício, e defini~á a periodicidade e a

forma dos relatórios para acompanhamento pelo Congresso Nacional.

§ 59 - A Le1 Orçamentária será anual e deve

rá compreender as est Inat.ivas de receita e despesa, explicitar ol!

jetJ.vos e metas a alcançar com os recursos alocados e proccrcrc 
nar elementos que perní ten ver i rfcar sua integração com os plmos.

ART. 287 - E vedada. sem prévia autorização legi.!

CONSTITUINTE aoss LUIZ MAIA

Jat íve ,
I _ abertura de crédito especial ou su -

EMENDA lP16246-7
t:

~- -_-1.U~/JrJ1"nc.;i.~----------_,

r-r;~;"=:J

[ÇJ~~7ã!l

DEPuTAtlO cosa LINS

CONSTITUINTE JOSE LUIZ MAIA

PLENARID

era,

JUSTIFICATIVA

ART. 146 - •••

EHENDA HODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ITEM I DO ARTIGO 146

simpli ficar a redação, dando-lhe maior abrangên-

O objet3.vo da emenda é melhor adequar no

texto canstitucianal o princIpio da reglanalizaçà'o do Orçamen

to segundo o critério populacional.

PlENARIQ

I - Acompanhar a execução dos Planos e Programas

de Governo e Orçamento da União, para avaliar o cumprimento das
respectivas metas.

ÇAO:

Sala das Comissões, em 05 de maio de 1987.

Os movimentos surgidos do desespero popular nos

50, deram origem ã primeira Superintendência de Desenvolvimerr

to Regional (a SUDENE), experiência que não tardou a ser imi

tada por outras regiões. Embora o Nordeste muito deva ã SUO!

NE e a Amazônia ã SUDAM, forçoso ê reconhecer que eaees orgo!

D3.SmOS têm sido frustados ao longo do tempo, em seus obJet.!,

vos, recursos e atribuições, não passando bcje de uma espera!!,
ça que tocos enseaem revigorada, através de alguma medida In!
lagrosa. A experiência dos últimos anos tem mostrado que e!,

sa medida não surgirá sem uma modificação nos instrumentos ao!!

ministrativos atuais.

o que tem faltado à ação regional de desenvolviment.o ,

é uma base politica sSlida sobre que se apoiar, com autonom1a

e com programas e receitas próprias, capazes de propiciar CO!!
dições de gestão para a execução continua de prograJllas e~

senciais, cuj cs obJetiVOS se concentrem na remoção dos pontos

de estrangulamento às vias do deS~vl)lvimento econômico e s2,

cia!.

ART. 463 - O cumprimento do disposto no

artigo 286 sera feito no prazo de 10 anos, com base no cresci _

mento real da despesa de custeio e investimento, distriblJ1ndo _
se entre as Regiões macroeconômicas de fOrma diretamente propo,!.
cional à população, a parta da distribu1çãõ ocorrida no b3.ênio

1986/1987.

o controle da despesa pública pelo Congresso é fator
decxar.vc de estab3.lidade da economia e, em particular dos set~

res 3.nflac3.onário~ A norma é, portanto, essencial ao bon and~

menta das finanças nacaonaas ,

JUSTIFICATIVA

EHENDA HODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 463

O ARTIGO 453 PASSA A TER A SEGUINTE REO.a,

CONSTITUINTE ,JOSE I UIZ MAIA

~~C"A""/cc",..ic/'V"c~... Io

PLENÂRIO

A emenda corrige, tambêm o erro de Juntar, na admini.=:.

tração das Regiões, elementos ao zxecutuvo e do Legislativo ,

ao mesmo tempo em que cria as suas xepzesenbaçâce na câmara

dos Deputados.

Inclua-se no Título VII, Caoítulo lI, Seção I~~

~i~(,~dR.~ tA:M"CI'.~ fl'il~,),1~,~o-~

Art 286 - A adm3.nistração pública só pOderá co!!.

trair obx3.gações financeiras e realizar despesas de acordo com
a rea ,

§ 19 - salvo nos casos prev3.stos en 1eJ., o Governo não
em~t3.rá div3.da pública e nem contrairá empréstimo sem aueozzaa

ção do Congresso Nacion~L.

§ 29 - Os crêaiece para atender ao paga.";lento de Juros

e do pr3.ncipal de dtv3.das ecncreaõas , serão sempre 3.ncluídos na

despesa orçamentária, não podendo ser obJeto de enendas pelo

Congresso desde que se ajustem às le~s auecc-Iaaeavas a que cor

responderem.

~-_---_- TUTc""V""'o.clc-__--_--"_---,

EMENDA lP16244-1
f!J

EMENDA lP16242·4
f'J

=----------"""'""""",•.--------------,

~~'''''---:J

t:Ei~~787J

SALA DAS COMISSÕES; EM OS de MAIO DE 1987

PLEN1i.RIO

Art. 71 - A união, mediante lei corrplementar, poder§. cra.ac Re
giões Autônomas constltuidas por Estados que, raeenec part:;
de uma mesma realidade ecológica e cultural, necessitem de

ação especial para ajustar o seu desenvolvimento sôcãc-eccnê

roca aos níveis da r-êãí e nacional

111 - os recursos dest3.nados a incentivos a ativida

des econômicas, através de :fmtdos especIfiCOs;

IV - outros recursos definidos em Lea ,

Art. - As atuais SuperintendencJ.as de Desenvolvimen

to Regional serão ajusueãas às disposiçõe;

da lei complementar a que se refere o "caput" deste artigo.

(Disposições provisórias).

§ 39 - são recursos da Região:

11 - um percentual da receita tributária da União,

a ser fixado por lei:

A integração das regiões mais pobres ao processo de
desenvolvimento nacional, "tem sido uma das questões mais trau
máticas da nossa história politica. Apesar do indiscutivel d-;

sejo, tácita ou expressamente manifestado pela nação, po;

meios d3.versos, de acudir às regiões menos favorecidas em sua

difJ.culdade de acompanhar a traJetória econômica e social do

país; até hOJe, a despeit.o das bofIlbãsticas declarações de
apoj.o e das frustradas medidas operac-ionais f"ormuladas pelas

autoridades, o Nordeste continua, reconhecidamente, como una

das áreas mais pobres do mundo e a Amazõnia como uma das mais

abandonadas.

o controle da execução ~rçanentãria pelo Congresso,

função fundamental do Poder Legislat,ivo, requer um Con)l.mt'> mi'
nimo especificações, para ser viabilizado. Igual eXJ.gência p~

~e-se requer quanto ao pagamento da opcxtama dade da função ex;
cutiva, CUJOS obJetivos e metas devem ser claramente analisa-'

dos pelo congresso, pelo papel essencial que desempenham na

construção do desenvolvimento econômico e da justiça eceaaa , A

sugestão tem, portanto caráter de essencialidade.

Substituam-se, integralmente, os arts. 71 a 72, pelo que se~

gue:

§ 49 - A lei que crt.-r a Reg1ão dehnirã os cr3.térios

de aplicação de seus recursos por Est.ado Me,!!!
bro e a sistemática de ~provação de seus programas de trab~

lho.

§ 59 - O Governo Federal adequará, na forma que a lei

est.abelecer, suas politicas setoriais aos obj,!:
tivos do desenvolvimento regional.

§ }tr - O Congresso Nacaonaf pode emendar a lei orçamen

tária 110 que tange às despesas por programas, desde que não a!
tere a despesa global.

q-
§ )"/ - Salvo nos casos previstos em lei, a Lea, orçamen

tária não será modifica~ antes de seis meses após entrar em
vigor.

4 - nesunc dos prograI'las de que conste obJet~vos e 1l'I!.
tas;

Art. 72 - Os Deputados Federais eleitos pelos Estados

Membros da Região representa-la-ão, taml;lern

na Câmara Federal.

§ 19 - o Superintendente da Região e os seus AdJuntos,

um por Estado Membro, serão nc-ieeecs , respecti

vamente , pelo Presidente da :República e pelos Governadores p:
ra mandato certo, durante o qual pOderão ser demitidos em ftm

ção de voto de desconfiança das bancadas regional no congre~

so ou dos Estados na Assemblêia Legislativa.

3 - Especihcação quantificada das fontes de receita ,

inclusive -eI'lpréstimo se fOr o caso, da despesa por

programa e pelos diversos órgãos ou entidades apl!

cadoras, qualquer que aej a a natureza destes,

§ 29 - A Região será atribuida a execução de um ou

mais programas especiais relevantes, destinados

a apoiar o alevantamento da economia regional, e melhorar

niveis de renda e bem est.ar social do povo.

I - Um percentual da receita tributária dos Est~.

dos membros, fixo e igual para todos, a
estabelecido );lar lei;

EMENDA lP16241-G
tJ CONSTITUINTE JOsE: LINS
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JUSTIFICATIVA

§ 52 _ ( o § 79., inalterado )

§ 62 _ { o § 82, 10altendo )

-Parágrafo tlnico - 00 cargos e funções de

lIu::idliares da Justiça. pr~vistos nas leis de or

ganização judJ.c:1ária.. serão organizados elll cal' 

zoeira .. A leJ. assegurará a tais cargos e funções

remuneração minima em todo território nacional-.

3USTIFICATIVA

JUSTJFICllTIVA

F:1nalmente. tendo em vaaee as neculiar1dades~

~ em cada unaeeêe da Federação, ancâusave quanto ao
volume de trabalho do Jud1C:1árJ-o. J.mpossivel se tenha IOrem.y

ne eeçãc j,gJg!" em todo ":;;:)J.tórJ.o ~nal.

A explosiio demográhca do pais :1tlpõe. em alguns

Estados da Federação. e. eX3.8tênC:1i! d~ 'rr:1buna:1S de ,J'ust1.ça

com elevado néeeec de Desembargadores, como acontece em

são Paulo e R1.o de Janeiro. A Emenda Con!JtJ.tuc:lonal ne l/

69, no art. 144, anca se V. peevau a eXJ.StênC:18 de um órgão

especaea com número 1:1111J.tado de membros .. A experiênc:18

por quase uma década, demonstrou ser sat1sfatórJ.a. obvian

do os ãnccnvemeneea J.números de um Tu.bunal Pleno com com

posJ.ção, eeeasaedeaenee , numerose ,

o termo "AuxJ.liar da JustJ.ça" pcssua sJ.gnJ.ficado

amplo pal:8 abranger todos aqueles que prestam servJ.ços auxi,

Lae rea à adm1nistração da JustJ.ça. Em ce a s condJ.ções, tendo

presente a norma fJ.xada no artJ.90 198 IOcaput" - "as serven

tJ..8S da .JustJ..ça são prestadas pelo Estado" - dÚV:1da não exJ.!!

te es t e je a expressão "auxil:1ares da Justiça" empregada elll

seu eeneaee estrito. abrangendo apenas ° eerveneuéeae e de

mea.s ee evaeceee da JustJ.ça anvestaece em cargos ou funções

eraeôcs pelas âe a s de organJ.zaçâo JudJ.cJ..árJ.a. Daí a modJ.fJ.

cação sugerJ.da. De outra parte, não são os "auxJ.IJ.ures da

JustJ.ça" const:ltui.dos em carreira, mas os seus cargos e .!!!!1
~.

uê-se 80 parágrafo único do 8rtJ.go ill 8 sesum
te- reClação :

r.r T..T~NUIT.. IC.çlo __,

er=';~;'=:J

fY!~';mJ

PLENARIO

CONSTITUINTE JOS€ LUIZ MAIA

PLENARID

emJ5TITIlINIE JOSE' I !lI! MllIg

ALTERA A REDAÇAO 00 CAPUT 00 ARTIGO 104. E SUPRI

ME O ITEM IH. 00 §lSl 00 ART. 115.

A emenda visa suprimir a- idéia de

que os Constituintes estão legislando em cause propria, e aler

ta-os para a rotatividade sempre acima de 60% existente na Câ/lT!

ra e no Senado que pccere privá-los do exercício de uma função

executiva na eventualidade da não reeleição

I - INVESTIDO NA FUNÇAD DE PRIMEI

RO-MINISTRD, MINISTRO DE ESTADO, GOVERNADOR" DE TERRITORIO, SE _

CRETARID DE ESTADO. DISTRITO FEOERAL OLl TERRITORIO

JUSTIFICATIVA

EM~NDA MODlflCP.T1VA

DISPOSITIVO EMENDADO: ITEM 1. ARTIGO 112

ALTERA. A REDAÇAO DO ITEM I 00 ARTIGO 112

llRT. 112 - .~.

A introdução da expressão "diretamente ou atra-
vés de suas Comissões" permite a supressão do item IIl, do
§ H! do art. 115, obtendo-se o mesmo ere i tc ,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: CAPUT DO ARTIGO 104 e ITEM IIl. DO § 19

DO ART. 115

JUSTIFICATIVA

ART 104 - A Câmara federal e o Senado da ReptÍ

blica, diretamente ou através de suas Comissões, poderão ccn
Vocal' o Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado para pres

tarem, pessoalmente, 10formações acerca de assunto previamen_
te de termmado

Parágrafo üní cc - ••

EMENDA lP16249·1

tJ

,.".- TUTO/~UnlrlC.aO __,

r.r •••toi.�OfCo~llllofl~OO~III.O _

r.r__===C--.UU"O/CO~I'".o/l"'Co~'lIio ..,

EMENDA lP1625O-5
!!J

ê.'::=
§ 42 _ Apl!cam~se aos Projetos de Lei re rer r

dos no Caput deste artigo, no que não contrariem o disposto

nesta seção, as demaiS normas relativas ao processo legislatl

I - até Quatro meses antes do início

do exercfcfo financeiro, o Projeto de Lei orçamentária anual, em
conformidade cornos Lei de diretrizes orçamentárias.

11 - até doze meses depois de inicia

do um período de Governo, o plano de ação governamental
111 _ a qu~lquer tempo. outr es planos

a serem definIdos em Lei Complementar.
S ta - Orgánlzar-se-á Comissão Mista

Permanente de Senadores e Deputados para, sem prejuízo de outras

atribuições que lhe forem conferidas, examinar e emitir parecer

sobre os projetos de Lei referidos no eaput deste artigo.

§ 21l _ Somente na Comissão f.lista pod~

rão ser oferecidas emendas, as quais deverão:
a) ser ccmpatfvet com os Planos

com a Lei de diretrizes orçamentárias, ou com ambos, conforme

caso r
b) indicar a fonte de recursos, inclusive

quando incorrer aumento de despesa, sendo vedada, em qualquer

caso, a indicação de excesso de arrecadação.

§ 3!i! - O pronunciamento da Comissão Mista sE.

bre as emendas será conclusi vo e final. sal vo se um terço dos

membros da Câmara Federal ou do Senado da República requerer
a votação, em Plenário, de emenda aprovada ou rejeitada

~omissão

A eaería visa incluir diferença entre os prazos coo.§.

titucionais da apresentação dos orrerentes proJetos de Lei, e.::,

cluidos por incompreensão, naturalmente, e anc Iuâ r um prazo, o

do Plano de Governo, ficando os demais Planos para dermdção

em Lei Complementar
Visa, ainda, reorganizar as roéaas expressas na -red!

ção anterior, simpli racenoo-a

ART. 134 - Os Projetos de Lei relativos a orç-ª.
mentos e planos serão enviados pelo Primeiro-Ministro, ao Congre~

50 Nacional. para votação conjunta das duas Casas:

ALTERA A REDAçnO DO CAPUT DO ARTIGO 134 E SEUS

PAR.!tGRAFOS, ADEQUANDO AO ART. 99, INCLUSIVE. SUPRIMINDO. EM CONSg

QUENCIA. o AR1. 123 E SEUS ITENS 1 e 11. POR INCLUI-lOS COMO rrae
DD §~:;! M ""I.HY

-IX - Requisitar atos invest1gatór:1os cri
JlIina1s~ podendo acompanhá-los";

• O dJ.SpOs1t.1VO do AnteprOjeto eucct-aaa o M1nJ.sti
1'J.o PublJ.co. eanea , a "efetuar corrc1cão na Polí.cJ.a Jwh. _

ciária, sem preJuízo da permanente correJ.ção Jud:'cJ.~1"

A ettlenda visa à retJ. rada da pa rte~ deste
d~s~s;lt:1V~. P01S se trata de indébita :1nterferência do Hl..

nJ.ster~o PublJ.co em at:z..v1.dade pl:ôpr3.a e e'Xclus:1vll do Poder

JU~J.cJ.ar:1o. Desde o ImpérJ.o, as le:1s sempre atr:l.blJíram lIOS

JUJ.zes de DJ.reJ.to as funções de corregedores ee suas comfl'r

caso ou Varas, ber;'l como em todos os eeevaçcs JudJ.cJ.árJ.o$ 

(le:1 de 3 de dezembro de 1841 e os arts. 3 e 36 do Regula

mento de 15 de março de 1842 e decreto ne 276, de 24 de

lIlar~o de 1843). Trata-se de 8tJ.vidade f.1scahzadora enrci.

da por magJ.strados, em dec:orrêncJ.a de suas obr:1gações lun
cacneãs ,

,1USTIFICATIVA

.. Dê-se ao J..nC1SOII do artJ.go lll. ao tratar 13as

d
f un,:oes J.nstJ.tucJ.ona1S do MJ.nistérJ.o Púb1J.co. a seguJ.nte re
açao : -

r.r 'urO'~~I1I"C.lh--- _,CONSTITUINTE JOSE LUIZ MAIA

ART. 99 - Cabe ao Congresso Nacfcnat , com a sanção do Presi

dente da República, dispor sobre todas as matérias de competência
da União, especialmente.

I - fixação do efetivo das Forças Armadas,

11 - limites do tetrit6I'lO nacional; espaço aerec
e marítimo, bens do domínio da União,

III - deflnição dos objetivos nacionais relabva

mente a ação do Poder Púbhco, em todas as matérias,

IV - organização administrativa e judiciárig da y.
ní ãc e dos Territórios e a organização judiciária do Distrito Fe
deral;

V =: critérios para classi ficação de documentos e

informações oficiais sigilosas e prazos para a sua desclassific!

çãOj

VI _ orçamentos, planos e programas nacionais, r~

giooais e setoriais;

VII - tributos, finanças, câmbio. moeda e crédito,

VIU. cr reção , transformação e extinção de car ..

90S, empregos e funções públicas e Fixação da respecti va remuner!

çêo , ressalvado o disposto nos arts. 107, item V, e 108, item IX.

JUSTIFICATIVA

EMENDIl, MODIFICIl,TI'iA.

DISPOSITIVO EMENDADO: ITENS DO ARTIGO 99.

SIMPLIflCA fi REDAÇM DADA AOS ITENS DO ARTIGO 99.

EMENDA lP16251-3
P

rr'~~;:J

fUj;~7ã?J

CON5TIT1!TrUE JnsE' I !lI! MAIA

CONSTITUINTE JOS~ LUIZ MAIA

... SUPRIME O § 11l. E SEUS ITENS. DO ARTIGO 115.

RENUMERA O § 22 COMO PARAGRAFD IJNICO E ADEQUA SUA REDAçno A REF~

RlDA SUPREssno.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSl1IVO EMENDADO: l1EM XVI, ART. 100

SUPRIMA-SE O ITEM XVI e SUAS AL!NEAS, 00 ARTIGO 100

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO Ef.lENDADD: § 121 E SEUS ITENS, DO ARTIGO 115.

A matéria descrita na alínea a já é ctij e tc de
aprovação pelo Congresso Nacional dentro da Lei de Orçamen

to e a tratada na alínea b não e exequíve l pelo Orgdo leg~s

lativo do país, mas pelo Executivo -

PLENARIO

JUSTIfICATIVA

EMENDA lP16247-5
l!J

EMENDA lP16248-3
tJ

ART. 115 .~~

§ 12 ( SUPRIMIDO COM SEUS ITENS I A XII

parágrafo I1nico - Poderão ser criadas Comissões

Parl ament ar-es de Inquérito,con
poderes de investigação pró

prios das autcr i cades juo.íca
ais, pela Câmara Federal e p~

lo Senado da Republica, em CO!!

junto ou separadamente, para a

apuração de fato determinada e

por prazo certo I med~ante re

querimento de um terço de seu

membros, sendo suas conclusõe
encaminhadas ao l-hnisterio P.Q
blico para o fim de promover a

responsab~lidade c~vil ou cri

minaI dos infratores, se f o;

o caso.
JUSTIFICATIVA

As competências das Comissões podem e devem ser ma

téria de regimento

A emenda visa simplificar a redação, tendo em vista

que muitos f tens tratavam de um mesmo assunta, apenas deta1t'E!l
do-o desnecessariamente

EMENDA lP16252·1
f? bul! 1".0: !In é Aç,ç.

f?

AC'res~a"se ao art::1go n2. o seguJ.nte parágrafo •

"§ 5~ - Nos Tribunais de Justiça com núme
ro superior a vinte e C:1DC<.0 Desembargadores se
rá constituído órgão especiDl~ com o mínimo de

onze e o,máximo de vinte e cinco membros. para

o exe~1ê:io das Iltribu1.ções adtunistrat:a.vas

jurisdicionais do 'lr1.bunal Pleno".

••,d""'JOO~""~O"U"O~lal~

P/~.ór-oo_....._-..•._-,----------,
i)i:;e PO artigo 1m! ·caput". dispondo sobre os

Estatutos 13a MagJ.stratura,a seguinte redação:
.~rtigo 188 - O Estatuto Jud.dico da Ma 

gilltratura ;;erá defin:ldo, no âw.bit.o federal

em lei de :lniciativa do Supremo Tribunal Fede

ral e, no estaoual. ew. leis complementares de

iniciat:;r.lI'i:S dos Tribuna~s de Ju~ti~a.res:,e:ti
""OS, obse~dos os segU1ntes pn.nC1pJ.OS •

JUSTIFICATIVA I

A 1ll0d1fJ.cação vJ..sa propJ.C:J.a"t' ao estatuto esta-

dual a autOhom1a para estabelec1mento de sua Just.1ça, r'e.§.

peJ.tadas as regras constJ.tucJ.ona1S, mas atendidas as pecy

lJ.arJ.dades ~ocaJ.s das unJ.dade:s federadas. Há absoluta :1n
conven:1êncJ.l1 no tratamento homogêneo de realJ.dades heter.sa

gêneas~ na adml.nJ.st:ração da JU8t:1ça. Bv~ta-se a "tnalfada

da tendêncJ.a unitária contra a Feàeração e o que é p.!.J.or,

a tendênc:1a maqul.avéll.Ca, para nac10nal:lzar as justl.ÇôUI
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estadua:Ls" (SAMPAIO 06RIA, "Comentán.os à Consto de 1946"

ee , 1960, valo lII, pg. 524). O Professor cosà FREDERICO

I!AROllES observa: "no que conceme ao Poder Ju:hciário, li Consti

tw:.ção de 1934 foi o órgão matrn de oriIe prcvaeree as intraru.s5Ões

eeêe vez naiores, na leg1Slação estadual de orgaruzaçào jtxhc.uíria ,

e que cu1mJ.natamcca a Elrenda Constl.tue1.onal n! 7. e can esse ucru;

trergo leg1~1~tivoque é a tel. Orgâruca da MaglSt1:"atura Nac:l.onal"

("ConstJ.tw.ção e ConsutWJ"lte", 00. RT, S. PaUlo, 1987, P3. 55).

EMENDA lP16258-1 ..... ----,
t= 6<)\ IbE~hE ÂhÇ- ª,n.lú~ I rrYi'''':J
t!J I ffii'gmJ
r.r----------7IIJO'.uln"l:~io __,

Supnma-se o i .1!:. do art.1go ill.

céeac , Trata-se de l1.ll'JJ.tação .1.ndJ.spensável, tendo em vista

as elevadas funções do JU1.Z, eXJ.gJ.ndo ae je colocada, seepee ,

como fundamental, na va.de profJ.ssional do HagJ.strado.

A inclusão da letra "d" tem por finalidade eri -

gJ.r em pceceaec constJ.tuCJ.onal vedação de J.mportânC16 A
conservação do prest;ÍgJ.o dos membros do Poder JudJ.c:LárJ.o~

Finalmente. o texto apresentado nesta emenda

eeancaee com aquele proposto pela SUb-CO,l/Ussão, ~pena~ com
e diferença de ofertar ao Supremo Tr1bunal Federal, co-

rno órgão miix1.mo da Hag1stratura neeacnea , a in1C::l.ativa do

processo legl.slat1.vo, em âmb1to federal.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de d:LspositJ.vo de ;Índole processual,

Com topografia própna na leg;slação or6inária.
f'J PLENARIO

.l.n""'/I:O~1S•••/IU.~••'..io ~

E'~"õQ

f!!C~6MJ

EMENDA lP16256-4
['J 06Z·oIlo...oç A(-,ç Q;,niAJGoc

Dê-se ao artigo .lli a segu:Lnte redação :

Com eEe1.to, os JUJ.zados eSpee.I.81.S devem ser eri2.

dos por leJ., cabendo a esta dJ.sC1.plJ.nar o seu func1.onalllE!n _

to.

Outross1m, a própt'J.a redação atual do § 3!! do

art. 193, cuja supressão se pretende através desta emenda ,

ererece , mesmc no cempc processual, s:Ltuação l.nus1.tada:

jU:LZ antecipa o seu errt endamerrto e, em 48 bcres , lavra

sua sentença e esta, vanee a ser impugnada por qualquer das
partes, dará ao -prccesec "o ea ec comum prev1lSto no respectj,
vo Cód::tgo" ~

TU.O'."OT' .... OÇ.O, ---,

EMENDA ADITIV,ll

_ incluir no art1go 328 do Projeto de Constituição o seguinte dispo

sitivo

VI _ criação de bancos t'lun!c1pais, locais e regionais que

terão are rerênc i e na obtenção de concessão e na eapt!

cão de recursos na sua área de atveção,

JU5TIFICAÇAO

-Artigo 255 - As Pol:ic.ia3 de Investigações
Criminais, anteriormente denominadas de Poli _

Cia15 C:Lvis Estaduais, são in!ltJ..tuições permanell

eee, organizadas pela le1 e eeeeaneeae, ressal

vada a ccepecêneaa da União, a exercer a inves

tigação 'de il:icitos previstos na legislação ~
nal comum, como aux.1.1.1.ar do l'oder Jud.1.ciário na

eepeeeeêc crim.1.nal, nos limites de sua circuns

crição, sob eueceaeeôe dos Governadores dos t:s

tados, dos Territórios e do Ditrito Federal".

EMENDA lP16259-9
t' 6~, lbl-"n., [jh C O:~:·A.J 6<>,-

Suprima-se o~ do arugo ill.

JUSTIFICATIVA

A oligopo1l.zação do setor financeiro tem concentrado a pclI

tica rannet ar La ao atendimento dos interesses dessas corporações. A

única forma de combatê-los é pela criação de bancos reglonais e

municipais que, atíerrt I ficados com suas respectivas regiões, terão

melhores condições de servir à intermediação do crédt rc.ue out.ro '

lado, a fragl'lentação dos estabelecimentos de c rédi to leva ao apr411

fundamento do processo democratico poa s amplia o s.í s t ene de livre

mercado precom aedc pelo modelo capitalista

r'~~õCJ

flDJob

[=Ç~;"':J

fl?!°M

.~UO"'O/~:W'...~/."""O.'"lio ~

'~I..k"'/~O.."".olI~....,,.io ~

""""...,.',,',----------,
EMENDA ADITIVA

introduZl.r no ProJeto de cons~itul.çl:io os seguintes disposltivo~

- MP &.f"'ItLloIíi, d.o 7<'h.e.:> Jl: ....d<. """'~~, •
Art _ O Conselho F'ederal da Hagistraíura t r:om sede na capital.

União e jurisdição em todo território nacional, compBe-se

JUSTIFICAÇA.O

VI _ submissão da anternedtaçãc financeira aos interesses nacionais,

ao processo p!'odutivo, a ampl.lação das rendas salariais, 110

crescimento do mercado e a distribuição de renda.

Se o dispositl.vo bUSCÕl tornar transparente a ad"ll.nistração pú
b1l.ca, e consequentell'ente submetê-la ao contIole da sociedade, ímpãe

se taMbém a divulgação das vantagens percebidas pHns servidores, já

que é através destas que se amplia'J descomensurada e ilegalmente

ganhos de l'l'ultos privilegl.ados

1Iuo/'''..I''1:0;.0, ---,

JU5TIF"ICAÇAo

EMENDA ADITIVA

_ acrescentar ao inr:::lso Il do artigo 381 do Projeto de Constituição

a expressão "e sejam administradas com a partieipação da comuni

dade"

JUSTIFlCAÇAo

Nos últimos eoos a política econâl'licêl do governo tem sl.do ol'ie~

tada para atender priOritariamente as .lnteresses dos rent1stas e dos

banqueiros, em detrimento dos lnteresses do conJu"lto da população br!!.

s~!e!ra A .lnterlJ'ediação f1l1anceira Que é atividade secundária no sj~

tel'la econõ"lico, passou a se! a principal, subire tendo todas denals. A

previsão constitUclonal proposta pela enenda, visa impedir aos diri_

gentes da política econôl'1ica voltar as decisões de governo contra os

_interesses nacl.onais

EMENDA ,llDIT!VA

_ acrescentar ao aJ"tigo 296 do Projeto de Constituição a expressão

"e respectivas vantagens".

A emenda vr aa tornar obrigatória a p a r t LcLpaç ão de reoresentan.,
t es da nc-nun Ldade na ad'llinistração das escolas comunitárias, rr ran-
t rcmces e confessionais como condição adicional para o r eceb í e-ent.o

de verbas públicas

~ incluir no artigo 328 do Projeto de Constituição o seguinte inciso.

EMEI"<DA ADITIVA

f'l PLENARIO

~-_-_-_---_uno/~"..'''.O;.O---------_~

EMENDA lP16264-5
tJ VILSON SOUZA

EMENDA lP16266-1
l'l VILSON SOUZA

['l PLENARIO

r;r JUTll/... uorI:O•• O. --.

'.I~"'O/pj';;;~~O;;;".O

'~I.'''''/I:O.,..lol'"'1:0I"••1<I

t>ie.N~""'~O

-a) - exercer,. ainda que elD disponJ..bilidade"

outro cargo ou função pública, salvo um, de ma
gistério:"

JUSTIF:ICAT:IVlI.

Dê-se ao parágrafo ún1co do art1go .!2Q 8 sequan

te redação :

"parágrafo Onico - No primeiro grau de Juri1!,

dição" a vJ.ta11c:a.edade será adquirida apÓs dois

anos de exercicio, não podendo o juiz, nesse pe _

riodo. perder o cargo senão por proposta do TrJ..b.!!

nal a que estiver subordinado. Poderá o Tribunal,

ou o seu órgão especaea, antes do térJrl1nO do pe _

riodo de dois anos, prorrogá-lo pce mais um ano ,

na forma que as 1eis complementat'es previstas

artigo laB dispuserem".

JUSTIFICATIVA

No períoelo do estágJ.o de doJ.s anos, p<3ra ating1.r

o vJ.talJ.cJ.1mento. o JU.I.Z SubstJ.tuto passa pelo crJ.vo do Trl.

bunal a que pertence. No caso de prat1.car falta ou desv~o
de conduta. às vésperas de completar o período h.xado na no!:

z:la const~tlle~onal, o l'rJ.bunal estarJ.a impedido de eXerc1tar

a sua at1vJ.dade censórJ.a. lsto porque, pelo decut'so do tem

po, a vJ.tahc~edade se perfaz e o E. $UPRE:MO TRI.aUNAL FEDE

RAL Já decJ.dJ.u. unânJ.tlemente. por sua C. 2a. Turma, ser J.n

dJ.spensável a d~fesa do s1ndJ.cado, }'sem preJuízo do caráter
5J.g11oso do proc:ed1:ento e do resguardo do segredo quanto

à fonte de J.nfot1:lações" (RE nl 100.912-8, de são Paulo, "J.n"

"Junsprudênc:.a do 5'i'F". ed. Lex, voI. 90/108).

"d) - ter procedJ.mento incompative~ COl:! a

dignidade, a honra e o decoro de suas funções;-

A fJ.scal.J.zação orçamentárJ.a e fJ.nanceira possui

o controle intel"no de cada TrJ.bul"lal~ eX1.st.1.ndo o controle

externo por parte do Tq.bul]al de Contas.

Destarte, sem o m;ÍnJ.mo propósJ.to ae ya tal f1.sc.à

l1zação exeecaõe , como pretende o dJ.SpOSJ.t1vo, pelo Poder

LegJ.slativo. Trata-se de indébJ.ta .1.nterferência de um Po 

der na adrnnJ.stração de outro.

A redação do AnteprOJeto não lJ.mJ.ta o exercício

de cargos do magJ.stérJ.o. Com a nova redação. segue-se o SJ.S

tema de permJ.tir a acumulação, llpenas, de .!!!9 Cargo de magi;

Dê "'se à letra ".=!" do inciso n do art. 190 li

segl.unte redação e acresça-se €:I. letra -.2" : -

• Port<3nto, J."'ld1Spensáve1 se abra ao Tr.1.bunal li p0l!.
sJ.bJ.1J.dade de prorrogar o prazo, antes do térrnl.no do do biê-

I
nio, para possJ.bJ.litar o ex~rcícJ.o de sua competêneia em

apurar os fatos, assegut'ada ao Mag1.strado não v1talíc1.o a
defesa, conforme decJ.são da Suprema Corte.t ced:z.ço na doutr,l.na nacional e est-rangeJ.ra, que

e lJ.nha de dJ.ferencJ.açâo entre a polícia preventiva e

paI!ci" JUdl.c:u3rl.a está, e sempre, na ocorrênc:z.a ou não
do ilícito penal. Se um órgão estJ,ver no exet'cícJ.Q da~

vidade polie1al preventiva e ocort'er a 1nfração penal que

não conseguJ.u eVJ.'tar, nada Justifica que ele não J>asse ime

diatamente. a desenvolver a at1vidade policial JUd1CJ.á't'1l'1_

JUSTIFICATIVA

Da{ porque a denceunecãe "Polícias de InvestJ.ga

cÕe!l Crim1na1s" ser naa.e abrangente que a atual detlomJ.t1açào

de Pol.íC1B9 CJ.vis, como consta do texto do AnteproJeto, po.!.

que quelquer érgão polJ.C1al, obrJ.gatoriaClente, seJa CJ.V1.1 ou

mJ.litar, deve ocupar-se, no l1mJ.te de Sua competêncJ.a legal,

pelo eenes , da r~p't'essão imedJ.ata ao ilícito penal COtllo au

xJ.liar da Justica C't'1tDinal, Como se verá da tmenda e sua re"g

peetave Just.J.fJ.cação apresentadas ao artJ.go lli (Cf ALVARO

LAZZARINI e OUTROS. "m'' "nsrec ec AdmJ.nJ.stratJ.vo da Ordem P.!!

blJ.ca", Forense, ze, ed., 1986).

r -
:rI - ~~.

11:Z- ~ ••

IV -,"Pol!c1as de Investigações Crill11nais".

Dê-Be ao artigo 252 • .1.ncJ.so n a seguJ.nte redação:

Não é, portanto, na melhor Clout'rJ.na, a qualJ.fic~

ção do órgão pol:z.c1.al como de l.nllest1.dura CJ.vJ.l ou tulJ.t:ar

que :unpl1ca, necessàr:Lamente, no exe't'c;Ício de atividade dl"

poIIcl.a lud1ciáda ou de polícia preventiva.

Causa estranheza constar da redação do atua.l ar

~"9'O~2S5 a previs~o de q~e as equJ.vocadaoente denomJ.nadas

Pol).,cJ.as CJ.VJ.S sao destJ.nadas a exercer a "repressão cri

!linal"~ Essa previsão está a permitir que agentes pailiciais
tenham atr1buisôes próprio.s da Justiça CriI!nJlal, porque #

como sabJ.do, a POlicia só prepara a repressão penal (JEAN

RIVERO,entre Out.ros autores de nomeada), estando ligada à
administracão da Justica penal de modo a Constituir 1UDa dJ.

reta emana cão dela J.nd1scut1.vclmente coordenada à esfera

iur1sd:Lcional sem que a polícia tenha ativ1dade de natu't'eza
jurifld1c10nal devendo isto sillJ ser eont1:'olada pela auto

ridade Judiciâna e d1rJ.gida a fornecer a esta um pnllleiro

material de avehguacão (cf. CARLO CONSONNI FOLCIERI,"apud"

ALVA~O LAZZi\RI~.l e OUTROS, "J.n" ItDJ.reito At3I1lJ.n1.strát1Vo da
Ordem PúblJ.ca". ed. Forense, 2a. ed., 19B6).

Art1go 252 -

JUSTIFICATIVA

A Emenda substJ.tuJ. a expressão "POlicias Civis"
constante do J.n;ÍcJ.o do dJ..sposJ.t.1.VO do art:Lgo 255 do Ante _

projeto da ceea.ssâc de SistematJ.zação, por -Pol;Ícias de In

vestJ.gacões Crim1nais", segUJ.ndo li. denolll.1.nação dada ao are

case IV do artJ.go 252, por outra t:menda, ora apreSentada,

sendo a lllaJ.S adequada à atividade-fim dessas organu:ações
polJ.ciaJ.s eaeeõuaas ,

O que, em doutrJ.na e na prát1ca, qualJ.fJ.ca em

pr;:evtmtiva ou ,udiciárJ.a é - e J.sso sempre deverá ocorrer _
li ativJ.dade de policia desenvolvida em In meSma.

EMENDA lP16257-2
f:J 6ui14~,; /).('1ç (b.~o;'AJG9C

r,y---- JU.O/./lJ.'''':l
tlO
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Art

EMENDA MDDlrICATlVA

As forças armadas devem estar: necessar íeeente submetidas à
sociedade, e conquentemente ao poder civil A emenda proposta r!
produz integralmente o artigo 414 da Comissão Provisória de Ea-.

tudos Constitucionais
A omissão do pa'tágrafo único impõe-se pelo fato de que, sen

do o Presidente da República o Comandante Supremo das forças Ar_

macas, não pode ter este comando Hmltado tão somente à direção

da poliUca de Guerra, pois, como lembrava CLAUSCHEWITZ, este "é
um assunto tão sério que não pode ser de!:<ada na mão de generais".

§ 12 _ O Tribunal Superior do Trabalho será composto de pelo ee
nos dez.essete Ministros, nomeados pelo Presidente da RepQ
blica, após aprovação pelo senado Federal, sendo:

a) onze togados e vf t a HcIcs j aendc sete dentre JUÍZes da cal'
ref ra da magistratura do trabalho, dois dent re membros d;

Ministério Público, e doiS dentre advogados com mais de

dez anos de exper.í ênc i e , em lista tríplice organizada pe

la OAB
b) seis classistas e temporários, el"l tep>:esentação paritária

dos empregados e empregadores, escolhidos pelas Confeder~

ções respectivas

JUSllFICr.Çl'io

EMENDA MODIFICATIVA

A emenda visa perní tf r que o número dos juízes do Tribunal

Superior do 'r rebemc. possa ser ampLaaüa no fut.uro, sem necessidade

de alteração do texto constitucional, como consta do dispositivo'

orlginal
De outro lado, submete a indicação dos Ministros à epmve

ção do Senado Federal, tornando sua conpcarçãc ne i e democrática

Finalmente atribui a Ordem dos Advogados do Brasil e às

Confederações dos Trabalhadores e Empresários, a competência para as

indicações de seus representantes no Tribunal

JUSTlrICAÇ.Ao

§ 49 _ As ccnt r íbuí ções de melhoria serão exigidas dos proprie ..

tários de imóveis beneficiados por obras públicas, tendo

por limite total a despesa realizada e como limite indi_

vidual o 'acréscimo de valor que da obra resultar para

cada imóvel beneficiado

JUSTIFICAÇAO

EMENDA ADITIVA

_ dar ao § ae do a.rUgo 257 do Projeto de Constltuiçi!Jo a seguinte

redação'

TuTonun"'..;i.- ---,

A emenda visa proteger o cidadão de U'll tributo que, dos mais

justos, deve ser técnica e corretamente aplicado

A contribuição de Melhoria tem fato gerador complexo. Para

ele devem contribuir, além da .reafIaacêc de obra pública, que des

ta haja incremento de valor do imóvel.Oe outro lado, a quantificação

"do tributo deve estar limitada exatamente até o valor individual des

se acréscimo, sob pena de o contribuinte ficar obrigado ao pagament~
de uma contribuição, que não lhe trouxe nenhuma melhoria

A redaçi!lo acima, ccnrespcnde ao inciso 11. do artigo 18 da
at ua I Constituição.

_ o § 12 e aj Irveas a) e b) do artigo 212 do Projeto de Constituição

devem ter a seguinte redação

EMENDA lP16273·4
~ VILSON SOUZA

l:: PLENARIO

L-~_---= __.JI r=!~~';;~

".u••",....."."'''...i~ ..,·1 f'lE7ii71FJ

EMENDA lP16275-1
l: VILSON SOUZA

PJ PLENÁRIO

tG~~;'~

u';807J
EMENDA ADITIVA

TIUONllITlflCAÇio

....."" .. I< ... '.liO/I..CO..'..1o _,

- o § 411 do artigo 378 do Projeto de constituição deve ter a

seguinte redação.

§ 42 - Os Municipios se passarão a atuar em outros níveis de

ens i nc quando as necessidades do ensino fundamental e

pré-escolar es tf ve-en plenamente atendidas

EMENDA ADITIVA

'1oI....../C.....siM.U.<...II.1o_~-----_,

_ incluir ao artigo 204 do Projeto de Constituição O § .32 com a

seguinte redação

§ 3Q - Os Ministros são eleitos para um mandato de 9 (nove) anos,
renovando-se a comcos Ição por terços de três em três anos,

vedada a recondução

JUSTIF"ICAçAo

EMENDA ADITIVA

Com a criação d;l Justiça Agraria, deverá co-npe t Lr ao Ministé

rio Público federal o r ícf er perante esta ju~t1ça especializada

EMENDA ADITIVA

JU5TIFICAÇAo

JUSTIflCAÇM

JUSnF"ICAçAo

§ 69 _ Qualquer cidadão podera representar ao Procurador Geral

por omissão, abuso ou excesso no exercIcio de suas atri

buições dos representantes do Ministéuo Público -

A emenda visa tornar explícita os deveres do Município

cara com o ensmc pre-eaccfer

A vitaliciedade nos Tribuna~s Superiores lmpede' que estes

renovem-se cereenent eeente , e estejam crôxmcs à evolução e neces

sidades. da sociedade Como órgãDs da soberania, os iribunais devem

na sua ccrnpos Ição .re t LetLr a diversidade ideológica, e ao mesmo

tempo, pela renovação perlodica estarem submetidos ao controle so

cial

_ incluir no inciso I do artigo 231 do Projeto de Constituição a
expressão "Justiça Agrária"

... incluir ao artigo 233 do Projeto de cons t í tuí çãc o § 62 com a
seguinte redação:

A emenda visa explicitar necení snc de controle e correção
na atuação do M~nistério Público

r,r-----------,u,.'JU!r.,lC.~;:. ~

(!J PLENARIO

EMENDA lP16271·8
l: VILSON SOUZA

de quinze membros, eseolhidos dentre brasileiros natos

maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jUrrdiC~
e reputação ilibada. E! assim indIcados

I - dois pelo Presidente da República,

II - dez pela Câmara dos Deputados

a) quatro de sua livre escolha,

b) dois dentre nomes indicados pela Ord<:m dos Advogados do

8rasil, em lista sêxtupla, dentre advogados com mais de
quinze anos de efetivo exercício da orof i ssãc ,

c) um dentre os nomes indicados em lista t r Ip Lice pelo Su
premo "Tribunal federal,

d) UM dentre os nomes indicados em lista t r f pLí ce organiza

da pel-o Super ror Tribunal de~ Justiça, .. -
e) um dentre os Ministros dos demais Trlbunais Superiores

da UnIão;

f) um dentre os membros do Ministério Púb Lrco Federal, em

lista tríplice, com mais de quinze anos de efetivo exe r
dcio da função 

III _ três pelo Senado Federal, sendo

a) dois dentre Desembargadores e Juízes estedus rs , com mais

de quinze anos de efetivo exercício da função.

b) um dentre os meebr-cs do Ministério Público dos Estados,

com mais de quinze anos de efetivo exercicio,-!!d'Urlllll:-Wl._J

§ 111 - Os conselheir~itos pare um mandato de seis

anos, rencvendo-se pela metade de três em três anos
vedada a reccnouçãc '

§ 21:1 - O Presidente do Conselho sere eleito por seus membros,

para um período de dois ancs.veoeda a reeleição.

- Compete ao Conselho federal da Magistratura

I - indicar os ministros e elaborar as listas de indica
ção para os Tribunais Superiores da uorãc e para 0-;;
Tribunais r'eoe raí s Regiona~s, nos termos desta Cons
tituição e da Lei Complementar, -

II - nomear os juízes federais e os representantes do Mi

nistetio Público Federal aprovados em concurso, pa-=
ra o exercício de suas funções;

III - transferir, remover e prceove r os juIzes recerars e
os membros do Ministério Público federal, nos ter _

mos desta ccnst rturcãc e das Leis Orgânicas,

IV - determinar e organizar a realização de concurso pú

blico para o preenchimento de cargos ele Juízes fede
rej s e do Ministério Publico federal 

V - acompanhar e supe r vI eLona r- a atuação do Poder Judi

ciario e do Ministério Público em todo territorio '
nacional;

VI - encaeunher à Câmara dos Deputados e ao Congresso Na

cional projetos de Lei para a criação de Tribunais7

Regionais Federais, tribunais neníonars 'do Trabalho,

Varas, Juízos e Juntas de Conciliaçi!Jo e Julgamento,

das Justiças administradas pela União, e sobre normas

de organização judiciária e processuais,

VI! - manifestar_se sobre os vecc íeeotos e vantagens dos mem.,

bros ~o Poder Judiciário e do Ministério Publico, e apro

var a proposta orçamentaria a ser encaminhada ao Con9re;
so Nacional no que se relaciona ao Poder Judiciário e 1-11
tiistério Público federal, -

VIII - conhecer de reclamações contra os membros dos Tribunais,

Juizes Federais e Estaduais e Membros do airu s tér í o Pu
b1i~o, podendo avocar processos.disciplinares, cet ereu.,

nar a abertura de processos disciplinares contra magis_

trados e membros do Ministério Público de Qualquer Ins ,

tênc ía, e aplicar as penas cabíveis, podendo determinar

a disponibllidade, aposentadoria de uns e outros com

vencIeentcs proporcionais ao tempo de serv i ço , e a exo;
nereção ,

IX - outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e
nas Leis Orgânicas

JUSTIFICAÇM

A criação do conselho Federal da Magistratura, inspirada
na organizaçi!Jo judiciáriA da Itá119 e de Portugal, visa garantir
maior autonomia e independência ao Poder Judiciário e ao Hmf s t ér In
Público.

No sistema atual, há excessiva ingerência do Poder Executi
vc sobre o Judiciário, que vai desde a transferênCia e remcçãc dos

JuIzes, até a nomeação dos MinistroS do Supremo Tribunal federal

Na emenda proposta, o Conselho Federal da Magistratura seria

o órgão com competência para organizar e estruturar O cocer JLldlciá_

rio e o Ministério Público federal,livrando-os da ingerência dos de-

m:j: pod::e~onselho competirá a indicaç~o de Ministros para os Tri_

bunais Superiores, a nomeação, transferência e promoção de juízes e
promotores, a realização de concursos públicos, a iniciativa de propor

a criação de Tribunais e Juízos, a meru res taçãc sobre os vencimentos.

e vantagens dos magistrados e procurados, sobre o orçamento do Poder

Judiciário e do Ministério Público Como órgão independente, acompa

nhará a atuação do Poder JudiciárIo e do Mimstério Público em todo

território nacional Proporá ao Congresso normas judiciárias e de •

processo finalmente, exercerá o poder disciplinar sobre os membros

da Magistratura e do Ministerio Público

_ o § 2~ da artigo '301 deve ter a seguinte t'edaç~o:

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

EMENDA lP16267·0
t: VILSON SOUZA
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cç;';ãIY7l
r,r rUTO!Iu.".II'A;iO ---,

§ 2Q - As empresas nacionais terão exclusividade de acesso ao

crédito público subvencionado e, em igualdade de cond.!.
çees , preferência no fornecimento de bens e serviços
ao poder público

....
EMENDA ADITIVA

_ incluir no artigo 231 o inciso VI com a seguinte r-edação ,

VI - O Ministério Püblico do Trabalho

JUSTlflCAr;Ao

o Projeto omite-se em incluir o MInistério Público do

Trabalho.

EMENDA SUBSTITUTIVA

_ o artigo 247 do Proje to de Constituição deve ter a seguinte

redaç~o ecatxc , com a supressão do seu parág'tafo único.

Art 247 _ As Forças Armadas destinam-se a assegurar a indepen
dência e a soberania do país, a integridade do selo te!.
ritório. os poderes constitucionais e, por inicial!
va expresea destes, nos casos estritos da lei, a 0E
dem ccnst í wetenar ,

- JUSTIFICAÇAo

A emenda 'lisa corrigir uma distorção int'tot:!uzida pelo dispo..

sitivo questionado Ao estabelecer preferência da empresa nacional

ao crédito subsidiado, implicitamente reconhece a mesma concessão
às empresas estrangeiras.

Tal possibilidade ccnver te-ee uma violência contra a seereee
de brasileira (já tantas vezes violentada), pois todo subsídio imp;r

ta uma transferência de rendas do setor público ao setor privado. -
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EMENDA SUPRESSIVA

_ dar ao "caput;" do artigo 233 do Projeto a seguinte redação:

e:r'P"'DB~

rr»i'~;nJ

-cr'P~õQ

rrJi/:'e;;J

~~;'~.~

fÇJo1tJ

.~ld.'~/.ou'n ...JJ~.~'''.'.Q -,

- incluir no Artigo 273 do Projeto de constituição o inciso IV,
com a seguinte redação

IV .:. sobre o lucro imobiliário

JUSTIFICAÇAo

EMENDA ADITIVA

O lucro iMObiliãrio é decorrente da valorização de Iméve rs

em face da crescente urbanização das cidades e da 1ntrodução de
melhorias pelo Poder Público.

Na sIs t.emât.Lca do Projeto, er- que pese os ônus dos munici

pios com os encargos e custos da urberuaação , a renda tributária

sobre os ganhos de valorização imobiliária pertencem à União, em

detrimento dos municípios

A emenda visa corrigir esta distorção, e ao propor a criação

do imposto sobre lucro ImctuLí arLo na competência do munícfpIo ,

es té repondo a estes parte dos custos com os encargos do processo
de urbanização.

_ o § H! do artigo 283 do Projeto de Cnnstituição deve ter a

seguinte redação

JUSTlrICAçAO
A r rofdez do dispositivo emendado, não se cOfllpatibiliza co-a a

complexidade e as necessidades da economia brasileira. Em muitas opo!.
tunidades as circunstâncias rectoe í s , podem exigir alocação de recur

sos financeiros ociosos do Banco Central, como por exemplo, O "Inan

c.í eeentc de safras agricolas Por Isso, a emenda visa substituir a r,!

gidez do texto emendado, para atribuir ao Congresso Nacional competê!!.

cia na de Labe r açãn para esses casos especificos. De outro lado, não

se justifica a possibilidade de financiamento das instituições finan

ceiras não oficiais, que poderão levar às situações de saneamento de

instituições privadas, com recursos públicos.

EMENDA ADITIVA

_ acrescentar ao al:tigo 270 do Pr c j et.o de ccns t i tufçêo o § 59,

com a seguinte redação:

§ 5º _ No caso de Imposto de renda e proventos de qualquer natu_

reza, o Poder Executivo somente poderá alterar o valor dos

descontos, dos abatimentos e da retenção até o liMite da

oesvatcr raecêc da moeda.

EMENDA MODIFICATIVA

§ H! _ É vedado ao Banco Central do Brasil conceder, sem autori

zação do Congresso Nacional, direta Ou indiretamente. em

prest Inos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou ent L,

cace Que não seja instituição flnancena of1c~aL

=-=== .~CM."'Q'C...",.".".tO..'IS.~ ,

EMENDA lP16282·3
f!J VILSON SOUZA

EMENDA lP16284·0
l!J VILSON SDUZfl

l: PLENARIQ

EMENDA lP16283·1
f!J VILSON SOUZA

.,.---------'''''',.'''''',,',-----------,

r;r----------"'''"..,,'''',',-----------,

rr!;;Dii'~

fIfi/;B@J

JUSTIFlCAÇl\O

- suprãní r do inciso I, artigo 201 do Projeto, as al1neas a) e 1)

A criação do tribunal constitucional. COIllO corte de garan

tia dos direItos e garantias individuais e coletivos é ccmp l enen

to necessário ao sistema de organização das poderes ccm-sf s tems •

de governo parlamentar, já que adquire nitidamente t.anbea uma fun
çãc po1!tlca no complexo jogo democrático. -

Com a ampl1açilío dos direitos e garantias individuais, cole

t.Ivcs e políticos, bem como das ações que visa'll tute lâ-Lcs , é ne-.
cessário a criação de um Tribunal escecr rrcc, novo, e que na sua
ccmpcsfçãc busque refletir a pluralldade e complexidade que marca

a nr qanf zaçãn da sociedade

Não mais um Tribunal da elite jUrid~ca e para a elHe dom.!
nente , mas um Tribunal voltado para a defesa dos direitos e gara!!.

tias do cidadão e da sociedade.

Como lembra o insigne jurista JOS~ AfONSO DA SILVA. a As

sembléia Nacional Constituinte COnverte-se na cporturnoace Impar de
«eoaretbe r um organismo especial que tolha a atividade do poder

oúblico, que desborde doa v;;lores constitucionais superiores. Não

há de ser um Tribunal Constitucional como legislador negativo de

acordo com a ccncepçãc de Kelsell -_ mas uma corte constitucional cor

a função de jurisdição constitucional; função essa mais ampla do

que a simples declaração de inconstitucionalidade das leis - porque
visa 8 resolver, 8 decidir todos os confrontos constitucionais -

e que funcione sob a base da doutrina norte-americana da supremacia

das normas constituci~nais, e que seja exercida por via da ação d!

reta da inconstitucionalidade ( •. ) reconhecida ainda a força geral

"erga omnes" das decisões da corte" ( Anais do SImpôsio de Terras '

Constitucionais, Câmara dos Deputados, Comissão de Constituição e

Justiça, BrasIlia, 1986, ver. rr , pág, 60)

EMENDA ADITIVA

v _ Julgar representação do Procurador Geral da RepúlJllca,daPfe

sidente da República, do Presidente do Senado Federal,

do Presidente da Câmara dos Deputados e do Primeno_Mi_

nistro, para interpretação de norma constitucional;
VI _ declarar a inconstitucionalidade por omissão de norma

ou de atuação dos poderes públicos j

VII _ julgar os recursos de decisões de qualquer Tribunal ou

JuIzo em matéria constitucional, limitada a apreciação

a estas matérias.

VIII - julgar representação de qualquer juizo ou Tribunal so

bre matéria constitucional que seja PrejudicIal a que!.

tão de mérito submetida a sua apreciação

IX _ decidir,quando solicitado pelo Presidente da República,
sobre a constitucionalidade de projeto de lei ou lei

delegada submetida a sanção;

X _ julgar em última instância os recursos interpostos de

sentenças e despachos prolatadas nas ações previstas

no artigo 32 desta Constituição;

xt - outras atribuições previstas nesta Constituição e nas

Leis Complementares.

_ incluir no artlgo 273 do Projeto de Constituição o seguinte

inciso·

IV _ locação de bens móveis e arrendamento mercantil.

.,.---------"''"".''',.",.-----------,

EMENDA lP16280·7
fJ VIlSON SOUZA

f;~';;"~

t?!õ07]

tG~;~':=J

Fi~';Jã7J

tS~~;':J

cr;-;;;Jã7J

EMENDA SUBSTITUTIVA

- SI.IDstitu!r no artigo 251 do Projeto de Constituição, o vocábulo

"oficial" por "nenbrc",

_ suprimir o artigo 2119 do Projeto de Constituição.

JUSTIFlCAÇAo

A emenda visa tornar exp Hc í t a que a funçóQ do MinistérIo

Público não só é institucional, cono pr ínc ípe Ieente obrigatória

nos casos estabelecidos na Constituição e nas leis orgânicas e ar
dinárias I para que a atuação desse órgão seja permanente e se CO~

verta na garantia da aplicação da lei

o dispositivo suprimido consagra uma violenta agressão aos di

reitos fundamentais da pessoa humana, e por ,isso deve ser suprilllido

o dí.spcs í t ivc emendado cons aqra uma ddacr Lmfnaçãn en favor

dos ofielais e em detrImento dos demaj s membros da Forças Armadas A
emenda visa corrigir o vicio, estendendo a todos os membros das tor

ças nmadas as garantias consagradas pelo dispositivo.

JUSTlfICAÇAo

JUSTlfICAÇAO

Art 233 - São funções Inet í tuc í one í e e obrigatórias do Ministério

Público, na erea de atuação de cada um de seus órgãos.

EMENDA ADITIVA

r.r--:------.~ltdol~/U~JI~/...........J,JU<I ,

EMENDA lP16276-9
l? VILSON SOUZA

r,y-----------TtUO'I....''''uçi. ---,

.LI••IUlI/CO......',....C...,..... ,

EMENDA lP16278·5
(!l VILSON SOUZA

r.r----------TU).,"".'''tU;l. ---,

EMENDA lP16277·7
r VILSON SOUZA

JUSTIF1CAçAa

JUSTIFICAÇAO

"' 'U../J".T."~.~.~ __,

A emenda visa tornar filais transparente, e conseouenteseg

te trazer maior volume de informações pata o debate e controle

da ação do Estado na economia e gestão das empresas es tat.ars ,

pr.:~~~':=J

FDi~~Jã0

NO atual sistema de cobrança do Imposto de Renda, em que pesai

a garantia Constitucional da legalidade. isto, é, de que os t.r ibutcs

só podem ser eu-ientedcs com expressa autorização Jeqi s l at Ive , o Poder

Executivo, à revef aa do Preceito constitucional, utilizando-se da PEó

pria legislação t r íbut.érra , aumenta sistematicanente o mpcstc de re,!!

da, ora ampllando a retenção na fonte, ora reajustando ebe rxc da in

f'Laçâc o valor dos descontos e aoat rmentos cedulares Estes últimos,

correspondem hoje a 50% do valor de 1980.
A emenda visa garantir o contribuinte do arbitrio do Executivo,

e tornar exp Lfc í t a a garantia da legalidade tributária

EMENDA ADITIVA

O Banco Central como executor da polItica monetaria do pais,
possui UM poder real de grande monta, pois suas decisões tem 61"pla

repercussão em toda econcma e ccneecuentemente sobre cada un dos

brasileiros No caso de adotar uma puk í t Ica de expansão da base m.Q.

netária estara prcmcf enoo a aceleração da mrf ação , ao elevar os

juros patrocina transferência de rendas en detrimento de salários, e
assim, em uma série de decisões, pode are t.ar as condições de vida
dos brasileiros. Um poder assim, não pode ficar sem contraie A eM~1
da visa exatamente, a submeter as decisões e operações do Banco Ce!!.

trat , ao controle do Congresso Nacional.

JUSTIFICAÇM

JUS7IFICAÇJiO

- incluir no artigo 283, o seguinte parágrafo

§ 3; - As operações e decisões do Banco Central serão fiscaliza _

das pelo Congresso Nacional, que pouerã sus tã-Les sempre

que forem .1lega1s ou contra os mt.ereeses nacionais

f!l p, EN~RIQ

EMENDA lP16285·8

I:J yn 50N 50"Z'

rr!"õ.:J
5~~EJ

II _ o orçamento dos investimentos das empresas estatais, abrange.!!
do a programação desses e a prev Ls.ãn das fontes de recursos ,

r-eLat Lvamen t e a cada uma das empresas en que a União,direta '

ou indiretamente, detenha a participação da maioria do cap i taã

social com m re Lto ~ voto, e com ceecnstret í vo especificando
individualmente as re Iar-õea com O Tesouro Nacional, subsídios

concedidos e finalldades, aporte de c~pital e rece i ta de div!

dendos

A emenda visa submeter as operações de locação de bens mó

veis e de arrendamento mercantil a tributação Municipal, como f0E.

ma de gravar tributariamente estas operações econômicas, bem como

ancliar a receita dos munícfpfos •

Reproduz-se também, a sugestão contida no mc í so IV do art..!.

g,o 139 do Projeto da Comissão Provisória de Estudos Constitucion~

1'.

EMENOA MODIFICATIVA

_ o inciso II do artigo 267 do Projeto de Constituição deve ter a

seguinte redação.

EMENDA lP16281·5
l: VILSON SOUZA

==== .LC•••,./C ..... ' ... ,.U .....IS'1e ,

EMENDA ,llDITIVA

- :'::'~lU~~~j]J:, ~C-;:;7~i~0 ~2g~~p.9S1tiVo;;

Ax:t. - O Tribunal Constitucional. {om sede no Distrito Federal

e jurisdição em todo território nacional ê cowcosto ele

15 (quinze) Ministros. escolhidos dentre brasileiros na

tos) maí.cres de 30 (trinta) anos e de reputação ilibaci;.

§ 12 _ Após audiência pública de arguição, e pelo voto secreto

da maioria dos membros do Senado receret , os Ministros
serão nomeados pelo Presidente da República sendo:
I - três indicados pelo Presidente da República

II - doze indicados Pela maioria dos membros da Câmara

dos Deputados, atendentíc ,

a) dois dentre os integrantes da lista tríplice or,
ganizada pelo Supremo Tribunal Federal,

b) dois dentre JuIzes dos Estados;

c) dois dentre representantes do Ministério Públ.!

co Federal e dos Estados.

d) dois dentre advogados, em llsta sêxtupla organ.!,

aada pela Ordem dos Advogados do Brasil.

e} quatro de livre escolha da Câmara dos Deputados.

§ 22 - Os Ministros eleitos para o Tribunal Constitucional terão

mandato de seis anos. renovando-se de 3 em 3 anos, vedada
a reeleição

§ 3i:l _ No ato da primeira nomeação serão fixados os mandatos de
cada um dos indicados

§ 4Q _ O Presidente do Tribunal sere eleito por seus membr-os pa
ra U'Il perIodo de dois anos, vedada a reeleição.

Art. _ Compete ao 'rr íbunaj Constitucional

I _ declarar vago o cargo do Ptesidente da República,

seu inpedimento para o exerc IcIo da função, nos cases

previstos nesta ccnst í tuaçêo ,
II _ dirimir os conflitos de et r-rbuí çãc entre os poderes'

da União.

111 - processar e julgar originar1amente, nos crimes ccsums ,
o Presidente da República. os Deputados e Senadores. o
Primeiro Ministro e os Ministros de Estado, o Procura
dor Geral da República e seus pr ép r aos Ministros

IV _ julgar a representação por inconstitucionalidade,

casos estabelecidos nesta Constituição
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EMENDA lP16286·6
{9 VILSON SOUZA

EMENDA ADITIVA

r,r---------- .. ""......" ••-----------,

V,jóâ'--:J
PFi"~;;ã7]f:J PLENÁRIO

EMENDA lP16295·5
[:J VILSON SOUZA

A emenda visa compatibilizar o inciso I do arhgo 264 com
o § 12 do artigo 270, jã que. este expressamente autor-Lza o gove-rno a

alterar, por Oecreto, as a!iquatas dos Impostos sobre Importação, s~

br-e Exportação, sobre Produtos Industriahzados e sobre operações f.!.
nance.iras

JUSTIFICAÇM

L'P;;;;B~

fu7:BAAJ

EMENDA ADITIVA

'.'W.l.'O'COU""'I'U'C'WI"~ __,[!J PLENÁRIO

_ o § 3!i! do artigo 270 do Projeto de constituição eleve ter a seguin

te redação:

§ 3$1 _ O imposto de que trata o item V. não incidira sobre

operações de crédito, quando relativas à circulação

de mercadorias para consumidor f!nal, à habitação'

popular. com os micro e pequenos empresários e com

os pequenos e médios agricultores

EMENDA lP16291·2
l:J VILSON SOUZA

.~INJ..'O/.CI/,.. io/.U •• o.,...O--- __,

rr=;~~'~~

rrr;'~B!YJ

_ acrescentar ao vcaput" do artigo 308 do projeto de Constituição

a seguinte expressão.
"e exctus ívement.e outorgadas em favor de brasileiros ou de

empresas necaona í s , e por prazo determinado"

JUSTlflCAÇAO

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

II - a exclusividade do cep.i tut nacional nas instituições r.ínen-,
ce í.r as

EMENDA MODIfICATIVA

- o inciso II do artigo 328 deve ter a seguinte redação'

L';~~0

filD7'~8!ã7J
.LI•••~fCON,.s1oIlU••Q.,....O __,P PLENÁRIO

EMENDA lP16296·3
f!J VILSON SOUZA

A cc-icesaêc ou autorização para expJ.oração do subsolo deve

ser exclusiva de brasileiros ou de eocresas nacionais, por um il'lP!
r a t Ivc de defesa de nossas riquezas Da mesma forma, para ev í t ar

abusos e especulações, devem ser por prazo determinado

Os Estados rcren os grandes beneficiados com a discriminação

de rece i t as públicas adotada pelo Projeto
A emenda visa descenlral!zar os recursos tributários en favor

dos muru c Ip í os , onde realizam-se as obras e serviços em favor da cal!.
til/idade, e onde, aLén de serem melhor apf aceoos , estão subne t ados a

maior controle da população

JUSTIFICAÇ1i.o

_ incluir (la inciso II do artigo 216 do Projeto de Constituição

"e sobre a transmissão "causa mortis "e doação, de Quaisquer bens

ou direitos"

EMENDA ADITIVA

r;r--.,----'......,Cou,..l.,.U.CO."...o

JUSTIFICAÇAo

EMENDA ADITIVA

EMENDA lP16287·4
tJ VILSON SOUZA

A emenda visa estender a imunidade do Imposto sobre opera

ções financeiras tambem as operações feitas para aquisição de habl

taçêc popular, aos micro e pequenos emoresar í cs e com os pequenos

e nedí cs agricultores

JUSTlfICArAo

VI - pet.rmôní o ,

L'PM;;B~

fITT3!"~"0!J
.LI••~"'f.ON,..Io/IU•• ON'.'JO ~

EMENDA ADITIVA

A pol!tica econômica implementada pela ditadura al Lí t ar in

centivou e favoreceu a rcrmação de ohncpolios financeiros, atra

vés de fusão e incorporação de Inúmeros bancos Atualmente cinco

grandes bancos controlam o mercado financeiro, e impõe seus inte_
resses sobre o governo e a sociedade, em detrimento do setor PlO
dutivo e da d í s t r i bufçãc -de rendas

JUSTIFICAÇ.ll:O

o dispositivo emendado permite a participação do capit.al estran
geiro nas Ine t Lt uí ções FInanceiras, em flagrante ato atentatorio aos
interesses nac í onai s

A intermediação Financeira deve ser reservada excjusIvaeep ta ao
capital nacional

_ incluir no ~art:-igo 328 n seguinte inciso

VI_ repressão à formação de monopolio e oligopolios

financeiros

JUSTIfICAÇAO

r;r 1ul~/.~n"'••;Ip----------_____.,

P PLENÁRIO

EMENDA lP16297·1
f'! VILSON SOUZA

L'PM;;B~

gv~~J;J

L~~;~~

mi~~JSil

A emenda visa exp Ll ca t ar que o Serviço a Pat r i a não se llmita

tão scnente à atividade militar, pois muitos serviços c í vi s são tão

ou mais importantes que o serviço mlLr t ar O patriotismo não pode

ser visto única e exclusivamente do ângulo bellcista-milltar.

De outro lado, os serviços civis alternativos, por não estarem

vmcui aoos com o militarismo, não devem estar subordinados as forças

Armadas

JUSTIfICAÇAO

_ o :l.nciso VII tio altigo 373 tio Plojeto de Co~stituição deve ter

a seguinte redação

1U'0'.....,., •• ;.0 _____.,

EMENDA SUBSTITUTIVA

- dar ao artigo 248 e § 12 do Projeto de Consti tuição a seguinte

redação

A;t 248 - O serviço à Patria pode ser civil ou militar e e cbr i ,

gatorio nos termos da lei

§ j s - A Lei pode atribuir serviço alternativo civil aos que,

en tempo de paz, após e í rs taccs , alegarem Ieoerat tvc de
consciência para o serviço milltar

•• U ...O/~ON...Io./l ....n,., .... __,

EMENDA lP16292·1
['J V"SON SOUZA

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

EMENDA MOOlFICATIVA

EMENDA lP16293·9
f: VILSON SOUZA

~
---------,1 L·~~~B~

rrnI'ô8(ã7J

o imposto sobre o patrimônio, alem de converter-se em .rns t ru

menta de receita tributaria, realiza cs ideais de justiça tributá

ria, ja que elege como fato gerador a riqueza acumulada, servindo

toctvs íve de instrumento de distribuição de renda através de polit!.

ca fiscal
O Imposto sobre o patrimônio, que se tornou comum nos pe í ses

da Europa e do Japão, convertem-se rapidamente em ,instrumento de ju~

tiça soelal nequeLes palses, pois permitiu que o Estado, tributando

es grandes fortunas, pudesse obter recursos para sua ação social

JUSTIfICAÇAO

.. EMENDA ADITIVA

_ incluir no artigo 270 do Projeto de Constituição o inciso VI,

co-n a sequí rrte redação:

Apesar do cara ter real do Imposto sobre prccrredeoe predial

e territorial urbana, é de justiça social estabelecer, de ccneorruog
de com o disposto nn artigo 257 do Projeto, a imunidade aos cr oor re

târaos de habitação popular e de bana renda

_ incluir no § 12 do artigo 273 do Projeto de Constituição

"e não incidirá sobre habitações populares e ccnt r rbuf nt es de ba.!.

xa renda".

tJ PLEWARIO

EMENDA lP16288·2
('J VILSON SOUZA

EMENDA 1P16289·1
tI VILSON SOUZA

VII _ auxílio suplementar ao aluno carente, at r aves de programas

de material didatlco-escolar, transporte, alimentação, a~

sistência eéotcc-cccototôçrce , r amacêut Ica e cs í coâcçrca

~~: iten VII, do art. 52

&1priroir o item VII, do art. S2.

IUWJ..'O/.ON...lol.U•• ONl'."' __,

JUSTIfICAÇAo

O auxLl Lo suplementar deve ser concedido ao aluno carente, e
não de forma genéralizada ao ensino fundamental

tU... ID'ÇQNlS' ..Of.UOCOW'..... __,

rr;:~~~'--:J

l'Çi~~7;JflplENMIO

EMENDA MODIfICATIVA

EMENDA 1P16299·8
fDep. CASSIO CUNHA LIMA

Os terrenos de marinha não ate.'1dern mais aos seus antigos
....ns de segurança nacional, de sorte que não se Justifica sua manuten

ção no danínio da um.ão. Além do mais, sua OCU!,2-ção desordenada tem

criado problemas aos 'blicí1'1os em que estão situados

EMENDA ADITIVA

tJ PLENÁRIO

EMENDA 1P16294-7
t' VILSON SOUZA

EMENDA ADITIVA

_ incluir no § 2º do artigo 273 do Projeto de Constituição a expres

são'

" tambén não incidira sobre a aquisição de habitações populares"

A emenda visa ampliar a imunidade do tributo também aos
ccnt r í.tnnn t.es de baixa renda, atendendo aos princ!pios do artigo
257 do Projeto de Constituição

JUSTIfICAÇAo

r,r---------_1UtONunlr'••eio _____.,

- incluir no artigo 310 do Projeto de Constituição o seguinte inciso: • do Art
Adote-se a seguinte redação para a aHnea b , do item XII.

54 do Projeto de Constituição'

EMENDA lP16290·4
['J V"SON SOUZA F!MDii'~

f'Çj"~WEJ

V- o transporte terrestre e a distribuição de derivados de petróleo,

que poderão ser concedidos ou autorizados a brasileiros ou empr~

. sas nacionais

JUSTIfICAÇÃO

são:

Art. 54 - Compete à UnHlo:

XII - explorar diret<lmente ou mediante concessão ou peImi

b) os serviços e instalaçães de energia elétrica e o apro
veitamento energético dos cursos d'agua -

JUSTIFICAÇ.tlQ

r,r lI.fO/.UI1"'~.~l,o _____.,

EMENDA ADlTIVA

_ acrescentar ao inciso I do artigo 26á do Projeto de Constituição

a expressão "salvo as exceções previstas nesta Constituição"

Não se justifica que o transporte terrestre e a distribuição ,

de petróleo puss a , como o são, ser feitos e controlados pelas gra!! I
des empresas mul t ínacfonais Neste setor, Que deveria ser mcnopct r-,

zado, os investimentos não demandam grandes aportes de rapitais,nem

tecnologia, razão pela qual devem ser nacionalizados

Propromos a modificação do dispositivo por entendermos qu
os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento ener
gético dos curso d'água, tem a ver com uma política ampla e um s Iaten
integrado, que por sua complexidade e abrangência, deve permanecer co
mo competência apenas da União, por extravasar, sempre. o interesse d
uma única unidade da Federação
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EMENDA ADITIVA

F;,;'~;'~

~
EMENOA SUBSTITUTIVA

Visa a emenda substituições correlatas dos arts. 71 a

74 do Projeto (capítulo VI, do Titulo IV - Das Regiões), atendendo,

assim, o § 22 do art. 22~ da Resolução ns 02 de 1987, da A.N.C , pe
los seguintes arbgos)~~_k c. CtLJ... o-...t 1-'i 4. ~ 'u ..Jv~~u.-t:"..

"Art. 71 _ Lei complementar federal estabelecerá as di
retrizes e bases do planejamento do desenvolvinento r~

gional integrado, na qual.
1 _ serão definidos os critérios para o zo

neamento eccoõní.co nacional, articulador dos investi 

mentos públicos e norteador dos mves c.rmentcs particu

lares incentivados,
11 _ será estruturado o sistema nacional de

planejamento regional integrado, Que incorporará as R~

giões de Desenvolvimento constituídas na forma deste

Capitulo,
III - serão estabelecidos os processos de cál

cu lo das quotas dos Estados, Distrito Federal e Hunici
pios, no rateio dos Fundos previstos nesta Constitui 
çãc , ubr-Lqa t.nr-Larrerrt e-

a) _ na razão drret a do tama.nho das po

pulações beneficiárias, da superfície territorial res
pectiva e, quando for o caso, dos saldos das balanças

ccnerc.rafs dos Estados com o Extf\:flor,

b) _ na raaãc inversa da renda per &i
ta e de outros i\~l~dores econômicos e sociais perti:
nentes, negativos~ "" r"""\

IV - em função do acneanent;c previsto no

ítem I, serão fixadas as sedes dos organisnos fede-
rais de âmbito regional, inclusive os da edrtín í s t ra _

ção indireta, obrigatonamente nas reepect rvas áreas
de jurisdição:
Parágrafo uní cc - A mesma lei disporá sobee a criação,
organização, sustentação e funcIonamento das Regiões'

de Desenvolvimento, observados os seguintes critéuos:

1 - cada Região de Desenvolvimento será
criada en lei federal, reurundc Estados e Terrltórios
Federais limítrofes, integrantes do masno espaço geo

econômico e social,

!l - somente parti~iparão de aeqa.ões de De
eenvoãvrnenrc Estados e Territ6rios que epresent.ecen'

indicadores econômicos e sociais caracteristicos de

situações de subdesenvolvimento, inferiores às Médias

necfcnafa ,
!lI - cada Estado ou r erm tõr rc , na situação

descrita no Hem anterior, fará parte obrigatoriamen

te de uma Região de Desenvolvimento, e somente de uma;
IV - a criação de Região de üesenvuIv.ímento

será cbje tc de lei da Assembléia legislativa de cada
um dos Estados interessados, nesse ato se definindo as

parcelas das quotas a Que tenham dtr'eltos nos Fundos'

de ParticJ.pação e outros, e Que dec i dan destinar à
ccmpoarçãc do F{Uç~~egiOnal, ~

V - Cumprido o disposto no ítem IV a União

obriga-se, automaticamente, a consagrar, em cada exer
cicio financeiro subsequente, quantia correspondent;

a, pelo menos, o dobro da reservada pelos Estados, P.§!.

ra composição do mesmo Fundo;

VI - na lei de criação de cãda Região de De
senvolvimento serão' -

a - fixada a respectiva sedej

b - configurados os seus órgãos direti
vos e administrativos; -

c _ organizado o Conselho Regional, do

qual seri10 membros natos os Governadores e Presidentes

das Assembléias legislativas dos Estados associados,

bem como representantes do Governo Federal em número
nunca superior ao dos delegados estaduais

Parágrafo Ijnico - Para os efeitos do disposto neste ar

tigo, o Distrito Federal equipara_se aos Estados -

Art. 72 - Os Estados e o Distrito Federal poderão
criar Regiões Metropolitanas e Microrregiões, respei_
tados, com as adaptações exJ,gidas pelas pecul1aridades
locais~ a concepção básica e os Critérios do artigo an
terior -

JUSTIFICAÇAo

Art. 73 - As leis federais de crilÇão de Regiões de

Desenvolvimento estabelecerão os incentivos tendente'.

à. lnelhoria dos Pitn'~~ de vida de suas populações e a
garantir a compet'{t}viCl~de dos seus sistemas produti_
vos. ,,1 '\ .........-...

Nossa Emenda objetiva alterar o texto do inciso VI, do
art. 86, do Projeto de Constituição, em doi$ pontos' pela substituição

da palavra "remuneração" por "re t r xbu.l ç ãu" e pela inclusão da referê!!
cia às fundações pública~ e autarquias

A palavra "remuneração" tem um sentido tecnrcc Hnu t adc ,

Inclusive na 5istemâtica do projeto, como se vê, por exenrno , no art.

91, onde a remuneração não ccepreenoe as grati r.íceções e vantagens, uma

vez que, ali, estas são mencionadas em separado G

O terno "retribuição" é que tem uma abrangência absoluta ,
a qual só não alcança as resSalVaS\ fel~s no texto do inciso, que ora
se pretende modificar. \ '\..
, Quando à menção, que consideramos indispensável, às funda

ções públicas e às autarquias, assegura a isonomia em tela a área do

serviço público. Mantido o texto como está, exatamente ali onde exfs

tem as narcres distorções, estas continuavão a existir.
De fato, é através de tabelas especrat s de empregos e fun

çõee que é possível criar retribuições inteiramente dí rerentes das que

vigoram na Admimstração Direta.
As duas alterações são, pois, necessárias e oportunas, m~

recendo o respaldo dos senhores constituintes.

f'l PLEN~RIO

EMENDA lP16308·1
l:J SENADOR ALMIR GABRIEL
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SENADOR ALMIR GABRIEL

A obrigatoriedade de submetê-lo à apreciação do
Congresso Nacional, possibilitará, certamente, um maior equlli

.brio na correlação de forças entre os interesirs econômicos e os
programas sociais

Artigo Sli .: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - ...••....••......••.....•...•..••••.•..•.............

IV - É vedada qualquer diferença de retribuição entre ca,E.
gos e empregos iguais ou assemelhados dos servidores'

dos poderes Legislativo, Executivo e JudicJ.ãrio, co~

preendidas as fundações públicas e autarquias, ressa!

vadas as vantagens de carater individual e as relatl

vas à natureza ou ao local do trabalho.

Dê-se ao inciso VI, do art 86, do Projeto de Constituição

a seguinte redação'

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao inciso III do art. 287 do Projeto da Comissão de Sist~

matização, a seguiMe redação'

!lI - O orçamento nacional da seguri-dade Social.

§ - o orçamento anual de gastos tributá.rios, será
submetroc à apreciação d Congresso Nacional, cbececí.dos os pra

zos e demais condições do nrçaaento da União.

O objetivo de nossa Emenda, ao propor alteração na redação
do artigo 90, do Projeto de ccns ta turçãc , é substituir o termo "remun!:.
ração", pela palavra "retribuição·', não por razões gramat1cais,

por motivo de siginif.lcado das expressões em questão, com profundo r~

flexo sobre o conteúdo da norma constitucional
A expressão "vetribuição" é agrangente em absoluto, compr!:.

enoendc todos os elementos de contraprestação premiaua aos serviços

prestados pelo se rv i dcr Já a expressão "remuneração", na terminologia
técnica do Direito Administrativo, tem sentido mais restrito, podendo
figurar na-sua limitada ebranqênc ra , ou não, este ou aquele elemento

pecumârIo re ercoct.tvc , conforme a natureza deste.
Na própria sistemática do Projeto de constituição podermos

identificar exemplos do uso da expressão "remuneração" em sentido lim1.
tado No artlgo 91, por exemplo, o Projeto usa «rnmunaraçãc'' CO'110 sin.§.

nínc de "vencimentos", porque c~nsidera fora da abrangência do termo,

as gratificações e vantagens,'~qu~enc:iona em separado. •
Finalmente, o objà\tivo d"a np-tiííB\do artigo 90 do Prc.je to e

instltuir um real paralel1.smo dos proventos de aposentadona COM que

perceben os servidores correspondentes da ativa.

Para assegurar uma efetiva igualdade entre estas duas mod!

lidades de ret r íburção , consideramos !ndispensavel eva tar a expressão

"remuneração" •
Pelas razões expostas, entendemos que a Emenda tem í.nue r re

procedência e merece o apoio dos ilustres colegas constituintes

JUSTIFICAÇAQ

JUSTIFICAÇAO

o texto do dispositivo ora apresentado foi aprov3!.
do na Comissão da Ordem Social e justifica-se na meda.da em que o

montante de recursos renunciados pelo Poder axecut r vc , ao seu li

vre erb Ib r ao , ccr respcnde a valores alfíssimos (subsídios, incen:

tivas, etc) Se, de um lado, eles servem como estímulo à área eCQ
nôm!ca, de outro prejudicam a seguridade social por subtraírem r~

cursos que poderiam ser destinados ao desenvolvimento de ações de
saúde, previdência e aes rs têncfa social.

JU5TIFICAÇ.liO

o Projeto de Constituição excluiu o artigo 44 do Ante
projeto da Comissão da Ordem Social, supostamente por cons i de r ar que
o mesmo preceito estaria atend~do pela redação de dí socs.rt Ivo s~mllar

origináuo da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças

Ocorre que- a- redação adotada é restntiva em relação
ao Sistema da seguridade Social previsto no artigo 333 do Projeto.
Não se trata da simples agregação de orçamento de cada uma das entida

des vinculadas ao SINPAS _ Sistema Nacional de Previdência e Assistên

cia Social _ como expressa a atual redação do oi spcs tt rvc ,
Trata-se, sim, de elaboração da Le a de meios que vi,!

bilizará as ações integradas à. saúde, preví.dênc ra e easas tênc ra SOCla

Dê-se ao artigo 90, do projeto de ccns t í turção , a sequmte
redação:
Artigo 90: Os proventos da inat1.vidade serão revistos, na mesma prQ

porção e na mesma data, sempre que se aodi rfcar a retubul

ção dos servidores em atividade, bem como sempre Que for
t rao rcrmado ou reclassificado o cargo ou ~unção em que se
deu a aposentadoria ou a reforma.

fl PLENÁRIO
~ T"ToNvn"'t.çio

EMENDA lP163D7·2
(J SENROOR ALMIR GABRIEL

f!l PLENÁRIO

fi PLENARIO

EMENDA lP16306·4
I:J SENADOR ALMIR GABRIEL

EMENDA lP16305·6
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§ 42 - Sem preju{zo do disposto

nos § § 2t1 e 32. poderão

os Estados, através de

ol"ganismos especlallz!!:

dos, prestarem assistê,!!

eia técnica aos Muniei

pios qt..e assim o solie!

terem.

Cora a inclusão ceeee dispositivo,

objetiva-se colocar órgãos técn..!

ece especializados à disposição dos

Municipios carentes
a

da assessoria

Indispensável para a realização

das ccmcptênc í es que lhe são com.!!.

tidas.

' •• n/.ul1, ...&.;io ----,

EMENDA SUPRESSIVA

Deputado HIlAAIO 8RAUN

tJPLENARIO

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP16300·5
['J 'b l<.f' CC1óSIÔ"" cv tJH(l

l!J Plenário da A.N·.~~~:a«l/Cft"'"lD"U'.U"'lD

A viabilização do conjunto integrado de ações, voltado
para assegurar os direitos sociais relativos à saúde, prevldência
e assistência soelal, pressupõe a co-responsabilidade da unlão,E~

tados ~ Municípios AssJ.m, a homogeJ.nização de proced1.mentos com

relação à lei de meios, ao lado de estabelecer raclonallzação ad!:.

quada, possibilitará manter o equilíbrio entre as decisões que vl:...

!;31Ia incentivar os projeLs econômicos e a priondade dos progra 

mas sociais.

JUSTIFICAÇAO

Ora, as águas superficiais, sobretudo as fluentes, que,
por natureza, se interligam em bacias hidrográficas, constituem os re
eursos hídricos sobre cujo uso cabe a União legislar e, IncIus rve es
tabelecer critérios de outorga de direitos de uso (At. 54 - XXI). De
vem, assim, permanecer exclusivamente como bens da União. -

Por outro lado, as águas subterrâneas, em depôsi to ou e
mergentes, são ccncef tua.lerence , sob o ponto de vista jurIdico, e, por
sue pr6pria natureza, recursos minerais, como tais compreendidos, se
gundo o pr6prio P:ojeto entre os bens da un í ãc , -

Em face ao exposto, acreditamos na necessidade da supres
são do sludido dispositivo.

PLENARIO

JUSTlFICAÇAO

'Inclua_se no art. 287, do Ll+l-t.eprojeto-- da Comissão

ae SisteMathação, parágrafo, com a seguinte redação.

o referido dispositivo inclui entre os bens dos Estados
es iguas superficiais ou subterrâneas, fluentes, em deposito ou eme r-.

, gentes.

seguintes termos:

Inclua-se o § 4R no artigo 55. nos

DISPOSITIVO~. Art. 55

./ 1"dtl~§if-
EMENDA ADITIVA eo.t'{..I-tD)l. -

Inclua-se na seção II~rçamentos...do Projeto

da ComIssão de SIstematização, artigo COM a seguInte redação} o-<.ctl

~~ Art _ Os Estados e Municíp1.os deveaãc atender em

suas leis orçamentárias, consideradas a competência e pecullsnd.!
cee regionais e locais,o disposto no art. 267, desta ccne t ã tu rçãc

Suprima-se o item 1 do Art. 56 do Projeto de Constituição

EMENDA lP16304·8
['J SENADOR ALHIR GABRIEL

fl PLENItRID

EMENDA lP16301·3
l:J üep , CASSIO CUNHA LIMA

EMENDA lP163D2·1
[!J

EMENDA lP163D3·0
['J SENADOR ALNIR GABRIEL

F

..". Turo/JulT"'•.-;io' _

r;r---------- ....."""".,,•.,-------------,
mandato e continuar contribuindo diretarrente para o desenvolvimento do seu P.uni

. c!pio e Região" ~ -

Apllca'll-se os mesmos runderentcs aos Governadores, Vice-Governadores e ao Pra
sidente da Repúbhca. -

Eis o sentido da Emenda que apresento, na convicção de que ela contribui para
alargar a partlcipaçiio dos que carregam o Ideal de ncae-t públ!c~ e, por conseaun
te, o pleno execício da Democracia en nosso pais. -
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Parágrafo üní.cc - Os incentivos compreenderão, entre
outras medidas, as seguintes:

1 _ redução. tendente à equalização em to

do o territ6rio nacional, de tarifas, fretes, taxas de
seguros e outros itens de despesas de anves t ímentos e
componentes de preços,

11 - isenções e reduções ou diferimento te!!!.
porário, de tributos devidos a umão , aos Estados e
aos Hunic:!pios I incidentes sobre os reatoentes e ope
rações na Região e os empreendimentos regionais prio

ritários

Art 74 _ Para financiamento dos programas das Regiões

de üesenvoj.vmentc a Lei Complementar prevista no ar
tigo 71 definirá as deduq~es do imposto sobre;;> renda
e proventos de qualquer natureza, e de outros tribu
tos, devidos por pessoas físicas e jurídicas, em todo

o territ6rio nacional, cujo produto constituirá o Fu!!.

do Nacional de Desenvolvimento Regional.
Parágrafe \3nico _ O F'u(\do Nacional a que se refere e~

te artigo será automaticamente d.í s t r Ibu i do e transfe

rido às diversas Reg~ões de Desenvolvimento, com ob
servância de critérios idênticos aos deFinidos no
ítem !lI, do art. 71. para aplicação direta pelos õr
qãcs regionais respect.rvcs

EMENDA lP16309-9 J r.r;;;;;'~
[{:J~CllNS~~TI~TU~r~NT:;;E-,,"~I1L~"""~D:::E..:L~I)C:::A ~- ~ _J

f'J PLENAAID ""'''''''"'''''''"'''''''~----------'I fíf7"óWJ

S\lprima-se a palal/ta "públicos" do caput do artigo 466 CO Projeto de ConstitUJ.çãO

da Comissão de Sistematização

{;onlpatibi1izaç~oda redação.

SUprima-se o artigo 360 e seu parágrafo único do projeto de constJ.tuição da

Ccmissno de ststerettaaçac,

JUSTIFICAÇAO

tUT~Nn.,,,<.ç"~' _

Acrescenta parágrafo ao artigo .39,5

Art. 395

vr~ ~ assegurada pelo Estado a todo setor em fase de oeserwcivínento

clenlIfico e tecno16gico, visando à autDJ1DIlJia da industrialização a não

privl1egiabilldade referente à propriedade industrial, podencto denunciar os

acordos de patentes que ilt'.peçaM essa auto-o-ta.

JUSTlFlCAT1VA

O repeUo a propriedade intelectual, as normas de propriedade industrial
aos. acordos de marcas e patentes, em países em eeserwctvnrentc, tem I.lll limite:

a soberania Se a reserva de marcado constitui obstaculo para sua Implantação,
face aos mWtiplos accrocs e barreiras, nada deve impedir aos brasileiros de
alcançar novo estágio de progresso, de desenvolvimento cientifico e tecnciogico

A barreira dos privilégios poderá ser rompida sem traurras descaracterizando-se
a prlvilegiabilidade que inibe O progresso e o desenvolvimento.

3JST1nCATIYA

Pela natureza da matéria, a mesma deve ser tratada no âmIJito da legislação

ordínãrda e não constar do texto constitucional.

A proposta visa compatibilizar com a nova redação sugerida para o inc~so v,
do artigo 328, que exclui a obrigatoriedade das instüuiç6es financeuas
federais oficiais participarem do fundo para proteção da economia popular e

garantia de depósitos e aplicações até determinada valor

o Brasil tem notável dependência externa de matérias crãmas e insumos para
a indústria farmacêutica. Milhões de dólares são anualmente crsoercícos nas
i~ortações, rertes, menos atendendo às necessidades do país, Iras às neces
sidades de faturamento e de vendas das empresas farmacêuticas, espec-ialmente
as multlnacionais aqui instaladas

O descontrole das importações orcccrcrcoe e é rigorosamente resccnsévei pela
avalanche, verdadeira torrente de medicamentos, com mais de 35 mil trtuícs ,
absolutamente desajustatlos das netessidades farmcológicas O cooeecte ensejará

una disciplina natural e oerrertenente compatível com as nossas. carências e

necessidades, soberania. defesa da saúde e do conSl,lllidor brasileiro

ncresceota-se parágrafo único ao Art 348

Art. 348 _

D princípio constitucional deve ser claro e preciso Não ceve deixar margem
a dúvidas e interpretações

O controle de qualidade relativo à produçãO, disedbuição, fiscalização, sanções
de medicamentos e alimentos, principalmente, bem como, e de forma sucedânia e
a cosméticos, seceeetes, etc, não pode se distanciar do princípIo, a fim de
que o Estado disponha de mecanIsmos efetivos para a defesa dos cidadãos.

A proliferaçiJe de marcas de medicamentos, aUmentos, cosméticos, seoesores,
etc. colocada sob os múltiplos disfarces do Marketing e da mercadologia,
ir'M.JJ1Cla o mercado e deixa o c!dadiío consuníôcr- sem os meios naturais de se
prevenir contra eventuais distorções, tão comuns e tíÍo condená\le1s na prática

cotidiana.

O dispositivo orcccstc ccectecente e clarifica a norma já aceita pela
COmissão de sistematização, estendendo seu beneplácito de forma técnica

e operativa para os seguimentos que devem ser prioritariamente alcançados

pelo princípiO constitucional

Cada Governo deveria ter o dever indeclinavel de procurar. na
conlfivência :internacl.onal, demonstrar_se capacitado a cotlIpreender que. somados
todos os povos, não se encontra outra coisa senão a própria Humanidade

Parágrafo tínicG - O Estado criará labGral;õdcs de referência para o controle
de qualidade de allmentos, medlcamentos e outros produtos
de consumo e uso humanoutilizados no Te;ntório f'<ac1onal.

Não podemas Nações. que ni:l:o passam de coletividades t-umanas
organic8ll\ente constituídas, prescindir de relacionar-se lJIlIas cem.as outras

JUSTIFICACJ{O

JUSTIflCATIVA

JUSTIFICATIVA

"Art Nos cooflitos .internacionais. o Bra.sH reger_se_á pe_
la neutralidade"

Inclua-se, onde couber, supri'llIndo-se os artigos conflitantes
no TItulo I - Dos princípios Fundamentais, o seguinte artigOlI

If>.J-o - J.o T,!" d-o !K-'
rrctce-se, onde couber} ot.4A'l ~f. I do C&t..f' /.L.1

Art. Compete ao Estado o controle das importações de matéruas primas e Inseres
necessários aos suprimentos do parque: industrial farmacêutico, observadas as

oecesssoaoes do país

EJ.aJDA ,!\OITIVA

.....,".......,'.,-----------,
.l....,OJCOWI•• Ã~J~U'CO~I ....O ..,

CONSTITUINtE WflL!JOR DE LLCA

E denanina-se Política Externa exatamente ao conjunto de dlr~

trizes que presidem as relações de um Estado com os demais, visando à preserva_
ção de seus interesses com pleno e racional respeito aos dos oub::os, sem perder
de vista os interesses superiores da própria espécie humana

As rela~ões entre os povos existem desde ten'ÇOs imemoriais
sempre sob os postulados do direito

EMENDA lP16315-3 I Ir'::::::'="=]
r'L;_=COOTIlUINlt==::.:\"-'ê:<R=I:E=ll=CA:.- -' C-:"~_J
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Estes dispositivos origináriamente previstos para o capítulo de saúde foram
arreeettocs pela rontssãc de Sistematização para o capítulo da eceoucacãc,
passando a comer o artigo 404, comoccceraa compor o capítulo da saúde o
artigo 355

O fato da Comissão ter aceito o dispositivo é de bom. alvitre, Dois cI'1!ltaliza

a- consciência de sua importância e de sua necessidade para o atendimento de
lJ'IIa aspiração de amplos segmentos do setor de saúde. Excluindo-se o fumo e de
alglJllas formas de tratamento de saúde, nas demais formas o farmacêutico, nas

suas diversas esoacrauaacee, tem presença ostensrve e decisiva para a oreser
vaçãe e o prolongamento da vtoe humana
A capitulação na área de comunicação e não na área de saúde causou escécie a
todas as categorias crcrtsetcrers do setor de saúde, constituindo-se a alteraçã
mais una questão de rcree do que de conteúdo, o que de certa forma contribui
para que haja boa vontade para o ajustamento do texto constitucional

Aceito'" o princípio. que é da maior importãnc~a para 0üfuturo dos brasileuos
e das gerações futuras, acredito que o legislador não descuidará de colocar
a norma onde me parece mais pertinente

Dê-se a seguinte redação ao artigo JJO do Projeto de Constltulção da Comissão

de Sistematização'

Art JJD - Os recursos financeiros relativos a programas e projetos de caráter

regIonal de responsabilidade da união e das entidades sob seu controle, serão
depositados em instituições financeiras oficiais federais de c~rédlto e por elas

apllcados.

EMENDA lP16311-1 I ror":::'B"'~
Ll:---"CllNS~T!.;I~TU~IN~T.=.E-"WI1L=MO:::R..:D"-E-,LU,,,CA,,--- ~. C-!1'lU _J

.~~."'O';O.'HiO"".O."••o-------_""J rcr-..•.------,f'J PLENAAID tw OBJ87 I

Dê-se a seguinte redação ao artigo 285, do Projeto de Constituição da Comlssê:o
de Sistematização:

'liA-União não se responsabilizará por dep6sitos e aplicações nas instituições
financeiras, salvo se realizados nas instituições controladas pela pr-6pria
União"

o tratamento a ser dispensado às instituiçêles financeiras oficiais federais não
pode, nem deve ser discriminat6rio.
A redação ora proposta enseje dar condtções ao Governo Federal de dispor de maior

flexibilidade na alocação dos recursos destinados a programas e projetos de

desenvolvimento regional. isto porque são raras as inst.itu~ções que dispõem de
oecenoênctes emtodos os pontos do territário

JE1 . ~<f"" k I ';1";J·':~~'L"2"'h<? 6t;~; /~ '7'k..1.s,LL
I Art. A Lei criará mecanismos de defesa da pessoa humana. contra a promoção,

pelos meios de comwnicação de massa, da violência e outras formas de açressãc

a famílIa, ao menor. à érrca publica, à ética prohsslonal e à saúde

Parágrafo tínico - t vedada a publicidade de medicamentos. formas de rratas-ento
de saúde, rurc, bebidas alcoólicas e agrotóxicos, pelos meios
de cocoüceçãc de massa

EMENDA lP16312-9
l" """"ruIN'E W"LMOR DE LUCA

f'J PLENÁRID

ti PLENARIO

~USTIFICA9.l!Q. D Capítulo VI doG'\~IO IV do Projeto contém as normas

básicas para a regionalização ~pol~ica~ desenvol'vimento Seu 03,

+tivo central é o expresso em numerosas passagens do Projeto, Qual
seja, a redução das disparidades econômicas e sociais existentes en-,

tre as di ferentes regiões brasileiras.

A concepção do Projeto e de que as leis. de cr í.açãc das

chamadas Regiões de Desenvolvimento sejam homologadas pelos Estados
interessados, que participarão dos 6rgãos gestores respectivos Ao

mesmo tempo, esatabelece os fundamentos para o surgimento de Areas
Metropolitanas e Microrregiões.

A Emenda uniformiza a terminologia e procura s1.stel'la t l
zar a proposta, de maneira a envolver, em corrpromissos scfroãr ros , a
uní.ãc , os Estados e Municípios na. formação e sustentação daquelas Re

gH5es O Distrito Federal é equiparado aos Estados Oas Regiões Je-,

vem participar. igualmente, os Territorios F'ederais

Pr. solidaiiedade buscada Ittani res ta-ae-

a - no processo de crIeção das Regiões que, sendo ret-,
ta em lei federal, todavia depende de homologação estadual,

b - na destinação de recursos es tacuars provementes de
fundos federais transferidos, além de receitas pr6puas, obrigando a
União a contiapartlda de vaior evpracaeo , ,

c - na integração dos Conselhos Regionais, pela forma
que será delimitada em lei complementar.

Numa visi'lo mais abrangente, propõe a Emenda que essa

mesma lei defina as bases do zoneamento econõmlco nacional, para ar.!

enteçac das ações de GOverno e a indução do se tcm prrvaco , no espaço

geoeconõmlco e social brasileiro. Do mesmo passo, e em consequêncaa,. ,
~istema nacional de Planejamenf~ l~tegradQ incorporará, obrlgata _
':rámente, as Regiões de Desenvol~'t{lleri\o O ,gue se visa é que as poli.
tleas econômicas e sociais sejam. efetivamente. remcnat raades

Regiões de Desenvolvimento são. por definição, as ca _
rentes, as si tua das abaixo das médias naclonais em termos de condi _

ções de vida. Daí que somente os Estados situados nessas áreas , mas

todos eles, possam compor Regiões de Desenvolvimento. A generaliza _
çãc indiscriminada do instrumento invalldaria qualquer política ccn
sequente de desenvolvimento especialmente diferenciada

Similarmente, a Emenda dispõe sobre a criação, pelos Es
todos, de Regiões Metropolitanas e MicrorregH:ies. suseee-ee que es~

sas entidades intraestaduais sigam o modelo federal, no Que respe.i ce

ao processo de criação, repartição de Fundos, adetí ní.s t r açãc e demais

caracter!stice.s Naturalmente. peevê-ae as adaptações ou "reduções 11

inevitáveIs, implícitas na passagem do plano federal para o estadual.

ou deste para o munic~pal. P.o mesmo tempo, é óbvio, devem ser respe.!,
tadas as peculiaridades locais.

As regiões. como desenhadas na Emenda, ademais dos re.,
cursos públicos (orça'menta:dos e outros), previstos no texto, deve _
rãc usufruir de incentivos e seus resultados. Nãc apenas de Incent i ,

vos fiscais, sobre os quais o Br.asil tem exper aêoc í.a acumulada. P.

proposta é no sentido de que estes sejam re rcrmorecce , a partir da

própria experiência. Deixariam, pois, de constituir opção dos contrl
buintes Que deles se beneficiariam, passando o seu produto a a Hmen.;

~ar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regiona! Este, por sua vez,

alimentará os Fundos Regionais específicos, memente cr i ter í cs de r~

partição idênticos aos adotado~ p\ra reper tjçêc dos Fundos de Parti
cipação entre Estados e MunicíA\os \-..

Por outro lado, prevê a Emenda novas modalidades de i!!,
centivos, incidentes diretamente sobre os conpcnentes de custos e a

rcrmaçãc de preços. Assim será possível dimin..Jir as desvantagens 10

cac.tcnaí.s , não apenas em termos de invest1mentos reprodutivos mas tam
bélll, diretamente, em termos de melhoria dos padrões de vida das pop.!:!.
lações regionais A experiência bras11eira, de decaces , de iguallza

ç!io dos preços dos derivados de petróleo e, ma~s recentemente, as de
tarifas de energia elétr~ca. mostram Que o modelo é ractível

No campo tribLtário,a inovaçi'lo é a introdução da alte!.

nativa do diferimento do recolhimento de impostos, em lugar de

dlspen'5a ou isenção, o que se pode revelar socIalmente malS vantajo~

so em certas si tuações

Todos os esquemas de ação indIcados na Emenda são coE!
pativeis com a organiza~ão sacia}. e política do país, constante dos
demais Títulos e Capitulos do Projeto da Constituição. Ajustam~sepe!.

feitamente às tradições sociais e políticas nacionais E, naquilo em
que introduzem novas atitudes, beneficiam~se tanto da experiência br~

sl1eira acumUlada, evitando a repetição de erros e distorções, como

da prática de outros países de estrutura social e eCanômJ.ca semelha!!,
te à do Brasil

~
Estamos convencidos de que o trabalho de promoçi'lo de

Justiça social, presente em numerosas passagens do Projeto, somente

se enriquecerá com a aprovação da presente Emeflda Defimções espar

sas no corpo do Projete ganham consistência com \: visão integrada,
í.rospectiva, proporcionada pela nova estrutura;proposta para o capí_

tulo Das Regiões. Com base em S'~3 ~ova redação será possIvel inaugu
rar, concretamente, uma verdade~\a p\?lítica nac~onal de desenvolv~ - I

menta equ11ibrado, equânime. I
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A c:o.n:1uta internacional dos povoa pcssuí., ccro diretrizes, as

jnerent.es à p'litica fixada para atingl.t' certos e determínadcs fins C'Ol.ll"aCos

através das reãecêes cct'I os outros fOVOS e caro limites as no:r::mas eseecetecíeas
em Direito Internacioi\al.

ObJetivam as reeôes a o::::tIlpreensâo que corouz à hamonia. e, ~r-
tanto, ã oonsolidação da paz internacional ~

O fim da política externa de qualquer país deve ser precdaarren

te a vida hanroniosa cem os demais paises do murrlo, CQn vistas ao prc.;JreSso

da hl.ll'l\3lÚ.dade.

o Brasil orgulha-se de e-e comuta, ali sua FOlítica externa,

de pIem respeito às fronteiras âos Estados vhi."lb:ls e amigos, abstendo-se, ar

mais de 150 anos de sua História, de guerras eeaJnqUista.

A constituição Federal vigente consagra, em seu art. 79, que

"os cxmflitos internacionais deverão ser rescívazce por- negocJ.açÕes dJ.retas,

arbitragem e ceeece neíce pacíficos, cem a cccçeracêc dos orqarusrrcs intel:na

cionais de que o Brasil participe". S, em seu parágrafo úniC'O, que"ê vedada

a guerra de corx;ruista".

Tais princIpios foram consagrados nas constituiçÕes anteric

rea : 1891 (-art. 34, item 11); 1934 (art. 49); 1946 ( art. 49) e 1967 (art

79).

S internaclonal.m=nte reconheci.da; a índole pacIfica do p:lfJO

brasi.leirCl.

.~U.l.UllCo",.,JOf.~I~OK'...... _,

Inclua-se no Capítulo II (Política Agricula, Fundiária e da Reforma

Agrária), do Título VIII (Da (lrde'll EconÔMicae Financeira) do Projeto

de Constltu!çjJo, o seguinte artigo:

·Art. a propriedade rural de qualquer tipo, contfnua ou desconti-

1'IJa, pertencente a mesma empresa, grupo familiar ou pessoa física,

runs única unidade federativa, não poderá ultrapassar o módulo
máxImo de dez mil hectares

§ 19 _ As áreas superiores a este limite passarão ao domínio da União

para fins de reforma agrária.

§ 211 _ As CcnstltuiçCles Estaduais, levando em conta as caracterIsticas

das diversas V/idades federativas do paIs, podem reduzir o médulo

máximo estabelecido no caput; deste artigo.

JUSTIFICACAO

EMENDA IP16326-9
f!J CONSTITUINTE WAlMJR DE LUCA

fi l'I.ENJ\RIo

Dê-se a seguinte redação ao inciso V do artigo 328 do projeto de Constituição

da Comissão de Sistematização:

V _ A criação de fundo mantido com recursos das instituições financeiras

privadas, com o objetivo de proteger a economia popular e garantir dep6sitos

e aplicações até detertninado valor.

Com esta emenda dtsaõe-se que a Lhião não deve continuar assLl'lindo a
responsabilidade pelo ativo e passivo de instituição bancária ou Financeira

privada insolvente e, menos ameia, pelos danos ou prejuízos que aquelas

causem a terceiros
Ademais, as instituições financeiras federais oficias são garantidas pelo

Governo Federal, não cabendo, portanto, sua participação no referido fundo

Urge, ~to, ttornent.e agora o:rn a k:õsenbléia Naciona1 Cons-- .
tituinte, intrcduzir, no texto constitucional, o princípio da neutralidade do

Brasil nos conflitos internacionais.

,~,."'o'ce... o10/1""CO.'U"" ,

m------"".".,,""",.====='----=~Dê-se a seguInte redação ao artIgo 1185 da Projeto de constltuLção da cceussãc
de sistematização

"Art lsB6 - Caberá às instituições financeIras oficiaIs federais asseatr as

funções a que se refer·e o artigo 337 desta Constituição, nas condições e

prazos fixados emlei complementar "

A propriedade da terra há que ser entendida como un direito para quem dela
precisa para o exercIcio de seu trabalho.

A Reforma Agrária, tão decantada, é a escrreção nacional e a PIOposiçi;lo servirá

não 56 para diminuir os desníveLs sociais registrados floje no país, como de

instnmento eficaz para a lrrplantação e execução da Reforma Agrária.

A medida, se aprovada, cOlfbaterá o latifiíndio e favorecerá o acesso a terra
daq,Jeles que hoje dela estão marginalizados. I

A Reforma Agrár~a., tão decantada, é a aspl.ração nacJ.,2.

nal e a proposl.c;ão servl.rá não só para dl.ml.nu~r os éesn Ivea.s ~,2.

cae i.s reg.1strados ho j e no país, como de l.nstrumento eeacee pa:::'l1

a J.mplantação é execucêc da neãorma AgrárJ.a.

A meda.de , se aprovada, combat.erá o J.at:'ifúnd~o e favo

recere: o acesso a terra daqueles que hc j e dela estão marg~nal~

zados.

EMENDA IP16327-7
tJ COOSTITUINTE WALWJR DE LUCA

fi Pt.ENAAIO

SUprima-se o parágrafo 2ll do artigo 283. transrcraercc-se o seu parágrafo

ts en parágraf. único, todos do Projeto de Con,tituiçOo da ccrassão de •
sistematização.

o artigo 328 do referLelo ~projeto emseu inciso III já ceevê QI.Ie Lei do

SIstema Financeiro Nacional disporá sobre a organização, o funcionamento e as

atribuições do Banco Central do Brasil Desta forma, entendemos qtJe não

sobrevivem razões nem motivos para a manutenção deste parágrafo no texto
constitucional.

A proposta objetiva permitir ao Governo a possibilidade de, Mediante lei

complementar, utilizar, além da ceaxe Econômica Federal, as de'llais
Instituições Financeiras oficiais federais na cceracronatízeçãc do Fundo
Nacional de Seguridade social, de acordo com conveniências futuras e

peculiaridades regionais e setoriais que venham a 'ocorrer Visa, ainda,

harmoni"zar o tratamento dispensado às institu1.ções rmercetras oficiais

federais na aplicação de recursos públicos em programas do Governo.

EMENDA IP16323-4
f!'1CONSTITUINTE ERALDO TRINDADE

PlENltRIO

rr~~~'~

fD7';fi!J PUOA"""CO"....ofl ..~~_,•• Ll' ,

lu'oNv.."..A<;lo, _

EMENDA MODIFICATIVA

.:usrIFlCACAD

A centralização da arrecadação de tributos federais nas instituições financeuasl

oficiais federais permitirá melhor controle e administração dos recursos

públicos, propiciando, assim, a otimização do fluxo de caixa da União.

êcrescente-se parágrafo ao artigo 284 do projeto de constituição da Comissão

de Sistematização, com a seguinte redação

Parágrafo - As encresas e entidades direta Ou indiretamente controladas pela

lhião recolherão, obrigatoriamente, todos os seus tributos nas instituições
financeiras oficiais federais.

•A centralização da ar-recadação de tributos federais nas instltuiç~es

financeiras oficiais reoerars permitirá melhor controle e aâlllnistração

dos recursos públlcos, propiciando, assim, a otimização do fluxo de caixa

da união.

JUSTIFICAÇAO

Transformar o § único do artigo 284, do Projeto de constituição da comissão

de Sistematização em§ 111 e criar o § 20 com a seguinte redação-

"A arrecadação de tmcutcs federais será efetuada pelas instituições

financeiras oficiais federais "

DISPOSITIVO EMENDADO: § 30 do Art. 272

O § 32 do Art. 272 passa a ter a seguInte redação:

JUSTIFICAÇ,qO

A r-edação do §3 Q possibilita a transmissão. por herança, de fortunas

ao c8njuge e/ou herdeiros. sem o pagamento do imposto, eanr res tancc-,
se assim toda a soa iniquiJade. O objetivo do legislador foi o da ex
cãusâo da tributação na transmissão. por morte. do único ~mõvel per=

tencente ao cônjuge sobrevivente. Porém, sua redação. para atingir

tal objetivo. deve explicitar o termo im6vel. singularJ.zado

§ 32 - O imposto de que trata o item II não incidirá
sobre a transmissão. por morte, do im6vel que sirva de moradia ao côn
juge ou a seus herdeiros.

er~;;;~:J

W;'~07J
.U.....ofCO"' ...of ...oe", ..Ll, ,

['J Pt.ENAAIO

EMENDA IP16319·6
('l CllNSTlTUnlTE WAlYIlR llE LUCA

Pela in:portãncia da seguridade social e da previdência na econômia brasileira

e na vida de cada cidadão, em particular, o Congresso Nacional não poderá, en

nenhuma oportunidade, deixar de acompanhar e fiscalizar as atividades relativas

a esses setores

JUSTIFICAÇAO

lUTTlf.v.ll."'AÇÕe __;

SUprima-se o inciso VIII do artigo 282 do projeto de constituição da comissão

de sistematizaçãO.

Adite-se a seguinte expressão li bemcano de seguridade social e de previdência"

ao inciso '1N do artigo 100 do Projeto de Constituiç1:l.o da Comissão de Sistema

tização.

O artigo 328 do refet'ido Projeto já p~evê a estruturação do Si.stema Financeiro

Nacional, que deverá cOO'patibilizar as f!.dlçêlesde todas as instituições

financeiras, inclusive as oficiais de crédito da uni1:l.o

.1ISTIFICACAO
rr;:~'~';'-J

tyj~~JEJ

com a seguinte

PROJETO DE CONTITUIÇAO

EMEr'DA ADITIVA
Inclua-se no artigo t3' do Projeto, inciso XXXII,
redação:

"XXXII - É assegurada establl1dade ao trabalhador após um ano de

serviço na mesma empresa, que tiver mais de 50 (oí.nquente)

elnpregados, podendo esta estabilidade ser quebrada no caso do

empregador optar pelo pagamento das férias e aviso prévio em

dobro, além da liberação do FGTS, também em dobro. n

o setor de previdências é de fUfldamental Importãncia na vida eccoeetce do PaIs,
devendo, pois, ficar sujeito à fiscalização da uruêc.

JJSTIFICAÇAr!

.~..A.. e/CO",.dOfl".<O"'..... ,

rcresceote-se a seguinte expressão " de previdência" no inciso IX do artigo

.54 do Projeto de constituição da ComIssão de SIstematização

•• '.lJmlfC~",. •• llIwlce.,.~' _,

m-----------lUTTl,.O.lI.,~.;;:~ __,

EMENDA IP16325-1
I: CONSTITUINTE .'ALMOR OE LUCA

lUlOf.~.T'''CAC.O __;

Dar a seguinte redação ao § 10 do artigo 466 ao Projeto de Constituição da

Com!ssão de SIstematização.

Dê-se a seguinte r~dação ao parágrafo único 'do artigo 264 do projeto de

Constituição da Comissão de Sistell"atização:

parágrafo único As disponibilidades de caixa da União e das entidades sob seu

controle serão depositadas em uma única instituiçi!o flnanceira oficial federaL
As dos Estados, do Distrito Federal e dos Munic!p!os, bem como dos 6rgãos,
entidades e empresas por eles controladas, em instltulçeles Fin_snceiras ofJ.elals

_ A aplicação dos recursos de que trata este artigo será efetuada através

dó Banco do Brasil 5 A: e demais Instituições financeiras crícíars federais.

A Ij-dão dispõe de instituições financeiras para a execução da polItica

econômica de Governo. Como forma de maximizar a utilização dos recursos públicos
é de fundamental importância que tere recursos, gerados e geridos, por

organizações do governo, sejam depositados nas instituições financeiras da UnIão,

de maneira a formar umvolume maior de recursos disponíveis para aplicações

prioritárias, QUeinduzam o desenvolvimento econômico e sccrea, criando

~regos e empreendimentos orccrtavcs,
~ una medida que, antes de tudo, pemíte melhor e mars racíonet utilização dos

recursos públicos em prol da sociedade

r.r l~ll~fIU'''''''A~;:O __,

EMENDA IP16320.0tJ CONSTITUINTE WALMOR DEL~ AUTO_

EMENDA IP16321-8
!'-' crnsTIWINTE W!U.IDl OE LLCA

['J Pt.ENAAIO

JUSTIFICAÇAO
Acrescente-se ao art:J.go 355 do Projeto quatro pari

grafos com a seguinte redação:
JUSTlFlCACAO

A aplicaç1:l.ode tais recursos através do Banco do Brasil S A. e demais

instituições financeiras oficiais federaIS permitirá melhor controle e

aónlnistração, por parte dO'poder público, perMitindo a obtenção de

resultados mais favoráveis em termas de retorno econômico-social.

A empresa há que ser encarada com um patrlmômio dos que a constroem.
Os trabalhadores não podem ser vítimas da incapacidade aomí nf s t r a-,

tiva e dos desmandos de seus diretores Daí, há que- se preservar o

direlto do trabalhador, princípio un1.Versal inerente a todo ser
hUmano.

"§ _J.' ~ monopóJ.'o do poder póbhco e re" ..

ponsabí1:J.dade do Estado a Prev:J.denc:J.a, S,pc.1a1" sendo

proib:J.do a ex.ploração desta com ou sem fJ.ns lucra

tivos.
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EMENDA lP16337·4
t'

EMENDA lP16334-0
I'l Const"u,nt. WlW\OR DE LUCA

I'l PLEN~RIO

§ 22 A Un1.ão na forma como a Lel. dJ.spu

ser poderá autorJ.zar saeeeee completoentar da Prev.l.
dênc1./ll PrJ.veda Fechada, somente quando xeunados em

grupos empregados , func.1.onárJ.os de órgãos ou empr§.

sas de uma únJ.ca na euceee ,

§ 32 A PrevJ.dênc::La 5001.a1 será mantJ.da

por contr1bu1.ção dos trabllllhadores, empregadores e

do poder públJ.co. sendo a parte dos trabalhadores

im:adentes sobre os salár.:J.os, a dos empregadores s.Q.

bre o faturamento das empresas e do poder púól:J.co

ee acordo com os recursos dos orçamentos aprovados

pelo Congresso Nac1.onal.

§ 49. A La). Complementar d1.scJ.p~J.nará as

alíquotas dos ccnceabuaneee do sistéma prev1.denc1.á

rio necacneã e 1.gualmente os d1.reJ.tos e os benef"Í

cios daqueles.

PROJE~O DE CONSTITUIÇÃO

Inclua"'se no art1.go 3$6 do Projeto as alineas %.. e !I. com

a segu1.nte redação'

f) - com varrce (20) anos de trab;:t.1ho

em m1.neração a céu aberto;

q) _ com qua.nae (15) anos de traba

lho em m1.neração de subsolo.

JUSTIFI:CACÃO

Acrescente-se o seguJ.nte § 22 ao art. 305 (Título

VIII - capitulo I - Dos PrJ..ncip1.os uerea.s , da In ..ervençâo do Estado,

do Reg1.me de Propr1.edadc do Subsolo e da At1.VJ.dade E'conOOu.ca) do Proje

to de ConstJ.tu1.çào. renumerando-se o parágrafo ún1.co para § 12:

"Art. 305 ••••••••••••••••••••••••••

.....................................~ , ... ...
§ 22 As concessões, perm1..ssões ou au

torizações governamenta1.s de qualquer natureza re

tornam ao poder concedente sem quslquer t1.pO de in

den1.zação, sempre que o conceaaaenrir-ao l.nfring1.r a

Ie1.."

Justif1.cação

t notórJ..o a perJ.culosJ.dade, 1.nsalubr1.dade e pannea.dade

do trabalho exexcadc nas m1..nerações, em espec1..al de subsolo.

A 1egl.slaçâo dos paiscs civ1.11.zadoS já consagra

pr1.ncíp1.os agora precon1.zados.

ccnemtuance WALMOR DE LUCA

JUSTIFICAÇ1i.O

A ?rev3.dênc3.B 50c3.a1. Pr3.vada 'tem demonstrado

País sua 1.nef1.cJ.êncJ.a e 3.rresponsabilJ-dade, contrJ-buJ-ndo para

grandes escândalos f1.nance.l.ros, tendo 1.nclus1.ve, zavoxecadc
e. fontlação de veecreãeae-as quadr1.1has que tomaram durante anos

dinheiro de c1..dadãos que, de boa fé, apl1.caram suas

mias e poster1.ormente não receberam os benef!c:1.os a que fa

r1.am juz pela contr1.bu1.ção afetuada, A CAPE!-:fI e o MontepJ-o da

Fami'l3.a Mil1.tar, são exemplos flagrantes desteS esbulhos, da

• frauda a do engodo.

nea porque, para 1.mped3.r a repetição destes verda

eeaece ceames contra a eeonoma.a popular, há que se reservar

ao Estado o exercic1.o e a responsab3.11.dade da Prev1.dênc1.a So

cial.

As doenças prof1.ss1.ona1.s e os acadences de

comprovam o a1to r1.SCO de vaüa desta atJ..v1.dade

EMENDA lP16335-8
I'l

trabalho

rr';;;~..--=J

[:Jr;j'~HJ

A concessão é um pr1.vJ..lég1.o. seJa ela de serv1.ço pú

blJ.co. transporte, rád.1.o. telev1.são. manecea.s , cartas patentes do

SJ.stema f.l.nanceJ..ro etc., e tem s1.dp frequente o desrespeJ..to ~a 1eg1.5

1ação por parte dos concessíonárJ.os.

Há outros que delas se ut1.11.zam, tão somente,

instrumento de especu1ação para a venda à cexcec.eoe ,

g também notórJ..o, e.specue Imentie no setor rm.n eza L

que jaz1.das não são exploradas, f1.cando os ccnceasacném.ca de posse

delas, sem ut1.1J..zá-las, com anequ Ivocoe prejuizos ao eesenvorvamencc

necaona i , Por outro lado, as concessões de servl.Çbs púb11.cOS

transporte, sem uma rigl.da f.1.scali:taçào, l.ndub1.tavelmente, as empre

sas concessl.onárl.as deJ..xarão de aten::'ler a{-;J:1gêncUls 1egal.s do Estado.

"Art. 356.

Acresc:ent.e-se ao art. 356 do Projeto de ConstituJ.ção

o seguJ.nte parágrafo únJ.co:

ccnsevtuarree WALMOR DE LUCA

fCP~;~':J

ffi~§J6]

"Art. 65 ••••••••••••••••••••••••••

Acrescente-se ao art.l.go 65 do Projeto de Const1.tu1.çâo

aprovado peia ComJ..ssào de S1.stemat1.2:ação o parágrafo segU1..nte •

renumerando-se ó atual parágrafo énacc ,

tJ PLEN1i.RIO

EMENDA lP16338·2
I'l Consutu,nte WlW\OR DE LUCA

Acrescente-se. ao art. 277 do ProJeto de Const1.t"llçàO.

o J..tem 111, que segue:

I:II - do produto da arrecadação do am-.

posto Ún1..CO sobre nunerea.s de que tra-ta o art 210,..!.

tem V.

"Art. 277 •••••••••••••••••••••••••••••

21) quarenta e eanco por cento, ao Esta

do onde se verificl)r o fato gerador;

b) quarenta e Cl.nco por cento, ao t-lun1.

cipio onde ocorrer o fato gerador.

rr;~;oo~

rFi';;'ff8'~Ul~'Dl.D,.,ulD/.ul."'"nb,__-----,

[!J PLEN~RIO

EMENDA lP16332·3
[!J

parágrafo énacc , t assegurado a mulher

'trabalhadora rural o dJ.re.l.to a f1.11.ação à see
v3.dêncJ.a seeaea e 80 gozo dos beneãfcaoe pre

vãeeneadcacs , J.ndependentemente de seu estado

.. c.l.vJ.l."

JUSTIFICAÇÃO

Grande nÚmero de traba1hadoras rura1.S não pode hc j e

contar com os benefic1..os da PrevJ.dêncJ.a sccaea , em face da pro.;h

b1.ção de f1.11.ação ao órgão.

t grave 1.njust1.ça não se conceder as traba111adoras

solteJ..ras o d3.re1.to de contr1.bu1.r para a Prev1.dênc1.a, quando

elas trabalham a v1.da toda na roça, contr1.buem com seu traba-

lho e esforço para o crescimento do Pais e, quando Já eX<J;ustas.

Cansadas, s1.mplesmente têm que se recolher sem nenhuma remuner,ã

çio para garant1..r sua velhice.

JUSTIFiCAÇÃO

A presente emenda comp1ementa outra, de nossa autorl.a.

em que propusemos a re.l.nc1usão, na competência da Un1.ão, do ampcaee

énacc sobre mJ..neraJ..S (1UM).

Nossa sugestão se l.nsere dentro do esp!rJ.to da dl.str.;h

bU1.ção Justa C equâname dos tr1.butos arrecadados pela Un1.ão as sam,

ao rel.nclu1..r o IUM na competêncJ..a da UnJ.ão, por ser ela a proprJ..etá

ria da jazl.da, achamos não ser justo que se deaxe somente a ela, o

produto da arrecadação desse amposeo , e l.mpreSC1.ndí...,el que as Unl.da

deiS da Federaçiio e aiS Comunas sejam aquanhcedae com a parcela mea s

express1.va da rece1.ta desse tr1.buto.

•
Com efeJ..t:o, o mJ..nér1.o ~erador do l..mposto é extraí.do

do solo pertencente ao Munl.cipl..o, que/sJporta todos os possível.s da-

I
nos resultantes dessa extração - escavação permanente do solo. de m.Q.

do a torná-lo 1.mprestável para outras ativ1.dades produt1.vas, po1u1.

ção decorrente da m1..neração e benef1..c1.amento do m1.nér1..o, etc.. a1ém

de eventua1.s encargos 1.nus1.tados e altamente d1.spend1.oS0S, sem um r~

torno 'Compativel do trJ.buto correspondente

A proposta l.nclu3.-se, portanto, també~"dentro dos

pr.l.Ilc:f.p1.0S de autonom1.a e valo.r1.zaçâo do MunJ..cípl.o.

§ 22 Os vereadores que tenham exel:

cido mandato eaet.avc gratU1.tamente, P-ª.

ra eeea.ec de epeeeneeeccaa , computarão

em dobro o periodo correspondente.

JUSTI.,FICAÇÃO

A gratu1.dade do wandato de vereador fo1. l..I'Ipos1.ção ar

b1.trária do periodo d1.tator1.a1.

Há que se corr1.gJ.r esta 1.nJust1.ça, de forma que

brasJ-le1.ros que ser"'1.ram aS suas comunl.dades de manel.ra gracJ.o

sa, sejam reparados e compensados por este trabalho.

Trata-se de uma questão de Just1.ça, re que somente nós,

os constl.tul.ntes, podemos saldar este débJ..to da sex:aedadc para cem
aqueles c1.dadàos, que traba111aram, I'll1l.WS des10cando-se de suas res1:,

dênc1.as até as câmaras Mun1.cJ..pa1.s, percorrendo d1..stânc1.as enormes ,

custeandO seu próp;1.o t'ransport.e.

EMENDA lP16333·1
I'l constituinte WALMOR DE LUCA

Plenário

fC;~~;~

~.@

Em verdade. podemos af1.rmar. não foram poucos os legJ..s

ladores mun1.C1..pa1.S que pagaram para poder exerc1.tar seu fI1andato.

t tempo de 'reparação dos erros. é tempo de mudanças.

tempo de anl.st1.a.

m-~-__~--_-_lutD/~utTl~lC~D~_-----------,

Acrescente-se ao art. 482 do Projeto de Constituição da

Comissão de Sistematização o seguinte parágrafo único:

"Art. 482 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• PLW1.R:rO

pr;~;~"~
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EMENDA MODIFICA'1:IVA

.~lw."'o/cc~'sdo/."•• O",......

Const1.tuJ.ntc WALMOR DE LUCA

,
PLENÁRIO

f pr.l..vJ.lég1.o odJ..Oso deJ.xar nas mãos ele J.nst1. tU.1.ções

finance1.ras pr1.vadas recursos provenJ..entes de J.mpostos, taxas

ou contr1.buJ..ções socJ-aJ..s, quando sabemos que o governo carece

destes me1..OS não apenas para prover suas própr1.a.s necess::Ldades

adflU.nJ.strat1.vas como também pa.ra promover uma polít1.ca fl.nan

ce1.ra que atenda ao social c combata a usura.

Dê-se ao parágrafo Ún.l.CO do Art. 2.84 do ProJeto de

Const;L'tu1.ção da ComJ.ssão de S~stemat1.zação. a segu1.nte reda-

ção:

JUSTIFICAÇÃO

Parágrafo ún1.co. Reserva-se com exclus1.v1:,

dade às J.nst1.tu1.ções f1.nanceJ.ras of1.c1.aJ..s

destJ.nação. por ação d1.reta. dos recursos ger,ã

dos pe1a AdmJ..nJ..stração públ1.ca."

"Art. 284 ••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA lP16339·1
I'l

Acrescente-se, ao art. 270 do Projeto de ConstJ..tu1.çâo ,

o 1.tem V que segue:

JUS'l'IE'ICAÇÃO

O Poder concedente não pode f1.car alheJ..o ao J..mposto que

1.nc1.de sobre o produto da at.1.vJ..dade decorrente de um ato que

legalmente lhe .compete.

o subsolo e as rJ.que;?;as m1.neraJ..s p~rtencem à UnJ..ão. Cj!, _

be a ela autor1.;?;ar a atJ.v1.dade mJ.neral.

"Art. 270 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o m1.nér1.o é uma rJ,queza que d1.m1.nu1. e tende a esgotar

se. com a atl.vJ.dade extratJ..va"l causando dano13 1.rreparávc.1.s, mo!:

mente amb1.enta.1.s, ao lado do problema socJ.a1 que é comum ..,erJ..fJ,

car-se sempre que a jaz1.da se esgota. Por l.SS0, propusemos, em

outra emenda. a d1.str1.bu1.ção do produto da arre~dação do 1.mposto

únl.co sobre mJ..nerais, na proporção de quarenta e cmco p:>r cento, aos

Estados c Ofl'esrro percentual aos Municip~u:ando,aunião, cem dez por cento.

v - a ex.tI;'ação, a cJ..rculaçâo, a d1.strl.buJ.ção

o consumo dos minera1.s do Pais, J..mposto que 1.nc.l.d1.rá

uma só vez sobre qualquer dessas operações, excluida a

1.nc1.dênc1.a de outro tr1.buto sobre elas.

F
r.r TUtD/~un" ..~"Dparágrafo ünico. Ficam anistiados do paganento de

contribuições previdenciárias não recolhidas os traba _

lhadores que, vinculados ao sistema previdenciário de

sua ca'tegoria, foram, posteriormente, face a legisla _

ção, compulsóriamente, transferidos a outro sistema".

JUSTIFICAÇÃO_

Entretanto, há inúmeros casos de pescadores que, após

vários anos de contribuição pelo IAPM. foram transferidos para

FUNRURAL e o tempo de vinculação a este ültimo não conta para efe!

to de aposentadoria.

A legislação, então modificada, os transferiu para

FUNRURAL, tratando_os como trabalhadores agrícolas, e, em conse _

q6ência, perderam direitos e vantagens anteriormente adquiridos.

A legislação atual permite ao pescador, optativamente ,

filiar-se a um ou outro sisten}a, cujas obrigações e direitos são

diferentes.

Os pescadores artesanais foram, até a criação do INPS ,

vinculados ao IAPM, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Marí

timos, e gozavam de beneficios iguais aos dos trabalhadores urba =

Procura_se, com este dispositivo, reparar a grave inju,!.tr tiça a que foram submetidos pela lei milhare~ de pescadores brasi

leiros que, embora someM significativo número de contr1.buiçôes pr~

videnciárias, não detém 3S anos de contribuição, face a imped1.men

to legal que independe de sua vontade.
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JUSTIFICAÇÃO
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EMENOR

CAPíTULO • PODER LEGISLATIVO

ONDE COUBER-

I
JUSTIFICATIVA _ \

Nos doze eesea do ano, o Congresslj uec í cna.t furzcio.
na apenes em c í t c .' E nestes oito meses, geralr.-el'l~e. se reee
rem rer raocs , dias sant í r rcaccs , recessos outros, etc, de ma
neira que a at i.v í dade legislativa se restringe, eeswc ,
termos lIquidas, a cerca da metade do ano civil

ara, todos sabemos que o Brasil é um Pais em acele

rado processo de transformação, exigindo a presença sistemá

tica e constante do legislador para ir acomodando os variados

fatores econômicos e sociais que vão surgindo. Ademais, com a
nova Constituição, esor racse a devolver ere:r:rogat~vas do Po
der Legislativo ceifadas desde 1964, e o exercfc rc efetivo de

determinadas prerrogativas pressupõe o tempo t Is Ico necessá
ria para tanto.

Inclua-se, onde couber, 1"'<0 projeto "de COilstitulç~o,

o ~uinte dispositivo)~ -.k-e.~ IJr.Lo O-r'h""{"') I J <i-<:t7'f,''"'1,...J2,;,
)t-

Art. - O Cong:r:esso Nacional reuote-ee.,a , anuajnante ,

na Capital da União, no per iodo de 112 de r evere í.rc a ~5 ce ce
zembro

o processo acelerado de urbaru eaçâo vavf
do pelo pais nas últ1mas décadas e que vem se t rans ror nan

da em verdadeiro drama social. faz com que o p r-ebLena do
urbanismo ultrapasse os limites municipais e exijam le

gislação uniforme e a presença do Estado para melhor
quacrcnã-Jc e dar soruçâe ,

JUC>TTFTrATlVA

PlENARIO

EMENDA IP16347-1
f" CONSTITUINTE RAUL FER~;~
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Inclua-se no projeto de texto constitucional,
na parte relativa à ardem eccnônrca, o seguinte disposi
tivo } ~ c."..,f-t'~ lI: ,,7 <1-0 Tir~ IJ.-., 1f7.,ciR. ,-"-Z.(b<'..e.

EMENDA
CAPíTULO OR01::M ECONOMICA

ONDE COU8ER

Art _ A lei estabelecerá a forma de participa

ção do trabalhador nos lucros daempresa

CONSTITUINTE RAUL F'ERRAZ

,JUSTIFICATIVA

EMENDA
CAPíTULO : OROEI~ ECONCi~IICA

ONDE COUBER

A que s t ãc da integraçã'o do trabalhador na vidd

e no eeseuvujvuneru.o ua t:1I1~~t::::'d, dL1.dV';::' u... ~g1.:' • .:.1jj<:.,.;;ü

no lucro, é tão antiga quanto a propus v.i da da SOCie ceoe

Encarada como questão social, faz parte da eterna c.l1visdo
do ser humano entre pobres e ricos. Deriva da cnvr sac dó

sociedade em classes Nela está embutida, igualnente,

distribuição desigual da r Lquez a ,
As constitui-ções de vários paIses já ccns i oerem

a participação dos trabalhadores nos lucros das empresas
como um direito inalienável e regulador das dí.s torçõcs 95

cio-econômicas derivadas da sistema capttalista de produ
ção , Nossa proposta abraça esta tese e, acreditamos, re

presenta mais uma contribuição inportante para acelerar o
processo de distribuição da riqueza e rcrtarec ímentc empre
sarial.

fI ENÁRIO

CONSTITUINTE RAUL FERRAZ

tJ

EMENDA lP16343·9
[:J

~-----_- lU1~""n''''.o:h. ~

EMENDA lP16344-7
I'l
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rêneia e ;u'lpos~cão de grupos econõm1.Cos.

Busca-se com a proposição o aperfeiç.opmento das a.ne-.

titu1.ções e a valorização do voto que há de ser l:Lvre, uoavee

sal e verdadeiramente sintonizado com a vontade popular.

Acrescente-se na seção 1- Dos DJ.rei'tos PolítJ..cos

do Capitulo V, do Título lI, do ProJeto de Cons1:J.tU].ção~ Q se

guarrte ec-eagc , renumerando-se os õemec.s ,

popular. A Nação não pode correr o r1.SCO de :ter seus governan
tes ou membros do Poder Leg1.s1a"t1.vo esceâhãccs pelam"terfe-

eleições de qualquer natureza, para cargos

públJ.cos. "

Parágrafo iinacc , As empresas envol

vidas e condenadas por abuso da poder eccnê-

A influencia do poder Econômico djs1:orce a vontade

"Art. 29. ~ crime J.nafiancãvel a

u1:ílização de recursos f::Lm!nceíros próprJ.os

OU de terceiros. para obtenção de ve-tos en

mico no processo eleit-oral. eeeêc suas atl.vJ..

dades eccnéauces encerradas. sendo seus dJ.re

tores punidos na forma que a lei especJ..ficar

EMENDA lP16340·4
f'l Const.t••nte <JALMO' o. t-UCA

EMENDA lP16341-2
!:J Const.t".n". WALMOR O. LOCA

CONSTITUINTE RAUL FERRAZ

EMENDA AOJ:TIVA

Acrescente-se ao Art. 329, do ProJeto de Const:Ltu:Lção

da Com~ssão de S1stemat1zação, o segu1nte parágrafo ún:Lco

"Art. 329. • •••••••••••••••••••••••••••••

Inclua-se no texto ccns t Lt.uc ronaf ~uinte
dispositivo )~ Ca.rr~ :c. ) &..;, T"-'~.}!...!.!:L.) M,..~
<=<b<,<.

Art. _ lei Complementar estabelecerá nornas
instituindo ãreas administrativas autõnonas no interior
da~ grandes cidades

EMENDA lP16348·0
ê'

'~U'.'C'.o."11.'"~100M'''''' ,,
PlENt!1no
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PLENARIO

JUSTIFICATIVA

Cada vez. mais ve tnT'na !mp~!:$!.:::l o. a<::;;;1 ..Le-,

tração das grandes creeoes , sobretudo das mega16po1.ls ,
o que tem sido demonstrado I na prática, com a criação

das sub-prefeituras

Com a medida preconizada na emenda a acmt nt s-,
tração pública tem mui to a ganhar.

Q instituto da desapropriação no Brasil precisa

ser modernizado e adaptado às ccndrçces da vida atual ~B

ceseérIc que esse instituto jurídica se transforme en til:!

dos principais mst.rueentcs do nosso oesenvcrvfeent.c sõ
cio_econômico. No tocante ao desenvolvimento urbanc ç esce

cificnmente, a desapropriação terá papel relevante na li

beração de áreas desocupadas, ou ocupadaas inadequada;rel1
te, no sentido de que estas mesmas áreas cump r arn a SlJtI

reaevenre função social.

JUSTlFICATlVA

EMENDA
CAPíTULO • ORDEM ECONOMICA

ONDE coueÉR .~....du..A·"Je-~lr1A.r:te t:.e7-.fy,.t., .M...:> c:...f../~
d..7r.f(;i,~· ..
Art _ Nos casos de desapropriação por necess t

dade ou utilidade púbhca e ainda por interesse SOC1al,a:7

sequra-ae aos eesaprcpr í ecos justa Idenfaaçãc em rfLnhe Lrc
ou em tItulos públicos, devendo a lei estabelecer crité
rios definidores das diversas situações

Parágrafo - Na promoç~o do desenvolvimento

bano a justa Idení.aeção não incorporará, na todo ou em

parte, de acordo com a lei, a valorização decorrente do

esforço da comunidade.

CONSTITUINTE RAIJ! FERRAZ
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E"ENDA ~r~JZI; d.o7?I.<-&oZ1:· l
CAPíTULO : ORDEM ECONÔMICA

ONDE COUBER'

Art. _ Lei Complementar criará mecanismos de par

ticipeçi:!lo direta da população nas decisões do poder cons t í -. I
torec , mediante

1 - rnrc í et rve popular de rers ,
2 - Veto popular a leis apr-nvada s ,
3 - Audiência pomnar pública. I
4 _ "ecanlsmos de gestão de serviços púb!"- I

,JllST!I:"!C!,T!'l"

PlENARIO

EMENDA lP16345·5 _..... ~

l: CONSTITUINTE RAUL FERRAZ.

JUSTJ:FJ:CAÇAO

t notór:t.o que 05 grandes conglomerados bancárJ.os ut:t.-

aaeee-se dos recursos arrecadados no munJ.cípJ.o onde func:t.onam

suas agências, ap11cando-os a SElU juizo onde lhes convém,

grandes prejuízos para a ecenomae local. Por outro lado há que

se preservar a auconceu.e ml.ln1.cJ.pal e o meeresse da ecmuna.dade

que é, em últJ.1ll8 anál1.se. a autor:t.dade maJ.or para decJ.d1r da

ccnvenaêncae da J.nstalac;ão ou zuncacnemenuc de qualquer :LnstJ.

tuição finance1.ra no âmb1.to mun1.cipal.

EHENDA
CAPíTULO • ORDEM ECONOMICA

ONDE COU6ER

Parágrafo ún1co. A abertura de agênc1as

das 211sUtu1ções f].nanceiras nos mun;lcípJ.os

dependerá de aprovação prév1a do Poder Leg1s

latJ.vo .rccef , que poderá ee tebeaecex ccndx-.

çõee de euneacneeenec que Julgar compat.Lve.i.e

1I0S interesses de sua ccmcnadede";

EMENDA lP16342·1 ...... _
CC=CONSTlTUINTE RAUL FERRAZ. ] ~;;'~~~:J

I f:1y7~8[S7]

Art _ Compete a União :
legislar s.obre :

_ Desenvolvimento I.:!rbano

Inclua-se na tex to da nova Consti tuição,

onde couber, na parte referente ,à Com~tênc!~«.~d;r,- o
seguinte dispositivo J ~ ~~ JL. J d--o I

EMENDA
CAP!TULO ORDEM ECONOMICA

ONDE COUBER ~~a _..L.t.. ~tÚ ~!K-,e.I.-t...,..o

.L. I~T/V.Lc Qill:. I
Art _ O princip.io da funçã.o social d~ propriedade

tem por f.lm assegurar o uso não especulativo da terra urtoo3,
objet1vando a realizaçao do desenvolvimento econômico e da

justiça social.

Tem sido utilizado até aqui, principalmente no to~

cante à desapropnaC;ão da propr.l.edade territorial rural, t'1e_
diante pagamento de idenização em tItulos especiais da dIvi_
da pública, para fins de Reforma Agrária

A solução de angustiantes problemas como os qLJe

trouxe o processo de urbanização acelerada é tão importante.
ou mais até. do que os problemas que o pais V1ve em decorrên-

cia dos problemas de meio rural ;à,
Daí a necessidade de u'na clara définição do que sc- l!Ip'

ja o pdnc!pio da função social da propriedade, o qual deve
ter como meta, acima de tudo, a realizaçãc do descnvolvimer-_
to econ5'1lico e da Justiça Soc~al.

o PrinC!p~o da função social da propriedade já es

tá inscrito no direito cons-titucional brasileiro embora con
aplicação limitada cfevido a falta de definiçães explfcl tas

flP;;~~':=J

t13;~~JWJ

EMENOA c.o/AA.p.k.'1ve-o.~ .,L,., U.,u..-':::"': ~'{...,.....c..:, rr I ~ r?-
CAPITULO l3~eEM-ecoN6ttteA. +......l!.-o .iJL
ONDE COUBER

A audiência das diversas parcelas ca poput açãc de

ve ser prevista na Constituição assegurando-lhes a maruresta
çlio toda vez. que a politlca ou planos urbanos forem certruccs
ou m~dificados nas instãncias Federal, es tiadua L, me t r-opo l L,

tana e municipal, seja em Conselhos Consultivos parmanerrt e s

seja por audiências públlcas obrigatórias
A fiscalização do cidadão sobre a ação do Estado

deve ser ~mpliâda ao conferir ao vi;inho. aà associação de
moradores e ao cidadlJo comum a possibilidade de entrar com

açll.o l"la justiça. ou representar ao tlin1stério Público para

fa:!er cumprir os preceitos legais urbanísticos

CONSTITUINTE RAUL FERRAZ

PlENARIO

EMENDA lP16346·3
P

Incluam-se no texto constit~~~::ton1: ts:.~.J'::ld
os secutotes disposi Uvas }~ 61..f"' J

::21EI'-' Art _ Aquele que, não sendo proprietario de i
móvel urbano, possuir corno seu, por três anos Ininterrup
tos, sem oposição ou contestação, imóvel urbano de até 250

metros quadrados de área, ct r.t Iaencc-c para sua moradia ou
de sua família adquj r r r-dha-é o dcr-Iní c , independentemente

de justo título ou boa fé, pooendo reqce rer ao Juiz Que

assil'l o d~clt:lre por sentença, a qual servirá de titulo pa

r::: ...::t!'!~~.!::l no !'egistro d~ i""6"~!=

..lUSTIf'ICllT!1/11

Essa é uma fcuma de aquldção da propriedade re
conhecida pelo direito e que precisa de ser prescrita no

texto constitucional camo meio prático de enfrentar

questão urbana.
Os vazios urbanos hoje existentes ~são uma a

fronta a tanta gente que não tem onde morar, ou àqueles

que habitam as favelas, mDcamboSI cortiços e palafitas
Essas áreas. devem ter a sua ocupaç§o facili

tada pelo tex.to constitucional.

§ 1lõl _ a usucapião urbana somente será concedido

uma única vez ao requerente.

§ 2R _ Os te.rrenos conUguos ocupados por dais

ou rnaís possuidores poderão ser usucapidos coletivGnentc •
mediante açao do I-\injstério Público ou de entidade COIl'Uni
tl§ria dos interessados, na forma que a lei estabelecer.
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EMENDA lP16350·1
~NSTITUrNTE RAUl rERR~~~~~

['J ri ENARIO

.U•• ".,CC.... I1.f ....CC..,•• b _

p:r;~~';':J

cr;;'~8/87J

EMENDA lP16353·6
[lconStituint.e HA.U~:tCIO IJA.~;;o;

tJ PLE:N~RIO

py;;~;':J

f"lll!';ãPJ f'l PLENAAIO

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA AO ART.2~

Emendaaditiva

Dispositivo emendado. artlgo 381

acresça-se ao artigo 381, do Projeto de consti

' ''''----------"J r-~~"-J

IlfV~VBJ

A obrigação do Estado é com todo o ensínc

JUSTIFICAÇRO

"art. 313 - O dever dp estado com O en
sino erettver-se-e mediante a garantia de II

não com o ensmc póbJ,lco apenas

soortea-se do artigo 313, do Projeto de const,!

tuição, a palavra "publico", dando-lhe a seg\linte redação'

JUSTIFICAÇAO

Emenda Supressiva

Dispositivo ewendado artigo 373

Bolsa de estude objetiva viabillzar o estudo

do eteno carente ê dirigido a ele e não ao estabetecíaentc de ensino. Privar o
cidadão, seja ele quem for, da opção, da Livre escolha, Lrmí.tandc-o à escola pú

blica, pela impOSSIbilidade da bolsa de estudo, é assumir, na conshtuição, pos..!.

çãc díscrfnunatdrda - o que é incompatível com a norma constitucional Além dis_

so, é ignorar realidade possível a puss rhrjIdada de inexistir a alternativa das

escolas publlcas em certos locais do território nacional

A fim de evitar privil~9ios. o valor da bolsa
tem da correscc-cer ao custo equ1valente no ensmc JjÚbll,co

A bolsa de estudo objetiva o aluno e não o es.,

tabelecimento de ensino Além de viabl.lizar-lhe a opção entre o ensino público e

o ensino prrveoc, não impede a educação Ido aluno carente nos Iccars onda oêc

houver escola pública.

Os .ínctscs I e II discriminam Criam reservas
de mercado e proteção do Estado às escolas confessionais O Estado deve estar dis

sociado de instituições rel1g1osas Os enunciados das normas ccretttuctcrats üe-,
vem ser gerais, em matéria de ensmc, inadmitidas as particularizações

JUSTIFICAÇAO

Emenda substitutiva

Dispositivo etenoaoc. artigo 381

Substitua-se o art 381, do Projeto de Consti
tuição, ellminando seus tnctsca, e dando-lhe a selJ'.Jinte redação

art. 381 - As verbas publlcas serão
destinadas às escolas pübhcas, a ccocessãc de

bolsas de estudos, ã ampliação de etercí'nentc

e à qualificação das ativioades de ensino

pesquisa, en todos os níveis.

tulção, 05 seguintes parágrafos.

§12 - O sistema de bolsas de estudo não carac
teriza repasse de verbas publicas para

entidades pravacas de ensino.

§22 - O valor das bolsas tere, como cerêeetro,
o custo de ensino de igual nível de GUa

lldade oferecido em estabelec:..r.anto

tatal congênere

EMENDA lP16358·7
~ DEPUTAOO FRANCISCO DIOGENES

~

EMf.:NDA. ADI.TIVA

nispositivo emendado: 1'>rt. 233, § 29, do Projet.o

Emenda aditiva

Dispositivo eeenoaoc- art 371

art 371 ~ A educação, direito de cada

um, é dever do E.stado, reece iteoo o direüo

de opção da família.

tituição, pelo seguinte precerto-

Acresça-se ao artigo 371 "ceput", do Projeto

de ccosemucso, a expressão "respeitado o direita de opção da família", dan-,
do-lhe a seguinte redação

JUSTIFICAÇAO

"Art. 383 - As empresas comercrars , indu,!

triais e agrícolas são resooosevejs pelo

ensino fundamental ~ cre-escciar gratu~to de

seus empregados e dos resnectavos dependentes,

a partir dos três anos de idade, mediante a

manutenção de escolas préprias, concessão de

bolsas de estudo ou contr.íbuaçêo com o salário

educação, na forma de lei "

EJnenda substitutiva

uísposrtrvc emendado: arbgo 383

JU5TIFICAÇRO

E: precise não duplicar meios para a obtenção

dos mesmos fins, acrovertanoo-se a rede f'Iszca existente, para raciorertasçãc de

gastos e otimlZaçclo de resultados. A bolsa de estudo constatui semoa descentr.!

lizadora, capaz de atingir esse objetivo

Art. 233 - ~ ••••••••••••

Substitua-se o artigo 383, do Projeto de Co~

Desde tnl~ sejan narticularizadas aãeumas forMalidades de

direito nrocessual nanaI, nada Mais jU'ito que se acrescente a co.,un.!

cacão inquestionável do nrocedint"nt.c à autoridade Judiciária oue a

encaninharã ao eesoeeeave cartório nara que as nartes te"l!"'a., acesso

ao seu conteúdo, sem rruebra do nrinc10io do contradi tório. Não

.justifica que tal cO"1Un1cacão seja feita exclueivaMente ao Hi",iste

rio Público que nã.o di'ioõe de cartório ou secretaria COM fê nública

para propiciar aos interessados a vert.ficacão de seu ecnecê-te•

§ 29 - A instauraeão de procedinent.o investio:ratório

criminal será ecncnrceee ao }<i"listério Público, na forma da lei, se"

prejuízo da commácacâo ao Juiz cc-meeenee ,

Acrescente.... se ao § 29 do artioo 233 do src-re
to, aeôa a locução "na fOrMa da lei" a locucão 8e1'l~pl'e.~uiao da. col'l~
n1.ca;âo ao ,"U1.Z eenee es e ee , dando-se a eeeurnee redacão ao nenctcna
do disnosit.ivo: . , -

EMENDA lP16355·2
tJ DEPl,JTADO FRANCISCO OIOGéNES

~ .~.~."'O/co~' .. IoIOU.~~y'..i.

EMENDA lP16354-4
l:J t€PUTAOO FRANCISCO mOGENES

EMENDA

CAPiTULO : ORDEM ECONI1MICA

ONDE COUBER

A implementação de polIticas econômicas demcc r a-,

ticamente deliberadas pelos representantes políticos
rnn!JT'Pc;<:;(l r{PIlPnrlP nDllrfl'lmpntf" ri" p(ptiv;I nnc;c:;ihf 1 ir1;,rlp rf;'l

intervenção estatal. especialmente nos domínios de vital
importância e ao mesmo te'l1pQ de poderosa capacidade de resis-
tência a mudanças, para a soperaçãc dos rmpes ses imobili
zadores da trajet6ria de progresso e modernização da so

ciedade brasileira

O sistema financeiro, e especificamente o sct.or
bancário, por sua importância e poderio, são peças funda

mentais na formulação e na execução de um programa de re

formar: As estratégicas funções desempenhãldas pelar: bancoc

fazem-nos nrctaqcn.t s tas prInc ípe.í s no cenário eccnôraí co ,

criando moeda escritural, determinando o nível da t as-a b é-,

sica de juros e direcionando o financiamento pelo controle
do crédi to.

Em tal contexto, qualquer mudança relevante nos

procedimentos econômicos atuais sofre a ccndrc í one t Ioade

ela adesão ou da colaboração de todo o sistema bancário,sem

a qual estará definitivamente inviabilizada

A harmonização do esforço de toda sociedade na

busca da superação de nossos maIs graves problemas exige a

subn í s sãc das ações do sistema bancário ao Poder Público

por via da estatl:z:açllo

JUSTIFICA.TIVA.

CONSTITUINTE RAUL FERRAZ

PlEMARIO

•

rncfua-se no projeto do texto consti tucional f na

par~l(~a i I~e~~~, ;:.:g~~~spositivo s-r-:

Art. _ Compete excfus rveeente ao Estado o
cicio das atividades bancárias.

Essa indissolubilidade, co sta nas nossas ccns tf-.

turçees desde 18~1 pelas oligarquias regionais, não resulta

em qualquer vantagem para o povo FresLl e í ro ou para o país.

Não se conhece ninguém do povo que j;i tenha ob

tido qualquer vantagem per viver em um paIs de forma fede

rativa. E o país só teve prejuízos

ue quat ro em quatro anos o povo or<!~.ll~.uo IJI:IU<:l

pelos desmandos criados pelos grupos dominantes, levando os

estados à falência na tentativa de perpetuarem-se no poder

Disso se vale o poder executivo central paraw

meter os herdeiros da massa falida à sua toda poderosa au

toridade
Por outro Ladc , o regime federativo nao é eaí s

unânime no Brasil. Muitos o questionam e outros tantos que

rem subs t Lt.uí r os Estadas atuais pelas regiões qecqr é r í c as

Se se pode criar tantos as taccs , coao se ensef a
e como se tem feito, pode-se igualmente reduzir o seu nüoe

1'0 e até mesmo adoLar-sc a forma unitária, a exemplo do que
ocorre com 153 dos 168 países elo nosso planeta.

Essa Ind í sacIubfLí.dade 56 ser .... e às oligarquias re ,

gionais dominantes e tira do debate questões fundamentais da

ciência política como a da forma do estado que maIs nos con

vém.

supr-Ima-se do artigo 212 do projeto de ccns t Ltur

ção a expressão •

INDISSOLÚVEL

r,r----------furONuSTI1IC.,Ch, _

DA lP16352·8
Constituinte M1I.t1n1CIO NASSER

f: PL-<;N1i.RIO

rr;:~'~'~

ru;~BmJ

Não fora assim, ester-se-te contrariando di

reito natural dos pais na escolha da educação a seus filhos, em conformidade com

suas convicções, sua religião, sua filosofia educacional; en conf'ormidade COI'l
Estado neroccet ícc,

Vivemos num Estado üe-ccratfcc, cnde~
não se confunde com o estatal, com a atavfdaoe apenas publica, mas s1m con a li

berdade de opção, entre inst1tuições de ensino pUblicas e privadas

r,r----------n""'""'''.,,',-----------
EHE:NDA ADITIVA

Dispositivo emandado: Art~ 190, inciso I., letra "c"

lIcresce1'ltP-se na alí.nea "e", do inciso l, do
artiqo 190 do ~rojeto, a palavra "real", 10Cl'o após o terno irreêuti
bilidade, ficando COI:l a sertuinte redaeão: -

Art. 190 - .~ ••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••

Emenda substitutiva

Disposüivo erlendado artigo 377

Emendasupressiva
Dispositivo emendado: artigo 25

Suprima-se o arhgo 25 do Projeto de Constitui-

Substitua-se o art 377 (caput) do Projeto de
ç.o

c) irredutibilidade real de venci'1entos, sujeH:os,

entretanto, aos inno~tos lJlJorals, lnc:),usive o de renda e os extrao!.

dinários:

Dentre os nredicaMentos ds. rnacrist.ratura, a irredutibilid,!!,

de de venci.p!e'ltos é una das Cl'arantias de efetiva indene:1dência do Ju

diciário e total isencão dE' ânino de ~eus juh::es, ou seja, 'l')lel"a se:

qurclnca do povo nas manifestacões decisórias. àra, se a única cateO'~

ria funcionalaque se atribui e<;ta crarant,ia é a dos iuIzes, não se DO

.6l.e adnitir que firtUe ela sujeita aos sabores d~ desvalori-z(lt"âo da ::
t'ceda (inflacão) porrtUe, ern últf:tna análise, seria considerar letra ...

Morta o disoosltivo e inóeua a irredutibilidade tão Dronalada e sonh
da pelo nosso novo ..

Constüulção, pelo seguinte.

art. '}77 - As instituições de ensino su

perior gozam, nos termos da lei, da autonom1a

dldático-científ~ca: administrativa, econômi

ca e financeira, obedecidos os seguintes pri!!,

cIpios:"

JUSTIFICAÇAO

o ensino superior não está todO organlZado

unIversidades, predominando o nOOerO de institu~ções e faculdades isoladas Como

redigido no projeto t há discrirnlnação quanto às instituições isoladas e di

vórcio relativamente à realidade educacional brasileira.

JU5TIFICAÇAO

A soberania do povo é a faculdade, é ~- prerro~

hva de ~overnar-se por si mesma. Da soberania do povo decorre os elementos

ObJetivo (força) e vollhvo (vontade nacional) que COIJ'PCel'1 o poder, onde quer que

. este se manifeste, em qualquer uma de suas formas instih.clonais

NI.tIl conceito sociológico, a Constituição é a or

ganização do modo de ser de um povo, sua organização constitutiva Cada artigo da

Constituição, com seus parágrafos, com seus incisos, é consequência do exercício

da soberania do povo - sem o que perde"da legitimidade..

O artigo 25 do Projeto, como enunciado, delimita
o exercício da soberania, expressando visão particularista, necessari;;lmente não

exaustiva.



1708 • Assembléia Nacional Constituinte

fl-;;~"'~

i?!"!"'~Jã7Jt' PLENÃlUo

~_-_--__ r.tNI.. r;/C~\II"Io'IU.COMI~slo

EMENDA lP16366·8
!:J FRRNCISCO NEVES OORHELLES

vel devem ser estinulados mas fora do horário de trabalho,caso ccn

Wrio seria estabelece...~'p~~~l1"égio Que. ao invés de Propiciar au
mento de produtividade _ pel'à maior criaJlvidade _ contribuiria pa

ra d1.minuI-Ia, pela dispersão de atividades.

EMENDA lP16361-7
tJ C€PUTAOQ FRANCISCO DIOGEN.':.5

Emenda substltutiva

Dispositivo emendado artigo 426

Dê-se nova redação ao art. 426, do Projeto de
Constituição

art 426 - São nulos os atos de qual
quer natureza, que tenham por objeto o dcmínio,
a posse, o uso, a ocupação ou a concessão de
terras occpecee pelos índios ou das riquezas
naturais do solo e do subsolo nelas exfate-ttes ,

JUSTIFICAÇP:O

EMENDA lP16364-1
tJ DEPUTADO F'RANCISCO DIOGEN~;'

fl PLEHARIO

go 17 a seguinte redação-

l:._;~;'-J

ffiJ~'illJ

Emenda substitutiva
Dispositivo emendado: artigo 17

nê-ee à alínea "c" do inciso IX do art,!.

Ef!EffDA sUBSTrrurIvA DO INCISO I DO ARTIGO 13

Dê-se ao anm se I do art1.80 13 do Projeto de Consl:1.tu1.ÇÜO, a se
guinra redação: -

I~U_ ••••••••••••••••••• • •••••••••••• , ••

I: - Garanl:ia de enprego ao empregado eonnr-vtado
por prazo 1.ndeterm1.nado, apõs período de es
tãgio probatôr1.o a ser defllado em Lca , con
sistente em não poder ser dtenensndo een que
exa.s t a nat1.VO Justo re Lac'rcã-tdo i cundut't ou
ã: apt1.dão do tr11halhador, 011 fumhdo nas ne
cessrdades de rcncrcncr cnec da. "l::jlre!:õa, cseã
be Lectmeneo ou servaçc , por razões de ordem
técnica, QCOrÔnlca ou estrutural. A. lei po
dcrâ eKclt.l1.t' do t'cgu;;c de g~r'ant.z."1 d,- cnpre
go trabalhador~5 de eneee e pccucnas ~r.l?iê
sns , ou de enpresas cUJ't uaturcaa da ,tlv1.dã
de ass.z.m .1Icopsellle"# -

JUSTIFICATIVA

que'

JUSTIFICAÇRO

asp1ração dos t~a~:~~~~~:e~o~~r~o~od~S:~~~~:n:~::t~u::af:~~ã~eli ~e;~~~~.
que caracter.z.zam ° mercado de trnbalho em pníses como o Bras~L ""'s a soluç-iio
não há de se:.r buscada na repet1.ção de erros passados, coro o (i a estabilld::Lde
absoluta, que Jamu1.S serviu a E!f:lpregados e er.lprl:lgador!:!s AI1.ãs. niio há rnziio
plaustvel pnra se d<lr trntalr'pnto ma1s drást.lco f1'tra a dlsp"ns;ll d.. e""t'rcr'tdo
que COrrLeteu uma causa Just1.f1.eadora para a resolução de seu contrato de trD.b't
lho, do que para aquele que teve o contrato resl)lv1.do setl qualquer parc!:!la ê"e
culpa.

Por esses r.>ot;ivos. ;lIbrc-sc. ;li. poss,.bl.h.dadc. do IeSLsladoÇ" ord.tnl
rio cxccpc:ionl1r essl1s e"'i'rcs;lIs.

5.) \ Finalll\ente~ ao se refer1r esta proposta ;lIQS~~
tr'ttados mr. J?.E!S!. J.ndf'term1nado. está cJ.clu1ndo d~ garantJ.a de t!-preso, COr:lO
faz o projeto 1ll3.1S S~llI neceSS1.dade de especJ.f1caçao, oS contratos por prazO
dete1"IJUDado. dos quais o de 6.).l'erl.ênc1.a é uca especie (CLT. artO 443, § 20

) .

Por tudo 1.5S0 é que se prQpõe a adoção do inst.1.tuttl d3 g3t"3nt1.a
de errprego para todas as h1.põtescs, como ocone nos países 1.ndustrlallzad~·s e
coma precon1.%a a Convcnção n9 158 da OI.T

2.) De1.xa-se ã Ic1. ord1.nãr1.a ;li f1xaçio do pr<l..o para aqul<;lção
da cstab1.l1.dade (rclatLva). que pelo Procjto. a não ser quundo precl!dlClo u e:on
trato dcf1.nltJ.vo dI:! cont.rato c}:perimeneal (90 dlas). e 1.nstant5nf.l() -

As micro e pequenas ew,n:esas, que, em seu l:onJunto, no BrasLI •
congrcgan cnonne massa de trabalhadores.são as que malS e pr1.!llcJ.to sofreM os e
feitos da recessão econôoica. Se se V1.l:etl imped1.das ou btl1.tad'ts de, lfl:cdlat'ã
mentc. redu:!:1.rcc seus quadros. a ~arant1.a de emprego J.n\,cst1r5: contra os inte
resses dos trabalhadorcs. da "'ação e de toda 3 sOC1.edade. p01.S ante as falênc1.ãs
que poderá ger<lr, haverá o desenprcgo de:. todos e não de illguns

Sob outro ângulo, ante Sucess1.VOS Eeríodos de estab1.lld"llle eeon-ª.
mica, a garant1.a de emprego poderã !n1.btr a ct1.aça~ de novos cEl'preendl,,::..n;ol> de
pequeno porte ou ocas:\.onar a. retraça0 de eontr<ltaçoes, coa eV1dl:lntc preJulzo p.:!.
ra o merendo de trabalho.

Descabe no te}to COl.1st1.tuclonal. ante a realldade brasJ.lelra. a

;:i~5~i:~e~~eg~r~~~~~ ::1.~:~~g~a~O:c~:d~d;e:~e~=~a::;r::~:~ ~~~~aa~1.n;~:~_~~
result<ldos deleter1.os no se1.() deste. J.cportant.e setor da vLda econô::uca nac1.onaL

A segurança do copregado no er:preSo de;::e ser ãescJô1-da c; não l,E!

:s~:r~~~~:od:ee:~~~:ae~:s:~:~~:f~i:Ç: :r~~~~~~~:~~~<I~; C~~f~:~::u~~s:~~r:~lId~r
no Ql'Lpregado; as aptidões deste demonstradas õ1tr.1lvés ôo tCl!'pO; '1 capaCidade.
a ded1.caçüo e a ass1.du1.dade. !:!oroprov<ldas durante. um Drríodo nl"C'h,tõno. qU\, S(l
não deve ser muLto longo, não pode ser mu1.to breve

1.) O Projeto da Comissão de s1stellUltizac;';iCl. sasaveni.l.rô1-~ uaa
zoimb1.ose entre a vetusta c ultt:<lpilss,d<l ..<;t~bllHhd~ 11";01I1t't l. a eeaecne .s.:!.
~~ el'lprego (cstilbLlldade rcl;l1tiv<l)

.JOSTI:F:ICAÇÃO

a.) adrl1.tlr '1 procedêncJ.a do motlVO lnvoeado, lllPÓC(,SC eM 'lue,
se não houver cornet.1.do Justa CllUS<I. receberá as parcelns resultnnte:.s do dl~

trato;

b.) opor-se ao tI\Ot1.VO, <lJulzando rec1a=ção trnb<lllnsta f"u't.
se não reconlJec1.do (I carnet11llento de Just.a c<lusa ou il lnCldênc1.a ~a razio r2.
levante. receber as inde.n1zar;:ões ou ser re.J.ntegrado. se.gundo opçao sua

O tCJ(to do l'roJeto no prcvl.lr a P05S1b1.11.dade dc d1.<;rensa nnte
ocorrêLle1.a de "falt't~ ,. ul<:-1.111'1t.ntl:l co".provacla'· reallLV<l o_ ultr<l[" .....:.
do 1.nst1.tuto d.:l e<;t"lblllda,l ... "I"l>ulut't, que remanecl! en nosso d1.rC1to ...JlO"lt2:,.

~~S~~~~l~;:~sres~~~::s~e~~e~~~~;~n:<;q~~ ;~~u:~~l:is~m:1~;~t;ód;;I~'l1.;~:1 ~li
C1.a de conhr.ur::Lç::io de í<lll:::L :tr::Lvl.. l!'A'$ t,:rbêm pe1<1 n~ccss1d::Ltlc dc <;t::r Jutl2:,.
cJ.nlmcnte cOll'prov.:l.da, o que ::Lfast::Ldo t.mprcr<ldor o chrcLto de de'lflt.tlJ.r. r.:lr
outro l<1úo. <10 aúmLUr o dCSfll:ld1.mento l'ot" SUpct"IIL(nênCl~ de- "L1!:!l. ..c,.n~'=-I <:-0
~~nsnonrvel. têcn1.co .Q!!.!!g, info-rturl1..:I .!b. ernore<;a, sob ~~ rC1tltp,.,r2C'':io
.w.I. indcnl.z"lS'ão. 11 cnterlO!!2. e"lnref'ado", asasalha o instJ.tutO da gar.mt.'t ÉS
emprego. em que o el:lpregado, se não se conforcr.tt' cor.! a w.otJ.VOalq::.:ido. recorre
ã Just1.ça para plp;1.tear a re1ntegração no etrprego ou as 1.nden1.:eaçõcs resultan
tes do distrato inJust1f1.cado -

qualquer econo'l\~ae~~a:~;~;;~ee~b:~~"~::o~n~~1.~~~~<;;u:~~~~~=i~n~~:~;t~~(1 <I p<lr
t1r do rCr1.n1C do F.G T.S • dJ.verbe do lnstLtuto d"l~.!!s Lnl\rl"C',nr [ran
ca d1.ssemu,aç:lo ncs paíl>es 1.ndustnalLzados üo ocidellte -

A est"lbilid3.dc ab<;oll1t:J. tc'l\ cose características subordinar o
despediraento do ecpzegadc apenas ao co:net1.trento dn uca falta Jrave (Justa
causa qual1.íie:ada), que deve: ser -reccnhecada por utaa sentença ecner i rut íva
negamva profl.lrJ.d~ em ação que nossa Icr. dencraí na de 1.nquâr1.to parOl apur<.l.ção

~:n~~l~~d~~~:~ e :~: :~~~r~~:t~t~~~1.:~ã~m~~e:~~~:S:d:edado dcspedJ.r, ;1 se2.

A tl1lrªntia de e"l"nrego tem caracteri:st1cas 1.nte.lraI"Cnte d1.SI:1.n"-"
tas. El:l pr1.tl'.e1.ro Lugar-, n~ S'UJ()1.t.a o de.spedurent.o ã <:lção resolutóna dõ
contr<:lto de tr<:loalho. P01.s. ante a Justa causa ou o eeecve relevante Ele:1. o
eepregader- aueceaaaec a d1.spe.nsnr o C;;!r'resado. A:<lstando o c!lre1.to potc",t!!.
tivo de. despeéa.r, o 1.nst.J.tuto não aripede , llmitll o d1.reJ.t.o de. d1s?ensar. E::I
sesum:!o lugar, aden re a resolução da cont.rato eesr-e que. n:;o ceorra culpa de
e-np'regadc , p01.S ?ennte-a quando se. eeaeee l.nd1.si'ensáve.1 ã boa cont1.nu1.d,dc
do negjicao empze sa'raa'l , sela ant.e a 1.nadequação do erapregedc ao servlco.".2.
Ja em razão de rec<:!ssão econâclca. reeessée setonal. ad(lç~o de. novos ~t2.
dos de trabalho, 1.nstal:lção de novoS equ1.pa-.entos (auto;:t,ll;aco). d'2 rodo... l~

dr.car- a redução da fCão-de-o ..ra ecnc 1::Ic1o de dlM1.tlU1.r custos ou eu-' ...neae a
produt1vldade. Ao emprc.;ado por.t.1ldor da gar-anm.a de ecp r ego ebrc-ac 11 52.
gua.nt e ai.cemacwa,

sêne1a de pra~oD:~s: ~:~.p~a:d~eJ.~~d~~~~~op~~ ~:~~~;~o fI:<Ir~~~~;'~~~~i1~e ielU;~
nccess.ír.z.o p-;trD. aqu;l.lõlt.ar ns qU.1-1J.d<ldcs l"roí1.SS1.0nalS e o cornl'0tt"ll'lcnto ~tll.O

de seu colabor'ldor.

Ao leg1.slndor ord1.n'irio, COf:l maior te"'po para mf,ldLtaç'iio dena-se
a fJ.xação do perrodo pr~batõrl.O, que poderá ser de u:ll ano, a el.ccplo_do que ef!..
tabelecc nossa lesislaçao para os ecpregados sob reS1.tI:~ da 1.nden1.zaç;lO de ant..=.
guidade. ou outro que julgue 1:õla1.S conveniente.

3.) A possib1lidade de e}(clus'iio dI:! 1:l1.erOSc. pequenas et.'.presas,bem
como dealgu:I:as e1ll razno da natureza da at1.v1.dade tem insp1.ração na Con\ençno nC}
158 da OIT. que dessa .forma d.tspõe erz seu ar!:1so 20,. p.1lrigrafo 50.

er;:~;

I:u7~~

"c) a lei garantira a defesa das consu
midores de bens e servJ.ços, prote

gendo a segurança, a saúde e os seu
legíUl'los interesses econ6nicas em

conjugação com os p r-Lnc Ip t c s de li
berdade de iniciativa, de liberdade
de mercado e de liberdade de contr.§!.

t.ar j "

, •• ~'.'o/eow .. llo/."•• OY,.... ~

EJ.JEllDA /!DDIFICATIVA

A at'/.vt.dade econâmica l'ealt.za-se através da pI'odução

de bens e da prestação de sel'viços. Quant:o ma'/.s desenvolv'l.da a so 

ciedade" ma'i.S se tem acent:uado. no mundo contemporâneo, o set:or de
sel'vt.çoa O t:a;z;t:o constit.o!c'i.onal.. no que-diz respeito à organ'i.zação

do trabalho deve buscar assegural' aos trabalhadores, alén dos d1,.re1

tos já consagrados, nova8 conqU1,.st:a8 que visem à melhor1,.a da sua :
cond'/.ção social. Quant:o à o%'dem econâm'/.ca, uma das finalM:'ades do

E8tado, que deve merecer e.:::presso amparo const:'i.tucional, é a e.::::pan

são das oportunidades de emprego.

O setor de se%,V1,.ç08, hoje.. const--:.-tu1. 1,.mpol"tante fJeg 

mento do mercado de traba~ho. e abarca... pOl' e:cemp~o, desde at'l-vida
deo t{.picas dos pl'ofissionais l1,.berais como advogados, médicos.. de!!,

t'/.stafJ, etc.~ até outras fo),Omas nas qua1.S tI ativ1,.dade-fim de uma em

presa depende de d1,.versas at;1,.vidades-me1,.os. são formas de traba1.ho-

•d1.fJsociadas dos obJetivos da emPl'esa, ou instituição, seJa pÚo~'i.ca

ou privtzda, ma.o sem as quai.s não De 10!lrará a!1-ng1.r obJeto da em 
presa ou da 1-nstitu1-çã'o e nem />leBIIIO o cUlllp:r1.mento da le1..

Ora é Ulll Hosp1,.tal .. cUJa f1.na1.idade é re1.acionada com
a saúde e a pro1;eçao à vida. que contrata uma enpresa espec:.a'lizada

em serviços de limpe~a" asse'/.o e conservação. Ou uma un1,.versiãade ..

que contrata serviços de restaurante pare: seus professores.. a'l:mOB

e func'i.onárics, ou ainda.. uma eMpresa de aviação comerc'l-aZ.. que con

tl'ata. às vezes eri cada aeropo:r>to" una. empresa para. a linpeza de :

suas aeronaves.
2 óbvio que tais serviços não podem ser confun~1.dos 

com a atividade-fiM.. em nenhum dos c:zsos aFontados. não seriR jus

to, e daria ma:z>gem a fl'audes e abusos, se fosse facuZt;ado a t/:Ma me

ta1.úrgica, por e:cemp"Lo.. a locação de outl'a empresa que lhe fornece!!..

'ISS opo:z>ários metaZú:rg'1.COS# Uas cltn"o está.. desde Zogo~ aue nU1,.tas

vezes. ou quase sempl'e não serei de int:e%'esse.. quer SOC1.RZ.. quer icE..
nÔm'i.CO que a me;-alúrgica mantenha UM restaurante próprio, ou depar

tamento médico, ou uma equipe de funcionã%''i.os a.é.J'ara tratarem da 
z.~mpe.:::a de suas 1,.nstalações. Todas essas at:ividades.. seJal"" t:emporá

:rias ou pe%'manel1tes. podem pe:rfeita.Msnte ser contratadàS C01"" ter 

ceiros e para isso existem.. eM todos os ramos.. inúmeras f1,.rmas esp.,!

ciaZiaadas, sem que isso 8'/.gn1,.fique burZa aos d1,.reitos dos tl'abalhB;

dores.
As prestado:ras de serviços, pois, são verdadeira:; e.,

presas, atividade cor:Z>1.queira e crescente no mundo de hoje~ que não

podem aer vistas como siMples intel'Mediá;'/.as de mão-de-obra, visto

Esta é nedaçãc mais conforme com o Est.§!.

do Democrático e seus postulados; com o ideal de estado de Quem se
coloca sob o ponto de vista do Direito, da lei, da crença nos juí

zes, nas neqocaeçeee , no respeito mútuo.

a}admitem.. aosalariam e dirigem. a p%'estação pessoal 
ou coie't'1.va de se:z>t'iços, dando t:reinaMento p:r'bfislJiona1-c a seus em

pregados;
b}uti1.i::lan máquinas, mé'todos e equipamentos.. produtos

e téonicas, adequadas a cada eapécie de serviço contratado.

c}a88umem os riscos da atividade econâm1,.ca;

dJ%'e8pondem int:egl'aZmente peZos saZá.:rios.. enca2'gos e

Dê-se ao art--:.-go l3, --:.-nciso XXV, do ~proJeto. a se

guinte redação #

"t pl'oib--:.-da a celebl"ação de cont:rato de servt.ços.. at.n
da que permanent:e8 ou t:emporárt.os. com pes80as fisicas ou Jurtdt.cas.

desde que" quanto a estas.. o aontrato se confunda ·aolll a respectiva

ativ--:.-dade-ft.n. "

EMENDA lP16365-0f: DEPUTADO CARLDS MOSCONI''''··
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Emenda supresslva
Dispositivo el'lendado artigo 13

Suprimam-se do Projeto de constituição

os incisos V, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XVII, XYIII, XIX, XXI,

XXIV, XXVI, XXVlI e XVIII do artigo 13_

JUSTIF'ICAÇAO

Objetiva':se suprimir preceitos que,

por sua natureza, constituem materia de lei ordinarla ou proprias
de negociações coletivas As normas constitucionais são leis fun

damentais, aquelas capazes de estabelecer não tanto aqullo que os

governados devem fazer Quan,to como as leis devem ser elaboradas ,

sendo normas que vinculam, antes ainda que os cidadãos, os pró

prios governantes_

A lei há que ser eouncaada de terna clara e are
crse, a TiM de que sua interpretação não admita aberrações de quaisquer natute-.

za, prlndpalrnente htstõrrces, co-c é o caso do preceito contido no artigo 426,
na atual, redaçãó.

Não há que se falar "são nulos e extintos e l'1ão

produ:drão efeitos 1uridlcos os atos de qualquer natureza, ainda que Ja pratica
dos". Fale-se "são nulos os atos de qualquer natureza _ ",

Ao declarar nulo um ato, a lei esta negardo sua

positividade ao eeeec. Nulo para o direito é semelhante ao não-ser nõ crtsoa l'le
tafíslco, o üaseín de que fala Heiddeger Quando se equipara nulo ao inexistente,

não quer dizer que o ato não suceda, mas evidencia que o direito o reputou proibi
do ou icrpedlu que attnctsse os fins coffnados pelos ag{r;tes, pglo Q~ não POd;
produzir errcacia (Conceitos expressos in "EncJ.clopédla Saraiva do OireJ.to; coor
denação do Prcf', R# Ll/llDflgi França _ SP. Saraiva, 1977, vol • .55, pp. 17.3 a 177).

Nulo é o~ para o dirertc, pelo que e re
duntante enunciar, na Constitulção, "são nulos e extintos (I) e não PIotiuzirào a

feitos jurídicos (I) os atos de q.e1q...er naturez~ue já pratJ.cados" (I)

Por outro lado, inexistente -para o direito é
o que se acha ausente do contexto social. é pura abstração falar-se en Inexrsten

te (extintos, não produzirão efeitos jurídicos, ainda Que já praticados), Quando
o objeto ingressa no plano das relações entre as pessoas Nesse sentido, os atos
nulos não se suprem, não se restauram, mas a operosa Força paci ficadora do creer
to poderá vir a ccnsotfcã-Ios dentro de um novo contexto,

A prevalecer as expressões que sugerimos sejam
suprimidas, alé'll da redundância e da consagração de má tecnica jurídica, seriernos

conduzidos a interpretação tal que caracterizaria aberração histórica, evidente_
mente impossível de ser cumprida.

Se evocarmos a priMeira página da Hlstona do
Brasil - registrada por caminha, na carta que o imortalizou _ lembrarel"os Que ao
chantar na pra~a a cruz de Cristo, guarnecJ.da CO!ll as armas d'el rei, Cabral asse
gurava ao monarca português~., ~, uso e ocupação da terra recém-de;co_
barta, cujos habitantes são a11 deScritos como "essa gente boa. e de boa simpli
cidade". -

Ainda QUe se possa condenar, sob aspectos huma
nltárlos, o progressivo desaparecimento das naçCles indígenas e o esmagamentod;
sua cultura pelos europeus, não há negar ser inviável e l1~raticãvel a anulação

e extinção dos atos propostos, quandQ já de há multo praticados e consohdadas no
ten:poseus creitos de direito / ~

Insistir na matéria poderá resultar _ se ra-
ciocinamos ad absurdun - em devolver a Portugal os descendentes dos colonizado

res, o que não será tarefa fácil. Com a agravante de que os milhões de brasilei

ros (não índios) dJ.ficilr'ente se acomodariam no reduzido espaço geográfJ.co partu
gJês# -

As normas constitucionais nil:o podem possibJ.li
tat interpretações comoessa, sob qualquer pretexto.
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Emenda supressiva

DIspositivo eMendado artigo 12

Suprima-se do Projeto de Constituição O
inciso X do artigo 12.

JUSTIF'ICAÇAD

"No trabalho", como está preceituado, é

durante o trabalho. lazer e usti11zação criadora do tempo disponí_

tributos.

Restr1,.ngir esta8 atil1idades.. pro1,.bif.ldo a locação de

se%'viços.. sejam pel'manentes ou temporários, sign--:.-ficar1-a UI'" :retro

cea80 econômico-soc'i.a.Z cujas ma.iores e mais danosas con8equêrcias _

l'ecairiam sobre a classe tzoaba1.hadora. que ficar'/.a pr1,.vada de UM nf!.
1>0.. moderno e eficaz ne1,.O de -absorção de não-ds-obra.

A nova Constitu1-ção.. deve ser um reflexo da. realida
Àe sa~at do Pats e uma forma de COnlJT..vência ent:z>e o Estaào e a lIa

ção que o constitui. O BI'QsiZ ds hoje, aJsole:do por gravi'ss1,."'lOS :

prob'lemas eaonôm'icos. não pode co:z>re:z> o :risco de aumentar d:z>anati
;;amente a ta:a de desemprego, inviabiZizado uma at:iv'i.dade eoonâmi

ca fundamentaZ de ctn'actertBtica de qua.lquer pais moderno e c1.vili

aado.

EMENDA lP16367·6
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UILNDA SUaSTITUTIVA AO I!\CISO XlII DO ARTIGO 13 •
Dê-se ao ~ncJ.SO ),,111 do art~go 1.:5 do ProJet.o

de Constl. tUl.çâo a $cguJ.nte rednção:



Assembléia Nacional Constituinte e 1709
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EMENDA lP16371-4
l!J PAL\..O RAMOS

"XIII - t.rrto g r-a çâo na v rda c no dce.c nv o tv r -

mento da enpresa c po s s i b r Lr dade de nlrtlC'.!.

paçãc r111."ot.1 nos lUl:10O:; Oll n.1.5 I ...Õ.. -. J .. ~\ 1.1

culada da r-emunc r-açâc ne d r an t e 1'-01 do colo;,

t1.VO de trabalho"

p;;~"oo~

rr;;;~~-;;J
.UTO'.."••"'C~•.,,' ~ __,

EMENDA

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 475

ARTIGO - f'ica restabelecida e prorrogada ate a nomeação do último ca!!,

dídato aprovado, a validade dos concursos públicos para adnlasão de pessoal, rea

lizados pela Adm1nistl'ação direta ou indireta da União, Estados e Municípios e ue
tiveram sua vaçêocía Inter-rrsrpdda pelos efeitos da Errenda Constitucional nlil a, de

14/0411977.

PARÁGRAfo ÚNICO - A União, os Estados e Municípios não poderão extin
guir, transformar ou prover por nenhuma outra forma os cargos das respectivas ca

tegorias funcionais nem criar noves categorias COl'l funções iguais ou assemelhadas,

enquanto não tiverem sido nomeados todos os candidatos aprovados nos concursos p.Q

blicos nencroredce no "caput" deste ArtJ.go.

Durante dois decênios que ie seguiram ao movimento militar de 1964, '

poucos foram os Concursos Publicos promovidos pela Uni:1lo, Estad",s e MunicípiOS O

exame da composição atual dos quadros do funcionalismo mostra que a esmagadora ••

maioria não ingresso~ por concurso Até mesmo em carreiras bastante especialIza 

das como as de Fiscallzação Tributária e as Procuradorias Jurídicas, os novos go

vernantes passaram a praticar as chamadas "transfomações", "desvios de funçê:ies",

"reeoeoteções" e "reclassificações", convertendo simples auxiliares burccratIccs '

emfiscais, bacharéis emnrrertc em "Assessores Jurídicos" e até em Procuradores

Táls práticas não apenas violaram o princípio da moralida9e! na Administrar;ao Pú 
brtca como contribuiram para deteriorar sensivelmente a qualidade do Serviço PÚ 

blico
Alguns diplomas legais chegaram a ser editados, de furn-a absolutamente'

autoritária, para facilitar a prática de contratação por apadrinhamento pelos "dE..

nos do poder", aniquilp.ndo mcfusfve os direitos dos concursados aprovados, mesrro

que já reconhecidos pelo Poder Judiciário. O mais gritante deles foi a erenoa~

tltuc!onal nll 8. de 14 de abril de 1977, integrante do mesmo chamado "PACOTE DE!
BRIL" que deternínou o recesso do Congresso Nacional Umdos artigos da referida'

Emendans 8 mtrodozíu a limitação, em q!,Jatro anos a contar da homologação, da vl

gência das concurses públicos, dispositiliO que até t\Oje permanece integI:&Ido o "
entuiho autoritario" Que o Poder Legislativo ainda não removeu

Emccnseqoêncía do "PACOTE OEABRIL", algumas centenas de candidatos a

provados em concursos públicos realizados pela União, Estados e Municípios no pe_

ríodo de 1964 a 1977, viram-se OISCRICIONARIPJ.'ENTE despojadOS de seus direitos, '

por umadecisão AUTORITAAIA do Poder Executivo Curiosamente, a quase totalidade'
dos atingldos eram cadadãcs de nível universitário que tinham frequentado as Fa 

culdades no decênio de 1960 a 1970 e justamente por isso eram considerados "peri

gosos" para o sistema governante Entre as razões levadas ao então Presidente ER_

NESTO GEISEL para a edição da Emenda nlil 8, a mais invocada era a de necessidade •

de "in1Jedir o ingresso de uma geração subversiva no Serviço Público" ••

As vítimas da Emenda nQ 8. na verdade, sofreram uma OLfllA CASSAÇ.110 de '

dire!tos. Além de não poderem sser nomeados para os cargos 'I..Ie haviam conquistado
por concurso público, também não poderiam mais se inscrever em~ concutsos ,

eis que foram editadas novas normas legais, REDUZINDO muito os limites de idade '

para inscrição emnovos concursos, salvo para os que J~ FOSSEM funcionários pÚbll

coso Em consequência da Emenda n!l 8 e dos novos limites dr. idade, aproximadamente

un milhar de CIdadãos viu-se OLfllAMENTE CASSADOS, nos direitos PASSADOS E FUTUROS,
praticando una monstruosa e injusta DISCR!MINAÇ.llO, que o presente projeto visa OJ.!:.
r1g11'

Una vez transformado em leI, o presente projeto não trará NOVAS despe

sas para a União, Estados e Municípios. Ele não cria cargos e nem determina o a_

rpoveitamento IMEOIATO dos concursados Apenas devolve seus direitos e lhes dá a

justa PRIORIDAOE na admissão a cargos J~ EXISTENTES, que estejam vagos ou que v..!!!.

nham a vagar. O parágrafo único proposto tem como objetivo fechar as portas as '

tentativas dos governantes de BURLM o aproveita'llento de concursados, mudando d~

nominações de cargos e carreiras, extinguindo-os, transformando-os ou criando C3f.
gos asserelhados.

Irq:lõe-se, por JUSTIÇA E COERa'CIA, que a Assembléia Nacional Constitu

inte promova a ANISTIA dos concursados punidos pela Emenda ne 8, restabelecendo'

os seus direitos.

seja dada a seguinte redar;ão ao Artigo 475

MTIGO 475 _ É concedida anistia 8lI'pla, geral e irrestrita a todos os'

que, no pedodo de 18 de setembro de 1946 até a data de pro'llWlgação desta Constl
tuição, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusiva'llente poHticd,por

qualquer diploma legal, atos institucionais, compleJllentares ou administrat:vos,e

aos que foram abrang1dos pelo Decreto nQ 18. de 15 de dezembro de 1961, bem como

os atingidos pelo Decreto nQ 864, de 12 de setembro de 1969 e pela Emenda Const.!.
tucional n!l 8, de 14 de abril de 1977 que acrescentou o parágrafo 32 ao Artlgo '

97 da Constituição Federal, asseguraqa a reintegração, a nomeação e a posse com'

todos os dueitos e vantagens inerentes ao efetivo exercício, presumindo-se sa 

tisfeltas todas as exigências legais e estatutárias da Carreira Civil ou Militar,

não prevalecendo quaisquer alegações de prescrição, decadência ou renúncia de dl

reito

.JJSTIFlCAÇlI"O

JU5TIFICAçAo

A presente Emenda, acrescenta à redação originalmente proposta pelo A!l

teprojeto da Comiss:1lo de Sistematização a expressão "e pela Emenda Constituclo 

nal n" 8, de 14 de abril de 1977 que acrescentou o parágrafo 3!l ao Artigo 97 da'

Constituição Federal • "
Ao fazê-lo, explicita-se a ANISTIA e o conseque~te RESTABELEClt-!ENTD '

DEOIREITOS dos cidadãos aprovados em Concursos Públlcos e que tiveram suas now

meações It-'PEDlOAS por força da EmendaConstitucional rIil: a, de 14 de abril de '

1977 ("PACOie1JE ABRIL"), que discricionariamente criou o atual parágrafo 311 do
Artigo 97 da CclnstJ.tuição Federal •

Nossa Eir'enda objetiva EXPLICITM matéria já aprovada na CO'llissão de '

Ordemsocial, que declgiu EXTINGUIR o paragrafo 311 do Artigo 97 da atual Consh 

tuição, e cuja MANUTENÇA"O era sugerida pelo Relatório da Subcomissão dos Direitos

dos Trabalhadores e Servidores Públicos.
O texto ora proposto, além de dar clareza e objetlvid~de a maniFestaçãO

de vontade da ComJ.ssão de Ordem soc.lal, demonstra INEQUIVOCA1I.E;'HE que a Assellb1éla

Nacional Constituinte de nenhuma fO:rJl'a pretende, por mero LAPSO DE OBSCURIDADE DE

REDAÇAo, deixar de fora dos efeJ.tos da ANISTIA um milhar de cidadãos brasileiros'

que estavam com seus dire.Ltos em pleno vigor. à época da edição do charrado "PACO-

EMt;;NDA

DISPOSITIVO E~IENOADO: DISPOSIÇOES TRANSITÓRIAS - R.h",f.<>.fi c-v.rLe..
~i>M<'

EMENDA lP16374-9
f PAULO RAMOS

fÇ~;""~

~;-mJ

Seja dada' ao item II do Artigo 86. a seguInte redação.

11 - O ingresso ao Serviço Público. sob qua)quer regiPle,

dependerá sempre de aprovaçi!lo prêvia em concurso público. válido até

a nomeação do último candidato aprovado Será assegurada a ascenção

funcional na carreira. através de promoção ou provas internas e de
titulas, cQm igual peso

.JJSTIFICAÇÃO
O Artigo B9 da Projeta elaborado cera Comissão de Sist8ll'.atização gara!!,

te proventos de aposentadoria integrais aos servidores públicos ciV1S que se apE..

sentarem nas condições do Item I, alíneas lia" e "b" do mesncArtigo.

E o Artigo 90 do mesmo Projeto determina a revisão dos proventos da a

posentadoria, na mesmaproporção e na mesma data, seepreque se mod~ficar a reIT!!:!

neração dos servidores em atividade, bem como sempre que For transformado ou re

classificado o cargo ou função et"I qae se deu a aposentadoria ou reforma

Ora, é notório que todas as transformações, reclass~ficações, gratifi

ceçõee, atmentcs e concessões de outras vantagens aos servidores atavcs visaram,

sempre, em verdade, à correção da defasagem dos valores dos vencimentos ou remu

nerações, em virtude de alteração do poder aquisitivo da moeda, proveniente de '

inflação elevada ou por outras razões
O eminente Ministro LUIZ OCTAVIO GALOTTI, quando no Tribunal de Contas

da união, fez declarações de voto nos seguintes termos
nlf sabido que não tendo ficado os ecaeotos gerais, ultimamente, nem s.!:,

quér perto da proporção de desvalorização da ececa, esse gravame é mntes vezes'
ressarcIdo, em parte, com a crla~l:Io de gratificações que nem se-ore alcançam os'

inativos."
vrrata-se, então, de legislação antes movida por critérios de eficiência

acministrativa do Que por pnncípios de ética social, CI'Ide se produz ccacsc disfa,;,

ce salarial, capaz até de comprometer, em sua Inteireza, a ertcecee do cnsocsrtavo

da Constituição assecuratdruc de integralidade do provento." (TCU - 01 822/84)

Convem ressaltar, ainda, que o Artigo 91 do mesmo Projeto elaborado pela

Comissão de Sistematização, com oroorrecaoe e justiça, inclui as "gratlf.lcações e

vantagens recebidas pelo servidor falecido" na integração do benefício de pensão '

deixada par morte do mes'OO servidor.
Assim sendo, o objetivo da presente Emenda é precisamente o de garantir,

sem sofismas, o direito do matavo à permanente atua1J.zação integral dos seus pro

ventos, evitando-se expedientes que frustrem a paridade que deve existir entre atl

vos e Inatrvcs, arduamente cenqui.s'tada E impedindo-se, assim, o avrãtaeentc da v.!.

da dos Que se aposentaram após longos anos de dedicação ao serviço publico

Inclua-se parágrafo único no Artigo 90, com a seguinte redação:

PAAAGAAtD ÚNICO - li\, integralldade dos proventos dos inativos será tam

bém garanhda pela extensão, nos mesmos percentuais, de todas as gratificações e

vantagens concedidas aos servidores em atividade.

EJe<lA

DISPOSITIVO a.eDAOO: Artigo B6

A Emenda de redação ora proposta limita_se a inserir. no

texto proposto pelo Anteprojeto da Comissão de Sistematização a e=.

pressão "Válido até a nomeação do último candidato aprovado", com
o objetivo t]NICO de explicitar MATERIA JA APROVAOA na Comissão de
Ordem Social.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO Ef.ENOADO: MTIGO90

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

Na referida Comissão decidiu-se rejeitar o trecho do R~

latório da Subcomissão dos Oireitos dos Trabalhadores e Servidores

Públicos, que mantinha a regra de Que "nenhum concurso terá vali
dade por prazo maior de 4 anos contados da nomologação", COí\st~í\t;
da atual Constituição. Artigo ~7, parágrafo 3Q.

• Ao eliminar a regra da vigência de concHrso por somente
4 anos objethou a Comissão de Ordem Social valorizar o instituto

do Concurso Público, restabelecendo o saudável e tradicional pri!l

cIpio de VALIDADE PERMANENTE SEM PRAZO OETERMINAOO. ou seja. ATE A

NOMEAÇ~O 00 OLTlMO APROVADO.

Entretanto, a falta de EXPLICITAÇAO (tanto no Relatório

da Comissão de Ordem Social quanto no Anteprojeto da Comissão de

Sistematização), de que a derrogação do atual parágrafo 3>1 do Art!

go 97 da Constituição Federal importa no restabelecimento da vigê!l

eia da regra antenor (vigência dos concursos por tempo indeterm.!,

nado) já começou a permitir e provocar consequências extremamente

nocivas à moralizante instituição do concurso público Oiversos "cu!.

sinhos" e editoras de apostilas. hab,ituais exploradores da "Indú~

tria dos Concursos". já estão euforicamente divulgando que os fut.!::!.
ros concursos terão seus prazos de validade f1xados pelas AUTORIO~

OES ADMINISTRATIVAS OE CAOA REPARTIÇIW. E. muitos deles, sócios. d,2

nos ou professores de cursinhos, já estão preparando editais de CO~

vocaçãO e instruções limitando os prazos de validade por apenas A!:,

GUNS ~'ESES (I), criando os CONCURSOS ROTATIVOS. para que possam s~

guidamente convocar outros. outros e outros. com excelentes div!

dendos financeiros para as ceixas registradoras dos cursinhos e e

ditoras, embora gerando desnecessariamente des;esas para o servir;;

Público e sucessivas hemorragias de taxas e mensalidades p::Jra os ca!:!,.

didatos inscritos E não se pode negar que a ausência de uma OISPQ

SICAO EXPRESSA sobre a VALIDADE PERMANENTE dos concursos favorece

bastante a "interpretação" ja comemorada pelos cursinhos e editE..
rás de apostilas •

O texto ora proposto tem como objetivo explicitar,

clareza e sem obscuridades. o CONTEI1DO da deliberação da Comissão
de Ordem Social, evitando assim que uma DECISAQ UNANIME como foi a

derrogação da regra dos 4 anos (atual parágrafo 3g do Artigo 'In da

Constituição Federal) seja tornada IN(JCUA e sepultada pela Obscur.=.

dade do silêncio, permitindo por vias travessas. o ressurgimento em

toda plenitude de um dispositivo que a Comissão decidiu DERROGAR

EMENDA lP16372-2
tJ PAULO RAMOS

r.r----------TU'O'."."."'.~io, __,

[=l-'~~~~
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FIlAHC!SCO OORN!::LLfS

.. Art.

XI - V1nte pessoas Jurídlcas de d1relto prJ.\'.ldo

XII - qualquer pessoa Juríd1ca de dJ.rclto Pll\.IJO. q~.IlHIo

dJ.reulmente sofrer \-lolação de dlll"llto, por lllerCla

do Poder Públlco.

XII I - cem cldadnos

Incluam-se. no art'" 203. do PloJeto de constl'tlllÇão,

lnC150O:; XI, ),1 I e >..1 I I com as S'Cgu:t.i\tC5 redações_

~~~I~~~~I~~mNDft.DO· art9 51. do Capítulo I, do Título IV, do ProJcto

EMENDA ADiTIVA
DISPOSI1I\O E~fr:l>DADO - ART'" 203

_______ 1l~W••''''cO'''JdO''ul<OLI1.Lo _

mlI:::-.DA SUBSTITUTIVA DO I~CISO 1\' DO ARTIGO 13

EIt:NDA lP16368-4
l:J FRMle!seO DORNELLES

JUSTIFIC\L.l...Q

"IV - s.llârlo mIurmo c..tp..t_ til. s..tlJ.::of..l_cr 15
suas ncccs s adc dcs no rma r e c j..:; .'l' ... u I f,lr< 

11.1. I i v-ido pt'lo Poder Lvc cur r vc

Dê-se ao 1nC1So IV do ar-t i gc 13 do Pj o j c t o de
Con s c a t urçâc a scgum tc redação

PJ:;;oponl10 a adJ.ç;o do seguJ,ntc 1.nc1.SO ao artigo 51 do Projeto
"CrJ.ar d1.st1.nçõcs entre bras1.lclrOS ou prcfcrênc_as em
favor dc uma desslls pco:;soas do d1.rcito pübhco 1.nt~rno

contra outra"

EMENDA lP16369-2
I!J

A flxaçJ:o pelo Poder 1 \.CCllt 1\0 ,~~l I ,'c(,' lt·

sel Ihl\ll.l.lOr .l&111Llade (,Iestc em rC\\l,io..lo COl\&\I. ......... "~>~'Ill\ \l'

ra cstnuclecer novos nl\'e1:!> de s.lliírlo-mínllro, paI'" lIio ,1"~L'''''''1I1

perCOrler o processo de el..lbol.lçi'io ICglo:;lltll 1 \ .. Il'~' , ...1.. 11

>.açJo do sllár10 mínImo dc\~m ~cr reh·gltl..... i ll'l vldlll.ílll

~o ã. COllSt1tUJ.ção. que de\e atcr-se.l prlllClpJO~ fundlll .. ntll"

~.,,'

fundamental 1.mp~~~â~~~:o~~t~:~;m:m[~~:~~t~~oa:~~ln~~n:~~~~~~:o~ ~~~~~~:~t! (.~~
cazml!nte aplJ.cado pelo Supr.:lmo Trtbunal Federal para 1"l."all~·H· d1.u·r ..as ~(!ll>

estadua1.s, muLtas relativas, por c"crpl0, a concorrl:ncl.h rUI1, .. , ... ~\l ",•••li
m1.tlama part1.c1.par do processo lJ.c1.tatõt'D el:ltrcsas rcgl»ccaU..ls no l'n'pn' Ij.
tado

Esse 1l1CSl'IO ln(.1.S0 consta da 'ttual CO'tstltUlçnO, cor,l" lí <"1\ t~
va do tc),to or1.glnal da Constltulçno dt! 1967, em !oeu 3rll,'p 90, li".!,"'> ,I. .!.
gualmente na COn'ltltulÇão de 1946, altl&O 31, lnCL'ln I, C"nlotLluI<,I\''''' 1937,
artlI;0 32, alínea "a", Const1.tuLÇ;O de 1934, artlf,o 17, InCLSO I. l C.>nlot,;.
tU1.çaode 1891, art1.go 80, embora nesta de IllOdo 1l'.aIS rco:;cntlVO

Portanto, em respelto ; tradL~'io con:.tltullon'tl "itrl I. .kve
ser mantulo o dl:'pOSltLVO, qll~ t"rl So.! lIlo,>tt,uo ItlLquadt' .. l:'11I 1/

A l.ntcp,t'açJo do cmprC'~..tdo t nc 111"I \<.' <.or

preaen tun t cs em érgiios de dc Lr bc r a ç Ic , l.í .5 uma te r I r d•.ll'l,.

mm cas cmp r cs.rs brasileiras A pa t r r c r p rcâo rndr t c ta 110'" lu-

c ros Já c-o s tc atravé~ dos prog r amas 1'IS/I'\~i.I'

Cur da ..1 emende de po ss r b r l r rar I p.i t t t c tp I 

çãc di r c tu do empregado nos lucros ou 1}..I5 .lçõc:,. mudr mt c llltC!!

dmrcu to dt rc t o como s.uu crap r c q.rdo r , ou ::oC I \ Itrl\l" ,I..

do cc Lc t r vo de t r-ab rlhc ,

A pr r t t c t p.r ....Jc 110 .. 1111.IU" n'io IIt\<. I ntpo ..

toJ peLI Jc r c. mu i tc mcuos • pc..'1 1 con..tltul.,:ioC é I.OIlt[UI t I que

deve ser de s c j ada pc ras p.r r t e s e , pc r r urto , "(,'1 r c cul t rut c .11

ncgoc i aç Ic co.ro t rvn , m.ll~ p..u cacut mucn rc do II.0ll!O c o i c t r vu

nco r dc de c.rrn r c r normativo ccl cb r ado entre .1 emJllt· ...1 l U "'11I.!1

cato rnp'r-c scn ta t avo dos trabalhadores.

Sem os ônus da vmcutuçãc j r-cnunc i l...ia I p Ir,
t ac í.paçâo nos Iuc ros será que r r da porque além de fuuc ron Ir cone

mcen t rvc ã paz SOCJ.al, se rv i rf COMO c Icnon to gerador de mar o r

p rc du t av adadc , p01S aos empr e ga do s não mtc rcs sar-ã que 1. c apr c ...a

venha a ter p re j ufscs , que lhes J.llIfoss1b111te ganhos 11\lC::' de cn
cargos SOC1a1S

JUSTIFICAC'O

:JUS1:l.YICAÇÃO

V1sa a presente propost.1 d.dltnr no clcmo J.I~ pllteS I
legltJ.mas par't OTopor ação de lnconstltuclon,olldade , .. 1'('<;501~ a

C1ma enumeradas
As pessoas JurídIcas tle dJ.rel~o prl\oJo no ... c I~OS_1

• que estabelece, bem como os c1dadãos. atraves de Sll~lll flC'1t1\0 n.!:!,

mero I devem ser leg1 t1ma-dos pd.ra propor a açi'io de lnLon~ t I tUl lon:!, I

lldatlc em tese I

I:J 'LEU"'O

I' I , I .:. •..---, ~~'_,rl-~_-:-'_'~'-,_-"-7-~1EJ- __ n"'~';>=~'~:~'U"<." -,---- I r- __-'
L-.eLE.NARTO ----.-i
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t- "r: t.üe fato. para exercer-esta competência como "parte

legitima", o poder que arrecada deve ser o mesmo que eespcn-,

d~ pelos investimentos exigidos para manter serviço adequado,
No caso da concessionária ser empresa pública ou sociedade de
economia mista.o poder Que responde pelos eenc'tcnadcs rnves-,

timentos e o poder Que detem o controle acionário da empresa
oú da sccã edede de economia mista, e QUe nem sempre e o po-,
der concedente,

~---- 'UTD/,""''''u;IDFEJe.l)A IIDITIVA

\ OI5?OSITIVO EMENJAOO ARTIGO S9

TE DEABRIL" de 19n, reconhecidos inclusive por sentenças de judiciais, e que f,2

Iam definitivamente CASSADOS do acesso ao Serviço ~blico. craveoce que foram ne
la Emenda nQ 8/77 do elementar direito ao trabalho. conquistado por CONCURSO Pú _
SUCO

EJe.DA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' ARTIGO 360

seja acrescentado ao Inciso I. do Artigo 89. a seguinte Alínea:
C - ficam asseguradas ao servidor público civil 8Dosentada as vantagens

do cargo emccaíasâc ou função gratificada. desde Que tenha exercido por períOdo'
svper..l:or a doIs anos.

.JJSTIFICAÇÃO

Quando a concessionária for una empresa privada, a
competência em Questão só poderá ser do poder concedenteç que
inclusive poderá utilizar o arrecadado para remunerar parte
dos serviços prestados pela ccncessrcnãcra,

Seja suprll"'lido o Artigo 360.

..JJSTlFICAçi\o

Os servidores das empresas Estatais têm drreftos que já se Incorpora
ram ao seu patrimônio, não sendo justo, o novo texto Constitucional suprlmilral
90 conquistado inclusive com sacrifício.

Por outro lado, a Matéria não guarda vinculação com os temas Constlt!:!.
cfcoats, devendo, portanto, ser suprimido

f medida da mais inteira justiça contemplar o inativo com as vantagens'
a qua se fez jús pelo exercício. por mais de dois anos. de cargo emcomissão ou I

função gratificada•

É sabido e reconhecido o sacrifício dispendido e o esforço exiguido do
servidor público, Quando no exercício de atribuição que ultrapassam a sua ativid,!
de normal ou rotineira, sendo razoável compreender que ele passa a depender dos •
recursos a que fez jús durante o citado exercício.

Esta definição de competência não restringe a auto
nomja municipal paz-a organizar os servrços públicos loeais -;
pois esta é plenamente exercida até o ponto em que o munf cf-."

pio, através da lei. estabelece a concessão de um determina
do serviço público.

DEPUTADO FRANCISCO AMARAL
EMENDA lP16376-5
tJ PAULORAt-(lS

['J :PLENI\1110.

DEPUTADO AlEXANDRE PUZYNA

PLENAAIO

~--------"'~'"""="._-----------,

EMalOA MODIFICATIVA

EMENDA lP16383-8
fJ F7~~;'~

ffi"J••~

E>ENOA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 82

Seja dada ao Artigo 82 a seguinte redação:

ARTIGO 82 - O reajuste periódico da remuneração dos servidores públicos
cIvis ou militares ter-se-a semre na mesma época e com os mesmqs índices, Inclu
sive para os inativos e pensionistas

DIsPOSITIVO E/>'ENDAOO - §§ 12 e 2Q • e "Gl.PUT 00 ART 261

ACrescentar no texto do "ceout'' do artifjo ,
epõs "Oistrito Federal" , "e os Municípios"_

Acrescentar ao final da redação do §12 "e C!
mara Municipal".

Acrescentar ao final da redação do §2Q , " ou

pelo t-kJnicIpio e o irrposto estadual excluirá imposto i
dêntico instituído pelo Município".

JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se no ato das d1Sposições co. st.!:l:I:lC;opp,s trans1tór1as
o segm.nte art.1.go} rn ..d< ~?"..(IJ......·

"Art~ - ....

Os eaeaeee nas próxi.lIlas eleJ.ções tomarão posse no da.e 1!! de ja

aeãe subscquente,. ceuerveneo-ee; sempre a coincitlência do ano 
civil. para o início de eceee os lllandatos."

Não é possível esquecer os lnativos e Pensionistas, no momentoem qce t

se busca fazer justiça aos servidores publicas
A tranqullidacte quanto aos reajustes deve ser estendida aqueles que por

teme de serviço Ou por qualquer tipo de incapacidade deu a sua contribuição na I

acininistração publlca. devendo ser felto O eesro rac1ocInio em relação as pensio
nistas que. rotineiramente. vivem à mingua. sem possibilidade de scbrevtvêrcre

A competência residual deverá tambe."1 ser es
tendida. por isonomia. aos MunicIpios, tendo estes, po.!:
tanto, tratamento idêntico aos demais antes federados

Poderão, assim, os Mumcípios utilizar como
fonte de recursos determinados fatos econômicos, ainda tr.!
butacca, cecurreses às suas regiões

As alterações dos parágrafos apenas conpatib..l:_
lizam as suas redações como "cecct'' alterado_

JlJSTII'ICATIVA

A experiência tem demonstrado que será bem t:ialhor PA

1;a I:) planeJamento das at.1.vidaéles de governo. a coincit1~nci<1 dot:l

o ano civ.1.1 para todos os mandatos.

.JJSTIFICAç1(O
A redação do Artigo 422 do Projeto de constituição elaborado pela Comis

são de Sistematizaçã? é vaga e demasiado sucinta, sem nentum real ccmoromentfs-ento

com una pa!!tica salutar ou U1l programa efetivo de amparo aos tdcscs, contrastando
cem o tratamento dispensado ao menor, que mereceu três (3) Artigos do Projeto (Ar
tigos 419, 420 e 421).

Ficou. assim. mais una vez evidenciado o despreparo e o desinteresse di~

cr!m1natórlo cem que, geralmente. é tratado o idoso no Brasil.

ARTIGO 422 - O Estado e a sociedade têm o dever de amparar as pessoas i
dosas promovendosua plena integração ao meio social. mediante:
~ I - sistemático repúdio ao preconceito contra os idosos, que se baseia '

no esteriótlpo acrítico da Jf! idadej

II - respeito à cidadania, à dignidade e à pessoa do idoso.

lI! - programas de integração permanente dos idosos eo meio soelal i

IV - adequação do tratamento do idoso, considerando suas cotenciattoecee
individuais e as progressivas conquistas da Gerontologia;

V - suprimento das carências resultantes do envelhecimento. através de !:!.
ma atuação dinâmica en todos os níveis e setores na busca C1e soluções adequadas.

VI - aposentadoria e apoio assistencial condizentes com a situação dos 1.
dosas nos diversas segmentos e grupos bresrterrcs.

fu;~"'''~

trJii;~7ã!l

•
DEPDThDO FRANCISCO ANll~lJL

A proposta, data venia,. é .injusta e cxaa verda
eeaeee tilorajás no serviço públ~co.

Como po::'lerá a União pagar por serviços ni30

E eanee pretende-se a rctroação o ~e gerar:La
uma despesa enorme para o povo.

A restrJ.çâo foi proposta pelo pl:"óprl.o Supremo
TrJ.bunal Federal, pois,. àquela época J.nÚlDeros mag.l.strad08 es
tavam a aecaonee em duas ou maa.e faculdades de direJ.to e unham

tempo ptit'a tudo, só não tnmiam para 08 sexvaçoa da justiça que
ficaram enormemente atrasados.

Foi esta a razã.o da Justa proposta :reita pelo
Supremo: somente é possivel a .acumulação com um Jn.1.co cargo de

magistérJ.o.

Suprima-se do ato das disposições conlilt.1.tucJ.onaJ.s transit6rias~

o art. 430 e seu parágrafO único.

cceo pretender-se agora que a união venha a
pagar importâncias ereceaes a alguns magistracos cr.J..<lndo uma
distorção na próprJ.a magistratura ?

Pa~noll1justo obrJ.gar a Um.5o e p::lgar :5ervl,~ _
~e formn prestados a J.llStl..tuy;ães eulo~e ens1»O,. e; há anos não rmis
sao Prestados. (..... _ ~

•

prestados?

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP16384-6
P

r;~"~"'~

tIT!~~7ã?l

DEPUTADO ALEAA\'ORE PUZYNA

CONSTITUINTE FRANCISCO AJ.1ARAL

EME"'" ADITIVA I
DISPOSITIVO Et-:ENDAOO Capítulo IV. do Título IV, dos Municípios l

Inserir no Capitulo IV, do Titulo IV~ Dos P,unicIpics.
u:n artigo. após o de ns 64. com a seguinte recaçãn, ~-tr....Jc~
o~.4~$~~~

Art. - rrcrceo-se entre os bens do lI.ur1iclpio.
a) os terrenos de ma=in!la;
b) as ilhas fluviais e lacustres.

parágrafo urucc Os bens mencionados neste artigc são

ocupados por particular. de forma oescroereoe e Quase sercre C8U- 1

:~::/r:b~~:: ::l:~:Ou::~~t~:; :::a::~:~~~O:~~o~u:t:;~:~i~ I-
am aos interesses locais se fossem da propriedade MunIcipal. Essa I
transferência e antiga reivindicação Municipal, que pode agora ser
atendida

O mesmo ocorre emrelação a ilhas fluviais e lacustres
Quem mais tem condiçêles de ordenar sua ocupação é o J.lunicfpio. nota

damente nos aspectos urbanísticos

A inalienabilidade preservará esses bens, que em razãc

disso. permanecerão sencre como Poder p,jblico

EMENDA lP16381-1
['J

f'l

EMENDA lP16382-0
['J

TutD/~"n'''e.~ID' -,

F:1T1VO EJ-E/'llIUlO: ARTIGO 422

9EM1A SLmESSIVA:

Supr1ma~se o art. 480 do Projeto de ConstituIção,

_----------teult/...u'''U'õ..,.------------

DEPUTADO FRlmCISCO ;mARAL

"Art. 265 - t vedado à União, aos Estados. ao Distrito aeqe

ral e aos ~lun1cípJ.os:

Plenário da Arfe

Inclua-se a alfnea ne", ao inciso 11, do art. 265, com a seguin
te reda.ção:

EMENDA lP16385-4
I:acrescente-se ao Artigo 257:- os parágrafos 62 e 7Q

Emenda Aditiva

§ 62 - A instJtujção e arrecadação de trlbutos4e preços.

cujos fatos geradores sejam inerentes a serviços

públicos concedidos, compete ao poder que detem o
controle acionário da empresa pública ou aoc í ece-,
de de economia mfs t a concessionâria.

p:r;;M~B''''~

[ITDji~Jã7l

EMENDA lP16378-1
(!J PAULO RAMOS

As vantagens e os adkionais hoje pen-ebíocs pelos fundonários públ!

cos da União, dos Estados e dos l-lunil"!Pios não pcoen ser ronfundidos r-cn os cerr-e
bidos por uma minoria privilegiada, em der-crrênr-Ia da arunulação remeneraoa de r-ar

gos, funções pÚbliras, empregos e proventos.

O rongelamento previsto no art. 4SO é um retrcresso no ("ampo do dire1
to dos fl.Jr\C'ionârios públiros, que prejudirará os 'mais hunildes. que terão 60-", dos
seus proventos rongeledos. porque esse perrentual ê representado pelas vantagens e
adidonais. que hoje rel"ebem.

As medidas saneadoras l"ontra os super funl"'ionários estão previstas no

art. B7 e .§§ 2Q e J!2 do art. 95 do Projeto da Constituição, saneio, PClrtanto, opOl'
tlrla e de plena justlça a supressão do art. 460.

&: 72 - No caso da concessionária ser- uma empresa priva

da. a ocmpetência referida no parágrafo anterio;
será do poder concedente

Objetiva a presente Emenda modificar sistemática
adotada até agora. relaUva à competênCia para a arrecada
ção de tributos e preços cujos fatos geradores sejam ine:

rentes a serviços púb1Jcos concedldos, sistea.mãtica esta

que consiste em atribuir tão somente ao poder concedente

a competêncJa para arrecadar os tributos e preços em ques
tão. -

I 

II-

e) - remé:ho5 e matér.1.a pr-Lma l.mportada por

indústrl.a farmacêut.l.ca nacacne í , desde

que não he j a SJ.lIll.lar no pais. lO

J'UST~FIC1I.'l'IVA

Visa a presente. elllenda uma especi');l proteção à
snúde do povo brsileiro.

Procura também dar à indústr1a farit'<;:ciiutica na

cioel um especial incentivo para seu melhor e mais rápido descnvolv.1.
mento.
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la qual nosso pais preocupa::1as com a cofnc1.dênc1.a de datas am

portantes eltl nosso calendárJ.o ele1.tora.

Bem maJ.S ra::oável que somente haja precctlpaçõe

com a elaboração com a reforma constitucinal. Há-de de fazer:

l-as const1.tU1.ções eeeeaceae ,

2 - as aeae complementares à Const1tu1.ção Fede

ralo

3 - as aeas CO!Dplco:.entarc5 às Const1.tu1.çoes Es

tadua.1s e, f1.nalmente, ./~

4 - adaptação das le1S orêl1.~orma9.

Acrescente-se ao m:ot. 57 do ProJeto de Const1.tu1.çSO

o seguinte:

Il.VI _ conceder ~s J.nte~J::lllIu.ci"Oais de tra."is~orte ec-.
• .1.etivo a tod~ em.PZ'e~a que se d1.Sl'U3er a ;::Plor1

-20 desde que cbeeevcêcc os reliUl,sitos J:ÚnJ.,::os eseebe-,
.1.ecid05 por ~ei esta.duaJ.lI. •

JUSTIFICAÇÃO

Este. eeenda ~atende à eam.festo.ção d=!.C~ru ; •.l.'l1.Cl.~

de ~hallorã, no Estado de são P~u1.0, que aprovou.,lIõr u:muu..::udo.de,

o eaví,c de aba lIrOllosta à Asse.cblE!l,e i{ac1.one.~ CO::3tl, ttl_nte ccnsxãe-,

rando que a atual lei'isínção não lIer::u.te a l.J.vre ccnccc-eêacac paz-a

a ccnceacãc de }J.Jl1lso 1nterlllU!llcl.pal.s,eo.' percurso já preenchido,,pe

petuando uma situação de 1Il0no,p6llo. Outro051.!il, tal feto induz ti. ee

presa pert..J.ss1.on&rJ.a a l1al ater-diJ:!.e.ltto decadente aos usuárl.cs, J~ que

não exae te ccaccccêncaa e a fl,scalização & fn.lha,a.1.&.c de que os ho-,

r&:r.1.os são insui'J.clentes, enstwdo a sUlle~1.otação. zsee sJ.tU3.ÇÜO

com,promete a seGura::tça e acarreta. ata-se constante pela má ccnsce

vação do equi,pacento ut::Lllzado. :rntÍoera~ são as queu:as tra:,adas 0.

t6 as Câmaras t:unicJ.po.l,s ,por essa 8.1. tuo.ção o.n8::u1la. qu.e, o.cora.pode_

rá ser solucl.onada lle1.a AsIJe!:lb161,Q. lio.cl.onal. Côn=>tJ..tuinte.

Isonomia entre os servidores dos Três Poderes

Por outro lado,deverá ser revista d. retribui

cão do Presidente da República que atualmente é meramente sil"hól!

~a, diferentemente da conferida ao sexva ãcx público que é total 

mente comorometida com sua subsistência e de seus familiares RaS

saltc-se ~nda, que os subsídios do Presidente da República são

definidos anualmente, o que torna tal liMitaç50 incompatIvel

a realidade inflacionária vavfda pelo pars.

~""
~ -O INCISO XI DO ART 86

saaserem a ser Julgados em vereeeeaxes sessões secretas,

nas que i s não se assegurava o prl.ncípJ.o da aa-pj a defesa.

Os acusados sequer sabiam do que estavam sendo acusados,

não t.a.nwem vaaee dos autos, seus advogados não t1.nralI' ccrd;ções

para ree.í.a aex a defesa, etc.

secceesce arbJ,trárJ.os ••• vertreôea.ea .1l1c;uJ.sJ.ção.

No ProJeto de Const.t.tu.t.ção, em boa hora, ex cmqau-ue o ccn

serbc Supor.1or da M'ag1.stratura, mas só se fará juatuçe cera o

cancelamento de pun1.ções, por'ye~:a imp0:.;;s,.,

Art. 86 ••• :..................... • •• - •••

á'.. _ Nenhum servidor público de q.ualquer Poder .em

qualquer esfera, poderá receber retribuição

superior à prevista para o Presidente da ~

pública.

m- TIXTO'"UIT'fU;~~O

EMENDA lP16390·1
(I DCPUTADO FRANCISCO

t§:~;'.'~

(lii"";~;;p]

DEPUTADO FR.l\NCISCO MIARAL

Plenárl.o - ANC

EMENDA lP16386·2
f"

m- rn.O/.u.r"..;"'=Ão

EMENDA lP16387·1
f".....-<t'•••_O_E_PU_T_AO_O_CR_A_N_ex_s_eo_A_~IA_R_A_L ~J tJPõ"~~~tle0=:J

f'J- ....,••,.."'u''''"....".~ -,) fÇj::f,;;J

JUSTIFICATIVAS

Deve evaeee também que um governante .. co

mandato prestes a terminar.. ampcnba empréstJ.lIlos cOll'pulsórios pa

ra sere~ pagos por seus sucesso~esD

"Art. 262 ••••

§ l~ - •••

§ 2!! - O empréstimo COl4lpulsór~o deveriÍ ser d:::volVl.do

ao eon tribu~ntll com Juros e correção IlIcnet.!i
r:z.a até o f.:Lnal do exercício f:lnance:z.ro que

se seguir à sua ansta,tU;l,ção, vedada a sua ing

titu::t.ção no últl.mo ano de mandato do goverllloJ.,º,

te.

Inclua-se um parágrafo ao art. 262, que será o segundo:

0015 anos é prazo maJ.s que euracaenee p,,ª
ra que se organ.1.zem as finanças públJ.cas e cumpra o cxeeeeãvc o

âevee da pagar os empréstimos ca","IPULSORIJ,...l:::NTE ucaeccs ,

O empréstimo compulsór:z.o deve ser uma ez:
ceçâe e nunca tornar-se regra para a obtenção de xccuesos ,

Deve ser devolvido, em nome da Justl.ça ..
com Juros e cceeccêc,

SUPRIMA-SE O § 22 .. do art .. 109 ..

vo e não do deputado ..

JUSTIFICATIVA

A aanrnadade parlamentàr é garantia do :29:

PLEN.!tRIO

EMEtiDA lP16395·1 ~"·-------l. l:·p·"'0"8""-::Je:=:CONSTITUINTE FRANCISCO A~;ARAL _ ..

J~~

-·lAcrescente-se um parágraFo =se ao art 66

Art 66

§ 32 As Unhas mtereun.í c íuar s de trans

porte coletivo serão objeto de concessão a tode en

presa que se dispuser a exp Ic r ã-Ln desde que cbservg
dos os recvr s i tos mínrncs estabelecidos por lei est!!.

dual

.rUSTIFIC;"Ç:;;:O

Acrescente-se no Co.ll:Ctulo I, do Título lI!, do :Projeto

de constitUl.f~aO o SebU1.nteJ (rv,.dc L.'C"Vl.&-/L.

nArt.__ As entidades da o.d.cin:!.streção dU'e~3. e :in.dl.re

ta rcs'ponde~ão pe10s da:::.oo ql1C ca..:,:;arec, tanto

,por oQJ..ssáo culllo2a, quanto pelo. atuaçíio de seus 36e:ltes

independente de cul'pn.

JUSTIFICATIVA

I'ará..,r-raf'o ÚIuCO. ~ obriGatório. a ação rec;::'es::;iva contra

o a.3ente ql.le hOll.....er ataado com. dolo 011 c...llla fl •

Esta e'llenda atende amam festação d3 Câmara Munklpal de Echa

porã, no Estado de São Paulo, que aprovou, por U'18mmid'ld3, o

envlO desta DI'OjJostaà assembléia \>jacionai ConsUtUlnte consJ

derando que a atual legisl<,çi::o não permite a Uvre concorrên

cia para a concessão de llnhas interreunidpais, em percurso J;i

preenchido, perpetuando UMa situação de monopolio Outrossim,

tal fato .Induz a emp:esa perl'lisSJonária a U'll atendirrento deca

dente aos usuárJos, já que não eYlste concorrência e a fJ.scali

zação é falha, alem de que os horanos são insuficlentes, e.di
Undo a superlotoção. Essa Situação comprowete a seg'Jr<Jnça e
acarreta atraso constante pela má conservação de equlpomcllto

utiU,z:ado Inú7Jaras sào as QueJxas trazidRs até as CâJlkJra:; l4u

nicipais por essa s.luaçd:o anômala 1111~, agora, pa1era ser sol!!

cionada pcla asse~bléJa Nadoni3j...-Con;Utuinte

missão à lei°eBãt;::L~~~~Ei~:t;~~:\d;e~~~i~~d~~~a~::=:;~~~~~á;e;a.P:~;_
rao'ponsa:bi11.d:l;;'S' doe agente... e &rBdo lIúol:Lcos.

No dire1.to con:.tJ..tucl.onol 1l0.oitl.-,ro b;a.::.t.leiro j:! f::Lt;t:ra,
, deSde J.946i":;:-!lZ'evisão expres::.a de. reollonzabill.rlcde oQJeti....a da )"cl 

nu..nJ.straçõo pt'ibll.ca.

na Con..ti tUl.ção ee. viLor to.l prev.1.são :f':!..:.u:ra e:,:~,ja.....lmte

(,po:rQ._c desloeêllla) no art.1.07, coe. l1.li!El redação bo.=t;;l:.'!.e .1~aJ:.1sf::r.
tórl,El, que, 113 ,prát1.ca, foi "corr.t.,;ido." lIclo. j~1.0F::;"udênc.1C:.•

, iTo novo te:<.to não poda faltar um d1.c,Pozl.tivo an6o.:o ,
poree. redig.1.clo de =aneua a acolher 00 melhoriá enCJ..."U1C1c::.tO ... da dou
trJ.na e a PD.d~ic:l ju.t"iollru~~nCio. doo Trl.bur.a.i 11)

Por tal .c.ot1.VO c t;;.ue De (,u.tl.pLl1.:l. a re=:'por.sabilid::.Ilc obje
tiva, ,por atoo co::u.:.sivoo e D. re.:>,pon;:;a1ulJ.d.J..le 5ubJct.1.va (de'pcr...e.t~te

de 'prova de cul,pa) 'por atos com!ss].vos, llresc:::,vando-.:>e , ,por l1J.ti
mo, a ação reareS3J.va con~a o agente cnu:.ado:t" do da:::o.

f=JP~enár:t.o

EMENDA lP16396·0 "'". ---,

f'lL'~c~on~o=t=i L~"IU~nt~O~O'R='~,.=.;c~I:3:CO='~:..:'~:,;.:L=========;1 tG;;~:J
r. ) ~~8Iã!]

rr=!~~;'=:J
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DCPUTADO FR1\t,CISCO Ml.'\RAL

Inclua-se~ DisposJ..ções Cons-t4-t\J~s Tran'31.tó

rias,
Aonde mais conV:1,cr:

"Art••••

Não se realizarão eleições no ano de 1~S8, 
ficando adiadas para 15 de novec-lbro de 1989 as fJ.xadas, pelo

calend<Ír1.o ele] toral para aquele período.

Parágrafo ún:tco - FJ.cam pror~ogados os manda

tos que se vencer1.am em 1988, por um ano. lO

Tem srdo este Parlamentar, enormemente procura

elo por pessoas in_teressadas na grande reforma conntJ..tucJ.ona1 p;I

JUSTIFICATIVA

"Art. FJ.cam êmist1.adas 30 (trJ..nta) faltas ao se.rvic;;o
dadas por funcJ.onários ou servidores públ1.cos."

Inúmeros funC:tonár1.os públ.1cOS, em dias de greve.. t~l:'I fal

tado ao serll1ço.

Apesar de as reJ..vindicações terem sido das r.la1.S justds fo
ram-lhes atrJ.buJ.das faltas c estão em V1.as de perder 11.t.ença-prêmio

e outTOS berefic1.os.

t Justo e tra:hção de nosso d1.re1.to const1.tucional .. ao se

promulgar uma nova const1.tu1.ção. que se lhes perdoem ta1.S faltas, pr:t.

c1.palmente porque foram ll'otivadas por justêlf rCJ..v1.nd1cações.

JUSTIr'ICATIVA

~"-<>

Inclua-se tT'Oõ:I'to<:l= disposições transit.órias} .,..,...d-L...
C&-z...bt.t. •

Creio que a Constituinte deve fixar, de imediato,em

Disposição Transitória.a duração do mandato do Presidente Josê Sal::

ney.

I:ntre aqueles que advogaJ"l perIodos de quatro, cinco

ou seis anos , entendo que a posição intermec!iárl.a- cinco anos - é

a mais prudente e a que melhor atende ã realidade ?:,olItica bras i 

leira.

Dê...se ao artigo 154 a seguinte redação:

n Art. ~15ll0 mandato do atual Presidente da RepÉ.'

bllca é de clnco ,<mos".

TUTO/.UI""OO;;;:.- --..,

EMENDA lP16392·7
P

EMENDA lP16393·5
l!J DEPUTi\DO rRl'IllCISCO jI~":AR:A~L=======:J ~~;'~"0:=J
p I~':~

t: PLI:NÁRIO

EMENDA lP16391·9
tJ CONS'l'ITUINTE FRANCISCO Al1ARAL

5~~~"=:J

rr;3I~~7ã7J

tk-;;;;;·'''·=:J .
t1i"7.~ãZã7J

DI:PUTADO rmU,CISCO i\HAR,\L

•••"u'./eo~ltdo/l~"e.u... .to ..,

Plenár1.o da ANC

'UTo/lUO''''.O''••

É tradição em nosso d.1re1.to constituc1.onal, ao se proloul
gar ullla nova C~nstitu1.ção, conceder anistias. e, atualmente mais se

fa~ necessár10 tal favor, pois, é tr1.ste constatar que, em alguns 

Estados somente eram fiscal1.zados polit1.COS da oposição.

A anisita ~ a mal.S ampla possivel po:t.s contt=l\\pla impostos
e cont;r.1bu1.ções f1.sca.t.s da União, dos Esta~ ou ~cípios.

•

EMENDA lP16388·9
f'J

JUSTIFICATIVA

1\pós a Emenda nl! 7, perml.tJ.u-se, justamerlt~ CO'1tra os JE..í

zos de D1re.1.to U/I'a verdadeJ.ra J.nJustiça.

"Art. Ficam anist.i.adas as divides fiscaJ.S e as c:ntnbJ~s

para.·fiscaJ,.s até o valor d~ Cz$ lO.eco,co (dez uu.3..~), 1Zr;;a::::w eu r.50

cx:ao dÍvidsa atJ.ws até o exe.rc:ício e~ 19S6.fi

Parágrafo úru.co- Nãose incluem r.o Wllor originlll ql.-llSqU2r ~SÓ
nos.. tais coro: COIreção t:Or.etária, Jures cu srolta."

Nossa longa expez-xênca.a parla'tlentar per

mJ.te afirmar que, 1n-cri".lras vezes, :lofre o politJ.co, prJ.nc.ipal

mente se de oposição, peeeeêee do poder ..

Nossa h:t.stór:La registra, às vésperas de

eleições.. acusações infundadas, in::Hc:LalIl~ntos sem Justa causa.

É justo que o parl~..nentar seja tratado 
como qualquer do povo. mas não é Justo que se cr.t.eIll nevas cal!

dições que possam lhe cr.t.am tensões e angústias.

A prescr1ç5o é o percJão pelo decurso do
tempo, é o esquecilllento de fatos há muacc ccez-raõce ,

A so1ução da const1.tu;J.ç5o de 19-46 era
bem melhor que a atualmente proposta.

Se a imunidade é garantia do povo, não

pode o parlamentar ser, após, mais severamente tratado se não

teve culpa nonnuea pli!'lo retardo.

O parágrafo segundo aanãe gera1.ia para o

parlamentar fortes motivos para lutar pet,a sua reelel.c;5a

MaJ.or o ecfrJll'ento e rro!llOr a angústla qU<ln::lo o
p:1rlarr.entar tlver IilWO l.njustan-.entc .t.t~lJ.co::fo. ....._____

_ • Não rceleJt~t!"ópo~1.ção,
rcn'3oes dera s f. ...,r

EMENDA lP16389·7
~ DEPUTADO .",mexseo ;","RAL

m--' .LUO"'./COUltdO/IU'OOWlUio

L.-- PLENÁRIO DA ANe

__ TutOfJu,r'f,,,·ç.t·r Acrescente-se ao Ato das D.tspos.t.ções Cc sto to _...llaxs Trans.1.tó
rlas; (r'lAk ~~)l.

"l\rt..:

são canceladas todas as punl.ções d1SC.1p11nares l.11'~ostas

aos membros do Poder Jud1.C1ár1o pelo ConselhG Super10 r da ~IQ.

;:pstratura ou pelos órgãos especJ.a1.S ~os Tr1.buna1.s de Just1.

ça Çlos Estados."
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o 5 ~49 do artigo 49 passa a ter a seguarrte redação:

PLENÃRIO

CONSTITUPJTE FRA.'lCISCO Ml-\~-\L

Dê-se no i te;. IV do arb.:;o 188 do ProJÓI-:'O de Co~itai

ção a se';lllnte redn.çã.o:

EMENDA lPl6404-4
['J Con_t1tu1nt. l"F.A:;ClSCO =-= I r=~'~

.......'''.......".........------J' I!rN, :----', .f:J P 1 e n 8. r:l. o _ ~_. :.~ J

o E:::t:l.lo J:ão terl ql1:ü.~t..a_ .P::"eJu{~o, 'poJ.s, reeeberl

as cus taa e ta..aa aevrõce, do vencs âo, 8PÓ::' o trâ.'l2J.to era ju!

E!l.do.

f=-;;;;'~'~

&i~~ft7l

EMENDA lP16397·8
(l

E--;;~;'B ::=J
a;-;;'iM

Art. 215- Canpete à Jushça do Trabalho COf\ÇJ.1J.are Julgar os d.1SS1
w..os l.flWVJ.dualS e coletl.Vos ent:e empregados e empregadores. as ações d;
aCl.Cientes do trabalho e as questoes entre trabalhadores avulsos e as empre
sas tonadoras de seus servl.ÇOS e as causas decorrentes das relaçõe$ traha

~~::!r~: :e;:,,~~:: ~~::~;Ua:l.:~~:n::i~~s~~=:al,z;;
~ -

PARÁGRAFO ID.lCO - Os JUl.Z&'S class1stas, em todas as :mstâncl.as. terão suplen
tes e =datos de C1flCO anos~ pernut1da urna recondução e aposentadorJ.a reg;;
lada em IC1 -

Art. 214 - O TrJ.bunal Super1or- do Trabalho expedlrá Instruçào Norma_
tiva d.1scl.phnando o processo e1e1tora1 para todos os casos em que os Jui-
z.es da Ju.st1ça do Trabalho forem eleJ.tos.

PARÁGRAFO ÚNICO - A le1, nas Canarcas onde não houver crJ.ado Juntas de Coocl.
hação e Julgamento, poderá atrl.bu.1r a sua canpetêncJ.a aos Juúes de Dl.rel.:'
to.

b) - Olto classlstas e temporárlos, COIIl terdas as garant.las d.1

:::r:::~;e:XC~~:d:~t~~:l;~~:~e:ere~r:::~~::,r:~~~r:n=:d::~~gd:.i
chare15 emClenClas JurHUcas
§ 22 - Os Tnbunals Reg;zomus do Trabalho ser:io ccmpostos de magIstrados
naneados pelo Presldente da RepÚbUca, sendo do1S terços de JUl.zes togados
vltalíC10S e um terço de Juizes class1stas temporár.tos. Dentre os Juues
togados obse....ar-se~á a proporc1onahdade estabelec1da na ahnea "aIO, do
§ H', do art 212

Buece a Ll)V::" re:ação :::.elllOl·a.:r os veacfcei.ecc doe .c::a.::.s

tr~':o=.. qee, nas 10ZlC::'~c...:.o ccccec..: ce J.::'.e~·or, têtl eãevedcc ca:; _

to~ COr:. ,P..112J.c.tçõeo, faca aanexí, ...tt:.c...t. de est:rutu:'~s de asce:.sor.!!

aenec jur!dJ.oo-le:;:l1., o liUe" Me oc~re cee oz ul'teür an t es doe ~i':

blmais. Por outro 1.atlo, a :t'e,p-escIltatJ.vJ.d.o.Cie do lD3gistrado no :t.=.te

rJ.or chega a ser Bupe..acz- Q. de eeua coleGas nas cCl,PJ.tais.

~ Art. _213 - A lel. disporá sob,: a Const1t~Ç~0' l.n\f;stl.dura, JW"1sd.1
çao, ccmpetencl.a, garantias e condJ.çoes de exeJ'C1.cio dos 01'gàos e I1IeIIDros das
JW1tas de COIlCJ.liação e Julgamento, assegurada a parl.dade de representação
de 6lIpregados e empregadores.

-IV - o::., vcaeacececc ôcc J.tÍ..ee sceãc :fJ.LL.O:J coa dJ.fe-

z'ença njic exceãcntc de câncc !"o~ ca::.to de un:. ea

t:'â::eJ.a paa-a cutea, at::'J.b.:i:l.l:!o_se ElOS de entrâncJ.a L:aJ.S

elêvade não raezcs ãe noventa e cancc ,por cen~õ doe vea

caaenecc cios J.:lte,::r:mtes do resj:ectivo Tribunal,as::;ebQ_

de 5...IJre.:.o ~..l.Õ~61 Federal".

rll~c a eebec ::"e_~_:ração nco J.:;f::,J.o~ ao que pe: cebec

cs .3ec:etl~',:,os ãe Bst.:.'::o, nes: a...pe:-ior à doa t:J.:u~=--oe

aJ - para as vagas destJ.nadas à ma~ratura do Trabalho, pelos
membros do prÓprJ.o TrJ.bunal,

a) - Os JU;;zes de carrel.ra, escolhidos por prClllOÇãode Juizes
do Trabalho, por antJ.gtUdade e mereCJ.Jlleflto, alternadamente;

b) - os advogados, eleitos pelo Conselho SeccJ.onal da Ordem dos
Advogados do Brasil da respect1va I'egt.ão.

c) - os membros do "timstÉrl.o PÚbhco, eleitos dentre as procu_
radores do trab.alho da resJ)eCt1va reg:t.ão,

d) - os classl..stas, elel.tos por lIII colÉftl.o eleitoral constJ.twdo
pelas d.1retorias das federações respectl.Va5. cem base terrJ.torul l'lJJ. reg1ão.

~ U" - Os JUl.zes claSSl.stas das Juntas de CDnl:J.lJ.aç.âo e JWgaltJento ,elel
tos pelo voto dJ.reto dos l1ssoc1ados do SUll:b.cato, l;:CIIl sede nos JuÍzos sob~

0$ qua1s as Juntas eJl;ercem sua canpetêncl.a terrJ.tol'l.al, serão ncmeados pelo
Pres1dente do TribW1al Reg:Lonal do Trabalho.

§ Se - Os rnagt.strad05 IIleIlbros dos Trl.buna1S Reg1onal.S do Trabalho
rão

§ 4º - Para as nl;XlleaçÔes dos mimstros do Trl.bunal Supenor do Trabalho,
o Tr.tbunal encanu.nhará ao Pres1denle da RepÚbhca hstas TrJ.phces resul_
tantes de eleJ.çôes ü serem reahzadas

c) - para as de classistas, por colégt.o e1eJ.toral :Lntegrado pelas
mr-etorJ.as das confederaçÕeS nacClnal.S de trabalhadores ou das patronaJ.S.
conforme o caso,

b) - para as de advogado e de membro do MuustérJ-o ~bIJ:co, p:1o
Conselho Federal da ordem dos Advogados do J3rasll e por um colégJ.o eleitoral
constJ.twdo por Procuradores da Just.::lça do trabalho, respect.J.vamente.

§ 3º - As Juntas de Conc.tllação e Julgamento serão canpostas por UlI JUJ.Z
do trabalho, quE' as presJd.1rã, e por dOlS Jcuzes ClolSS1stas temporarlos, re
present.antes dos empregados e dos empregadores, respect1vamente. -

EMENDA lPl6405·2
['J DEPUTADO F;ANCISC;;;;;R;:-·-----

~ PL~~;;n<t....i •••• -~..... J

r------·-..,""...-- ------1
b:-~ c;~ clt:- (cu~t....<l 11. ,t: {,__L.J- ~\ ..... ~ I

I
',c.,","- 'U-d~,<"o- - I -11
' DOS ruBI ,uz; t JllZOS J)(l TRAB&J.H(l

! Art. 212 - .são Órg;;~,s dê! Jushça do Trabalho I
] TrIbunal 5uper:lOr do lr..Lalho

I
II ~ Tr-abunaa.s Regaenaas, do Trabalho,

I H IIl'o;::::es::::::a::D':a::~:::'_se_á de V'"te e tres ",- I

I rustros sendo "
a) - qtUnze togados e v1t.a.liclOS, ncmeados pelo PreSidente d.1

RepÚbhca sendo nove dentre Juizes dt:- carN:'.lra da. mag1stratura do Trab..~_
três dentrE.- ad\ogados no efel1\o exerclcl.o da proflSsào, e tl'ês dentr!.' mec~
bras do "Unistérlo PclJhco,

....... , '--------,

te re':açSo:

"Art.300 - O pleneJllr:e::to e a re.::u1ação da a.t:1.vJ.da:1e eco

nõ!::.lcc dEve::"ffo h..:-.=:on:.zar a preservroção do e _ 'I

q.u.llbrJ.o ecoló..;J.co e :.la q..taht1a':e do .ti.e~o a::;.bJ.~te CO.::l

a n2~~:;~J.lla5.e do dc~e:'l.clvJL.e!:to do }Ia!:.". I

Ac:oe:.::e:-.te-!::e 0.0 arti~o ~:c do troJeto de Con:;ti

t.uçlio o Gc.,;r.u=-:te:

JUSTI?ICAÇl0

J.. celebração de trc;.ta_os de du,Pla nac:Lon:llJ.âdde te=. s:ic.o
a10tada pela J:lZ.::l.oria dOE pa!ses .c::o:ie~nos. Al~tl de a:. naçõer:, COL

J.sso. estreltareJ:i. selUJ laços 5e e=.J.zade, »s.ra o e~t:r;':l.:eJ.ro,o :fato
G. 0..161J.C:'0,::,0, ;o:::'Q.ua::.to s __ I:.2.f2.c;:, SI,..Q co::<.P1eta 1ute.f:l'ação ~ CO.=!1
m.t:o.de ns.c~onal.

".."....".... ==l
Acrc.õ.cc::'te-ce ao Cll~tt.lO ri (Da. I1ocJ.on:.:.1J.d:tde),do ~!tu

~o 11, do P='O;lt.to de Cc~t...t~ço. , o se,:;uJ.::.te:

IIArt._ - Ao U:uio poC::::,:â ceJ.ebr::.t' tr<..ta':o:. de dupla na _I
c:'o-.~2.dc.de eo.c aqtléle~ »a!ses que t:..1:a= tldo

e3p-=c:.al v...::lc..lo.ç50 co.o o 3r:l...~l. Nes_e:' pa!:.es, a.:..oc::"Cl I

nl!o recon1.eçM. aos seus cJ.dadãos o direJ.to rec{,Proeo,po- !

de:rão IlD.turcl~za:'-se o~ brC:õôJ.leJ.xos Sem a perda de S..a

nac::'Q!1a1id~je de OT.lb"e.t1'l1.

O dJ..:.~os~ tavo VJ..:.o. traZ$t' me:l.o:r ãanecãenc ao Poê.e:

JUdJ.c:..w.·2.0, eeacvenêc os: seus qtwdro=, l.O.::,ebndc ãaeca. te

i'or-....:lção de ;;:'l.,,pOZ, o ç,\le :. J.na<;o.ve1=.ente indeseJéve1.

JU:TIFICAÇtO

A p~tJ.:r de. téU..2.r.1 da set;.mda guerra, coJt ên:fase nos a
uos ses_en~3 e set:uJ.ntes, cre_~e:oa::: a:: llressões dos .c.OTJ.O.entos ,r.ara
preE3e=vaç'ão dI) .!:ieJ.o a:z:oJ.ellte, .po~ to er. rJ.GCO por tl!nO J.J)du..;tr~a1J.za-1
ção e..:ce:: JJ.va e p:radat~r:l.e. I

50 BradJ.l, a pa::"tir dos ano.:: o1.tenta, es..:1:l ,PressõeE ll<:'s
s::ra::: 5. at..lU:r eoo bJ:"8.!LÕ.é v::..:;or, obtendo o.ca S&:OJ.B de leJ.s ret:t:rit:t.=,
vas da J.~·~claç50 de novac; ~ndW:.trJ.E1.o e do funcJ.ona::::e.'lto de det;~~ I
ne:o~ set.oreo , 0000 a glÚr:aC_, a 'petrot;.ll!Cc~, a refJ.:"..ação do pe _
trpleo e to.ias 1:._ J.:-.d'!st:oJ.ü~ e:u.::.,so~s.':' de res!:....03 l!guJ.doc e SÓ1J.J
dos na atnos:Lera, nos .o.aret: e no:: r.lOs.

Esses .movi.ce.'1tos de pre;:;crvação do tleJ.o a.c.bJ.ente e de .tIe

~:~~eai:a:e~;d~::»:~t~:~6;t::~~ ~ut:r:~~~:d:o~:U::t~~~&::
nosso::> dias.

Num Pa!s em. desenvolVJ.J!lento COoo o nooso, e1:; que anual _
Glen~e ent::"arr. no ~:::,ce.do de tr_bo.ll::.o l:UUS de doJ.s !iU.1hões de pessoa.:>,
t J.ndJ..sllenslf\'el conCJ..1J.ar a ,P!'c.:>crvação acbJ.ental com o de~envolvi
oe:lto, co:=,o Já proclamotl a oru,ne. CO:lferêucJ.2 de Eztoco1.mo de 1972.

E3te o clarO obje~ivo da presê'n::e »roposJ.ção.

Dê-so ao a::.t. 300 do ProJeto de Con~titl1~ÇdO a sC,Jun-

JUST:rPICAÇ~O

:::,aie, ne:,vl.rão 'por doze eaca, a c,;,:.ter d;:, pceae,

salve: ~osentü.e.o::-ie ccc; ul~~r).a eoa setenta &lOa.ve

dada a reccnJução".

SaJ.a ôae Sessões,

De outro lr:.u.o, a aqU1.sJ.çâo, por vontaf:e ,próprJ.a,de OU:;ra
nac~o:lalJ.dade, traz, CO.l:O conseq~êncJ.C, a »erda da nac2.ona1J.dade bra
6J.leJ.ra. Da tles:::;a f'orz:ls, a aceJ.teção, Set:l adendo. autorJ.zaçã..., de
cOl:J..ssão, ecpreGo Oll outro favo:.' de governo estr~'lg:eJ.ro,con~titui
.mot:Lvo su:f'J.ciente para a llerdo. da na::Lonalidede.

Sa.1e;da;~,

EMENDA lPl6403·6

J
m=';::;:~l: Cons:tJ.tUJ.r.tc FF.A1:cr:;co JJ~IiAL _ L&~_J

fJ P 1 e n á r i o .":"'~"~'''~'''~'''~M~'':''''::''=======;j 5;'::=1

EMENDA lPl6401·0fl Co",tit<unte :r:u.;:CI_OO .\I;A!'=s,u,:::----------,) [iCE:m~

(=J p 1 e n Ir r 1 o ....... " ...." •• "...... j rr;;?::=J

rr;.,;;;~

tSEj:..----=-J
.~I."'>C'CO~ ..lo/n•••M.....

[=JPJ.en&rio

n ".lCo;.e

'I;:;)-:':l:, ~ ;J._::.ç:. e f.:-!. 0.= T.O:':'O pds, r~:.l:.e;-~c, :...:::,:;. de....:;c:cã_
c:.e;.

"5 4 9 - A cr-aaçãc , a mccrpcreçâc , a fusão e o desme!!!

bramento de :-lUnJ.cíplOS. obedecIdos os t"equJ.s,!
t.QS prevrs t cs em leJ. complementar estadual, depend!

rão de consulta ptebasct târ i a",

Aore:Jcente_~e o se~U1nte iten ao artiGO ~88 do Proje_

to de Con.:.tituiç5:o:

Há Ec,,:ados e;: '1.I,.,.C fi te.. a J..te.~c""~:',j.a é t~C' e1 ti:. \il<.e

até oc; e:::(lr'O~C'::-e.lte :!'o::-te.:. ::.'50 t,::- CC..J;;,çÕe~ :1... npel:.r p:l::'a
a J'l.o~t~çQ..

EMENDA lP16398·6
l!J Constituinte FR.1JTCISOO ~;.r,

l'lr-p=-=1-.-n-á--r""'i,...--o ·u ... ,e'u..,ull>J'''c.,,_

A presente emenda é Cl815 consentânea com o espín t.o
de fortaleClmento do redere t rsnc,

o Objet1\'o ê claro e precasc- é ccnpeuêne r a dos E!

t.ados-membros Leg as Lar- sobre os f>lunu:ípl.os. Adem3J.S. f 01 uma

prática- adotada com grande êxito na vJ.genda de 1946. Com a

de 1967/69 deu-se a mgerêncaa da umâc e com o atual ProJ~

to de Constlt.ulÇâo mantem.

"V - A SJo3cr..taCio:"J.a aec ca:;J.stro::.5.os co~ vencacenecs J.n-

tE!,;rai~ ;:;e::á cos::uls~J.::l aca set<Jntz: zacs de .làade

011 For invc.2:l.de~ cccprovcãa e :f'-~...J.t;::;ava ecu trJ.:'lta a

noa de serVJ.ço, a.j;lós cancc anal! de efetavc exercfcac

da jlldicc.tt1!'all•

J1JSTInCA~);O j
O anteprojafô do. Su.bco.o.s:::ãc da OrS;:""J.zo.ção do Poder Ju

dic,u!rJ.o e do 1:J.Ü).sté=:..opJolJ.co, est::belecf;l cozo condJ.ção esc-e a
apot3entc.dorJ.a :f'aQultc:"~J.va, t:OJ.:nta a.....os de Se:Ov"1ço, após de=.-anO$ dei
e:f'e~J.VO e...:.erc{c~o de. ~t...::b.c:.'t::u'a.

So.caeios os doio pe::'!odo~, te!..oS lUi:. te.o..:>o dni=o de oon_

:~::~;~~J.~~::l~ea~~~~;:i;~: ;~~~~:t~6\~ ;~~;~;at::~~'~~:;
dos BeSZeo.ta unoe do iâQde,se ccnsJ.C:er:1~o qt...e o in!cJ.o de a::J.vida_ j
de aS ocorre depaJ.:J do:. nnte eo::; :ie J.dade e qt...e o te=po !:lélho de I
vida do c1.dadão brasJ.leJ.ro e::;tá e~ tO:::'110 das scsoenta e daJ.3 a:l.OS.

EMENDA lP16399·4 .."., __
I!J Const:Ltuinte ~iCI...~O ..\l:A'SA!.o

- -·--------'.. 'L'~~.,'... ~f> -J
Ac"e_'c..~c-õc " C,_,,_"t.~o 1t,_ ;C', do O~t1"O

~ , ;lc !.:-c:. o ê.: Co;;. t~·~ ....ç::~:

"k't._ - .... ;.l~~.lç:::. ::::::.-~ J.~tf:l~-1..:'e:.t!. G:'~t ....J..tc,J.O

i,-O"':O-Sfl , a i"2...-.::.::., =:'0 ....e:::-J.c:o ~o.::; Ô~UG de.
LUoc....:..bt c:....1'. I

....----D::-Õ--s.-.-O-P'-;'~;-!7';;:~"~~~"'d-O-Ar-t-.2-:1.5-'-0-",-o,-.t-o-d.-C-Ons'_

tlt.li.çao o nêounte:

"P:lr~.?:.::o 1!.'lJ.co. :l'3:. JWl'tcs de ConcJ.1J.aç:io e J.ll;;~e:::.to
os re.Pr<;seõ1t::.!l~es classist::;.s se=-ão e _

leJ. t03 pel"l.~ ãir~torJ.ll::; d.os sJ.n'3.J.cato:t de er:p:::'êt;a=:'os e
el:õ,pre,J.:l.::'o:oes, co.= sede nos Ju!::oo sobre o.:. l;....CJ.3 <:;5 t:'"un
tao e4e~ce:rao O...:l cO_.Jet~C2.tl te:'-:rJ.to:::'J.~lI.

JUS T I P I C-A ç ~ O

A fJ.J.osofi3 ·Cl.O.lll.'1,,::mte:ia 'el""bõração doo dJ.spositJ.vos co
titucionais, no "tocB:lte a e~::oL:..e. do:: Jl..Ízeo c1.ass~sta'::;,:;o:l. :io ~eCOJ
~ec1.C.e/-l-::o da re'p=e~CZlt~ç'ão da. c1.as~e, ,por =t.eJ.o dsa cb.re"torio3 cos
SJ.n.li.co::.tos, :ec.e2'ação e Confe.:J.eraçõe::::.

não bÍ porCj,c.e c'pe~s :::'3':::' Juntes de Cor:.ciho.ção e Jul';<:l.:le

:~s:e 1e;~~:i~a e~~~:~;~s~~~~~~~~;e:~e a~;:~~~l~~/~~'~~~a~:s~~~~~
se:1do rea1J.=aci.o.:: coe:. a ,pre..!o:lçe. :..:le7-!lre53J.vn de a:::aOC2.11':'oS.

1:&.0:::0 e caJ..:J aut~:lt:LCO '=....e 30 df;lf:Lra,at~ ~c::" o,:j, ~i~.c!

»io de ieuclds.da, qL..e c:.\J.ba e.:. di:reto::"ia.::; dos s:.n::'icatos e.:.tn esco
llla ou. eleJ.ção.

E eV1tc:r-se-:t co.=&. 1;:;so g..le U!:l 3J.:ld!.c::.to de ,i::r3::-..l!! cor.t:.,a
gento &3SocJ.at:Lvo acabe Eor do:u.nr.:",Ilelo votc cajo:rJ.turJ.o dos "b:'abA
1hndores desse C::ltc,f:o:r2.a, todoo o:. cil:::,go:. de VOGais de toda..:: as JIJ!!
tas na ju:ris':'ição.
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JUSTIFICATIVA

Dt-SE NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXV 00 ART 13:

xxv- As atividades de intermediação mmunera
da da mão de obra permanente, temporária ou sazonal,ainda que

mediante locação ,serão disciplinadas por lei ordinária.

As aUvidades constantes do supra nencí.cnaõo
da sposd t Lvo , sem uma regulamentação adequada vinham sendo da

senvotvtdas de forma contrária aos princIpios mínimos que re
gem as relações de trabalho. Proibir pura e simpleSMente tais
trabalhos, causaria un-prcêaena muito sério não só para os

empregadores e empregados criando principalmente desemprego

O que se fa1' ne ces s âmc é a regulamentação
adequada de eaie atividades.

t?M~~""~

~.~~

FRANCISCODEPúTADO

PLENJ'iRIO

EMtNDA MODIFICATIVA

EMENDA lPl6409-5

P
JUSTIFICJ..CXO

v ... benc .l.!!:áVO:l.E da UnJ.ã:o enunca acos 1:0 c.rt.12 do Decre 

to-lei nll! 9760, de 5 de :::e~c=.b~c de ~9?6 c no <:: t.42 d:l.·CO:J.s:l.ttuSão

vJ.cerote inte.;rno, ee, sua naacr-aa , bens per-tencen'teo ao [;ove~no des

de o de(,colJlic:.er~to. Co.l.m'p2'e.l:i. obaetavc de p'a.::e~ação como 00 terc encs

de I:::3.=-J.nha, que J..Clps(hrarl a 'p:::on~..tização dac p:::'aJ.110 no :B~w:í:.1,pér 
ca.tanôc o coe p:bl~co sea c..i.:>~ri.ono.ção, al&l cac funçõe;;; de ratu-

reza. SOCl.::U e eccaêcacc, beo cone de se,:urança do te:.'x.l.t~rio nacJ..2,

nEl. Reo..aJ..te-se; a:l.nd<:., e JJ:l.1'ortânc.l.a pI'J..l:lorfu.al de se êaaci. ,;

pl~nar o esc, a oc .....Pação âas 'tereec -pCbl.l.cas, eva.tanâo-ee a mva _

cão .üot:l.va2a r'or e:::p,,:..t.1açãc :l.J:lcbJ.l:l.&J.!::.

o td:.to acana busca 5.l.ntetJ.zo: todo::: esoee ob;)etJ.vos,

J.O:... ccfveac de aer-en a~tl:l.. dsscrJ.t:ls, de fC~Le é.Z,i.la, ds'::a a exten

são da J:i:.té::'·~n.

Os conceat.oa Le....ara ccntecraeãoe na vce'ta e espar-sa 113

oslação ord.l.n.tt-.l.a nececsa tea u:r,.;:ente con::ol:t.~ção.

Sala ôac Sessões,

§ 3!! - A le1- especifIcará as hIpÓteses em que os dJ.ssímos coletl.vos, es
gotacias as possabrLrdades de sua solução 'por- negocaaçiio , serão submet1.dos ~

aprecaaçiic da Just1ça do Trabalho, facendo de logo est.abetecado que as deca-,
5ÔeSdesta poderão est.abelecer novas normas e condJ.ções de trabalho e que de
las sÓ caberá recurso de embargos para o mesmo órgão prolator da sentença

A Emenda proposta tem os segumt.cs objet.avcs

I - A\l!TlC:ntar o nÚnrero de Hrrustros do Tr-abuna I Super-ror- do Trabalho,
de ]7 para 23, adotando COOIO nossa, a proposta do Exrno SI" Presa dente do Irl..
bunal Super-ror- do Trabalho pub1J.cada eIl ar-t.ago assmadc na edJ.ção de 22 7.57.
do cor-rere Br-aza.Laense, de que, amplJ.ando-se s1.gm.f1.cat1.vamente a CCIllpe~

C1.a da .Justaça do TrabaTho, torna-se evrdent.e que o nÚmero de nu.nlstros do
TrIbunal Super-aor- do Trab<t.lho del.erá ser também amphado.

Mantemos no entanto a prcpcr-crcnajadade de wn quanto para os represen
tentes dos advogadns e do M.uustérIo Pubhco e wn terço para os representan:
tes c'lassast.as , respereendo a linha da Const1.tlllção atual e do projet.o da
CCIll1.ssão de S1.stemat1.Zaçào Ao contrár1.o, a proposta atual de S Exa o pre

aadent.e do TST, f'axa a composlção em 17 togados e v1.taLíc1.os e 6 classlst~
e temporárIOS

§ Ir? - Havendo vnpasse nos dJ.ssícllos coletJ.vos, as partes poderão ele-
ger- a .Justa ça do Trabalho cceo árbItro.

§ 29 - Recusando-se o empregador à negocIação ou à arbl.tragern, e facul
tado ao Sandacat.c de trabalhadores BJUl.:tar processo de dtSSlWO co'letavo, po

dendo a .Justcça do Trabalho estabelecer normas e condIções, r-espeatas as das
POSIÇõeS ccnvencacnaas e legal.s mInimas de proteção ao trabalho -

II - CanpatJbl1Jzar 05 d.JSPOSItl\OS que tratam dos Tr-abunaa.s Regao-
nars do Trabalho co-r os que dISpÕem sobre o Tr'abuna I Super-ror- do Trabalho,man
ter as J.nmcaçôes dos representantes crassrstas dos Tr1.blUla~ regrcnars po";:
um coleglo ekeat or-ak ccnstataudo apenas de daretor-ras de federações, exclw.n
do os emdreaees, uma vez que, pelo enquadramento sandrcaj , as federações são
ccnstataades por &l.mu.catos f11J.arlos, carecendo de SIlpOrte--Jurld.tco a dupla

- r-epr-esentatnvrdade no coléglo ele1.tora! a federação e seus sandrcatcs f .lha
.ios A esses ~t11JlOS Já está dada a ccmpeténcIa de andrcar- os câassast.as parã

as Juntas de ConcJ.l1.ação e Julgamento (parágrafo sexto do art. 212)

Il! - Supr1Jtl1r o ar-t.ago 213 do pr-ojetc , que estabelece que "haverá em
cada Estado, pelo menos um TrIbunal Reglonal do Trabalho, que será 1.n5tala
do na fonna dti leI" O "caput" do art 213 (Já renumerado) da Fmenda, eVlden
temente assegura a crlaçào de trJ.bunals regl-onais do trabalho nos Estad~

onde o numerode reclamações trabal1llstas JustIfique a sua cr1.açâo {Já e
aSSlnl pela Constltw.çâo atual) Há Estados em que custe atua1mcnte em fun
Clonamentoapenas uma Junta de Conclllação e Julgamento Por outro lado. pre
tende-st a crlação de novos Estados na Federação. A obl"lgaçâo com;.t1tUl::lcnal
de se cr1.ar pelo menos um TrJ.bunal Reglonaldo Trabalho em cada Estado, Sf1ll a
ressalva, 11l\labJ.1J.zade plano, o prece1.to constJ.tuclonal proposto

IV - ModJ.fIcar o tempo de mandato dos Juizes class1stas, dos atuaIS
três anos e onde são permitIdaS duas reconduções, para cinco anos, 11Jtl1tado,
por outro lado a apenas uma recondução Entendemos que o mandato deva ser um

pouco maior, po1.S ao cabo de três anos, e quando a boa exper1.ência acurru1ada
no mandato deve ser melhor aproveitada Apenas uma recondução obJetl.va na so
ma de d01S mandatos, alcançar o mesmo tempo apl"OX1Jllado da atl.vIdade que Sf'na
un mandato de 3 anos e duas reconduções 10 anos, no prJ.1llel.ro caso, e 9 anos,
no segundo

v - FInalmente, a Fmenda proposta reduz de 7 (seLe),para apenas 4
(quatro), o mÍmer? de artlgos de que se ccrnpÕe o proJeto, na parte referente
a "Tribunals e Jw.zos do Trabalho", sem mod1fJ.caçõcs profundas de mérlto
prInCIpalmente obJebva aperfeIçoar a técOlca leglslatJ.l.a.

~--------..."""",,..,.
J.c:::oc:::;.::ente-.:::e às D.spooiçõe:: Tra.'1s:l.tórl.::'':: do ProJeto de

Co:::;,ctJ.t•...1.ç5'o o se':oll.nte) rn'~ c...-w<K.1

fi Art.__ O::: .c:e~;:>r03 do 1ãnl.stér1.o P.1b1J.co do ~o.-

b:.ll.o, G1:l.t:::.<..~ e :Fe5.c::.-.u. poà.s:,ão optar

'por ej:erce::.- suao :funções Jtl.'1to aos Jut~os e ~r:t.bll _

na:t.s e=. q..e es'tavereo lotados, no prazo de sessenta

fu.es a conter da data da pror:::ulg;ação de3ta Constl. _

t!ll.ção".

JUJTIFICAÇ:O

Hr! 1.l:i.p03S:l.bJ.lüi...de t&cmca de~...es ,p:ofJ.co1.o:1a.l.s e

y.ercerE.1J seU of{cio em á:::oe~ q,ue nt.J::::.ca i'...nC:;'O!l..!~~ acar~etando

,preJiÚzos à eo.o........udade.

A .cedJ.da alvJ.traJ.a na enends eVJ..tará tal sJ.tuação.

Sala da::: Sess9'es,

""",..""''','.------------,

Acrescente-se ao art. 227 os seücantes pcrâ _
gl'~:"os:

n§ 3Q
- Oz 1l'e,,'lJ:'os dos trihul1.:ds; que OC.1p ,1'el':1 o

c?.rogo co:; v':'ol~ção dll norna dez'!..e artiCo pr;:;tice..o.

eto:; nulos e responde:-ão por pel"5.as e danos Jleran
te o Sst<:."io pelo e>..ercício il:Cc~to da r.m:istratura.

§ L.o - Os prejudicados pela COJ:1,?osiç'5o 1rrerular
do Tribu.'1al serão in:lE'')'zados po:- pe~d;;.s e danos,
podf'n::lo ocupa:- o cargo, se ass11:1 D pt'rõ:1itir a lei".

JU8TIFICAÇ!O

Segu::d""ente os ':'ribUl1.ais violcn o chn!"'''I.o lIuinto
con"t.!. tuc cnal, quer red .l:"indo-o, quer atl,?lJ.anio, O"'n adrtltin
fo A:: ....oG·a.. o :,. lu!; ,r J"de::-tl'1n.r: o ao ':.i'"listér1.o ~ol:t.co, "'ra pro
pO'1J.o nO'1e':!~ao de ju:...zes na. V::!.lta de adv·'S<.1do, e vice-versa. N~

nhWlla eed~ja é previste. para este abuso.

Con os pr.r:sre.fos propostos permite-se UM contro
le rnaic; efetivo sobre tais exped:'entes.

Sala das Se.!jsoes,

•
JUSTIFICAÇão

Epi;;;;~

U;~;m]

t'};'~;'''~

5;'~iiãlJ

UArt.__ Fic~ ressalva,~o o d!re.=.to 0.0 e.. eretclc

dn o.fvoCaci13. ú('ls n(>'1'lrOS co }'''n:'stério Nllico
C:,ue esteja.':! inscritos na OrQel:1 dos Advog<1'o~ do

Bras-'='l à dnta da prooulgeção desta Constituição,

ressalvados os iopedir.lentos legais e-- vigor nes
ta t:es::a dota".

" ..''''''''..,'"-------,

A eMenc.:; visa a de1idt r o t-,1>ito de atuação e fun
c.::.on".nento do~ de:1cl.s l~'ljisté'r':.os PÚblicos, o qUI? o Pr::ljeto escla
rece a,e",r,s CC"'" relação ao l~n:'stério PÚ~lico Feder&!, pelo ~ue

ficou incoepleto o respechvo a:-tigo ora ene!l.da:1o.

Considerando lJ.ue todos os rancs do M:'nist~rio PÚbU
co da União possueo atribuições d.!.st1ntas e relC'v<mtes, é neces _

s-hio fJ.x5-1ns nn. Carta M&.r,na, a flf:l dI" nreven::r proble"lo.s futu

ros, ou 1:Ies'10 colocar en sl.tuação privileeiado. o Hinistl!rio PÚ 
blico Federal.

Dê-se aOS itens II, III e IV do art. 231 a se 
['li:lte rej,ação:

"II _ O Uin1st.$'!'iO PÚ'hl:tco Fe"leral E1eHoral,coo.pos
to dos nEl'hros do lfin'i o;tér~o PL!blico Fe~eral des::E
m.dos pelo P)"oc:urn~or-Gcral d... RepÚblica pa"a ofi 
ciare-' junto aos jui'zes e Tribuna:l.s Ele::' torais;

ITI_ O ·5.~stér'='o PÚblico Hilitar, l!,l}e 0~1ciarã pe
rante os jtÚzos e Tr1bu.'1ais l~1ih.!'es;

IV - O l'::.nistério PÚblico do Trc.bnlho, Ç,ue oficia.-~

per<.nte os jufzos e Tribu!l.aj s do Trabalho".

Acreseent9-se às Disposições T:oamn. tÓr:LIl!3 o se
["",te; IrkdR. t=.be{1.

EMENDA lPl6411-7
tJ Constitui.,te FiWIC:S~ Iol~RAL

.~t•••,O,.owtU.io/.OI<OW'U"" _.

tJ ....P'len~r10

EMENDA lPl6412-S
t' Cons'itmnte FRl"iCISCO A1iACAL

'~I.'.C <o~ U'."uot.w".""

tJ Plen'rio

E vale not:::.r que em todos esses 'passos constitllc~onaJ.jJ
adotareJ:l-se ,Prece!1;o.J abrancentes de todos os servJ.dores pu.bl.1.
cos i'ederaiS, estaduais e .c.unicJ.pm.s, tendo o consti t.u.nte de

~:~,oa~:~:~f~~of':~~O::~~o;::c~~~~:~~~~~.a~nJ.strativa,este!1-

~o,dc.vJ.a, a no~ma pro,Po.3tacírcunscreve-se aos casos de
set'V:l.dores f'edera.J.s a, all!.c d).sso so!:!.ente aos que ocupe::l c.:::o,;o::; de
con:fiança que, na data da prot:llücaçê:o da Const.l.tuiçuo, conte.'ll dez
anos de e::cerc{cl.o imnterruJ?to e ~ue não teJilia.!.'l. ou.tro vínculo de

~~;~:na~J~::aa~o:o~t~e~~~~::i~c~.pr~~c~;~:ad~o~:~O:::r:se
dos :f'undamentm.a do DU'eJ. to Constl.tllcJ.onal braoiJ.leJ..:ro.

Apresente:"eClenda tem, Justll.ll:ente,-o 'ObJetivo de corri;
esse defeJ.to do dis'pos:.tJ.vo em que.::tão, além. de ooltro, tendo em VJ.,!
ta. a redação reztJ:':x.t:l:va , CQtilC, Ilor e:r..etilp3.c, c de atJ:'J.bu.l.T Q.ca ee:r
vidores apenaa a estabilidade no serviço 'pt!blJ.co e não a efet.l.VJ.da
de no cargo. '

Sa:La das Sessõel!l,

Acrescente_se às 'D.t.spOS.l.çÕes 'r:ransJ.tórias do ProJeto de
Const.l.tw..ção o sestunte1.6-<--'-<k ~kt<

• são efetivados 9S atllais serndores ds União,do lha

~ trito Federal, dos Estados e dos Mwu.c{pJ.os, da adeli. _

nistração direta e indireta que, à data da. promW.ao.ção

desta Conntituição, contem peJ.o ~enos cinco anos p,e e
xerc!cJ.o".

o anteproJeto apre .ent:la.o pelo dl.-zno Relator da 3ubco_
.lDJ.ssão dos DJ.re:l.tos dos T:re.balha:::ores e SerVJ.ddores Pl!blicos,Cons
titw..nte ~::'.l.O L.u1a, cO,f;J.ta, no arb:;o terceiro das !hspos:x.ções -:
TransJ.t6rills, de assel3urar "a est..lb:l.ll.dade no se~viço pt1'blJ.co fe_
deral, constJ.tuindo qu:::.dro espacJ.o.l en e:l...tinçâo,aos atua~s ocupan
tes de ca='Gos de COnfiança que, na data da pub1J.co.çffo da Ccn;:;tJ.tÜ!
ção, contem. dez anos de exercIeJ.o uunterrUJ;lto e que não terJuw. ao!:!
t1'O nnculo de qllalqucr natureza com o servJ.ço públJ.co,sendo-.lhes
garan.t:1dos todos os direitos e :Vanta.::ens dos decaJ.s ocupnntes da
queles cargos.

Ocorre-nos , J}o1';m., que a noroa ,Pro.posta desgarra-se da
tradição constitUcJ.onal brauileira, ao deDJ.GDio de assecurar a es
tabJ.1l.da:1e dos serv:t.dorcs públl.coo que, embora não e:f'e~l.vos,ven.lmm
exercendo à época da pro.l:1ula:ação de Wl1tl. nova ConstJ.tclçâo, f'unções
pQJ';' lOl1õO 1:empo.

Nas ConstJ.tuição de 1934,! 1937, ;946 e 1967 03te:-tarll.C1

~~:~:ed::aC:;:;:dOc~~d:::~:~e~ ~~~~:v;~:nc~;i~:~~~:~e ~}:
aSBinnltldo.

JUSTIFICAC:O

~ ""ol."."r",..ç.G

Dê-se a 8e~UJ.nt.e .:redação ao ln'tiSCJ 52 do Projeto à.e

Com.tJ. tuição:

"Art.52 - Inclueo-so entre os ben:: da UI'..J.50:
-I - e. ,Ilo2'ção de terras de"olutas J.r..d.l.~Fensável à c.s~e-

60. dao fronteJ.rao, às fo~t=f.l.caçõe~ e cono't:J.'_ções
J:lJ.!J.tareo, ao vi~$ de cO:':-":J.cbçao e a& a~eas de p:"e.::er
vaçc.o a::.bJ.erltll;
II - o es,!>aço al!reo;
IU- a pltlta!'or~a continental;
IV - o mil tcrrJ. tor).al e p:l.tr.l.l:lOiUa;, ar; praJ.ao,Ol3 la-

GO::: e quail3qller co::'rentco de acuo. eo terreno::: de
:leu dodnio, 011 qole b'7"l.lJ.er:. .calS de um B=;ta o, con~).-:.lZ.I!l.
lJ.>::J-te coa outros paJ.sen 011 se ente=:l.d.a:l a t1".:rrJ.to:'.iO
est~an.=:eJ.ro 011 dele proven.lJ.a.l:!.;
V - os terre=:l.os de !:l:lt'J.D!l::J. e seus ac~e::;cidos;

VI - a::. J.1113._ oceâ.:ncao e .c:::::dtJ.r:.::c: e as J.lhc:.z i'lu"•• :lls
e 1",,::l.l3tres ,O.::J.S zc:::w.c luntro:fe.. coo outros 'p:,{~ea

resl'e:t.ta:'os os dueitos e os títulos a~UJ.sitlVOS .:re,:lf:-
trad03 no.:: Üeo;:. troo 6.0 Ic.&veJ.s; ~

-.,rII - o.: recu.:-.coS ~C:"aJ.':: ao su~oolo;

VIII- :!t~~;J.:~~:o~t~~~~;~~~:~~g~~~~oa::::~~ ~~~~oo~
lá,:;J.co..l;
IX - as terra,; or .....,ina:rJ.~e..te e tradJ.c:t.O!:aJ.~e.lte 0:::11

paca:: pelos mdJ.os;
X - 00 beno que atualoe!".te JJ1e pe tencem Oll que ~:'e.c

a Ser transferJ.d03 à Ur.::l.'5.o.

~ 1 2 - i a;J~:~J~ae.:J; ao~ ~t::"':03 e ::I...::.:l.c{,r;:t.o:;; h tor~:.=o:.::
o. ..:lart:l.cipação no rc:::L1l.tedo d:l. e. :loração eec:::.ô

LUca da pla:t..foTl;;.a contl. - tül. e do c:.~ tenoJ.torJ.éu e
patrl..Oom.al, na for pr ...st~ em lei cocr,le!::entar.

§ 22 - ~ aosc~..r""· a Cll."Uc!~:l.Oo e ao DJ.:"tr:t. to Fe:'e:::o;ll
nos ter;::.o::l d::J, leJ. co~'le!:le:Jtar, ,Pc::.'ceber C_:lqf1eF.:&a,Por
co=.to do::: f'oro~ e ta:.e..:: de oc ....p::l.ção an'ec<:!.dac.os ,Pe1""
Un).ao, doe terre:los a:orados ou J.n.::crJ.tos cooo oC.lpac.o'::,
loc:'l.l).:::a::'o!> no::: 600.5 te:::T:l.t6=,~os!. ob=,J.C:"cio~ CCl.~O co_;~c
p:.r't;ub. a e:..e:-cerem a f'J.~cc.1J.:::.c.çao q.Ul.~to Co l.o.tJ.1J.::laçao
deste ... terre.lcs.

§ 3" - O Q' terntorio1 e 'p;J,t~J.r:.o:l:l.al é de duzentac ::.1
l!'.c.s.

§ 411 - A fo.J.:.a J.!,term:. de _tê ,c e::. q..l.1ôcetro::: de l.art;~a
• p:lrcl.ela a lJ.r.hn dl.vJ.S02'J.a terre:::tre do te!."rJ.tõ-

rJ.o no.cJ.onal, é C'O:l3ide:.-aJ.o. J.ndJ.sl'ensável à dei'eza das
i'ronteJ.re.o C será de=:l.~nade 00=0 Fa:l.":.í: de ~Fronte:t.ra,eoB
i'orze d:l.~'puse:r a le:l. eO!J~le~e.'lt:lr.

§ 511 - 11 Un::..ão p~o'::'ove~á, prJ.o:::oJ.tau~e..te, o llproveJ. ta
mento eeonôcco doe ben3 de SceU do::!nio J.oealJ.~a

dos em re~~õe::: DeltOS de envolvJ.da3 co País.

Art.53 bclue.f:l-se entre oc bens de .don!nio dos EstadOS,
os la:;o::: em terre::lOS de set...ldo.c!IllO,OS .:rJ.os qo.e

nele=c tê:; na.3centes e :foz e as :t.l1.a~ i'luvu:J.s e lacl..s _
tres cito.-!:,:t..::: no~ ll:esti.os, be.r:.. coroc ns te:::o~...s dcyollltC.:::
não co:,;reen.iid.c.:: no dodmo do. Ur..lEo".

EMENDA lPl640G-l
l: Con...t:1.tt...J.~ te FaA~:n... ::o JJ.:AFl1L

___~~--~n•••• '.ow ... .io,,"•• Ow,lI""tJ PlenprJ.o
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JUBTIFICAÇXO

Todo reclne democrático adota: o ~rinc!p:!.õ eue deter..
~ mina o saCra "o respeite aos direitos ad'!tü.:r-1dos.

Ezt::bel"ciô.jlS vedações pela nova Const:.tuição para
'os procotores e procuradores, nade- ocorrer que alEW15 deles ou

muitos deles se jun apenbaãcs era situações constituídas.
Também a conamdede se beneercte destes beneffcrcs , Já que os cbret tvos de
SESC/5ENAC/5E51/5ENAI, são extensrvcs a toda a sccredeõe

Dispõe de ampla rede ffsica de escolas. restaurantes. gablnetes médicos e
odonto16glcos, tnbl rotecas, teatros, cctêmas de tér-ies, tudo colocado li dts
pcstçãc do trabalhador e sua famflia

A cl tentete, os benetrcrér-ros desses serviços, geralmente, sêo os trabalha
dores com renda de até três satér-rcs-mtmmca, e que vivem na per-tfer-te das

crdedes

r- 9raç.o e o bem estar scctal dos trabalhadores

JUST!FICATIVA

de dez anos de servlço at1vo, 08 qu.i. serão .gresados -pela lI,utol"ld.!.

e supe r t e r ao se c enõ s e e aree , Nesse caso. se e rea ees , passam autoJ::atl.

eaen ee para a r n a t av à d ad e quando d1.plomados. 011 de menos de dez aec s

Õ são e t eg rve a e caso se afastem expontaneamente d e a t ava dade ;

g) - são 'a ne Le ga.ve La , no terr1.tôrlo de jurlsd1.ção·

o t a t.u Le r , o cônjuge e os parentes por consanguln1.dade,-a(lU1.dade ou

dação, conforme a le1.;

h) - são ane Le g ave a s os condenados em ação popular

or lesão ou e nd a.va.damen t o irresponsavel da Unlão. dos Estados e dos

un a e a p a o s , salvo os rea·bll1.tados· c-onforme a t e a

Sala d!l:.3essoes,

EI!! respeito a isso, cabe por inteiro a presente e-
Í=lendlÍ.

Sala das Sessões,

JUBTIFICAÇXO

Acrescént.e-se á Seção 'I (DISPOSIÇDZS GERAIS) do Ca
p!tulo IV (DO JUDJCI.t:-.:O), do Título V, o seguinte;,

"c) aferJ.ção do ccrecâcentc peãa f:reqllê:1cJ.a. !l.te~te:;a,
'p:rOdlltl.v~d:lde, tem....o de exc.eefeac na t1at;:istratura,

ae.:;urança e aperfl:!:Lçoa:!o.erito profJ.s::;:'o~lal;

d) enQ.~'lto n50 hü..we::' af<:<rJ.ção obJet:LVu de q..le tr::lt::.
a alJ.ne::a c;~te:rJ.or. a 1J._te. de D.erecJ.J:i.er:.to se:rl fei

ta IU'lcua..lte so:rte:Lo entre o terço D.a:LS a..lltiíOo de maC:;~D

trados". -

Atende'll os Jovens, formando-os para o seu pr-imeiro emprego; os adultos, eper

fetçoenco-cs , os rdesos e 05 aposentados remteçrendo-os na vida soctat ,

Não é concebivel, p01S, que o leglslador const.ttumte venha a por tm,
lnstltUll;ões que vêm tunctcnendc, et rctenteeente, com recursos prõpr-rcs ,

or-iundos da tntctetwe privada. sem qualquer subsrarc público

Se permltlrrnos tal fato estaremos cometendo verdaõen-o atentado contra a pré

pr-re lnlc11ltlVa pr-ivada, que tanto defendemos

levam a centros não servidos ffslcamente por suas umdades programas e campa
nhas públ1cas. supr-indo dessa -fm-na , lacuna delxadil_pelo Poder Pébl tcn,

r;r----;;ne··_"':s""e'a"s-1::-e-;:t""r aC:sC-:-· o"'"C- m~G'::d~;·~dO iteo rr, do art.-la8 do Pro

Jeto de ãonnt;t~ição a aeêu..1nte r~·.1ação:

EMENDA lPI6418-4 '""' ,
I: Conehtollnte FRA:;Cr.co AJ.:AllAI, I r=;~
tJ 11 1 e n .rr i. o ......~"....... "."'...... J l:}Biõ'8fijJ

Trata-se da _tese da r e e Le a çjic dos zxe cu r rvcs D!,

fendemos a lnserção na novel COnstltulÇâo do prlncíp1.o da reelru.çâo '

os axe cu c rvcs para a Le ga s La r u r a se gu an t e por utaa iin1.ca vez, a exe~

lo do que ocorre no r e g ame p r e s a d en e a a Lr s t a de grandes nações como os

Stados Unldos da Amerlca do l<orte, por exemplo Este salutar prlncí-'

a e polít1.co-adm1.nlstratlVo. com profundo een cr ec de j u s e a ç e , pe r mr t e

ue o bom governantes seja consagrado e possa, num período ma!!; 1011go

de Governo. con e Lu a r OI> planos de se s enve tvauen ec elaborados para a e.!!.

t a da de que adtaa.n a s t z a Por outro lado. certamente e nlnguêm duv a d a d1.!,

50, lrá s e n t en e a a r- o mau governante, afastando-o do lide piibl1.ca e I.!.

ando para o seu cargo outro homem p iib La ce que será a nova esperança

de um bom Governo,

üu t r c s s ae , a bem da verdade, dos quatro anos de

end e t c , ap enas três são plenamente de s envc ã va dc s pelo Executivo elei
to, Jã que o p r aue a r c ano é o das adaptações, do saneamento das f1.-

nanças e do pessoal, do p Lane j aae n r o e da programação de uma platafo!..

ma de trabalho d a an t e de uma r ee t r a aae nem sempre esperada, no ma1S '

das vezes uma desagradável surpresa a e e e- superada

Uma boa adtmn a s tração, ee e t a e edo e e em cb r a s e se!..

V1.ÇOS, sente a ne e e s s r d a de de um prazo-ma1.or parã- seu pleno "de s envo L'

v aeien e o e para que as metas programadas sejam a t a ng a d a s A cont1.nuld~

de da Adm1.n1.stração é então, l.mpresc1.ndível para que o trabalho ence

tado pelo bom governante se complete e não seja abandonado com sér1.os

p r e j u Laos ã cceuu r d ad e e ao erãrlo piíbllCO, por mot1.VOS fúte1.s, nasc2:,

dos da valdade, do antagon1.smo polLt1.co, dos l.nteresses escuros e de'

outras raíz;es,

fÇ~~''''~

Q3/~8!ã!]

La:õtim<:.ve1lllente_ te."I0S leis ecatredas nos 1fl.titlos vin
te anos en que se conceôen inúoeros prj\'il~g!os à Fazenda Púbhca.

A Lei de Execuções é UXl triste e>eeplo de arbítrio e
• trt,tCXl~ntcs dã.rer-encãnâos , Os Pr-ocurnõores dd Uni'iio, o J{J.nistério

PlÍbl1co tên pr-cacs er; dobro, en l!uádruplo etc.

Para o contrib linte a pr~rição corre, par-a o Estado
não~ Tudo, eníim, é desigual e discr1n:nntório. ~.

En UI:1 rec;ice denocr~tJ.co as: partes ter' ~ue ter i~ua1

. trntr':1ento e respe:to. Os d::l eitos de wb<:-s as rartes têh ~tl.e ser

19utds: a balança da Justiça não pode pende.. mnis par<> o l.edo do
Poder l

"Art__ Não paver: ror-o privilf;giado,neo ju! zes ou
tribunais de exceção. A lei assegurrr~ ~s sartee "
envolvidv.s, en ~ut.lf!uer pr oces so , li: mestra proteção
e ieuc.ldude de ta-atenerrtc";

EMENDA lPl6413-3
I: Con,tituinte FRAl.crs::o M:AAAL

tITY~~~"~

O§i~àill]-

Pelo teor do art.336 e!Jt~rh.n definitiva....ente encer-
rad"s as at!vlddc.eE do S!:OO) SE!U.C, BESI e SErIAl por fi"lta de
contribuições que ns sustent_<.!ssen;.

Essas entidades presta:l vt:.li-oso auxílio aos tr..ba
lhacores eo. beral e, note-se, a contribuição é rea1J.zada exc1us,1

vamente pelos eopres&ios. Assim, seü nenhutl ônus , é Oferecida
aos e:--precrdos UDla asslstênc. a de conteúdo social tradudda eD
a:nb .l:l.tórlos) trnte,'1ento odontolócico, bibliotecas, coiônies de
férias etc.

CO", e. supressão ar.! proposta est-:ren05 pertútind.u
ess? prorícua atividaâe seja tlantida. e I:IeSJ;O de:;envolVida. ~ I

Sala das Sessões,

JUBTIFICAÇlo

Supr:!.c.n.-se o a!t.336 do Projeto de Constit~ição,

renu.mer.mdo-se. os ertieos subse!t1entes.

JU3TIPICAÇ~1..

O problewi de ,Pro.coçâo ,Po::' ne:reci.c.ento é Se.t:.'p.te o dE: a

f'e2.~ção obJet~va. Por enq..2ll.'!to todo l:ezoecit:ento UIl'p1~ca ee au.1J.cis

mo. ,PedJ.do, favores.

m maJ.s de vinte a.'lOS ve.t1-Se pedmdo ob;;etJ.v:l.dolde q~e

se~e 1'J.ca rele ...ada à let;J.slação orIhM::'J.<:l até hOJe 1:.50 ele.bor<:de..

De..'ltro da "cal 0:- obJet.1VJ.c.c.de é l:.!.st:r reconheCer a 10:"0

duhvid..tê-e e o tCl:If'O de sernço lU! ~GJ.:Jtz'~tur.:l. De nsdll ad.1.a:::te .:uI:.

1llâ.t;J.etrado se:r pontual e treque....te, se não produz e se não teo. B ex

'perJ.ênc.l§ da aat;J.stxatura.

A al!neo. nd" est...belece a c.aneQXU 1i:aJ.S de_oorática .p~.:a.

p:ro!:oçS:o do J!U.z dem.ccJo e o'pc::"ot;o~ Po::' outro l.ado ob::-iC:l os ~

buna~s a aferJ-t, de ..modo adequado, o .CIexec:u::lento dos lll8&lBtrados.

Sala das Sesoões.

EMENDA lPl6419-2
(!J Constituinte F.rlJJiCISCO Al~RAL
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EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS Artlgo 336, pariSgrafoúnlco do artigo 337 e artlgcs
487 e 488

'tn~/.Un"",oç.o

Aere::::cente-se ao Co,p!tulo I. do T!tuloVIII, do hojeto

de Con::::tituJ.çâo o acbu:mte:

EMENDA lPl6417-G
tJ Deputado FRANCISCO AMARAL "u'f(I.

SaJ.a das Se~ões.

"kt._ Na e;:l~lo~ação. pelo Estado. de atJ.vidade eco::tô_
- ~ -~ mioa. as empresas públicas -e ~as aocJ.edades de
eoonoma :::J.sta reger-se-ão'pelas normas ap1J.cáveJ.6 às

~~:s:~ ~~~v~~~=~:S;:~:':~J;~~:~o~~e~~:J.~~~s~::-
tro1es e meios de 1'J.sca.1J.zação e q..te esteJw:l. subcet:l.lias
aa sociedades .mez-cantis".

JUS'TIFICACl0

_ AJ.g~s órg~os ~o :ode;: hecutJ.vo ;&1 1;alX2do nor.o.as que
VeL:l causantio dJ.._J.cllldcÍI,es a a ..uaçao de e.mpre3al! piiblJ.cas e socleda-
des de econoJ:.ia 1!l.J.sta. '

Do ey..am.e dessa atJ.VJ.dade nor.c.atJ.va evideDcioU-se que:

a)retU'arac. a 1'lexibJ.1J.dade de atl.açâo das e.a:.presas pt!
~bl1.cas e das sOcJ.edades rie eco:o.oma. mata;

b)l..l:lr1J.caram em auJ.'f:J.p1J.cação de controles e fJ.sciliza_
·çõesj

c)mostro;ram-::::e i.nco,Qp=.t!veitl ccc. a sl1'pe.rre::::trutl.n"a co05
·"tJ."tl1cionâ!. qlle re~e e::::sas ent.1dadea.

, A observação de ~Se p~de 1'aze:r dessa rea:uJ.a=...entação oe:r-
ceadora e que se~ rescltaa.oB sao altamente ne8~tJ.vo6 e FeJUd.J.
c~ais, sobretUdo, a atuação da Petrobrás.

Por ~s;o. deve 6e~ eli::rl.nada.

~_-----.~uu./co~,..i.,..~•••N'"...' _;

~----------"...,,""..".,..,-----------EMENDA HODIFICA"TIVA

o lnC1SO 11 do art 27 passa a ter a segulnte red.!

Sala das Sessões,

JUSTIFICAÇitO

"Art~_ Serão efetiv~'dos os se:!'vidores ec ~era1

ene> erc:Ccio h': dOle ou cais anos l1•

Este o cloro objetivo da presente enend<, que tor

nE. efetivos OE i'unc~onl:rios CO!:i dois anos ou J:I.'J.!s de enlI'"c!cio,

pr::zo, <I1i55, Ç.ue corrl?sponde ao e.!::t<!t:;lo prob_tório, ou Seja

a~ per:i"o':n 1J:1diz.ensêvel à a\'r:.li<lÇão do capaciddàe ci.o servidor.

Acrescente-se às Disposições Transitórias o se
&uinteJ tr'Ade """.l.-A..

Desde 1934 tI.ue nossas COflst1t'~ições previren em

su;:-s d.1sTlos1ções tl'r.,nsitórias a efetive:ç(;o dos f'L:ncionárlos

er- r;ert.l cu.':! lrinCo ~ue a atud não quebre esta trhdição.

r;r- 1InG'."..'...A;h ~

EMENDA lPl6414-1
l:J Conc;t1tuirlte FRA1JCl&;O Al~IUl.L

_EMENDA lPl6415-0
liJ DEPUTA TO FRANCISCO AMARAL

P

II - A Eleglblhdade.

a) - são condlções de eleglbllldade a C1.dadanla,

a ldade, o all~t,\mento, a fl~lação partldãrla e o domlcLllo eleltoral,

a c1.rCunscr1.çao.\por prazomlnlmo de selS meses.

b) - ~ permltido ao Presldente da Repiibhca. o Vl.

ce-Presldente, aos Governadores e Vlce-Governadores de Estado, aos Pre

feitos e V1ce-Prefe1tos a l"eeleição em- seus respect1.vos cargos, 

nlca vez

c) - são l.neleglvels os lnallstãve1.s e os 'Der ores

Supnmam-se do ProJeto de Constlto1ção os segumtes dlSPOSltlVOS

a) Artlgo 336

b) Parágrafo único do artlgo 337

c) Artlgo 487
d) Artlgo 488.

JUSTIFICATIVA

r.r---------""..,.."'•••.------------,

Dê-se ao item n do art. 86 a rec ação seguinte:

de 18 anos.

d) - Para concorrerem a outros cargos, o Preslden

te da República, os Governa~ores e os Vlce-Governadores de Estado e os

refeitos e os Vlce-i'refeltos devem renunc;;..iar 6 (se1.s) meses antes do

pleno,

e) - Le1. cOlllplementar estabelecéra outros casos de

l.neg1.bllldade e OI> d~ proteger

1 - O reglme democrat1.co,

2 - A prob1.dade adminlStratlva.

3 - A normal1.dade e legit1.llI1.dade das ele1.ções. con

tra a l.nfluênc1.a do poder eCOnÔtl11co ou o abuso do exercíc1.o d"" função:

eargo ou etl1prego públlCOS da adm1.n1st'ração dlreta ou lndlreta;

4 - A moralldade para o exercLcio do mandato.

f) - são eleg1.veis os tll1.l1tares alll>tã"'elS de malS

05 dlSPOS\tlVOS emendados pretendem extlngulr a fonte de recelta e até os pró
pTlOS recursos de entidades de formaçi!io proflssl0nal e de asslst@nCla soclel
semflns lucratwos, corno SESC, SEtlAC, SESI e SENAI. Com lStO estaTla décre
tado o flm de talS entidades que flcanam li mercê do poder púbhco. estatua

das Estanam, ent1io, lncapa,cltadas para exercer as suas funções precípuas,

Já que provado e~tá que o Estado é mau admlnlstrador, não 56 de seus pr6prlcs,
como do patnmônlO de tercelros.

Vedamos enUe o f1m dessas entldades, cuja ef1c1ência. probldade e compet@n
cia vêm sendo acumuladas ao longo dos últimos quarenta anos

o prejuflo advindo at1nglna mllh1les de bras\lelrOS Estas lnstltulções estã:
plantadas emtodos os Estados brasl1elros, onde vêm forrnando e aperfelçoando
mll.o·de·obra para o comércio e para il indústria, além de proporcionar a inte-

"I! _ o ingresso no serviço PÚbl1Qo,dO Legisll::tivo,
do Judiciário e do Executivo, depender: ae aprova
ção prévia eD concurso público de provas ou de Pr.2.
VãS e tItulos, não depencendo de lil"ite de idade a

inscrição·.

J'istitic ação

AtendeI"os com a forr.nllação' da presente eDeMa justa
e oportuna re1vinilico.ção do operoso Prefeito Jos~ Carlos Tonin ".
de Indaiatuba, no Esta10 de são Paulo,eI:l face do l1::ü.te, e.llfis ...
excessiva:mente baiXO, de idade exigido para ineresso na. t1a,istr,i.
tura. e no J!l1nistlr10 ~b1ico dos Estados, inc2usive são Paulo.



... Assembléia Nacional Constituinte e 1715

Comr- r parte do te'.to crn<;tituc_onal flue estanos e
aendanõo ~ aplic$v&l 80$ Estados e Hunic.'pios o. norma '!.ue pes ser-I
a constar do iteo :I terA' aphcação genf'rc.li?ada, alcançando os

três Poderes, ben assim a ~1ão, os Eskaos e os HuniC!Pios,cor::.o
nos parece da maior ccnvenãêncâ a,

EMENDA lPl6424-9
f'J Constituinte FIWlOIbCO A1l1.HAL f!íIDE"':=J

fTiB!;'âm]

tos, na nonuru st ração Direta e Indireta, inclusive
empresas es t ataa s e fundeçees instituídas pelo Po

) L der púnlico."

Sala das Sessões,
JUSTIFICACAD

EMENDA MODIFICATIVA

b) oito classistas e temporários, em representação

filPiID;""=:J
f:ii7o'ãjã7J

DEPUTADO. FRANCISCO AMARAL

lIITQ/.J''''IC''õ~Q __,

DR-SE AO § 19 do art. 212 a seguinte redação:

A ampliaçSo do aparelho administrativo estatal ensejou a
cr reçãc de inúmeras entidades que, dotadas de personalidade jcr tctca,
r eef i aee funções precípuas do Estado

Daí porque se impõe, a extensão da proibição de acumular os
cargos, funções e empregos existentes em tais entidades. A emenda,
ahás, meramente restaura preceito sPntido no § 22 do artigo 99 da v!
gente Constituição Federal ~ ?

§ 19- O Tribunal superior do Trabalho compor-se-á de vinte

e seis :ministros, divididos em turmas, sendo:

a) de:::oito togados e vitalícios ,nomeados pelo Presi

Qente da nepÜblica, sendo doze dentre Juizes da car

reira da magistratura do Trabalho, tres dentre advo

gados, com pelo menos dez anos de experiência pt:ofi!!.

alonal, e tres dentre membros do Ministério Público;

EMENDA lPl6428-1

l!J

5~~;'=]

rr;;i'~ãmJ

Sala d~essões,

Acrescente-se à Seção 1% (DOS TRIBunAIS E JU~S DOS
ES:'00;1 E DD DIS:'?IT() :F'1:DJ-:l'.J.l.:' E TE-JlITdr-.roS), do Ca.P!tulo~, do

T!tuJ.o 'ti, o sen"uinte: •

JUSTIFICAÇão

Emenda Aditi va 11
ncreacente-se um inciso lU ao art }fi'

A emenda e-i ,!upqtão dá ne'lhor d~sciplinaç9.o à per-..

ticipagão doe interrantes do Hin1st-êrio PÚblico e dos Aivogados
nos Tribwul.is Estnduaiq e ReGionais.

Art.-; - Dos Triblmflis esteôuaã e e regãonaíe r.tt
servar--ce-a um quinto dos lugares aos membros da caJ:.
r-eãr-e do l:lnist~rio Pl!blico e aôvcgedcs , de notÓrio

saber ju:-!dico e I eputação ilibada, com Cais de dez
anos de 8} 8l"c:!cio profissional, esco1h:'dos pel~s re~

pectaVpS câaaces eo lista se":tuph. pare. ind1caç'2;) e
tr!}"l1c~ , peão "respectit.o ~ri::)1.lIlp~, para aprovação
en auãâêncâa publica pelo Pode" Ler;is1. ttivo conpe..
tente e noneascs pelo Chefe do Poder Erecutivo ll

•

A inclusno de nendsdcs de segurança cor-ta-a atos dos
Mib.mais, na cOI!lpetênc~a õn.gin~r~ a do supreno Tr~bunal Federd,

É medida eue se 1I!1p'õe pcl.ra earantir o dire~ to fund<:Mental de to_
do ser humano a julcanento isento e ir,PnTC al por parte do Poder
J~ici~rio e ví.sa a coibir eue t'utorid;:,dc coatora se c.onfundn cor.
o orgão julgador.

Nas etavãdades nC:J:l1n1str••tivas, os TribunaiS decidin
do, podetl lesl'?-r direitos lnCllviduais, não sendo ju.r!ê:lco ou ét;r.co
ll.ue ele pró'prio conheça e dec1d(l I!uestões en C!ue é pdrte ou deu
causa.

Sala das Sessões,

"1) os nenôndos de seGUrança e o "habeas dElta"contr'i
atos do Presidente da República, do Prl.ceiro-lün1<;
tro, éce ltl.ni sta-cs de Estado, das Hes as d<l Câna!'a. e
do Benr do da P.epública, c"o SJprc'1o TribtUl....J. Fedel"nl,
do Tribunal de Co.,tr:l~ do. União, ou dos seus Prpsiden
tes, do Procur-e-cr- GerdJ. da República, dos ':.'ribunais,
bem cone os impetrados pela União contra atos de go
verncs ept_duais ou do Distrito Federal;-.

Dê-se a seguinte re'1ação li letr.::. "in, do item I, do

JUSTIFICAÇãO

l1~3
Ari 0 - Os orçanlentos anue;.is do setor públ.1co com-
preender§o as estJmatl vas de recei ta e despesa ex-
plIcitarão os objetivas e m~tas a alcançar com oS
recursos alocados e prorJorcionar5'o os elememtoJs pa
ra veri flcar sua integração com 0$ planos.

1 Dê-se ao art 133 a seguinte redação

a o Orçar'i<!nto da Un.lão,
b. o Drçanento das Empresas Estatais

§ 112 _ São orçal'Hmtos do setor públlco

número de Ministros e criando-se novas turmas para a. agi-

paritária dos empregados e empregadores, nomeados

pelo Presidente da :Rel?~

A alteração proposta pela presente emenda ,se faz necessá

ria tendo em vista desafogar os, trabalhos do Tribunal.

Com o ovjume de processos recebidos, impõe-se aumento do

lízação dos Julgamentos.

____________'_TU'VNutTl"~';;:C _

EMENDA lPl6429-0
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EMENDA ADITIVA

,U~•• ~'co~I .. lol.".~O~".;:g ,

I-------- ._~ . _
II------- .~_. ._. • _

III os nascidos no est ranqer ro que, resf dinoo há maas ri", dez
anos no pais, hajam casado com mulher bres i rer ra ou tenham
filho bras r Lef ro e requeiram a nacionalidade até um ano de
pois da promulgação desta rcns tf tuí ção

Procuramos adotar solução idêntica à consa
grada pela legislação constitucional anterior apenas acrescen

tada a hipótese de est rançer ro , vivendo há mais de dez ano;
no Brasil, casado com brasileira ou com filho brasile.1ro,sem
dúvida solução justa e humana dando apoio a quem conosco lu
ta pelo desenvolvimento de nosso país

Pelos motivos expostos aguardamos a aprov!
ção desta emenda

A solução adotada na Constituição de 1.946 e
parece-nos melhor que a proposta no antepro feto

Acrescente·se um parágrafo, ao artigo 435, do projeto de
Con"ititull;llo, com a seguinte redação

rr;~;";"'=:J

fBi~~7ã!J
'LlM.l.'O/CC~III1Q/IUI~C~I""Q '

PLENARJO

fRP,nCI<;CO l\W\RP.L

SUPRIMA-SE O ARi .360 E SEU PARMRAF'O OtHCO,
SEÇAo 11 DO PROJETO DA CONSTITUINTE

JUSllFlCAÇM

O dlSpOS1tlvO CUJll supressão e propostll fixa t rmt te de partlclpação

~~~ ~1t1~: d;se~~~~~~~s:s~~~a ~~ e~o p~~;~~~ ~a~~~ ,p ~:~~~e1:c~~~~1 ~:~~~;
de na cont r-rbu í ção de empregados e ampr-eqedcr-e s , o que se. faz lnVl!

~~~ ~H~ ~; ~~:~~;t:~ ~~i~~~~~il;e;~~~e~~o~e~:f~~~~~m~~j~a~o~~~~~~~s.
Além de cons t t tu f r matéria discipllnada tanto pela Le t 6.435, de 15.

g~~~~toe 9~~~9;e~~1~le~i~86~e~~~;~ ~i t~~a~~Op~~ o2g~~~e~~' n~u;~ t~4 ~e~~
14.07 87, por mr cre t tve do pr-opr ro Poder EXeC!!tlVo vrs endc a aper •

~~~ç~~~ ~~ ~~~~~~~;l~~s,~:~~ â~lt~~~Ó :f~~~~~~:n;~:t~~~~~~~ ~~m~~~~:n
t r ce soc1a1 e econõmlca

Acrescente-se, ademals, que da maneHa fomo f 01 redlgldo, o texto a
tlnge lnst1tulções de ind1scut'ivel propos"ltos SotlalS, que lnte9rlll~
zam beneflclos securltãr10s, contemplam grandes massas desprotegldAs,
geram poupanças, abrem frentes de emprego e dinamlzam o desenvolvlmen
to eCnf\ÔmlCO e social.

Seria lamentãvel que um precelto constltuciona1 1nv1ilbll1!aSSe os A-

~~~~~ )~~~o~ã~e n~~nr~;~~~r0~~~~~~~1s ll~~it~~S~~e I~~~~~~1~~~~ t1tu~~r_
tes 1egltlmamente eleitos pelo voto brasileiro. sobretudo dos traba
lhlldores, deseJem privãwlos dessa conqulSta.

Impõe-se p01S, por absohota 1ncompatlb11idade, ! supressão do art36D

~o~~~S~~ r~r; f~ t~~~ ~~ia~~o~r~~: t~s~:b~l~~; 1 ~~~;~~~: p~: s~~;~ ~~ b~~ ~ ~o
de empregados e empregadores, estendendo 11 regra a PreV1dencia. Parl!.
mentar.

EMENDA 1Pl6422-2

..".-------"'''''""'''''',','--------,

Dê-se "3. ~e,u:tnte redação aOs po.~br<,.r"'s terceiro
e quüXt.o do art. 229:

"Art 4'5 - .

Paragrafo - a ópção da AssembleJa legislatlva pelo

sistema parlamentar de govf:r'lO de:pend~

rã da aprovaçl:lo de d01S terços dos vot;.os de
membros_"

JUSTIFICACAO

§ 2!? - O Orçamento da União dever<Í ser elaborado le_
vando em conta as mocro-regiões geograf.lcas do Pais

e a part,iclpação dos dJvcrsos spg'llentos politlcos e
sociais e dos vários nlveIs de governo, oevendo
alocação de recursos obedecer ao CT.1téT.1o da propor
cionalidade dIreta à população e inversa à renda
"per capita", excluindo-se as despesas com

"§ ;ia _ A lei podEró c:ri;:.:r, oe:i::'ante pro;osta do Tr1

~~~ ~~t~u:t;~a~r!r,;~~:ilri~l~~!~~~i~~U~~~~~~~-
de Justiço et e'" secunde:;. instânc~ 2, pelo próprio Tri
bunal de JustitD. ou por lUI Tribuml1 Esp!;c1a! de Jus ..
tiça Militar.

§ 4° - Compete ~ Justiça HiUtar Estafual processar
e julgar por crb.es erclusiv.s..""ente militues os poli,
cinis l'lil1tares e bombeiros militares, c;:.bendo ao
Tribunal cornetente decid~r sobre a pe:-dn do posto e
da patent!< dos oficiais".

JUSTIFICAÇlo

A emenda introduz eXlgência de "quorum" para aprovaç~o da
opção parlamentar de sistema de govero, nos Estados, tendo em vlsta
a realidade hl.st6rIco-cu1tural brasl.leira, que adota, nos Estados _
Membros, tradl.ciona1mente o modelo presidencialiW.

r:J:;.:':;~

037:",JDl
~- - __- __ 1..TQIJ~n'''•• ~;:.

a Segurança e Defesa Nacional,
b. man.Jtenção dos órgãos federais sediados no Dis
trito Federal

c Poderes leglslatlvo e Judiciário; e
d dívJda públlca".

2 Supdma-se os §§ 22 e 30 do ,Art 19 do anteprojeto,
passando o § 1º a ser o par-.,lgrafo único (1)

o tn·to, nes:'e purUcul:::..r, saiu trunc:>:lo, c~:< e..-:l.
dente e~ 1'0 material.

A re,'ação cont1dl!. nesta eme-da ~ fi. oue se. conte!:!
ja Crrta política atual.

Bala das Sessões,

EMENDA MODIFICATlVA

Dê-se ao artigo 87, do projeto de Constituição, a seguinte

redação.

"Art 87 - E: vedada a acumulação remunerada de caE.
go, funções públlcas, empregos e prove!:!,

à exceçl;o dos Recursos do Tesouro, as
receitas das empresas estatais n50 podem obedecer r aos
crHénos de proporclonaljdade definidos no art. 10 do

_anteprojeot, v1sto que dependem de fatores e;<ngenos à

decisão da SESi (que alIás fIxa llmites de d1spênd1os
mas não de recursos), tais como a efJcJência da el'lpresa,
sua capacidade de endividame~o etc.
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EMENDA lPl6430-3
f'J Con-Utuinte FRA':CI5.::0 AllARAL

EMENDA lPl6433-8 EMENDA lPl6436-2
5;~"':JU;~;·- f'J Const),tlllnte FR/J:CI ...CO At:t.l\AL

,r=;;:J ['J Constituinte FRt\HCIS:n Al-W1AL

"'l.~""'ua"'r,.alZ"'::.UU

J ~â'!87J.5i~â!ã7l f'J Plen:t>io
·4f..··~f<Ç·fS•• :IS".:~ ..'uO I

u~08!ã7) f:.J PlenlirioI

êceeeceaee-ee ao Capítulo :IV, do Tttulo IV (DA ORGA.'":IZAÇXO

DO E3l'ADOJ o secSU1.nte:

Nada j,\stii'J.cr. que ea nosso ccdenancrrtc jurí:hco-coI\:i
tituc.i.onal, niío sej~ adl".J.tida a reeleição dos ocuoantes dos cargos
de Pres':dente e Vice-Presido;nte da RePública, de Governador e V1
ce-ccvemc-ce de Estailo e de he:::eito e Vice-Prefeito.

na verdade, en todos os países de tradição ccnsolida
da:len~e àe4Dcr,~tica, é pc.:onit!da a reeleição dos ocupantes de car
gos exr cutavcs J sendo e;cen,lo dos nais eloq.t\entes o dos Estu':os
Vmdos da América do Norte.

g lIIais do que razoáve1. , por ccnsercmt,e, '!ue no novo
'tex';c constitucional seja inserida a possibiUêa.de de reeleição do

eXercente~ de ccr-gcs execueãvos , nas esi'erz;s .fe:icral) est::,;ü.p..2 e

municipal, por dois períodos consecutivos) desde ~ue os respecti.
vos ;'Iandc.tl!rios renuncie:o aos seus rand'lt~ eeses entes do"

plalto. ~~"6es,

Dê-se ã letra no", do itec-:I, do a:-t .. 27 do Proje-
to de Const1tll.ição a se&ui~te redaç'éo:

tio) são elegíveis pai a os mesnos c'?:"gos, por dois
mandatos ccnsecutãvca, o Pres1dente e o Vice-Pr,g,
eâdenae d"l Rep1blica., os Covc:-no.;orcs e vãce-ac _

vern-rãores de Estado e os Pre:?eitos e Vice-Prefe,i

tos, desce que renuncãen aos Seus cargos seis me
ses antes do pleito;""

EMENDA lPl6437-1
f:J Con~ tl.to.J.nte r.nA.'1CISCO AI.:AR1J,

tJ P 1 e n I. r 3. ~~t".,.,t ... '"u/lU....,......

JUSTIFJ:OAÇIO

JUSTIFICAÇIO

Não há porq?-e 11.Ol.tsr a ação das Guardas L!unicipais ql1e

n ConstJ.tu.l.ção ,perclhrá seJa:n .tlaZltidas.

O ql:.e se v& elt todo o pats l a e:::c.st~cia de val.ioso.s

Gunrd.lE: R:UIl1.c1.,Pais;dei'endendo não a.J;ler.c~ o 'pãtri.oõnl.o do l:u.::.ic!_

pio .ma.: taobém exercendo funçõea outras, de po1J.c_ã.a::e."lto prev€it-

tivo e ~té repres':1.vo,ze!ando, isu.al.c.ente,pelo patrimÔnio .pa.~
c~.

".Art._- .As Gila:-daa l:unic;;..pe.J.s,sob a a:ltor1.tlade do Pre
...f'ei to ·lluni:C1..pe.1 co.t::'pete a v;LEiJ.âncla do patr.l.tJSnl.o .muni
cipal ,podendo ta::bém. se:!:' feqlUB.rtada3 pel.o GOVe':D:D Estã_
dual. ou Federal. 3~re que Se :f'l-Ze:, necessária s.m. coo
peraçãoft•

APer-as e t:1o SOL:i.ente 'para se ter Wlí. efetJ.vo controle des_

sas Guarde.:: ~J.IUCl.lJa1s,q,t.ando Of;lnco1"J;e:t'etl com a Po1.:!cl-a , é inrhs

pensável. seja f'acul.tada sua reQlJ.1.s1.ção pelo Governo Estado.a1. e

Fedexal pera qlle atu.e.tb. co1a.borando na nu.esão :f'undamentaJ. do Fata

do e da Federação no aentJ.do de garantJ.r a segurança e a tranqui._
lidade pública.

~---------........."'....----------,tr!M'ó;'~

5J'~;;W
.......,..."!'"••~.."..~------,

De-se ao art. 473 do Projeto de Constltulção a segulnte r!
dação

Dê-se ao ert. 67'd~'F;~~~to de üone••tuição a se;"J.n-1
te redação:'

"Art.67 - ~u~~!~~~a;:l=~~~am:~~~~~:~;~l:o:X_
terno ân Cimara t:I,lIU.C1.'pal e controle anternc do E;",ecll
tavc E:.uu.C1:'Pal, l.n=lt1.ttl!dos por ~ei.

§15!: - O gontrole externo da Cik""ra 'Mnnicipa1 sexá exer-
cido com. o amho do üeneeãac ou. ~l.bl.lIla1 de

õcntae dos "·l~."11.c{'p1.os,órsão estadual que terá essa l.D

cumbêncin COJ:l. ju.rl.sdição sobre todos os t:am.c!pl.OS do
.Estado.

§22 - SO!!l.e=lte 'por ãecc.eão de dois terços dos .ll1eebros da.
• CW::JrB Ma.mcJ.,Pal dei~rl de p;t'eva1ecer o pa:t'ecer

prlVl-o t=l.tido ,Pel Oonselho ou ~J.bunal ãe Contas dos
runi c!.pi o3, sobre as contas que o he='eito deve prest~
anun.l.me.'1te.

§3R - lia 39tZldo onde não eY.l.st.lr Coll-"elho 011 Prl.bune.1 d
• Contas dos t:.J.w.ct~1.os,enquando re:ferl-do órgão não

:for crinuo pela Asse.:Jbl,él.B Lecislat:LVll do EztaJo, a J,D.

cumb~ncl.a será atribLÚda ao Tr1.bunal de OO.. tas do Es
to.:lo ..

§411 - So.r:.ente ,pOderão J.IlSt1.tu.ir Trib.....'1al de Contas os
• L:um.c!Pl.OS COl:! pO'pl11.ação SUpe:!:'l-or a cinco 1D.l.1hões

de habatantas e renda trl-btltár.l.::' ecaaa de cmouenta .c.i_
lhões de cruaaôcs , -

JUSTIFIC'A910
O contro1.e das -ãontaa l:um.CJ;Pa18 J ·Q.tl-v1.dade que Se ee

vecte de :f'u:.da:::J.e:ltal ~.:'ortânc1.a jxrr-a a ~~s.zon da a..!Elll"-lstração.
Dado o earater l'e1cvente de tal ,proced~oentQ nada zaaa

adequado que e. sua inc1.usaõ no texto COLS'tl.tUC1.o,:ull,para ga:rant1.r e
asse.::;urar a efetiva aIJlJração doa contas !il.~s~~

Sala das Se~sões~

111- todos os direltos adquirldos no cargo. extlnto serão re!
peltados.

JUSTIFICAÇ~O

1 - o detentor de açumulação líclta poderã optar por
dos cargos, averbando no outro todas as vantagens obt.!,.
das do cargo extl nto,

"Art 473 - A lel dlSporã sobre a extlnção das acumulações'
não permltl das nesta tonstltulÇão~ ate noventa

dns após sua "promulgação, sob os segulntes pnnc'i'plos

II- aposentar-se por tempo de servlço na proporção de 70%
malS um por cento por ano de servlço até o llmlte de
dez por cento, no cargo ext,nto;

§ 22 - Os membros dos Tribunais, que ocuparem
o cargo em vIolação a este artigo, pri!.

ticam atos nulos e responderão por perdas e danos p~

rante o Estado pelo exerdclo .il!cHo da magistratura

Acres'cente-se 2 parágrafos 2º e 3c ao ar t 189

§ JD - Os prejudIcados pela composição lrreg,.!!
lar do Tribunal serão indenizados por

perdas e danos, podendo ocupar o cargo, se assim o pe!.
mitu a lei.

Sala d:ls Sessões,

J.. enenân visa r-estmn-er a re"a:;ão orieinal da SU"1
co~issão d. Oraa~zação do Poder Jud1ci~10 e do gJ.n1stério Pú ..
b11co, deüornãnendc - ~ que 50 nos n!'i~Ul"':l J!1".l:.to mais ...conve _
mente - que a. Leâ raxar-ê 05 renuisitos para a in~talaçao doe
Tribunais n~r:::i.ona~~ do Trabcl...~o nas Un deees Feãer-etas ,

JUSTIFICACÃO

Seguidamente os Tribunals violam o chamado
quinto constitucional, quer reduzindo-o, quer amplJan.
do, ora admitindo advogado no 1ug31' do Mimsté:rio P.Q
blico, ora propondo nomeação de juIzes na vaga de advE,
gado, e vice-versa Nenhuma medida é prevista para este
abuso

Com os parágrafos propostos permi te-se um co,!!

trole mais efetivo sobre tais Eupedlentes

n Art.Zl3' _ !!averz! e-r ca~a Estado pelo menos UJ:l

Th':llUlnl R<>cio'1al !'lo Tr<1bnlho; a lei fix::I.l,á os
requisitos para e instalação destes e instituirl
as Junüas de Con~ilia~ão e Ju.1ga."":ento) podendo,

DR!' ccncr-cas oni~ não f"oren con"'tHu1das, atri ..
bUir sua coopetêncin aos juízes de Ilireito".

Dê-se ao~ do art. 213 a eeguâtrte re1ação:

Axt 189

r;r---------,.."''"''"....----------,

Sala da Coni ssão, em

As constltulções vem restnnglndo os casos de acumulação a
cada nova reforma. Os atingidos pelas restnções slmplesl'lente t~m

perdldo o cargo e todo o- patrimônio da prestação de servlço, pouco
lmportando a duração do tempo de Sel"'Vlço. Alguns saem preJudicados'

quase às véspera!> da aposentadoria

Sala das Sessões, em

Sala das Ses~../

r.r----------,u'c..~',,'IC.~i~

JUSTIFICAÇltO

...-:::--:c-.--;-- " ••" ..

Sala das ~essges,

Ac:r-e~ce::lte-se a seb.J.J.nte letra ao .1.te:::. 11 do art.265

do PrcJe::o de Con;:;tl-tuição:

"e) - rei'el.çõe::; ,Pl:'6.para1::.S 'por re.;;tauxa::t.tesJ bsre~ e elJ

-1;:.belecl.cte.:lto:: tõl.t:l.2o.res, ç,.le ,Pro'porcJ.onelr.,r a titJ.1o

er::.~trl;to, J.n::;teJ.açõ~o so.:u.tl~,l.o.s e áeu~ ao pt!bhc:oft.

l1iio há De~:!;r a UlJ;ortê:!:l.c~a: de restQUZ'a:J.tes e bares "pa

ra a cll.J:rr.c:ntc.ção pO'pu.1e:r, uca v<lz-q.l.eJ hoje ea d.l.at a re,;:ra é o "R'.!.

bill..cc.or faze!' sua~ rei'el.Sõ~s :fore. de cc.=a, seja na eL,Pl'eOa, seJa 

nos e_tobaleeJ.J:entos Cl-taJos. E caa,a ve:. 1I1l11.S es.:;es e=t_bel~cl.!:e.!l_

tos são ut1.1J.7.aCoo noo bc1.%'ro:: e no,::> .lJrcxuadede~ dos 1003.l.3 de tra
balho.

m---------,....,'"''''..". . WiE-
ÃcreOcimte-Se -ao Ca,p!tuJ.o III, do 'Tl-tul.o R'; do 'FroJe-

to de CO:J.ct1.tação o aet3"..unte:

"Art._ - Gtlo fonte:; de ;ect..rt;~s pc.:!."a flna:.cJ.t..::iento de
"progr-aaas habitacumn1.s de oei!J.o. renda: •
I - de"pós1.to:: de Cadernetco de 'pou'pança;
II - reve::'sâo de re::urso:s apl1.cados;
III- letrc.~ hI,Potec<!:.'J.r..$;Sala das Sessões,)'

Iaonoma entre O!J Se="Vl.dorEs do!:. três Poderes.

Por outro ~ad()~ devsxá se.:' ~evista a retX'ib.u.ção do 'Pre

$l.dente do. Re,Públl.ce. que é atua;l.ltente t:ler&lente sl.mb61l.ca,d.l.f'ere=lt

.ll'Snte da cO:lf'er1.da ao servidor "plÍblico que l tota.1.mente compro!te~l.

COe su.e. subo1._têLcla e a de seus !a.tuh::res. ReSSalte-_e aJ.nda liue

o~ SU"JO!dIOE,. dÔ 'FresJ.dente da Fepúbllcr. são deflm.dos anuwe:1ts,o

que tOI'DZ, tal li.t!J.1.o.ção J..ncolõI,Pct{vel co~ a rea1.1.dade l.n::'lQcl.oná:'1.a

vinda "pela País.

NA:rt._ - Nenhutl Servidor ,púbh.co de quelquer Poder,

e:. quo.iq.te:r- e::;fera, pode::,á :receber retrl-buição sU'pe _

rl.or á ,lIt'CYl.f. t..: p2.:t'e o PresiCente da Rept1hll.cc.".

JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se à Seção 11, do Ca,p!tulo VIII, do T!tl.lJ.a

IV, do Exo:eto dS COIlStJ.tuÍção:

EMENDA lPl6435-4
f!'J Con:;t1.tuinte FRA11JI..:::}O ·1.Ui.E:AL

f:.J p ~ e n,. r i o .~I...'o/tc.,...c/I\IIC •• ,II.lO

Acrescente-se ao art. 213 do Projeto de ConstltulÇ1io 8 seguInte e:.;pres

são li •• e um correspondente órgão do MInIstériO PúbliCO do Trabalha. li

ficando assIm a redação do referIdo artigo, v.g.

"Art 213 - Ha.verê em cada. Estado. pelo rn~nos, um Tribunal

Regional do Trabalho e um correspondente órgão do MinIstériO PublICO do

Trabalho que serão Instalados na forma da leI"

JUST I f 1CAÇ.3p

A atuação dos TribunaiS RegIonais do Trabalho. por força de

Lei, s6 se dê após o pronunciamento do Órgão Regional do Ministério P

bllco que, aSSIm, na segunda InslllncI8 realiza, ofiCiando nos autos, a

prllnelfa mandestaç'ilo da prestação JurisdiCional do Estado ao Cidadã

que a ela recorre

A unperatlvldade~constltuclonal.multD adequada, da crlaçã

de pelo menos um Tribunal Federal da Justiça do Trabalho em cada Estado,

portanto, não pode hcar dIssoCIada da eXIstênCIa Jocal do órgão do MI

nlstérlo PubliCO, e, agora, com a força do preceito lnsculpldo em noss

Carta Magna.

E, além dos aspectos legal$-Juridlcos com tal Inserção sdl

tlva, se dá o exalo dnnenslonamenlo da ln'lpOrtêncl8 do!; órgãos e lnstl

tulções responsáveiS pela prática da democraCia, eVitando_se a hlpertr

fia do MinIstériO PubliCO, já por suas funções tradiCionaiS colocad

serrpre li serViço da Lei e da SOCiedade, como expressão viva da allJ,sçã

da Justiça na proteção dos dlfeltos e deveres ~ Cidadão••

EMENDA lPl6432-0
tJOeputado Francisco tlrmral-"'''·
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f'C;;:;~=:J

fEi'~..--=]

er;;;~~"~

&7~i"ã7J

" A te.i. cLWpoltã ~ o&Jte. o empltego de .tcll.ap,utá aUeJtn!!.

UVa~ ou não e"nvcnC.(.onlU.~ na. /1.6~.(.á.têne.ut ã: áaüde

uümula,1L4 !lua pUql.U~a. e d-t.vulgaç,ito".

" Palágraío Om co - Em caso de cxtJ.l\ção de., seu
carAo ou função. o scrvJ. 

dor públ1CO estável Ílcará em dlspon1b111dade renumerada. com •
proventos proporc1ona15 ao tcmlJO de scrv1ço, sendo-lhe assegura
do o aplo,"cltamento em carpo ou função de atr1bulçôes 1.?U81.<; ou
assemelhadas, mant1dos os seus d1re1 taS e vanta~cn<; pessoals"

JUSTIFICAÇÃO

Acrescente~se ao art 94 o sepU1nte Parãc::rafo
On1co

No~ ult.tmo,s ano~. a c.1.êne-<.a óo.ltmai. .tem pItO!lJte~H.uame!!.

ee a.de.n.t'ltado em ã:ltea~ do c.orrhee,,-men.to que o.nte~ lhe eltam e~tll.a,nha~.

eon~.ta.tando. pe~qu1~aJ1do e Ite.al,,-za.ndo e:(pelUmen.t'O~ em ltelaç.iio a. 6e

nõme.no~ 6:U-<.co~ /U.ltda !tiio pell.6e-<.tamente equac-<.onado.5 pelo con/lec"- 

mento eienú&.(.co convenciOlta.!. Ao 6alall. em mê.todoá aUe.1Lnat.(.vo,s de

a..6~-<.~tênc-<.a li .5o.üde. nã:o pode a CaJt.ta -<.gnoltalt eH e. va~to cl1npo teJt.!.

pêu.tt.co QUe. e e de.scolttil1a ao homem de hOJe. e da Qual um !IlttInde nii~

melto de. bll.a!l.(.le..(.Jto~ têm e e be.neó.(.uado e continua a ee beneó-<.c.(alL.

'Ve.vem. poJttanto. eua...s a.U.v.(.dade~, .tanto Quanto as ltelat-<.VI1.5 ã~ ph.ª

.t,(.ca~ de med,ic-<.na ceuvencccnaz, pe.lt .tutetada.5 pela Caltta e d'('4C-<'Pl.:i:.

nada.~ peta. te.-<.. jã: Que ~ome.nte a.á.s-<.m a..ue!luJta.Jtemo~ .sua 1teat.uação '

c.om a. ~ elU.edade. el1u..tela.. -f-donc,(.dade e. 4 e!lultallça dev,,-do~ 0.0 c.(.da.dâ.o

deveudc a le.i. • .(.nc.lu~.(.ve. (Í.(..,)poJt. .,)obJte. quad ph.dU.Ca..6 devem H.Jt. obll."

ga.tolUl1/Ilen.te. 911.a.tu.(.ta~ e pe1tll1anentemente 6"-~cal.-<.:z:ada~ pOli. aJt!lão pltÕ

plt-<.o. A~ le.(.o6 eX-<..6.tem pa-ta d.(.~c..(.puna/t. óat04 e a.,t04 e , na. med.(.da. em

que. ee om-<.Ultem no tegZu.mo Iteconftec-<'/Ilento e adequado d-<.~c.(.pi.-<.namcl1

to dute.!I. cola.bo1tltm plt1ta. a.u.IlIUttlU\. o vMto e.a.mpo dtt e.t.a.l'I.de.!lt"-lu.da.de'

de pll.ã.u.c.a~ de .todo Ja.ez. do cho.-tf.atan"-!lmo e. da áupelt~t,,-ç.ão populall..
al-<.me.ntam o obo6 c.ultant.wmo e. .tmped-<.ndo. de ou.tlta pall.te.. o .(./lIpJte~ C.i.!!.1

dZvel e de.v,(.do o.vanço da c..<.ênc.t.4 em ãll.e.a~ na Qual u.to.-apena~ dan

do ~ e.tL4 pJv.me..i.Jto.6 pa.U 0.6•

.te. Jtedo.ç,iio:

EMENDA lPl6446-0
l!J Con~t.ttu.i.nte FRANCISCO AMARAL

r: PLEN~RrO

EMENDA ADITIVA

~IODAANC

EMENDA lPl6447-8
.tJ Com,titui .... te FRANCISCO A:~~~L

flYi;;"'~

f1ã/;B!ã7l

f:Yi{;j;"':J

(Tli:~ãm]

JUSTIFICAçlo

A pos.st b:!..UdaG.e da '!,ue o t1.enbro do l-b.nisté!'10 pY
b11co ocupe tanbém \W. cargo de nD.Gisterio deve incluir as en
tidades p8!"ticulares de ensino.

IfPnr~Grafo Único. ~ vedado ao meebro do Hinisteno
P..íblico, sob pena de perda do

Ci?!'I;O, e~,erce:.-, ai.n1:>.. <lue en dispo:rib1.1id<::.<3e,n<lal_
quer outra função, salvo un cargo de t:laó1st~rio su
perior" •

êcrescente-ee ao 8!"t. 231l do Projeto de Constitui
ção o seGui:l,te:

Suprime-se a expressão "público" ( salvo um cargo
de tlarist-&rio pttblico superior>,- por c.'ns:'derer-se inoportuna
e J.nju~ta a restriçãD.

JUSTIFICAC~O

A Emenda Con:>tJ.tu.cJ.onlll n51 7 fora ,prom..J..1gs,da cera ba~e no

Ato Inst1.tuc.lonal nS! 5, que prev.:Le. a disponibJ..1J.dade ou à,posenta

doria aos punidos pêlos Atos I2)BtitucJ.onais. Os maBistrados ,por

que não fo:ratl. punidos, não puderam. ficar nem em disponibilJ.do.de

nem: apose:ltadon.

COt:L tu raedada fe:riu-se a isonomia dos ;juIzes COCl os de

llLll!S funcionários Jlúblicos. zeeec fJ.cam. etl1 dioponibJ.lldade, quando

o oo:rgo ~ extinto.

Sala das Sessões,

EMENDA lPl6444-3t: COD'ltJ.tulnte-- F?A:I8!.!:CO AW.RAL

Sala das S~sões,~

EMENDA lP16443-S
I: Conshtu1nte FP.A"1orsoc AliA'lAL

(' :mstituto ;pouco cõJilieeido por falta de dl.vllsação,é o

L!nJ.co que pe~c..lte assegtu"ar a concessão de terras, pr.lneJ.palo.en

te pelo poder pl1b1J.co,com fJ.,..ação do ueu.árJ.o ao solo.

O p:robleoa não esto! !"'~ :'''1StJ.t~to,ma3 no seu conhecJ.De."1to,

face a J.nadeql..ada aJ.mIUst:ração de te:rras nas ~t:L.c!1S déeadaf:.
Sala da:::S~, __;

A e~.tJ."1ção pur3 e sJ.J:::ples do ;i.nst:l.tuto da en:f:l.teusc,seo

um sucedâneo, ioobJ.1J.zarJ.s, a 1Ím.ca foras. dl.s,Potlvel no d.3.=-eJ.to

de os usüá=-J.os de terrenos poderem adquirJ..r o UlÓvel que ocupam,

qll31'do não têr:; à.J.reJ.to ao usucaJ?1.ão, CO!:lO no caso das te:rras pú

blicas e, quã.':!to tis parbculcres, não l;Ozazea JllstO t!tuJ.o c bo...
:tG. •

JUSTIFICAÇIO

.-

JUSTIFICAÇãO

O obje'tavc de"ta ecenãa é preserV(U' o ãas tece F.l.nanceJ.r
de Hwl.bJ. t::::ÇáO,1ll3h tucaca....La aendo-c CO.1:' ti tuc~(,La1J::!e...}.te.

A Pol!'tJ.cc. 1il:H..2on::l.l de Ht.b2tC.ção é VJ.nc141s..la e. n,{yel !IlJ.

nl.sterJ.a1.

A;:}SUl, o SJ.cteca ter!! um comanãc t!n:.co e adequado no que
re:::::'peJ.ta à for':U1.ação e coorêeneçãc de ncsca Pollt.l.cc. Ho.c.1.L:l:lo:leJ..

.. Co... a e_:tJ.nção do :;::5 a mtl:'2o. pausou a aez- tratada pe
lo Bnncc Ccnt:-cJ.,pel.o Con:..clho l.o:letlrJ.o n<.cJ.onn!l..,pel0 t:i~l:lt...tE!:::,J.o da.
Fazenda, 1'8lo. CEF,' cabendo ao I.:1l1J.!.d;ó:::,J.o do Ilesenvolv:i..l:e..-:.to ürbenc
1l••• a f'or!:l.l.1ação de propostas de polÍtJ.caa hab1.tacJ.onaic e de âeeen
'Vol"ntleI'.to urb$loll(aI't.6Q do Decrc:'o-le3. n 2 229ltode 19Bé).

A eeenêa õl trattl!lento e:;IJeci'ai aos proLZ'e.m::..s dee-tfnadcs
à f:lOrad:t.a pec-a a população de b.:l.i:!l eenõe , ccns:l..:;no.r.do-lhe dotações
(1:'ç~e!ltlÍria:;, cccjã.ececrteãee pelo FG-T3 e por outro..> F...ndo:: jl! e:-.J.S_
tentes, a!Cww dos quaa.s com apl:Lcações desvl.rtuadaS.

Sala das se...s~~

_ Dê-se ao art. 471 do ProJeto de üonata tUl.ção a aegum-.t te redaç-go

nArt.471 - FJ.cn=. e~:t~ntc", os a:'orno-ntos da~ frações 1.

de:us das un:Ld~des ButônoClBs de terrenos,eri: condol:lÍm.os

de eUl:f!cJ.os_r<:sJ.denc1âJ.s e eome:'e'l.a1.s, C!cdJ.E..nte X~

ção do foro, co.c: aq ..:LsJ.ção do domm.o d:L:-eto.dos l.!Jl!veJ.s

plÍb1J.cos e de peSSMS f!siC'BS e Jur!c1J.cas de à.J.reJ.to pr~

vedo, s:l.tuados nos ,perímetros urba::J.os".

IV - ~:~~~~~~~~~ a013~:i~~~O!l~eP~;~7~~r~~~~~e~~~,
v - outros recursos Tect.nere.3.os".

EMENDA lPl6440-1

I:

JUSTIfICArÃO

A d1sponJ.b11J.dade é UMa necessldade para
adm1nlstraçiio e uma garantHl para o servJ.dor. Este não pode ser
nem prcJud.Lcado nem beneflc1ado llela dlspon1.b11J.du.de, ra'Z.no pela

qual se propõe que 0<; proventos ( denomlnacão correta da remune
ração de lnatJ.vos) seJam proporC10nalS ao tempo de SerVlço

Ao mesno t.enl'po. cU1da-se da obr1pator1cdade da
aprovcJ.'tamcnto, nara eVJ.tar o desv10 de poder conSJ.stcnte na ex
tJ.nção de um cargo cfetIVo e cnação s:trnultJnea de carRO Igual :-
de prOV1rnento em collnssâo .

A d1sDonJ.b1l1dade não €i e não pode ser um equ1.
valente perfc1to da efetl\'ldade, por l$SO é preC1SO de1xar clar~

o d1re1to de trabalhar e só (.xc~~mente perPlonecer em dlSPS!
n1b1l1dade ~~

FP~~~"~

Ui;sJIDJrI fNAR I Q DA A N r

EHENDA ADITIVA

r.r-------"..,"''''...d''....'.'''~-------__,

EMENDA lPl6448-6
f: Constltuinte FRANCISCO A!:~~~L

FRANCISCO AMARAL

PLENARIO

Sale das Sessõ;s,

Inclua-se nas Disposições Transitó'!'ias do Pro~eto de
Con..tituição o se;ulnte) e--v.4 VJ?t,./;t-r:-.

JUSTIFI~

Pa:.-ece, re:!lt.len~e, razoável "'ue se de~lra ~ lei esta..
duül 2. a 'torização pêI'a é/. criação e rer;:.l3.I' fune' ona.'l'ento de GU:ir'"
d '15 '~,lnicipa.1s e er- clde.ães de certo porte pOr'ul '-ctonal.

~odwJ.a, não parece justo C'ue es!!a nort\:!. conrt\tucio..
nal r~sulte !J0 1"ecl-J::...-:e,to de Guardas Hunicipais existent-:.s a época.
da p::-o!:lul~açao da nova Const1t~ição, e~ cidades ce popula.çE:o infe"

~;;~ ;e~~~~; ~a~~~;n~~~~uHid~~cà~n~~p~~~~~;e~~~~~~~e;~;~_
Qrain;;,r...o papel aU):.!lic.r as autorid cies DO conbate lJ!'e".entivo
a crir;'nõ..lida;ie. > _ •

"A:rt._ As gunrda-s mUJ1ie1pais {'Àlstentes à ipoca

dn prorr.l1:;<,gão da:ta COl'l!i':.:>.tuição f1.e~ l"""....tidas

nas c~n:1:.ções e cor::: as f;..nnlid:.êes de seu f.me_o
nanentol1

•

EMENDA lPl644S-1

r;r .Lun'O/COlt,uiD/IUICOlt'nio -,

No caso das ecpzoe:::a::: estat8J.s sé o orçe.::.e."1to de J.n

ver..tJ..!:jentoc estl S:lJel. to ~ aprov.:1çSO do CO:l.:;:rcoso NE.cJ.onal. Por

c_e':;..l.l.nte, nos deo.aJ.S C';30S, não se JU3t,1.fJ.ca a proJ.b:Lçâo da

rea1:t.zação de deterJUnadas despesas.

Sala das SeSSões,

r.r---------"...,...,,""',.
ACJ.'etlcente-oe à. Subseção lII (.:lO PRO<7E:xl DE LEI ORÇA-

O':TJ:IA), da :.eção VIII, dd CaE-{tl1lo r, elo Título V,o seüu~.,te:

"A..~. - A leJ. orça!::ent&ria Bn..l.cl não conterÁ dJ.~p06J.ti
-:: vo est:raI'.ho à ,p:re·.....loão da rec13J.ta e à f'J.xe.çãÕ

da despeoa. não !le J.nclllea na p:rol.bJ.ção:

I - auto:'J.~ação de opc.raçõet. dr. crédJ. to por antecipa-
, ç~o da :receita ,pa:-a J.J.<;,u:l.d:ição no próp:,.lO exer _

C1.C:l.O;

II - alltoru,açõo ps,:,a abertura de cré~tG suplementar;

III_ alteração da leSl.slação t:rJ.but&'na mdJ.spenslÍvel
p:J:'a obtençüo da:> :recel. tas púb1J.cas j __

IV - :reclJ.zação de despesas ou assunção de obngação
Se:! autor.lzaçâo J.eGJ.slatJ.va, exclu!dac as deopeo<1~

não vJ.nc.J..lc.deo a inve~'tJ.centO:l e ao Opczo<1ções de eréd.1
to a elac J.ne:rentes, das e=.PZ'e3a.:: eotatai6".

JUSTIFICAÇa:O

EMENDA lPl6441-9 .....I: Con.httUnt. FRAJ;CI,CC Al.:AR-AL----------,) er;;;;~

) rry;~ãiã!]

Consti tuinte FRAl:CI3CO AllARAL

'.U..~IU~'lIio/I""~•• ,,,,,,

Plenário

EMENDA lPl6442-7
!:
f:J

Dê-sa ao art. 430 do ho;teto de Constituição a seguinte

redaç90: -

-Jrt.430 - Os magistradoS que perde:ram o ca.rgo de ,prot'es-
BOJ." da rede ofJ.ciaJ. de ens:LJlO e;o. virtude da E

menda ConstitllcJ.onaJ. n51 7,de ~3 de abrJ.J. de 2977,,Poderão
averbar as vantagens de cargo de 1llSg.:L8tp:rio no cargo de
~ll1z.

§ ~1l - lTa hipc$'tese de voltar a lecionar,terão preferê!l-
~ eia na contratação qlle aerlS: :feita no fJ.nal do.-car

reira, com,plltando-se o ,pe:r!odo de afastam.en.to coa0 de e:
fetivo exerctcJ.o.

§ 2.11: - Os Jll.Elgistrad03 que perderam. o cargo de ,professor
.. da rede 'pllr"t1cu.la:r, pel.o mosno mo"t:z.vo, llode:rão ti.-

ve:rbar as lleSJ!I8S vantne;ens do Jl13giatérJ.o .cr.an.tido pela
ut'.lão, ap1J.cando,;sB o preV.lsto DO pnF~-ra:fo ante:rJ.or no
caso de reto:-!lO a atiVJ.dade.

§ 3ll: - Os que optarem. pela a'posentad~iaDO cargo de P:l.'O-
.. feasor "terão direito a venci.oknto intec;ral sob:re o

maior aalár:t.o percebJ.do antes da Finenda Const:LfiacJ.onal."

r.r T.nO/I""T"1C4~1o_--_-----_ _.

EMENDA MODIFICATIVA

Oê~se ao inciso VIII, do artigo 86, do Projeto de ConstituI
ç~o, a seguinte redaç~o:

"Art. 86 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••

VIU - E vedada a incidêncIa de adIcionais e
gratificações concedidas aos servidores

públIcos, sobre as anteriores ou a sua soma."

JUSTIFICAÇAO

A matéria n::lo é de natureza constitucional. mas. sim, tipi
camente inerente a cada estatuto de servidor público. Cada pessoa ju
rídica de capacidade política (de acordo com suas peculiaridades) de

verá inst! tuir seu próprio sistema de evolução funcional
No caso do inc:1so VIII. a evoluçJ:lO funcional imot!

vada (pelo simples decurso do tempo) é um incentivo ao ócio e à ioer!
ciência.

Acrescente-se nas OlSPPslções Trans1tõrlaS o segUlnte ar
tI'') ....de "",,6-e......

"No prazo de l80(cento e oltenta) dlas, a contar

da promulgação desta Constltu1Ção, os serv1do -

res que. ate então, contarem, pelo menos, 15 a

nos de serv1ço pübllCO poderão aposentar~se. v~

luntanamente, com proventos proporc1onalS

tempo de servlço"

JUSTIfICACJ\O

A med1da V1 sa. ao mesmo tempo. C 1"1ar uma vã1 vu 

la para all\!Íar excesso àe pessoal e abnr o mercaào de

trabalho para os Jovens em 1n;cio de carreira

V1sa a renovação e a melhorla do nlvel te.t!!~co

dos servldores, Jâ que o 1ngrcsso, a partlr da nova Con§.

titulção. depende da aprovação~iCO'
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,."-----'--------"'..,,..,"",,',-----------,
EMI:!'''DA MODIFICATIVA

Passa a ser a se.guinte a redação do 1.nCi50 I
do ar1..J.ga 13, suprimido o seu inciso lI:

"direJ.to ao trabalho, com penalização da rotf!.

tJ.vidac:le inJustific<lda de emprego e garantia de sesurc-desee 

prego, na hJ.pótese de deserrprcgD involuntário".

.....oo" .. 'r"'.;;,o -,

EHENDA SUPRESSIVA

No art. 17, IV, scprxme-se a letra "nu

do aos seevaõcree da ativa. Entretanto, estender aos inat,!.,

vos o beneâfcao ecreespcnaenee ã alteração real de venci 

reent.os do pessoal da ativa é questão que deve ser decidida

em lei ord::mária. Com efeito, as circunstâncias peculiares

de cada caso, à vasee das quais se' ha j am decrdfdo esta al

terações, é que comandarão soluções Justas. Em alguns de 

les serão mer-as revalorizações de carreiras, em ouerce rees

truturações que imporão aos servidores da ativa ônus, res

trições, epexreaçcemenece que não inc~diriaI'l e não incidi-

rão sobre os Inetavcs , Dai a inconveniência de generalizcf' -,
no texto conseaeucacnaa , a ind~scriminada equipara 

vencimento~ e pr~~os quando elevados os primei

co...nt. 96_ "Parâgrafo Ilm cc-Rcs a lvando o drspcst;c no 1nC1SCl
VI deste art~go,é vedada a vmcu Iaçâc ou equlp..!!

ração de qua Lque r natureza para efe r t c de remu
neração do pessoal do surv i çc piib l aco ;"

JUSTIFICAÇ1\O

Converta-se o art. 299 em Parágrafo Ilnaco do ar t , 86,

a seguinte redação

EHCNDA IIODIFI("ATlVA

EMENDA lPl6455-9
fi conet í tumte FRANCISCO A;~"'~;AL

.,,-----------''''''''''''''','.-------------,

Q;;~~"~

[i-l1fi~g-;:]PLr::N/i,RIQ DA i\NC

JUSTIFICAÇÃO

o aparelho adIninistrat~vo do Estado visa a

re<111.:ação de ancez-esses cozeeavos , isto é, de toda a sccae

dade , não há razão para transformá-lo em foro de. debates e

reiv~ndicações dos servidores do poder Públ~co, por reaa.s :r:e,!

peitáveis que se j am t.aa.s interesses pxavados , os quais deven

ser deíendidos pelasVia~íf --;

p,.,,-- .~~ ••• ,~/C~~ .. $.Q,.".·o~I••10

EMENDA lPl6453-2
lôJ ccnsta tu.ínte FRANCISCO AMA';;~

A pe.rnLcz.oaa rotatividade de. cnpreqc que dela

decorria, de resto, colocaria em risco os mais altos interes 

ses econormeos da N<J.ção.

Dai a emenda, que p1.opõe a substiluJ.ção da

garantia !!2. emprego pela gar;]nt2a ~ emprego, consagrando a

coibição da rotativ~dadc! i~cada de emprego e o ins,-~tu

to do eeçurc-ôcsemprcço ,~

A inconveniência social da deÍJ.nição constit,!!

clona1 da relação de emprego estável é evxôenee , visto que fJ.!!.
da par coep.ror-ceez- os Ineeresscs do trabalho.

,JUSTIFICAÇÃO

Passa a ser a sequ t nt.e li redação do § 30 do ar t i qo

" Apãs dc s s anos de exer-c'l c i c , o Procurador do Es

tado não pode r-ê ser denn t i do senão por dec i s ãc JUdlCl 

al , nem t-enovtdc , a não ser no i nter-es s e do serv i çc .v"

EMENDA HODIFICATlVA

•r;~~""-"]

~'~ãmJ

A nat êr ra está fora de lugar, vez que trata de

SERVIDORES PtlBl.ICOS e ccmjitemcrrta dlSpOS1!1VO Jâ e;"'lste.!!.

te nesta íij t ama Seção.

rxrs tc dlSpOS1tlVO correlato. na Cons t r eui çâc em

vrgor- (art. 98, P,uágrafo OIl.1CO), ~mclltcrKteGUC

crude dos sc rv rdor-cs piib Li ccs ,~ ( cr~""

~ 'hUO"n"<t.;;,o

EMENDA lPl6456-7
(l Deputado ~ f"RAf~CISCO A!lARA~u,o.

Acrescente-se um artigo após o atual art. 86-:

§ 29 - O agente púbhco que firmar conb::ato'

ou autorizar a contratação em desacof.

do com o lhsposto neste art~go f~carã pessoalmen

te responsável pelos pagamentos efetuados.

§ 19 - Após o decurso de dois anos da conlr~

tação a relação de et"prego cessará de

pleno direito, ficando vedada a renovação do con

trato e ficalldo o seavracr- ~nped~do, durante dois

anos de firmar um novo contrato temporário com

qualquer órgão ou entidade da administração pübl.!.

ca en qualquer nivel de; governo.

"Art. - zxcLusavamence paxa o desempenho de

ativ~dade teMporária, a aãnnnf.stz-a 

ção poderâ admi.tir servadczes no regime da leg~s

laÇa0 trabalhizt .. , por teI'lpo determ~nado, não su

per~or a 2 (dois) anos.

EMENDA ADITIVA

l
fÇ~;""-J

t:~;08I;)

55:

JUSTIfICATIVA

PLEN7iRIO OA A N C

EMENDA lPl6450-8
f:J ConstituJntc fRAUCISCO J\M~;~L

supr tmu-s e o ul tmc termo da redaç-ão

or t g r ne l do pr-ece i t c , que assegurava ao Procurador do

Estado. quando em rcgill'c de dec rca ção exc tus rva , pari

dade de r ersuneruçâo com o Htm s têr-to Piibl i co , fi per r

dede, no caso, e tnrus trr r câvel , mesmo porque exercem
. funções mt.e tr-enen te d rver-sas os Procuradores do Est!

do e os membros do Mlnlsteno Pfibl i co , sobretudo mer-

cê do que dr spêem os artl~o~230 e~tes do texto

do pr-ore tc ~

EMENDA lPl6451-6
tJ Constituinte íRANCISCO A~;~~l

ENrNDA "IOIlIFICAlIVA

Dê-se ao art. 17, at em V, a s egua nt;e redação'

tl) Re'>salvado o dlSpO<;to na letra "b" alei u.
potlerã condlc~onar o exercíCIO do d1re~to dc

greve ~mpolldo ônus. devorc'> ou restrlçõc::. que
lhe afetcm o exercíc~o. /ÃrJ

e) Em caso algUM a paralização colet~va do trabalho
será cons~dcrada, enquanto tal e eM s~ meSma. um

c) A man r.res tuçâc de greve, enquanto perdurar

não acarreta a suspensão dos contratos de tr!

ba Ihc ou da relação de enprego piib Li.co ,

b) g Lrvre a greve, salvo nas a ta vr dadcs cu t a Pi!
r a Laaaçâo pr-Ive a s ccí edadc de u t r Lí dade bás!.
cas, ess enca eas e mdaspcns âveãs , para as

quaas não h aj a bens ou seTvJ.ços alternatl 

vos. A Iea deflnlrá estas atavi dades e es tabc
Jece i ã que os bcncffcr os cb t adcs por catego:
rias afins s e estendam ãs que flcarem p r rva

das do dr re i.to de greve.

" a) G Lav rc a namFcs t açâo co Iet.ava em defesa de
zn zerosses grupa~s. eesecs at1.VOS e s zndr caz s ;

1:: absolutamente imprescind!vel, porém,que tal

situação aej a realmente temporária, que as admitidas não permi!,

neçam no eerva.çc públ~co e que a sua admissão seJa gravosa e

inconven~ente para o erário. Por isso se propõe a contratação'

no regime da CLT, pelo prazo mínimo de dois~, e p~ fazer

exataManta aquilo para que foi contratad~

Em situações excepeãcnai.s , por acúmulo de se!:.
viços everrcuea,e , para supri.r falta de servaõcres enquanto se

pxcvf.dênca.a o concurso público, a administração preca.se cons 

tar com pessoal temporário, coxresocndance aos eneaece extran!!.
nerâracs e interinos,

JUSTTrlcAçli.o

§ 39 - O servadox contratado bempor-ar-Larnenbe

deverá desempenhar obrigator~amente as funções in~

rentes ao contrato, sendo vedados seu afastamento 1

para desempenhar quec.squcr- outras atr~buições, a

suspensão do contrato, a percepção de quaa.aquez- •

vantagens ou gratificações e, eanee , qualquer meio

ou instrumento de evolução funcional.

p;;;;~~""~

~DA A N ç
"'.....", ..."".." ....,..------,

PlENARIO

EMENOA SUPRESSIVA

Supnma-se o art. 84.

JUSTIFICATIV

A supressão se faz. necessãna para eVl

tar-se uma dlsc:l'il'llnõ.lçâo odlosa. fenndo o pnncl'plo '

da Isonom1il

thnguêm pode ser pnvado do dHelto

J
ao

trabalho pela SlmPle~~ ,

PLr::N.l\RIO DA ANC

r;,------------"""'"''''''....------------,
EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 90 a seguinte redação:

nArt. 90 - Sempre que, por motivo de alt!::,.

ração do poder aqu~sitivo da

moC!da, forem revislos os vencimentos dos serv!

dores em atividade, também serão reajustadas

na proporção, os proventos da ~nat~vidade.

JUSTIFICAÇÃO

E: Justo. é equânime, que se assegure aos

inativos a recuperação do poder aquis~tivo dos proventos •

que lhes competem, sempre que tal tratamento for reconhec=.

JUSTIFICATIVA

Há certas at1v~dades. cono ao; de manutenção da se~

gurança púhllca, eXbnção de 11lcõndlO, colC!ta de llxo, servlços

mêd1cos, transporte eolet~vo, ;'efino e d~strJ.bu~çõo de combust!

\'el etc cUJa paral1zação coloca em r:z.sco toda a soc1edadc e P,2
de acarretar danos generalizados e perdas de Vldas. As catego 

rlas SOC181S que os desempenham, se não foren excepclonadas do
dl.Te~to de greve, poderão, para defesa de seus ~ntcresses prlv!.
dos, por malS rcspe~táveis que sejam, subneter ã suas rC1v1ndl:,.

cações e convcnlências a t.otall.dade do corpo social. isto é ,
assuJc~tar todas as catcgor~as soc~a~s aos 1ntereSSes de um úni
co segmento. t; razoável, portanto. que se prcv~nam estes grave;
~nconvenicntes Entretanto, ê necessario compensar a perda deste

poderoso J.nstrumcnto - o dlre~to do greve- que mUltas vezes e
lndlspcnsável para fazer valer Justas .tcIV1nd~cações. Daí a for

mula proposta e<;tender, aos que f1Que; pnvados do dl.rcito d;.

greve, os bcnCfíCloS~bo por catcgona~ aflns não sUJcltas
a tal restnção. -/lV\

I rY' '
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JUSTIFICATIVA

aupraaen-s e os §§ 2 9 e 3 9 do art. 230

flY';;;~;':J

rru-;;Jã7J

EMENDA SUPRESSIVA

Dê-se ecr eee , 272, a seguinte redação:

DEPUTADO FRANCISCO

PLEN.ltRIO
r;r------*••d""".o"....../I •••••,.....--------,

EMENDA 1Pl6464·8
('J

II -Fixar as aliquotas máximas dos iJIPOs",

tos de que tratam os itens I:I e IH deste artigÇ)

~!U!!!E!Q~!!.Y!

Visa a Emenda dar maior e mais Justa pa!.

ticipação aos munic!pios na distribuição das neceaees '

Federais e Estaduais ,corno requisitq básico para a autg

nom1a econômica dos municípios, bem como o atendimento
das necessidades essenciais da população ,visto que é

no munic!pio que o cidadão vive,tem suas necessida 

des e gera as riquezas da Federação.

[=Ç;;''''~

f5?7~8fEJ
tJ PLENÃRIO DA ANC.~I'''.J~/çow,,,.~''"••oN'''lo

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lPl6457·5
t' Constituinte FRANCISCO A:;T;~l

o § 1 9 ( que passará a ser narãp:rafo OnlCO) Jã
confere ã ms t i nu çêc a necess âr-r a e andas nens âve I " andependên

ela fun ca on a.L'", CUJO exe rc Lc ro deverá ser das capãanedo Dela te

gislação ordânâr.i e , cUJOS I1nearnentos Já es t ãc traçados. de ma"

ne i ra superabundante. nosar~ do mesmo Capítulo

Os prece i tos djio ao J.hnHténo Piib Li cc maas P2
deres que ao prônr10 Legas La.tavo e mesmo ao Bxe cu t rvo e JudJ.c1.á
r10, er-i gmôo-o , não em 4 9 , mas S1m em 19 Poder, de modo anad a ..

suss Ivej , até pela anva aba Lr dade de controle de ent i dade tão su

per-poderosa A natéra a como de nossa t redação , ê nrópria da Jea

ordrnâra a Daí a proposta de sua não anc'lus âo no texto cons t r tu
caona l

~;...~
~'âEJ

,., .. """co,,,••lb" L:I -,

_ Operações relativas a circulação de

eeeeeecea.ae , realizadas por produtores, industriais
e comerciantes.

JT"lSTIF:t:CAT:t:VA

Visa aI Emenda dar maior e mais f us ee

participação aos municípios na distribuição das Re 

ceitas Federais e Estaduais ,como requisito básico 1

para a autonomia econômica dos municípios ,bem como o

atendimento das necessidades essenciais da popualção

visto que é no munic!pio que o cidadão vive,tem su'as

necessidades e gera as riq~zas da Federação

tJ PLENARIO

EMENDA lPl6465·6
(l DEPUTADO FRANCISCO AMARAL

~,;;;;..~
f:ll/~'07J

DEPUTADO FRANCISCO AMARl\L

EMENDA MODIFICATIVA

1?ê-se ao art. ~nte redação: _
I - Do produto da aexeeaaeçâc dos impostos

sobre renda e proventos de qualquer natu:otza ,sobre pr,e.

dutos industrializados e sobre operações de crédito,c~

bio e seguro ou relativa a tItulas ou valores mobiliá

rios ,cinquenta por cento na forma seguinte:

a} vinte etres por cento ao Fundo de

Participação dos Estados e do Distrito Federal,

b) vinte e cinco po: cento ao Fundo de

Participação dos Municípios.

PLENARIo

EMENDA lPl6461·3
\?
r.r '.I•••'~f.O."d./IU.~O.'""lo ,

P;;;;~~"':=J

&!~ii!NJPLEU1\RIO DA A N.C.

DA 1Pl6458·3

EMENDA ADITIVA

ConstituInte FRANCISCO AMARAL
r;r -.".-::-- ••I ....'O/CO"'...Ol."no.....lc ,

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

Acrescente-se um artlgo às üt spcs r çêes lransltõrias) lr1Ade..
c,e-v,.i4U.. -

Art. - A opção das Ass enb f êr as LeglSlatlvas pelo

s i s tena parlamentar ou pr-es r denc t a l de g~

verno depender-E de 2/3 dos votos de seus

membros.

Visa a Emenda dar maior e mafs justa p~

ticipação aos munic!pios na distribuição das Receitas Fe

derais e Estaduais, eomo requisito básico para a autonomia

econômica dos municípios ,bem como p atendimento das neces

sidades essenciais da população,visto que é no município

que o cidadão vive ,tem suas necessidades e gera as rique

zas da Federação.

EMENbA ADITIVA

De-SE ao art. 270, § 29 a seguinte redação.

Não incidirá sobre produtos industriali....

zados destinados ao Exterior, bem como a Entidades Pú-
blicas. '

JUSTIFICACXO

,..........1••"'.'.10,....... ,.110 -,

Acrescentar entes do termo "templo". "excluSlvamen.
te sobre os".

D1SPOS1TIVO ~MENDADD ~ Alínea "B", do mcas c 11 ,. do

,
Visa a Emenda dar maior e mais justa par

ticipação aos municípios na distribuiçao das Receitas

.Federais e Estaduais, como requisito t1ãsico para a autg

nomia econom.1ca dos munic!pios, bem como o atendimento

das necessidades essenciais da população,visto que ê

no município que o cidadão vive, tem suas necessidades

e gera a riqueza da Federação.

PLENÁRIO liA ASSEI-m LSIA NACIONAL CONSTITUINTE

EMENDA MODIFICATIVA

Art. Z~5.

CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL

EMENDA lPl6466·4
('J

fJ

rr;;~~;;":J

rrrr;;;""iEJ
FRANCISCO /lMARAL

a) -suprimir

b) suprimir

c) suprimir

EMENDA SUPRESSIVA

Dê-se ao art. 461 • a segúinte redação:

II-

DEPUTADO

PLENARIO

Visa a. Emenda dar maior e mais Justa parti

clpaçâ9 aos municipios na distribuiçã.o das Receitas Feder~

Ls e Estaduais, como -reguisi to básico para a autononu.a ec,2

nomica dos municIpios, bem como o atendimento das necessi

dades essenciais da população ,visto que é no município que

o cidadão vive, tem suas necessidades e gera as riquezas da

Federação- •

EMENDA lPl6462·1
t:

rr;~~~":J

ru;;Jã2J
FRANCISCO AMARAL

Embora a aprovação da nova Constltuição

Estadual deva dar-se por na i cr-t a s tne l es , dec ts ão tão

grave como esta deve s~rco ientemente adotada por
• ':::d ..-0?

!Raioria qualificada. ~

Pe:tde:tão o mandato o Governo e o s re

fei to que assumirem outro cargo ou função na adminis 

tração pública direta ou indireta, sem prévia licença'

do Poder Legislativo respectivo.

Dê-se ao Art. 61, a segu~nte redação:

EMENDA ADITIVA

EMENDA lPl6459·1
fi DEPUTADO

['J PLENAA10

Visa a Emenda dar os mesmos direi tos

aos cargos do Executivo e Legislativo.a respei to de~

S8 matéria, como medida de Justiça democrática.

EMENDA ADITIVA

.1.TO, ••,T,,~>Çl. --,

A redação desta alínea "b" tem cr-aedc problemas de
meerpre taçâo quanto ã extensIv.Idade do termo templos, ora d,.!!!.
pl~ando':a para todas as a t ava.d ade s dos cultos: ora restr~ng~!!.
do-a apenas ao local físJ.co. Ass~m. seria interessante que

B pr-Spr i e ccnar i rur çâc se expressasse melhor, restTJ.ng:mdo o

henef'fca c ao local de encontro dos fJ.é~s, mas. aanda , aSSlm.'

garent.andc a liberdad.e de culto. p'"

, ~

DISPOSITIVO EMEN'DADO' Alínea "c", do a t em XII!. do art.

12.

FMENDÁ HODIFICATIVA

Supnmir do texto da alínea "c", do item XIII, do
art. 12. as palavras: 10••• serão s eapre pagas ã VJ.S ta e em d!-

l!!~~~'--:J

tJ?i~'â7ã7l

11-

c) O Presidente da Repúbl.1ca, "Os Gover

nadores e Vice-Governadores, Prefeitos e ..Vi.:e-pref:itos e
quem os houver sucedido d.urante o mandato, sao eleg'~ve!s I!!

ra um só mandato consecutivo.

Visa ,à 'exemplo do que ocorre nos regimes

democráticos existentes no mundo, a reeleição dos executi
vos para mais um mandato, como forma de julgamento da adm!

nistração, pelo povo, mesmo porque democracia não signifi-

ca rotatividade dop~~

EMENDA MODIFICATIVA

pê-se ao art. 27; a seguinte redação

PLENARIO

uno'......;"lC..;IO

DEPUTADO FRANCISCO AMARAL

r.r -,-__ ......""CCW'...O/'''''... II'.. lo -,

EMENDA lPl6463·0
l:J

.....1..."" •••,..10/ .....0 ..' ..... -,

FRANCISCO AHARAL

PLENARIO

DEPUTADO

Dê-se ao art. 273 _, a -seguinte redação:

IV- Serviços de qualquer natureza.

§ 19 -o imposto de que trata o item I,c:obr~

do segundo planta generica de valores, fixados p:>r ato

do Poder Executivo, anualmente revistos ,será progress.!.

vo no tempo quando incidir sobre área não edificada e

não utilizada, de forma que se assegure o cumprimento

da função social da propriedade. -

§ S9 -Cabe ã Lei Comp1emerlta.r :
I -Indicar outros irnóv~is sujeitos 8'0 i~

posto de que trata o item I, excluindo-os,segundo sua

utilização efetiva ou potencial, da incidência de im

posto de que trata o item I do Ptrt. 272.

EMENDA lPl6460·5
fi
tJ
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nhea ro;" e, em seu lugar, colocar•• de terrenos oelOSOS serão
pagas na forna da lei.

JUSTIFICAÇ~O

(!J PLENÁRIO DA A.N. C. '~'''''''''cc~lIdoJ'....c.....lII

r.r---------- l , ITO' ....lTlflClÇ1.-- --,

EMENDA lPl6474·5
I'l FRA.'CXSCO A"ARAL

r,r lUlO'''''Il.. I<;AÇiO

f!!MiiB'~

[lfti;~JYJ

Os terrenos urbanos. quando não utaIa aados , são
propnedades que não exercem função social, justlflcando-se. as
s am, o pagamento de des ap rcpra eçâc de forma da Fe r-enca ada da Te _

gra geral que de t e rrm.na o pagamento ã vas ee e em d anhe r r-o, A
ecnseã nu çâc , po; essa razão. deve p erma t.a r- que a lel ordinâr18

disponha como ã indem.zação corr.espon~ ã desapropnação deva

,'ser paga. ~~

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art, SO

Inclua-se após a expressão Estados federados,
" as Le1S Orgânicas Munic1paJ.s e as demaa.s ãea.s",

JUSTIFICA'Ç1..0

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:Art. 62 ••••••••••••••••••••••

1 9 ... Inclu1r como 5 1 9 , do art. 62 o segum te e
renumerã-los. LeJ. Orgânica disporá sobre a
dnd m atuva popular e o referendo às le1s mu

nacãpaí.s ,

EMENDA JJ)ITIVA

CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL

JlUSTIFICAÇ~O

Com a previsão de Leis Orgânicas Municipais, não
tem sentido a proposta do projeto que atnbui ccepeaênca a sobre
in1c18tiva legiSlat1va popular ~e~endo ao Estado-membro,

~~

Dada a qualidade especial do Hun1c!pJ.o como ente f!,
derado e atuando em benefícJ.o de toda a população bras r te rra ,
a qual r-es ade seapce num }.fun1c{p10, deverá ele ser excluídQ
do pagamento da eencr ibuaçãc prevadencaârra como empregador,
A a't av Ldade scc aat desenvotvrda pela munrc LpaLrdade Já subsl
daa , scbreaaneree , os gastos da prevadênc i c social.

.e«>

n ....'.IOI........açb --,

DISPOSITIVO E1>IENDADO - Art. 266

PLEN;(RIO DA ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE

Acrescentar um inc1.so~ artigo -w; para con.!
tar que e vedado "ans tn'tuar ccnt raburçãc prevadencãâr-ta do e]!
pregado quando este for o Mun1cípJ.o".

mIENDA ADITIVA

rrr ...···b.JC...ldtlIVl1..,U"'-

EMENDA lPl6475·3
III

J cr';;"~

rrTliõ®J

D&-ae ao artigo 73 do Projeto de Constit.p.ção a reda

ção segw..nte:

"Art.73 - As Áreas tdetrollo11tanas e aa llicroneeiões
aão criadas, .modif3.cadaa ou extintas llor leJ.~ esta 

dual, ratificada pelas Câmaras U:~c.i.lla1s doa respec
tivos Munic!pios-. -

JUSTIFICAÇãO

:A desneces::;úio; porque aatttral, J..ndicar que as heas
Vetropol.J..tanas e as MJ.crorregJ.ões são COIllJtitlÚa.as por Be"Tllpa 
mento de tiunic.í,p3.0S lw"tZ'of'.ea. Se Dão conutJ.tw.rem aBrUJ?a.::lento
não são J.i..IIÚtrofes e se não são llmÍtrofes não podem ser agrupa
mentos e, VJ.a de conseq$cia, não podem ser áreas ou mJ.CX'orre
eiões •

De outra J;larte, .Para atender ao »rmc!pio da analogia,a
J.ei entadual que Ct"3.a, lilocU.f1.ca ou extinSue as k-eas bietropo1J.ta
nas e as l~crorregiões devem ser :r&t3.f'~cadas pefee câmaras t.runi
c1»a1s. Oblõlervar-3e-&, 8SSJ..lIl, solem.dac1e semelhante a que se exi
se ,por ocaeaâc da orJ.açiio, modJ.f'1.cação ou. extwção das ReE!ões de
DGsenvolV3.Clento Econô.m.ico, isto é, a rat3.i'3.cação da lei fet:eral
pelos AsseJ:1blé~as Legislativas dos reB,Pect3.vos Estados-.m.embros.

Sala das Sessões,

~

l ...e'..........oçb --,

As Leis OrgâJucas Mwucipns têm" Status" de
Constituições Mun1cipaJ.s, por 1SS0 devem constar expressamente'
do texto com a mesma ênfase confenda à Const1.tu1çâo FedeTal

as Consqtuições Estaduais. /'2
~~

EMENDA lPl6471·1
~I1Stitw.nteFRANCI.)'CO 'AtWux.

C'PMDB=:J

rruiô'â7ãiJ

Acrescent.ar ao art. 51, m81S um item. o terce.!
TO, t'OIll 8. segurrrte redação

DISPOSITIVO EMENDADO Art. 51

Os bens púb1J.cos Só devem satJ.sfazer aos mre
resses da ccmumdade por ocas râc de sua ut111zação Não devem '

atender aos an teresses estritamente pravadcs conforme vem oco.!:
rendo. Sendo ass aa , Justifica-se a restrição imposta ao seu uso
por parta cutares , pois com o resultado da arrecadação obtem-se'
recursos para outros Fans de mteress e público. A gratu:ldnde,co
.0 exceção, está peref ezda para as enerdades as sa s tencaads e se~

pre que houver interesse públ1c~~;mente jusUficado.

~~

JUSTIFICACJ.O

III - Pennítu o uso gratui to dos bens públ1. 

cas. salvo se destinado a errtadade ass1Sten 
cu1 ou se houver arrte res se público devidamente Justificado, deE
de que observadas as ccndaçêes da le1

EMENDA lPl6468·1
fJ FRANCISCO AMARAL

r.r nuO,.luu".. oçh --,

r.r tU... / ..UIT"IC.~io __,

flY~~~"~

ffii~~

DISPOSITIVO EME~DADO - 5 S9 do Art. 273

Suprimu o 5 59 do art1.go 273.

EMENDA SUPRESS!VA

RI DA ASSE~IBLI!:IA !IlACIONAt CONSTITUINTE

CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAl

Quem melhor sabe e conhece da capac1dade contr1but.!.
va dos munJ.cípios são as autor1dades loca1s, ou seJa o Prefe.!.
to e os Vereadores. Portanto deve ser deles a competência p.!.

ra fixar as alíquotas de seus 1mpostos, não as submetendo a
qualquer lJ.MJ.te estabelec2do pelo legJ.slador complementar.

A diversidade das peculiaridades locais, espec1.
mente as econõmJ.cas. ê tão grande que, no caso cspecíf1co, ~
ve-se cxclUJ.r a eXJ.gencia de leJ. complementar, Já que seus a!!
tores, além de distantes desta realidade, não conseguirão e.!!

contrar um 12mlte satisfatório.

~

EMENDA lPl6476·1
(I CONSTITUINTE FRANCISCO A"ARAL

:3::3.ste, às V'ezes, l1scas:>_dad.e do:! nu.:erá:r1::l :c::'c. c e..:cCL.~ão
de al.:.uns pro...-=a::.<lS :.=ó;:;r1.oa e ea:;cc!ficc=> C:e ue:: ~r .::.....::1__ :::. c.:...:.J.
n;JJtra~ãa .cU.'11.C1.4õaJ., ~Q'::z.::.t!S eS:õ'i!S qt.e sa ãc're.. e=...Jt;:: 1.\1 ~~
J:'J.oc.o r...:::.quela. aa::m~st:t'a.çao. Ât:CJ..::!, scr...a. :t.:- .. el'e:::...;..:te :.-e.l.",=-l.'tJ.:t'
que o ~unJ.C!::?10 UlstJ.tÚo.. u.:::.~ co~trJ.b ....ição es_,ac:f:::.ca .;ac. CO~ll'
taJ.:J des;ec83, e:u.:""J..:lc.o-se a pc.rtJ.Cil'IlÇE.O !la cL &l'o, cor::. o 'quClrw;:."
de doJ.s terços e:l sua aprovaç(io, para ql..e Il::LJa ::310= rc__=c.::en
tat3.v1.d&de e:.. sua i.·ll:;t3.tm.ção.

~~

PLENÃRIO DA ASSE}lBLSIA NACIONAL CONSTITUINTE

lUTG.......l'I ....~...-----------r

Acrescente-sc na. 5eção I do CapÍtlÜ.o I do ~!tttlo '''''11 ua arti-
go COIll a seCUl.nto re açé.b;

ftArt. ~;~~:~~~~..;~~~;;~~~;~:~~àoc~~o_~~~:~;:t
prios CJ.rCUIlacrJ.tos à V1.4ênc3.a do I:18.:1do.to .:io E::ecL.t3.vo, âea
de qus tal co..U'rJ.buição e os lll'05:'~S a ql.e se tie .. tL:(l De=
js::!. aprovados por dOJ.6 terços d03 Lc~b~c:J L.:J, Câ:....ara : t....lJ.CJ.
'pal".

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO ALTERADO - Inciso I do art. 292

Substituir o termo "receita de natureza tr1.butá1;'iã'
por "rece1.ta de J.mpostos".

"' .~r.........'C(l....le"IIlt1..., .. _,

EMENDA lPl6473·7
III CmSTlTUlNTE FRANCISCO AMARAL

~-se ao art. 66 do Projeto de Constituição a eegain
'" ~aação;"

-Art.66 - Compete aos Ltunic!»ios:

:I _ p:rivabvamente:

a) 1egisJ.ar sobre assuntos de inte:resse municipal.
predDlD.i.nante;

b) ÚlStituit" e arrecadar os tr3.0a.tos de sua compe
tênc3.a, bea OOl:lO a,plloa:t' as suas rendaa,sea pre
~tÚzO da obrieato:oiedade de .Prestar contas e
1'labucar balancetes nos .Pt'azos t'uados em. 1eJ.;

c) criar, argElIlizar e sUllrimir ]lJ.str3.tos na forma
estabeJ.ecida emLei Orgânica;

d} orga.:ti.zat' e prestar serviços ptÍblicoa de »redo
ll11nIlnte raeeeeeee looal;

e) 1Jt'o.mover adequado ordeI1aJ;len.to territoril1J., .me..
diente planeJaaento e contro2e do aao,parcela
.mento e ocupação de l.liIóve2 com. de.ct1.n8ção orba_
%Ia!

~) .manter, COlIl a Cooperação do .Estndo , os progrB,
.::aas de alfabetuação, IQ:'~-e3cola e o ensino de

J;Jrime1ro ~at1;

8) J;lreetnr , com a cooperação da União e do Estado,
4)8 se:rviços de atenção primárJ.B à aa&ae da po
,paJ.ação;

n- 811111et1vameD.tez

a) :to.mentar a ;rodução ~ro'pe..9.~ e ou!;!Oizar o '
abastecimento ~bano;

b) iJDplantlU' proE;l'amas de conetrução de moradias,
b8Jl1 como ,P:'omover a melhoria das condiçües ha
b1tacionaiB e de saneamento bd:sico da »o»o.1ação

c) ,PrOmover adequado ordenamento terrJ.torial, me-

=;9$l'~;;~::: ~~:ir~;: ::s:-e~ç~:r:~
d) explorar diretan.ente ou, .mediante concessão os

serviços pl!bl3.C06 locais de gás co.mbust!vel ca
nalizado.

m - .POr delegação'

a) os tJu.n1c!,Pios 'poderão ,Prestar serviços de com-
• petência da Um.ão ou. dos Estados. desde qlle haja

a oompetente de2egação, .mas somente Q farão
ql18Jldo lhes forem atriba!dos os recursos neces
sários pelos delegantes.

JUSTIl1IOAQXO

Um. doa lIlaJ.oreB~p:t'oblemas a nível munici»al ~ estebe1e
Cler a com,petência do ente local de for.ma clara e ao meSmo teJ:1J;lO
resa.mida.

j, maneira encontrada foi div3.d1.r a com'petêncl.Q em. trÊ!'s
es,Pácies, ou seja, ,Privativa, supletiva e llor delegação,agrupBJ:1
do-se DaS duas pri.meiras os assantolJ mais COJlluna e qlle deverão ,
o~igato:riam.enta, ser at~iba!doB aos Munic!'pios. Na teZ'ceira e9
pécie, pot" delegação, llela BJaleriênc3.s dOlBsaado, foi esta permi
tida, »orém. como o é da União ou. do Estado,estes obr3.gQror:r.amente
deverão repaS13Br os recllt'sos .necessl1:rJ.oD.

5al~

O temo "natureza tr2butâr1.a" ê amplo, p01S se ref!.
re a todas as espécies de t:r1.but:os. Assim inclui as taxas e
contr1buJ.ções que, por suaS naturezas ressarci tôr1.as. obrJ.ga':2.
riamente, têm suas arrecadações vinculadas a determi.nadas de.!

pesas.

Portanto a v1.nculação vedada deverá ser apenas às

receitas dos 'mpostas. ~

r.r
nnO

' .lut 'l1, IUÇle --,

'EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDA - 55 l'l e Z9. fiE" "CAPUT" do
Art. 261.

.Acrescentar no texto do "caput" do art:~go, após
"Distrito Federal", "e os Nun1Cípios". _I

Acrescentar ao final da redação do § l'l "e Câmara
Municipal".
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Acrescentar ao f~nal da redação do S 29 • "ou pelo

Municípl.O e o 1l:llPOStO estadual exc Iuarji rapesco adênt rcc 1D.§..
tituído pelo Mun1cíp1o".

EMENDA lPl6481-8
f? FRANCISCO "M'""I

f!l PLENÂRIO DA A. N :~'.U"'.'.~M"'••hn."'nb>

JustifJ.caçãc

o lastro do aaauema de tomada de contas é a contabJ.
Ladede , são seus regJ.stros os dados básJ.cos de pontro1e das fJ.

nanças púb1J.cas.

A competência resadcar deverá também ser
-estendida, por isonom18. aos Mum.ci'pios. tendo estes, pOr't~

'to, t't'atamento idêntl.CO aos demais entes federados.

Poderão, assim, os ~fun1cípios utl.I1Zar como fonte
de recursos determinados fatos econômicos. ainda não tr1.but!.
dos, peculiares às suas regiões.

As al'tcrações dos parágrafos apenas mpa ibilizam
as suas redações CObl. o "caput" alte!,·.".ad~o~.-,-'...,;;==,--

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDP..DO - LETRA "C", U., DO § 19 DO ART. 461

Substituir toda a redação contida entre os

termos "a paztiz de" até "ecrt., 211" por "entrat:ã em vigor na da

ta da publicação desta Constituição".

O ProJeto da ConstJ.tuJ.ção daecrrmme contra a ccn

tabJ.lJ.dade quando cnut;e a fJ.sca1J.zação contábJ.l, que é o ponto de

partJ.da e o lastro da fJ.scalJ.zação fJ.nanceJ.ra, orçamentárJ.a, cpe

xecacne t e patrJ.monJ.al.

A dJ.scrJ.mJ.nação. além de J.lóg1ca. é anjueue , Afas-
tá-la é o cbje t avc da emenda.

JUSTIFrCACXo

PLENÃRIO DA ASSE~lB I1'lIA NACIONAL CONSTITUINTE

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - ART. 257

A situação financeiza dos MuniclplOS é tão

precária e tão" pública que independe de maiores comentários

não nã dúvidas que eles necessitam já de um incremento de suas íon.
tes de receita.

COmo o Sistema Tributário só entrará em vi

gor em 1989
f

propomos que a transferência do FPM passe a vigorar

itcediatamente após a publicação da COnstituição, suprimindo as

sim, em parte, aquela dBfiCiên~

UllftUllfllflCl.Ç.Õ' --,

EMENDA ADITIVA

- incluir (las Oisposiç~es Transitórias do Projeto de ConstltuiçJo,
o seguinte dispos1t~v.o,&-l\.ck CR1,..,~

Art. ~ Fica assegurado aos substitutos das serventias judiciais

e extrajudiciais, na vecâncfa , a efetivaçll'o no cargo de
titular, desde que, investidos na forma da lei, contém
mais de dois anos de investidura na tunçãc ,

termos

Inclua-se o § 4 q no art1.go 55. nos seguintes

Adite-se maus um ãncas c ao art1go emendado para fl.

cer- const;do "contribuições prevaseas nes-ta Const:~tu~ção". -

JUSTIFICAÇ~O

A emenda reproduz o § 2V do artigo 13 do anteprojeto aprova

da pela Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público. -

Os substitutivos são egressos do quadro de escreventes jura
menta dos da Serventia, e que já prestaram concurso público na for:
ma do art. 97, § III da conat í tuí çãc em vigor A nomeação do substi

tuto na forma estabelecida pela proposição, obedece aos critérios 1

para o ingresso nas carreiras da Magistratura e do Ministério Públi

co A primeira investidura nestes casos,se dá por concurso público:
respectivamente de Juiz Substituto e Promotor Substituto, com escen

dência na carreira através do mérito e antiguidade. -

Atualmente, os serventuários, especialmente os escreventes nc
meados. não dispõe de um plano de carreiras e de nenhuma outra garan
ria quanto a permanência na função. Por analogia e especialmente", 

por equidade, o mesmo tratamento de ascendência na carreira. dispen
sede aos Membros da Magistratura e do Ministério Público deve ser -;

dispensado aos servidores da justI,ça.

De outro lado a garantia da eret.tveçãc no cargo é aspiração de
mllhares de escreventes e serverrtuãr tcs que, apesar de despenceree
seu es forço na administração da justiça I não encontram.se aparados
judicialmente, uma vez que o artigo 208 da atual Constituiçllo, in
troduz.1.do pela ElfIel1da Constitucional nQ 22 de 29 de junho de 1982.

em sua redação vaga a ambIgua permite interpretações distintas, co!!,
forme se pode ver do Recurso Extraordinário n2 I09.037H5

Em Santa Catarina foi criada a Associação dos Oficiais Maiores
e Escreventes Juramentados Extrajudiciais do Estado de Santa Catar,!
na • AoF'EESC, que na defesa de seus associados, em louvável esforço

de organização social, conseguiu, em breve espaço de tempo, reunir

mais de 20 000 (vinte mil) assinaturas de apoio às suas reivindico!
ções , como se observa das relações anexas

O mesmo esforço foi realizado em outros Estados da federação, e

por caracterizarem-se pela justeza de sua reivindicação, deve ser 1

acolhido por esta Assembléia Constituinte.

tJ!M;;;'''~

fui;;"0nJPLENJ\.RIO

SENADOR CHAGAS RODRIGUES

li ••• seis meses ••• "

PLENJ\.RIO

Leia-se:

" ••• oito meses ••• "

Ao art. 175, § 39.

o Presidente em Regime Parlamentarista não pode

impor PrimeirO-Ministro à revelia da Câmara. Quem não ti
ver a confiança ou a aprovação da câmara não pode covec-,
nar

Suprima-se o art: caput e parágrafo único.

SENOOR CHAGAS RODRIGUES

Onde se lê

JUSTIFICACl'I.o

Emenda Modificativa

Emenda Supressiva

Ao art. 113.

EMENDA 1Pl6483-4
tJ

r..- I•• r~J."I"''''.~lO _,

~ 'LI.'"'c/cOM"ll'JIU'C'.'1I1~ ~E·~~';B~

tr;i/~':N

Para melhor s~stematização e também para

deixar claro e expresso que as demars ccnta-Ibuaçêes , que não a

de melho'l'J.a, são espêeaes tT3.butân.as e, portanto, devem se su.!!.

meter às regras e prmcfpa.cs trl.butár1os. há que as J.nclU1r no
Sas tema TributárJ.o e, especaârcenenre, no ar-cago reâecacnadc às
espêcaes de t.rabuco, ~_

~~

DISPOSITIVO EMENDADO Art. 55

EMENDA ADITIVA

l:J PLEN~R10 DA A.N.C.

EMENDA lPl6479·6
l:J J-RANCISCO AMARAL .=.

• .U....'.fccM'nhf.u.co.,.d.

§ 4q - Sem prejuízo do da.snos t c nos 55 z s e
3 q , poderãp os Estados. através de c r

ganl.smos especaat.aaadcs , prestarem esai s eên 
eia técnJ.ca aos MunJ.cípJ.os que as s i m o sohe!,.

t arem,

JUSTIFICAcAo

Seis meses para a exoneração de Primeiro-Ministro

eleito e que tenha a confiança da cãmara, é prazo muito

curto. Acresce que a redação aqui proposta está de acor-de

com emenda nossa ao art. 166.

Em anexo 22.331 assinaturas

JUSTIFICAÇÃO

SENADOR CHAGAS RODRiGÜES

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

SENADOR CHAGAS RODRIGUES
.LI.... '~/c~M".;;.,IY.'p.'lIlo' _

PLENJ\.RIO

EMENDA lPl6484·2
tJ
[ll

Com a mctusâc desse da sp eaa tn vo cbj e r rva-ae
colocar órgãos têcmccs especaaãa aadcs ã drspcsaçêc dos Munlei

paos carent.es da eeseasc'ra a l.ndl.S.pensâvel para a reahzaçâo

das ccapecênca es que lhe são CO~~

f!J PLENÁRIO DA A.N.C:~u••,oJCCM'nl.IIY'c.M'nlo

Emenda Supressiva

Ao aee , 179 1 incisos II e VJ:.

Nos incisos mencionados} suprimam-se as seguintes palavras:

..... Sob supervisão do Presidente da República ••• "
(inciso II)

com supervisão do Presidente da Repúbl~ca ••• "
I '>1"'- ~CI' l/I J

JUSTIFICAçl'I.Q

EMENDA AO ART. 145

inclua-se, depoJ.s da expressão "neeõeace c:mheci-

mentos" e antes da palavra "jurídJ.cos", o vocábulo "ccntébeas" •

Justificação

o TrJ.bunal de ceneee , come o nome esclarece, des
txee-ee , baaz.camantie , a tomar contas dos que gerem da.nhe r r as pú

bl1.cos. O anat.rument,a fundamental para 'reaâ aae r esse obJetJ.vo é a

contab1.lJ.dade. Os ccnhecamences ccn tébea s são a alma da tomada de
ccn eas ,

EMENDA AO 1\RT. 137, AO § I! DO lUtT. 138 E AO lUtT. 141

Inclua':se depo~s da palavra "f1scal~zação" e antes

de "finance~ra", o vocábulo "contáb~l".

No Parlamentarismo, não se justifica tal"supervisão".
O Primeiro-Ministro, pode elaborar Programa de Governo e Pro

jeecs Orçamentários e enviá-los ao Congresso.

o que não se entende é a razão de ser de o iJ.R.U-

broJsto da ConstJ.t;UJ.çào não ter anc Iu Idc "ccnbecan-eneee ccned-
beJ.s;'. no J.nicJ.Q da lJ.sta dos pré-xequaeaeee cuã tiureaa do art. ~

Trata-se de J.mperdoável eeueeãc, que a justJ.ça J.m
p5e seja suprJ.da. t o que prop5e esta emenda.

A dJ.scrimJ.naçào contra a contabJ.lJ.dade c:mfigura
"non eensee-..,,:,,~sob o ângulo do mérJ.to porque sem contabJ.1J.dade não

há competêncfra para rea1J.zação da ampoz-tierrte tarefa ccnaeaeucaenaf ,

Com vaeees à classe QOS profJ.ssJ.onsJ.s da contab1.l].dade a discrJ.m~

nação agrava meas , earnendo-ee menos eceaeévef , Esses profJ.ssJ.o

naae realJ.zam função públ~ca relevante, controland:! e calculando os
tributos que a empresa paga aos três n.ívea.s de governo.

A aprovação da emenda será a reparação da d1scr1
euneçãc, de t::ldo J.ncompatível com o espírJ.ta de justJ.ça. qUE!. deve
ser a ~lma dê! "Lex Legum".

tJ!Moã""-SENADOR CHAGAS Ro~i'i:"GUES

'~I.i..'.'colIll.loJ'II"'''llllo--------,
PLENJ\.RIO

EMENDA lPl6485-1
['J

DISPOSITIVO EMENDADO Art. 6S. 5 Iim cc

EMENDA MODIFICATIVA

Inclua-se apõs o vocábulo renumeração o s eguan te
texto. dos agentes pol1tJ.cCls 'refe ra dca no "eaput" será Eaxa

do na ccnseaeurçãc de cada Estado Federado. -

JUSTIFICAÇÃO

A renumeração do chefe do Executlto MUnlCl.nal deve
vmcutar-ee a Lrnu t e , a exemplo do que ocorre tom a renumeração

dos Vereadores. ~
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JUSTIFICATIVA

UI - fi organização, o funcionamento e as atribuições

d~ Banco Central do Brasil e denars institui-

caes financeiras públlcas e privadas.

11 - ••••••••••••••••••

NOVA REDAÇA:O: Art. 328 - •••••••••••••

A falta de definição,. em lei, da organização, funcionamento

e atribuições das instituições financeiras, possibilitou que até o m~

menta o Manual de Ilormas e Instruções do Banco Central mantenha

branco o espaço reservado à definição scbre o BA5A e o BNB, o que tem

acarretado transtornos à atuação dos mesmos.

A sociedade acompanha, perplexa, as denúncias rela

tivas a salários e vencimentos exorbitantes, em todo (1 País.

Esses privilégios remuneratórios. que beneficiam d,!

terminados serva.dores ou determinadas categorias funcionais, .9.
correm ejn detrimento dà maioria absoluta que sobrevive com bal-

xissima ~etr1buição de seus serv tçcs ,

E de mister se estabeleça, por conseguinte, o termo

de referência lJ.mitativa

üe- qualquer modo, impõe-se a disciplina constituc1"Q
nal par-e obstar à continuidade de privilégios, concedidos a pe.§.

soas ou grupos.

quenta) vezes o sFu valor, para os servidores fed!.

rars , estaduai.s e municipais.

JUSTIFICACno
PLENÂRIO

SENADOR CHAGAS RODRIGUES

Inclua-se depois da palavra "euãa.tcraea'' e

antes de "financei;8s", o vo~ábulo "contábe1.s"

A al..l!htor~a está tão v1.nculada à ccneeba-.
1113.ade que quando a palavra "aud:Ltoria" aparece em qualquer texto

sem qual:Lf:u:a1avo. subentende-se, por e11pse lóg1ca. que é a contA

b1.l. Essa a verdade que tem curec livre Tio quadro da reahelade

brasileira.

EMENDA AO ART. 139

JUSTIFICAÇÃO

EMEI'IDA lPl6488-5
f!J
ror-----,--- .~.d~lc/nllll.lc/ll"'~Ullllo, _

rrr---------- uun/.uI11PIl:&çla

•
r;;;;')
lli"!~~JEJ

fC';~';;':J

fui~~-mJ
PLEU""'/c~.'..lal'"ICa~'Slb, _

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: ART. 32B, INCISO IV.

Adita ao inciso IV a seguinte expressão: .. E démals instituições finan•ceiras oficiais".

Há necessidade de que haja instrumento legal que impeça

as Instituições Bancárias de continuarem exercendo pape~ concentrador

de renda, cem a transferência de poupança das regiões com renda infe

rior a média nacional para outras de maior desenvcâv.íeentc , como hojr.

acontece especialmente: com B rede privada no processo de captação de

dep6s1to I aplicação de crédito.

IV -Bequisitos para designação de membros da diretoria

do Banco Central do Brasil, e demais instituições

financeiras oficiais, bem como seus impedimentos a

pós o exercício do cargo.

JUST1F"lCATIVA

fiá necessidade de formalizar em lei os requisitos "b'si...

cos para a designação da diretoria de todas instituições anelais para

se evitar o preenchimento desse~ cargos por pessoas incapacitadas para

o desempenho dessas funções

II - .•

III - ..

Nova redação: Art. 328 •••

Emenda Aditiva

Acrescenta novo. Ar1:igo ao Título VIII capítulo IIl.,;n.-..d..c.. (;1S"')\betl:..

Artigo - As aplicações das Instituições Bancárias, em regiões coq re.,!!

da inferior à média Nacional. não poderão ser inferiores aos

depósitos nelas captados.

EMENDA SUPRESSIVA/AOITIVA/MOOtFICATIVA

DISposiTIVOS EMENDADOS:

T!IULO X - Disposições Transitórias

InOlO VIII - Da Ordem Econômica e Financeira
CAPl!U..o.In - Do Sistema Financeiro Nacional

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

O texto emendado constitui norma permanente do funclon.!
aento do Sistema Financeiro Nacional, não cabendo, portanto, sua in

clus~o nas Disposições Transitórias Por outro lado, é d1spensável c,E

mo Inadequado tecnicamente para o texto constitUcional a especifica

ção de um dos componentes de um conjunto, como no case co Banco do 8ra
s11 em relação ao Sistema Financeiro Oflcla!. No texto sugerido, ape-.
sal' de não expllci teçêc daquele Banco, o mesmo continua contemplado
por ser uea das instituições financeiras oficiais do País.

1) Suprimir O parágrafo IR' do Art. 466, do Título X-Das

Disposições Transitórias;

2) InclUir; no Título VIII, Capítulo lU - DA Ordem Eco
nômica e Financeira, Sistema Financeiro Nacional. artigo a ser nur1er;
do com a redação modificada do parágrafO' 19 do Art. 466, como seglJe:-

"a aplicação dos. recursos destinados a operações de cr!

ditos de fomento será eretuejrc através das instituições financeiras ~

ficiais"

f PLENARIO

EMENDA lP16497-4 .~•. ......,
~CONST1TVINTE CARREL BENEVIDES

~----------'..TO/....T"IC ...~1Q'----------__,

EMEI'IDA lPl6496-6 '"~'------"""Jr.r:;:o,---,
~ COOSTlTUINTE CARREL BúEVlOES . C-Ph.o -1

EMENDA lPl6495-8
I: CONSTITUINTE CARREL BENEVIDES

"'- TUtO/Il""m~_-- ___,

fIfi'~;'''~

f2V;~7ã7J

aos go vez-ncc e. !':!ple:::entaçãc de ~l.H::ic~:; que r-âc eonacg-..:.f.

,ram sair da retõrica.

A presente emenda visa constituir o passo inicial
da reversão do processo de concentração de renda. impondo

A exigência de que o imposto deva ser não cumulativo

restringe p~r demais o, alcance do dispositivo, ficando a competê.!!.
cãa res.í cuej praticamente veaã a.

Com efeito, dificilmente poderia ser concebido um o~

t rc imposto do tipo IPI e rCM, os únicos que temos na categoz:ia

de Impoatc sobre o valor agregado.

Se quiséssemos, por exemplo. utilizar a competência
residual par-a criar o Imposto sobre Patrimônio Liquido.. haveria
o ebet écurc de fazê-lo enquadrar-se na condiçtlo de ser nãc cUIIILJlat,!,
vc e o .resuj tado é que o imposto não poderia ser criado e se o f02.

se teria rendimento baí.xfss íno ,

JUSTIFICATIVA

Incluam-se no Projeto de Constituição, no capítulo
II (Da Seguridade Social) do Títula IX (Da Ordem Social) os

seguJ.ntes dispositivos} .ou..elt- eGU-Ót"

"Art." Fica instituído fundo de nat.2
reza especial destinado à indenização do trabalh.e.
dor. em casos de desligamento das empresas e ã coE!

plementação de aposen.tadQria.

Constit:ui realidade inquestionável o fato de que
:> trabalhador brasileiro ê mal remunerado. Todos 05 govef:
nos têm enfat1zado a necessfdaôe de se implementar a poli.
tica econômica. obJetivando ã promoção de uma melhor dis
trJ.buiçào de renda no Pais7 todavia, tais politicas ainda
não pasaazam das intenções. ~

• "§ 19 Constitui~rã receita do fundo de

que trata o~ deste' artigo. contribuição anual

por parte das émpresas equivalente a dois salá
rios !?Or empregado, conforme dispuser a Lei.

§ 39 As contribuições das 'empresas
constituirão despesas operacionais para fins de ~

puração do Imposto de Renda. de acordo com o t'tm~,

nho da empresa, na forma d,a Lei.

§ 49 O Fundo de que trata o~ de.§. •

te artigo a~carã os recursos disponIveis no, fi
nanc:iame~to d:.s:klvirnento das empresas. -

, g=~=~=~=~=EJ",,~ª=Ç=ª:R

§ 29 As indenizações # na base de dois
salários por empregado e por ano trabalhado,bem a.§.

sim as complementações de aposentadoria. serão r~

gUIadas em Lei.

~ Suprima-se 110 artigo 261~ parágrafo 10, a expressão
"não poderá ter natureza cumulativ'\,.e".

EMENDA HOD~FICATlVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: Art. 328, Inciso UI

Adite ao Inciso III €I seguinte express:to: "e dem,ais instltu.,!.

çries. flnancei,:as públicas e privadas·.

[-'lPLENARIO

~_--_--~-_-'nT<V_~

EMEI'IDA lPl6494-0 ,,~., .....,
fJ CONSTITUINTE CARREL BENEVIDES

crr ~__ TUTO/.ulT .. lC..,.l.' ~

crr------ PLll.J.. o/ccll'ulD/l"'CO""do, ~-

tTPM~;"'~

fSi;;JFJ
SENADOR CHAGAS RODRIGUES
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Por razões que são sem razões, o ProJeto

da ConstJ.tu1ção marg.1.nal1.zando essa realJ.dade. ceuue do peeceaec

ora emendado a audJ.ton.a contáb1.l.

Inclua-se depoJ.s da pâlavra "rasceaaeeçêo« e antes
de "f~nance~ra". o vocábulo "contábil".

EMENDA AO ART. 137, AO § le DO ART. ~38 E AO ART. 141

Justificação

~Me-s~s=~u~~l~~~teemenda ao projeto)

"Art. ( ••• ) Extingue-se, nesta data, o pagamento de

penaõee ou subsídios. e demais vantagens concedidas
em funç~o do exercicio do cargo, aos ex-presidentes,
da República, ex-ücvernaríor-es de Estado e de ex-wre-.

fei tos Municipais".

JUSTIFICAcno

As runçães Inerentes ao exercjc íc das chefias do P.Q.

der Executivo, quaisquer que sejam os nfve.ts , não se caracterizam

como carreira ou atividade profissional, em cujo término, e após

decênios, ensejariam o direito à inatividade, e como tal, o direi
to merecido à aposentadoria ou penêão ,

Descaracterizada essa eventual prerrogativa, desca 
racteriza-se também a idéia de pagamento mensal de subsidies a
ex-Presidentes da República, ex-Governadores de Estado e ex-are 

feitos HunicipaLs.

Em realidade, a legislação que instituiu a vantaqem ,
em prol dos dirigentes referidos, configura-se como ato proibidõ....

de liberalidade, tanto mais que fere princIpios elementares de

isonomia constitucional.

I:: inconcebivel o privilégio deferido como prêmio, em face de bom
ou mau desempenho administraHvo. mas pela s6 r az ão do perlodo 
aliás curto periodo - em que determinada pessoa exerceu, sobret.!!

do nos últimos vinte anos, menos que um mandato popular, senão

a caricatura biônica. do autoritarismo.
f

EMENDA MODIF'ICATIVA/ADITIVA

A dJ.scrJ.mJ.nação, além de J.lágica, é anjusre , Afas-

tá-la é o obJetJ.vo da emenda.

o Projeto da constJ.tuJ.ção dJ.scrJ.mJ.na Contra a con
tabJ.IJ.dade quando eeuee a fJ.Bcal.3.zação contábJ.1, que é o ponto de
partJ.da e o lastro da fJ.Bcal:l.zação {J.nance:l.ra. erceeeneées,e , ope

racional e patrJ.monJ.al.

EMENDA lPl6491-5 ...., -,
t: Consti tuinte Raimundo Lyra I fleíiTj7ff]

I l'1;;;r@-

EMENDA ADITIVA

Modifique-se o inciso IIl, do artf. 86, aditando-se

lhe proposição, nos termos seguintes

o lastro do axaceme de tomada de contas é a contab~

IJ.dade. são seus regJ.stros os dados básJ.cos de controle das fJ.

Danças públJ.cas.

A om:l.ssão tetn força e efeJ.to de pecado L.Q.

Art. 8G.: •••••• ••• ••••••••••••••••••••••••••••

III _ vencimento n::l.o inferior ao salário mínÍmo vi

gente para o setor privado, nem superior a 50 ( ci!!,

EMENDA lPl6490-7
('l Constituinte Raimundo Lyra

fi p 1 e n á r i o puu,"o/c","I.I'''''C.II'ub

go, deve ser afastada.

"' 'llrO/I"''''1C4~1., ____,

EMENDA lPl6489-3

I:
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EMENDA lPl649B-2
tJCONSTITUINTE CARREL BENEVIDES

:AJSTIFICATlVA ~IFlCATIVA

DISPOSITIVOS EtellAOOS ART. 277 I It-ClSO I I ALíNEA Ire"·

Acrescenta a palavra fJ.nanceira à alínea ''C'' do inciso I da artigo 277I que passa

a apresentar a seguinte redação:

Art 277 ••

a)

b)

f'lPLE'WlIO

'~Jd.'O/C''''U'O/IUI<.",.,l:.

eevA IOJIFICATlVA

No ttonerlto em que se exercita. o aprimoramento derr.Clcrático no

texto constitucional, em a seoreseêc de termo esserelredc constante no

artigo 412, inciso I, da Constituição vigente, que deu flndamentação pa

ra e-expedição do decreto 1. 164nl, (JJe expropriou o patrimônio flS'ldiá

rl0 das 1Jo1dades Federativas da Amazênia, por nova redação de seu cor _

respondente artigo 52, Inciso I do projeto de Constituição, não tem ca

b!tnento a permanência de tal IIOtlvação.

A inplanta;:ão de una infra-estrutura de transportes racional e

eficiente, integrada pelas vária modalidades é 1nprescindivel para a oti
mização dos recursos e ordenação na ação conjunta entre l.kl1ão, Estados e

M:nic!pios.

Assim, o Pla'lo Nacional de Viação, com as metas para o sistema

viário do país, seria o instrunento principal de planej<rllel'ltobásico do

setor de transportes. refletindo no seu corpo, as linhas EStras a serem

seg.JIdas.

c} dois por cento para aplicação nas regIões Norte e Nordeste, através de suas

lntitulçães financeiras oficiais de fomento regional.

~

A definição das instituiçêles financeiras oficiais de fomento regional

como repassadoras dos recursos adicionais destinados às regiões Norte e Norde~

te é lI'JlB. garantia de sua destinação 80 apoio e sustentação das atividades emp~

sartaís e a formação de Infra-estrutura econêntca.ccn sua contínua renovação I

através do processo dinâmico de amortlzação/reapl1cação do crédito.

'~''''AIO'co~,,"l.J,u'~.''''.to

BeIJA KllIFICATIV~

DISPOSITIVOS 8el:\AOOS' Art. 328, Inciso I

Adita ao Inciso I a seguinte expressão' "asseg.n-atlo às instituições

bancárias oflciais acesso a todos Inetneentos de mercado financeiro".

tCNA REOAÇlIo: Art.32B - ••••

EMENDA lP16505-9
f'l ctt§!!TIIINTE C8!!l!EL BHEy!OES

('J PL"""',O

EJoeVA IOJIFICATlVA

Titulo IV - capitulo II - Artigo 54 - item xx

9.bstituir atual redação por:
XX _ Instituir t.II1 Conselho Interministerial de Aguas, vinculado a Presidência

da Rep(blica, que será responsável pela política nacional de eprcvefte 

sento dos Recursos Hídricos

f'EENAAIO

Ete{)A t-OOIFlCATIVA

DISPOSITIVOS EJ.E!'DAOOS ART. 284

Altera o caput do art 284 que passa a ter a seguinte redação

Art. 284-A execução financeira do orçamento da União será ete

tuada pelo Tesouro Nacional, tendo corno agentes pagadores o Banco do

Brasil e. nas áreas de sua respectiva jurisdição, os Bancos Regionais •

Federais

.lJSTIFICATIVA

I - A autorização para o flSlClonamento das instituiçZies f1nance.!.

IaS, bemcoroo cios estabelecimentos de seg.Jro, previdência e

capitalização, eeseçoraoc às instituições bancárias oficiais

acesso a todos instn.rrentos de mercado financeiro

Há necessidade de se assegurar aos bancos oracraís o acesso a todos

instn.rnentos de .ercado financeiro disponíveis pelos beocoe privados, para pe!.

miUr, especíatseete aos bancos regionais caro o 8ASA e o 8'B, o pleno desem

penho de suas flSÇlje:s. Atualmente esses bancos têm dif1w!dades de captação de

recursos e atenc:fúento do ecrpresarlado e produtores dessas regi~s menos desE!!!.

volvidas por não disporem de acesso a diversos instnmentos de mercado finance.!.

.o .

.JJSTIFICATlVA

o gerenciamento dos recursos hídricos ~V!! ser setorial, ou seja, cada orgão
responsável pela gestão de aproveitamento especificos tais caro, abastecimen

to d'água, transporte fluvial, hidroeletricidade, irr.igação, proteção cantra'

enchentes, eeíc anbiente, turrerc, etc
E bpossível un gerenciamento nacional dos recurso hídricos, tendo em vista
os seus /lÚltiplos aproveitamento e as pea.1liarldades de cada un.

E necessário e irrprescindível a criação de LIII colegiado que venha a discipli

nar a política de aproveitamento nt1ltiplo ees recursos hídricos de forma a

coopatibllizá-los
Este colegiado deverá ser ccroostc pelos Minlstros de cada lJIB das pastas en

volvidas de alguna forma no eproveíterento de tais recursos, Este colegiado'

não deverá ser presidido por nentusn dos 6rgOOs envolvidos, devendo ser Sooor
dinado à presidêrlcia da Reptblica, diretaaente ou através de suacasa Clvll I

ou Secretaria de Planejamento

o me e o eA5A foram criados para serem os Agentes Flnancel _

ros dO GovernoFederal no Nordeste e na AmazÔnia respectivamente, de

forma a contribuirem para o processo de Desenvolvimento daquelas re _rSt não se justificando, portanto, o alijamento dos mesroos do pro 

'êesso de cepteçãc e aplicação dos recursos públicos em suas respecti _

vas regiões. Por outro lado, o avanço nas áreas de corrputação e COO'lJn!

cação dão condições. dentro da mesma eficiência adninistrativa, para '

diversificação dos agentes pagadores.

'LIU.,.'C.M... l:.fluICO .... d .. ~

~-_----_---'UT..,..,.f ..~_----------

CONSTITUINTE CARREL BaEVIIES

PLENAAIO
UITO/~UI".".Ç4.---------------,

eeDA KXlIFlCATlVA

JUSTIFICATIVA

A e:.endaproposta dâ novo ordenamento ao texto, tomando-o mais

Inteligível, prirdpalmente cpJantoaos dep6sitos das disponibilidades de

caixa dos 6rgà:ls e entidades ligadas ao Poder Público Federal, mantendo

critério de exclusividade dos depósitos de recursos plllicos em instituições

bancárias oficiais

Alterar atual redação para:

D) As vias de transporte terrestre e aquaviário entre portos braslleiros

e fronteiras nacionais ou que transpomam os limites de Est.aâ:l ou Te!,

tit6rlos.

.1ISTIFICATIVA

A redação original dá ccecetêrcta a lhião apenas para os serviços de

transporte e não para as vias de transporte.

A nova redaçllo vemgarantir cceoetêrcía a Ullão para alrrplantação de to

dos os roodos de transporte de integração entre portos brasUeiros, condi
ção essereial para a racicrlalização do transporte de nercadorias de for

ma/llIltill'Odal emtodo o território brasileiro.

,u .. ,~v"""'.çl., ~

ntulo IV _ Capítulo II - Artigo 54 - item XII _ letra ti

Quando da execução de obras para aproveitamento energético dos re
cursos hIdricos, atualmente, é de responsabilidade exclusiva das emresas de

erergia, 8 indenizaçãO das terras i~s e a preservação do meio aIl'biente.

Dentro da rresma linha de raciocínio é tanbémde sua responsabil1d!.
de a marclenção do curso d'âg./a (estrada Hquida) barrada pelo enpreendimen
to hidroelétrico•

E lrrpresc1ndível a manunterção da navegação já existente nos rios,
lJeq COlOO a preservação desse potencial de transporte para o futuro.

Por outro lado, os custos de investimentos nas obras de transposi
~ de desníveis, se executados silllJItaneanente COTl as obras de barramento I

hidroelétr!co, são infinitamente inferiores, representando cerca de 3 a 6 ~
m custo global do errpreendimento

3JSTIFlCATIVA

BeIJA KOIFlCATIVA

título VIU:' CalJítulo I - Artigo 309

Alterar atual redação para

No aproveitamento de seus recursos hídricos, a lt'l1ão, os Estados e

ttnic!pios, deverão cOllllatibilizar as eçortunidades de Il'Últ1pla utilização '
cesses recursos, preservando semre as condições de navegabilidade

Irc:1uir parágrafo:

§ 112 - No aproveitamento hidro-energétic:o, é obrigat6ria a irrplementação si

DJItânea das obras de transposição de desníveis, necessárias, de forma a pe.!.
Ilitir a navegação fluvial já existente e futura. sendo de responsabilidade •
das escresas de energia a execução e custeio dessas obras.

os ilrpedimentos de natureza operacional prevítcs em Ier

~=,~':'=:m.Art 2M, '~~:~~~::~O,~~
:~~~ :s d;S~':,;,~a~e:~ caI~~-da., serão deposItadas I

no BancoCentral do Brasil As dos órgãos ou entidade do

Poder PLblico Federal. dos zstecoe, do Distrito Federal'

e dos lokx1icípios, bem COOlO das esnreses por eles contro

ladas serão depositadas eminstituições bancárias ofi _

ciais respectivas às suas áreas geográficas, ressalvados•

EJoelJA IoOOIFlCATIVA

EMENDA lP16501·6
t' mlSTIUTINTE CAllREl BEtoEVlOES

f'l PLENJ!RIO
~ Tl~/""""'oeoçi.o

'n'o/~II1TlfOC .....---------------,

ae.oA t-O)IFICATIVA

Título IV - Capítulo II - Artigo 54 _ item XlI

Aterar a~edaçãO para.

XII - Explorar diretamente ou mediante concessão tIJ permíssão, por ela

a.eDA !O)1F'ICATIVA
rítulo IV _ capít...lo II - ArtigO 54 _ Item XXII outorgada.

t:l; Modifica o caput do art. 303 ~ passa a ter a seguinte ~daÇãO:

"Art. 303 - A intervenção do Estaoo ro dan!nio eccoênícc e o 00

nop6l1o fur-se-âo quandO relevante: interesse coletivo exigir.

Sl.bstituir atual :reda';ão por.

XXII - Estabelecer prIncIpios e diretrizes para o sistema de transportes,

através da elaboração e marutenção de un Plano Naclo9a1 de Viação.

.lJSTIFlCATIVA

Ficar claro cp.Je a coocessêc ou permíssãc são de COIIIP!tênc18 da Ulião.
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'''"cd.... ,ee .....101...C''.. ullt

A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui

ajuda ao alll'lO e n:Io ao estabel.ecimento de ensino vedar-se 8 bolsa de es

tuda iJrplica ~ir a eriJ::~ de altn'J carente nos locais D"ldenIo hou 

ver escola plbllca.

.lJSTIFICAÇJIo

Os 1nc1sos I e II do anteprojeto CdOOl d!sc!'iaina 

çi5es,reserva de mercado e proteção do Estado às escolas confessionaIs

QJanoo este deve ser dissociam de instituições religiosas, see~llar as

A bolsa de estu:io constitui ajuda ao al1S1O carente e

r& ao estabelec1nEnto de ensino. Vedar-se o aísteee de bolsas cIlscri

IDina o estu:Sante pobre qJe só fica em cpção da escala ~lica OJ sem

alternativa onde esta não existir.

Acrescer ao art 381 os seguintes pa;r<ígrafos lI:! e 22.

"§ lI:! - O sistema de bolsas de est:.l.m não caracteriza

repasse de verbas p(blicas para entidade privada de ensino".

-s211 _ O valor das bolsas terá, ame parãmetro,

custo de ensino de igJal nível de cp.Jalidade oferecid:: emestabeleeime;!

to eatatal congênere."

UIT"'.lBlO'o:aç;.e ---,

EJeI)A ADITIVA

T!TlLO IX

DACRCEM SOCIAL

CAPiTlLO 1 1 I

DAEIl.CI\Çl1O E cu.MA

Art. 381 - As verbas p(bllcas serão destinadas às es

colas pü:)l!cas, à concessão de bolsas de estudo, li. Bl'Pllação de aterdi.mento

e li. ~if1cação das atividades de ensino e pescoísa, em todos os níveis •

.lJST1FICAÇlIO

EMEI'IDA lP16515-6
fJ =TlTUINTE rMllEL BEtEvlOES

['J PLENARIO

Não atinaaos o motivo pelo o qual é permitido no texto do
Projeto, que não perde o mandato o Deputado ou Senador investido no

cargo de Prefeito de capital. Por que? Prefeito de eap Lt.aI participa
de eleição como os Prefeitos dos demais Municípios.

Julgamos também conveniente estender-se o beneficio em r~

lação aos Presidentes das empresas públicas ou de eco-romíe eu s ta esti!
duais.

Acrescenta.os uma alínea permitindo aos Deputados e Sena
dores se ;andidatarem a Vice-Governador e a Vice-Prefeito, podendo eYe.!!/
tualmente. pelo prazo máximo de 120 dias, virem a assumir o cargo de
ücvernaccr ou de Perfeito, sem que venhae a perder os respectivos man
datos.

IV - eleito Vice-Governador ou Vice-Prefe;'l:o, vindo a

exercer eventualmente o cargo de Governador ou de Pr..ê.
rertc, por prazo nlIo superior a cente e vinte dias.

SlbstJtuir o art. J77 (caput} pelo seg.dnte:

-Art. m - As instituições de ensino st.perior gozam

nos temes da lei, de autcrou!a didátlco-científicat aàninistraUva
t

econÕll!!.

ca e financeira, obedecidos os seguintes princípios:"

Território, Secretário de Estado, do 01stl"1to Federal
ou de Território e Presidente de eearese pública
ou eenreea de economia nrsea, rederaã ou estadual;

JUSTIFICACAO

ae.nA SlBSTITIITIVA

TItulo IX

Da.OrdemSocial

capítulo I I I

Da EÓJCação e Cultura

Sltistltutt o inciso I do art. ~ pelo seguinte:

~ preciso garantir o acesso e permanência 00

do alll'lO emq.Ja1~r grau de eostrc, A gestllo é de natureza técnica

tom provimento reg.Jlarnentado em legislação própria. conforme a natureza

jurídica de entidade mantenedora Q escola.

"1 - dem::lc:ratização do acesso e permanência CII

todos os níveis de ensino".

EJel)A SL6STlTUTIVA

T!TlLO IX

DACFIDEM SOCIAL

CAP!TlLO 1 1 1

DAEIl.CI\Çl1OEcu.TlIlA

TIITO/.UITI.""lo ---,

BeIlA SlSSTITUTIVA

T!TlLO IX

DA11100< srtIAL

CAP!TlLO I 1 1

DA~Ecu.TlIlA

.lJSTIFICAÇ1<J

EMENDA lP16509-1
I'l C(t<;TITUINTE CARREL Bf>ellOES

[!J PLENAAIO

r-r----------t'(ntlIJUIT1'ocAtto

CARREL SEtEVIIESCONSTITUINTE

o valor da bolsa deve corresponder .c custo etpJivale.Q.

te no ensino (:iblico, para evitar privilégio.

EMENDA lP16516-4
fJ
[!1 PLOORIO

o ensino superior rãc está todo organizado emU'liversidades, pre

cbRinando o rúrero de instituIções e faculdades isoladas. Com J:edigido no

eotecrcjeto, há discrim.inal;ão qJanto às instituições Isoladas e div6rcio r~

lattvatle1te à realidade edxacional brasileira•

.lJSTIFICAÇllo

Sl.bstitua-se o art 383 pelo seg..linte.

-Art. J83 - As esareses cnercraís, indJstrials e

agrícolas são responsáveis pelo ensino fundamental e pré-escolar gratui

to de seus enpregados e dos respectlvos dependentes. a partir dos três

.-os de idade. Ediante a mal'lJterção de escolas próprias. concessão de

bolsas de estudo QJ contribuição COOl o salário eóJcaçà:l. na forma da

1e1_"

r.r----------Tur"/.ul..'~e

§ l'

§ 212 - O irrposto de renda de cpJe trata o item III só incidirá sobre os

proventos da aposentadoria roa temes do parágrafo único do Art.

4., ",:~~~r:l..t.t.._~aoaxL.2.'JO ~ ~~~I1fU-'~) ~~-.bt. ~
In %eRela e pr-El'l~tQS Ele 4U31Ql:LZ ulot:urete;

EMENDA lP16513·0
fJ C(t<;TITUINTE CAARa BEtEvlDES

fl PLOORIO

'---'='-'''-'=-''-='====- ~) L";:;;"'~
.U....../C... 'Ullt/• ...,".'Ullt '1 CÇJ.~

E"ilfec:1so não dL1>licar Illelos para a obtenção dos

IIeSl'l'lOS fins, aproveitando-se a rede risica existente. para raclcnal1za _

ãc de resultados. A bolsa de eshrl:l constltu! li!:.

3>6.

EMENDA lP16510-5
tJ ttNSTITUINTE CARREL BEI'B'lCE5

EJeVA SlF'RESSIVA

Título IX

DaOrdemSeda!

capítulo lI!

Da EtkJcação e Cultura

§ 3" - O iq:losto de que trata o ítea IV _ .. .. _

1 

Il-

§ 41õl - O irrposto de que trata o ít.em V _

§ 51õl _ Na cobrarça .. _

9EtllA ADITIVA

Título rx

Da ordemSoc1al

capítulo III

Retirar do art. m (caput> a palavra "PÜJlico", redigindo-o assim:

-Art. m - O dever do estado CO'Il o 8'2Sino efetlvar_se..á medIante a

garantia de:"

• ArL 3>6 _ Il."",,,",f, _[< - """ ",-i- ~t o ~J"'~J,. f"""~l,
e » u M t1l , I

Panfgrafo Uiíco - O~sto de rerm sobre proventos da aposentadoria só

incidirá a partir do IlDI1tante corresponrjerlte a vinte salários IlÚnlmos.

Da EOJcação e Cultura

1

.lJSTIFICAÇ!!o

Proventos os há de -.dtas espécies. Cem a mesma desiglaç&l••

~ mais varIad3s fontes de proventos de valores os mais díspares. A~

tadoria não é naíe, emnossos dias. Ullmero favor. E necessário, ilrpres _
cindível eesec, q.e se poupe o aposentado li un ~recinento progressivo e

1noxeráveI ve Ire tisne os ult1roos dias da existência. sem a indexaç:lo pr,!

se por sua natureza ao salário m!niroo de cada regUlo e ses a preservação '

dos ~antitativos ~ o que o aposentado possa regJllU"lrel'Jte contar, gera-s;

em torno da velhice o desespero de q;emgastou toda li sua mturidade ee

proveito da coletividade, da geração de riquezas e do eng:rawjecilEnto da

PátrIa.

til} A lei determinará as Jazidas, minas e demaJ.s rec"i~
sos minerais Julga'::as estratégicas bãsicas Ou e'='-I
sEmciaJ.s ã econe:::-;;l. nacional, para efeito de nac':'='l
nalização." I

l':JPLE~~:UO

EMENDA lP16517·2
[J5er.e±.:" LOURI:!-1BERG NUNES :0;;11.

~ 9.BSTITUTIVA

UTlLO IX

DA CREMSOCIAL

ClV't!u.O 1 1 1

DAE!1CN;lIo E cu.TlIlA

Sltlstitu1r o art. 381, ellminando os incisos, pela s,!

.lJSTlFICAÇJIo

O dever do estado é o de ministrar ensino, de acordo em.os reios

d1.sponIveIs, IIIa1s convenientes e possíveis, cc. o IIelOr gasto e a obtençao '

dos lIIelhores resultados. Por isso, não se ôeve xestringir sua atuaç:lo de lfOOo

a não tolher, emcada rnorrento e emcada local, a foma possível e Eis ccwe

niente•

" DbrigaJão do Estado é em todo o enstF".o e ~ restritiva e discr,!.

fft1~torJerr:errte em O ensino píbl1co apenas.

gulnte redaçlio:

EMENDA lP16514-8r: C(t<;TlTUINTE CAARa BEtEvlDES

f'l PLENARIO

L;~~~:J

flft7;;WJ

Acrescer no artigo 371 1fCap.rt:1f, a expressão "respeitado

o direito de opçaoda fan!lia".

EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUICAO

o Estado democrático deve tespeitar as crenças, convicç&!s

e filosoFia eâJcacionais da família, rü::J lhe l!rpondo una insttu;30

~ a:. seus princípios, pOis constitui direito natural 00s pais

escolha·da eóJcação ~ pretende para seus filhos.

Art. 112 - Não perde o mandato o Deputado ou o Sena~or

t - investido na função de Priaeiro _ Miristro, Ministro

de Estado, Chefe de Missão Diplomática, Governador de

.lJSTIFICAÇJIo

r.r TuT"Nn."..~"

PLENARIO

-EMENDA lP16511-3
['J DEPUTAOO ARNALOO MAPTlNS



Assembl~ Nacional Constituinte e 172~-

Consideranda os termos em que se encontram os

Artigos e Parãgrafo acma crtadcs, o Brasil estã caminhando para dar lJln grande
passo em relação ao retrocesso scctal Um passo equivocado que, se JUll primei
ro momento. vtse ao progresso social, na prâtlca S1gnif1ca uma volta ao passado.

i sto porque:
a- coma aprovação dos Artigos 336. Parâgra'"o Umco do

Artlgo 337 e 487, serão exbntas.por falta de recursos rtneneerres, ~nt1dadesque

prestam serviços scctais âutônomos, como o SESC, SESi, SENAI e SEN.t.:;
b- essas Entldades atuam. não sô nas grand5 capitais.

aes , tattlbem. empequenas.e longinquas cldades do lnterfor, levando ~a uma
gama de sarvrços socials, como: apoio ã velhice, al1mentação, fOrTllC;ao de mão
de-obra, ensino pre-escolar e suptetrvc, colônias de fer1as. onen":.!;ão social.

medietna preventava, etc,
c- a nlvel governamental. as priorldades estâo voltadas

para as condrçêes nlmees de vlda e a prôpna saúde, que e pr1orlú"la a nfvel
de s~brevwencla. recebe epctc apenas curativo. übvremente, se não exrsten recu!

scs surrcrentes para prevenu-, opta-se por remediar,
Essas tnrrdades vêmdesenvolvendo, há vãrl!~s anos, pro

gramas SOC1alS de umalcance tão grande. que muito tempo levarão etrda, par~

que o Governo tenha condlções de desenvolvê-los. no mesmo nível ou superã-los.Rl!!,

salte-se que tais programas eIl nada oneram o Governo, jã que as Entidades são

mantidas com recursos orumdcs da iniciatwa privada.
Considerando que a Constituição estã sendo fette comvi.!.

tas ao progresso do 8rasil e emestrita cbservâncta dos interesses do povo, cO!.
pete aos Constituintes aprovar as modlf1caÇãeS propostas nos Art19!lS 336. Parâ

grafo Ilmco do Artlgo 337 e Artlgo 487, como garantia da. manutençio das Entida

des prestadoras de serviços sociais autônomos. Jã er-radas por Let federal e que
prestam. relevantes serviços aos crdadãos brest'letrcs,

_ Artigo 487 - Todas as contrlbuições scctats exrstentes ate a data da promulga

ção desta ConstltulÇão passarão a integrar o Fundo Nacional de Seguridade So

cial e os serviços SOCialS Autônomos a que se refere o Artigo 336.

p!"ENARIÓ

EMENDA lP16523·7 ....·-------.1 m---:::'s"'-----'
f:J ffi:JSTITUINTE B:NIFACIO DE A/'ffiAOA . L!:!:!_~
r.r-- ••U."""CC~l"lo'.u.~c.,uto--- ..,

r=;;~~;'~

5i~~7ã!J

LOUREI1B~
Senador conetaeuanee

~
LOUREMBERG N~"ES ROCHA
Senador consta.euãnce

'4..W J.J .i,Uy:r.r::t;;IiJr )cn.~ co ...~.e..

3) ccnpe ee ã UnJ.ão:

3} o processo de J..ndustrJ.alJ.za=âo de UI'I País só pode
ser planeJado adaquadarren'te , medJ.ante o recocxecamento do seu pró

prio potencial cunaxaã , Dessa forma, o mape eze-rto básico que delJ.

rnita as regJ.ões onde exa.s tem ambaen te geológ::..=.:-s fevor-ãvea s à ocor

rêncaa de recursos rmna reí.s de antezease para a sccredaae , face

elevados custes e riscos envolvidos, deve-se s:..tuar em esferas de
responsabilJ.da5.e do Estado, como ocorre no m1.-::=-.:J an te i ro ,

1. - O mapeamento geoló9:l.CO bãs:..co dos recursos rmne

xaa s do País.

o texto propos~o na :emenda pertõite tranferir, aem ne
nhum preJuízo, o centro das: êaacussêes para as Casas Legis::ativas ,

em época Oportuna, com mais propriedade e sem o risco de ccepzome >

ter a futura legislação sobre os índios no Brasil que se pretende

isenta e duradoura.

r.r-------~,..-" ••"."M.....'..-------..,

EMENDA lP16520·2 ..... _,
[Jsanador LOURI:~'=::RG NUhr:S ROCHA

E;~~~-J

~;~'W!J

~.

LOUREl-lBERG NUNES ROc=A
Senador Constituinte

. 2 - A eX?loração e aproveitamento de reccrscs nune

1'-15 em terras ocupadas por silvícolas, só poderá ser C::'"'õsedl.da a

brasileiros ou empresas constituídas por acionistas b=.as~:eiros, 0

ceeeca.aes as sagt.lintes condições:

I - pro-::.eção da cultura,

II - proteção da tradição e af tn.cs sagr",:S=s:

IrI - prcceçâc à ecologia e meio ambientei

IV - inde:1J.zação adequada; e

V - respeitada a vontade da comunadade ~"'Iê.rgena.

I
Esta emenda p r-e t.ende garantir a oferta futl.ra de re-l

cursos auneraí.s estratég:Lcos, bás':'::::::::; ou esssencials à eco-ioraí.a ~"'_I

c10::,"'-1. A exploração predatór~a à~sses recursos comprometa o creec.,

menec econõmico do País Vários pa::ses tê!: procurado r.anter estoq~e;I
estr~~é'3:'cos, seja por questões de ornem eccnômtca ou =es"'o potít.:::z.,.

no .senta.dc de garantir o fornecime:l':.O desses bens imprescindi:vols ,;,::
creacame-rcc de suas indústrias.

tJ'PLI:NARIO

EMENDA lP16518·1 .....----__
[1 Senador LQUm::VJ3CRG NUNES ROCHA

guintes
Inclua-se no artigo 3B1 do Projeto o inciso e parágrafc s~

r.r ,I."'f_T1~"lÇi. ........,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO E;MENDADO' ARTIGO 3B1

" IV - Autorizar as Asse:rbléias Legislativas emcada Esta
do a criar E:aC.ssão Especial para aCOO'Pamar o cálculo e a liberação das parti
cipações previstas no Art 277. de interesse llUlicipal ti.

" III - Dispor sobre a ccteetêrcre de Comissão Especial do

senado Federal. a qual caberá acoopanhar o cálculo e a liberação das participa
ções previstas no Art. 277 desta Constituição".

Acrescente-se parágrafo único ao Art 280, na forma abaixo:

No Art. 260, dê-se a seguinte redação aos ítens III e IV;

er;:;::-~

(Çi.;~JPJ

EMENDA lP16521·1 ••,P ---,
tJoeputado Constituinte FURTADO LEITE

r.r------- .~fn...tt.wl•• lo'.o.c".. ui<I ~_ _,

~
LOUREMBERG NUNES ROCHA
Senador Cons ti t.uin te

2 - g necessário que o Estado impeça a E)..?!.oraçãopr~

datória das riquezas nat.urais do solo e do subsolo nas cer-res ocup~

das pelos índios, com vistas à proteção destas popula~~es e de seus

direitos originários, como primeiros habitantes do ter=J.tário naei.Q

na L, A exploração e aproveitamento dos recursos mãne reas em terra.s

indígenas deve se condicionar ã preservação de sua Ldeztiz.dade , re

produção física e cultl...ral, sagundo seus usos e ccatazaas próprios,
meio-ambiente e do seu patrimõnio culturaL «

U~;,,·~

lilYi"~ãZã7J

••U ••,.'••wlllle' ....._.'Io __,1 Ui'~

I'LENARIO

PLENMJO

tl§ 4" _ Constará das despesas orçamentárias o mon
tante para fazer face a débitos jodiciais em que a União for conde-

babo'

Emenda Aditiva

J-b'l-
Ao Art~ acrescenta-se § 4". conforme segue a-

Ao Art. 269 acrescenta~se parágrafo único na for

ma que segue abaixo:

Emenda Adi tiva

,. Parágrafo lÍlico _ O Tribunal de Contas da lhião, eooat
nente, ouvidos os orgãos parlamentares mencionados~ ítens III e IV deste Ar
tigo. efetuará o cálculo das ccctas referentes aos respectivos FU'1dos de Parti
cipação.

JUSTIFICATI\,t.

Nos regines derrocráUcos todo secanismo tributário está s!:!,
bordinado ao Pa:ier Legislativo, só ocorrendo a extstê-cía de outras entidades'
nas organizações de tendências autocráticas, onde geralmente os tecnocratas dos
escalões ~riores sufocam as reinvidicações dos cxnselhos e entidades inferi.!:!...
res. Dentro desse espírito é que se apresenta a emeMa acima.

Em todos os países do mundo civilizado há sempre
uma poHtica tributária de apoio a produção de alimentos, como ta!!!.
bém de incentivo ao consumo, principalmente em relação aos gê"1eros
~ primeira necessidade. A finalidade do dispositivo é tornar obr,!
gatória essa orientação no plane:Jamento econômico do governo.

"Parágrafo único - A Lei estabelecerá lsenç~es

tributáveJ.s para produtos agrícolas tendo em vista objetivos econ-ª.

micos e sociais"

r.r .~U..lo/C.~.do'I"".O.,••I<I-------..,

r.r ,..TO'.~.,.. caçlo

EMENDA lP16525·3
(J CONSTITUINTE BONIFACIO Dt~~DRADA

EMENDA lP16524·5 .....-------'J m---p'o'"s·"-----'I: COOSTlTUINTE BONlFACJO DEArmADA . U _J

Assembléu Nacional Constitu.inte, em 13 de agosto de 19B7

JUSTIFICAÇ~O

~ importante que as verbas públicas destinada~ às enti.dades
filantrópicas que preste,!! Serviço Social, especialmente as de caráter
educacional e cultural, estejam COIl1 seu controle centralizado elt ór
gão próprio já existente no Ministério da Educação.

O Conselho Nacional de Serviço Social telll tradição e infra

estrutura já fum:ionando no cadastramento, regist.ro. controle ~ fisc.!
l1zação relativo às entidades objeto 'de referência no presente dispo
siti\"o constitucional. Grande número destas entidades já estão regis
tradas no CNSS e são por ele fiscalizadas.

a) Artigo 336

bJ Parãgrafo Omco do Artlgo 337
c) Artlgo 487 -

Art. 381

I _ .••.........•......•••.•.....••...•.•.........••.

11 - ••••••••••..•• '" •. ••• ••••• •• • ••••••••••••

lU - estejam registradas no órgão competente para cadastr.!
mento e controle de entidades prestadoras de serviço Social do M:,nis
té:-io da Educação

Parágrafo único. Ao órgão referido no inciso UI dest.e artl

gc competirá estabelecer as normas para registro e controle das enti
dades prestadoras de qualquer tipo de serviço social. A falta de ref~

rido registro implica a impossibilidade de recebimento de qualquer r~

curso público.

, {} Artlgo 336, o Parãgrafo U01CO do Artigo 337
e o Artigo 487 do Projeto de ConstitulÇão da C(IIIlssão de SlstematlZação passam
a vlgota" com a seguinte redação

- Artlgo 336 -"A folha de salãrios e base exc1us1Va da Segurldade 5oC131 e so~

bre ela não poderã lncld1r qualquer outro tr1buto ou contriblllção, ressalvados
os Servlços SOC131S Autônomos cnados por le1 Federal".

- Artlgo 337•••

Parãgrafo Onico -"Toda contrlbuição soclal instltuida pe
1& União destma-se ao Fundo a que se refere este Artlg;
e aos Serviços Sociais. que alude o Artlgo anter1or·

FEMENDA M:!DIFICATlVA

DISPOSITIVOS EMENDAOOS

Q;;;;'~

f!Jft/';ãm]
"··",""r·"·

rncrua-s,e .~nde coubert "44e~ lz2P rZ1I..

§ 29 - Lei especial disporá sobre a exploração e o

aproveita=ento, das Jazidas, rrinas e deo.:.!.s recursos ml.rerais e dos I
potenciais de energJ.a hidrãulica, em ter::::.s indígenas, bem COli'O a \
p:s::oteção ~s ::..nstitul.ções, bens, sa:iide e eõ,..l.caçâo dos i.nchos."

• I
:!Q~!.!r.!f~!!Y!!

"Art. - são reconhecidcs aos indios os direitos

originãr2cs sobre as terras de posse J..rI.e::.o::i.al onde se acham local.!.

zados e destinadas à sua habitação efetiv:., ã suas atJ.VJ.dades pro

dutivas e ~s necessárias à sua preservaçã:J cultural segundo seus u
sos, cost..:::les e tradições

A questão inc.:;ena no Brasil, a exe'llp10 de c._~=az Ma
térias que estão sendo discl..:.idas na Assembléia Nacional C:::::.stituin
te, adquirJ.u plena efervescê.::cia. Porém, o t;:ue é fundaner.-:.al res:

saltar, é a extrapolação pa:-a o campo político dos aspcct:::= l::n:inen

temente técnicos e e>.ecutivcs que compõem a essência da <:t.~~ão in
digena. O=a, estes aspectos, dada a Sua na~urcza, longe dE: .:;e cons
tituirem matéria constituc2c.::a1, alinham-se e:1tre os ass_.~=s que

devam ser tratados em legis:ação especial A tradJ.çâo ccr~-:.:.tuCl.O

nal e legislativa brasileira respalda clara e insofismave1::=:.."lte es
sa posição.

§ 19 - As terras de que trata este artigo, ros termos
que ale:. ::ederal determinar, são bens i::.al:.enãveis da União, que
as deillarca=ã.

A Emenda se propõe, basicw:ente, a cumprir duas fJ.na
lidades: c:la de natureza circunstancial ç'..l.e atende a uma indJ.scuti
vel exigê=.::ia de se chegar a um texto da ~ova Carta conciso e de ca

ráter nO:r"'"-ativo; a outra, de natureza do ..trinãria visa a tranSferi;

à legisla~o ordinária a responsabilidaêe do tratamento às especJ.f}
cidades de assunto.

r.r .~I.I.,OfCOwlS.l.f.O••• WI.,..., __,

EMENDA lP16519·9 ...,, -,
tJ Senador L:~'RJ:MBERG NUI'.ES ROCHA

Por outro lade, o cliMa das discurssões sobrE a Cjues

tão indí.gena na AssembléJ.a 5acional Constituinte não tem fz. ...orecido

ou benefJ.ciado o aprofunda::e:.to da compreensão Ja. problc::='':._ca. AO
contrário, tem propiciado ra:Sicalização J.ndeseJá,veis e des::'=~essá -

.rias, repito, dada a nature=a técnica do probleda. Na fas", .final do
trabalho d~s constituintes ê de se esperar :maior acirrame:::::.= dos ã
nimos.
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nada. e terão preferência nos pagamentos os deeaprcpr íadcs a Qual
quer título, sob pena de ser responsabilizada a autoridade competen
te".

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

o termo "peculiar" é congrado na jurisprudência

dos tribunais e na doutrina, o que facilita a ccnoreensãc jurídica.

Daí a emenda

_.,.IIItodQlluga",," ..rÁpu.lICbidD. alumad,i.

_t.e~.JlOr _broa dD ltJ.JU.tiÍrJ.D .J'ubU"". ~
adYOgll(lDS. ch. lIotádD nbllr .:l1Jd.l1ico • ,,",pu~

llibll4a. C'l* ...1. d. (1.& aIIOa (lI candra 011 ..

lPperlinc1a proUlldDna1, i»dicadall ... luta ui.
pllee orq.ltl.bada pdD Tribunal di Jwrti;a n~
u_'".

o triste espet.ãcujc proporcIonado pelo Poder Públ.!

co ao se negar a pagar quem tem ditei to I dando péssimo exemplo de
desrespeito a lei, vem provocando revolta em grande parte da popula
ção.

Inúmeros sitiantes e modesto proprietários urbanos
estão há anos e anos sem ccnsequí ree receber do governo o pagamento' j
pela desapropriação de imóveis pala alargar ruas ou traçar rodovias'
no Interior 4 Daí o disposto na emenda acfee ,

EMENDA lP16530-0 "N•.--------
[!J CONSTITUINTE BDNIFACID DE ANDRADA

= ~.lTa'l~I""c.;ia

Emenda Modificativa

r='~~~'j

rrui"'õf§

QIa:--.... ee CIlI..dD CNlIItD Coa.sutIUl1DU1, na a
pcta.l.;iodas'h:!':f:1nlis.ICan.tt.l.tui;if)dIt18nftld'db~.

Coube ir CDrllt1=;iCl d. 1.93. finr a nSlrva de VII tzW.ato
do ttÚfte.D teta:' ele juhu das 2'ritnmlis 'upede,,",lI. a ad~

dDI. ou c!f~bto.. ela lf1l'l!sur1o PúbU"o. "de r>otõria .ltn~

tD • npUUr;.D ll1tlf;da. ""DlhidDII la U.U tdpU"c· (an. •

lO., t 6"1. 1),. i!Jud rD~ disPos a ea,," CDnst1tue1Dnal ..

19.31 (,rt. 11:151. Acenn1tu1r;iodl1u,'WUD" a nfitnDdllr

111""1 pr1ndl1'iD......n•• edglnda a prit1ca fD"'''''''dl *.I:
aDO•• D _a_ aco"tlClndD coa <:> arl:. 1.... D. %V, di beDOa

CoCLaI:1t1Jciaruol .. 'IlI'9.

JUSTIFICATIVA

o Art. 267 passa a ter a redação que segue abaixo

Art. 267 - Lei Delegada estabelecerá normas refa
Uvas a Isenção e benefício fiscal devendo ser renovada a cada 0.18_
tro anos, contados do exercido subsequente ao da respectiva v~~ên_

ela."

A ni:t 1nfarudau tlD pncaito lat' •• Ii li"" •
r. O' 't1:ibunab PUIC" ligldl. ir AdVDClc:ia a ltinbtiriD ....

bUeD•••sel.~ ,,,plrl.in,,h•• l'o"talltD. pa"a ~. eanc:i1br

OI anlliDI dl:o=el11 qult inl:l9rl. a "."rlin di ttlliIlItratan
,,_ aI boIS racu in.pirada"aa ee ch" ..dD quinto CDlUtiUl _

c1DM1. nl"It"~ldlt It1ne- li"1t haja .. "ltDE'110 da ..n.aa-to
cQnlt!tuc1Dnal aDI ""I pri...:Spial

A~ 11I CClpt;lsiçio d. l1ata tdpUee tll;-6e .... I
ee cozpetêncJ.8 exclusiva do '1'ribuna1 de Justiça, eV:1undo-lle
inouêucias políticas de cada uma das eâeeeee , Na foraa eea

c~bida no disp()s~u.vo do Anteprojeto II 11.sta sêxtupla' ela
borada pe10s órgãos de representação da OAB e do MJ.nilltério

t'úblico~ Dos se~s nomes indicados o ~r~btlnal eseczhe cres e

ce :submete à e);lreciação do Poder Legis1ativo para a noelllação

f1na1 de um deles. O mecan1smo adotado, como evaeenee, 'ret~

ee ia total auecnomae do 'l'r1bunal 4e JustJ.ça, fiubmeteDdo

indicações ao per1go - seapre exi:otente - de decJ.são sob

ea10r das J.nfluências polít.icas: prime~ro de cada órgão de

classe- e depoJ.s elo Poder Le9J.slat1.Yo~

Da! li sugestão de voltar-se ao regJ.me instaurado

pela COhstitU1Ção de 1934 e repetido na prátJ.ca ccnstaeucac
nea , da! por diante.

p-pôs"'j

f:Yi';787J

No Art. 25.t. inclua-se antes das palavras· as PaI.!.

cias Militares", os seguintes termos: "organizadas em lei estadual."

As deliberações de cada casa do Congresso pela
maioria de pelo menos um Quinto do total dos seus membros,poderá ser

acoimado de ilegItimo, pois foge a nossa tradição e ao formalismo J.!:!.
rídico que é entranhado no nosso meio Da!. nossa proposta.

No Art. 106-, onde se lê " um quinto do total dos

membros", leia-se" um quarto do total dos membros".

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP16531-8 ,,~ -....,
t: CONSTITUINTE BDNIF'ACIO DE ANDRAOA

~~~ ...~
rru;"00Zê7]PLENARIO

Emenda Modificativa

o Que se pretende é dar ao Art. 267 a necessãr Ia
formulação constitucional, pois o texto como está remete a llIaté=ia'
para um tipo de norma legal administrativa incompatível com o
tllsmo trlblJtárlo democrático.

EMENDA, lP16526-1 "'... -....,
I: CONSTITUINTE BDNIF'ACtO DE MIDRADA

r,r------.~U ••,o/t.",t'lo/."'t...I.lIl' _,

r;r-- tUTOflU"',,"''''lo

JUSTIFICATIVA

....d ..'".."lllI/l....~....,ia ~

r,r ' ............../Co..,'.l.,....CO.,lIlo

PLENARID"
",- U.TOflUITl'oca;lo ---.

E_enda Modificativa

Art. 349 e seguintes:

A. Seção 1, denominada "Da Saúde", do Título IX "Da

Ordem 50c1a1", passa a ser o capitulo lU; a Seção 11. denominada ,.
Da.Previdência social", do mesmo Capitulo e T!tulo, passa a ser o
Capitulo IV; a Seção III, denominada vne Assistência Social", do mes

mo Capítulo e Titulo, passa a ser o Capitulo V, e o CaoHula III ,d;

nominado "Da Educação e Cultura", do mesmo Titulo, passa a VI, remu:
nerandc-ee os demais capItulos.

JUSTIF:ICATIVA

A lei estadual é a mais adequada para dJ.spor

detalhes sobre as Po1!ciais Militares e os Corpos de Bombeiros.Assim

O texto emendado fica com a seguinte redação:
Art. 254 - Organizadas em- leJ. estadual, as Poli-

ciais Militares e os Corpos de Bombeiros são instituições peraanen 
tes e regulares, destinadas a preservação da ordem pública, com base

na hierarquia, etc , , etc,

EMENDA lP16532-6 "' ..,-------~I r;r-P'D"S""~f: CONSTITUINTE eOtUFACIO OE ANDRADA . c.....!: _1
r.r--- '~ld"'a/<OMI'"la'l~o<......ia

PLENARIO

Emenda ModifIcativa

NO Art. JQ substitua-se a palavras "independentes"

pela palavra "articulados".

EMENDA lP16535-1
f'J 6;,,,,,,,,0",, 46f

(!J
'.IIIIJUIf"~ia------ ..,

Suprima-se a letra "S· do Incaec li do art:1go !m!,
aSsim red1gJ.da· "c) - a aferJ.çâo do eeeeeaeenee pela frequên

eae , presteza. segurança e aperfeiçoamento prof:1ssional".

JUSTIFICATIVA

o dispOS1't3..VO possui redação equívoca: frequênc:1a

e presteza são deveres de~ 05 lIlag:1strados; não se enten

de! qual o sent1do ou significado dedo ao termo "seguriU)ça- e
não se explicJ.ta e forma de aferJ.r-se o aperfeJ.çoamento pro
fiss:1ona1.

A emenda objetiva supri_ir as palavras "Seção I da
Saúde"; Seção r r , da Previdência Social"; e -Seção 11, da AssIstên_
cia Social", crens rcreandc-as em capItulos, visto que contém mat é.,

rias que não se Incluem no Titulo Geral que está denominado "Da Segu

ridade Social". Assi., a dlstrlbuiç1lo da _térla fica colocada e;
termos mais racionais e 16gicos.

JUSTIFICATIVA

No dispositivo em questão, a palavra "articulados"

presta-se a um emprego mais modernos Que a pa~avra "Independentes".

segundo a dinâlllica dos nossos dias os Poderes da República não podem

fiCar inteiramente separados, mas sim, articulados.
'~IMiI<ll/UM'Ull/''''~Ullllo

Çl~ót'i'"= nI1./~UJT""'IÇi.o. - __-..,

EMENDA lP16528-8 ...~. _
tJ CONSTITUINTE BDNIFACIO DE ANDRADA

tU••oua/<..... li.'IUI•• M'.. la, _

PlENARIO

r;r--------- ....""..".""
Emenda Supresslva

Suprima-se o § ~ do Art. 62

tr;:~;'aaj

rruin~-;?

EMENDA lP16533-4 "' .., -....,j r;r-PiiSM;~
[J crnsTITUINTE BDNIFACID tE PKAAOA . c....:. ~J

nnll......'ICo;la. ----,

Emenda Aditiva

No Art. 398 acrescente-se § 3Q na forma abaixo

çíio
Dê-rse ao incJ.so f do artigo 1M a aegU:1nte 'teda ..

"X.- ingresso. por concurso público, de pro
na e 1.J.tulos, Coa a participação da Orde. dos

~vogadOS do Braeil, sendo obedecida. nas nCaea _
çoea. o ordem de classificação••

JUSTIFICATIVA "§ 311 _ Os inventos tecnológicos gozarão de anparo do Poder P.:bll

co e poderão ser utilizados livremente pelo autor e comercializados na forma caleI •

JUSTIFICATIYA

Não há necessidade de se estabelecer o privilégio

de prefeitos e vereadores serem sempre julgados pelo Tribunal de Ju,! I
tiça do Estado. I

A tradição braslleira é de serem os prefeitos e

vereadores julgados pelo juizes das ccearces , aliás, como também de- I
verá ocorrer com os Deputados e: Senadores _ O privilégio do julgamen'
to pelas Trlbunais Estadl!ais irá por UII lado dIficultar a Justiça, e

por outro lado os pr6prios réus terão de se deslocar de longinquos I

lRunic!pios para as capitais. Daí, julgarmos necessário a supressão 'li
da matéria do texto Constitucional.

J U~ S T I F I C A T 1 V A

A burocracia e a centralização democrática emBrasilia tem dlf:"'-ul

tac)j o florescimento dos inventos no PaIs e, assim, o próprio desenvolvimento tec-e

16Q:-'"'O Dal a recesetoece de se conferir ao inventor plenas garantias para a ut~':.J.

.zação do seu invento e sua comercialização, vlsto que tem ocorrido vários casos de

açà:) repressiva contra autores de inventos para beneficiar os grandes grupos ecc-ô

micos, sobretudo os lll.Jltinacionais Exenplo ostensiva ocorreu na área da fabri.ca;ão
do álcool coob.Jstivel Até hoje os inventos neste irrportante setor tec:nológico e
ecaün.lco são .repressIvamente regJlados por leis autoritárIas.

- O d1SP05:1t1.VO, em sua redação orJ.g1náría in 1 •
o K~HIST~RIO POSLICO ccmc part:1cípante do concurso ~e i:9~:S
se a Mag;}.str~tura. 'l'rata-se de :1ndébita interferência d;

Poder Execut1vo, p01S o MinJ.stér~o Público a ele pertence em
eaeunt.e da economia interna do Poder Judi.ci.ário. AOrdem ;0:5
Advogados do aeeeaa não faz parte de qualqner Poder e

8~a participação nos c::oncuraos de ingresso à HagistrBtura
ha anos, CODO em são Paulo, é tradicional•

EMENDA lP16529-6 "~'-":--------'I r;r;p'D"S""~[!J CONSTITUINTE BONIFACID DE ANDRADA . c.......: _I

r,r------ O1.ld....' ....lla/IUKI..... la

PlENARIO

Emenda Modificativa

No Art. 66, Item I, onde se lê "de interesse mun.!.

cipal predominante" t leia-se "o que for de peculiar interesse lOcal"

__ Una/"'JT""'o;i..------------,
Di-.. aD .-rtillD 111 a a~t. ~ftIa;iD I

-Art. 1" • lia co-pctl1cio dDI 'h'1b1mab _

~•• 40 J:l1atdu J'ftIlnl e 6DI 'let't"1tQd.~ ~

çio

'-.I~.I.ICIMIII'-I_,,,,"lo

PI"'óric
~11/.l!I'"oco;ia. _

Dê-se ao inciso .1Jl do llrtigo l!2 a seguinte redll. -

-IV - 11 União, os Estados, o Distrito ~ede 

rel e os Municí.pios instituirão regime jurí.dico 1
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para os .cus Bervid~t:eS & edlDinil!ltt:atao direta e
llutlÍrquiéu, bea como p1l:lnos de. clas9ificação de

cot'gos e de carreiras, observados 09 princípios

fixadQs neste Constituição·.

~-----------n.""""""~------------r

Constituinte ANTIl4IO CARLOS KCN:lER REIS

F'LENJIRro
'l"ol"""l1lC.~h ......,

JPSTIFICA'r'IVA

o dispositiVO, em sua redação atual, fala em -re

vime jur!cHco ÚÍlico" para as três uniae:des da Fedehlção

HDis UJla vea se veaee para a centralização, em preJuízo
regime federêlt1.vo. tião há possibi1id~de de co-ex1stência d~

WIl único regime judcUco a todos OS Estados-Ille'llbros e llunícl..

pios bras1!e1ros.

Dê-se ,à~ do inl:1.501. do artigo n, a
seguinte redação: ..

-o) - É assegurada a inviolabilidade dos d1.

reitos cohcernentes à ",ida e a lei colocará • a

"alvo os direitos do nascituro, desde a concepçpo':

aetlA. HJJIFICATIVA •

Dê-se ao artigo 22 do Projeto a segJinte redação:

"Art. 22 - A lIngua oficial do Brasil 'é o Português, são sfm

bolos oectooets as amas, a bandeira., o hino e o

selo, assim definidos em lei especifica Aos Esta
dos. ao Distrito Federal e MJnicip10s é facultado
criar armas e outras insígnias prôprfas,»

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

~ TUTO/oAl''''~'' ,

o Projeto equiparou, como sImbolos nacionais eloBrasil, o es-"
cudo e as áreas, E incorreta essa ciesetrrcacso, perece, ao fazê-la, equivale . a
dizer...se, JXl!" eeerorc, que são a mesma coisa, a roda e o carro.

sucsrste em nosso Pais sobre o Brasão, ~ Arte Heráldica

o texto do Art. 22 exibe falhes de redação e grave inexaL1dão -

No ArUga 82 da citada lei, está derírudc comsurrcíente elar,!

za que o escudo é apenas. o cIrculo azul-celeste carregado no centro ccn circo es
trelas de prata, representando a constêlação do Cruzeiro do Sul e, nas bordas, en
tre filetes paralelos ecuradcs, com 22 estrelas t1e prata. As Armas tio Brasil são

formadas por esse escudo, pelas "peças" heráldicas retronercícoaoas, coroceces so

bre a superfície deles, e pelos "orrerentos externos" desse grupo silTtlól1co: _ a eÉ

trela auriverde, a espada, o listeI azul COOI o díshco e os raros de café e de fu
ro

De acordo comos seculares conceitos do Brasão, escudo não d,2,
seroeohe, soarroc, as flKlÇões de insígnia de famIlia O'J de soberania E por l.flI1l2
tivo bemsi.r.plcs· CO/TlO sucede à roda emrelação ao OllTO, da mesma forma, o escu

do é apenas parte coscorente de un conjunto, no vertente caso das- armas, i"6!gü.as

heraldicamente COOlpOSl:DS e ordenadas Ahás, para evitar o cometimento desse er
ro, teria sido bastante. una rápida ccesutta ao texto da Lei 5.700, de lo de sete.!l!

b~ de 1971, Que dispõe sobre a forma, modode apresentação e usos dos nossos atu
ais Símbolos Nacionais

Na tüpotese erceroetava de que se tenha usado o vccaouto

escudo em lugar do termo selo(ou charcelaj , ao pretender ncreer o s.úrbolo nacio
nal, descrito no art 92 da Lei ns 5.700, fica da mesma forma caracterdzaca
.incorreta a terminologia usada no Artigo 22 do Projeto

Perrnlto-me, eon, Jencrar reflexões feitas sensatamente por
Rui Barbosa, que, ao predicar curoeccs especiais para a redação do Cócl1go Civil,'

aconselhava. "A.intelrez:a do espínto começa por se caracterizar no escrúpulo da
linguagem Medindoe pesando, Lma a una, ~ expressões da lei, outra coisa não faz

o legislador que pesar e medirio ti%i~rit~), E, invocando a lição de Bentharn, a
crescentava' "Os vocénüos di l~i hão ele'pesar-se como dia:tla!ltes".

No projeto, há a indicação nceunat de três sír:bolos rectmaís
a bandeira, o hino e as armas. rattcc, apenas, portanto, a ocreeçãc de lIll sfnco-,
10 - o selo (ou chancela) nacional.

A redação dessa emenda e sua justificatlva foram possíveis gra
ças à contríbnção valiosa do Professor EdisOll Hueller, h1storlador e heraldlst; I
patrIcio.

EMENDA SLPRESSlVA

JUSTIFICATIVA

'Suprima-se ~ alínea "e" do iter I do arf 12 do Projeto.

A produhvidade das attvtoeoee eccnõnrcas não ceve ser oesestt
lJl.,lada, por CJ.Jêllquer forma, lll.Iito menos al:ra\ré; da tributação de lucros extraordina
rios que, allás, teve no passado efeitos tão negativos- na economia A tributação

das aUvid3des econ&nicas deve ser regida pelo direto final"lCeiro e destinados, os
re('tlro;n~ Rn~ rin~ ~ncie1s do Estad!:!.

O disposit1.vo, na forma em que red1gido,~

d-ire1tos do nasc1.turo que o art. 4~ do Cód1g0 Civil coloca a

salvo. A le1. concede d1re1.tos ao nascituro e protege sua V1.

da. existindo, no dizer de PLANIOL. uma antecipação. depoa.s

de 'Yerif1.cada 1lI concepção no ventre materno, de f1gurar o

nascituro como pessoa e t1.tular de personalidade, sendo pos

si... e'í , ctê eesee , o reconhecJ.mento de fJ.lhos nat~rais DJ.nda

por nascer ("Traité", la. ed., vcâ , I. nl: 2.233). mIXEIRA DE

Plt&ITAS, em seu "Esboço" e em notas ao art. 11: de sua -Consg.

lidllção". a-rgumenta que o ser humano concebido tem existên 

cu real e embora não nascido,~ no ventre materno e já

etiste.. sendo pessoa. -pois o~ não se eepresenta'", eums
IlEV"XLAQUA ecneaeeee lóg1~O seja o nascituro pessoa. porque

·desde a concepção é proteg1.do pelo Direito, recordando que

• doutrina romana. conforme expos1.ção de WltmSCHEID, calcula
11 existência do ser humano desde a concepção. para atr1.bu1.r

-se, desde então, chrc1to ao homem. Ass1.U1 sendo, "é irrecusá

~ que. ~ Começar desse momento" - concepção - -eae' é su _
~ de relações juríd.1cas" ("Teoria Geral do D1.reito C~'}
28. ed , , 1929, pg. 88).

OUtrossim. permanecendo a redação do Anteprojeto,

se o P<'i vier a falecer snssa do neeeaeenee do f1.1ho, o nas

cituro não herda. J1uito arenos poderá adquu·1.r por eeseeeenec ,

na forll1B preccmeaôe no art. 1.718, do ~ódigo C1.V1.1.

f'LENARIO

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

P/12N,;r1Q

-I t - ingresso, per ceneuesc público, de pro
vali e titulas, com a participação da Orde1ll doa

~vogad09 do Bras11, sendo obedecida, nas eesee _
- ç~s. • or~em de classificação- ..

DSTIFICATIVA

Dê-De ao inciso 1 do artigo 1.!!§ D seguinte recla _
ção :

Sendo una a leI. federal sobre t.oda a me:térJ.l!J. prg

cessulll, o poder judJ.cJ.al epeeeenee a eesee estruture: de

fundo e de forme: em regl.ões brasJ..1el.ras as Ille:is dl.versas •

"Nulll país como o brasl.l, de dJ.lIIensões contJ.nentais e ~

que nDo se podem negar 8S dl.sparJ.dades regJ.ona.1S, é intuJ.t.!

vo que a Const1.tu1.ção da Repúbl1.ca deveri.o outorgar aos

Est8dos UUla ampla competência supletiva à da Un1.ão, notade

mente em matér1.b de process.o. para que a organizaçio jud1. 

c1.ána estadual pudesse atender às pecu11~aridade$ locais •

("p.e'l. dos Tr:l.bs.", 'Vol. 45B/4Bl}.

o dispos~t:c.vo. em sue redação on.gJ.nárJ.a, incluJ.

O "~HISTtRIO POm:.J:co como partiCJ.pante do concurso de ingres

ao • HZIIgJ.stratura. Trata-se de J.ndébita :c.nterfe.rência d~
Po~er. ExecutJ.vQ, pois o MJ.nJ.5tério PúblJ.co a ele. pertence em

•••unto da economia interna do Poder Judiciário. A Ordem aee
Advogados do B:asil não fez parte de qUllIlquer Podet e

a\ItI partJ.cipaçao n~s concursos de ingresso à ISagistratura
bá .n05, Como e. Sao Paulo, é tradI.cional.

..

_----------'IITl/.IIIIT'''c~1e, .,

Constituinte ANTIl4IO CAR-OS KCt«RREIS......."~..",..".,,..,,--------,
EJe.OA ADITIVA

E:J.Ef'>m I-OOlFICATIVA

1 - scbre operações de crédito. ~ando relat.;,
vas à clrculação de mercadorias, realiza

da para consLtllidor final, referente ti:

disposto no item I do § lO 00 Art. 272•

"§ 32 _ O iIrposto tIe q.Je trata o item V não incid1t~:

II - Dê-se ao § 32 do Art. 270, a seguinte redação:

constituinte ANTONIO CARlOS !<CJI'.(ffi reIS

PLENAAIO

"§ 22 _ ••••••• ••• • •••••••••••••

1 - ••••••••••••••••

11 - ••••••••••••••••

III - ~ incidirá sobre os montantes do 11l'pO.!

to sobre operações relativas à circula

çã::; de mercackJrias e do irrposto sobre iE..
portação de produtos estrangeiros, quan

do a operação configure hipótese de inc1
dên:ia desses elois ifIÇostos ou de un dc;

ons"

I - Acrescente-se o s~inte item lI! ao § 21:: do Art. 270

I'lD«RIO

"Art - fb prazo de cento e oitenta di~ {ISO} da data da pro
lIJ1gação desta Constituição, o Poder Executivo encami
rIm"á ao COngresso.~cional projeto de lei, propondo

a reestruturação dos quadros do pessoal airunistratlvo
dos 6rgãos corrponentes do Sistema I-G:iooal de Previdê,!l

ela e Assistência Social. obedecido o critério de

I'EIUlE!ração de seus cargos e flXlÇões nã::I ser fixaçla
eIlI valores inferiores àqueles estabelecicbs para os
.servioores qJe e~erçam atividades eqJivalentes. nos ó.!,

rflcsda Adninistração Oireta;

Art. _ OS atuais aposentado~ e pensionistas da Previdência ~

c1al1:etãl saJS pro.atcs :redstm, de acorOO em o ~e dis
pl5e o Artigo ;56 desta constituiçllo. ro prazo de cento

e vinte Ui)) dias da data de sua. pIUllJ1gal;ão 11

Acrescente-se ao Titulo "Das Disposições Transitórias" mais os
seguintes artigos) ~de... e...."'"t,.o,,~'KA..'

'~"o/."n'.'c~çio---_----__--,

EMENDA lP16542·3
['J

f'JA emenda proposta V2.srr, assim, ofertllr oos Esta

dos a poss1.b1.1idade de, atendendo às peculiaridades locai=-..

elaborar normb~ nó campo processual. "A essa competência ~

aidiliria, concorrente, ou cOIIplementar dos Estados-memb~o••

deve-se dor um 'Cl1.mpq. bem vasto, a filZl. de que eles procur~

tutelar IlI01.!! efic1entemente os interesses locais· (Jost~

DERICO MARQUES, "Constitu1.ção e constitu.1nte", ea. R'1'. 1987,

pg. 58l.

Dê-~ co artigo M, inciso sm, le'tr~ ~ a

seguinte redaçio :

-Art.. 54 - Cómpete à união:

~.. XXIII - ~egi:alar lIobre :

.) - direito civil. comercial... penal.. agrÁ
rio.. eleitoral, lDarítimo.. eerináutico, cspacial.,

do trabalho, normas gerais de caráter financei

ro,. tributário, urbanístico, exe~es penais •

processual, ressalvada a cOJIIpetiDCia Bupletiva

dos Estados para legisl.ar 1I0bre ZI(trIIas de pro 

Cf!SSO, lIendo atribuída '80S 'l'ribunai:l: de JUBtiça

• imiciativa ao projf!to respecti.'YO-.

-Federação nio é confronto e nivelamento. t rett

peito 81' l'utonomias e, bela por isso, é solução polít1.ca ge

nial, consolidativa da Un1.lio- ("Rev. dos 'l'nbs .... vol .. 4961

4CO e 40i}.

JUSTrFICATXVA
JUSTIFICATIVA II - nas ope~ções relativas as exportações de bens e

de servIços para o exterior".

lfa dinâmica do Poder Judiciário Dio só interessam

011 seus órgãos. como tamblim o seu func1.on1meb1:o fr~nte .. 11

leilJ gerois do p-roces5o. De outro parte.. os condiçoelJ lo"

cais varialD, qui:lnto ôs reg1.ões e Estados.l DiYers~s 8DO os

necessidades. bem Ceno os Ilelos de enf~en.~á-1as. Uma COM ..

• tonte busdtt de um idea1 de centralização federeI, quanto iu,
noraao de processo, tolhe uaa aelhor e pronu 4btr~buiçio

~ud.c.ucional .os Eatados.

A enenda busca aJ:ender reiv1ndlcação de dois segID1tos da c~

1l1dade brasileira ~, ao 1a'.QO do terrpo, vr:tn sendo vitimas das mis graves injus_
tiças.

O quadro dos servidores adninistrativos do SII'PAS. no que ta-
ea à rertJJlleraçllo, é IJ'R escândalo. E preciso corrigi-lo. 56 a Constituição poderá
tornar realldade tal correção. '

• No qJe toca aos atvai.s aposentados, a situação,se não é igual,

6 pior. Aplicar-lJe ~ llOI1IIO$ "'" a Constlll.dçlo pme para o futuro 6 a única
oanelta ,de atendll-los..

JUSTIFICATIVA

o sistema vigente na irrportação braslleira é absolutamente c,,!!!

turbado, can grande prej~o para a política de produção naciOl"Gl. para a exporta

ção e OOSl'tlO para a arre;:a:jaç~o do gG'IcrM.

Na prática atual, eibran-1e, usualnente,os lnfcstos sobre opera

ções·financeiras, sdbre as operações de câablÇ1 e, através de trúltlplas isenções,



1728 • Assembléia Nacional Constituinte

pratlc8f'lel'Ite não mais se txxae inposto de importação, beneficIo q.Je usu~lmente tam

bém alcança o IPI, o q.Ja1 não deveria estar vinculado ao teceste de inportacão~
por ser tributo nOll'lalrre:-.:e aplicado ao sillUlar nacional.

Hoje, a base de cálculo do IPI, na ltr.portação. é o valor C!F

mais o Incesto de inporta;ão aplicado ao CIr I mais o valor do IDI ClJe incide sobre
o Clr raas Ieoostc de reccrtaçãc. Há una violenta agregação de valor ou cobrança
em cascata, comererros a:tamente perniciosos para a economia recícreí., principal_

mente emrelação à políti::a de cOlTlbate à inflação e à exportação.

elos à med~da em que atende os reclamos malores da ectJ'lOOl1a nac1ona1 e da geraçi!1o

de novos emreços,

finalmente, remete-se à lei cooplementar eventuais casos de
menor ou oí rereocreca incidência do ItM nas !rrportaçÕ8s. baja vista a possibihd.,ê,

de de consulta de s.zgil'iento de casos até mesmo de interesse cios prõprrcs Estados
e t-llnicípios

JUSTIFICATIVA

Não se justifica que, a pretexto de a tecnologia estrangei

ra poder aaeaçar a autod:tenninação nacional, illr,)Ollha-se a reserva de nerceda
que acaba irremediavelmente provocaroo prejuízos à Nação que se vê illpOssibill
tada de Incorporar à sua tecnologia, a experãêncta e os conhecimentos de povos
mais ceserwojvídos

PlENARIO

C[)I"5.tituinte ANTONIO CARI...OS KCNJ€R REIS

ttArt. 272 _ •• • •••••••••••••••• " • ••• • .

b) sobre ocereceee q.Je destinel'l a outros Estad:ls pt:!

trõteo, inclusive concustfvets líqJ1dos e g85.0:

50S ôere oertvece, álcool carburante e energia
elétrfcej"

Redija-se a alínea Ilb" do Irctso Ir do parágrafo 11 do artigo
272, da seg,é..te rema,

EMENDA lP16550-4
[!J

f'J
PLENARIO

Constituinte ANTONIO CARLOS~ REIS

"I - estatntaoede, apts o perfcoc de noventa oaas da oeta d=.

emussãc, salvo n:s casos decorrentes de fatores de na
tueeaa econômica D.J de trensçressãc dIsciplinar, na fD~

ma Q'.Je a 1e1 estecerecer''

Dê-se ao item I do artigo 13 do Projeto, a sequmte redação:

~ foOOIFICATlVA

•Cem a presente ererca, pretende-se criar ccnUções para que e
ventuais Isenções da vrpo.rto de lJrportação passem a ser absoluta exceção e não I
mais a regra. Emoeccrrêrcía tarrbén, se desvirwularia eventual berertetc da T8ri-\
fa Aduane!.ra do IPI, o Qual passaria a SEr cobreco, sem nennma excepcionaâíoeoe,

tal CCXl'O in::ide no similar nacional. Para isso, entretanto, a base de cálculo não
mais pode ser sobre valores emcascata, mas sir sobre o valor da nercecorâe l!l'POE
tada ecrescíoe das despesas de seguro e frete, usualmente comecdda como valor
CIF

No tocante à modificação da reoaçãc do § 312 do referaõc Arti- I
go, trate-se de ereroe que apenas consagra a f;JI'ãt1ca VIgente de não se cobrar o I
IOf nas ccerações de exportação de bens e eervrccs, a fun de não lhes retarar poder I
de ccrcetãçãc Nãose trata, pois, de anovaçãe rem no Brasil nemno exterior ~ um I1

princIpie básico nas exportações f'Jf1diais, tenta nas econceuas de mercado como nas
centraree-ce nlaniflr"f1rla<:;1 Itr..:} ver nJlP P r"M~~rln o p<lP"'! estretéprcc Q'-'~ E!=- 8"

pcrteções oeserçeman no desenvolviJr.ento ecorõrãcc e social de qualq.rer PaIs 1

~:C~ JUSTIFICATIVA

o dtsposítivo erendaoo regula 2 cobrança dos ICMs nas opereçües I

~::::~:~a=~~;: ::c:;:~:s~ü:s~:~:,c;~~o~;:~~~~~::~d: ;on=~~~:d:l~~~~~~l~~~f
o Incesto in:3.dente nessas transações

Deixou fora, todavia, o álcocl para rmscarburantes. Por lIIlB

questão de p=.ir.clpio, não devem, produtos da ees-a natureza e utihzados praticiiIM!! II
te comas nessas finalidades, ter tratamento trib..rt.ário diferenciado

A L.._ -- '4-le estou prcpoeoc estabelece trate-ente idêntico nas I'
operações irr...=restadu3is com coobustiveis oerrveccs de petróleo e álcool carburan

te, unlformi.I3ndo a sistemática de cobrança dos I{)ls.

A presente ere-de f01 reoigida COOl esses prccõsrtcs ,

Fazê-la, contudo, see ccoorcoeter o oesewotvâeeoto eccrõnãcc,
a 9='=ao;.ão de empregos e a narecrua entre Cocapital e o trabalho é o oever da P.s~~

blé;a Nac.lonal conscrtcmre,

O mstftuto da estatujãoaôe tem que constar da CCJ:"StitU1Ç~G A

seç.cençe, a paz e a tranQ'.n Irõazíe do trezerteoor são o neíor penhor de seu oese-;

Ipen-e

272, a sea.c-te redação- I

F'i...EMRln

I - Dê-se ec item I1 do § 10 do art

EM:NDA MIDIF1CATIVA

EMENDA lP16545·8
[!OI C",tItul"te ';';;10 CARLOS KCffifRREJ~

[!OI

Constituinte A-JtõnioCarlos Konder Reis

"§ lO - •••• • ••••••••••

1 - .

11 - não ccrcreeree o montante do Incesto
a) sobre proootcs industrializ~, Quando

a operaçãa cmrigure hipótese-:F.! ln~idê.'''1
cia dos dillS im;Jostos,

b) de ill?ortação de produtos est...~eiros q.m

do a operação cor.f1gure tupctese de ãncí-. I
dê-era das 001s impostos " I

II - ncresceste-ss a seguinte letra "c" ao it8fr I: do § 11 do I
art. 272'

EMENDA lP16547-4
[!J

PLENARIO

aeDA IIDDIFlCAi!VA

Retlija-se a al!nea "eu do item Vll cio art. 12 da seguinte for-

Constituinte ANTt).lIO CAAlOS l<Ql;[;€R RES

F
EJ.E!'lJA SUBSTITUTIVA

Substitua-se a redação da aUnea "d" do !tem I do ert, 12. pelo

Não se pode: restringir constltlCiortall1e1te: o direito de as pes

soas obterem informações necessárias à plena normalidade OOS atos da. vida civil e,
comercial, dentro de liIl.ites razoáveis previstos na lei.

"§ 11 - ••• • •• •••• •• ••••••• • ••••••_••••••

11 _ • • • •• .• • •••••••~.~ .

c} sobre as ooeraçêes de Inocrteções, arrpar~

das em regues aduaneiros esceciets

III - scresceote-sa o se9'Jinte item Vl1 ao § 12 ti:' art 272, pal.
sendo o atual item VI! a ser o item VI11.

,,§ 12 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VII - prever os casa=.em que o irrposto poderá ser

isento, reduno::, diferido OIJ ter sua inci

dência alterad=, nas irrportaçoes de mercad.f!.

rias estrangeL-as, além do preV1sto na a11

nea "c" do it8li 11 do parágrafo 11 deste a1:.
tigo."

"Art. 12 - .

VII - O" .

e) a atividade de investigaçãc e serviços de lofoE
mações sobre as pessoas pooeré ser exercida pe

lo Estado ou por pessoas físicas ou juridlcas
nos limites dos fins a que se destin8l"l, na for

ma prescrrta em LeI. "

JUSTIFICATIVA

I I
I

seguinte.

"Art. 12- ••..•••••••••••••••••.••••••••.•.••••••

1- •.•............•..........•••..

d) em vistas ao cumrnrento do quE! se cc.r,~élrl na aI!
nea "b", o Estado tem o dever de esteteãecer pro

gramas e orgam.zar planos para a errad:':::a;ão da
probre78 absollJtfl "

JUSTIFICATIV':

Alteração de :redação para carpatibillzar o dispositi~ em
rf'.rlaçÕ8S propostôls para as alIneas "aM e "b".

JUSTIFICATIV:'

o artigo 272 trata do ICMcem~líbrl0 e propriedade, procu
rando atende~ ClX'IComitantemente a necessidade de ar=e::adação dOs Estados, cm o Ob

jetivo da maxir..izar o desenvolvimento econõm.1co e so::ial I

Entretanto, algunas pequenas ada;Jt.aÇÕ8s devemser introduzidas,l

comvistas a aperfeiçoar os mecanismos que so/preterde.

o item II do § lO consagra o prirelpio , já hoje praticado, de

não se calcular o ICNsobre o montante do IPI quanct:: in:idente na 1nporLação. uesro
porque essa arrecadação seria marginal, tenó:J emvis'"..a o elevado montante da isen
ção na irrportação.

Ctrstltuinte ANTClaO CARlOS l<OI'lEt REIS

PLENAAlQ

"""'"".""'-------------,

EteDA Sf'RESSIVA

~rlma-se a alínea "g"ÓJ item I cio art. 12 da Projeto

PlENM.I0

m- 'uT~I.un",;&;.~

EIeIlA SlESTITmIYA

Redija-se o item IIi do art. i}da seg.Jinte forma'

"Art. 60 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

De outra parte, atualmente, o ht;Dsto de que se trata, incl[ie
sobre a salda da mercadoria importada. do estabelec.iJEnto do ilJllortador, vale di

zer, isenção cbs bens de capitel incorporados ao ativo fixo e aqueles outros bens
de COl15I,;110 próprio do lrrpartador. Felo § 11 do artigo em questão, propõe-se moctl
fiear essa prática de incidência tributária, passando o irr.posto a incidir não ma1S
na s<JIdado estabelecimento do ill'ÇlOrtadOr mas na sua entrada.

Assin , e tendo e- vista a desvIrlCulação do 1m do irrpo5~o de

importação, todos os produtos ilJllOrta:bs, sem exceçãoI passam a ser tnbuteàos. ~
tida a atual regra de base de cáleu:!.~, será fl'JJitopesado o ónus que recairli sotlre

a produção, principalmente, nas inp::;:tações para ativo fixo I ou seja. os ínvest1f1"l"~

tos geradores de erprego e de renda Portanto, ao invés de facllltar a ger;;;ao de

errprego e o al.lll8nto real de salários, estaria'llOs.- justamente I punlnt\o o errprego, a
renda e os salários.

I
JUSTIFICATIVA I

I
A gratuidade dos serviços especificados na alínea não pode ser

preVJ.stE na Constituição,soo pena de criar-se situação de imqljidade, em função do
do earáter Stiljetbo do r:onceito de pobreza absoluta A maténa será mais propn2
ll'I8nte regulada na lei Ordinária, med1~nte irdicação da fonte de custeio dos ato-; I

de gratuidade I

lU - Assegurar, apoiar e incentIvar a 1J.vr~ :.01
eietiva praoov€'"ld=. através dela, a distri_
buição da riquez=:. do trabaltr.::l e dos rreios

de prOÓJÇão, CCJfl \:stas ao berr-estar e à
qualidade de vida 00 povo"

JUSTIFICATlvr

A liberdade de enpreender não p:rec:.sa. ser dem:x::ratlzada p:lis

ela é conseqüêrcia da pr6pria democracia e ao Estado c:a:e a responsabilidade de

criar todas as condições para que ela funcione sem res:rições e eroaraços mas
antes, comapoio e incentivo de forma a proporeionar o desenvolvlmento harmônico

e estável da sociedade.

Com vistas a atEnJar un pouco essa carga adicional de tributos

é que se propõ•• v,a _nó'" I
a) nova redação para o item II do § 10 onde se estabele::e que

a base de cálculo do 1CHnão será en cascata, mas sim sobre o valor CIF' do bem~m

portado;

PLENAAlo

aEOOA SLF'RESSIVA

Redija-se o ite.ll Vll do art. lO da seguinte for.na

Constituinte AmemO CARLOS~ REIS

PlENARIO

b) isentar da .ireidência genérica do ID-lna in'portação, as op.!:,
rações em regime aduaneiros especiais, Isto é, as lIlportações temporárias para re

paro e manutenção, as iJrportações er. trânsito, as operações de draw-back, o ingrel.

so provis6rio oe bens para mias finalidades, etc, emque nada afeta os ob

jetivos cio artigo e lIlJito menos o Interesse dos Estados Ao contrário, traz benefi

" Art. lO - •• ••

VII _ O intercâ1bio das conqu1stas tecnológicas

e do patrirr,õ,io cientifico e cultural da

htnanidade" •

aeDA Sl.PRESSIVA

~rlma-se, no item IV do artigJ*a expressão "pela aça;
eqJS].izadora do Estado".
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cas tendentes a elimil"E:" ou 'reduaar

a lnsalLbr~dade ou rreees nos lo
cais de trabalho."

JUSTIFICATIVA

o dísposãtfvc proposto assegura a proteção ccntasa no projeto
sem gerar iJrpasses ou conflitos nas relações de trabalho.

,
una só pessoa física ou jurIdica. ainda [JJe per i!!.
terposta pessoa, ;xcetuados os casos de cooperati

vas de pI"CrlJção originárias de processo de reforma

agrária, sema aprovação do senado da República;

XIII - isenção de desapropriação. per interesse social,

de pequenos e médios im6veis rurais, desde que
seus proprietários não pcssuen ootrc im6vel ru
ral. na forma estacetectca na lei a QUe se refe
re o «ceput»,

r.c .u~~U.,,'t/;~..o__

1p~;ra-se no ProJeto de Constu-"':"',ão onde c:ouber)~ ..ta~ IJ ci-o
~f"'~-;l",;L f,i'fv..t-.>c

1IAr!:. A JIa.ia:"l.a clV1l ccreça aos 18 anos de 1dad€: e a

pmsabilidade penal aos 16 anos ce 1dade, quando o c...dadão po:lerâ msc::reve;:

se eleitor."

EJ.ENQA SUPRESSIVA

Suprima-se o item IX do art lO Ib Projeto.

Pela 1egJ.S:.a;ão em VJ..gor. a pessoa se torna uaace- aos

21 anos de 1dade, para todos OS efertos C1VJ.S, quando adquire a pleni~

• da res:?=Jl1SabJ.lidade penal. Jã:: trabalhador só é cons1derado ~cr ecs 18

anos, gozancl9 até os vmte e l.J:t. ares ,. verdad~ J.ItUl].dade penal, sezvc o

1JTtel:naIrIelroem estabetecinentee de eseastêncía ao xrenor.

ar.:i:, tanto acs éeecrec anos ia pessoa tem paenes c:=di. 

ÇÕes ps1co1ógJ.cas e lntel~ para a plena resp:msahllJ..dade, cccc aos

16 anos tem capa.CJ.dade de escccce J.OlÍnca e dJ..stingue. cl.ararrente, ee-rreo

~ o ma.1, para~to das n:::r1II:lS peraaa em vigor.

JUSTIFICATIVA

XlV - instituição de Plano Ne\cional de DesenvolvImen

to, a ser executado por períodos plurianuals, E!E
globando,siooltaneamente. as açCes da pol!tica

agricola, da pol!tica agrária e. da reforma agrá

ria."

A tcmnaçãc de consenso sobre normas dlsciplinadoras da Re-

forma Agrár).a que hão de figurar na constiuição tem encontrado .cceo principal

obstár::ulo,a questão da esãssãc de posse A emenda busca encontrar lJIl8 solução

que atenda à celeridade ~ o processo reclama a não despreze o direito dos pro

prietários.

PLENAAIO

EMENDA lP16564-4
fl
['J
r.r----------""., ..",,',-----------,

JUSTlfICATIV~

A matéria não deve ser objeto de orevtsêo ccnstrtucícoaj 1Il35

sim tratada a nível dos acordos Internacícoars, embemorue coo os principios e
os graus de interesses a serem protegidos de forma e resguardar a plena proteção
dos direitos da pessoa tsmana

EMENDA lP16566-1
['J Constitulnte Antônlo carlos KQQÇjor ReIs

EMENDA lPl6570-9 '~'-------'Ir:r-'P"FL""~(!J Cons-ta-tuarrte JOst CAMARGO . C- _I

"""'"''''·''''-1PROJETO DE CONSTIT",JIÇAo

ASSUNTO: ::ETENç1{O DEFINITIVA OU TEMPORARIA DB SAIJiRIOS

SUPRlMA-S~ O ART.IS.

r.T"------P~~..- ~O.".do/IUICO.." .... _.

EMENDA lP16571-7ê' Constl.tuinte JOSe CAI"'ARGÔ
u,o•

A nobi1ização do menor para a delinqllênc1a c01:le;a mui to cedo,

quando, na condição de "pivetes" são utilizados pelos profissionais

do crJ.me, confiantes na i1llpuoidade que a menóridade assegura. Por is

50, a cada dia, pr:lncipalmente nos grandes centros, ver:os menores de

dezesseis anos assalta."\ao, violentando, estuprando e sequestrando p!

ra, quando presos, continuarem na impunidade.

e preciso (' ama punição mais severa dess es margincu.s de meno
ridade, penli.t1ndo sua prisão, processo e condena~ão desde os dezes

seis anos.
Prevenos. em ta1 c~o, uma prisão especial, durante cinco a

nos (se a pena menor não" lhe couber) a f:lm de buscar uaa. possível l"!
cuperação I pela educação e~pecial em esta:creleci~o especial.izado.

os sexos)".
A arrecadação das taxas de eontr:lbuição para a Prev1dência

Soc:.t!l não sofrer~a perdas aprecaéveãs , pcrs se de um lado o apose.::.

'tece ecntânaerc.e ccntrrdbtundc com uea parcela menor (a 10\ de sua a

posentador~a,). de outro lado, abnnc!o uma vaga para a adm:Lssão de

um õesecçregeôc , este 1ria contr:lbuir-, taIr1'€m, com a sua taxa corre~

poneente. li

EMENDA lP16572-5 '.."------- -----] El -':~L" -)tJ COrF:"1TUIt.TE JO<;!. CMU 1((,0 c.

['J PLENARIO

Acrescente-se ao item XV do Art. 12 a seguinte al.ínea:
"Art. 12 •••

"xv•••
y - IniC1a-se aos dezesseJ.S anos de ~dade a ma!.o:t":ldade penal

mas a prisão do menor delinquente I processado ou condena
do p se fará em estabelec1mentos pena1.s de formação tê'cni

ca e prof:lssional. até os 21 anos de idade".

JUSTIFICACXO

,."--__=-=-~_____:__:;------::-:-::-:..... ,,"U,,.,...------,----_,______;____,___--.,
Dê-se ã alínea "d" do Art. 356 a seguante redação

"Aposentadoria por idade para os trabalha~ores, aos sutaea

senta) anos. se do sexo masculino, e aos SS (c1nqtfenta e C1!!,

co) anos, se do sexo femníno."

JUSTIFICAÇÃO

A presente suges-tão de norma ã Constitul.ção, adêntace a cen
-eenae de outras que nos tem chegado às mãos de todos os pontos do
País, atende aos fundamentos da "Justificativa" apresentada pelo en

genheJ..ro Maurício G. da Silva, cujo teor aqui ere-tscreveacs e per":-J.

lhamas:
"Tal Jredida viria AO enccrrcee de , na conjuntura psaecasccãej,

e econômica atual, uma aprecJ.ável abertura de novas vagas J para em

prego de pessoas jovens que, anualtrente, num contingente de •••••
1.5DO.000 pessoas, cllegam ao mercado de trabalho,. sem possibilidade

de emprego.
Em face de publJ.caçôes recenees , do IBGE (1983), vê-se que a

expectativa médJ.a de v~da do brasJ.leiro ainda é bai'l:a. Os dados 1llO,!

tram que, para anbos os sexos. esta idade ainda é de 57,9 anos. As

S1m sendo, a legislação bras11eira f1X.:mdo para o homem a idade de

50 anos, para a apcsenredcrue por veãruce , é;. di·qualquer- forma~

imposição absurdas pois ultrapassa em muito a expectetava média de

va.da do braS11eiro.
O próprio pz>esidente do IBGE, Prof. Jessé Hontello. em una

conferência proferida na Escola Superior de Gh obre a "Popula

ção Brasile1ra", eJ:119B1. af1rmou: "No inter alo 19 0-1910 a e"-
tat~va de va da ao nascer aumentou de ~1,2 s par 55,7 anos (30\

para o Paí~ COI!lO uc to ~)'.Na últ~tna dê:a~a, mi:ma5 -tendêneaes

CONSTITUINTE JOs~ CAMMlGO

~: ADICIONAL DE IMPOSTO DE RENDA INSn-.•/ÍDO EM FAVOR DOS ESTA

DOS E DO OISTRITO FEDERAl.

SUP:::MA-SE O PARAcRAFO 1R 00

ART::;O 272.

PROJETO OE CONSTITUIClo

parágrafo)4 - Observado o, limite mãXlt'lo previsto nes
te art.igo, o número-de deputados por Estado e pelo Distrito Federal:
será estabelecido pela Jnstiça Eleitoral, para cada legislatura, pro

porcionalmente ã população, com o reaJuste necessário para que nen 
hum Estado ou o Distrito Federal tenha mais de 100 ou menos de oito

Deputados.

A proporção mínima de errpregados brasileiros nas"eroresas clM:

ser reservada para a lei Ordínáraa que, historicamente. se revelou eficaz. nara

protege:- a mão-de-obra nacional.

JUSTIFICATIVA

nove dé::iroos"

JUSTIFICATIVA

O dispositivo a ser suprimido visa Ci tributar, de forma in

sensata, o contribuinte br~sileiro. Pela trat:'ção brasileira, o Impo'i

to de Renda nasceu federal e constituiu-se n:. princJ.pal imposto da

União. Os desequillbrlos de receita entre UI":'ão, Estados e IblicIplos,

a reclamar uma reforma tributária cujos parâ1tetros sejam definidos na
próxima constituição Federal. devem ser reso:vidos pela ampliaçilo do
grau de participação que Estados e Munic!pios possuem na receita do

aludido imposto. Não obstante. criar um adic':'onal daquele tributo. elfl

âmbito estadual,~é seguir na trilha da vorac:'dade tributárIa. por fo!,

ça da impotência até agora demonstrada pelo Poder Público no contro

le dos gastos governamentais.

SUprimir do texto ~ inciso XIVdo artigo 13. a expressão lide

JUSTIFICATIVA

Necessãrio se torna que ao elaborar a nova Constitu..!,

ção se reajuste o nÚD1ero de representantes do povo na composição dasI
bancadas que comporão a Câmara dos Deputados hOJ e distante da real!.

dade brasileira. I
• Sem bU$car previlégios para qualquer Estado da Fede 

ração, esta sugestão procurab tornar mais real a representação dos

Estados.

M"Art. 97 - A cãmara dos Deputados compõe-se de até

551 representantes do povo, eleitos, entre cidadãos maiores de de
zoito anos e no exerclcio dos direitos polltlcos, por voto diretõ
e secreto em cada Estado ou Território e no Distrito Federal.

~ ~~~6e§.r~ artigo 97 :..;;~.~~~~~..; ao • caput " a seguinte re
dação:

f'l PLENARIO

r.T" fufll/JtJ'flf.e-.;;lfl -,

EMENDA lP16568·7
['J

f!J

x - processo judicial de rito Sl..l'l'l<irissim:l sobre o C2bl
menta da desaproprição, cuja tramitação em priI:ei

ra instãrcia não excederá, inc:lulndo vistoria ':-.x:Il
eial se req.,erida, cento e villte dias (l20). fl.."'O:l

os q..tais, não p~latada a sentença. a lklião se Bro!.
tirá na POSSt; da área objeto 00 Decreto desaprqrr!

at6rio. vedado efeito suspensivo em q,Jaisquer re

cursos cabivelSj

VI - emissão de títulos da dIvida agrária em vol~

estabelecidos em lei e objeto de dotação anual tI:!!
signada no Orçamento da Lt-.ião;

II - phll~jdlllef1to e execcção 00 programa oe .mroma

e desenvolvimento agrário, cem a participa:;ão de

conselhos Estaduais e J.Unicipais;

r - garantia do direito de propriedade de im5v=l ru

ral. condicionado ao Ct.f'lPr1mento de sua nrçãc
sccteã , coorcrre õefdruçãc estabelecida ra lei
a q..e se refere o "caput";

"Art. - O acesso à propriedade territorial rural sera disci

plinado em Ial q,Je obedecerá as seg.rlntes disposições

SLbsUtuam-se os artJ.gas 317, 318, 319,320, 321, 322, 323,
324 e 325 do projeto, pelo seguinte:

aENSA SlBSTlTUTIVA

VII - aceitação. na forma da lei a cp.re se refere o rica. I
put", oos títulos da dívida agrária caro neio de I
pagamento ele terras pLbli::as. de fiança em geral.

ou de caução. garantia de erpréstimos. financia.
mentos ou contratos de cinas ou ele serviços cele
brados co:n n U"lião, Estacbs, Olstrito Federal, Ter

r1t6rios e fbticIpiosi ~

PLENARIO

In - instituIção pela l.hiw de crédito f(.OjIário ccn

en:argos q..e CLbram, exclusivamente, as despesas

de adnlnistração, prazos não inferiores a vinte

anos e carêrcía não inferior a cinco anos;

Constituinte ANTONIO CARLOS Kl:X'«R REIS

VIII - fixação na lei referida no "caput" dos critéri~

de fixação do valor das injen!zações da terra e

das benfeitorias,

IX - carpetência do Primeiro Ministro para baixar o De

I ereto de desapropriação;

IV - ~ropriaçOO pela lhlão, de im6vel rural que
filo esteja ~rinciJ sua função social, en áreas

prioritárias, mediante, indenização em titulos da

dIvida agrária. com cláusula de atualização roone

tária. resgatáveis no prazo de vinte anos. a par
tir do segu1do ano de sua enissão;

XI - inalienabilidade das áreas objeto de distriblJ.i;ão
gratuita e, pelo prazo de dez anos, qJardo a titu

lo oneroso, permitida. em 8lfbos os casos. a tr.ns
ferência na hipótese de sucessão hereditária;

XlI - limitação, na lei referida no "caput!'. da área de

terras plhlicas oojeto de alienação 00 conc:es.Skt a

í

v - !ncfenização em dinheiro das benfeitorias úteis e

necessánas, excluIda a c:coertura florestal nati

va;
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o atual Projeto de Const1 tc i çãc procura sol.!:!

cionar o problema nos termos do er t 128, abaixe transcrito'

«rIce insti tuida Comissão Mista do Senado da

República e da Câmara Federal para dirimir drverqênc í es entre

duas Casas do Congresso Nacional na aprovação de projetos. elimin~

da a prevalência da Casa de origem"

"A Câmara iniciadora. por maio da simples pode

rejeitar as emendas da Casa revisora, subindo então o projete

sanção presidencial Em tais casos, portanto, levando o ar; .smento

ao extremo, no plano das possibilidades, teremos uma sô câmara l!

gislando t alternativamente. a dos Deputados ou o Senado, cc-rrorne
a lei tenha sido iniciada nUITa ou noutra", diz o mestre en r.ac ã z andc
a assertiva inicial.

O Senado. r er rea ra de Souza comentando a mat.!

ria afirma. "O artlitrio conferido pela Constituição à câmara in.!

cãadcra no aceitar ou eej er tar emendas oferecidas aos seus or eje tcs

pela re.... isora, arbí.trio desconhecido em qualquer Constituição bic,!!

meIal do mundo, arbítrio evidentemente incompatível. ccnt rec i tõr Ic

com o priflcipio da bicameralidade e que só se conseguiu num final

de votação da Constituição. poderá determinar ou a desordem legisl..!!

lativa ou o chçqve entre as duas corporações. Desordem porque resu.!.

ta em criar dois órgãos legislativos autônomos. dando lugar à corr.!.

da às iniciativas, pois quem inicia faz a lei como quer. deoc poder

rejeitar. por simples maioria. as emendas mesmo as mais lógicas e

ais justas da Câmara revisora. E teremos Câmara e Senado legisla!!."

o sozinhos com risco de leis contraditórias e a balbúrdia cons~

Mente.
A Câmara revisora deixa, ass rn, de ser

Câmara legislahva. para passar a s tsor es órgão consultivo. pois o

único poder que se lhe reserva é o de mpemr a lel com a recusa do

projeto "in l1mine" solução que nem sempre satisfaz"

Não ha dúvida de que a norae retrotranscrita

ameniza o nítido predomínio político da Casa iniciadora Não nos

parece, todavia, a solução ideal Isto porque a movação significa

mais uma Ins t âncaa a que será submetida a na tér.i a , com o conseque.!!.

te desdobramento do processo legislativo - hoje cacecter t aadc pela

cereerdeoe - desdobramento passível de determinar até mesmo a não

execução da ncree ccnst.I tucfonaf , Além do mais I seria mais adequado

prevenir do que diri_ir divergências Por essa razão. apresentamos

esta sugestão. propondo que as emendas da Casa revisora somente PE.
derão ser rejeitadas pela Casa iniciadora por u. quorull superior ao

# aprovação da Proposição. a ser estabelecido nos Regimentos lnte!
/,~ A disposição, salvo melhor ju!z:o, além de traduzir uma solução

prá.:.ica e exequível, sem influir para prolongar a tramüação leg_~

lat:'ve., atende à pr6pria essªncia tltl b~cameralismo, assin conceitt.]!

do com clareza por Prado Kelly

fiO bica.meralismo pressupõe concordância de vontades das

duas Câmaras na fOI'fllaçilo das lelS, as qua~s cumpre sejam aceltas

por maiorias definidas de uma e de DJtra para se reputareM expre..§.

são exata da soberan~a nacional, ~n:.egradas pelos dois elementos

hist6ricos que se representam nela o povo e as autonomias est~

duais."

çãc de 1946. onde se introduz um método de elaboração da lei. rep!

tido, aliás. pela Carta de 1967 - denominado, por Victor Nunes

Leal, de unicameralismo alternado.

r=;:~;=:J

t:Ji,""7;'fltl

Acrescente-se ao art. 45~ (Disposições Transi t::rias) o se
guinte § 4ç:

"Art. 451 .

§ ".",., ••••••••••••••••• " .

A criação de Estados ou Hunicíptos não é matéria
a ser contida na Consti tuí.cãc

§ 49 - Fica ressalvado o direito ao exercício =a advocólcia
aos membros do "linistério Público que esteJiUt U1scritos na

Ordem dos Advo::-ados do Bras~l ã data da prolllu:;-ação desta

constituição, ressalvados os imped~mentos lega:.s que este

Jam vigorando I:;esta Mes"'a data".

JUSTIFICAÇÃO

Seria Inédi tc que viesse a Lei xaxcr , elaborada

para traçar as normas básicas sobre a estrutura, o=;anização e f ix!.

ção dos princípios fundamentais de conduta, a dispo: sobre a cr raçãc
de unidades federadas.

A fama adotada no texto oriundo da Comissão de

:=:ister~tizaC"ão reduz o vcdez- Leq~slativo MUnic~pal a mero órgão

"cari.Icbador" do carecer crêvrc exarado nelas Tribunais de ccn

'tas ou entidades assemelhadas.

COI'I a nresent;e emenda erecenee-se colocar o Legis

lativo MuniciDal no seu lugar, que é o de ente produtor de nor

mas e fiscalizador efetivo dos atos do Executivo.

JUSTIFICAl"'ÃO

nê-se ao 6 29 do art. 67 a seguinte redação'

"Art.. 67 .

" lo -
f; 20 - O earecer prévio sobre as contas que o t>r!:.

feito deve prestar anualnente, enu tn.do nela Tribu

nal de r'cnces ou órgão estadual comoetente consti

tui subsIdao nar-a a ecrectecãc das ccneas nela câ
mara Municinal rtue , sonerrte as considerará aorova

das se obtiverem o voto favorável de dois terços
de seus membros."

Os dispositivos en tela devem ser excluídos do

texto. face à absoluta Lmper t r nênc La da matéria nele tratada.

o Que deve a ccns t r tuição.....atribuir à lei complemen

ter o estabelecimento de critérios para a cr í açêc de novos Estados-

r.r----------nJT.f.".""'.~l,o __,

EMENDA lP16577·6
f!l "PU'I>"" rO"'·1TU1NTE MU'lBERTO LUCE",

11'1I

---~

c';~~~=:J
.LINU'O/CONlS.J./'"'CON" ... 'j rrEi~JBJ

Senador Ccnsti tuinte hUaLLRTO LUCLNA

1.0 Artigo 21, Inciso l, ali.nea~, seção 1, Capttu-

10 V, do TItulo lI, onde se lê "maiores de 18 anos", leia-se

.iores de 16 anos".

1.0 oferecer a nossa colaboraçãe- ã Assel'lbliHa Naci,2

nal Constituinte, mediante a apresentação desta Sugestão de lJC'E.

ma Ccnstitucicnal, visDr\oS ao apeifeiçoamentc dos direitos poli

ticos e do sistema eleitoral brasileiro.

o mandato c." 1· ,'1l1a1ê da 'tru'll'f'S-' 1"",ul'l.1~.,; 1, • .::, no eJl<;c~

ec , nã<;: pematao a reeteiçâc , c.s-rererôc, nesse pc..,t(' d,.., Presace : __SlIO ncr

'<:!<:IlrCl1"::..:"..... qu<::: c:q'l'~U.

Como se 'l.ã-, será UM da spoaa t avo vocec.ronedo para someter sucass i.vas
anjuata.ças e não para proteger a classe trabalh;dora /

JUSTIrICl\çí\o

"Ar-t-, Irll • i:..v-rocr.re da R'.lrúl'l1.':1., e'lert« I,",,' ·::rlrull"'rlt~

C:~Jl o se .. hce rreaicente, ClX.·l".j c r-a.rãato de 4 cn--", pod€I,Jo, .-~::- a ca.1~3:.

"lar-~~ -,~l~ unn \;~~l::~l ::~; ;~::~~=: ;:~::ta:; nec-e u.~Ji-, ..

u;, di a P:-d€ -tovenâ ro de 1°~::;,

o artJ.90 em questão pretende rotular como c r arte a retenção debnJ.tJ.
va .ou tctt;;:.:::lrárJ.a de qualquer remuneracão dev:Lda por trabalho Já re~
ll.zado. J.. tentat1.va de l.ntlmldar o empre;=.dor crl.rnLnalment.~ nos faz
retrocede: no tempo, ao permitJ.rmos ncvacence a cõ rose prlsáo E2E
d Ivada , I::..:..põtese adma tnda apenas excepc1o'1almentenoordenamento JU
rl.d1CO br=..sJ.lel.ro. ver i ãrca-ee que o d1.5p=SJ.t:LVO sequer fala em re
tenção dC:::Jsa, quando, de fato, poder r a o empregador ser pUnl.do,por
estar pra:::..acende ato por má-fé. Fala-se çenerat.i.eadamenee em reten
cão deflI:':"-=1.va ou temporárJ.a,olvl.dando-se a c rrcunscãncaa de que,na
esmaqedor-a r-a i or i.a dos casos, a mora ou l.nad1MplêncJ.a de sa Lár ros é
.EE.E.2 refleJ o ~ de5egu:L1ibr~os Eanancea.r-os , gerados pela ~nstab~l~=
dade do ç::.adro soc~~-econo"ll~co bcasí.Lea ro ,

Punar-cse alguém por ação que não depende de sua vontade não ser::.a
preeea co adequado a uma Const~tu~çiio democrátl.ca, como pretende ser
a próxLma Carta Magna bresi.Le i.ra , Além do rna~s. no caso de serv~ço

públ~co,p=J..nc~palmente a nivel estadual 0.:1 mum.ca.pa L, quem serre o
respcnsêveâ pelos cos tuaearos atrasos do fUnc~onal~smo públ~co?

A solu-;ão ca p-esente rndaceçâo ~rmlt:Lrá rrii-:. ur ::.:...- .jatc C2

cmcc enco '::.:. sera ClTl0S. nus de c_"':: arcc , contorne Q Ge!~I;.-enh':> o: ':'~...:- a:J E.Yec..l-

f'l Pleniirio

EMENDA lP16574-1

r.r • TU.Ofl".<I"C~~••

EMENDA 1P16573·3
P "'')ll~f1T :':Jr ,10..f OlV\'/{',--, ----'

(-:.: rn to

CC"It' este escopo, rretenderros q'-6 seJa1'I incluídas

na nova Carta I1agna do lh::asil norrlas estabelecendo sobre a obr!,

gatcriedadc de voto a partir dos dezesseis ancs, observada~ ou-

tras exigências constitucionais. JUstifica-se esta enenda por

considerar Clue os jovens de hOJe devido à esr:clarização, aos

meios de corrunicação e difusão mais ampla de infonnação, adqui

rem,prenaturaJ')Cnte certo nível de esclareC1r>ento, consciência
cívica.e dos problemas sociais, o que não acontecia antigaMente

COM os Jovens desta idade.

.JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de Justa pretensão da honrada e labor~osa catego

ria de Proc:u:tadores da Re'Oública, que invocam em prol de ?le~to

pr~ncipio Jurídico do d~=eito adquirido.

Este direito, comumente ut~lbado pelos Procuradores fed~

rais, é um direito que lhes foi garantido quando ingressaram na res

pectiva :l.nstituição sob a égide da Le. n9 1 341/51-

Seria, portanto, arbitrãr~o se fossem preJud~cados por uma

Constituição nova que pretende, Justamente, abriqar os princípids de

mocráticos que caracterizam o Estado de D~reito. -

EMENDA lP16580·6
Senador Constituinte HUMBERTO LUCENA r=;;;;~

f'J J~ "...-".."..".."."....----==:J lTI@O'i!HJ

Acrescente-se o se~.linte inciso V e paÇcigrafo 3g ao arti
go 270 do Projeto. r~.seos atuais e 5qlrimindo'se o in::iso I e parágra_

fo 2'2 do art 272 e o 1nc:.iso 11 do art. 276'

"ArL 270 _

'Lld"Q/co~,..lo"~.~_"""_-_-_-_,

EMENDA 1P16579·2
I Senador Constituinte HUM~~R-TO-L:-UC-E-NA-------'

r.r---,,__..,-__ .~.N..'o/'ou, .. lof.".<... ,....

f=I-;~~'~':J

1:Jí3;;~!BJ

v - propriedade territorial rural;

Jol./ Acrescente~se. onde couber, .. seaulnte alTnea ao Inciso X\I, do at

tlgo,Xt(.

lias crimes contra a seaurança mJClonat serão tipificados no Cód.

90 Penal e Código Penal Militar".

Jus t I f Icação

Dá nova redação ao § 1Il do artigo 126 e supro!
me o artigo 128 do Projeto de Constituiçãe.

"Art. 126 - •••

§ 39 - O imposto de que trata o ~tem V não incidi

rá sobre pequenas gle:Jas rurai~ nos termos definidcE em lei federal

JUSTIFICACi\o

Existe, no ordenawento Jurrdlco brasllc:lrQ, a compilação das

mas penatS~ tipificadora$. do'i crlmes~ no Código Penal.

EM existindo, portanto. essa compilação no Direito PosItiVO pátrõD

não se Justifica que os Crtmes contra a seguranca naCional tenham um trata 

mento em apartado, atraves de lei extravagante

Esta Sugestão de Norma Constitucional, que temos Dportunldade de

oferecer â AsseJl'bléla Nacional ConstitUInte, vIsa Incluir na codIficação das

normas penais a prevlstío dos crimes contra a seauranca naCional.

EMENDA lP16576·8
senador Constituinte HUMBERTO LUCENA

Supriman-se os artigos 438 e 1139 de ProJeto.

§ 11õ1 - Sendo o projet:::l emendado. voltará à

Casa inic~adora que só poderá rejeItar a eme!!

da ou emendas apreser:adas por quorum stJP~

1'101' ao da aprovação da proposição

§ 22 _

§ 32 -

Art. 127 _ •••

Art. 128 - (suprimir)

JUSTIfICAÇAo

Na estrutura bicameral do Legislativo pátrio,

lançada no Império e preservada até hoje, a regra da cooperação

recíproca tem_se exercido mediante mecanisllos especiais Para não

ims muito longe. vamos ar'lalisar a matéria a partir da Constitu.!.

o illposto sobre a propriedade tenitorial ruralcon

titui elemento básico à reformulação da estrutura fU"'Idiária do país.

enquanto instrumento indispensável à organização. manutenção e atua

liz~o do cadastro de contubuintes e de imóveis.

No momento em Que se discute, no âmbito da Consti

tuinte. un modelo factível de Reforma Agrária, não é aconselhável al

terar a c,:.~tência sobre esse imposto, atualmente da União. para

dos Estao::,s e Distrito Federal, COMO prensta no Projeto da Comissão

de Sistea;Etização A rragl'lentação do lançamento e arrecadação do ITR

comprometeria a unidade de sua sistemática, a certeza e pontualidade

00 le'Ssnta.'l'Ientc dtls se\lS dados, afora o p~r~go de, em algumas unidades

da Federa;ll.o. poderem ocorrer influência =0 poder da terra junto ao

poderd polStlco, distorcendo a análise da real1dade, que há de seguir

critérios e orientação técnica os ma~s isentos.



1732 • Assembléia Nacional Constituinte

JUSTIFlCAC'.ÃO

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

Enbora minha posição pessoal seja favorável

sistema presidencialista de goverl'iO, na suposição de vir a

aprovado o parlamentarismo, proponho, com a presente emenda um
aperfeiçoamento que .e parece indispensável.

O Senado Federal, conforme o atual ;::trojeto de

Constituição, não participa do processo parlamentar de formação de

governo, mecanismo at r Inuftro exclusivamente à Câmara dos Deputados.

A faculdade que se lhe outorga no art 167 - de recoltendar a revi

são da moção reprobatória ou da moção de censura - é praticamente

nula pelo poder reservado à Câmara de, por maioria acsofuta , ean- _

ter a sua dec.tsãc enter.ícr , O fato, apesar de não deiKar o Senada
neutralizado na sua função política, já que se faz a lei Juntamen

te com a Câmara,~ a essência do federalismo: "usa das ortudo
xias da nossa 'organização pol!tica'·.

A presente emenda, que poderá ser inserida em

qualquer norma passível de abrigar a idéia que expressa, recaIoca

o Senado no contexto de uma federação consolidada, eis que uma ins

tituição justifica a existência da outra e se Inspira nas idéia;

de MJJ1.J:0n Campos, defendidas em discurso pronunciado em 1961, ten-

do ell vista e Emenda Constitucional nl:! li (Ato Adicional). insti

tuidora, à época, do Sistema Parlamentar de Governo'

a) aprovando moção reprolJatória ou lIloção de
-eura , quando não apresentadas ou apreciadas pela

Câmara dos Deputados;

b) recomendando a revisão da moção reprobatória

ou da moção de censura, cujos efeitos ficarão 5U.§.

/}fensos até que a Camara se pronuncie

Parágra fo único ," A Câmara Federal, dentro de ci!!.

co dias, apreciará o ato do Senado da República, sendo ele rejeito!

do se obtiver o voto de dois terços de seus membros.

Acrescente-se ao Art ljt7, Título IX. Capftulo VII - Da Família, do

Henor e do Idoso. Projeto de ConstItuição, o seguinte paráprafo'

IIArt. 417. _•••

T...O'.VI.""'~O------------,

E: natural Que o nuvo sistema de governo emergi

do da Crise de agosto, eoecr te muitos proolemas. Um deles

é o que respeita à posição do Senado Federal na dinâmica

das novas instituições.

Tem-se cnservauc que a Câmara Alta rio Congresso

sofreu grande decréscimo de influência em virtude da emenda

parlamentarista, Já chamada Ato Adicional. Num ponto 

ponto :relevantíssimo - a ccserveçãc é certa O Senado não
participa do processo da constituição do governo, matéria

que Já foi atribuída exclusivamente à Câmara dos Deputados.

Tocamos aqui a essência do rederal asno , que é
ulla das ortodoxias da nossa organização polItica Pela Con.!

tituiçao J não se admitem emendas Que afetam a federação ecrt
República. Uma das caractetisticas fundamentais da recere-' '7

ção, comoem geral se ensina em direito público, é a partic.!.

pação dos Estados-Memuros na rcreaçãc da vontade do Estado
Federal;"" e para se dar força a essa participação Institui
se um Senado com representação igualitária das unidades fe

deradas. Uesta Casa, São Paulo e Mato Grosso, Rio Grande do

Sul e Amazonas têm a mesma força e o mesmo peso. Trata-se ,

é certo, de um Senado Popular e democrático, COIll a
origem da Câmara dos Deputados no Sufrágio Universal. Não

de um Senado aristocrático, de aembros vital!cios, como a
Câmara dos Lordes ou de menbros nomeados, como na Alemanha

e, em parte, na Itália. Aqui. os Senadores são também re

presentantes do povo mas representam particularmente os E,!

tados-Hembros com a igualdade recomendada pelo principio

federativo, de tal forma que. nesta Casa, podemos dizer

que um matogrossense val-e vinte mil paulistas.

Assim, se o Senado é uma das expressões mais

sensíveis do principio federal, torna-se evidente que não

poderia ser prat ícaeente abolido pelo parlamentarismo ins

tituído no Ato Adicional. Foi atingido, certamente. uma

vez que ficou excluIdo da formação do governo. Os Estados.

pelos seus embaixadores na Câmara Alta, não interferem na

ascensão e na queda dos Gaoinetes ücvernamenta ís , , • •

§ 1" - ••.••. . .••. . ..•••.....••.•..•••••.•.••

§ 21:! - • ••• •• ••••••• •••••••• ••• • •••••••••

§ 311 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTlF1CAçnO

Art. 167 - O Senado da Repúolica poderá, por ini

ciativa de um terço e pelo voto da maioria de seus membros, no (..rE,!

ZOO de 48 horas, manifestar-se sobre a composição do Conselho de M!

nIstros:

Justificação

A Carta vigente, f.ruto sazonal do autOritarismo centrali
zador da ditadura, podou quase que pela raiz as prerrogativas do

Senado da Repúbl~ca e da Câmara dos Deputados.

Durante os vinte e um anos de desrespeito ã independén

cã e e à harmonia que deveriau. existir entre os tres Poderes da un!

ão , as tentativas realizadas pelo Congresso Nacional para recup.=.

rar suas prerrogativas foram boicotadas pelo Executivo.

No entanto, com a Consituinte atual, as coisas devem ser

colocadas em seus devidos lugares, e o fórum representativo para

discutir e votar com legiti.mldade o plano de ação do Governo Fede

r1Ll, bem como quaisquer alterações que emergencialmente nele se f1!

ç1im necessárias, é o Congresso Nacional.
Nossa proposição abrange, também, a exigência de que as

diretrizes gerais e as pol!ticas setoriais que aevecãe nortear a
ação do governo venham expressas no plano e que todos os progra _

mas e proJetos governamentais sejam delas decorrentes.

Destarte, esta sugestáo de fortalecJ..mento do Poder' Le
gislativo se insere entre as indispensáveis para o ãesenvojvdmen-,

to do processo democrático brasileiro.

"Art. Além de reuniões para outros fins peevaeeos nes

ta Constituição, o Congresso Nacional reunir-se-ã para disct:tir e

votar o plano anual de ação do Governo, no qual deverão vaz- expre,!

sas as diretrizes gerais e as polIticas setoriais, das quais dec0E.

rerão todos os programas e proJetos governamentais.

Parágrafo único. O..:aisquer alterações aubaeenc.íea.s no

plano de ação - que, por razões emergenciais, eejem consideradas c~

mo imprescindIveJ.s pelo ucveenc - deverão ser, antes, subeeeadae ao
Congresso Nacional".

Na Seção 11, Capitulo I, do TItulo V, inclua-se onde coE.

ber o seguinte.

Por último, a proposta aprovada pelo Congresso não d~

ve ser promulgada imediatamente, mas sessenta dias após a data de

sua publicação. Se, nesse prazo, um certo nÚlnero de cidadãos

requerer, a proposta será submetida a "referendum" popular. E.!l

tendemos ser necessário mais que o consentimento dos governados

para a real eficácia dos p:i!1~Ipios e regras que a aceaedade d~

';ide institucionalizar; é imprescindIvel a adesão da vontade po

/pJllar para a fixação de 1nstituições sólidas. A Constituição que
faremos, as alterações que lhe forem introduzidas serão fortes, s~

rão respeitadas se obtiverem o assentimento do povo; se fizermos do

cidadão o autor co-responsável da Lei Maior. e esse o obJetivo de~

ta e de outras propostas que temos epreeeneado,

Inclua-se, onde couber, no TItulo V, Capitulo I, Seção

VIII, Subseção I, o seguinte:

"Se, no prazo de sessenta dias após a publicação da

proposta, de emenda aprovada, UIlt milhão de eleitores o requererem,

será ela submetida a "referendum popular" considerando-se aprov~

da quando obtiver a maioria de votos válidos.

A proposta aprovada peio Congresso Nacional somente s~

rá promulgada como Emenda Constitucional após o decurso do prazo
previsto no artigo anteri.or".

Justificação

Cremos. também, que a Instalação de novos Tribunais Federais de Re 

curses deva ser atrlbufda a Lei Complementar, quando os par lamentares poderão

estudar bem as cOl'venlências e necessidades. Kas. desde jã. ftcam fixadas as s!:.

des , CID Pernaabuce , são Paulo e Rio de Janeiro. a ftm de propicia. ~ boa dis

tribUição do total de re.tes , de acordo cce as fontes malore!; de processos. Per

nambuco seria a sede destinada a receber processos do Norte e do Nordeste.

DIante de sua procedêncra eVIdente. acreditamos que a presente propo,!

ta eerece o apolo dos ccns t t tumtes ,

Tln.'lu."."'''''h ----,

Como Lei Fundamental de um Estado, a Constituição d~

ve ser duradoura. Por isso, deve-se estabelecer certas regras que

dificultem, mas não impeçam, sua alteração.

Não só aos membros do congresso Nacional, mas, também,

ãs Assembléias Législativas dos Estados e aos eleitores deve ser
reconhecido o direito de iniciativa.

r,r "'IlloflUl''' ........O ----,

"'_--:- ,ud... 'c_nlo'....cOltlPlo-------,

EMENDA lP16584-9 ..... '1 "'P;;;;;;'~
tJ Constituinte Humberto Lucena . L.....E. _J

f!;;;;;'~

P3;;'fill

No 'rreure X. DispOSIções TranSltórláS. acrescente-se ao artigo 1l1l~,

o seguinte parágrafo:

"Art. 449 ••
S 39 Lei Complementar poderá criar Tribunais reeerals de aecurscs ,

um no Estado de Perne-euec , um no Estado de são Paulo e um no Rio de Janeiro,
alem do sediado na Ca:ital Federal, fixando-lhes a Jurisdição e o número de H1

nlst.os, cuja escolha se fará na fOí/na deste artigo. bem caro poderá dispo. s2

bre a divisão do atual e dos novos em câmaras de competênCia privativa, e man

te. ou .eduzlr o nÚ!rero de seus juízes."

Art. ~97 - As espresas pWl1C8S federais e as de economia mista

controladas pela lhHio, destinadas à produção e beneficiamento de matérias primas,

bens intermediários e de uso final, para pesquisas e para o transporte de mercadori
as por 'd.a.terrestre, aplicar!l.o, durante 20 (vinte) ares, contados da prOlWlgaç~

desta Constituição. 1lUI'lCa menos de 20% (vinte por cento) dos seus investimentos gl,2.

blis em projetos de instalação de novas unidades ou ;;mpliação e modernização das

existentes, localizadas no Nordeste.

Acrescente-se o seguinte art. 497 às Disposições Transitórias do

Projeto:

A e'xperiência recente de reforma agrária tem ~strado,

com freqfl:ência , percalço na aplicação da legislação ordinária cor

respondente. Avultam, no caso presente, as contestações de .ãrito p.!
tracionadas pelo expropriados.

A aceitação da funcão social como principio c::mstitu
CionAI para a reforma agrária traz implicações que devem ser absorv!
das por toda a sociedade, de forma a tornar coerentes e consistentes

as nomas a este respeito no texto da Carta Magna. Assim, o ato fi

nal de um longo processo técnico-administrativo-lurIdico, çual seja
0. de desapropriação, exatamente por se colocar em nIvel co:cstituclo

nal, há de ficar imune a interpretações que tornem concreta a coaaí,-.

bilidade de minar a determinação maior de submeter o uso do imóvel

rural li função social.

A pronosta visa, desta forma, preservar a ccmsistência

constitucional de uma norma complexa mas facultando ã legislação or

dinária. uma acomodação dos interesses envolvidos sem, entretanto,

~}ocar em discussão o nonto central da deliberação.

parágrafo único - Para a aplicação ccs investimentos previstos

neste artigo, as espreses públicas e de economia mista poderão associar-se ou cons

tituir t'KlVSS eeoresee,

Substitua-se o artiqo 319 e seu caráqrafo úni::o por:

Art. 319 - A lei disporá, para efeito da refonna agr!

ria sobre o processo de ãeseprceraecãc por

interesse social limitada a contestacão a
discutir o valor arbitrado da inde::.ização.

JUSTIFICACAo

o Nordeste não recebeu sequer 1m: (dez porcento) dos investimen

tos globais aplica:fosJ nos ült1ll'los 20 (vinte) anos pelas emreses estatais, esnora
toda liI regUlo abrIgJe 30t (trinta por cento) da população brasileira. Mesrr.o assim,

o cresci.lJlento lféd10 anual do seu Proooto Interno Bruto tem correspondido, lllJitas ~

zes, ao incremento Ilédio do PIS nacional. Essa perrcrseoce é resultado, prfrcípal
~~e, de. Irwestãsentcs privados

Com a eprovaçãc da presente emenda, seriam canalizados para o No!.
oeste parte considerável dos investimentos das estatais I hoje concentrados ras reg!

'ees mais desenvolvidas

=- 'nnou."',,"'lo

EMENDA lP16583-1
I:J C""'tltule'e Humbem Lucena

tJ Plenário

Trata-se, assim, de medida do maior interesse para o N:::-Deste,

pois incentivará o desen~olvimento regional baseado emrecursos naturais e I'1..JllanOS

: rccenzecos, propiciando a redução do dese~il!brio inter-regional. •

Ero1ENDA lPl6581-4 .. --,
f!J Senador Constituinte 8umbetto Lucena

§ 3c. Assim como aos pais é garantIdo o di.elto ã visita dos fi

lhos menores que não estiverem sob sua 9uarda, 'lamber aos avós será assegur~

do o direito ã VIsIta dos netos 11

Justificação

Apesar do .aumento do número de Hlnlstros que o ~õem. o Tdbunal

Federal de Recursos não tem condições de dar vazão ao enorr.e volume de feitos

que lhe são submetldcs.

A menos que haja fmía .eforma do JudlclárlQ em toda a sua estrutura

atual e, Inclusive. da cC'lnlpetênclados trlbun;ls, para lIOdiflca. completame!!.

te o fluxo de recursos. não vemos outra alternatIva, dent.o da atual' estrutu

.a. que a da crla~D_de no~ Tribunais Federais de Recu.sos sob o critério

de regionalização na d.strJbuJçio dos fel tos.

Haverá, assim, Wll<I descentralização que permitirá a diminuição do

volume de processos para cada tdbunal. Evltar-se-á o aumento Inftnlto do nli·

mero de Juízes do único Tribunal Federal de Recursos existente. férmula que

~
expertcncta mostrou: ser Inadequada.

Acreditamos. com esta p.oposta, agilizar a Justiça, na ã.ea do Trl-

I bU~Federal de Recursos, dando oportunidade a um melho. exame dos processos,

Jl'lil diminuição do volume deles para cada Tribunal.

r;~~;~

fI3i';i!PJ

Dá no~a redação aos Brts 165 (caput) e
167 e suprime a alinea b do item 111

do art. 107.

Art. 165 - fompete ao Presidente da Repüb'lica no

.ear o Primeiro-Ministro e, por indJ.cação deste I aprovar e nomeãr

os demais integrantes do Conselho de Ministros apos consulta às

correntes pol!tico-partidárias Que compõem a maioria do Congresso
Haclónal.

Justificativa

o CÕdigo CivIl ê praticamente omISSO com relação ao~ dos

avós ã convl'V'enc.ia com os netos, embora exista uma precedênCia legal de ~

~, que a lei moral da sociedade e dos sentImentos derivados da afeição e

da consanguinldade. ao longo da história do hOl'lelll, i"PÕemaos avós, que nor·

malmente aceitar estes encargos com a mesma dedleõ:l~o e resignação com que

criaram os filhos.

Pelo Código Civil atual, basta um pequeno capricho de gen.o ou ne

ra, ou de qum tenha a guarda de menores. para que os avós fiquem IlIlpedldos

de convtver ou ser visitados por seus netos. restando pela via Judicial fra·

co suporte para o recurso.

"
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mais votado e assim sucessivamente.

§ 49 - O candidato a Vice-Presidente da República consid~

eex-ae-ã eleito em virtude da eleição do Presiden

te com o qual est.iver regist.rado.
~t. 158 - O mandato do l"resident.e e do Vice-Presidente da República

é de cinco anos, vedada a reeleiçáo.

§ 19 - O inicio do mandato do Presidente da República coi

cidirá com o inIcio do exercicio financeiro.

§ 29 - O Presidente deixará o exercicio de suas funções,

improrrogavelmente, no mesmo dia em que ter:a:.inar o

seu período constitucional, sucedendo-lhe, de ime
diato, o recélll-eleito.

Art. 159 - O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão PO$

se perante o Congresso Nacional que, se não estiver reuni

do, será convocado para' ta! fim, prestando o seguinte COl1

promisso:"Prometo IIlanter, defender e cumprir a Constitui_

ção, observar as leis, promover o bem geral do povo bras.!

leiro, zelar pela união, integridade e independência da
República ...

Parágrafo único - se o Presidente ou o Vice-Presidente,

u.lvo aot1vo de força maior, decorridolí

dez dias, nio tiver tomado poBl!le.. o car

nê-ee ao art. 114 do ProJeto a seguinte redação:

Convém, ainda, acentuar que além de aumentar o nQ

mero de dias do ano leg~slativo, a divisão do recesso par tenen

tar em dois bimestres, evitará o excessivo esvaziamento da c"id~

de no período do fim e inIcio do ano, com reflexo sempre negat.!

vo para o comércio e a economia da região

nAl:t.. 114 .. O Congresso Nacional reUfir-se-ã, anualmen

te, na capital da República, de 19 de fevereiro a 31 de Julho e de

19 de outubro a 10 de dezembro".

A aprovação da medida não t.raria qualquer transtorno ã
y;ãa dos Parlamentares e dos funcionários do Congresso, implicando

apenas modificação do calendário escolar da cidade e, eventuat-,

mente, mudanças no ca l e-idé r Io eleitoral

Não se trata de proposta que pretende um privilé

gio. Quer-se, tão-somente, reconhecendo os danos à saúde causa

dos pela seca implacáve: da região, compatibilizar o per Iodo da

sessão legislativa ordirãrla com melhores ccndí ções climáticas

ao trabalho.

Art. 155 - O Presidente da República exer-ce o Poder Executivo, auxi

liado pelos Ministros de Estadc:.

Art. 156 - são elegIveis para os cargos dE')Presidente e Vice-Presi

dente da República os brasileiros natos, maiores de tri!!

ta e cinco anos e no exerclcio :3.:lS direiJ:os politicos.

Art. 157 - A eleição para Presidente e Vice-Presidente da República

dar-se-á por sufrágio uruveesa; , direto e secreto, cen

to e vinte dias antes do término do mandato presidencial.

§ 19 - Somente será proclamado eleito o candidato que ob-

tiver a. maioria absoluta dos votos, não computados
os em branco e os nulos. -

§ 29 - Se nenhum candidato alcêmçar essa JIlaioria, renova!.

-se_á a eleição, dentl:o de quarenta e cinco dias
depois de proclamado o resultado da primeira. Ao

segundo escrutlnio scaeeee concorrerão os dois ca!!.

dida.tos mais votados no primeiro, sendo eleito o

que reunir ~ maioria dos votos válidos.

f 39 - Ocorrendo desistência e:c-:re os dois candidatos

mais votados, sua subsb.-:uicão caberá ao terceir

JUSTIFICAçÃO

Propõe-se aIterar o calendário das reuniões ordinárias

do Congresso l-Ja.cional, tendo em vista. especialmente, os aspectos lÊ

ordem c1.i.IDãtica que afetam a região onde se localiza a Capital da J!.
pública.

CAP1~ULO II

DO EXECUTIVO

SEcA0 I

DO PRESIDENTE E DO VICB-PRESIDENTE DA REPOBLlCA

EMENDA DE PLENÂRIO

Como se sabe, o período e.n: que a ausência de chuvas e,
conseqt&entemente, a falta de wnidade do ar, se torna mais intenso e

mais prejudicial ã saúde é o que abrange os meses de agosto e setem

bro. Aconselhável, portanto, que se aproveite a oportunidade da ela

boração do novo texto constitucional para a adaptação do calendãrio'

legislativo às adversas e peculiares condições climáticas da região.

Substituam-se os CAP:ITULQS !I-DO EXECUTIV: e III-DO GOVERNO, pelos

disposit:1.vos seguintes, fazendo-se a renumeração necessária dos

demais CapI tulos e Artigos:

EMENDA lP16594-6
f Senador ConstItuinte HUMBERTO IUCEN.

tJ

Justificação

Na seção I, Capitulo IV, do Titulo V, Substitua-se a red,!
câc do artigo 193, pela seguinte:

nArt. 193 - A lei poderá criar, mediante pedido dos TrJ.bE.

nais Estaduais, Juizados especãec.s com competencia para a coneil!,!

ção e Julgamento de causas cIveis de pequena relevância e julga=le,!!

to de contravenções, assegurando em qualquer caso o direito ao do!:!

plo grau de Jurisdição".

~ lP16591·1 .. ----,
Senador Const.itulnte HUMBERTO LUCENA

Trocar a eequrença social proporcionada pe la dupla apreci~

câc , pela dupla celeridade processual é no m1nimo w; aperfeiçoamento

bastante di5cut1vel. Quanto ao pequeno valor das causas c1 ...ei5, co,!!
vêm ter em mente que tal designação é unilateral e em relação às

partes de pequenos recursos _ o que é estatiscamente de grande rele

vância em nosso Pais - poderá ser inestimável, ou mesmo todo o patr!,

mônio, Julgado assiJI.,com pressa e sem apelação.

O último aspecto, o das contravençÕ'es, que possuem penas

brandas, o que poder~a em uma análise superficial pressupor: um pr~

cessamento 'sui generis, rápido e sem os entrementes recursais,

talvez o mais grave de todos, quando cogitamos a possibilidade do

julgamento sem recurso. Terlamos, dessa forma, a possibilidade do

lançamento do nome de uma pessoa no rol dos culpados, a partir de

sentença singular e inapelável,como o comprometimento moral ad perp~

tuam rei .emoriae, cal\ a in~titucionalização de um pequeno despost.i,!!.
110 de Comarca, de consequências 1mprevislveis, agravadas pelas pecu

liaridades 'regionais.

Por tudo J.sso é que, ao contrário da sugestão do Colendo

I Aupremo Tr1.bunal Federal, enfat1.zamos a necessidade da lILlU1utenção do

~lo grau de jurisdição, acsmo nos juizados de pequena. caulal!l.

"Art. - A Uoião concederá, durante o prazo de vint

anos, incentivos fiscais e financeiros a empreenâãmentcs
considerados prioritários para o desenvolvimentc: eccnômí ,

co e social das tegiões Norte e Nordeste.

§ Único - A leJ. ordinária disciplinará a concessão dos

incentivos referidos no "caput« deste artigo, que terão

prioridade para acueaes empreendimentos que ccnterbuem de

forma substancial para o aumento da oferta de eRprego na

região, a absorçã:: de matérias primas regionais e o incr~

mento das expcr tações ,«

vencêes penais ali consideradas, correspondem, no entanto, a um J.ha~

missí.vel sacrilégio, com o sacrifí.cio de um dos maiores institutos t

caece pelo Direito Processual, qual seja o do duplo grau de Jurlsdo!

cão.

JUSTIFICACAo

O dispositivo ctuet.íva assegurar ccnst.Ltuc í.orteksente a

responsabilidade da União de conceder, por um determinado prazo (vin

te anos) I incentivos fiscais e financeiros a empreendimentos conside

rados prioritários para o desenvolvimento econômico e social das reg!

fies menos desenvolvidas

Esta providência visa, assim, a proporcionar lios empree!!.

dimentos privados que se vderea a implantar, modernizar ou aspliar no

~o~deste e no Norte, em ccnrcrsudade com a política e as p:rioridades
rio/ desenvolvimento regional, a garantia da manutenção de um tratamen_
to diferenciado.

Deve-se acrescentar I ainda, que o § Único do dispositiv

visa a garantir atenção especial aos enpreendfeentcs que contribua

para atenuar graves problemas sociais e econômicos daquelas r.egiões,

tais como o desemprego e o não aproveitamento das matérias-primas re
9ionais.

üonvém ressaltar que a aprovação de disposto neste artig

dará efetiva contribuição para aumentar a participação do Setor priv

do nacional no esforço que o setor público empreende, através dos Pl

nos Regionais de Desenvolvimento, visando a prDporcionar às pcpu.te
ções mais pobres melhores condições de vida.

. Inclua-se no Capitulo X, ·IlDas Disposições Transitór!as"

do Projeto de Constituição, o seguinte artlgoj......,\!Í..t.. e-rru~~.

r.r-----------U'O/.U'f1".~lo __,

A celeridade da prestação Jurisdicional, um dos grandes

e1amores da sociedade civil brasileira e a impossibilidade do Poder

Judiciário em poder provê-la, diante do dilema falta de recursos I
lacumulação processual, parecem bastantes e suficientes para Jl.:.5t.!.
ficar tal artigo.

CUIt\pre apenas salientar que, embora tais Juizados de p~

quenas causas constituam necessidade macroscópica, unanimemente re

conhecida, a forma de implementá-los traz em suas variantes uma si.

rie de possibilidades, estas sim controversas.

Das sugestões oferecidas à Assembléia Nacional Constitui,!!

te pelo Supremo Tribunal Federal, consta em seu ece , 36, b, a cri~

çâo de tais Juizados, da qual preferimos apenas suprimir o aventado

único grau de jurisdição, que os transformava em potentados de dec.,!

são irrecorrível. Tal elaboração.. seguramente sugestionada pela oto!
aização da celeridade e pelo "pequeno valor n das res controversa das

I? causas clveis que ali seriam julgadas, bem como pela pouca relevá,!!
cla dos bens 1uridicamente f-nf-pl;o.=!, ~

.~UJ... ' ....ltll0'"ul....,nlo Õ

... ul.'O/<O"".lot,.,..O."lIlo' --,

A população brasileira é das mais doentes do mun:lo Por Isso,é Imp!.

rloso que tanto a Urião quanto os Estados e os Hunlcfplos cuidem da saúde pú

blica com a maior pnorldade. Para esse fim, entendo que os três nfvels de

governo devem ser CCllfÇIetldos a comp,rometer umaparcela mínlma de 7% aa recei

ta de errbutes ,

Justificação

1

EMENDA lP16590-3
(!l C=,tltulnte Humber to tueene

~ Plenãrlo '~''''-'~IUl.'IUlt..lttl. --1~[,

EMENDA lP16589-0
t= CorHltulnte Humberto Lucena

ce.ssido~ IlCrtal\t.o, um aporte. êe recursos púb1icos pelo menos igual &o perc.en 

tua1 de p.lr-tlclpaçio das regiões na pOPUlilÇiodo pôlfs, para evitar o agravamen

to da sltUilç:io atual, que só seria corrigida se os Investimentos tomassem por

base o Inverso da renda per caplta.

Atualmente, as duas regiões partiCipam com 35% da população braslle.!.

ra e sua participação no total das receitas públicas, Inclusive transferências,

é de apenas 25%. Os gastos totais do Governo Federal ha área, sequndo dados

da FundaÇio Getúlio VargilS, representam, aproxlmadamen~e, 15% do que é apllca~

do no Pafs. Ora, se, numa área pobre em que os ,"vestl~ntos privados são dlml

_tos e a c'isparldade COlll as regiões mais ricas é enorme, o setor público não

Investir _c:l~nte, a consequêncla será desastrosa. Urge, portanto, a adoção

da medida proposta.

r.r----------TUTO/.UU.....;loo

Justlflcaçio

A Constituição de 19~6, em seus er trs , 19B e 199, previa a aplica

ção mfnima anual pela União de 3% de sua receita trlbutãnil err cada uma das

rlllões Norte e Nordeste, sendo que, eara a últlll'3, os recursos ll~itavam-se

à execução do plano de ee-esa contra os efeitos da seca. A norna nao foi re 

produzlda pela Const1tui~ de Hl67 e nem pela Emenda Constitucional nO 1/lí~,

que se limitaram a prever que o orçamento plurianual de Investi-entos consigne

lldotações" para a.execução dos planos de valOrização das regiões menos- desen

volvidas do Pars, sem qlkl1quer quantificação (art. 63 da Constituição atual).

Pretende-se, agora, não simplesmente voltar ao s l tema de 19~6, que

previa recursos manlfest.ente Insuficientes para qualquer plano visando c0L.

rlglr as disparidades existentes, especialmente no tocante ao ~rdeste, mas,

raclonamente, estabelecer um regime de apolo financeiro às duas regIões, le

vando em conta a sua população e estado de pobreza.

Realmente, se providências urgentes não farei! adotadas no que se

refere aos Investimentos públicos da área federal neSSa parte do território

~
onal . valerá multo pouco a correção que se pretenda filzer do hdo da re

Ita. l: que o problema deve ser atacado tanto pelo prisma da receIta como

e~ desaesa sob ena oIe continuarem e se aqravarem as dist.orçi)es l: ne -

Na Seção I, Caprtulo 11. do Tftu\o IX, lnclua-se onde couber

"Art A lk1lão. os Estados e os Hunlcfplos destinarão ummfnlrno de

sete por cento das respectivas receitas tributárias para a ãrea de saüde."

Na seção VI, Capítulo I, do Tftulo VII, acrescente-se onde couber o

seguinte artigo

llArt. Anualmente, a União aplicará, nas regiões Norte e Nordeste,

visando o seu desenvolvimento econômico e. social, recursos financeiros de seu

orçamento de capital em percentual não Inferior ao da participação de cada

uma dessas regiões na população do Pefs , até que sua renda per apita nivele 

-se à necrenel ,"

Justificação

A Importâncla do Conselho Monetário Nacional nas decisões do Poder

Exeeutlvc tem sido de tal maqnltude que a nova Constituição não pode seroml.!

Sil em relação ã sua composição e à neceesr dade de lei orcllnârla para definir

as regras de seu funcionamento.

Destarte, a Constituição deve eentresrar-se no que diz respeito ao

cr':édo de paridade que deve existir entre representantes do Governo, dos
errcregadores e dos empregados.

~i;. Não é Justo se permitir a ccntmuldade da dIscriminação atualn:ente

e~tente, que exclui da composição do óroão representantes dos empreqados ,

mas permite a participação de representantes dos emprenadcres ,

O objetivo desta sugestão é, pois, corrigir tal Injustiça e Impedir

que outras semelhantes sejam cometidas, o que, por si só, jã é Justificação

suficiente para a aprovação da composição proposta.

Na Seção 11, Capftulo li, do Tftulo V, Inclua-se, onde couber,
seg.Jlnte artigo

llArt A compOSIçãoe as reoras de funcionamento do Conselho Mo-

netário Nacional serão fixadas por lei ordinária, respeitando-se, em sua cO!!!.

pos.çâo, o crItério de paridade entre represementes do Governo, dos empreg.!
do-es e dos empregados. 1l

,."..- 'u,."u..,·c~lo

r.r----------Tu'.Nun"'u~lo--------______,

~
o Projeto Constltulçio, de intclatlva do Senado Feder..r, atravêsda

comissão de Constituição e Justiça e do PRODASEH. recebeu vârlas sugestões e

citação de casos de ClVÕS que se v)ram privados da visita de netos, fTlhosde

um de seus filhos falecidos, por sImples capricho de genro ou nora, vTtlmas

~
"tr l ga 5 urdidas nas relações famtlliilres, o que nio é de se estranhar,ne..!,

t época em Que é comum a crise cera l do entendimento.

Por esta razão, visando fortalecer as - -

I
premissa que deve existir entre seus membros, principalmente dos Jovens COOl

seus ascendentes, propomos esta emenda.
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EmendaAditiva e SL/PreSSlva

No Art. 273 acrescente_se íten IV, conforme segue abaixo'

CONSTITUINTE SONIFacID DE PJ.CF:,,)A

eoo5TITUINTE BONIfj:(CIO CE AJo.mADA

PLENAAro

PLE!.M!O

lP16597-1EMENDA

EmendaAditiva

EMENDA lP16595-4
tJ

o Illposto Territorial Rural, atu~te, é da. cor-,oetêncla do

fl'U"Iic!pio ~, aliás, tem melhores condições para arrecadá-lo, tais as circunstã,!!I
~ias locais CJ,Je influencia'll o seu mecanismo Daí a transferência do mesmo, QUe •
sal da área estadual para a lll.Jtdc!pal.

"Parágrafo tirlico - Onde não se puder constituir a universidade, de~

de qJe reja atividades educacionais que abran':am diversas áreas do conhecimento, •

serão o::'iJarllzaclosCentros universitários à se-ejterça daquelas, para emcerto tem;:l=

ad"ürl:" a sua estrutura".

JUSTIFICATIVA

Ao Art. 377 acrescente-se parágrafo único conforme disposto a se-

PJ PLENAAIO ••...·",,· .. ··,,··.. • .... '1 ~;"'~~

guir:

Os Arts 395 a 395 que cOC\llõem o capítulo referente a -:iência

e Tecnologia" e os Arts 407 a 415. ~e corrpõem o Título referente ao "'M;10

"IV - Proprieda.de Territorial Rural"

No 1lleSJ'lQ art.lgo 273 acrescente-se â par-agrafo ab3ixo' ..

'~ ('2"'IJ irrposto de que trata o íte'll IV não inciduá sobre peQ'.lenas

glebas rurais nos termos da Lei Estadual" ,Jo.v.~_Lv l:i<IQ (",~ ... +-......
No Art. 272 slJPrima~se o ítem f(êo § 10.

~f T::tu10 VIII e artigos 327 a 331.

,t.,C) ,,,, M. ~, c;JJ/
b-Ar-t. 3OOr- DJjo.±.ítul,.o é o VIII, oenoníneco"Da O=dem Econ~l- ,

ca e Financeira", scprman-se as palavras "e rfnarcetra, e nos Arts 327 ate ~,
cujo Capítulo intitula-se "Do Sistema Financeiro Na::ional", trensrare-se essa '1
matéria COOl a sesma denominaçà= para, sob a r\l,Jllera;êio da seção III r-tegrar o ca

pítulo II "Das Finanças Públicas", inserido assim rQ Titulo VII, cleroI\lnado "Da' :

Tributação e do orçamento". os Q.Jal passará a se Intrtuíavna Tributa;ão", do • I

sente e das Finanças Públicas. I
JUSTIFICATIVA I
A inclusão do Sistema Financeiro Nacional no título da Orde!'!Ec2.

nômica não tem rerocn sentido, havendo dentro do Projeto un capitule referente a

"Finanças Públicas" onde, aliás, se dispõe sobre as atividades crecrtãcíes da • I
truão, sobre títulos da divida PJblica, Banco Central, etc r O cp..oe é eatéraa in .]

discutivelrrente similar daquela acima mencionada. Transfira-se, porte-to, todo '

esse conteúdo para o titulo referente a Tributação, Orçamento e Fina-.;as, ande ' I
nos parece mais adequado.

Emendasccressrva

JUSTIFICATIVA

se a Universidade deve ter reansítos de certa exigência, coto
consta .::o texto r:1D Projeto M, por outro ãeoc, a necessidade de se ccocefturar a

"universidade Menor", que seria os Centros uüversttârtos, representando assam ,
tm está,;io anterlor masnecessário para se chegar a estrutura da Universidade

Toda vez que houver un IconjLflto de faculdades isoladas que as '

disporl'am a func.ionar de formaintegrada, é c::nveniente que se permita a forrr,a ...

ção de ~ organização do tipo pré-universi~.

sceote caro disposto no Projeto, a tendência tecnocrátlca e ~
rocrátlca emcertos setores da aaninlstração eoocecíooat tenderá a criar tais ~

pecJlhcs ao reconhecimento da Lniversidade, Q.Je na prática isso significará o.
fortalecl.rrento dos cursos isolados e o enftaq.JeCimento dos projetos de estrutu-

ração de una UJiV~:5~:~ro~~::::i:~:t~larn, assim, UJIa etapa mais acesst••

vel de entrosamento universitário ou, em corras palavras, a universidade Menor,
como eX:stente em várias partes do lIl.IOdo, ca-co ensejo a que, em etapa posterior,

•• , seia e<:-n,tl'rada lIDa plena...cttgaD.i.ªA.,l.II)J,v,.or~<~"~áwrj~a _

DOS MINISTROS DE ESTA1>:>

SErÃO IV

Art. 166 - Os Miniscros de Estado serão esccz.oaecs dentre brasile.!.

ros natos maiores de vint.e e um ~os e no exercício dos

du-eitos polIticos.

Art. 167 - A lei disnorá sobre a criac:ão, es::~tura('ão e atribu!

ções dos MJ.n~stérios.

Art. l6B - Os "l:inistroo; de Estado são obrina::':ls a atender a convoc~

ção da Cãmara dos Deoutados e do Senado Federal ou de

qualouer de suas Comissões.

parágrafo único - Os M~nistros de ~stado térn acesso às

sessões de ambas as Casas do Congresso

Nacional e às re:miões de suas Corni~

sões, com direito a »atevca,

§ 19 - A aprovação da moção de censura dar--se-ã pé La ua í.o

ria de dois terços dos membros do Congresso Nacio

nal.

§ 29 - Não havendo quorum para a sessão, será feita nova

convocação no prazo mínimo de vinte e quatro horas

e máximo de quarenta e oito horas. Não havendo qu,E.

rum, novamente, considera-se ze j e a tiada a moção de

censura.

§ 39 - A moção de censura implica a excneeecãe do M.i::as

tro a que se referir.

Art. 171 - Os s~gnatãrios de moçáo de censura que não for aprova5.a

não poderão apresentar outra na mesma sessão legislat:-:a...:
SEÇÂO V --- -

DA PROCURADORIA-GERAL DA UNrAo

Art. 172 - E: instituída a Procuradoria_Geral da União, encarregada

de sua defesa Judicial e extraJudic~al.

§ 19 - A Procuraàor~a-Geral da Un~ão tem por chefe o Pro_

curador-Geral da União, de livre nomeação pelo Pr~

sidente da República, dentre c:idadãos maiores de

trinta e cinco anos, de notável saber Jurídico e

reputação ilibada.

§ 29 - Os Procuradores da União ingressarão nos cargos

iniCiais de carreira, mediante concurso público de

provas e títulos.

§ 39 - Lei complementar, de iniciativa do Presidente da

RepÚblica, estabelecerá a organização da Proc.,rra

daria-Geral da União.

§ 49 - Nas comarcas do interior a defesa da união poderá
ser confiada aos Procuradores dos Estados ou dos

Municípios ou a advogados devidamente credenciados

A emenda que ora apresentatl10s procura se,=.J.ir a tradição

republicana brasile~ra, que tem no presidencia.lismc 'Uma caractetís

tica marcante e profundamente arraigada. Não deJ.xam:lS de reconhecer,

entretanto, a necessidade de inovações que permitaJI. ao Poder Legis

lativo exerder formas de controle do t'oder Exe~1.ltivo, mais aperfeiço~

das que as atualmente existentes.

Assinl sendo, meslllo mantendo o centralismo de comando tíPi!
co do regime preSidencialista, propomos a inst~tuição da moção de ce

sura, por meio da qual o Poder LegislatiVO poderá exonerar um ou mal

Ministros de Estado, influindo decisivamente na ação governamental.

Temos cprteza que somente por meio de fo.oaas alternativas

intermediãrias, que permitam o fortalecimento progressivo da ação le

gislativa, poderemos caminhar para a estabil~dade de nossas institui

ções e o equilIbrio das relações entre todos os Poderes.

JOSTIFICACAo

.III - o exercfeí.c dos direitos polIticos, individuais e SOe

ciais:

:IV - a segurança do PaIs;

v - a probidade n.,a ~dministração;

VI - 11 lei orçamentaria,
VIr _ o cumprimento das leis e das decisões Judiciais.

Parágrafo único - Os crimes de responsabilidade serão ti

pificados em lei, que estabe:ecerã as

normas de processo e julgame=.'t,o.

Art. 164 - Declarada precedente a acusação, pelo voto de ê.:;~s terços

dos membros da Câmara dos Deputados, o Preslde:.':e será

submetido a Julgamento, perante o Supremo Trib=al Federa

nos crimes comuns, ou, perante o Senado Federa:, nos de

responsabilidade, ficando suspenso de suas fun;5es:

I - nos crimes comuns, se recebida a denúncia ec; queí.xa-,

-crime peto Supremo Tribunal Federal;

11 - nos crimes de responsabilidade, após insta.:ração do

processo pelo Senado Federal.

§ 19 - Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o

jUlgamento não estiver concluIdo, cessa=,ã o afast~

menta do pres~dente, sem prejuIzo do re~lar pros

. seguituento do processo.

§ 29 - Enquanto não sobrevier sentença condena~ria nos

cr-Imes comuns o Presidente da República aão estará

sUJeito ã prisão.

Art. l6S - Constituem. crimes de responsabilidade, punIveis com perda

do tllandato eãeeavc ou da funçÃo pública, os pra~icados p~

lo Presidente da República, Ministros de Estaàl:: e dirige,!!

tes de órgãos públicos e entidades da Administ..--:ação Indi

reta, que impliquem inobservã.ncia de normas c=titucio
nais.

Art. 169 - Por iniciativa de, no tuInimo, um terra dos seus I'Iembros,

a cãmara dos Deputados ou o Senado Federal poderá enc,!

minhar ao ccnqeeesc Nacional nceão de censura a um

mais Ministros de Estado.

ArG· 170 - O Congresso Nacional deverá zeumr--ee no prazo mínima de

quarenta e oito horas nara recebãeerrtc da mcção de ceB.

suz-a e, no prazo mâxí.rco de três d.!.as, deliberará sobre

ela.

çiooal Sob pena de perda do carqo

90 será decla,rado vago pelo Tribunal 5u

perior Eleitoral.

160 _ O pret.idente e o Vice_Presidente da República não poderão

ausentar-se do PaIs sem prévia autorização do Congresso Na
Art.

secao II

DAS ATRIBUICOES DO PRESIDENTE DA REPOBLlCA

Art. 162 - Compete ao Presidente da República, na forma e no limite

desta constituição:

I - exercer a direção superior da administraçào federal;

II - nceeex e exonerar os Ministros de Estado,

III - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Mini

tros do SupreIIlo Tribunal Federal, do Tribunal de Co
tas da União, dos Tribunais Superiores, os Chefes

de missão diplo=.ãtica de caráter permanente, os GE,

vernadores de Territórios, os membros do Conselho

Monetário Nacioral, o Presidente e Diretores do ae
co do Brasil e o Presidente e Diretores do Banco

Central do Bras~l;

IV - nomear, após apro"'ação da Câmara dos Deputados, o

Procurador-Geral da República,

V - ncmeer- os Juizes àos Tribunais Federais, o Consultor

-Geral da República e o Procurador_Geral da União;

VI ... convocar, extraordinariamente, o Congresso Nacional,

VII - iniciar o processo legislativo nos casos previstos

nesta Constituição;

VIII - sancionar, pr~ulgar e fazer publicar as leis, e
expedir decretos e regulamentos para a sua fiel

execução;

IX - vetar projeto de lei, parcial ou totalmente, ou sol!

citar a sua reconsidera<;ão ao congresso Nacional.

X - enviar o Projeto da Lei de Diretrizes orçamentárias

proposta de Orçamento ao Congresso Nacional,

XI - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, as con
tas relativas ao exercício anterior, dentro de ses

senta dias após a abertura da seçáo legislat:iva;

XII - dispor sobre a organização e o funcionamento da ad

ministrctção federal, na forma da le~;

XIII - prover e extinguir os cargos públicos federais, na
forma da lei'

Art. 161 - E:m caso de impedimento do Presidente da República, de au

sência do País ou de vacância, serão chaJnados ao exercIei

do cargo, sucessivamente, o Vice-Presidente da República,

o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do sen
do Fede1:al e o Presidente do Supremo Tn.bunal.

§ 19 - A renúncia do Presidente da Rep:iblica ecmex-ee-ê

efetiva com o conhecimento da respectiva mensagem
pelo ccnseeesc Nacionaí.

§ 29 - Substitui o Presidente, no cesc de vaga, o Vice-Pr

sidente da República.

§ 39 - OCorrendo a vecêncãa dos cargos de Presidente e V~

ce-Presidente da República, far-se_ã eleição ee aae

ta dias c1epois de aberta a últ~a vaga. Se as vaga

ocorrerem na segunda metade do 'pez-Iodo presidencla ,

a eleição para os cargos serã feita, trinta dias d

pois da ültima vaga, pelo Congresso Nacional,na fo

ma da lei. Em qualquer dos casos, os eleitos deve

rão completar o perIodo de Seus antecessores.

XIV - manter relações com os Estados estra.-"geiros e acre

ditar seus representantes diplornábcos,

XV - celebrar tratados, convençÕes e atos internacionais
firmar acordos, empréstimos e obrigaç5es externas,
ad referendUIll do Congresso Nacional;

XVI - declarar guerra, autorizado ou ad referendum do Co

gresso Nacional, no caso de agressão estrangeira,

ocorrida no intervalo das sessões leg~slativas.

XVII - celebrar a paz, autorizado ou ad referendum do

Congresso nacional;

XVIII - exercer o comando supremo das Forcas Armadas. pr

ver os seus postos de ofic~ais-oe:aerais e nomear
seus comandantes:

XIX - decretar, com prévia autorização do Congresso Nac~

nal, total ou oarcialInente. a mobil1.zação nacional,

XX - autor~zar brasileiros a aceitar pensão, emprego ou

cOm~ssão de governo estrangeiro;

XXI - proferir mensagem perante o Congresso Nacional por

ocasião da abertura da Sessão Legislat~va, expondo

a situação do País e solicitando as providencias

que Julgar necessárias, devendo na .ensagem avaliar

a realização, pelo Governo, das metas preVistas no

Plano Plurianual de Investilnentos e D,OS Orçamentos
da união;

XXII - dir~glr mensagem ao Congresso Nacional,

~;.f- decretar a intervenção federal, o estado de defe

sa e o estado de sItio, submetendo-os ao Congres
so Naciona"

XXIV - determ1nar a realização de referendo nos casos pre

vistos nesta Constituição ou que o Congresso Nacio

nal vier a determinar;

XXV - conferir condecorações e distinções honorificas.

XXVI - conceder indulto ou graça;

XXVII - permitir, com autorização do Congresso Nacional,

que forças estrangeiras aliadas transiteJll pelo ter

ritõrio nacional, ou por motivo de guerra, nele pe

maneçaJn temporar.iamente, sempre sob o comando de a

toridade brasileira,

XXVIII - exercer outras atribu~ções previstas nesta Consti

r· tuição.

SSCKo III

DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPOBLICA

Art. 163 - são crinl.es de responsabilidade os atds do Presidente que

atentarem contra a Constituição Fedenal e, especialmen.te:
I - a existência da União;

II - o livre exercício do Legislativo, do Judiciário, do M

nistério público e dos Poderes constituciona.is dos Es

t,."l,àos;
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CONSTITUINTE BONIFÃCIO DE ANDRADA

Emenda Supressiva

Suprima-pe os artigos 71 e 72.

lClfO''''.T'....<;io, --,

E grande o número de Decreto-Leis ~m tramitacão

Conqresl:>o Nacional. Da! a necessidade de dar uma solução para os me.!
mos mantendo em parte as suas cal:acterí.stic.as, mas dinamizando a

tramitação dos mesmos <

JUSTIFICATIA

~Acrescent4~se às Disposições Transit6rias 1 (:-1..,.b.-

Art. Os decretos-lei em tramitação no Poder Le-
gislativo serão examinados por uma Comissão Hf x t a de 30 membras que
em quinze dias darão o respectivo parecer para serem apreciados pelo

plenário do Congresso Nacional como se fossem projeto-Ieis,sem direi

to a emendas.
Parágrafo üní.co _ Se no prazo de dez dias,na Ordem

do"do Ois, não forem rejerueccs por malorla simples, serão consider.!!,
dos aprovados

TCIfO""'"....çio. _,

PLEN1'iRIO

.U...,Q'.o"..,i~'~",•••,..MI ,

EMENDA lP16607-1

f'J

p:r";;;'~~

[IT1!i"~-.;=ã]

CONSTITUINTE BONIFÃCIO DE ANDRADA

NO Título IV, onde se lê "nA ORGA.~IZAÇKo DO

ESTADO" leia-se "DA ORGANIZAçAo DO ESTADO FEDERADO".

Emenda Modi:ficativa

A Federação é o obJetivo político de g.=.

neralizado interesse do povo brasileiro. Sem a Federação o Brasil
seria ingo%Vernável em decorrência da sua área territorial muito

extensa, quase um continente.
. Não há país no mundo I euja área se apro

xime da do Brasil, que não seja Federação. Assim é a União das R.=
públicas Socialistas soviéticas, os Estados Unidos da América, C~

nadá, Austrália, a tndia.
Por outro lado, a tradição brasileira é

a de denominar o título que trata dos artigos feaerativos de "Or

ganizi!ição Federal", da! decorrendo a razão da emenda acima que v!

sa dar ên:fase a Federação.

"' TUfC'~Y'TO'...;iO,-_--_-----_,

EMENDA lP16602-1'
['J

fC';;~;:;;'-:J

f13!"~ãf?J

"Art.. O Decreto será de ccroetêrcía 00 »resfdente da República

para regular a aplica;ão da lei, as Resoluções serão dos Tri:lunais e do Poder Le 
gislat!vo. as instru;3es serão fixadas pelos MInistros coe case nos Decretos e as
Deliberações e geccee-oeções caberão aos Conselhos AttminI.s-...rat!vos

•

EMENDA 1P16599-7'
[!J

r.r----------lhlO'.~IT",Uç.O,- ___,

JUSTIFICATIVA.

Anbiente", transrtren-se os sescos para o Título VIII da "Ordem Econômica", on
de passarão a ser capítulo desta parte do Projeto (Art. 300)

A 116téria referente a "Ciência e Tecnologia" e "Meio Ant:iente",
diz nuítc mais respeito a Ordem Ecmõm!ca cio q.Je a Ordem Social.

Tecn::llogia e cíêecaa são, em nosso temo, expressão nu.:'=l vin
culadas ao desenvol~!mento-econômi.::o, e s6 indiretOOlente é que dizem rescertc '
aos estudos sociais.

Por outro lado, o Meio Arrbiente encerra todas accetas a""..ivida

eles dá hcten sobre a natureza, o Q.e está rruito mais próxiroo do fato ecc-ôníco •

do que o fato socIal.
Pela matéria CttIt1da nesses dois capJ,lulos mencionados. verifJ.

ca-se cfererente que as duas áreas dizem llJJito mais respeito a matéria ecttlÔmica

do que a assuntos sociais Daí a procedência da emenda.

Incl..a-se nas Disposições Transit6rias, orce couber'

1õT •LC•••IQ/'•• '·.l."u••••,.. IO ,

PLENARIO

" Art. 374 _ O ensino é livre a iniciativa privada, que o

ministrará sem ingerência do Poder Público, salvo para fins exclusivos de auto

rlzação e supervisão da qualidade".

Acrescente-se ao mesmo Art. 374 o seguinte patágrafo único

" Parágrafo único - O Poder Público organizará o sistema de

bolsas de estudo para suprir a deficiências da escola pública e valer-se-a do ensl.

no particular nos casos em que a lei determinar". '

As RegJ.ões de Desenvolvimento Econômi
co não resultarão em pretendidos benefícios e melhorias para as

unidades membros da Federáção, ou seja, não farão nada que estas
não possam :fazer independentemente das mesmas.

A criação de Regiões de Desenvolvimen
to Econõmico poderá résultar em um processo de conflitos entre o

Sul e o Norte-Nordeste do Pais, pois significará um estímulo a I
disputas regionais. Essas disputas poderão provocar sérias cisõ

es entre as regiões, com resultados negativos sobre a unidade na-I
ciona!..

o Art. 374 passa a ter a seguinte redação'

fJ7ôS""=:J
r:r;;~~"hJ

Emenda Modificativa

"Art. 311- O Legislativo. o Executivo e o Judiciá

rio são os principais orgãos da soberania do povo e exercem, harmon!

camente, os Poderes Fundamentais do Estado.

O Art. 311 passa a ter a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

Entendemos que a pena de responsabilidade não

solve no caso, nem seria aplicada. Assim. a emenda ora proposta pro
cura insti tuir mecanismo prát.1co que em si é uma punição ao Legisla
tivo omisso

No Art .20~, § 211 onde se lê "sob pena de respcnsg
bilidade e suprimento pelo Supremo Tribunal Federal", leia-se "sob'

pena de elaboraçíio normativa temporária pelo Supremo 1"ribunal Fede 

ral, até que a Lei discipline a matéria".

Emenda Modificativa

EMENDA lP16604-7
f: CONSTITU!NTE 80NIFACIO OE,uA~DRAOA

rPôSi,~

[IÇJ"~7ã7J

'",.....",=-=-==-:-----,
CONSTITUINTE 8ONIFACIO DE ANDRADA

P1ENAAIO

tl§ 111 _ O noticiário, através do !'.ádio e da televisão, eleque

b:ata este artigo, quando disser respeito as carrpanhas eleitorais. deverá ser'
na IOOdida do possível equitativo e descritivo em relação aos candidatos, na for

mada Lei".

Acrescente-sé ao Art. 406 parágrafos 111 e211, como sel;!ueabaixo'

"§ 211 _ A publicidade do Poder PúlJ1ico no rádio e na teãevíeãc

será autorizada anualmente em L.ei federal, estadual e nunicipal. que especif!ca

rá a respectiva matéria, conforme cada caso"

JUSTIFICATIVA

InfelIsmente, o q,Je se observa hoje no Pa!s é una verdadeira bal_'
búrdia no tocante a produção de normas de regulamentação 1fg31. Orgãos Inespresst
vos da adnlnistração designam por Resoluções as suas delit:e=açCles, ao lado do" Tri

hunais e da Legislat:....o. criando sétias dificuldades para "'::n:mal!zar a hierarQJla- •
necessária à cmcree-sãc da sistemática jurídica

Tall'bém ocorre a il'lJlroptledade de algunas leis que dão poderes aos

Ministros para, através de instruções regulamentar a legis:ayão, mande estas

são específicas, ~da.s que cabem aos decretos presidenciais. Da! a proposta acl
ea,

Emenda Aditiva

~ lc.ro/~".(l"cAÇ10
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,EMENDA lP16600-4

fl

Substitua-se nc TItulo V, CapItulo I

Subseção II, a denominação "DIStl'OSIÇôES GERP.IS" pelas palavras

"ELABORAÇÃO DAS LEIS", próximo ao art. 120.

COmo está distribuida a matéria da Se
ção ViII, "DO PROCESSO LEGISLATIVO", verifica-se um incongruên 
cia que confunde o intérprete. A denominação "DISPOSIÇÕES GERA 

18", em qualquer texto constitucional é sempre a primeira parte

e nunca a segunda, porque se assim :for ela perde a sua caracte 
rIstica "gerais". O ceri"to seria criar essa denominação antes do

• art. 117. Por isso, fica mais procedente intitular os artigos '

da Subseção II como "DA 'E:LABORAÇ~O DAS LEIS", porque de fato CO!!!
preende a matéria desse setor constitucional. .

d!!.â.!.lE1E:fl!.L'!fl

rmanrenee, Devemos registrar a nossa posição favorável e

qJ3lqJer esforço no sentido da ecccecêc do povo. o que há de decorrer de LJIl pr~

cesso COOVJf1itário e pluralístico em que as at.ívroedes de todas as oessces.sejen

ou não funcionárias públ1cas. devamconfluir como objetivo de que se promova
o homem e a lIl.llher brasileiros sem discriminações de qualquer tipo

o grande nal da emceção no País e a tecnocracia e a buro

cratização, que deturpam o funcionamento da escola e da Uliversidarfe. impondo •
normas de funcionamento que, na realidade. sufocam e amesquinham a eccceçãc

impedindo a criatividade, a livre manifestação e o pr6prio desenvolvimento da

unIdade educacional.
No Brasil esse fenômeno negativo se transformou não s6 nu

ma enfetmidade da rede oficial do ensinD, mas ainda extrapolou esta. recaindo '

sobre a _escola particular ao ponto de existir regulamentação através das céle

bres " resoluções " até mesmo sobre o funcionamento das secretarias dos

educanoarios, exigências que dizem respeito a construção dos prédios e, dentro
destes, sobre as salas e acoaodações desta ou daquela dimensão

o espírito lusitano do século XVIII, dos temes do Marquês

de Pombal. infelizmente está presente até hoje na alma da adTdnistração educa 

donal do País.
A.-mais urgente necessidade é o combate a esse fenômeno des-

gastante e negativo de nossa estrutura educacional. .
O texto do dispositivo acima é incoerente, porque se é li

vrs· o ensino e não haverá ingerência do Poder Público não há que se falar- em r,!!
conhecimento e credenciamento de cursos, o qwe dará margem a manutenção de toda
essa legislação burocratizante e mtervenctcnísta exíetente na área educacional.

Mesmo a forma atenuada QUe propomos, mantendo-se apenas as
palavras" autorização e supervisão ", ainda significa ingerência e formas de
turpadoras da escola particular, o que se espera impedir na legislação comple

mentar e ordínérza,

Daí a necessidade da aprovação da emenda, que retira do
texto as palavras " reconhecimento e crecerçfamente de cursos ", expressões que
oermrtem uma série de provrdêncías burocráticas se não forem extirpadas do Pro

jeta.
Por outro lado, a escola particular, em muitas regiões, P2,

derá desenvolver um tipo de ensino especializado que não seja permitido ao ze-

CONSTITUINTE 8ONIFAcIO OEA/IORAOA

Suprimam-se os parágrafos 311 e 511, remneranoc-se os denars,

E inteIramente ilJllrccedente colocar numaConstituição democrát!

ca normas casuísticas do processo legislativo, criando óbi1:es e obstáculos ao

livre funcionamento do Congresso Nacional.
Por outro lado, dar a uma ccníssão mlxta as atribuições de supr~

macia Jeqasfatfva e de superioridade, como o mencionado no § 12 do Art. 134. é '

subverter o trabalho legislativo e provocar permanentes desajustamentos dentro

do poder.

JUSTIF'ICATIVA

JUSTIFICATIVA

Emenda Modificativa e Supressiva-

li § 111 _ Os projetes de lei sobre Diretriz Orçamentária, Plano

Plurianual de Investimentos e sobre o Orçamento Anual receberão emendas na Comi~

são tlixta, na forma do Regimento CCli\lffi do Congresso ~lacional.

§ 21:1 _ Emenda de que decorra emento de despesa global ou de

cada 6rgão. projeto ou programa será objeto de deliberação disciplinada no qegi
mento Corrun, P. rpguhimp.nt'3.d':l no tocante a sua compatibilidade e respectivos recu.!.

sos recursos'.

O Art 134, parágrafos 12 e 211 passa a ter a redação abaixo:

P1.ENAAIO

A emenda retira do texto a palavra independente No

regime Presidencialista os Poderes são independentes, mas no regime

parlamentarista ha eet re o Executivo e o Legislativo uma conjugação'
de esforços, incompative-l com a palavra "independente".

EMENDA lP16605-S

['J
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JUSTIFICATIVA

A jrrportancia política da 1V é inquestionável e sua presença qu.!!,

se seecre se reveste de \,IjI sentido político-partidário. Pal:ticipando das ceaceeeas I
partidárias sua força é decisiva rcs resultados. o QUe muitas vezes é injusto

Por outro lado, a publicidade das obras públicas, principalnente

rrunicipais não pode ter um sentido person<ll1sta de pranoção pessoal do administr.!!,
dor. do titular do poder, mas sim tom sentido genérico de informação pública

Pertecendo ao Poder Público os canais de radiodifusão, cabe a l
este disciplinar, coroo se pretende com esta emenda, os casos mencionados.

EMENDA lP16601-2
(!l
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Emenda Modificativa
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tado realizar. Isso não deve impedir o Poder Público de eesccíar-se cu fazer '
convênios com a instituição particular, en favor dos objetivos que perseguir.

Assunir o Poder Público l,Illa atitude inflexível, a nível '
Constituiclonal, emqualquer área das atividades socíaís, provocará graves dlfi
cuteades a sua ação administrativa, cujas condiçõps devem ser disciplinadas e;
lei Ordinária, mas susceptível de adaptações ao tempo e ao lugar

um dos problemas mais relevantes da Fede

ração ê a distri.buição da competência legislativa entre a união

e os Estados. A técnica noz-te americana decorrente da sua Const!.

:Uição de 1787 estabeleceu que o texto constitucional deveria e

numerar a lista legislativa da união no artigo que se refere ao
Congresso Nacional.

JUSTIFICATIVA

O que se pretende é restabelecer, com

alterações, o trabalho da Subcomissão. criando a técnica da re

fonna e da emenda constitucional.

Esta técnica, que é igual a da Consti

tuição de 1934, nos peeece aconselhável, dada a tendência exces
sivamente inovadora do Projeto em elaboração. -

JUSTIFICATIVA

Emenda Modificativa

o Art. 108 t !tem VII, passa a ter a eeõe-

Stbstitu'i-se os '3.rtigas 343 9. 354 pelos spguintps.

livre inci'3.tiv'l P '3tuaç~o das oecrtssees libprais".
"Art. 346 _ A l,.i -dispor>S sobre 'Í asSistFnci'l '3. s'lúdp dos tre

b!31h'3dores, tendo em vista a P.llrn1naç~o de riscos dp. 'lcidpntps e dcençee prof1~

aíonars, garsnti'ls psppc!fic'3s no tccarrte '3. smbip.ntes de ms.ior risco, fisc'l11~

ção sindical e administr'3tlv'3., spgur'3.nç:s, l)iglpne e '3.ssisbS..nci'l mPdic'3.".

"Art# 347 _ é ved'3.d'3. '3. prop"Jganda cOlllPrcÍ'1Il dp lliF'dlc'll:\F'ntos •

de modo ger'3.l p. "Jinda, de bpbid'3.s '3lcôolic'as p. produtos t"3bagisti"cos, lI'as sP.n

cio permiUd'l '3. divulg'lç'ão p.ntrp os profiss1on'lis de saúde de tudo o Que for 00#

lntpxpssp de produção farm:lcêutic"". •
"Art. 349 _ Caber4 'lO Poder Público 'l flsc3.lizaç'ão de tOdos

os produtos de lntpresse d'l saúda Que pstiverP.m P.Rltprritório n'3.dona!!'.

o tpxto do Projeto contl!m vários dispositivos próprios d'l le_

g1s103ç'30 ordimiri::l o Que, 03. Constituiç'.io dsrão rigidpz a.. lJ'Il::l 41:1''3 Que dpve ser

flexível por n::tturpza. A P.lIIPnda vis'l crhr l'llf'c'lllismos eficip.ntes P. sdpQU'ldos '3

m'ltári'l, tpndo fl.nvists os prindpios fpderativos P. dpscentralizaç'io P. a 'Jssls
tp.ncis prpvpntiv'3 9; saÚC!p

Errr.nd'i S!.bstitutiV'i

JUSTIFICATIYA

"Art. 343 - Prcmver u saúde para todas" dever do Estada, o QU

serã asspgurado emLei.
"Art. 344 _ Lei COOlllF.lllP.ntsr dispod a resp ...ito do Plano Nacio

Ml dP. seõse, o~ sprá f!n<lnc.1'3da en fundas a sprP.ffl criados pplos Estados "

Oistrito Fpdp.!'al e Municípios.
"§ 1Q _ O P1<Ino Nscion'l1 dP S=:'úde obedpcer4 entre outros os se-

guintas princípias' !ti
I - p'3.rticipsçso de COlIlJOidadp através dI' potidades de toda psp!.

câe, na 1rrplP.ll'lP.nt"Jç~o das providp.nci"Js devidSlllPnte plal1Pj'3dss pplcs órg~os ccrce
teores,

Il _ Respelto a livrp pscolha dp todos os C1lJe receberem'3 essts
t~'3. decorrente 'da Plane Nacionsl de seõee.

III _ Prlorld'loo a essrsrsocíe prpventlva.

IV _ Gsr.'Jntia?:is orgsn1zações e serviços d~ ssudp. privados na

rorme da lei, para 'õltpndimPnto, de prP.fprpncia '3 seçrentcs scctats de m'3ior c.'JP~

cld'i1.de a1U!sitlvfiI, fIc'3ftda o poder público com '3 oorig'Jçljo ce sssist1'nc1a /'lpdica

"I.OS setores 1I'.31s carentes da popul.sç'jo".
V _ Oesdobr'3.mpnto emPl'3.nos Region'lis P Municlp'lis tfp S::>údp.'

pleoor'ldD pplas rpsppctiV:lS psfprss do podpr público#

"Art. 345 _ Lpi COll'ÇJlP.lllPntar dpvpr'.i dispor sobre os recursos •
fpdenis oesttnaocs 'õI saúde P. no tOC<lntp a polItica '3 ser spguid'l no S'3IlP\;mPnto

bésfco, despnvolvimPnto dp.ntifico p. tpcnológico P. na defesa de prod1Jç!jo~f:lDll'3.cp.

utic'3. n'3cion'3.1. como no contlatp '3.0 uso de drogss e tõxíccs, "Jsspgur"Jndo ;

r.r ltno/""Sl""'~O----------~
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CONSTI.TUINTE BONIFAcIO DE ANDRADA

Em outro dispositivo o texto constitueio

nal norte americano dá ao Estado os chamados "poderes eeseeva 

dos-, isto Ei, tudo aquilo que não está na lista de competência

legislativa da união •.Fica, portanto, para a unidade federada

uma larga faixa legisferante.
Este modelo de distribuição de competên

cia legislativa foi adotado entre nós em lB.91 com a nossa prime!

ra Constituição republicana, quando os aeeeecs membros tiveram .!:!
ma larga área de competência para legislar.

Em 1.934, a constituição então promulga 

da, afastou-se dessa técnica e adotou o modelo europeu, de ori 
gero. alemã, em que os Estados perdem, na prática, a larga faixa

que lhes reservava a Constituição, pois que ficavam com tudo a
quMo que não era de atribuição da União.

Agora a metodologia ê diferente. A Cons

tituição :fixa uma listagem de competência legislativa exaustiva

para a União, abrangendo todas as matérias.
Aos Estados caberá participar de algumas

das atribuições da união, podendo fazer leis em concorrência com

o poder central, mas sempre prevalecendo a legislação deste. ou

então complementando a legislação de normas gerais d.a união, na

quilo que for de seu interesse ..
O ProJeto constitucional, no seu art.55

e §, no seu art. 57 e §, não adota nenhuma das duas técnicas .mas

cria um terceiro camí.nhc que, na prática, aniquila com a Federa
ção porque retira do Estado as suas competências legislativas,S!!

bordinando estas a. uma linguagem abstrata e indefinida, que se

reduz apenas ao enunclado do ítem.I, do art.!57, quando diz que

"compete aos Estados legislar sobre as matérias de sua competên

cia e suplementar a legislação federal em assuntos do seu inte -

Confira-se ao art. lIa a redação abaixo:

Como não êstã objetivamente indicado na

Constituição o que é "assuntos do seu interesse" não se ten uma

indicação precisa do que será a competência do Estad.o para le..

gislar e nem tampouco para suple1llentar a legislação feàeral. Se

ficar o texto como se encontra, a. competência dcs Estados para I

J.egislar vai depender de uma Jurisprudência ecnserucãve do 5TF

o gu,e será altamente nocivo a unidade ,federada, pois ficará na

dependência de Julgamento de sentenças Judiciais.

O que se pretende com a emenda acima e
restabeleCer a técnica adotada era todas as constituições brasi

le1ras a partir de 1934, adaptando, porém, as providêne-ias ao

texto do ProJeto, mas garantindo ao Estado Federado, ele forma ob

Jetiva, urna razoável faiXa de competência .legislativa. -

resse ,"

PLEN~IO

EMENDA lP16611-0
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"Art. 10B~suspender a execução, no to

do ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão d~

finitiva do Suprem:J Tribunal Federal, seJa por via de exceção ou

de ação."

Um dos problemas mais complexos do contro

le da constitucionalidade das leis é o que relaciona com os efei

tos da declaração de inconsti tucio.tlalidade por parte do Supremo
Tribunal Federal.

A Constituição de 1934 foi muito sábia '

quando inventou a técnica de conferir ao Senado da República a

competência de suspender a execução de lei declarada inconstituci

emal pelo Supremo Tribunal Federal. Essa decisão da Câmara Alta]

importa em retirar a eficácia ela norma .le9'al, anUlando pratica - I
mente a sua presença na ordem ju!:"ídica. I

O aeneâc , quando recebe a comunicação do

Supremo Tribunal Federa.l não é obrigado, segundo o principio deI

texto constitucional, a suspender a aplicação da lei, pOis que aI

medida é política e o seu Plenârio saberá da conveniência ou nãOJ
de exercitar essa tarefa.

Solucionou-se o problema da repercussão
da aecisão juaicial, pois que sem que o Senado suspenda a aplica

ção da lei inconstitucional a decisão do STF se limitaria. as par~
tes litigantes, isto é, os dois contendores da demanda Judicial. I

Com a inovação da emenda nÚ:"lero l6-a. •

Constituição de 1946, o que foi trasladado para o texto constitu

cional de 1967, adotou-se entre. nós a técnica direta ou via de a-I
ção para declaração de inconstitucionalidade, através de expedie~.

te do Procurador-Geral da República e representação deste ao 51'P.

Ora, este novo canal para declaração ae

inconstitucionalidade não pode de foma alguma abranger un:a inter

pretação ampliativa qúe ve.tlha marginalizar o Senado Federal,POj
que ã Suprema Corte não :foi dada cO"lpetência para suspender a a
plicação de lei, ou de revogá-la por uma interpretação que não •
nos parece das mais procedentes.

Por outro lado, não seria justo que se

desse ao Poder Judiciário, através da sua mais Alta torte, a atri

buição de revogar leis, o que vem sendo fei to, elllbora de uma for
ma pouco válida, quando o STF, segundo aquela interpretação mencio

nada,consid.era como ineficaz, sem interferência d.o Senado as lei~
que aquele plenário judicial, por via de ação declara inconstitu
cional.

ção abaixo:

PLEN~R!O

EMENDA lP166119-S
['J
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abaixo:

o movimento d:e emancipação brasileira ,

etn 1822, embora mencionado nos currículos escolares ainda não con

seguiu, através de um monumento nacional significar o sentido ;

os aspect:.os -c19-,. grande acontecimento patriótico.. A independência '

não foi apenas o :grito do Ipiranga. Foi tarobém uma prolongada

guerra que banhou de sangue o solo brasileiro e só teJ:1ll1nou após

a vitória dos brasileiros na batalha de Piragibi.

Foi ainda o esforço dos estadistas para
impedrr"'ildesintegração das províncias do Reino do Brasil" permi

tindo a ~'nsolidação de uma unidade nacional que foi conquistada'

a custa da inteligência e da prudência política. A independência

também concretizou-se pelo desdobramento de vários COMetimentos f

administrativos que permitiram. a criação do Estado Naeional após

as maiores dificuldades dos ma1Ilentos iniciais da nacionalidade a!!

tônoma.

Tudo isso há i1e ser expresso no T.lonument4i:

a ser erguido em Brasília, que passará a sir.lbolizar o momento s;:'
premo da fundaçiQ da. pátria brasileira.

-Art. ••• - Será erguido na Capital Fede
ral. um monUJJ:ento a independência nacional procurando translnitir '
ao povo, através da respectiva escultura, o signiflcado da emanci
pação pol!tica do Brõ!Sil. li -

•

CONSTITUINTE BONIrAcIO DE ANDRADA

Acrescente-se nas Disposições Transi tõr:i
as o artigo abaixo, onde convier:

PLENARIO

tmenda Aditiva

Ao parágrafo 19 do art. 118 de-se a reda-

-59 - A emenda terá por objetivo modifi
car o disposto nesta Constituição, que não· for dá alçada de pro

posta de retàrma constitucional

Renumere-Se o § 39 para § 69. dando-se

-ao mesmo a seguinte redação:

"§ 69 - A reforma ou emenda ã Constitui
ção será promulgada pelas Mesas da Câmara Federal ou do Senado '

da República, com o respeçtivo número de ordem."

Renumere-se o § 49 para § 79, dando-se
ao mesmo a seguinte redação:

"'§,79 - Não será obJeto de àeliberaçâo
a proposta d.e reforma ou emênda tendente a abolir:"

Suprima-se a letra "d" do parágrafo 49
retlUlllerado para § 79, passando a lef:ra n e - para o seu lugar~

art .. 118:

"§ 39 - A proposta de reforma const;ituclo
nal terá por obJeto alterar a estrutura do Estado, a orgánização
dos poderes, os direitos e garantias individuais e as normas pr~

vis tas nes te capftulo. "

O parágrafo 49 passa a ser o seguinte:

" § 49 - A proposta de emenda a Constitui
ção será discutida e votada em sessão do Congresso Nacional, em

dois turnos, c?m in.tez:valo mínimo de sessenta dias - e
aprovada quando ob~iver em ambas as votações o voto favorável da

maioria absoluta de seus membras."

Acre.scente"se o seguinte parágrafo 59 ao

redação a,baixo:

"§ 29 - A proposta rle reforma à Constitui

ção será discutida e votada eM sessão do Cons::=~sso Nacional, em

dois turnos, com intervalo mínimo de noventa dias, considerando

se aprovada quandQ obti\l'er em ambas as votaçõe.s.o troto favorável

de dois terços de seus meI'lbros."

O par~grafo 39 do art. 118 passa a ter a

·Art.. lla ~ A Constituição poderá ser re
formada ou emendada mediante proposta:"

ção a seguir:

"§ 19 - A Constituição não poderá ser re

formada ou emendada na vigência do estado de sítio, de defesa ou
de intervenção federal."

O parágrafo 29 do art. 118 passa a ter a
redação a seguir:

L"PDS~

cr;;j~~7à1J

o Art. 57, !ter.1 I, passa a ter a redação

-Art. 57 - legislar sobre as matér1as de

'sua co.."Ilpetência e especialmente complemlentar a legJ.slação de no,::

mas gerais da União dispostas no art. 54, í1j.em XXIII, suplet:'.en 

tando a mesma,em assuntos de seu interesse, ,no que se refere ã 
quele ítem do mencionado artigo, no tocanteJas letras "i", "I" ,
"n", "r", "s", "a", "u", "v", "z", "z", incluindo aind.a as Maté
rias relativas a águas e energia, sorteios. lhe sendo vedado di~

por sobre atividades .nucleares" •

o assunto precisa ser resolvido de urna

forma clara. O ProJeto da Comissão Afonso Arinos procura margina

lizar o Senado da República, afastando-o da competência de suspe!!

der a eficácia de lei quando por via de ação é ful1ninada pelo aI]
t.o Pretória judicial.

Entendemos que isto não é conveniente e qu
foge a tradição brasileira, podendo mesmo provocar uma crise en
tre os Poderes.

Declaração de inconstitucionalidade, seJa'

• por via de ação ou por via de exceção, há de ser remetida ao Sen

do da República para este suspender a vigência ou a aplicação dl
lei. Entendemos - e expressamos isto através de outra emenda - ,

que a declaração de inconstitucionalidade consiaerada "decisão d1
finitiva" deve ser decorrência da manifestação de dois terços aos
membros do 5TF.

A emenda, portanto, o que visa é esclarece
a tradicional competência do Senado da República de, em qualquer
hipótese. ficar com a atribuição de suspender a aplicação das leis
inconstitucionais,

Brnenda Modificat:iva

EMENDA lP16610-1
tJ CONSTI'l'UINTE "S"'ONIFACIO DE ANDRADA
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JUSTIFICAÇÃO

bJ ,(,n..s.tUu..t1L e alt.JtecadalL oJ :tJr.1.but04 de 4Ua.

c.ompet:ênua., bem como apt..ecalL a...s ..su/u
.tenda.4. ~em pll.eJu.!zo da oblÚ.sa.tolt.ieda.de.
de. pltu.tall. con.ta4 e. pubUc.a.JL ba.lance..te4
naoS plI.a.zo..s é.lxad04 em .le-<...1

e.J c.lt.úvr.# 01tgdn.(,zaJt e. JuplÚm-<..Jt V.tJ.tJt.tt;a..s ,
na &altma u.tabe!e.c.lda. em Le.t Oll.gttn.lca,

d) o/tgan.iza./t e plLe.6.taJt o..s AeJtv.i.çoA pübl.i 
CO.6 de pJte.dom-<..nante. .intelte.6..se. .local;

e! pJ!.omavM adtquado oltdename.n.to .tMIL.(,.tO 
Jt.iat, med.ian.te. pta,lte.jame.nto e con.t1tote
do U40# pa,ltcetame.nto e ocupaç.,io de .im§.

uet com de6unação ulLbana.;
~~ ma.nteJt, com a. eoopeltaç.ã:o do E..s.tado, o..s

plt.ogulM.1t de. a..t.Mbet.iuç.ão. pJté-e..sc.ola e.
o en..s.lno de plt-<..me-<...'to ,gJt4U;

9) pJr.e6tall.# c.om a. coopeJtação da Un.l.ã:o e. do
E..s.ta.do # 01. Aeltv.l.c.o..s de a.tençã:o plL.lmãlt.la ii
4aüde da poputac.ão.

U - .s.upteu.vamente.
41 'omelt.taA 4. p1t.aduç.iio 4.g1l..OPe.cu.â.lV..o. e. oJtga.

n.l.z4ll. o abaJ.te.c..l.meltto tt/Lbano;
bJ .implalt.talt. p/togll.a.ma.6 de con..s.tJtução de m.e,

Jta.d.l.a4# bem como pltomovelt 4 mell10lUa d4..s
eond.iç,õe.l> llab..t.ta.c.ion4d e de. .sa.nea.men.to
b4J.lC.O da. 1'0puta.ç,ão;

e.l plt.omovV\. ade.qu.a.do olt.den<l.lttelt.to telt.lt..t.to 

Jt1.at, me.d.l.ante plane.janrelt:to e conbtote
do us», paJr.c.e.lamen.to Co pc.upa.ç,ã.o de -<..mõ 
vel. com de.6,t.<.naç,ã:o Jr.U!l.al;

dJ uptOJr.alt. d.lJtetame.ltte ou med.lan:te C.OItCU-

Aão o..s .6(!.Jt.V-<..~OA pü.bl..tc.o~ loca..t.6 de gãA
ecwêus ..t!vel. cana..t.t..zado

UI - polt. del.e.gaçã.o:
e} 0.6 Uu.n..tcZp.<.o..s pode.Jtão plte..6ta.1t. .seJt.v.l.ço.s

da compe.tênc-<..a da. Un.l.ão ou. dOI> EM:ado4 #
dude qu.e. haja. a compete.nte de.tegaçã:o,
lIIa4 ..somente. o 64/tão quando lf~e4 6oJr.elrt
«ttú.bI1Zd04 06 lLec.u.Jt.lloll l1eceuã:Jt..<..o.s pel.04
del.esan:te..&.

Um doA ma.l.oJLe.l. pJr.obleDla..s 4 nIve!. mun.tc...tpal. ê e.s.tabete.
eeIL acompetênc-<..lt do M:te toc.al. de 601lma: c.l.alla e. a;
IItUmo .tempo Jt.el.um-<..da
A manu./ta. e.llcontllada. 60-<" d.t.v.tcLt/t 4 conrpetênc.(.a em
.t.têl> e.spec.ie..s, ou .seJa., plÚvauva.# I>upte-t.l.va e poJo.. d,!
!egaçã:o, ag1l.upandO-Ae nM dua.6 pJu.me..LJta.6 0.6 al.J.unto.6
1la..i.6 comunlo e que. de.velléio# obll.l.gatolÚ.ame.ltte, ..se.1t a.tJt.t
buldo.s aol. Uun.icZp.lo.s Na :teltc.e.ur.a. upec-<..e., pOlt det~
gaçã:o, peta expVt.lêllc..la do pa.6.6a.do# 60.l. eA.ta. pe.JtDl-<..t.l
da., POltem c.omo o E da. UU..tão ou. do EA:t:a.do, utu oblU.
ga.:toltlamente deve./tã:o ltepab.6aJr. 01. Jt.ecuIL.6O.6 ne.ceud......lO.6.

§ 42 _ A criação de distri to Impo.;:

ta na implantação e funci,g.

namento de, no m1nimo um po~

to de guarda municipal,

de saúde e uma escola.

tos.

o dispositivo sob exame não impôe de

1'orma expressa o atendimento de soa

finalidade, qual seja. a de assegurar

a imparcialidade no momento da fiXo!

ção.

Para tanto é necessário o estabelec,!

menta de dois pressupostos que viab!

lizem a legitimidade da fixação da

remuneração destes agentes poli t!

coso que esta ocorra no final de co!

da legislatura para a legislatura s~

guinte, e o desconhecimento dos ele!

JUSTIFICAÇÃO

DISPOSITIVO~' Art. 66. § 42

zncaues-se ' o § 4- na artigo 66.

DISPOSITIVO~ Art. 65

Inclua-se após o vocábulo "seguil"'te"

a expressão antes da realização das eleições.

seguintes termos'

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA lP16618·7
(l 'íDIí.P C(1:?S\O cViJ~IA LiMf\ I p:rfMD'fU
tJ Plenario da A.N ç.~( ••• './tOIl"dO/'U.ÇCWISSiG. ) tIIf/~r;RJ

r.r---------- llno/~u.'.. 'c.ção

Incluir após o vóc:áhulo lndir,!

ta - ressalvados os cargos de S=.

cretárl0 e Ministro de Estado. p~

aidente de Autarquias e de Empr~

S8S Estatais, bem como Fundações,

desde que devidamente licenciados

pelos Legislativos respectivos.

Objetiva-se com a emenda dlsti,!2

guir as funções de agentes poli ti
cce das funções de agentes públ!

JUSTIFICACÃO

Turo/'un"o:aci o. ...,

DISPOSITIVO EHENDADD Art. 61

1\ ocupação das ilhas fluviais e lacustres diz mais de ~-t:o

can o interesse J.oça1 e , portanto, dO ~C!pio. Assim é, ?X exe:nplo .. em

t:ermoo de urbanização. O Estado, mais distante da realidade, não te:n CO!!.
àiF para cuidar devid<lIlleIl.te das urbanizações surgidas nessas ilhas.

SUprJ.rn1r o item IrI, do art. S6

DISrosITlVO~: item rrr, do art. 56

r.r,------ ,~ul.'o/c="'.. Io/lu.co"'n.o

fiPlenário da A.N.C.

. rUd.IO/C=u",Io/l~'Co'''''Io

~iO da As"iC'lbléi<l N3cional Constituinte

EMENDA lIH6615·2
f'J IDli:f. CASSIO 'GltNI-IA LiMA

JU5TIFICAÇAO

EMENDA MODIFICATIVA

o Art. " do P'Eojeto de Constituição passa a \/igo1:8r com

a seguinte redaç'ão:

Art. 71 - Para efeitos administrativos, os Estados Fede_
rados e o Distrito Federal po:lerão associar_se em Regiões de desenvol
vlmento e os municípios em Regiões Metropoli tanas, Aglomerações Urba:
nas e Microregiões.

Parágrafo único - Lei complementar Federal definirá os cr

têrios básicos para o estabelecimento de Regiões de desenvolvImento,

Regiões Metro;:lOli tanas, Aglomerações Urbanas e Microregiões.

JUSTIFICAÇP:O

A presente emenda tem como objetivo acrescentar ao art. 71

o termo aglomerações urbanas, buscando, desta forma, possibilitar aos
munic!pios a sua associação a estes aglomerados. Este preceito tem

efeito meramente administrativo

tJPLENARIO

EMENDA lP16623·3
{:J \Dk:P C.A~$IO cv'liHA LIMR

f:J pler1ário da Assarh~"~~:i'~:~~7mnte

er';~~LJ

(l}f~~7;J

A criação de distri to depende nece§.

sariamente da implantação de servi

ços básicos que atendam os intere.a

ses da coletividade

A mera criação de distrito não traz

qualquer espécie de beneficios à cs

munidade a ser atingida.

JUSTIFICAÇÃO

o inciso X _do. Art. 54 elo Projeto de Constituição passa
a ter a seguinte redação:

Art. 54 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

X - estabelecer políticas gerais e setoriais, bem como

elaborar e executar planos nacionais e regionais de

ordenação do território e de desenvolvimento econô
mico e social.

EMENDA MODInCATIVA

EMENDA lP16620·9
t: Deo CASSIO CUNHA LIMA

l: PLENARIO
,..,.-----_ .~tU"'O/~gWlU.;g/lu.cc.,as..,

JUSTIFICAÇÃO Com a. previsão de LeiS Orgânicas r~.!:!.

nlclpais. não tem sentido a proposta

do pro.ieto que atribui cc::mpetência 5S!.

bre iniciativa legislativa popular e

referendo ao Estado-membro.

DISPOSITIVO~' Art. 62 - ••••••••••••••••••••••••••

§ 111 _ Inéluir como § 1 2, art 62

o seguin~e e renumerá-los.

Lei Orgânica disporá sobre

a iniciativa popular e o r!:.

1'erendo às leis municipais.

.~t~.l.,G/cG,,"s1G/$U3COW'•• I.

tJ Plenário dn A N C
r.r TUTO/~"""lCI.çIo

EMENbA lP16617·9
(l 'D[.f. c:./'ISSl()"''' C;V)/H/l LI MA

'lO.IUll/c.",ulo/sultow,ulG

(l Plenário da A li C.

r:: um dever da União promover o desenvolvimento econômi
co e social da Nação brasileira Desta forma-, incluímos ao inciso
X do Art. 54 a com'Petência da União na elaboração e na plena execu

ção de planos de ordenação do território, como meio de garantir c-;;ns

Utuc10nalmente a este elemento do E::stado políticas de proteção po;
parte da União na promoção do desenvolvimento soc131.

)l!srosITIVO~, Art. 73

o texto desse artigo deve ser substituído Fclo seguJnt:P:
-As keas HetrDfollta.'1a5 e as M:!croreg1Ões são c::riadas, modificadas ou
extintas r,:or lei estadua1, ratificada pelas Câmaras Municfp3!s dos~
x:eetivos ~cipios."

EHENDA MODIFICATIVA

:s desnacessãrio, porque natural, 1n:licar: que as heas ~~

tropolitanas e as "licroregiões são consb:tllÍdas p:>r agruparr.anto de ~

niclpios limítrofes. Se nãoconstituírem agrupamento não são llm!tx:E,
fes e se nãosão1:imItrofes não o::dem ser agrupamentos e, tda de oonse
quência, não pedem ser áreas ou ~ões. -.

~ Ol1tra 'p;u:te, para aterrler ao princ!pio da analogia, a

lei estadual que cria, m:difica ou ettingue as Áreas "setrorolltanas e
8P Microreg1Õ$ devem ser z:ati.f1cadas palas cãrnm=as 'tJnicipais. Obser

var-:se-â assim, solénidade senelhante a que se exige por o::asião da

criação, rrcd1ficação ou extinção das Regiécs de Desenvolvimento Eo:m.2

mico, isto é, a. ratif!eat;âo da lei federal pW:l.s Assenbléios Lo;islat!,

VllS dos ~ti.v09 Estados-nanbros.

VISPOSln VO EtrENVAVO - ARr. 66

1)aJL ao 41l.t.i.gO 66, .&eu6 p!tJr.âgll.a.6a.6 e. .i1tc.-LA06 a 4e.gU..t!!

E!lENVA SUBSTlTUn VA

PlENÃRIO VÁ ASSr,\ISl~IA UACI0NAl CONSTITUINTE

Altt:. 66 - Compe.te. ltOh tlun.c.cZP.<.OJ.
- plt.(.va.t.i.vamlln.te:

di teg1.l.laJl. ..sobJte d6hun.to.s. de ..tntMeJ4e. m,g,
n.l.c..tpal. p4e.dom.<.tHr.n.te..1

A remuneração do cnefe do Executi

vo Municipal deve vincular-se a li

mi te. a exemplo do que ocorre

a remuneração dos Vereadores.

JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se apôs o vocábulo remuner.!

ção o seguinte texto dos agentes poli ticos referidos no

IlCa.put" será fixado na Constituição de cada Estado fcder~

do.

DISPOSITIVO~' Art. 65, § í.nlco



,173a • Assembléia Nacional Constituinte

ntd~'a/co",".1J:JJIUICI"'u;:a --, 1:IT"::":i""T&;;-::-::'

l:: Plenário da A N.C. I twOWI

EMENDA lP16632·2 I r<r;;:'P'';;;::h~
f'l 'Dli..~ C.ASSIO . U"u~)

r.r 'U1CJ'UI1'rlCA~Oa

PLENÁ'RIO DA ASSEHBUIA NACIONAL CONSTItUINtE

EMENDA lP16628-4
fJ ~EP, c..('I"'~I() ..". c-III1Hft Lll'lf\

~ }IODIFICATIVA

86
DISPOSItIVO EHENDADO - tnciso 11 do art ••.5'S

mrENDA HODIFICATlVA

DISPOSITIVO ÊloiENDADO' Art. 7S

Suprimir o inciso 111 e renumerar os

euosequentes ,

o.
Acrescente-se ao 1nciso 11 do art1.go Jt!~ após a expres-

são lleoncurso públlocO de provas" o texto seguinte:~ .P!!!.!.
admis~aráter te;;orár1.o 1!.,!;.!~ .!:!~ complementar

DISPOSITIVO~: Art. 50

Inclua-se após a expressão Estados

federados, "as .Leis Orgânicas Hunicipais e as eemats

leis".

JUSTIFICACÃO- A. hipótese de intervenção no l-tunic!

pio. elencado no incIso 111 •. é c.!!

Gulst1ca e 11m! ta a atuação fiscal!,

zadcr-a da prÓp~la comunidade conc~

l'IIitantemente com a câmara. Municipal.

JUSTIFICACÃO

Pela ecaacãe , obr1.gar-se "a concurso público, sempre ~

pode até l.uviab1llozar sex'va ec s eventuais ou tempor.!.

rios.

JUSTIFICAÇÃO As Leis Orgânicas Municipais têm

"status" de Consti tuições Hunic!

pais.por isso devem constar expr-eg

semente da texto com a nes-ta ênfl!

se c~nferida à Constituição Fed;.

1"al e às Constituições Estaduais.

.~E!-~l\OO: 'i 49, õe art. 49

SLtpr:im1r do texto do § 49, do art•• 49, a palavra federal e

colocar em seu~ a palavra estadual.

'----'="---=:.=~____""'-"'-'-"'___'=L-'-"'- -'I 5ín'l)'F;L]
,--_,--,--,-,-,,--,==,,-=== ~I f1diif;,i!jJ

EMENDA lP16633·1
fi! ~I'.<? Cf'l::OSIO c.üWI-IA LJl'\l1

l"!J Plan5I:io da AsSe!".blé:~~~;~:~/~=~inte

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

ACJte.6e.eltte.-llc- um aJt:U.go tIa. Seç.ã:o I, do CapUulo I~do

TItu.lo VII, C.Om 4 -5egtul1,te "edaç.ã:o:
Compete ao..s ~lun.{..eIp-<.(J'& '('1l.&.u...t!.Ú.Jt, c.omo .tJu.buto, c.c.!.!

bL.t.bu..iç.ã.o paJt.tt galtanUlt a. execw;.ão de pltogltama..& p"~

pJu..o..s C..{..tcul111cJu.t:o..s ti v1.gênc..ia do maltda.to do Exccu.t.:f.
vc , dellde. que .tal. c.on,tJÚbu.{..ç.êío n 011 p"ogltallla..,s a. que.
IIe. du.t.t.ne ..sejam aplLova.do,s pOIl. do.t.,s .tcJi.ç.o,.& do..s ,ne!!.!
blto..s da. camaJta J.luni.e..ipa...e..

vrSPOSInvo EMEIJVAVO

EJ,{EllflA AVrrrvA

flUOJ.U.tl'Il:.~OO _'

Retirar do texto desse artigo a frase n••• constituídas

p:lI:' unidades fErleradas llni:trofes, pertencentes ao mesrro o:rtplexo geB.'

eccoêníco, ..... e Em seu lugar acrescentar ..... de DesenvolvlJnento~

Ji'rnico ••• "

~~:art.'2

r.r IEItOJJOsTlrlC.~lo

EMENDA lP16625·0
f'l <J)~f. C.O''''5JO CvJJtlA LWlIl I Fij:i'llG]
[J Plenfu:1o da Asse-bud~N·;~~~~·~:;;t~-n-te--------'JcrwJ~87ill

JUSTIFICAÇÃO

ARt. 93 _ O servidor público federal, estadual ou mun1c1pal ,

da admlon1.stração d1.r,eta ou indloreta~ exercerá o man.

dato eletivo obedeclodas as disposições deste artigo.

~ .~u.~'~o."..i.,.Ulc•• ,"Io

PLENÁRIO DA /.SSE}lilLtIA NACIONAL CO"lSTI'IUIUTE

1: _ em se tratando de. mandato eletivo federal ou esta

dual. f1.cará afastado de seu c::argo~ emprego ou fu!!.

cão;

11 _ investlodo no mandato de Prefeito Huniclopal~ será

afastado em seu c::argo~ emprego ou função. sendo-lhe

facl.}ltado optar pela sua remuneraçiio;

111 _ investido no mandato de Vereador~ havendo compatib=.

lidade de horárloos, perceberá as vantagens de seu

cargo, emprego ~u função~ sem prc.juí~o dos subsi

d10s a que faz JUS. Não havcndo compat1b1.l1.dadc,apl..!.

ear-sc-á a norma prcvloSta no 1011ciso I deste artigo,

IV _ em qualquer caso em que lhe seja exiglodo o afast,!

menta para o exercício do t:landl:l.to~ o Seu tempo de!.

serviço será. contado para todos os cfelotos legais ,

exceto para promoção por Illerccamento;

V - li vedado ao \'ereador. no âlll.b1.to da Adlll1.nlostração p~ •

- blica d.trc.ta ou ind.treta ocupar cargo em comissão

ou ace1.tar, salvo con~urso públlocO ~ emprego ou fu!!,

ção;

Dar ao artlogo 93 e seus incisos a redação se&u1.nte:

A xeda~ atual mantãn a nesma~ da COnstit:u.!

ção vigente, t mais correto al:rihlir ã lei canple:nentar estadual a fixa

çào dos reql.ÜSitos para a criação, a inc:or};oração, a :fusão e od~
mento de "!Unicípios. Resgat:a~e, assim, a:mpetência estadual.

VI _ excetua-se da vedaçã.o do parágrafo anterior o cargo

de Secretárloo Uunicipal, na forma estabelecida pela

Lei Orgânloca, f1.cando licenciado do mandato a pa.!,

tir da posse.

~ SUBSTITUTIVA

un.Jn""IC&l;io

DISPOSITIVO EHENDADO - artigo 93 e seus loncisos

EMENDA lP16634·9
tJ "J)Ç.p, CÁSSIO ·""c.vrJH~ l.IYlft

LIMftc.iJlJ/-IA

PLENÁRIO DA ASSE\iBL~IA UACIONAL COUSTITUINtE

r.r-_,- '~~N..IOJ~O."lIIoJ'UICC.."'.O _,

os bens píblicos só devem satisfa2er aos :interesses da

o:na.midade por ocasião de sua utilização. Não dE!\Tetl at:en::ier aos in"tere:1-
ses estxitamente privados confome van ocorrendo serXio assim, jUSb.fica-

-se a restrição.imp=lsta ao seu uso p'r particulares, pois cem o resultado
da arrecadação cbtem-se recursos para wt:ros fins de interesse p:ibllco. A

gra:brldooe, cem:>exceção, es~ pem.itJ.da para as entidades assistenciaJ.s

e BelrFe que hooVer interesSe píblico devidarrente Justificado

EMENDA lP16631·4
I!J ~,J", O::'SIQ

Ac:resc:ehtar ao art. 51, mais um item, o t:el:cei:ro, cca a se
guinte redação: -

In - peDnitir O USO gratuito dos bens pÍblicos, salvo se

dest:inado a ent1daie assistencial OUse. houver inte

resse pjblico dell'idZlmeI'lte justificado, desde que o~
serva:tas as condições da lei.

~~

~~:art.Sl

Ex'ü:te., êill Ve.Ze.6 ~ a. ne.c.u..s.ida,de. de. ltume.ltiílUo pa"tt tt

execução de. al.gunJ pJtogJuJ.maJ pltÔplUM e. e.6pecZól-coJ

de. de.teJUll.i.na.da. a.dm.<.n..w..tJutç.ão mun.<.c..l.pttt, p"09"al7l<1.6 e.~

tu que. de.vem .se e..&go.ttlJt. no pelt1.odo da.Quela. a.dm,(.n.i~

btaçiio.

A..sIJJ..m IIVua. .(.nZe.lte.&.&an.te pe.JtnI.<.t.t.1t que o J,(un-(.cZp.io
.1.M.t.l.tuZl.lle. uma. c.ont..u.btt.<.ç.ã:o palttt cobJÚIt .ta.i.& dt!..&p,!;:.
J,4ll# exi.g-lndo -..s e. a pa.1l.:t-Lupaçíio da CâmaJta com o
"quoltum" de do.(...s teJtÇOll J:lalttt que haja ma.-<.olt Iteplte.óe!!.
.tttU,v1.dade. e.m ..sua. apltova.ção.

'--_~'--'=~------'=<~----"'-'-'-"-'---_-',flJ3'ri'oU
'-=='-"-'-==-"==-=== ----', rrJiioBlJ

r.r- 1UTOJ.nn1l'IU~io _

EMENDA lP16630·6
l? "1.:>11.1", C.~b.510 ""êullHA LII1A

f!J Plenário da Asserrhl;;~N~-::=t;=~~tnte
r.r 'UTaJ.Illu."e.~....------- _,

LlnA

C.I!JJI-I A LI VIA

A proibiçÃo de nomeação de parentes de autor1.dades.

l.nclusive • para cargos em com1.ssio ê extremamente

rígida e preJud1.cia1.

A ~c.dação, assim genérica. pode. ao invés de moral..!.

zer, prop1.ciar troca de empregos interautor1.dades •

ampliando o chamado "empregu1.smo", sem que qualquer

autor1.~ade tenha protegido "diretamente" qualquer

llll.rente seu.

.U."~JCQ"""oJ''''co.'uIo

• l"LEN!ltIO D.\ ASSEUBLJ::IA !lACIO'iAL COI.STITUI!l'rE

Acrescente-se no a1:t. 84, após o vocábulo "~",

a expressão "~~~, emprego .2!!. funçÃo ~~

~~~~..

~ MODIFICATIVA

DISPOSITIVO~ - ART. 84

JUSTIFICAÇÁQ

S desnecessária a e.'tplic:itação. "••• constituídas px

unidades fe:1eradas, pertencentes ao rresrc o::mplexo gc=oeconô:lu.co

can efeito, a palavra "região" indica, no caso, Estados-fed~ados li
tnItrofes, o:::m caracterIsticas camms, a exemplo das geoecor.êMicas.Nio

se pede ter regiões semque as tmidades caq;ostas não tenham caracce

risticas cercos e sejam não l1m!trofes. se integram umareqiiio são
forçosamente. llr.dclras. Pcn: Q.1tro lado, se for só um Estado-mernbro ,

nãose tem região.

lU10/.U""Il:,çOa

~ 'l.t• .l&la"a","1a/.u.~a .." ...a

PLEN.ÁRIO DA ASStMBLtIA NAClOUAL CONSTItUINtE

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO~ - incisos VII e VIII do artigo 86

EMENDA lP16627·6 .,,,.-------.J p:rq;nl)'p;]
('l X){r. (65510 -

~ 'lltaJ./U'tl'IC.~ia

EMEI'IDA lP16626·8
('l 'D11.P, C.Â55\O ""'C.UJJI-I~

supr1.t:l1.r os l.ncisoS VII e VIII do art1.go 86

JUStIFICACÃO

As vantagens nessa proposta não podem ser general1.z,!.

das a todos os serv1.dores públlocos.

Vantagens pecunloárias deve0 ser sempre propostas p=.

10 Executivo de cada esfera, pois. só ele te%ll conhe

e1.mento dos valores qu.e pode d1.spender.

f
Uma regra c-onstituc1.onal de tal jaez~. genér1.ca, obri

gar1.a todos os Execut1.VoS a dispêndi;s que. ta.lvez.

não possam suportar.

Isso d'Cve ser objeto de lei ordinár1.a em cada esfera

de Governo.

DISPOSITIVO~ - alínea "dI! ~g-r..afo-29-do artl.go 88

JUSTIFICAÇJiO

Aposentadorloa voluntár1a proporcloonal após 10 (dez

1:\nos de serviço é regra nOC1.va ao Erár1.o

Pela.- proposta, uada impede que~ a cada 10 (dez) anos

o ftlnc1.0nãr~o se aposente por t1IIUt esfera (Estado,por

exemplo) c ingresse na Un1ão ou Hunlocip10 e. em cada

uma aposen tando-sc. proporcionalmente.

Isto pode provocar enxurrada de aposentador1.as pr=.

coses, danosas &0 orçamento público.

JUSTIFICA CÃO

O texto atual do projeto não ê. regra que benefic1.e

o Mun1.cípio. pOloS obriga o Vereador serv1dor públlo

co, a afastar-se do ca't'&o ou emprego para dedlocar

-se com exclusividade ao mandato.

~{ é .sabl.do que~ em havendo cot:lpat1b1.1idade. de h~

rrnos,. o ed1.l pode eXercer concoml.tantcmentc o t:l3!!,

dato e a função.

A obr1.gator1edade de s~ afastar~ vai pert:l1.t1.r que o

Vereador~serv1dor na. pequena c1dade, ganhe. do cofre

público sua. remuneração de servidor e cOlllpar~ça s~

mcnte ã sessão cl1ma.rária que pode ser 1 (uma) por

m;;s, restando todo o seu tempo Já pago pelo eofrcpi

blico para I1t1.v1.dade part1.c::ulAr. ou. laser.

O l'refeito~ sim. deve afastar-se do cargo ou funçiio

pública.
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DISPOSITIVO EJ.lENDADO: Art. 203

EMENDA AVIrrVA

Exc.l.ua-.se o .telLmo ó.{.l1al ".:teltll..l.tolUat Itultal." e .<.nclua-.se
l'plted.l.al e tell.ll..itoJual JLUJta.i.".

peta.s vd«a.s al.teltilçõeJ polt que pa.!>óou o 6a.to gM!!:.

doll. do .impoJto pJLc.d-<.a..t e te/r.Il..t..tOIUaJ!. ulI.bano ó'<'cou p!!.
tente qu-e a methoh.. 60JLma. de d.<.óe/t.enc.f.ã-to do .l.II1p04to

6edMa.i. .sobll.l!. a pJLopJueda.de e a. de.&t.f.naçiio do .<.móvel.

1ôto ev.f.ta a ctã<5.&a.a d.(.6eJLene..t.aç.ã:o pela toc.al-tza.çiio

polt ZOlta., hoje uUlt.a.pa..sóa.da., em v-<./t.tude do de4ellvot
"..(.mento .i:nduó.tlÚ.at, c.omell.c..{.a.l e plLe.s.tadoJL de J.c.Jl.v.(.ç.o

na. zo na. JLWtat..

Aô4-<.m peJtm.u.e.Jt-.se-d que auv.(.dade.s UJl.bana.s, ta.l..s c.~

mo: po.sto.s de ga.sol.lna, /t.e.staulta.nte.s. eJ.cola6, .(.ndü.s

Vt.i,ev", -s:t.;(;~o" de lI.ec.ll.e.io e etc., .tenham a pltoplU..cda-':

de. .t1L.ibutada pelo ..tmpoóto mun.<.C...(.pat.

Ac.Jt.e.sça-.se, a..(.ndil, que o cunho extlLaó.l..sca.t da. .tlt..<.bu

taçã:o lLultâ.l de.l.xou de .sell. .tã:o 6undamentai. ccmc en«,
t/e.z que o .{.mpo.s.to teltJL.itolt-<.al ltulLai. pa.s4a a .6eJL da

eompe.tênc.f.a. u.taduat.

vrSPOSITIVO EMENDAVO - INCJSO r, '00 ART. 272

E~rENV' MOVIFICATIVA

JUSTI FI CAÇÃO

EMENDA lP16644-6
j] 'DEf. C.ÁSSIO

VISPOSITIVO EMENDAVO - ALfuEA "a". DO INCISO Ir, VO ART. 265

EUENVA MOVI FTCAnVA

~ TU'O(Jun,,,•• ç;:o -,

A deltOll1..t.nação ell1pJLe4.t-<.mo compul"õlL<.o .tem levado a .{.!!.
.teILplte.taçõe.s dZ.spa.Il.c.l>, a.t.êm do que, juJt..i.d.<.c.amc.n.te,ftéi.

uma. con.tltad.{.ç.iio 40bILe OI>.tCltmO.&.COII,oaúll.{.ca. d..t.6eltença. d~
.sa. exaç.«o pillta COm ee .(.mpo.s.tol> 'é a. oblUgatolL<.edade de

JLeóil.ttUção, c.om a ó.ina.l-tdade de aóa..stall. qua.lquc't dE.

vida. qua.n.to a sua: /Ia.tUJLc.za, deve-e e a.ltell.all. a .sUCL d~

nom.l.naç.ão pall.a ,{,mpol>to It.e.su.tulvel.

EnENVA 1I0VIFICATIVA

r.r TCXTO/.ult.r'."çio

DrSPOSITIVO EMENDAVO - ART. 262

Sub.s.ei.tu-l/t. o .te1U7lo "elllpJLe6Unlo.s compui..&ó/l..t.OI>II pOll. fI-t!!!

po.sto.s lte.sil.tuZvlU.s fl
•

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP16640-3

l:J ~P. C-A.5S/0"'''CUI!I-m Lit1f\ I IT;:;'~AJ
~ - __ 'U~._,"/CO~'U;:o/'U'C.u"slo --, ~ ... , ..~

tJ PLENÃRIO DA ASSE'IBLCIA NACIONAL CONSTITUPJTf J êfÃ!oyg7j

çviJf\~

o texto em análise discrimina os Ó.!:

gãos do Poder loiunicipal' Pref'el to e

Câmara Hunicipal, ao negar-lhes l~

gitlmidade para propor ação direta

de InconstItucionalidade.

JUSTIFICACÃO

Incluir um inciso nos seguintes te.!:,

mos: A Mesa das Câmaras Municipais.

EMENDA lP16635-7

tJ "DIéP 0\55\0 I fl]5r;t;5l
'~".'.lOloow".l'I'''"C••'''io--- --, r-r.::;;-."&--;-'

tJ Plenár'o da A.N.C. ) êrnto6181 J
~ fEno/~unlr'o.~;:.

(= PLENÃJ:I0 VA ASSElIB·~'i;A'c~~'~ir"'ô~"~·t·~~VSTITUINTE
\ ruroNUn'nC&ç:i. ,

DISPOSInvo EMENVÁVO - ART. 251 ACll.e.&centalt antel> do .teltmo "templo", "excl.uó.tvameltte JUSTIFICAÇÃO

l:'MEIJVA MOVIFICATIVA

JUSTI FI CAÇÃO

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDA0 O ~ Artigo as

Com e..sta attell.açã:o va.i s e peJLm.t..t1.1t que o E.sta.do po.s.sa. tll.~
bu..ta.1l. a plt.opll.-teda.de plLed.<.al, de.sde que a plt.oplUedade. .te.1:.
1tU0lÚ.al c.OJLIte.óponde.ntc. tenha du..u.nação ItUlLa.t. A.s-s.im ve~

dade.{.ll.a.s man.sõe6 c.on.stJLuZdal> em óa.zenda..s podell.ã.o .selt tJt..<.~

bu:tada.s •

PolL ou.tl!.o Lado, c.onóOJLllla-.&e C.OIll a. ai..teJLa.ç.ão plLopoJ.ta ao .Lnc:f.
60 r do a/t.t..(.go 273, com 6undalllel~to na adoç.ão do cJt..i.teu..o

da de.~.t.tnação pa.ll.a d.ióeltenc..<.all. a compe.tê:nc-<.a. e.sta.dual. da

lIIun.ie.<.pal. quanto li tlL.ibu:taç.ã:o da plt.opll.-<.edade•

HOJe, a expe:uênc.ia tem de.moll.stlt.etdo que a de.st.<.nação e o
c.lt.it'élt.(.o que metllOJL apltovl?.<.ta a bal>e econôm-tca. da plt.OPIU!.

dade, .tanto pall.a o Eótado como pall.a o /.!U/l.(.cZp.{.o, atJLave.s

da..s al.telLtrçõc..s oeOJLJL.{.dah quan.to a.o<5 atua.<.J. 6atoó gclt.ado 

Jt.U dOI> .impo..sto..s .sobll.e. a. plt.oplt..(.eda.de.

EMENDA lP16645-4

fJ OEP CAsSIO CU"HA LIMA

I::J PLENARIO

Ac.lte.sc.ellta.1t um .(.nc.{.óo a. elli:e alt..t.t.go, IV, palLa cou..!
taJI. que ê. veda.do "-tnJutu.(.1L contJu.htu.ç.ão pll.ev.tdenc.<.du.a do emp,'t!.
gado quando I!..ste 6011. o Mun.{.c.!p,{,o".

EUENVA AVITIVA

JUSTI FI CAÇÃO

VISPOSITIVO ElfENVAVO - ART. 266

A JLedaçiio de.&.ta at.Zneii-;rb" .tem c«a.do pJLobl.emal> de
.i.n.tell.pJLetação~ qU~l1to ã ex.ten.s.lv-tda.de do .telLmo .temp1.o4

OJLa. a.mpt-<.ando-a pillLa. .toda-s aó a.t.iv.l.dadu doó c.ultoó,

Olta. /te.s.tlUllg.(.ndo-a apenaI> ao toc.al. 6Z-s.<.co. A6.s.{.m, s e
lUa. .intelt.eÓJante.. que a pJLÓpJu.a Conót.<.ttúç«o s e ez
pJLe..sl>aó.se mellwlI., ILe.stJt.ing-tndo o bene6Ze.(.0 ao loe';;'

de e.nc.ontll.o dOll 6-<.e.(..s, maó, «nda aóll.<.m, gall.ant'<'l1do

a. UbeJtdilde de cul..:to

r.r----------TUTo'.usr'.....çJo---- ,

EMENDA lP16641-1
l:J 'i!)!i.(P CÁSSIO'"'" CIINHR LIt'\f\ I eri>;';"i'i~
,.,-_-,,- .U....."'"".."M'..""' -, ='''',---;;;-j
l:J PLEI/ÃRIO V,I 'SSEIlBL<IA MACIOVAL COI/STITUIMTE I t/B;DoffiJ

PLCNXRI0 VA ASSEWiL~1Á NACIONAL CONSTITUINTE

Pa.lta. melholt .6.<..stemat.<.zaç.iio e .também pa.JLa de.<.xa.1l. cla.

.\0 e. eXpJLe.s.so que aJ. dema.u c.on.tJL-<.bu-<.çõeJ., que lIão :;.

de llle.thoJL-la, óão eópêc..t.eJ. .tJt.i.bu:téilt.f.aJ. e, pOJL.taJtta, de
t/em .se .5uhmeteJL oiJ. JLegltaJ. e pJt..i.ncZp.<.oJ. .tlUbu.téiJL-lo-S :

hi que 4to .<.nc.lu.(.1t 110 Sútem4 TlU..hu.téiJU..o e., e-spcc.(.ó.(.
c.4JlIellte, no a/t.t.t.go Ite.l.ac..i.ouado ãJ. upê(!..LeJ. de .tlUbu

~o.

Ad.c.te-.&e ma.(.ó um ..(.11e..tóO a:o aJt.:V.go emendado palta. 6~

ean: eOl1óta.do "eontlUbtU~õeó p;ev.(..6-ta6 lIc.óta Con..st.(..ttu.ç.(io"

~
NDA lP16637-3 -=-.,...-;;:;;,,-----,) mr.;:;-;::'.;-=-l::-= 'VEIJ'. CfÍS[,\~"'" c.vlJrlA . C ...",-,~J

~_-_-_-_---fUro/'".T"~.t;:O

r.r----=----,--~ ~Lr~h'o/"o~ .. sIo/.""CO~'SI.O

Adite-se ao artigo as o seguinte inciso I

Atl.lalmente, a disponibilidade te., sido ut1l:!.z5da ser- de

respeito ao direito do cid<!ldão, daí, porqLe. a necessidade de sl.e

manutenção.

LIMA

JUSTJ:FICAÇAO

e importante fl nanutenção do instituto da d1sl=cni~:!.lid!!.

de, a fim de que a Adm1nistraçéo possa. livremente, reestruturar se

serviços se., peies de qualquer especie

INCISO - Extinto o Bergo ou dec]erade pelo Poder Executivo a sue

desnecessidade, o funcionário estável ficaré el"' disponibilidade re

munerada. com vencimentos proporcionais e.~ tempo de serviço

EMENDA lP16646-2

['J 'iI)fP. CAS:510 • CViJ~:R
.LU"~'.'.OI' ol'u.C.~'U""

I" Plenáno da A.N.C

EJ.lENVA SUPRESSIVA

JUSTI FI CAÇA0

VISPOSITIVO EIIEMVAVO - ! 50 VO ART. 213

Dada. a quat.ldade upee.lat do Uun-teZp-<.o c.amo c.n.te Ó!.
duado e atual~do em bene6Zc-to de .toda a população o~

lIUlUJLa., a. qual Jtel>.(.de <5empll.e num ].{ull-<.eZp.{.o, devell.ã.
e1.e.. -Sek. ex.cluZdo do pagamento da contlU.bu-<.ç:iio plt.ev:!:
denc.<.ãlU.a coma emplt.egadoll.. A at.lv.idade óoc.<.a.l deJ en
vo1.v-<.da. pela 1Jlull-tc.<.pat.ldade Jã .subl>.(.d,{,a., J.oblt.ema.l~lU

Jta, o.s ga<5i:o.s da pll.ev.<.dê:l1c-<.a. -Soc..i.al.

SuplUlIl.{.1t. o § 5'2 do a1Lt.(.go 273

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

A competêltc-<.a JteJ...t.dual devi!./tií .também .seJL e-.stend.<.da.,

polt .iJ.onom-<.a,a.o!> AlUlU.cZp.io.s, tendo e.ste.ó.polttcu1XO,.tll.a..t:!;.

mento -tdênt..t.c.o ao.s deMa..t.~ ellte.s óede4ado.s
Pode1tü.o, a.s,s-tI'I. oJ. }.(UIl.ilUp.{.O.s ut-t!.t.zaJt c.omo 60nte.' de
Itec.ult.sol. de.te,ltlll-<'lIddoó óato-s ec.onôm-tco.s,et'<'l1da lIão .t'ti.
butad"oó, pecul-tttll.e.s oi.s .sua..s lI.c.g.iõu.

AI> altelt.aç.õe.s do'!' pa.ll.iígll.a.óoó apel1aó compa.t..t.b.{.l-t.zam a.t.

óua.s ll.eda Tõe.s c.om o "C.ilput" at.telt.ado.

n.Lc..lpal.".

•

JUSTIFICAÇÃO

tHSPOSITIVO E~IEIJVAVO - 5§ JO E 29, E "CAPUT" VO ART. 26J

Ac.1l.e.sc.en,ta.lt 110 texto do "caput" do all.t.igo, apõ!> "V.<.!
:tJu.to Fedeltat", "e o.s ~ltU1'<'c.Zp.<.o.s".

AclteJ.cen.ta.JL ao ó.{.lIal da JLedaç.iio do § 10 "e C«mdJLa. ~

Ac.ltucenta.1l. ao ó.{.llal da Jte.dação da § 20, "ou pet.o 1l.!i
MCZp.(.O e o .(.~lpOJ.to e.sta.dua.l exclu-<.ltã .<.mpoó.to .(.dênt.<.co .<./t.st-<.tuZ

do pe..to MUII.lcZp.f.o".

EJI1ENDA lP16638-1 j mr,;;';':;':~
I:J '[)~If' CASSIO ....~V J.lHA LlMft . C!!:: I' U,:" J

~_.,._--"..."'.,,,.,,,..,,.,,",,"----_, ror='''',--;;-:;]I:J PLEMÃRIO VA ASSEIIBLEI.I ",CIOIIAL CO/lSTITUlMTE I tlíVOWJ
TUtO(JU'''f••,,~Io

EtlENVA NOVIFICATIVA

DISPOSITJ vo EMENVAVO - ART. 262

Ac.Itc..6c.elltillt apõó "0 V.<..st:.ll..t.i:o Fedeltat", "e oó Alun.ic.Z

p.io~lI, e no ó.(.na.t. Ire Câmalta Ilun.<.c..ipat".

JUSTIFlCAÇAO

Quem mc.lholt .sabe e conhece. da capae..t.dade con.tJt.ibut-t

va. do.s mu/t.(.cZp,<,01. 4ão a.s au:t.õlUdr1.del> loc.a.{..s, ou Jejo.

O Piteó e.<.i:o c. o.s VeJLeadoll.eó. Po,'ttanto deve <5 ell. detc.ó

a competêl1e..t.r1. palt.a 6.ixaJL aI> atZquo.tal> de .seu!> .(.mpo.&

toó, não a..s óubmetendo a quatquelt. t-<'lI'.lte e.stabelec..{.:
do peto f.eg'('J.f.adoll. compi.emelttillt

)" cLt.vM.s-<.dade da..s pec.ul-<.aJu.dildeó lOCilU, e.spec.l.atme.1l
.te a..s ec.oltôm-tca.s,e tão gltande que, no ca.so e.specZM=
co, deve-4e ex.elu.{.Jt il ex..igêne.<.a de le.i complementttll.,

jií que .seu.s au:tOlLe.s, alem de dütan.t'e4 deó.tc. lLea.l.-tda.

de, não con4egu.<.ltiio encon.tlLalt um l.tm.i:te ôa.t'.l".s óc.tÕJL.<.o.

• TUTOOUST••'•• çIo ------,

TEXTO~ COM !l SUPRESSÃO:

Art. 288 - •••••••••••••••••••••••••••••
§ 12 _ •••••••••••••••••••••••••••••••
III - normas sobre a aplJ.cação dos sal

dos fJ.nanceJ.ros verJ.fJ.cáveJ.s aõ
EJ.nal do exercí.cJ.o.

SuprJ.mJ.r no J.ncJ.so 111, § 12, do artJ.go 288
a expressão "orçamentárJ.os e".

o artJ.go 288 consagra o prJ.nc:í.pJ.o da anual.!
dade do orçamento, J.sto é, o J.ní.cJ.o a 12 de
Janeiro e térmJ.no a 31 de dezembro de cada
exercí.cJ.o fJ.nanceJ.ro. Em conseqUêncJ.a,a leJ.
orçamentárJ.a automatJ.canente deJ.xa de vi
gir. em 31 de dezenbro, não podendo os sal
dos orçamentárJ.os serem aproveJ.tados no ~
cicio subseqüente, sel'l contrarJ.ar o "caput"
do artigo.

Ademais, nos casos de orçal'lentos superesti
mados. os saldos que poderJ.am atlngJ.r ao~
tante em até 100%, passarJ.am a J.ntegrar o
orçamento futuro sem qualquer programação
de despesa

JUSTIFICATIVA:

flM/1C.l/tJHA

PLEIJÃRIO VA I\SSE.IIBLÉIA NACI0U,H CO,VSTITU!lJTE

EMENVA UOVIFrCATIVA

Ex.cl.ua-.se o .telLmo 6.t.na! "ulI.bana ll , .<.nc.lu.indo em J.eu l!f.

gall. "eom de.st.<.naç.ão Ul/.batta"•

VISPOSITIVO EIIENVAVO - IMCISO I VO ART. 213

~_- PL•••~.. ,cO~'S••oI.u.e.M.s.;.AI> c.a.l.anr..t.dadc.4 piLbl..t.c.aJ. a6ei:a.m 6.inancu/tamen.tc. ta!!

hem o.s ente.s locl1.(.l>. que neceó.s-<.tam de ItumelLdlL..t.o p~

JLa 6azc/t. óJLc.nU a óeu4 eóe.ltoó. Vada a Plt.ox,.<.I1'-<.dade. dt

1l.etaç.iío el1tJte c..(.dadiío!> c PIl.c.6e.ito, a.s cx.(.gêI1C-tM da

.soc..l.edadc., l1el>..!oe4 CMOI>, .são mU.t.to DltU..olLeJ. pelt.an.ie
ute.s.

Não .sõ poJt ú.so, ma.s pOJt .f..~ononl-ta e.ntJte. oó el1te.s 6~

deJtado.s, 1:1.s lfun-tC.Zp.toJ. develtão, .tambem, .telt. compe.tê!!.
e.l.a. pa.ll.il .tn4i:.t.ttUll. cmpll.e4t-<.0l0ó c.ompul."õJt.i.o4.

JUSTIFICAÇÃO
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redaçso:

pr;;;';~"~

PLENAR~~~.. IO'CC..,Sli.l.U.....,••xo-------'J ~7~=;m

EMENDA lPl6655·1
tJConst3.tuJ.nte WAL~fOR DE LuêA'~

Dê-se ao Art. 494. do Projeto de Cons1atuJ.çáo. a seguarrre

Ilj\:rt. 494. As concessões ou qualquer Ol1'tTO regime

de dire1to' mmerat que envolva Lavrà não explorada, pre,!

creverão üeccr-rãdcs dois anos da promulgaçio des ta Cons

tituição, sendo anuladas após este peTiodo, retornando a

propried<tde ac poder Públ~co. sem. qualquer J.ndenJ.zaçâo."

VISPOSlrIVO EUENOAVO ';' LHP.A PC", rr, VO § 19 00 ART. 461

Sub6t:üu.l.Jt, .todo. o.ltl'.da.ç.ã:o eon;(:úfu.c.n.t/l.c. oi> .teJurOi>rta, p~tt.tút. dq,."
a.té "/lu. 277" poli. "e.J1.tJt.a.Jr.~ em v1.goJt na. da.t.a. da. publ"ca.ç.ã.o duta.
CDIl.b,t-i.tu.f.çâoll

•

EMENDA MOVI rrcxrr VA

r.r ll>:To/JUS1",U~XO-----------_,

EllEnVA IIOV1F1 cATlVA

VISPOSITlVO ALTERAVO - IncisO I VO ART. 292

Sub~.q::truJt. o .tC.ItJlIO "Jte.c.eLta. de. na:.tu4eza .t.'LlbuiáJua."
poJt. "l1.e.c.e«a. de .tmpo~.to.6".

JUSTIfICAÇÃO

EMENDA lP16647-1
f'J Ç!)[p' CflSSlel"'" C!-vtJHA

r.t""----- 1E1'e/Jusrl'Je,&~lo

o .telLmo "l1a:tulte..~lt .tlt.tbl1.tiiJt1.a" e ttmpto.. polI> e e 1te.6.!:
ee a .toda..6 tt4 e6pecA.u de .tJL.c..6utoll. M.6.lm ,(.nciu.<. 44 .ta.;(a.~ e. C.OR

.tJubu.(.çõe.6 que, polt 4U('J na.tulteztU JtM.44h.c.1..tÕlf1a.s,6 bJúga.t.OIUa.~lelt.te ~
té'in 4Ua.ó tt1tJtec.ada.ç.õc.s, 1).(,nc.u.ta.áa.6 (J. de.te.1Un.tl1ada.4 ác..spe.6a.s.

PoJtta.n.to a. v.tnculaç.â:o veda.da. devc.Jta. .6eh. a:pen,;tJ iü
ltec.e1.:t46 dos .l.IllP04.:t04.

EMENDA lP16648·9 '"".
f'J ;:)l1', CMS5 te) -C-(j-'IJ-'~IP,"---'---~""J flV5t:ib"i]
f!l PlcnSrio da lI~5enh~;·;;;;;~::~/~~;'~~~lintc }ffiio~LW

1ntO/.~'f"'.&;ÃO

~~Art.303

.JUSTIFICAÇÃO

A .6.c...tua.çiio b.l.na.nc.c.1.Jf.4 dOI> Uunic.Zp.l.oó é: t.ã.o pJtec.iiJt...a.

e. .tã.o pu.bJ:..<.c.a. que. 1.ndepe nde. de muoJt.c.I> c.amentãJt-Lo.s,e
não há. dúvi.da. que. e..tu nc.c.euLtam jã. de. um ,(.1tc.Jtemc.E.
:to de .6UI1,& d:ont:e6 de ll.ec.e.Lta..

Como O Súte.ma. TJtl.butã.lÚo '&ó en.tIl.a.1Let em v...g01L em 1989,

pll.opomol:. que 11 .tlta.n.6&e.Jtêltc..l.l1 do FPt! pa..&.&e a. v,(.g~

Jut1l. ime.d.iatl1Jllente /lpã.& a. pubLLc.a.ção da Con.&:t.f.:tu-Lçáo,

l>",pJt,(,l1l,(.ndo a..6.6.im, elll paJt..tc., 4quela de.6,(.c.,(.êne.ia

JUSTIFICACÃO

o Art. 494 do Projeto de Const1tu1.ção estabelece'

".Art. 494. Serão mantldas as atuaas concessões. CUJos drrea-,
tos de lavra prescreverão deccrradcs CInCO anos sem e-otcrecêc emes-,
cala coeerciaa, contados a partJ.T da prcll!Ulgação desta ConsutUlçãO."
Na forma da Emenda que ep reserrcascs , o prasc de prescr1. _

ç:ão será de doas anos e a propnedade retornará ao Poder Público. sem

qualquer indenuação.

Conforme argumentamos ao propor esta Bnenda em Fase ante-,

r:l.or, toda concessão há que ser errt.end rda como um pr3.v1Iêg1.0 que pre.,ê.
) supêe 're sponaab s.Ladade e recaprccãaede soc i.aã por parte do benefici.â_

rio dela.

As díiv rdas sobre a Lega Ladade das concessões du:rante reg..!:.

nes passados, por si só, JustJ.fJ.cam o rneeresse em preservar a lisura

das concessões após <1 prcmuãgacâc desta ccnemeuacãc ,

Não se pode admt.Lr que ccncess rcnãrccs ou detentores du!:

malll em C::LMa de j e aades sem. explorá_las, ampedrndc que outros mn::LS ca

pa aes e melhor mtcncronadca possam fazo/'-lp. •

fC;~~~=:=J

f'EJ"ôãLã1
.~~••"'o'c...\••X.,.u.cc..'uLl- ..,

EMENDA lP16656·0
f!1 tONSTnu!,NTE i'lP,U~OR OE LUCP.

Acrescente-se ao art. 99 do TítUlO V - CapítUlo I. se
ção II - Das Atr3.buições do Congresso Nacional, o seguJ.nte ~~em

XXI:

A presente pIOFOsta se inSet'e no contexto de uma refo1:rna. urba

na e cont:riliuirã para. a solução do grave problema da falta de rroradia verifica.
do n::t pais.

••
Inúmeros países, meSmo do sistema capitalista, já adotam o
Princípio de que a propriedade territorial urbana está condicionada
as neces'50idades SOCialS.

Não é Justo Que milhões de brasileiros não tenham onde morar

EMENDA Aq~~VA <:k
Inclua-se. onde coube:" n~a Ordem Econômica e
Financeira - o seguinte artigo:

"Art. A propriedade tenitorlal urbana de qualquer título, ccrrt fnua
ou descontínua, pertencente a mesma empresa, grupo familiar ou
pessoa ristca no mesmo n'lunicipio, não poderá ultrapassar de
50.000 m' (Cinquenta mil metros quadrados).

§ '$1 As áreas sccerroree a este limite .passarão ao dominia puo11.c:o. sem
qualQUet' indenização, adninistradas pelo IlllInic.ípio, que as destinará aos
programas de habitações populares, ecs quais se hab!.litarãQ as (@lIílias

não proprletárlas de outro imóvel.

§ 29 O diposto neste artigo n:'lose aoHca às propriedades Pertencentes as
entidades fllantr6p!cas, sociais, educatJ.vas ou esportivas, reconhecidas
de utilidade pública por le1 federal."

e nrlJ.]'laJ:eS deles se abr1guen erlball:o de p:mtes e viarlutcs, er.quanto enm:I!es ex

tensões de terras nas c.1dades fJ.eam OC1..Osas. ao bel-pra.:::.'er da es:-~cão JllO

b1J.iãria, dificultando, a cada dia mais, o acesso do b:aba1ha.dor ao sjmples 10-

"""""""'.

EMENDA lP16657·8
fl Constu">nt. WALMOR DE LUCA

['J PLENÁRIO

=-----------~r:rro'lusr'.,..çXa _..,

JUS1'IFICA®

Os terrenos de "farinha são den~ vaha para a união.

~te são o::up2dos FOr p;ttb.c:ular, de forna- desorce:lada e quase s~

pre eaus~o -problemasde OJ:dem urbanL.l'tica aos MunicípiOS eu que estão

sit:uedos. 1\ unjjO deles não 0Jida. Por essas razões r.clhor ater.deriam aos
interesses lo::ais se fossem de pr09rledade Mmicl.pal. EsSa trtm5fcrência
é antiga :J:'eivind,icar;ã'o '-lunicip:;tl., que p;de agora SeI:' ate..-rlida.

O mesrro ceon:e eu rela.çâo a J.lhas flUViais e laC\1StJ:es.Q.lem.

ll\êlis temeo~ de ordenar SUa CCLlpaçãoé o M.mieípiOI nct:nda'talta nos

aspectos urbanísticos.

~A inalienabilidade preservará esses brns, que Em razão ~

so, permanecerão Ser".pr8 c:ano !?coer PÚbUco.

~~Art.471

~~

~~. Capítulo N, do TItulo !!V, doS "'iunicí.plOS

Inserir no Capítulo IV, do Título N, Dos 'funicípios, um <lf:..
tigo, ap5s o de n'? 64, cxm a seguinte redaç.io;~~ ....... ~ ~

c.o.;t Co!: ... (h ~~~uem-seentre os bens do Município,

al os terrenos de marinha;

b) as i.l.has fluviais e hcustres.

Parágrafo único - OS bens mencionados I"~te artiqo são ~
lienâvcl.s a qua.lque1:título.

Sll,.1Jrimir do texto o art. 471.

A l:!!nfimuse ê instituto do Dire1.to Privado que bem pede ser

utUi2ado na urb3nizaçãO de certas áreas p3bllcas cu pmvadas , Equi~a

se a concessão, à concessão de clireJ.to x-eal de uso no eerrc do DireJ,.to E§.
bJ.iro e ao direito de su~íae na ârea do Direito Privado. sce e.......Jnção

1ttç;ortará na dir:ú.nuição de op;iies no trato da FOlÍtica fun:hãria.

L.lMf\

Não está claro a dJ.sposJ.ção do párágrafo
Ún3.co, difJ.cultando a J.nterpretação e co,!!
seqUente aplJ.cação. Pela redação deve-se
deduzJ.r "das transEerênc:Las J.ntragoverna
menta'l.S". quando o. c:orret.o se:l:'1.a dedu'Z.1.r
tlas transferênc1.as :l.ntragovernamenta3.s11

Acrescenta ao art. 303, raats um p3I'ãgraío, o 59, cem a 5~

§ 59' - A intervenção da união exclui a do Estado e esta a. do

~C!pio, em t:'.atêria de o::tl'lfetêncla co-iccrzenta,

JUSTIFICATIVA.

to redação:

o projeto não menciona a quem cabe intervir no dcmInio econô

tllico .. O '-tJnic!pio te.'IIbân intervérn no danínio eecoôarco, tal caro ocorre r;
~to urb:tno. Assim, para afastar conflito, no caso de cnnp:atêncJ.a das

três esferas federativas, convén adicionar o prefalado parágrafo.

Art. 298 - •••••••••••••••••••••••••••••••
Parágrafo ún:t.co - Para os efeJ. tos de que

'trata o '\caput" deste a,!:
1;'].90. agI'egam-se as 1'~

ceitas Correntes. deduzJ.das as- transfer:!.cES
intragovernament:a3.s. bem COmo o d;LSpênd3.o
com o pessoal d.e au'tarqu:Las e: fUndaçÕes 3.ns
ti'tuidas e mant3.das pelo pOder Púb1J.Co.que
recebam recursos do orçamento r1.scal

SubstJ.tuir no parágrafo (JnJ.co do artJ.go ~
a palavra tldas ll para fias".

.~U~""'c'~l..h,.u'c.~,",~
PLEnÃRJO OA ASSEIIBLEIA nACION.1l conSTITUINTE

~ MODIFICATIVA

r.t""- 1lnO/J~.rl"c~~XO

EMENDA lP16650·1
[ti 'Df.IP. ce5.S lO

EVE.IJVA SUPRE.SSIVÁ "Art. 99. • •••••••••••••••••••••••••

VlSPOSIT1 VO EMEIJVAVO - ART. 379

SUpJÚJl1Vt. o /1h.t.igo 319.

ConstituJ.nte 1iA!J'10R D'& LucA

PLJ;iN~RIO

'PtI: - aprec:l.ar em regJ.me de UrgênC;La

a assunção de dívJ,das C:ltternas e as CO!!

dições de negoc:Lação da d.í.vJ.da atual."

JUSTlFlCAÇÃO
Em dual. d.u.po.&.(.ç.õe.l. de.&te O:tt':'tepl!.oJe.to eneon.t!l.lt-.6e eE,

Lt.dênc1.a. com eUa. d.tl.po.6.t.~ã.o A ptu..n\(!..l,.1l.(t, qu.e. pJtalbe.
v.incula.ç.iio da. Jte.ee.f..ta. tlUbut.ivu,11 a óJtgiio, éu.ndo 0((

dupe.&4, C.OIlt Jt.e.&.&atv4 da. pa1Lt.itha. con4t~.tl1c.""O\1.(tt.

A l>e.Dunda., flUe. ve.da. flua.tqUe.Jt cond,(.ç.J:o ou JtutltÚ;â.o ao
empJt.ego dOlo Itecul!..&o.$ a.tJÚbu.1do.& na. Jt.e.pa.Jt.U.ç-iio da:. 'I.!:.
ce.Ua..& de.&tt.t COI1J.t.t.tuiç.lio.

Mão 6o.sl:.e .60 po/t ,(..5'&0, e6.ta. v.l.netd.ltr.;ii.t) deve..se-t e3.
etu.!da. P01tqu.e. 01> P:;:e6lUi.ol. e. t'eltea.dolLel>, le.yl.tJ.llto.&

JtepJtue.tt.tall.tu da. pt}ptttaç.ii:o l.oc.a.l." devem methoJt .6" 

beJt onde apl.t.c.aJt 4.& a.Jt1te.c.a.daç.õM. Polt ou;tJto .ea.do. 4

Jt.e.a..U.da.de .tem demon4tltado que. a.4 VMlc.uta.ç.õe.& .LlllpO.ll.t1U

.têm .tJta.zi.do .& êJt.l.ol. PJt.eju.1..zo}, 4 boa t.tpt,(.ca.ç.ii.o cf06 ri!:.
nhe.iltOA púbUc.o.& em deApe4a.l. plf..i~Jtl..tãll.~a.&:

1Jada. a. cU.veMi.da.dc do pJtog1te.&.&o ã06 mu.J1~('.l.p-L06, e4P..!:
ela.tme.ntc. pe.ta valL1.edade. de. 6eu. ~e.6envolv,(.nle.n.to <6õe!E
~tcOItÕ~I.c.C.O, .tOlt.Ita.-6e d.c.d:Zc.c.t '('lllt1a1.nt.t1t que. o leg.l..6ta

w,1t. e.on4Utu.tn.te .tenfla e.on((c.e.c.lllc.ltto .&ud:.l.C.t(!.lItC. pa.ltll.

·.6ttpJt1.1t deu..t.ã:a 4 6C,1(. otall'ada. pe.ta. pJtôpJt,(, t populaç.ão

que e.l~geu 01:. .6eu" lte.plte.se.n.ta.n.te.6.

EMENDA lolODlFICA'I'IVA

Dê..se ao art. 285 do ProJeto de Constitu1.ção da Com;'§.

são de S.2.stemat.2.zação, a seguinte redação:

'I'IArt. 2e5. A \Jn:l.ão somen'te se 'responsa

b:l.lizará pelos depóS~tos de poupança nas inst.2.tu:l.çÔes

finance:l.ras oficiaJ.s."

JUS'l'IFIC1i.ÇÃO

Os escâtJ.dalo$ f:l.nanceiros que envolvem o S:l.stema Uj!.
c:l.onal da Hab1.taçáo. mc>t:1llen1:e 85 cadernetas õe poupança. po): S.1. só
justifJ.cam a. presente propos:l.ção Cabe a:l.nda lembrar qUe os estou

ros da Delfim, Coroa-Brastel, Haspa, Colmlha, Hab.1.taSUl, Dec:red-Indg,

pendêncJ,a e a falênc3.a das J,nstituições pr:l.vadas como os bancos Sul

bras3.1e1.ro, Com:l.nd, AUJCJ.lia:r1 e outros, causaram grandes preJuízos

ao Tesouro llacional.

~ inadm1ssível que ca3.ba ao governo e. em conseqtiên

cia, à soc1edade, arcar com 05 prejuízos causados pela J.ncompetêne:La

e sobretudo pela deSOnestidade de adm:l.nistradores de entidades f:l.nan

ceiras pr~vadas.

JUSTl:FICAÇÃO

A capac:l.dade financeira do povo bra5J.leJ.ro há que ser

respeJ.tada e o Congresso Nac;LOnal é a 3.nstânc1.a em coné!J.çÕes de

decJ.dJ.r .sobre a matérJ.a, pois nele estão representados todos os
segmentos da soc1edade 'b:r:as1.1eJ.ra.

EMENDA lP16658·6
fl

_----------1l..o/Jun..'c.~i.o,----------_..,

Ac:rescente-5e ao projeto de const:...tuição. na pa1:te r~

lat3.va às dispoS:l.t;ões transJ.tó:rias. o seguinte d:l.Spos:l.tivo) fn.\-k .::&t.~6.:-

Art. Ao condições de negociação da

atual d!vida externa deverão ser submet3.das ao Congres

so NacJ,onal que 85 aprel:1ará em regime de urgênc3B.
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JUSTIFICAÇÃO

1\ cepecaeeee f3.nanceira do povo brasJ.lel.ro há de ser

respeitada e o Congresso Nacaonaã é a J.nstância em condJ.ções de ôec i,-.

dir sobre a matérJ.a, pO:l.S nele estão representados todos os eecmerreca
da eccaeaeee ,

Art. - fica assegurado o exercício das atãvrdaces privadas nsl
érea de saúde, nas condições que a lei de:teJ:minar.

§ Unico _ O poder Publico poderá intervir ou desapropr~er 05 serv~

ços de saúde nos limites e condições es tabefec.roes em

lei.

EMENDA lP16665-9

fi
.l.c",".. /c<""do/lulco", ••I.

-PL,ENARIO-

m- .UtoOu!f"...;l~----------__,

EMENDA ADITIVA
JUSTIfICACAO

=- unONunlf'c.c10----'----------,

Acrescente-se o seguinte § 22 ao art. 317 ('1'ítJ,!.

lo VIII _ Capítulo 11 - Da polítJ.ca Agrícola, FUnd1ár:l.a e da Refo!:

ma Agrár:La) do Projeto de Constituição, renumerando-se o atual pa

rágrafo único para § 12:

"Art. 317. • ..

....................................................
§ 22 Todo imóvel rural que não cumpra a sua

função nos termos do parágrafo aneez-xor , fica euaeê,

to à desapropr1ação por interesse sccae t para f~ns

de reforma agrár~a, sem qualquer ~ndenização."

JUSTIFICAÇl\O

Este Substitutivo foi elaborado em função da necessidade de te!,

mos uma Constituição sintética, estrutural, em que apenas o fundame!!

ta! deva ser inserido.

OLotrossim, o respeito à iniciativa privada na área de saúde d~

ve ser preservado, porque ela oferece hoje 60% (oitenta por cento) dos
leitos hospitalares no Brasil, e corremos o t'lSCO de desestimulando e~

te setor, retrocedermos na qualidade dos serviços. O poder Púbhco d~

verá prioritariamente dedicar-se à medicina preventiva e educativa, com

controle rígido sobre as endemias, que já teremos dado um grande passo

na área de Saúde •

Não podemos pensar utopicamente que nas pr6ximas duas décadas,

o Poder Público possa abranger todo O sistema de Saúde no Brasil.

O Que é fundamental, está inserido neste Substitutivo, con

: senso; Universalização, Descentralização e Sistema Onico

EMENDA lP16662-4
l? CONSTITUINTE FRANCISCO KÔ~~~R

Inclua-se no Artigo 267 o Parágrafo ün.lco ,

§ ünãcc - O ençuadranento só será per'11ltido por !Cum) ano

Vencido este prazo o contribuinte perder é automaticanente o

previlégio, podendo ser prorrogado, apenas, por um período

identico.

J-U-S- T-l-f_!_C_A_ T_ t_V_A

A grande finalidade do Ince-iz rvc e

propIciar a criação, desenvolvimento e o crescimento d a

atividade eccnônrca Se o incêntlv o fiscal, for por pra

zo indeterminado, propícia um comodismo e paternaIJ.smo ,

pois não há estimulo para o crescimento Com esse Parágra

fo estabelece o principio da igualdade perante a lei

JUSTIFICAÇÃO

r.r------- ttlto/.\I.".-:~.O_-_--__- __-~

Além do ma~s. a propos.1ção combate o latifúnd~o e

favorece o acesso a terra daqueles que hcj e dela estão marg::..nal~za

dos.

Ú~·;~;;U

tpJ;0!J
tUT.II"1T" ...;.l. -'-__~

.l.n•• '.,cV<l".lo·.u ••oN,..lo ~

PLENARIO

CHICO HUMBERTO

1:: necessário as_segurar , tanto quanto

possível. a participação de todos os cer ctccs políticos,

acompanhamento do Estado de Sitio

ncrescentar ao final do t.ext.c do Artigo 243 o Seguinte'

"com reccesêntaçse proporcional, tanto quanto Possível,

dos partidos políticos que participem da respectiva Casa"

J_U_S_ T-I-f-I-C-A-T-I-V_A -

EMENDA ADITIVA

EMENDA lP16666-7

fi

,JUSTIFICATIVA

A administração pública brasileira precisa ser urgememente mora

lizada. Não se pode conceber que num país onde a miséria e a fome

é latente existam verdadeiros marajás que, dilapidando os cofres

públicos com seus exorbitantes salários, agridem os trabalhadores

brasileiros.
Os altos salários pagos no país ofendem os brios dos servidores
públicos Que trabalham e são mal remunerados. É um verdadeiro

escarnio e uma agressão ao funcionalJ.smo.
E agora é hora de a Assembléia Nacional constituinte, num gesto d

grandeza e determinação acabar de vez com esta vergonha nacional.

daí porque limitar a remuneração do servidor público a do Presi

dente da República.
~ mais que urgente acabar com esta epidemia que grassa no serviço

público em todas as instâncias dos três poderes.

Art~ 82 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA ADITIVA AO ARTIGO 62 DO PROJETO DE CONSTITUIÇi\O

parágrafo único: A maior remuneração no serviço público, na esfe

ra dos três poderes, eutarquras , empresas públicas, sccaededes de

economia mista, fundações ou sociedade di retie ou indiretamente
controlada pelo poder público, não poderá ser superior a percebid

pelo Presidente da República.

=- TuTO/Jun"'c&;io __,

FIT~~';P=:J

[iJl3"J~~JEJ
,~IW&"""<ONlldo/l~I•• N'nlo ~

PLENÁRIO

CONSTITUIN TE JOS~ CMlt\RGO

"A terra é de quem nela v::..ve e trabalha Não se pode

conceber que amensas áreas de terras não sejam zacaonaâment;e apro

veacedea em detr~'ll'ento de m::..lhares de trabalhadores eueeas que não

possuem sequer um palmo de terra para dela t~rar o seu sustento.

PROJETO DA CONSTITUIÇÃO

Inclua-se ,onde coube.r) -cce 6tfri~ J:J; .loT-r/~
--g:: .

11 1': Lavr-e a transmissão de eepe'tâcuãcs esncr-tavos

ou artíst~cos, pelos me10S de comunicação de massa. r-esaãvaõcs
os d~reitos de arena • 1>

..

EMENDA lP16660-8

fl

- PLENARID -

DEPUTADO CHILO HUMBERTO

cr;~;~~LJ

CFI~'ã!""ã71
PLEN~~í"õ~cON ..d.I'U.~ON,"I.-------....,

CHICO HUMBERTO

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lP16667-5

fiEMENDA lP16663-2

PJ
r.r .~C"'".. /CONII'Io/IUlce~'..&~ ..,

No mc-nerrt o , em var-tude da exaseê-icc,a de leg:Lsle.ção

restr~t~va, beaxede em ccnsequêncaa de lacuna na atual Cons't2.::':U)..

ção, espetáculos espcr-cdvcs - como Jogos de futebol prof:Lssional

- não podem ser t.r'ensma'tadcs de um estado para outro, por 'teã evi,

são, quando, no mesmo horãr1.o se real~za, no estado receptor, C~M
pe"eJ.ção aõêntaca, Não se Just~f1.ca esse tipo de reserva de me~
ceec , em detrimento do espectador.

EMENDA lP16661-6
f!J CONSTITUINTE EDUARDO f.lOREiu~~ fC;;'~~:=J

fÇ;';-mJ

E~'ENDA SUPRESSIVA

Suprimir do texto do § 312 do art. 236, o termo " •••

a restrição ao direito de reunião e associação, do sigilo de

correspondência, de comunicação telegráfics e telefônica.

Suprimir o item lI! do Artigo 273

JUSTIfICATIVA

A1:t. _ A saúde é um direito de todos e dever do Estado.

TtTULD IX _ DA ORDEM SOCIAL - CAPITULO II - SEÇAO I - DA SAODE

Art. _ t dever do Estado implementar políticas econômicas e sE.

ciais que contribuam para eliminar ou reduzir o risco de

doenças e de outros aq'ravos à saúde, bem como assegurar

o acesso universal, igualitário e gratu.lto aos serviços

de saúde provrdos pelo poder pública

- Plenário-

Existindo Já a tributação do mesmo

fato gerador pelo Estado a sua permanência no texto Cons

titucional traduz um contracenso. A municipalldade Já P<'!,

ticipar deste tributo cobrado pelo Estado e agora aument~

da sua alíguota de 20% para 25%.

Não será por nossa conta que iremos

permiti'l' a bi-tributação

CHICO HUMBERTO

EMENDA lP16668-3

t'
P

fS~~;~;]

fr;!!'~ã!ã7l
.~CN&".. ,<.NlSfl./IU'CON'".Io ....,

- PLENARIO -

EMENDA MDDIFlCAllVA

J_U_S_T-I-F"_I_C_A_ T_I_V_A

Dê-se ao inciso II do artigo 328 a seguinte r-edação

A restrição ao direito de reunião e o s~gi1o de co!,

respondência é um atentado ao exercício da democracia, gra,!!

de objetivo dessa constituição.

EMENDA lP16664-1

fi DEPUTADO CHICO HUMBERTO

SUBSTITUTIVO

I _ Universalização e eQuldade - com vistas a gara~

tir sem qualquer discriminação ou priv.llégio,

atendimento .lntegral das necessidades da populeção
no que se refere a promoção, proteção, recuperação

da saúde, e reabili t açãc ,

Art. _ As ações e serviços de saúde integram uma rede regional.!.

zada e trlerarqurzada , e constituem um sistema émco , com

os seguintes princípios'

•

Art.

11 _ Descentralização politico administrativa em nível

de estados e municipios.

III _ participação da populaçãO por meio de organ!z.!
ções z:epresentatlvas na formulação ce políticas e

controle das ações de saúde.

_ O Sistema Onico de Saúde será financiado por recursos do

fundo de seguridade Social, e das receitas dos Estados e

Huniclpios.

II - Condições para a participação do capital estrangeiro

nas instituições a que se refere o ítem ant.erior,

terá que ser submetido, aprovado pelo Congresso por

representantes, tendo em vista e.speca.aImerrt a

J-U-S- T-l-f-l-C-A-T-I-v-A

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimir o Para grafo 3l<l do Artigo 349 o Termo "Bem como

eesaproprIé-dos"

J-U-S- T-I-f-I-C-A-T-I-V-A

~~ Art. _ As ações de qualquer natureza na área de saúde desenvo~

vidas por pessoa física ou JurIdíca são de interesse slo

cial, cabendo ao Estado sua normatização.

A part.lcipação do capital estrangeiro, por se tra

tar de interesse nacional, se faz neceesar ro o na i or consenso

possível.

As Instituições Privadas tem contribui

do significativamente, no setor de Saúde Púb Lf ca , seria

contracenso desapropriá-las
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J_U_S_T-I~r-I-C-A-T-I-V-A

Substituir do art. 323 o termo n•• de até 10% da

área efetivamente utilizada • " pelo termo" .pelo menos

10% da área efetivamente utilizada .• "

a)

b)

A supressão da parágrafo 39: é xecomendeõe pelas mesmas ra

zões ecame expostas - de negação do papel ccnetaeoeacnea de antec

medi.ax a realJ.zação dos dl.reJ.tos e l1berdades fundanenta1.s, por se

tratar de mat é rae de legl.slaçâo ord1.nárl.a, e por conf11.tar com os

termos dos artJ.gos 277, anc asc t, alínea c; 284, parágrafo úru.cc ,

466, § I!! e 330, que estabelecem prerrogat1vIJ.s e pr2v1.1égl.os às ana

tituJ.ções fJ.nance1.ras Ofl.C161.S na anterraeeaecâc , n-cvaneneacâc e a

plJ.caçâo de recursos públ1.cos, no exercfcac de atrJ.bu1.ções Já con

sagradas, 7ndelegáve1.s e maa.ssecaéveas , de, seus cbjeuavcs

De outro modo, as orqanu:ações eaee ee ra desempenham relevan

te função SOC1.al na prestação de aervaçoe eaeeriea.aa.s à população,

algumas com z eapcnnabaLa.dade eceeecaee no pro j e co de const1.tu1.ção

a:rt1.go 12, 1.0C1.S0 I, alínea G, que por seu nérJ.to. não podem ser ce

e La.aedes pelo setor pz-a.vado ,

xeeam, even tueaa benef'Lca.ca ou subvenções, se exa.sta.ren, r-a i s

que à essas cecameacêes , são, em verdade, da população, razão ea roc

do cbjet avo sccae r das mesmas.

xce.eaas , e aneervençêc do Estado no dcmí m.c eccnônucc ee faz

apenas quando o interesse praveec não se meru.res te •

r;:;;""~

[fEi'~B7Y7l

~lEllDA HODIFICATIVA

PLE~ARIO DAASSEHllLEIA NACIQN'AI1 CONSTlTU!l;TE

DISPOSITIVOS EllEtlDADOS ART. 277. n.CISO I, ALlt.EA "e"
Acrescenta a palavra h.nanclhras a allnea "C" do l.nC1SO I do a r t rgo 277. que

passa a apr eaentae 11 s egua.nne redação.

Art 277 ••

c) d01S por ceutcj nc mlnlll'o, para aphcação nas reglõcs '1erte e Nor

deste, através de suas lnstltulções f mancearas ef rc raas de fo 

mento eeg rona'l

EMENDA lP16673-0
ê' SE"AOOR LEOPOLDO PERES

r.r------ P~.... ;!ccw .. Io/.~I;Gw •• I.' _

fC;~;~~

tI?!"~"ãi!!J_ PlENI'IRIO -

EI1ENDA SUBSTITUTIVA

EMENDA lP16669-1
f:J OEPUiAro CHICO ~~oono

JUSTIFICATIVA

PLEllARfO

SENADOR LEOPOLDO PERES

Pretendemos com Isso ampliar a área destinada a

assentaçãc de pequenos agricultores
A defl.n:J.ção das lnstltulções flI'anCelras ojrcaa rs de fomento ee

glonaI COll'O 'r epas aador-as dos recursos adac Ionaaa des t rnadcs às rCJ:,lões horte e

Nordeste é una aarancaa de sua destlnação ao apoac e sustentação das acwreaaes

eaprcsar raas e a fotlllação de lnfra-estrutura econê-saca, com sua contInua renova

ção através do processo dlnâ~lco de amortnação/reaphcação do crédlto

EMENDA lP16677-2

fl
'LIW'.'~/c."""I./I~,"~,,,".b

J-U-S- T-I-f"-I-C-A-T-I-V-A

SENADOR Lr:OP'JLlJO PERES

EHEHDA SUPRESSIVA

Dispositivo Suprimido: Parágrafo 32 do art. 303.

Parágrafo 3 12 suprimido: liAs empresas públicas, as sociedades de e*
nonda mista e as rundaçêes não poderão gozar de benerfcacs pr~vilé

gios ou subvenções não extensíveis, par'Lbaraamente, às do ~etor Prl
vado ;"

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A supressão do parágrafo 312 é recomendada face seus ter _
mos negarem a necessdr-í.a ação reguladora do Estado no dom!nio eccnê
mico/social, no exez-cfcãc do papel conabã tucaonaj, de intern:ediar ;
roalização dos direitos e l.iberdades fundamentais do cidadão, por I

se tratar de matéria de legislação cr-ddnrir-La e, principaJ.rnsnte, por

conf1:tar co~ os termos dos artigos 277, inciso !, alínea "CII, 281+
o paragraf'o úní.co , 466 parágrafo 112 e 330, que es tabeãecec prerr0lm

tivas e privilégios às instituições i"inancej.ras oficiais, na inter

mediação, I:lOvimentação e aplicação de recursos públicos, no exercí

cio de atribuições já consagradas, indelegá\'eis a llld.1ssociáveis de
seus objetivos sociais.

De outro U'.odo, as organizações estatais desempenham rele_'

vante i'unção eccfaí, na prestação de serviços essenciais à popuJ.ação,
algumas com responsabilidade acrescida no projeto da Constituição.

..artigo 12, inciso r, aafnee "G", que por seu mérito, não podem ser
realizadas pelo Setor Pr-Ivado ,

Assim, even;uais benefícios subvenções, se existirem, não
pod:m ser creditados as organizações e sim a população a que eer-vea,
razao maior do cb.ietã.vc s~cial dos mesr-os , Ader.:ais, a intervenção I

~~d~s~~~o3~0l:ll~~ri~~~a~1COl\omico se faz apenas quando o interesse Pi-

EMENDA MODIFICATIVA

.pISPOSITIVOS E~lENDADOS: Art, 328, Inciso I

'Lul"'./c~u.. d"I_,".", .. I.,~ _

Há neceeaadede de se assegurar aos bancos ofJ.cia1.s o acesso a

todos anetrunent.ca de mercado f::z.nanceJ.ro dJ.sponLVe1.S pelos bancos

pr1.vados, para pernJ.t;z.r, espeCJ.almente aos bancos reg1.0n3J.5 COl:/O o

BASA e o BNB, o pleno desempenho de suas funções. Atualmente ess.

bancos têm d2.ficuldades de captação de recursos e atendJ.mento Oc>

empresar~ado e produtores dessas reg1.ões menos desenvolvJ.das por não

d1.sporem de acesso a dJ.versos ,J.nstrut"entos do mercado fJ.nance1.ro.

tn"'''Ulr'''~'~'e' _

AdJ.ta ao Inciso I a aequante expressão: "assegurado às ms

t1.tuições bancâr1as Of1.C1al.S acesso a todos l.nstrumentos de merca

do fJ.nance1.ro".

NOVA REDAÇÃO' Art. 328 -

t - A euecmaeçâc para o runcaenenencc das J.nst~tu1

ções f Lnzmcea.r-a s , bem cor-c dos es cabeaeexnentca

de seguro, prevJ.dênc1.a ,e cap1tal1.;;ação, assegu
gurado às J.l'Ist1.tuJ.çõcs cencér-aae c r.rc aea.s

a todos anatrunerrtoa de mercado ãmanceaec ,

EMENDA lP16678-1
['J

FB""'~

tJ-;-;;"~ZJ

8:;~;'~

llj-;-;-7;;;;-j

I:MENDA r-10DIFICATlVA/SUPRESSlVA

Dl.spOSl.tJ.VO emendado: Art. 303 e seu § 3 2

1. Modl.fl.ca o caput do art. 303 que passa a ter a segul.nte rg

SErlADOR LEOPOLDO PERES

PLEllARIO

dação

5ElIADCR LEOPOLDO PERES

EI1ENDA JlODIFICATIVA

Ilodifica o capub do art. 303 que passa a ter a seguante redação:

ItArt. 303 - A intervenção do Estado no domínio econômico e o mon.Q.
pólio rsc--ee ...ão quando r-eãevante ãnter-esse coletivo eXJ.gir.

JUSTIFICATIVA

110 momento em que se exercita o aprimoramento democrá

tico no texto constitucionaJ., coe a supressão de termo assemelha

do constante no artigo 4 12 , Lnca.sc I, da Constituição vagenbe , que

deu ftmdamentação para a expedição do decreto 1..164/71, que expr2

priou o pa tr10lônio fW1diário das Unidades Federativas da Amazônia,

por nova redação de seu correspondente artigo 5'2, mcdso I do pr2

jeto de ConstJ.tuição, não tem cabdn-errtio a permanência de tal clotj,
vação.'

EHENDA HODIFlCATIVA

DISPOSITIVOS EttENDADOS: ART. 284-

A~tera O caput do art. 284 que passa a ter a seguinte redj!

ção:
Art. 284-A execução f.inanceira do orçamento da União será efetuada I

pelo Tesouro llacionaJ., tendo como agentes pagadores o Ban

co do BrasJ.1 a, nas áreas de sua respectiva jurisdição, os

Bancos Regionais Federais.

.JUSTIFICATIVA

O BllB e o MSA foram criados para serem os Agentes Finan 

ceiros do Governo FederaJ. no Ncrdes te e na Amazônia respectivec:ente,

de forlta a contribuirem para o processo de Desenvolvimento daquelas

regiões, não se justificando, portanto, o alija~ento dos nesecs da
processo de captação e aplicação dos recursos publicas em suas res
pectivas regiões. Por outro lado, o avanço nas áreas de computação'

e ccnunãcaçâc dão condições, dentro da mesma ef~ciência administra

tiva, para diversificação dos agentes pagadores e

EMENDA lP16676-4

f'J

r'---"'"''''''''''''

EMENDA lP16674-8

~ $F'lIAl'tlR LEOPOLDO PERE3

l:J PLENÁRIO

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

tS~;';:,;;=]

cç;~;J;J

er;:~~~;,;=]

rw~~PJ

DEPUTADO CI-lICO HUll8ERTO

Supr~m!r da alínea "a" do parágrafo único do e r t

317, o terno " •• ou esta eM curso de ser •• "

Todo o 11'16vel poder-e estar em curso de ser raci.e.

natoente aproveitamento, COM isso Invf ab.í Lí za a reforma

agrária, tão pretendida por milhões de brasileiros.

Suprima os incisos lI! e IV. tanto quanto o pa

rágrafo único do art. 2"0.

J-U-S. T_I_F"-I-C-A-T-!-V-A

As restrições a reunião, liberdade de impresnsa,

sigilo de ccrresoondênc i e , vão contra a grande neta desta

const í turçãc , que e de preparar o povo brasileiro para o

exercício da üenccr-acf a ,

DEPUTADO CHICO HUI~8ERTO

E~IENDA SUPflESSIVA

EMENDA lP16671-3

fl

- PLENARIO -

EMENDA lP16670-5

fl

Et~E""DA SUPRESSIVA

r.r------ ,.,~l~,.,<.~".'i../I""~.~"s•• -,

SENADOR LEOPOLDO PERES

CHIta HUMBERTO

PLENARIO

EIlEt'.DA ADITIVA

"art. 303 - A J.ntervenção do Estado no domínJ.o pconôml.co e

o monopól1.o far-se-ão quando relevante 1.nt.eresse coletl.vo eXJ.gJ.r.
2. suprJ.me o parágrafo 32 que tem a seguJ.nte redação "As Emr

presas Púb11.cas, SocJ.edades de EconomJ.a z.!J.sta e as Fundações não po

derão gozar de benefícJ.os, pr1.v1.1êgJ.os ~u subvenções não exten

siveJ.s, par1.tarl.amente, às do setor pr1.vado."

EMENDA lP16679-9
t'

PLElIA,RIO

pc;;;;;=:J

[11i7';SZ!j

Incluir o IncIso VII ao § ll'l do Artigo 335

VII - Deverá ser destInada à Saúde. bem COI'lC B pesqUIsa I"les-

ta área, parte dos impostos arrecadados COIr a venda de

cigarros, bebidas alcó!!cas. agrotóxicos e qualque:- Ol.

tio produto ou atividade nociva à Saú-je e ao nelO <õr"lbi-

ente

J-U-5-T-I-F_l_C_A_ T-I-V-A

~ preciso reparar parte dos danos que

estes produtos e atividades causam a Saúde Públlcs.

JUSTIFICAÇÃO

No momento em que se exercJ.ta o aprJ.rn-oramento democrátJ.co no

na texto const1.tucJ.ona1, com a supressão de termo assemelhado cons
tante no art1.go 42. J.nCJ.50 I, da con5t.l..tu1.çào v1.gente, que deu fun

damentação para a exped1.ção do decreto 1.164/71, que expropriou o

patr1.môm.o fund1.árJ.o das um.dades federat1.vas da AmaZÔn1.a, por no

va redação de seu correspondente art1.go 52, 1.nc1.SO I do proJeto de
const~tuJ.ção não tem cabJ.mento a permanênca8 de tal mot1.vação.

De outro modo, cor"o red1.gJ.do está. o caput do artl.go 303 ne

ga a necessâr~a ação reguladora do Estaddo no domín1.o eCOnÔm1.co!

soc1.al, no exercí.c1.o do pape], constJ.tucJ.onal de 1.nterredJ.ar a rea

l~zação dos dJ.re1.tos e l1.berdades fundamentaJ.s do c1.dadão, e quando

.. rlM1.te a sua presença, a 1(i\z com base em exped1.ente ut"J.l1.zado pelos

~ regJ.mes autor1.tárJ.os, para jUstJ.f1.car sua 1.ntervenção d1.SC1:1.c1.onárJ.a

EHENDA SUPRESSIVA/lI.DlTIVA/MODIFICATlVA

DISPOSITIVOS EHEt:DADOS

TíTULO X - D1.sposJ.ções Trans1.tórJ.as

TíTULO VIII - Da Ordem EconôrnJ.ca e F1nance1ra

CAPíTULO IIl - Do SJ.sterna F1.nanceJ.ro Nac1.onal

1) Supr1.tiu.r o parágrafo 12 da Art. 466, do Titulo X

Das D1.sposJ.ções Trans1tórJ.as,
2) Incluu, no Título VIII, Capítulo lI! - Da Or

dem Econôm1.ca e FJ.nanceJ.ra, Sl.stema Fl.nance1.ro Nacional, artJ.go a

ser numerado com a redação rood1.f1.cada do parágrafo 19: do Art. 466,

como segue:

"a apl1.cação dos recursos destJ.nados a operações de

crédl.tos de foment? será efetuado através das J.nstJ.tu1.ções f1nan4j

ce1.ras ofJ.c1.al.s" I
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JUSTIFICATIVA

o texto emendado constitu1 norma permanente do fun

cionamento do aa.eeeme F1nanc:eJ.ro 'NacJ.onal, não cabendo, portento,

sua mcfueãc nas DJ.SpOSJ.ções TransJ.tórJ.as. Por outro lado, é daepen
eévea como ariadequado cecnacement;e para o te:-:to const1tuc10nal a es

pecif1caç50 de Um dos componentes de um eon j untio , como no caso do
Banco do Bras1.1 em relação ao sc.s ceme F1nance1.ro Of1c1al. No texto

suger1do, apeaac da não expl1.cJ.taçào daquele Banoo, o mesmo eenta-.

nua contemplado por ser uma das J.nst.1.tuJ.ções f1nanCel.ras ofJ.c1a1s

do País.

aprovada por do1.s terços de seus membros, esta

belecerá as alíquotas aplJ.cáve1.s às operações

relativas à c.1t'culação de mercadorias e às preg

tações de servJ.ços, J.nterestadua1s e de export-ª.

ção.

§ 82 t facultado ao Senado da Repúb11ca,

também por reSOlução aprovada :por do1.s terços

de seus membros, estabelecer alíquotas mím.mas

nas operações aneeeaas ,"

EMENDA lP16686-1
fü CO"S.H"'"." SANTINHO F!lRTApO

.~uu'o/c.~lsll.,sul~g~ISSb --,

f!J PLENÁRIO

SuprJ.ma-se o § 12. do art. 276 do proJeto de ccneex
tU.1.ção, renumerando-se o seu § 22 para parágrafo émcc ,

JÚSTIFlCAÇÃO

PLENARIO

•• tu"ro/c... ,solo/SUI<.KIII.O

~ aneaeeeneévea a part~c1.pação com pereemuaas d1f,g.

rentes. no produto da arrecadação de um mesmo ampos tc , tal

como se prevê no dJ.spos1tivo cuja supressão propomos, que

atr2buJ. aos Mun,lcípJ.os, um percentual de C.l.nquenta por cento,

no caso de prestação de eeevaçes , em seus terr1tór1os, pClra

consurn1.dor final, quando a regra geral, prev:Lsta no aeem 111

do mesmo art1go, f1xa a part1c1.pação de vanee e c a.nec por cen

"Art. Serão cea.aâoa os conselhos cemunaeé

rios de Saúde, Junto às seeeeeaeaes MUn1.cJ.paJ.s de

Saúde ..

Na prát1ca, eeeae mua.tio d~fíC1.l, senão l.mpossível,

a afer1ção dos valores eeecavemenee pagos nesta ou naquela

modalidade de fato gerador do l.mposto sobre operações relatJ,.

vas à c.1rculação de eeecaaceaas e prestação de eervaços ,

o Conselho comunl.tário de Saúde será composto pot'

prof1.ssiona1.s da área de saúde das un1dades prestadoras de servJ.

ços de saúde e por representantes da comunadede ,

A cr1ação de Conselhos Comun1.tários de saúde, a ni

ve1 mun1.c1.pal. Junto às Secretarias Mun1C1.paJ.s de Saúde, tem

fJ.nalidade promover o levantamento das eeaas neceaeaaeõee 10'"

caa.s , bem como o pj.ene j amenbo , a exeeecêe e a fJ.scal1.zação das a

ções compatíve1.s e eeeeave BplJ.cação dos eecueeos a essas neceeea-,

eeeee eeseaneeee ,

o Conselho Comun1tár~o de Saúde ag1.rá em conjunto

com as unidades prestadoras ee serviços, sendo que os recursos fi

nanceiros ões tunadoe às necesaadades levantadas pelo Conselho, 5~

rão gerl.dos pelo órgão MUnic1.pal competente, em conJunto com o COJl

selho.

JUSTIFICAÇÃO

..,... 6<';;;:', d., C''''-f''1W-o~rr:, -&
.I..[f...t.c.oJ]: Inclua-se, onde couber, no ..capítl1 'o II seçã~·

ãa-5aÚde-,d9 Projeto de ConstJ.tuJ.ção o eesuanee artJ.go:

EMENDA lP16688-8
[!OI CONSTlTUltlTE SANTtNHD FURTADO

tJ PLEIlI\'HO

EMENDA lP16687·0
tJ ConshtU1nte SANTINHO FURT1\OO

l!J

~ --TUTO"UIT"",.~ig

['J-;~~;:J

....~U"'~I~.....~i.,'l..U ...\"""_--- -" rn~~iiilJ

Sl\N'l'INlIO FURTADO

§ 11 ••• ~ ~ ••••••••• , •••••••••••••••••••••

JUSTI.FICAÇÃO

A nova redação sugerida corresponde ao tex.to do art. 272,

§ 11, auem I. com supress30 do aeem rr •

II - não inc1dJ.rá sobre opera~ões que deg

tanem ao Bxter~or produtoS 1.ndustr.1.al~zados."

Essa medade, se 1ll\pÕe para assegurar, aos Estados a auto

nom1a necesaéeae para adm1nJ.strarem o mei.e 1mpOrtante de seus trl.

butos. ~ f1xação, pelo Senado, das a:I;-~quotas arnaeéveae às opera
ções aneeznes eeeaaeeees com energl.a eaéceaca e com petróleo, ancru

eave combustíve.1s líqU1dos e qaacson dele daravedoe const3..tu1rá

l1ml.taçâo exceesavanenca dessa eutioncmaa ,

Dê-se, ao anem 11, do § 11 do art. 272 do ProJeto de

Const1t1l1Ção, a redação que segue:

A alteração proposta ccns i.s te na reprodução dos termos dos

mesmos §§ 72 e seu aeem l, com supressão do .seu a cem 11, e 82, com
supressão da referênc1a fe:Lta ao a.t.em II do parágrafo eneeeaee ,

JUSTIFICAÇÃO

A supressão desse .1.tem se Just1f1ca face ao preJuízo que

adva.t-a.e , para os Estados produtores de petróleo e de combustíveJ.s li

quaâoe e gasosos dele der1.vados, aaaam como de energ].a eaéeeace , se

as operações que os eeeeaneeew a outros EstadOS f~carem 1munes do
:a.mposto sobre operações relat.1vas à: c1rculação de mercador1as e prel!.

tação ele serv1.ços (ICMS). _
t prec,1.S0 que se leve em conta que ~ 1nstalaçao e o desen-

volvJ.mento das at1v].dades dos prodtltores de petróleo e der1\'ados

aSS1m como de energJ.a elétr.1.ca, demandam a cotllPlementi)(;50 de obras e

a prestação de serv1.ços estadual.s e mUn.1.C1pal.S, de elevado custo
~ 1nsustentável, portanto, que o ICl1S seJa lançado somem:e

no Estado consum,1.dor, em detr1.mento daquele que arca com os custos

das obras de l.nfraestrutura e dos serV1.ços necessários ao atend1.man

to dos empreendl.mentos produtores.

As pcee.íveas aaseercêes que possam ocorrer em vaz-tude da

d~versJ.f1cação de alíquotas de um Estado para outro poderão ser sa

t1sfator1.amente evauaeas com a f1xaçélo das alíquotas pelo Senado ,

com relação às operações arrtecesueduea.s e de exsceceçâc (§ 7'1., a.t.em

I) e com o escebeâecamenco de alíquoeas mínl.mas para as operações 1!!,
ternas (§ 8 2).

~P~NiuU:O

(=Jconst1.tU1.nte

EMENDA lP16684-5

.11',"1 tU

'~ld"lO/co~""l."U, •• ~,,,l.- ~

, JUSTIFlel,TIVA

PLENARIO

Sf:NADOR LEOPOLDO PERES

SENADOR LEOPOLDO PERES

ENEtlDA HODIFXCATIVA

DJ:SPOSITIVOS EHEUDADOS : ART. 328, meISO IV.

Alata ao inciso IV a seguinte. expressão: 11 E demais instJ.tuições .f,;!.
uanaairas oliciais." ' ,

,,,Nova redação I Art. 328 •••
I - •••

I! - ...
III - ••\.

IV _ Requisitos para designação de membros da direto_

ria do Banco centrai do BrasU, e demais insti 
tuiçõe::t f'inanceiras oficiais r bel'i1 como seus imp,!!

dimentos após o exercício ,do carg~ •. I ... \l'i I:

..

EMENDA lP16681.1'

~

A falta de def1n1.ção, em leJ., da. orgclO1.zação, rcncacnemencc

e atrJ.bul.çõcs das 1nstl.tU1.ções f1.nanceJ.ras, poss1.bJ.l1.tou que até o

momento o Manual de Normas e Instruções do Banco Central mantenha em

branco o espaço reservado à def1nJ.ção sobre o DASA e o BND, o que

tem acarretado transtornos à atuação dos mesmos.

Há necessidade da formal:1zar em lei os requisitos bá.s:1cos I

para a designalião da d1.retoru, de toclas instituiliões oficiais parai

8e evitar o preenchimento dessos cargos por pessoas incapacitadas I

para o desempenho dessas funções r

PJ PLENA RIO

NOVA ~fDAÇ1\O: Art. 32.6 - n

X •••••••••••••••••••

11 - •••••••••••

111 - A organ1.zação, o ãuncaonamento atr.1.bU1.ções

do Banco Central do Bras11 e eemeae .1.nst1tu~

caee f1.nance1.ras públJ.cas e pmvaôae ,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSIT:I;VOS EMENDADOS' Art. 326, lnC1.80 III

Adl.ta ao rnca.ec 111 a segu1.nte expressão: "6 õemea.s J.nst':J.tu2

çêea f1nanCal.ras públJ.cas e peaveôas".

JUSTIFICATIVA

[IS;;;"~

l:Ji3;'~''!?J
rrr '--_nug/luu",Ç.'iD ,.,1

EMENDA lP16680-2
('l

r.r 1UTOIJU"�'�c.~h, ,

'~.HAAI./Ç."I.,Io/.~'ce""l!g-----__~

o mesmo problema ocorrerJ,.a com os Estados produtores de pg

tróleo, como o RJ.o de .:]'ane1ro, Esp:í.r1.to Santo, o Serg1pe e, futura

mente o Amazonas, onde Já se desco'brucm. grandeS lençó1.s petrolífe-

No caso da produção de energ1.a elétrJ.ca, nas reg1ões Cen.

tro-Sul, por exemplo, os Estados produtores ser1am forçados a abr1r

mão de rece1ta tr1butár1a em favor de Estados econom1camente na1S P2

derosos, nos qua:Ls a demanda de energ1a elétr1.ca supera as cond1.ções
de produção próprJ.a. Já no Norte e Nordeste, o Pará e a Bah1a ser1.am

pun1.doS porque despontam como produtores e expOrtadores de energ1.a
elétr1ca. O Estado de são .Paulo se lccupletarUl à custa do Paraná

de quem recebe grande quantl.dade de energJ.a elÊitr1.ca, trJ.butando-a ,

além de agregá-la aos custos de seus produtos, .que serão consumi

dos em outros Eseados, 1nclus1ve no Paraná.

-Art. 203 - São partes legítimas para oropor açao de

i ne'Onsti tuc'\ona \ '\ d.ade:
I - O Presidente da Hepublica.

II - O Prll'leiro-llfnlStro;
III ~ A Ifesa do Senado da Repübl1ca,

IV - A Ilesa da C~mara Federal,
V - A Ifesa das AssenblelaS Estaduals;

VI ~ A Hesa das Camaras lIun1eipals.

VII - Os Governadores de Estado;
VIII - Os Prefeitos t1un'\Cioais;

-IX - O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil

X - Os Partidos Polít'\cos com representação no Congres·

50 Naclonal.
:<.1 - O Procurador r.era1 da Rentiblica.

XII - As Confederac:oes Sindicais.

oê~se ao art. 2lJ'3 áo ProJeto de Const1tull:ão a se('luinte

o texto nue ora se I'lOdlflCa dlscrlMina os õrgãos do Poder

ttunicipal. Prefelto e Camara 'lunlClIM1. ao ne!Jar-lhes le!Jit1Midade

para propor ação direta de lnconstltlJcion<l!ldade.

A emenda obletiva sanar essa odlosa discrll'nnal"ão.

JUSTIFlCACAO

redaçao:

j;P;IDá"""----"]

tWI:9j@J

Constl.tu1nte SANTINHO'~Ü''::RT::A'''DD:--------'
EMENDA lP16685-3

['J

EMI::N01\ MODIFICATIVA , ,q~;}
DISPOSITIVOS E~lENDADOS Art. 264, Parágrafo dn1.co J .t

... Ir I 'I d l' \ .'~ ~
~Altera o § lin.1.co do Ar!;1QO 264, • " 'l'r,'II,t l'l

t:
l;Iação: ' . que passa a te;- a segu:~~~ tel~;

:' ,: ';;'~rl;.~ 284 _ •••••••••••• '''\\ ,~,111
§. lin1.co - As dJ.sponl.bl.l1dades de caJ.)Ca da UnJ.âo, serão de-.'

pos.1.tadas no Banco'Central do Bralnl. As dos ·órgão~.
ou ent~dades do poder rú'b~3.CO Fed~ra~,'dos EstadOS,'

, do DJ.str1to Federal e 'dos Mun:Lcípios, bem cono das

empresas por eles COntr'oladas serào deposJ.tadas em

1.nstJ.tuJ.ções bancárl.as ofJ.C1.aJ.s respectJ.vas às suas

é:reas geográf1.c8s, rel$salvados os J.mped.1.mento"'s de

natureza operac1.onal prev1.stos em 1e1.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP16682-9

~ "IA no. (,pOPOl.OO rERE:S

[li Pl.EIIARIO

A emenda proposta dá ndvo ordenamento ao texto, tornando-

o mn3.s 1ntell.gível, prl.ncJ.palmente quanto aos depósJ.tos das d1sponJ.

bJ.IJ.dades de CB.1.Xa dos árgãos e entl.dadl1!s l1gadas ao Poder Públ1.cO

Fedel:lal, mant-;ndo o crJ.tér1.o de exclUsl.v.1.dade dos depósJ.tos de recur
sos públJ.cos ~,?, ,1.nst1tuJ,çÕes bancár:LBS of1.c2als.

EMENDA lP16683-7
[Jconst:LtU.1.nte SANTINHO FUR;:"o.

~ 'C.T.I....T'.' ..Ç••

Acrescente-se, ao art. 306 do p!:9jeto de Const1.tuJ.

ção, o parágrafo que segue:

"Art. 30G. • ••••••••••••••••••••••••

§ 3'1. A un1ão ressélt'c1rá, também, os
Estados e Munl.cíp1.os, sempre que ut1l1zar áreas de

~~~~a;e~~~;~~~~:r~:~ac~~s.=a~:~~: d~eU~~~:~ra~~dr~~~
te1s. 11

Acrescente-se ao TtTULO x_ Dr5POSlçOES TRANSITORIAS do Pro
jeto de Constituição o seguinte dispositiVO)~ a:'1.\fa::-.o!.. -

r.r_---:- .~IH..R'Q/c.~lSll.,.uIC.Hlnl:.- ~

Dê-se, aos §§ 72 e 82 do art. 272 do Projeto de Const1tu!.

ção, a redação que segue:

JUSTIFICAÇÃO

Além da enorme demanda de serv1ÇOS mUn1C.1pa1S e

estCldua:t.s que decorre da 1.nstalação de uma US1.na h1.drelétrJ,.

ca ou s:t.ml.lar, as Unl.dades da Federação e as Comunas perdem,

com frequêncJ.a, vastas áreas de terras fértel.s.

"Art. Fica suspensa a eficácia das disposições

pertinentes ao regil'le parlall'cntar de governo que esta Cons_
tituição adota, especialMente as relacionadas com o Primei_

ro_Ministro , cuja cOI'lPetência será exercida cumulatival'll'nte

pelO Presidente da República, preservando-se a continuidade

do regime presidencialista .até o fim do mandato preside:lcit.
aI em curso -

"Art. 272 - ..

i 7'1]. Em relação ao l.mposto de que trata

O 1.tem 111, resolução do Senado da RepúblJ.ca ,

A indeni2:açâo desses prejuí:zos const1tU.1. umB fo:rma
justa e necessár1a para compensar as perdas das refer1das es

feras de organ.1.Z.ação polítJ.ca e 50C.1.a1.

§ lQ Durante os três meses que antecederem'
ao término da sessão legislativa do ano de 1.988, a P.ssem _

bléia Nacional Constituinte voltará a reunir-se oara disctl_



.1744 • Assembléia Nacional Constituinte

JUSTIFICA~O

Adite-se l".ais um inciso ao artigo eeeodedo para ficar cons

-tado "contribuições previstas nesta ConsUtuJ.çao".

EMENDA ADITIVO.

pr~;"-

Pfi"OJ' IJ'-H

,251
DISPOSITIVO E.\ENOAOO - ART.;251

DEPUTADO ALEXAJIllRE PUZVNA

EMENDA lP16694·2

t:
PLENARIO

"Art. Na elaboração das leis a:r:plemmtares e cr

nãrlas, a serem editadas em curpJ::inanto zesea Ccnstituiçi:lo, serão tidas

caro prq:osições regul.a:!:es e ccnsiCb:adas cem pnorldach, em eaces as

Casas 00 Congresso Nacicnal, as p:ropçstas ou errenôas epreseneeces às
Comissões ou ao Plenário da Asse."bléia Nao.cnal Constitumte e qt:e nro

tenham siCb cbjeto Cb texto pI.'l:lr.U1gaêo, as qmis sexiia enexacas para:!
preci<ção conjunta sarpre que versarem matéria imntfca ou correlata."

acrescente-se co T.tnw X - msocsIÇi:ES TAA.'1517CRIAS do

ProJElto ee ConstituiçãJ o seguinte dísfOsitivo) (f7,1.c:Lc Gkt.\k.tt

§ 32 Não sendo aprovado novo texto final

da Constituição no pr-azo previsto no § 19. svbs í.st i ré na
integra o que tiver sido anter rorrsente pronufqaoo , e-p i r an.,
do-se em qualquer caso a convocação da Assembléia l1acior<'l) ,
Constituinte' •

JUSTIFICAÇAO

tir e aprovar 1;'11 definitivo o regime de governo, fazenco~se'l

se necessário, a adequação do texto consbtucional ao que'
ficar decxdí.dc ,

s 212 Dromulgada esta conet i tuiçãc e ate a' I
data f'Lxada no parágrafo anterior, o Congresso tcact c-re , , en I
sessão conjunta I reunir-se-á uma vêz por eês para cue as
correntes pres í cencaef r s ce e parla({'efltar~st<l pro5s~gam o
debate em torno da melhoI forma de go ..erno

CUida-se ôe viabilizar o aprcveitarrento do preeãcse acerco

d:! prc:postas ou errenôas discutiãas e, no entanto, arquivadas su:tl3.rla::'ente durante

os trabalhes da Assenbléia Naclrnal Coostituinte, qt:e nã:l essoneram ao texto defi

nitivo da O:lnstituiçOO.

Trata-se õe prq:ostas 0\.1 errendas qt:e a:ntêm valiosas suges

tões, alternativas e ieéias,C\IJa discussão rrereoe ser zarovada a nível rongressual,

oornvistas a pcss!vel atDlhida ncs t:extcs legais o:mp1eIlentares ou crdínêracs que

venh<ll\ a ser editacbs para rorpri.It'ento da futura carta.
Durante nmes foram prcduzidcs séries debates, realizad::s

lat9"S e percscs estud::s, retnidas as a:ntrlbuiçôes orlutdas ôe toeD o país ;;cDJ:e

os mais VSJ:iad::s temas, qoo desaguazam nesta lIssenbléia e nã::J~ nelhor sor

te, diante do fUn'e pDJp5sito ôa ~o texto-aa-r.erMãi"ôr não seJa pmll.:>o. com

isso, necessarlarrente, d3ixarâ te conter rmrl.to à::I que foi anterlomente ilibatioo

e julgam v51ido, nas passível õe legfsl.a.çZbCCIIlIE.

:ea:nvenf.mte e r.ac:iOlal qt:e as pn::p::stas ou e,'-Elldas, to

dás. mplanente analisad:1s nos Hndss da ctnstituinte,seJarn :recebid:ls D:ll"'O pre

posição regular e constõaraôas ccn prlorldad=, por ocasião do trânite da matéria
ordinârla ccn a qual se relacionem.

A tal fim, ce ~\t:5 da Asser.bléia ofexece.rãa riro 1la1an

clal de scaeseõee, idé1.as e plOpOStas qu:'! &\eIl ser levadas em ccnea.eo crivo eee
legisladores ordi.nãrl.cs.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 65

Inclua-se ap6s vocabulo "seg'Jinte " a

espressãce antes da realização das eleições.

Para melhor sistemathaqão e taebén para deixar claro e

expresso que as oenaís contribuições, que não a de -eincrre, são espé

cies tributárias e, portanto, devem se sublr.eter ás regras e prir-.cIpics
tributários, há que as incluir no sistema Tributário e, esoecrrrcesen

te, no artigo relacionado às espécies de tributo.

n~'O'lUSTt.,,;.o~;:O' --'

Para tanto é necessário o estabelecimento de

dois pressupostos que vie.bilizern a legitimi

dade da fixação da reruneraçãc destes aqen 

tes políticos. que esta ocorra no final de

cada legislatura para a legislatura seguinte

e o desconhecimento dos eleitos.

JUSTIFICAÇAo _ O dispositivo sob exare não impõe de forma

expressa o atendimento de sua finalidade,

qual seja, a de assegurar a irrparcialidade

no momento da fixação.

EMENDA lP16696-9
t' lERIrlOJ ALEX!lNlJRE PUZYNA

tJ PLENAAIO

p:r;';~~'~

ffiJ~~7;J

EMENDA ADITIVA

Titulo Ix

DA ORDEM SOCIAL

Capítulo I II

DA EDUCJ\çnO E CULTURA

• ... ul."'fc.~,..Iolt,'uo~lu;:Q

rrPlENARIO

EMENDA lP16692·6
t: RONARO CORREA

r,r---------- TCITOfNSTIf 1CJ;Io

A essa altura dos trabalhos da Assembléia Nacional

Constituinte, não se pode áfirnar com segurança que a maioria dos'
Constituintes ou a conscfêncra política da Nação se tenham conven

cido, sem margem a dúvida, quanto ao acerto da f6rmula perIaeenta.,

rista acolhida no texto do Projeto. Também não e tão simples re

gressar ao paradigl'la presidencialista.

Na realidade, permanecem digladiando as correntes •
parlamentarista e presidencialista, di.spersas suas atenções, ape

sar da enormidade e multiplicidade das discussões que se travam so

bre os muitos outros temas, da máxima importância, que também de: I
vam integrar a nova Carta

• Con raac , corre-se o risco L1e Ullll::l U~CJ.~dO pouco ama
durecida ou apressada em torno de aspecto de capital Lmptrr t ânc La 7
para a estabilidade das instituições e a perení daoe Que se deseja'
ao diploma fundamental- mas, a rigor, desprovido da urgência que '
se lhe empresta.

Ora, a Nação noão pode aguardar Lndef'Ln rdamerrt e pe

la promulgação da sua Lei Maior, sopretudo porque disso depf:ni1t>ID •

os rumos das atividades sócio-econômicas, o sistema tr í.out.ãr í o , as

garantias individuais e coletivas e tantos outros assuntos co n-aLs
alto interesse e premêncaa, cuja dilação pode ccepros-e ter o pró
prio desenvolvimento nacional.

Pensamos que é il"pdrativo conciliar tantos ve tcres ,
bs vezes antIpodas, de modo a chegarmos quanto antes ao texto run
danentat mas, sem pre1uízo da sua vigênciCl, devemos suspen~!!....~

eficácIa daqueles preceitos que se referem ao regime parlamentar,

e fim de possibilitar Que continue o debate em torno da Il'elhor '

forma de est.ruturar-ee o poder. político. Nesse interregno, cbv í.a
Mente, mantém-se o sistema presidencial -

Preconiza-se, nessa linha de cr í.entação , que o Congres

$0 Nacional prossiga realizando sessão conjunta, uma vêz por mês I
e, nos três ultimas meses da sessão legiSlativa do ano de I 988 •

retome os trabalhos normais da constituinte para a decisão der.ln: f
t.Ive quanto à forma de qcverno , sob a pr enn s sa de que, se a alte; I
nativa emta~p não vingar nem se intro-duzir alguma emenda, prevai; I
cerá na Integra o texto já promulgado, extinguJ.ndo-se s6 entêc 0-;
trabalhos constitucionais.

EMEI'IDA lP16690·0
f!lL' -.:..lXNSn'l'tlOOE.:::.-__""_"""'_""""" -.J! p=";;:~

'Llu~llIf~O~"dofs"'e ....'".., _, ~o'·J~

I:J l'WlfuUo I t0 08(87 J

~=======::::::=====::

Acrescer no artigo 371 "ceput;" I a expressãoe

"respeitado o direito de opção da família".

JUSTIFIC'\Ç!'O

DISPOSITIVO E!€f'.DAOO _ alí!!ea "d" do parágrafo 20 do arU;o ae
SuPrimir a alínea "d" do parágrafo 2;do

artigo 86.

Acrescmte-se ao TíTULO X - DIsr05Içf.eS 'I'M.'lSITO:m.s Co

Pxojeto ch Coost1tlÚçãJ o seguinte dfsp::sitiVOJ tn....Ó-{ v..........b.etL .

"Art. A Assen:bléia Nac1O'1a1 COnstituinte ..ult.a

J:áa :remir-se, no:aral.nente, durante cs tris zreses que antee2ceren êO

ténni.ro da atU3l legislatura, a fim fu p~der ã revisão e;, w to core.,

tii:uc1cnal pzomulgab o:xn vistas aos apri1ror<;;r.:=."Jtos ou aCEr-..=:s e..dgie:::sl
p:lla socledafu, eJlpiranê!o-se,c:o tenIo do nJ2SJ\'O r:erloéb, sua o:n\"Oceção.

D estado democrático dele respeitar as crenças,

convicções e filosofia educaciona1.s da faMília., n60 1h:: inpond::l

uma instruçdo em choque com seus princípios, pois constitul di
rei to natural dos pais a escolha da educação que pretende péõra

seus filhos

3JSTIF1CAÇ~ -

Aposentadoria voluntária prcporcional a;::és lO(dez)

anos de serviço é regra nociva ao Erário

Pela proposta, nada impede que, a cada (é~z) a'"'Os

o fl.JlCionário se aposente por U1Besfera (Esta:o ,

por exemplo) e ingresse na lklião ou l-tlnic!pio e:::'l

cai:l.lJTEI: aposentando-se proporcionalmente.

e 22:

JUSTIFICAÇno

Acrescer ao art 381 os seguintes parágrafos 12

'-------,1 rr;;~

I t!/j;;;7R>!
D::PUTADQ ALEXANDRE PUZYNA

Isto Pode provocar_enxurrada de aposentadorias pr~

coses, danosas ao orçamento público.

Atualmente, a disponibilidade tem sido utilizada .1
desrespeito ao direltQ do cidadão , daI, porque, a ne-

cessidade de sua manutenção.

DISPOSITIVO ElJEMlAOO _ Artigo 86

EJel)A ADInVA

Adite-se ao artigo 86 o seguinte inciso:

Itl:lSO - Extinto o cargo ou declarada pelo Poder Executivo a

sua desnecessidade, o fur-.clonário estavel flcará e;;J

disponibilidade rell"Unerada, com vencimentos proporci.2.
nals ao tempo de serviço.

3JSTIFÍGAÇÃO

E importante a manutenção do instituto da disPcnibili

dade, a flm de Que a Adrninlstraçgo possa, livremente.

reestruturar seus serviços sem pelas de qualquer espé

cie •

Pl.ENAAIO

EMENDA lPl6697·7
f:J

~ 'cn"U·.tS."u:.;i~

p:ç;";"'-,
Wi~'02J

EMENDA ADITIVA
TlTULO IX

QA OROEH SOCIAL

CJ\PtTUlO III

DA EOUCAÇ1\O E CULTURA

fI§ 12 _ D sistema de bolsas de estudo não córac

teriza repasse de verba-;; públicas para entidades
privadas de ensino."

A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carenLe
e não ao estabelecimento de cnSJ.no Vedar-se o siste"l8 de bols<l5
discrimina o estudante pobre que s6 fica com opção da escola púb]_~

ca ou Sf'1Il alternativa onde esta não exlsUr.

O valor da bolsa deve corresponder ao custo equiva
Jentl" no ensino, para evitar privilégio -

"§ 2g _ O valor das bolsas terá, como parâmetro

o custo de enS1.no de igual nível de

qualidade oferecido em estabelecimento estatal

congênere."

EMENDA lP16693-4
tkONARO CORREA

t: PLEN~RIO

.."-----------"""'"",,...,,'-------------,

Prea:niza-se a susp;-:;nsão fus trabalhes Ca d;Sern

blé1a Nac1cnal Calst:l.tuinte,&sae a p=mJ1gação da nova car.:.a até 05 ~..s m:ses
mstant.es da atua1legislatw:a, quanéb seriam rete:nadas ncmnalJrente ~ ativic2~

cbs censtituintes com O pxopésito de avaliar e dJ.seutir a t:!~riênc1a a(quir.l.c1a I
W1'ante O curto, rn1slpmvifuncial, panod) fu vigfu-Jc1a, a n=&:Crctêsão da ---r.i;.;a

carta sc:bre a vid3. Cb país e a .t'eCEptividafu qL"a a socledafu lhe cxmienu. P~r- I

se-ã. fu2er então U'la revism atenta ã luz da sua <::;?UcaçOO prátic:a, p ..:oCE;fu,''ltb-se I
a ~tuais ~es ou ~eiço=tcs ditacbs pela arI'.nidaóa nac1c:l:!;1 e ["'..las !
forças políticas e sociais, adapt<llldo enf1lll a COo.'lstibuçâ.o ã::; :reaÇÕ2s oosJ.ti\,ps ~ll

cesfavoráveJ.S rosaIVadas na::jl'ele interregno. :

Hã qm se :rcnfur ã eV:l.ren::!.afu gIZ! toCo org:"~J.s- !
no ou si!::tcm:l, por rcls lY>JIl !>l<J:".eJaCb ou ptOJela!b, quando se stfu.;etc ã força el."'"'-l
alva e oonstrotiva cbs força;: sociais t:!da malid:r~ íauC.:l, c>:ige ac.::?tt'Xl'_- i1a~J I

ra!s pm:a rr~cr se anlUadraJ: no a:mt.e...to para o qu::tl foi ifualiza:!o -I
Cbvia:'1;uto que o. 1(::1fu..,~-cntal. nâ:J ebve, e[.és

sua pn:rrulg;:çoo, ficar à ne~ de trOdificaçêes suoassiva$J p:u:ém, ao e<tJo d:J man
dato 00s atuais parlammta:res, jâ se terá alc:anç<J:1o um quadro concltlSivo em tomo
Ô) aoarto e validade das soluçees e rodelos no:orativos entrcru.zad:s na lei Naior

e, can a zesponsahilidade ee qoo qte.., aprovou dita carta. nada t".ais le.:átJr.o que

a;Jnfiar aos nesnos Qjnstitulntes a tarefa de p~d3r a tmI .reu.a.r-e gl~al e ~'ÕI-I'

pestiVOr li luz da rovir.entaÇã:l das forças soeJ.ais e polÍticas. A OCêSi.::Osc;ra

propícla p3ra eventuais apr:lmora"'l3ntcs ou acertos a fim te que o te...to rsvisto \

se o:nsolich e se :mcarence ã Nação Cal\ caráter durad:Juro
Acresce qt:e a EIoondao::nstituCJ.ooal qt:e proced3U ã 00:1\'0

cação da A"1C nfo Jhe prefixou o teJ::r.'o& duraçb. assim co;n:) não se ililJIÚ.tou a I

in~tidUra cks atuais par1arrentaros na sua condiçâ:l cEf constitw.ntes, Stb,;istin-\
do apenas a s1J!.:lOSição re que tal ocorreria CX)llI a pl:l:lim1lgaç~o Ca nova Carta e d~

tod:1 ctnvenient:e, torém, que n10 se e>."t:i.n3'a ee .frud.iat:cj <1 1!ssenbléJ.a ne:-t S~ e....o

nPYFnIl"A ("r,nl:;ti.blintp$ ô:ls SPUS enoa~. roas fiquem ~as suspans::s os :ra:lal h ts1
a f1Jq cb pe.troltir sua reto."nada ao final da legislatura, ax'lO ebjetivo )a e~lici-I

ta<b,
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Constituiç.!lo e de suas emendas", já temos toda a JUSTIFICATIVA.!:.

laboraoa

Falta, é verdade, a lei a que se: refere o Paragrafo Q
nico da Art. 25, do Projeto, mas nas Disposições Transitórias, a

Constituição puüera delegar à Justiça Eleltoral poderes pata bai 
xar todas as instruções para a realtza.çl:lo da consulta popular

rr!f~~"~

oc;'~0!J

DEPUTADO ALEXANDRE PUZYNA

E a JUSTIFICATIVA

A...ENAAID

EMENDA lP16704-3
[:J

g) prestar, com a cooperação da União e do Estado, os serviços de

atenç~o pn'llária à saúde da população

Il - supletivalllent<a
a) rcrentar a produção agropecuária e organi~ar o abasteci 

mento utbano,

b) irrplantar programas de construção de ocreotes, bem cama
promo'Jer a melhoria das condi~ões habitaciorais e de sane,!

mente básico da população;
c) promover adea,usdo ardena'l\€.nto terntorial, eecnante pla~

jamenl:o e controle da uso, parceka-nentu e ocupação de

im:íl/el CQ'It destinação rural;
d) explorar .c:Iiretamente cu mediante concessão os serviços ~

blicas locais de gás cOf!'bust!'1el cat\alizado

In - pOI: delegaç\!o~

lU - permitir o uso gratuito dos ber-s ceníecs • salve

destinado a enticlaC'e assistencial O'J se ncuver interesse ~j!:liic:J cev..da 

mente justificado. desde Queobservadas as condições ce Ie....

acrescentar ao art , 51 , mars un item, o terceiro, ccn a se

guinte reoaçêo

DISPOSITIVO EMEf\o'DAOO' art. 51

ElJiNDA ADITIVA

Os bens públicos só devem satisfazer aos interesses da co 

rnunidaoe por ceeetac de sua utiliza.çl!o Nl!o devematende: acs interesses
restrita'71ente privac:os ccnforme ves ocorrendo Sendo assm, JUst!flca- se
ÕI reetrtçêo ãnocsta ao seu use por particulares,pois como rescâtacc da
errecaceção obtem-se recursos para outros fins de interesse pt::Jlic:J ~

gratuidade, CO'110 exceção • esta pe!1'ilitlda para as entâcaces esststêrcíaãe

e sempre que houver interesse público de.... Ida-ente tustrffcacc

supTimir Q inciso !lI, § 11l., do artigo 2BB a escses

5:;0 "orçarr.entários e ".

lEX10 MJOlf'lO\OO COHA SU?R~O

Art. 288 • •••• • ••••••••••••••

§ 1l2o -....... •••• • ••••• ~ •••
III _ normas sobre a aplicação dos saldos finan

ceiros veriflcá'Jeis "1) final do exeIc:ch

°artigo 2BB Consagra o princIpio da anualidade dO

orçamento, isto é o Inicio a III de janeiro e tér

mino a 31 de dezell\bl:Q de cada e:<.el:C!cio financeira

EmconseqOêncla • a lei orçamentária automaticame~

te d'aba de vig!r, em31 de ceaeccec, nito pedente os
saldos orçamentários serem aproveitados no exercrcrc
subseqUente, sem cnntrariar o "caput" do artigo

J\J5TIFICATl"lPo·

A manefra encontrada foi dividir a ccrcetêncía em três

espécies. ou seja, privativa, supletiva e por delegação, aqrepenoo -se
nas duas primeiras os assuntos naas comuns e que ceverãc, obrigat:or!.~

mente, ser atribu!dos aos munIcípios. Na terceira eseécae.cor delega
ção. pela experiência do passado, foi esta permitida porém como o é

da ~ô ou do Estado , estes gbrigatoriamente deverão repassar os r~
cursos necessários. -

mida.

a) os Municípios oeoerãc prestar servíccs da corrtpetência da

lklião ou dos Estados, desde que haja a competente del~

çi!o, mas somente o farão quando lhes forem atribuídos os

recursos necessários pelos delegantes

Un dos maiores problemas a nível lllJl1ic!pal é estabele
cer a competência do ente locàl de forma clara e ao eesnn tempo res.!:!,

JL5TInCAÇlIO

5:~;"'=:J

Bi!~;~

EMENDA 1P16699-3
f!lOEPUTAOD ALEXANDRE PUZvNA

EMENDA MODIFICATIvA

ll.c\emais , nos casos de orçamento superestimados, os;
saldos que poderiam atingIr ao montante em até 10m;

passariam a integral: o orçamento futuro sem qual 

quer prcCramaçl:lo de despesa. Q

Quem melhor sabe e conhece da capacidade contributiva
dos llUnicIpios são as autoridades locais, ou seja o pre

feito e os Vereadores POrtanto deve ser deles a coroe 
tência para fixar as a1fquotas de seus impostos, não as
submetendo a qualquer linite estabelecido pelo legisla 

dor cor.plementar.
A dil/ersidade das peculiaridades locais, especlalmente as

econômicas ,e tão grande que, no caso especrrtcc.ceve 
se excluir a exigéncia ele lei corr.plernentar, já que seus
autores, alÊÍ'JI de distantes desta realidade, não consegui

rãc encontrar um li'ltite Satisfatório•

OISPOSITiVOEMENJAOO _ § Sl20 do Art.. "-o

Suprimir o § 52do artigo 273

,JUSTIFlCAçAO

I:€PUTADO ALEXANDRE PuZYNA

Os atuab Prefeitns, vtce Prefeitos e veeeeocres taveram

seus mandatos iniciados em 31 de janeiro de 1983, e não convém, poli
ticamente, que sejam tealizadOs, emanos sccesstvca, elelt;ões munic.l

pais, estaduais e federais. Prevendo-se a realização de eleições mun2:.
cipais simultaneal'lElntf:, rc Brasil, na mesmadata das eleiçt5es pata

Presidente da ReptJblica , contribuiremos para o fortRlecimento dos
dos Partidos e para a nob1l1zação popular

"Art Os atuais mandatos dos Prefeitos, Vice Prefeitos e

veeeacores, em todo o pais, ficam ptouogados OU reduzidos, de forma
que terminarão simultâneãmente com os atuais mandatos do Preaídente e
00 více- Presidente da República

JUSi!FlCATl\lA

Onde couber:

Nos termos do § 112, do Artigo 23, do Regimento Interno da
Assembléia Nacional c:onstitulnte, apresentamos EmendaAditiva, ao T!

tulo das Disposições transit6rias:

Assul1to: llTU.O X - Disposições Transit6rias.

Mandatos P.unicipais • Prorrogação

A remuneraçiio do chefe do Executivo

Munic:ipal deve vincular-se a I im!te,

a exemplo do que ocorre com a rem.ne

ração dos Vereadores.

JUSRIfICP,ÇM

rado ,

ncrescentar após "o Distrito Federal" .. e os Munici

pios", e no final ~ " e Câl'lara I-tInicipal".

DISPOSITIVO EMENDADO - ART 262

DISPOSITIVO~: Arb 65, § único

Inclua-se após o vocábulo re"'uner~

ção o seguinte texto: dos agentes polHicos r e recf ccs no

"csput" será fixado na constj tuiç~o de cada Estaca fec.=.

EHENDA I~ODIFICATIVJl

• Como esta data de curaçãc do mandato presidencial

está, nesta hora, em aberto, o rre.lhcr não é a regra da prorrog-ª.
ç.!lo, mas a da mera coincidência. para mais ou para m~os. pois
não há direito adquLrido contra a Conshtuição, em tempo de

mandato ou qualquer outro direito

sobre os"

OISPOSnIVO a-:ENOAOO _ AL1NEA "B". 00 INCISO 11, DO ART 265

Acrescentar antes do termo "tel1'plo", "exclusivamente

PLENARIO

p.ry;~~"~

[!ffi"00i}i7J
DEPUTADO ALEXANDRE FUzvNA

••uu~/~~~,.,i"'~'.O"""Q

EMENDA MOOIFICATIVA

EMENDA lP1670G-O
f'l

f:I]-iiiílfu"§]

ê'ftI';o/ã!J
CONSTItUINTE. OEPUTfiOO filEXAMORE PUZ'VNA

ê' PlEMMIO

EMENDA lP16703-S

JUSTIFICAÇllO

As calamidades públicas afetam rfnerceírseente tam

bém os entes locais, que necessitam de nneréno para fazer fre!:!.
te a seus efeitos Dada a proximidade da relação entre cidadãos

e Prefeito, as exigências da socreoaoe, nesses casos são muito

maiores perante estes.

Ni'lo só por isso, mas por isonomia entre os entes

receraccs, os Municípios deverão, tambél'l, ter corcetêncra para

instituir eecréstnncs compulsórios

EMENDA AOITIvA

EMENDA lP16701-9
~TADOALEX~NDRE PUZVNA

EMEflDA SLSSTITUTIVA

DISPOSITIVO E/Y'ff\[)AOQ - ART. 65

Assunto rrru,o X"; DIsPOSIÇCES TRANSITO~IAS

- Plebiscito visando a escolha entre formas de governo

presidéncial1sta e parlamentarista

- lista e Parlamentarista

Nos termas do § 112 , do Artigo 23. do Regimento Interne da nssen _

bléla Nacional Constituinte, apresentamos a seguinte Emenda Aditiva,
Titulo das Disposições Transitórias:

A redação desta alínea "b" tem criado problemas de

mterpceteçsc quanto à extenetvreace do termo teectos, ora am 
pliando-a para todas as atividades dos cultos, ora restringindo
-a apenas ao local rIsico. Jlssim, seria Interessante que a pró
pria Constituição se expressasse melhor, restringIndo o benefI

cio ao local de encontro dos fiéis, masainda assim,garantindo

a liberdade de culto.

JUSTIFlCAÇAD

Existe : às vezes • a necessidade de nU'nerário para a
execuçl'l:o de alguns programas próprios e especIficas de determinada

DISPOSITIVO EM:NDAOO

Acrescente-se umartigo na Seç~o r, do Capítulo I, do
Titulo VI!, com a seguinte redação;- ..

Corrpete aos Municipios instituir, como tributo, contri

buição para garantir a execução de programas próprios citcunscrit-;;s

à vigência do maMata do Excecutivo, desde que tal contribuição e
os aprovados por dois terços dos membrosda Câl'lara Municipal

F!'OO'~

rnribâ""7B7J
'L.~'.IO/CO", .. .Io"U'CO","'.Q --,

EMENDA lP16707-8
f:J DEPUTADO ALEXANDRE PUZY",

EMEt{)A ADITIVA

lítico, econômico e social.

E se " todo o poder emana do povo e com ele é exercido"
(Parágrafo Único, do Art 112 do proJeto>, se. ademais. entre os

~~ se elencou a "participação pcp.Jlar" (Art. 17,

item VII, letra "a", do projeto), e se, finalmente, o ,povo exerce

sua soberania nas modal!dades citadas no Art. 25, do Projeto, nota
-damente, no item l. "pela consulta plebiscltáda na elabol'açi:!o da

.)JSTIFICATIVA

Art Dentro do prazo de noventa dias a Justiça Eleitoral fara rea _

l!zar plebiscito visando a participação popular. em consulta por ela
própria defJflida entre.a forma de governo presldenc1ahsta e o parlall'en

tarista, podendo baixar normas sobre criterio e os meios de afenção d;

vontade popular ,inclusive, a dos analfabetos e dos deficlentes.

Diz o Preâmbulo da ConstituiçãO, no Projeto ~ o pa!s repudia a
totla forma autoritária de governo a toda exclusão do povo do proceSso l=2

a) legislar sobre assuntos de interesse nJnicipal pre

dominante.
b) instituir e arrecadar os tributos de sua competên_

cia, bem como aplicar as suas rendas, sem prejuízo

da obrlgatoriedace de prestar contas e publicar b~

lancetes nos prazos fixados em lei,
c) criar • organizar e suprimir Distritos, na fama ~

tabelecida em Lei orgânica;
d) organizar e prestar os serviços públicos de predo 

mlnante interesse local;
e) promover adequado ordenamento territorial, mediante

planejamento e controle do uso. parcelamento e ocu
pação de imável com destfnaçl:!o urbana;

f) manter, com a cooperação do ~stado, as programas de

alfabetização, pré-escola e o ensiro de primeiro
grau;

Art. 66 - Cor.pete aos Municípios
I _ privativa,llente

Dar ao artigo 66 , seus parágrafcs e incisos a s~guinte .redaçãn

•
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-------------------------------------------------_.
alininistração rrunlcipal, programas estes que devem se esgotar no p~

dado daquela adnlnlstração.

Assim seria interessante permitir que o Município ins

tituísse umacontribuição para cobrIr tais despesas, exigIndo-se a
participação da Câmara com o "quorun" de dois terços para que haja
maior representatividade em sua aprovação •

O€PUTADO AlEXANDRE Pl./ZVNA

PLENÁRIO

EMENDA lP16716-7
I:

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

aaDA KJOIF'ICATIVA

~IO

a.eDA MODIFICATIVA

OIS?OSITlVO EMEMJADO - INCISO IH, ART. 257

Substftlla-se as palavras "j:e!avalorlzação de" pelas

palavras "pelo benefIcio a".

JUSTIFlCACAO

Há necessidade de co.'npatibllizar esta dispos!.ção com o

§ ~ deste mesmo artigo, pois nele ccnstou beneffcfc ao Invés de v.!
Inrdzaçãc , Deve ser mantido o terec beneficio, vez que o seu concei
to -é mais amplo e mars adequado ao tributo, eenteroo-se aInda a redi!
ç1:l0 atual , que foi alterada pela EmendaPassos Porto

DlSDOSITlVO êeID.ADo- lM:lSO 1 ro ART. 273

Exclua-se e termo final "urbana", inclwindo em seu lu

gar "com destinaçll:o urbana".

JUSTIFICA0 -
Pelas várias alterações por que passou o fato gera 

dor do lnposto predial e territorial urbano ficou pa
tente que a fl'elhor forma de di rereocta-tc do ill'posto

federal sobre a prcprdedade" é a destinação do móvel

Isto evita a clássica diferenciação pela localização
por zona, hoje ultrapassada, emvirtude do deserlVolvl
menta industnal, comercial e prestador de serviço na

zona rural.

Assim pexmitir-se-á que atividades urbanas, tais como.
postos de gasolina, restaurantes, escolas, indústrias,
sItias de recreio e etc., tenham a propriedade tribu

tada pelo ilrposto municipal.

nceesçe-ee, ainda, que o cunho extrafiscal da tributa
ção rural deixou de ser tão fundam~l"\tal comoera, vez

que o úrposto terr1tor~al rural passa a ser da COl1P€ 

têocte estadual.

EteDA I-OOIFICATIVA

TEXTO M:JDIFlCAOO: Art. 134 ••••••• •••••••••••• •• •••• • •••

§ 81:1 - Se a lei orçamentária rão tiver si

do votada até o inicio do exercício cor

respondente, poderá ser iniciad"a a execu,
ção do projeto coma norma provisória, até
a apreciação definitiva pelo cc-eressc Na
clonaL -

SUbstituir no § 82 do artigo 134 , a palavra a
provação por apreciação

JUSTIFICATIVA - Na forma em que está redigido o § 81:1 ,inter _
preta-se pela obrigatoriedade da aprovação defi_

nitiva, pelo CotlQl!'esso Naiconal, do projeto de

lei crçesentarfa, sem ue o Executivo poderá e
xecutar a sua proposta crçeeentérta.

Assim. deve-se ao invés de condicionar â aprova
çãa pelo Congresso, condicionar , à sua aprecta,

ção; o que possibilitará ao mesmo até rejeitá..Ic,

DEPUTADO ALEXAtmE PUZYNA

OCPUTAOQ ALEXANDRE PUZYM&UTO----------,

PLENÁRIO

O Estado democrático deve respeitar as crenças, corwíccaes

e filosofia ecucacíonats da reema, não lhe impondo UJ"'8 instrução
em choque cem seus princIpios, pois constitui direito natural. dos
pais a escolha da educação que Pretende para seus filhos.

e'ENDA Jl.DITIVA

TTu..O IX
Da ordem social
Capitulo III

Da EÓJcação e Cultura

Acrescer no artigo 371 "ceout", a expressão: "respeitado o
direito de opção da familia".

~ Ef.ENJADO. Art 75

Suprimir o inciso III e rerunerar os
scbsecüentee

A hipotese de Intervenção no Munlcí _

PIo. elel1cado 110 Increc LU, é casuí~

tJ.ca e limita a atuaçãn fiscalizadora
da própria comunidade ccnccmftante.'I1.e,!l
te com a Câl'lara Municipal

PLEtWUO

r,r----------u~r,,,J<J.?"~~l" _,

EMENDA lP16718-3
I:

r,r_--,,;==__ .~U&O'Q/Ca~".lofIUI.O~'UI.O _,

EMENDA lP16717:S
I:

Pl/ZY""DEPUTADO J1LEXANDRE

OISPOSITIVO. El-ENDAOQ _ Art. 266

Acrescentar tm inciso a este artigo, IV, para constar
que é vedado "instituir contribuição previdenciária do etrpregado quan
do este for o Município" -

JUSTIF'ICAÇAo _ O texto em análise drscrfmína os órgãos do
poder Municipal . Prefeito e Câmara Mumc!

pat , ao negar-lhes legitimidade para pro

por ação direta de inconstitucionalidade.

DISPOSITIVO éaDJlOO. Jlrt. 203

Incluir um inciso nos seguintes termos.

A mesa das Câmaras fI.unicipais.

Dada a qualidade especial do Municíp~o como ente reoe
rado a atuando em benefício de toda a população brasileira, a qual ee

side sempre num fI<Jnicípib, deverá ele ser excluIdo do pagamento da

contribuiçêlo prevfoencíãrre como ef".pregador A atavfdade sociat cesen

volvida pela lilJnlc~palidade já eubsídía, scbrenenaíra, os gastos da
previdência social.

PLENÁRIO

JUSTIFICAçAo _

aaDA ADITIVA

r,r----------'tnOOuST,''''.çlo --,

r.r__-;-:-__ ,~,.. "'O'co~,..la/oultowlnlo

I

------" fIT;~:"'~

[gLi~'~;;J

CONSTITUINTE

:AJSTIFICAçAO

a.EN:JA KlDIFrCATIVA

DISPOSITIVOMIIOADO - ART. 262

Substituir o termo "B1liJréstimos compulsóriOs" por !mpos
tos restituíveis".

C€PUTAOO ALEXANDRE PUZYNA

I'LENAAIO

Substituir no Paragrafo üofcc do arbgp 2S8

a palavra "das" para "as"

~~ Art. 296 - ••••••••••••••••••••••••••

Parágrafo únlco - Para os efeitos de QUE

trata o "Caput" deste~a!.

tigo, agregarr-se as .t!=..
celtas correntes, deduzidas as transferi
das Jntreqcvernesenters , bem como o dispê!!

dIo com o pessoal de autarquIa e fundações
instituídas e mantidas pelo poder público,
que recebam recursos do crcerenrc fi scal

Não está claro a disposição do parágrafo

único, dificultando a interpretação e con
seQÜente aplicação. Pela redação deve-s;
deduz.lr "das treosrerêncras .lntragovern~

meota.ls", quando o correto seda deduzir"
as transferências intragovernamenta.ls".

EMENDA lP16710-8
fl

r,r TI.Ta/.u.... '.&~lO

rrr- ~&.d"'w&&"'sd"'.I"u~...n.io ,

EMENDA lP16709:4
li) 1lEPUT"'" &IO<J1NlJRE PUZY""

I: I'LEtWUO

A denominação empréstimo compulsorio tem levado a Inter
pretações díspares, além do que, juridicamente, há una contradição

sobre os tee-ce Cano a única diferença dessa exação para con os
icrpostos é a obrigatoriedade de resl:1tuição, com a finalidade de
afastar qualquer dúvida quanto a sua natureza, deve-se alterar

sua denom1naçll:o para nrccatc restituível

EMENDA lP16715-9
f:J DEPUTADO ALEXANDRE PUZYNA&u'n

.~u.l.'a'.o~'nl~/~u•• ~w'n.... ,

PLENARIO DA ASSE"lBL IA NACIONAL CONSTITUINTE

rr;~;;';<'~

&!'~',7J

DEPUTADO ALEXANDRE FUZYNA

DISPOSITIVO eENJADO: Art. 73

DEPUTADO JiLEX.IW:lflE PUZYNA

P\.EtWUO

OISPOSITIVO~ - incisos VII e VIII do artigo 86

Suprimir os incisos VII e VIII do artigo 86

O texto desse artigo deve ser substituído pelo

seguinte: "As Areas metropolitanas e as M!croregiães são criadas,"':S!.
dificadas ou extintas por lei esta::lual, ratificada pelas cãr-ares IJ:!:!.
nlcipais cos respectivos MLu1icípios".

r,r 'nTO/'Un"'~~a----------__,

JU5TIFICACAO

DISPOSITIVOFJ.e()ADO: Art. 471

Suprimir o texto o art. 471

~IFICAça:D

A enfiteuse é instituto do Direito P.rivado que bem pode

ser utllbado na urbanização de certas áreas públicas ou prtva

das. Equipara-5ea concessão, à corcessêo de; direito real de eso

no cerco do Direito Público e ao direito de superfície na área
do Direito Privado. Sua ext1n~~o importará na dim1ruiçilo de
opç13es no trato da polltfca fundiária.

As vantagens nessa proposta nãe podem ser generaliz,!

das a todos os servidores públicos.

vantagens pecuniárias devem ser sempre propostas pelo

Executivo de cada esfera, P'ois, só ele tem conheci me,!!

to dos valores que pode dispender.

Uma regra consHtucional de tal jaez, genérica, abrI

garia todos os Executivos a dispêndios que , talvez,

não possam suportar.

Isso deve ser Objeto de lei ordinárJa em cada esfera

de Governo.

~ desnecessário, porque natural, indicar que

as nrees Metropolitanas e as Mlcroregiões são constituídas por

a.gp,Qªtr.ento de M.Jnicípios limítrofes Se não constituírem agrupa 
eeote-nac são lilnItrofes e se não são limítrofes não podem ser

agrupamentos e. via de ccoseqcêocre, n!o podemser áreas ou ererc

regiões

De cotre parte, para atender ao princípio da

analogia, a lei estadual que cria,rrodifica ou extinl}Je as Areas ~

tropol!tanas e as Microregiaes devem ser ratificadas pelas Câmaras •
».:nicipais Observar-se-á assim, solenidade semelhante a que se e

xige por ocasião da criação, modificaçl:!o ou extPnção das RegUles de

Desenvolvimento EconõmJ.co, isto é, a ratificação da lei federal pe-
las Assembléias Legislativas dos respectivos aeeaocs-eeserce
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EMENDA lP16724·8
tJ DEPUTADO ALEXANDRE PUZYNA

l:J PlENAAIO

'-- ---'1 E.,:,a"oo~
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EMENDA lP16720·5
t' CEPUTADO JlLEXANOOE PUZVNA côNSoiITUINTE

(l PlENAAlO

eeDA MJOIFlCATIVA
E1Et-IlA HJOIFICATIVA

DISPOSITIVO El-ellADO - ART 379
DISPOSITIVO EMEf'.DADO - INCISO I, CO ART. 272

EtelJA CONSTITtx:IONAL

Alterar a redação para excluir, após a palavra "impostos", "incl.!!

síve a proveniente de transferências", substituindo-se poi " arrecadados

diretamente"

Exclua-se o termo final "territorial rural" e inclua-s~ "predial e
territorial rural".

JUSTIFICAÇ1!:O

DISPOSITIVO eaDAOO: § 41õ1 do art 49

SuPrimir do texto do § 42, do art. 49, a p~lavra federal

e colocar emseu lugar a palavra estadual.

JUSTIFICAÇli.O

A experlênda já demonst.rouque o percentual de vinte e cíncc por

cento para os Municípios é sign1 rfcetrvc Se acrescentarmos cone base p.!

ra o cálculo as receí tes transferfõas passará do signjfjcativo para o a!!.

surdo.

Assim a vinculação deverá sirrplesmente recair sobre a receí ta dos

Com esta altem;ã:J vai se permitir que o Estado possa tri

butar a propriedade predial, desde que a propriedade territorial
correspondente tenha õeetãreçêc rural Assim verdadeiras mansões

construídas em fazendas pcoerãc ser tributadas.

Por outro lado, conforma-se COJ"'l a alteração proposta ao
Inciso I do artigo 273, COOl fundamento na adoção do critério da

destinação rara diferenciar a competência estadual da mmlcfpal. Q..E!!

to aos atcais fatos geradores dos impostos sobre a propr:iedade.

A redaçll:o atual mantéma mefll'a impropriedade da Consti

tuição vigente E· majs correto atribuir à lei complementar esta 
dual a flxaçll:O dos requisitos para a criação I a incorporação, a

fusão e o desmembramento de Municípios Resgata-se. assim • a com_

petêrcía estadual

ll1flOstos arrecadados diretamente pelos m.J/"licIpios

EMENDA lP16725·6
f'l W'UT11lJO ALEXANDRE PUZYNA

['J PlENAAIO

Coma Inclusão desse dispositivo, objetiva-se

colocar órg!los técnicos especializados à dls
posiç:to dos. I1Jücípios carentes da assessoria
!nd!spensável para a realização das competên
cias que lhe são cometidas,

DISPOSITIVO bJEt,t)AOO. Art, 66 § 4g

inclua-se o § 4g - A criação de distrito impor

ta na implantaçll:o e funcionamento de , no mínili10
l.Ill pcstc.ce guarda rrunlcipal. l,JI\ de saúde e una
escola

A ctiaçZo de Efistr1to depende recesseeíseente da

ilrplantação de serViços básicos que atenda.1I os i!!
• teresses da coletivídade~

~~.Art.5S

Inclua-se- o § 40 no.artigo SS, nos seguintes.
terlllOS:

A meracriaçl!lo de distrito ~o traz qualquer es 
pkie de benefícios à cCJ'lU'lidade- a ser atingida.

§ 4Q - sem prejuízo cio disposto nos §§2l2 e 3g

poderão os Estados, através de organismos e!,
pecializados. prestarem assistência- técnica a:IS

M.nicIpios que assim o solic.ltarem.

EMENDA lP16730·2
l" (fRJf1Q) ALEXMtlRE PUZYWt

l'! PlENAAIO

EM!N)A JoOOIFICATIVA

DISPOSITlVO ALTEaAOO - OCISO r 00 ART. 292

o- termo "natureza tribuUria" é. anplo. pois..se re
fere a todas as espécres de tributos. Assim inclui as taxas e

contribuições. que. por suas naturezas ressarcttérdas, obrigat6 

rreente, têllr suas- arrececacões vil1culad:s a determinadas eeere....
Portanto a vinculação vedade deverâ ser apenas âs

receitas cios ~ostO$.

JUSTIF'lCAÇAO

SUbstituir o terec "receita de natureza tributária"

por~ "receita de inyJostOS".

Acrescente-se no art. 64, após o vocábulo ·"indireta"

a eeressãc "exceto para cargo, erprego ou funçao de confiança as

s1lll declaradas em lei"

DISPOSITIVO - aENlAOO ~T. 84

r.r----------,u,.,....,"~

,~.d... '=~..,..r.,.uK....»lo

Retirar ee texto desse artigo a f'tãs~ n•••
constltu!clas- por ooiclades federadas limítrofes, pertencentes ao

AleSft'oO ~lexO- geoeconOrnlco,•••" e-ernseu lugar acrescentar" ••• de.

Desenvolvimento Econ&n1co ....

~~·art.72

t desnecessária a expI1citaçllo:- ..... const!
tuícfas por unidades federadas pertencentes ao mesmo ccecfexc ge.!!

eca-lmico..." Comefeito. a palavra lO- regillo indIca , no-caso,E,!
tados-federados l1Rt!trofes. eee características ecans; a exemplo
das geoecon&nicas. mo .se pode ter regilSes sem QUeas t.t'lidades

cceecstes não tenham características COClU'1S e sejam não limítro
fes. Se integram una regUlo são forçosamente. lindeir;s. POI:

outro lado. se for só UR Estado-membro-• não se tem região.

86
DISPOSITIVO~ - Inciso II do art •..JY.I'

Acrescente-se ao inciso II cio artigo;;' após a expressão

..~SO público de provas" o texto seguInte: exceto para admissão
caréter temporárIo a ser- definicla em lei c~lementar.

A proibiç:io de nomeaç§o de parentes de autoridades,
inelusive. para cargos em ccaíssãc e' extremamente rígida e pr.!:,

jud1clal.

Pela redaçll:o,. obriga-se a concurso público, sempre, pode até
invIablI1zar serviços enventuais ou temporários.

A vedaç~a • assim genérica, pode, ao invés de IIOrali
zar, propiciar troca de em;:.regas interautoridades. ampli21ldo- o

chamado "~reguismo.". sem qualquer autoridade tema protegido

"diretamente" qualquer- parente seu.
~lmir o item rrr, do-art. 56

CEFUTAOO ALEXAM)RE PUZYNA

UUOl....."OC.....

Efel)A Slf'RESSIl/A

DISPOSITIVO Efl,Ef.VAOO - ART 319
Suprimir o artigo 379

A ocupaç~o das ilhas fluviais e lacustres diz mais-de
perto CCIllO interesse local e, do fotmicIpio. Assim é. por ex~

eze, em termos de urbanizaçll:o. O Estado, mais distante da re,!
Jidade, não tem condições para cuidar devidamrte das urba
nluçaes surgidas. nessas ilhas.

.JJSTIFICAÇi\O

Emduas disposiçêles deste- eseecrcjeec e-ccttra-se
colidência comesta disposiçll:O • A primeira , que proíbe vinculação

da receita tributária a órg!lo. fundo ou despesa, com ressalva da pa!.

tilha constitucional. A segunda, que veda qualquer condição ou res
trIção ao errprego dos recursos atribuídos na repartição das recet 
tas desta COnstituiçãO.

Não fosse só por isso; esta vlncula...ãc deve ser e~

cluída porque os Prefeitos e Vereadores, legítimos representantes da

populaçll:o local, devem melhar saber onde aplicar as arrecadações R:!r

outro lado, a realidade tem demonstrado QUe as vírcuíacões i~ostas

têm trazido sérIos prejuízos à boa aplicação dos dinheiros publicos

emoeeoesas prioritárias.

Dada a diversidade do progresso dos /IlJI'Iicíplos,e,2,
peclalmente pela variedade de seu desenvolvimento sóclo-econ:mI::o •

torna-se difícil imaginar que o legislador constituinte tenha conh~

cimento suficiente para suprir decisão a ser to&da pela própria PE.
pulaçll:o QUe elegeu os seus representantes.

~~:At!nea "c", do Hem XIII, do art. 12.

Suprimir do texto da al!nea "c", do item XIII,"do art 12,

'as palavras: ", • serão semre pagas k vista e em dinheiro" e,em seu

lugar, colocar • • de terrenos ociosos serão pagas na forma da lei.

Os terrenos urbanos. quando não utilizados, são propried.!

dea que não exercem função social. justificando-se assim. o pagamento

de oeeeproorfeçãc de forma diferenciada da regra geral que determina

o pagamento â vista e em dinheiro. A Constituição, por essa razão, d.!:.

ve permitir que a lei ordinária disponha COOlQ â indenização correspCl.!!

dente à desapropriaçll:o deva ser paga.

PlENAAIo

'U'o/...,,, ... "i1a

aeDA KXllFICATlV.o

DISPOSITIVO eeDADO - ART. i7B

Acrescentar após "excluído o estadual", "ou o rruni~ipal"
Também acrescentar após "ao Distrito Federal ", "aos Mu

nicípios".

Ainda , acrescentar no final da redação "e se o illllosto

êstaÓJal excluir o rrunicipal anteriormente instituído será aplicada a
lIeS1B divisão na produto da arrecadação"

JUSTIF'ICAÇAO

Como já foi estendida a cceoetêncra residual t3lltlém aos
Jt.niclpios, o efeito desta disposição deve ser adequado.



1-748 • Assembléia Nacional Constituinte

6. Aos;E~aunacdpacs e üaatir-a tc peder-aj, Já está assegurada

a partJ.cJ.paçào nos resultados econô-mcos da lavra de r-ecur-sos

nnner-aa s , conforme a regra do Art:tgo 52, tnc1.S0 XI, § 22. do

mesmo zrcae rc de ConstJ.tu~ção

4. Pela própria natureza do ampes to , e da atavadede que o gera,d!

ve ele V1r r-eves t i.do de un1forn~clacle e i nc rda r- uma úmce vez;

5. A mesma mana pode estar acceaa.aeda em ma!.s de un Estado, o que

não é mccmum.decor-rendc daí, que o mesmo pro.reto mduscruet de

sua exploração poderá ser objecc de at Iquote- daver-ses ,

vaqore o dasposa.tavc emendado sem o ecréec imc que ora se prE.

rr,;~~;.- J

tçj;'flJ'LUI",/cc,,,,.Ja/l,,"CO.,.~io

supr íma-ee o art 477.

JUSTIfICATIVA

'f'L õ.N fi RIO

Emenda supress í.va ,

Dispositivo emendado art. 477.

DEPUTADO D~LIO BRAZ
EMENDA lP16738·8
['J

EMENDA SUPRESSIVA

rnun IX

Da OrdemSocial

Capij:ulo 111
Da Educação e Cultura

DEPUTADO ALEXANDRE PUZYNA

PLENÁRIO

rr;~;;~ZJ

crw~~7ã7l

iA, lP16743·4

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: ARTIGOS 286 a 291

tui um fracasso e gerou graves distorções. ne-ete-ee, o ~ue não é nnoe-en
~:~~~~~ci:~~sy'~~~i~~~f:: assegurando desta for.<1 (..""13 "'i:11or -

mente e avaliação dos planos e orçamentos públicos.

Art. 267 _ A abertura de crEfdito extraordinár~o somente será at:miti-

A presente emenda atende a uma das prIncipais preocupa -

Substitua-se a redação dos referidos "artigos pela se 

guinte, renunerendo-ee os denars ,

Art. 286 _ O Estado, como agente normativo e regulador da at ívadace

econômica e social, exercerá processo de nrene je-entc per-nanent.e ,

contando com a participação dos diversos seç'nentos polIticos, 5.2

cLaa s e dos vários níveis de Governo, abrangendo planos e orçanentos

do setor público, dr.re t r.i aes e instrumentos de política econêr-dca ,

indutores do setor privado e levando em conta os eacec ccs peculiares

de cada região

§ 12 _ Planos e Drçametnos do Setor Público serão aprovados por Led ,

§ 211 _ A Lei Orçamentária será anual, explicitará objetivos e metas,

proporcionará elementos que peretea-a ver i ficar a rnteqreçãc elo urça

nento com os planos, estamarâ a receita, fixará a despesa e Indrceeé

a forma de financiar o déficit, se houver, vedando-se qualquer outro

dispositivo estranho. salvo:

outra sea prévia autorização do Legislativo.

I - autorização para abertura de crédito suplementar da!!

tro de limites estabelecidos.

II _ autorização de nperaçêc de crédito por antecapaçãc

de receita, resgjltáveis no exercício e não sucerIores a quarta par

te da receLta total estimada.

Por estas razões, JUstJ.fJ.ca-se a presente emenda.

ções da mafcr ra dos cons t í tumtes , no sentido de reduzir o texto con,!

tituciona~,.. sem prejuízo do fundamental. Introduz o que é mais ~nov.!

dor, ou seja a concepção do processo de Planejanento oeroanente e sua

vinculação com os planos e orçamentos públicos Dá una concepção am

p#la ao plano do setor público, sanando assim um.erro do passado, de

limJ.ta-lo a um Orçamento Plurianual de tnves t reentos , o que cons t r -

III _ Legislação, que sem alterar a bas~e t r ibutârra, via

bilize a execução da recef ta estucada

§ 32 _ Nenhuma despesa seré realizada se não es t í.var eutcr raeda

Lei OrçamentárIa ou crédi to adicional, devendo, as que inoliquem

compromisso que ultrapasse o exercIc ro , constar do Plano ou ne Ié ser

inseridas após aprovadas pelo Legislativa

§ 42 - Lei complementar regularizará todos os cenats aspectos relat!

vos à vrçênc i e , prazos, conteúdo, elaboração, execução, eccspanne -

JUSTIFICATIVA

I _ V.incular receita de natureza tributária a Orgão, fU!l

do ou despesa, ressalvado a repartição do produto da arrecadação dos

impostos mencionados no capitulo do-Sistema Tributino Nacional.

II _ Conceder crédi tos a.Línu t adoa e abrir credatcs adic~.2.

nais sem indicar as fontes dos recursos ccrrespondentes

lI! _ Criar fundos de qualquer natureza, salvo em LeI Su '=,

plementar que os autorize, respeitando o disposto no Art. 1.64

IV _ Transpor recur~os de una categoria crça-ientãr ra para

da para atender despesas imprevisiveis e urgentes decorrentes de

guerra, comoção interna ou calamidade pública devendo sub-e ter-ae à

homologação do Leg Ls La t rvc ,

§ ünícc _ Os créditos especfers extraordinários não poderão ter '11-
o •

gência além do exercício financeiro ee que forem eutcrraeccs , salvo

se o ato de autorização for promulgado nos quatro últimos s-eses do e~

xercício, casQ~\J.e.....!:..eabertosnos 'l1mites de seus saldos, poderão
• viger até o témunc do exercício financeiro subsecuente

Art. 2S8 _ é: vedado:

f:senador 'lIRG!LIO TAvORA

rr,;~~;'~

t5LI'~'ffl
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tJV';flJ.L.........../co .... I~O'I....OW'"...' -.

Suprima-se o ar t 481.

JUSTIFICATIVA

Emenda supressfva ,

Dispositivo emendado: art. 461.

JUSTIFICATIVA

DEPUTADO DE:LID BRAZ

suprima-se o art. 476.

Emenda supressiva
Dispositivo emendado: art. 476.

suprima-se o art. 479.

JUSTIFICATIVA

Emenda supressiv3.
Dispositivo emendadc , art. 479.

DEPUTADO DI!.LID BRAZ

.~u....'eow,.dGlIlIt~O.' 1.. --,

"pl.e..NA P..\ Ô

PLENÁRIO

Acrescente-se ao Art~go 270, do sroae tc , o segu~!!

"ArtJ.go 270 •• •• • • .., • • ••• •• "

te mcaso ,

Matéria de natureza não consti tuctcoat , impondo-se
seu tratamento por via ele legislaçãO ordinária Com efeito,
a regulamentação de prc rfssêes sendo' feita por intermédio de

leis ordinárias, não se pode pretender que sejam tais diplo
mas guindados a 111vel superior, amparando-os sob a égide do
manto constitucional, e apenas para as crcrreseee já existe!!.
res , o que representa cesuremc indisfarçável.

Hatêria de natureza não constitucional, impondo-se

seu tratamento por via de legislação ordinária.
No mérito, adite-se que o dispositivo deixa de re

comendar em face de sua caracteristica casuística e proteci.2,

nista, ferindo o pdncípio da isonomia se deva assegurar a
todos os brasileiros. sem qualquer distinção, mclusrve _..em 

razão do trabalho exercido

Matéria de natureza não constitucional, impondo-se

seu tratamento por via de legislação ordinária.
No mérito, adite-se que o dispositivo deixa de re

comendar em face de sua característica casuística e proteci,2,
nista, ferindo o principio da isonomia se deva assegurar a

todos os brasileiros, sem qualquer distinção, inclusIve

razi!io do trabalho exercido.

Matéria de natureza não constitucional, impondo-se

seu tratamento por via de legislaçãO ordinária.
No mérito. adite-se que o dispositivo deixa de re

comendar em face de sua característica casuística e proteci.2,
nista, ferindo o princípio da isonomia se deva assegurar a

todos os brasileiros, sem qualquer distinção, inclusive

razão do trabalho exercido.

VI - únaco sobre raaner-eaa''

Emenda êda t rva

DJ.spOSJ.tJ.vo Emendado Art~go 270, do pr-c.jetc

EMENDA lP16739·6
['J

EMENDA lP16740·0
['J

EMENDA lP16741·8 '""., --,
. tJ DEPUTADO DE:LID BRAZ

r=;;~~;':J
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Emenda supress í.va ,
Dispositivo emendado: art 474 (e seus parágrafos)

Entendo se deva promover todo es rcrcc no sentido oe

se atingir a meta fixada nesse dispositivo, conexo com o art.

298, ainda dentro da presente legislatura, como um dos mais
alviçareiros frutos desta egrégia Assem!:lléia Nadonal Const!

tu in te

Emenda substitutiva.
Dispositivo enendaôc s art. 465

Suprima-se o parágrafo único do art. 473.

JUSTIfICATIVA

Emenda supreSSilJil.
Dispositivo emendado. art 473, parágrafo único.

JUSTIFI,CATIVA

Imposslvel patrol:inar proposta de natureza casu!~

tica e protecionista, ainda aa í.s quando envolve a prática i
legal de acumulação de cargos, expressamente vedada pela I.!:,

gislação e'n vigor.

JUSTIFICATIVA

suprlna-se o art. 474, inclusive seus parágrafos.

DEPUTADO D~LIO BRAZ

JUSTIFICATIVA

Matéria de natureza não constitucional, impon

do-se seu tratamento por via de legislação ordinaria
No mérito, adite-se que o dispositivo encerra

benefício altamente questionável, não se podendo re reren

dá-lo sem que sua propositura venha acompanhada de Levao

tamento detalhado da situação vigente -

SubstitIJs-se, no art. 465, o prazo de "cinco anos"

pelo prazo de "três anos".

Suprima-se o art. 471.

Emenda supressiva.

ruspcst t rvc emendado: art. 471.

o dever do estado é o de ministrar ensino, de acordo com os

meios disponíveis, mais convenientes e possíveis, como menor gasto
e a obtenção dos eeíncres resultados. Por isso, não se deve res 
tringÚ' sua atuação de modoa não tolher. em cada momento e em cada

local, a fDIJll8 possível e mais conveniente.
A obrigaç1:lo da Estado é com todo o ensino e não restritiva

e discriminatoriamente com o ensino público apenas

luro/~us"'IC.~i. ---,

"Art. 373 _ Q dever do estado com o ensino erertver-se- á

mediante a garantia de: u

Retirar do art. 373 (caput) a palxra "público", redigindo-o

assim'

~ lUl0"U""'C';I~_------------'

r.r rLul...'cowIS'b/IU.cow'..Io__

E Pl. ê )J p,. R. rdW'.'o/cew'n.o/lu.eow,~,lo

F

EMENDA lP16737·Q
['J DEPUTADO O~LlO BRA;"'"

E IflLb: rJ A a t ~U~'''''''<O''''dO/$~ICU''dO

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

EMENDA lP16734·5
fi DEPUTADO OELIO BRAZ

Hatérla de natureza não constitucional, impondo-se

seu tratamento por vLa de legislação ordInária O "caput" do

artigo é claro ao enunciar que os institutos ali mencionados

foram criados por força de legislaç~o orf;linária, à qual
igualmente caberá extingui_los ou transformá.los em outros.

Adite-se que seria temerário pronunciar-se favora

velmente ~ proposta contida no dispositivo sem. antes, apro
fundar-se no estudo da regulamentação dos novos instrumentos
a serem criados em substituição dos atuais.

JUSTIFICACÃO

1. O Art1go 52, ínciso VIII, do sroaerc de cons ea curçâc õerme c2

mo bem da umão, as r-rqueaas maner-ai s do subsolo;

2. O Art1go 54, 1nCl.SO XXXII, letra "1", atr~bu~ à un~ão, a prer

rogat~va exc-1us~Va de leg1s1ar sobre os bens m~nera~s,

3. S ev~dente, aSS1m, que deve caber à uluão. também tributar os
bens m1nera1S,

EMENDA lP16744·2
1: DEPUTADO NYDER BARBOSA

~__~~~__ '~U...o/~,,,,,IIa/,u'c~w,",I.-------...,

.pZ.GJIl1'F?ID

Suprima-se o inciso VIII do arl:.i9'O 282 do ProJeto de Cons

tituição da Comissão de Sistematiza~ão. -
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o artigo 328 do referido PrOJeto Já prevê a estruturação
do Sistema FinanceiI:o Nacional, que deverá compatibilizar as funções
de todas as instituições financeiras, inclusive as oficiais de' crédi
to da União. -

EMENDA lP1674S:j
tJ DEPUTADO lT'íDER :BAID30SA

EMENDA lP16748-5
[U DEPUTADO NYDER DARllDSA

t
mERDA MODIFICATIVA

1 _ O Arta• 336 passa 8 ter a seguinte redação.

"A folha de salários é base da seguridad.e social"

2 _ Exclua-ae do ArU. 337 O seu parágrafo único. t

3 - Supnma-so o Artl2. 487;
4 - Suprana-ae o Ar1;9:. 4BB.-

JUSTIFICATIVA

l'roventos os há de tm.litas espéciss.- Com a mesma d!,

sJ.gnaçào, as mais variadas :fontes de proventol3 de valores os mais

díspares.- A aposentadoria não é mais, emnossos dias, um maro fa

vor. ~ neeeeséerc , imprescindível mesmo. que ee poupe o aposentado

a um empobrecimento progressivo e inexorável que lbe tiane 00 Últi

Jl\.OS dias da. existância.- Sam a I1reservação doI q.uantitativos com o

que o aposentado possa regulamente contar, zeea-ee em torno da ve

lhice o desespero de quem gastou toda B SUB mtlturldade llI:l. proveJ.to
da coletJ.v1dade da era ão de ri uezas e do eo rendeci ento da P '_
tria.-

"' m ..""'''';..". -,

EMElmA t'C!JIFICATIVA

SUPRIMA-SE O § 21!. DO ARTg 193;

SUPRIfU.-SE no § lI:!, do Â-~ 416 e. expressão "HA3ILIT

ÇÃOII.-

JUSTIFICATIVA

Estender aos Juizes àe Paz a atnbuição para a ha

bilitação dos ceaenentoe , além da sua atribU1.çâo específica que G
a celebração, seria uma med:i.da altamente 'part~osa. posto que os pro

ceeece de habilitação têm que .racer- arquivados._ -

Isto importana em transferir para os JUJ,Z6S de Paz

Os arquivos exi.eeerrtes nos Cartórios da Ragl.stro CiVJ..l, impondo

eles a obrlgatonedade de manterem uma eatruturl3 funcional para

qual não il.:l.spõem ôe recursos.-

E, pergunta-se: Como 8enaId mantidos e tranafendos

eeeee arquivos, se os cargos de Juiz de Paz são temporános e 01et1

voa?

Não há nenhuma. justificatJ.va ~lausíval para retJ.rar

a habil::Ltaçào de ceeeaentce dos Ofícios de Registro CJ.VJ.l, que iá

possuem estrutura e pessoal qualificado para tanto, e são prestado
r-ee desse serviço desde que se J.lIIplantou o Re~istro C1nl no Pa!:s.

JUSTlFICATIVA

Os d1Spositivos ecama enumerados, da forma em que

:foram redigidos pelas Comissões TeClátJ.cas e acolhidos no ProJeto de

Constitw.ção subscnto pelo ilustre Relator, Deputado Bernardo Ca-

bral, decreta o f1m das entaôaõ ee SRl.~AC-SES': a SE!;AI-S'SSI, transfe

rindo para o Poder Púbhco as eeceãtas dos Empregadores ô eataneôea

à sue manutenção.-

lloseJBmos relembrar, senhor Relator, que êeeae ór

gãos que mLU.to têm contnbuido para melhorar ee condições de vide d

mi.lhões da trabalhadores brasJ.1.eiros, são mantidos exclusivamente p

la iniciativa privada, sem nenhum ônus para o erário público.-

Ora. senhor' Relator, que lIloti.q.os ~nconfessados le

vam slguns ilustres Consti1;mntes a pretender liquidar COm o SBr.AC,

O SES, o SENAI a o SESI'> Convenhamos que essa pretensão está eivada
do 1nsensatez.-

EMENDA lP16749·3
ê' DEPUTADO NYDER BARBOSA

=- TUTOli."".'caçâo- -----,

EM"Eh'DA- ADITIVA

EMENDA lP16751·5
('I J>EPl1TADO lfYl)ER llAlmDSA

mERDA V.ODIFICATIVA

O' § 3g. do J.rtg.. 41.6, paeee a 'ter a seguinte reàa-

ção:

110 .tstado protegerá a família, as_entidades famJ.li

reo fonnadas per- qualquer dos pais ou por responsável legal e seus d.!!,.

pendentes, conaangu.:{neos ou não"a-

JUSTIFICATIVA

A redação do ceput da er-ea , 416 f combinado com o

§ 3~. do mesmo artigo, abriria na legislação brasileira, a brecha p!!.

ra a união entre ul.dinduos do mesmo sexo e o seu reconbec:iII:ento como

f.,,{Jia .-
No nosso entendimento, famflia linstituição segra

, dá que deve ser defendida e prese.rvada.- Inobstante isso, eeccnneceace

que devanser protegJ.dos pelo estado os demeis tipos de uniões conju-...

gais, daí a Dava redação aqui proposta.-

AORESCEl-lTE-SE AO ART2. 109 V.AIS m! PAmGRAFO, O :!)~

NtfME...ttQ 99:, OOM A SEGUINTE REDAÇÃO.

"§ 92 _ Estendem-ae aos Vereadores as prerrogat=.

vas constantes do Caput e §§ deste artigo." =- Tu.~ou1T'."'.elo___'_· -----,

JUSTIFICATIVA EMEN!lA MODIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

L~:;;;~

1§j';BL87J
r;r TEITOI.y..'.;;,"'lo -,

1St obrigatóno o alistamento e :faculiativo o voto."

A obritoriedade do voto é instrumento próprio dos r,!

gimes autoritárJ.os.- Isso se veníica em países onde a ditadura i~

põe leis cOTCeanào a vontado do ~naivíduo._

No momento em que o :B~si~ reingressa no regime qe

mocráUeo, não se concebe mais a perJ:I.6Dencia do ine"t1"tuto da ob:riB,!.

tonedade do vo"tOj eni:endemos ser o direi 'to do voto uzea conquista'

do cidadão; um dir!l~to alcançado s, não, um obrigsção como se deseJa

impor.

Preceitos autoritlÍnos l neste momento, devem ser d!,

'finii:iva.men:te banidos de. legislação brasJ.leira, que caminha. rumo à

plena liberdade o aperfe~çoamsnto de -suas instituições pollticas.

Somente os polit~cos que não desejam. se identificar

com o eleitor e com os problemas que afligem s~s regiões desejac a

p6manencia no texto da nova Constituição deSse ranso da di tedura.-

O .artll:. 41.6 passa a ter a seguinto redação:

liA :remflia, base da sociedade, consti1a.tide. ela união

69i:~vel eni:re o homem e a muTher, i:eZ!. dirai'to à especial protaçã.o ec

oia1., econômica e jl.U"'!'dica do Estado o demais instituições." -

ção:

Bv.ENDA UODIPICATIVA

_:L
A letra B. aõY""ArtIl. 27 passa a ter a segm,nta reda-

-JUSTIFICA'1IVA

~.'."'ol<cw'....t'UI<o..,.. lo

Da f'orma. em que está rad~idQ o o.rtll a 416 do Projeto

de Constituição subscrito pelo ilustre Relator, Deputado llernaro.o O,!

bral., oomplementado pelo § 311 do mesmo artigo, abre-ae na legielação

brasileira 9 brecha âeeeaede pelos pervertidos eexueí.a (holLosexuais

I e lésbicas) para que se reconheça como :família, a união entre dois

homens ou duas mulheres.-

No nosso entendimento, família é inati tuiçê.o sagrada

que dava ser defendida e preservada, llleSma I1orqu.a a nOrma conatituci

na). constenta do citado artR. 416 vê nela a "baae da sociodade".-

,l aimplas adIllissibilidade de união entre dois homens

o~ duas mu.lheres rapugn", a oociedade brasi:Le1raoC" Per.mirtir que ~

div1duos do JlI.esmo sexo se oonstituem em fBIllÍlia seria. no mi'rumo, in
tolerável.- -

EMENDA lP16753·1
[U D~PUTADO NYDER llARllDSA

EMENDA MODIFICATIVA

O Parágra Único do artll. 356 terá a segtUnte reda-

ção: "O imposto de renda sobre proventos de aposantadoria só J.nc!

dirá a partir do montanto correspondente B vinte ealánoe mínimos. TI

1) ACRESCE1TE-SE AO ARTO. 270 UAIS UM PAR,(GRAF() (O SE

GUN'DO), REl:ttJtfERA~o-SE os DmaIS;

2) ACRESC~:TE-SEAO ARTII. 356, U'J; PARiGRAFO ú;;rco.

O § 20 do artll: 270 tsrá a segU1nte redação: "O im

posto de renda de q.ue trata o i tem III só ino1dirá sobre os prove!!.

tos da aposenttlodoria nos termos do pará'grai'o único do arlll. 356."

A Constittnção vigente, mesmo sendo fruto de U!i1 rl'gi

me militar autoritário e cruel, contempla em seu er-es , 32 e parág::'1!.

rce , o direJ.to à imunidade parlSIllentar aos Deputados e Senadores.

As Consti-tu.J.ções eeueãuaa,a, adotando o pT"-Ilcípio ca

Lecncnaa, estenàeram tal dire~to aos Deputados Estaduais.-

Ne.da mais justo do que o pnncípio ecneta taaca.onak I

da imunidade parlamentar ee aa , também, estendJ.do aos Vereadores âe

todo O :Brasil, uma vez que eles, parlamentares como os Deputados :?.,!

aerec,e, os Benadcz-ea a os Deputados .c.staduais, enfrenta:D. os mesmos

prob1.emas que. êstes ao teretll que defender seus pontos de va.s'tavee ..e

projetoe a seus munícipes, lIllll.tas vazes em condições mais adversas

que as enfeentadaa por seus colegas de instâncias superiores.-

Além disso o Vereador vive, no q,uotidiano, os dra=3s,
a seus eleJ.t re s • ~

vão desde os percalços nas áreas de saúde, de educação, da t1""..:1SP':: I
-tes , de segurança', etc., até as do Poder JudiciárJ.o, onde os atn-I

-scs com os detentores do poder são JIllUtas "Vezes, inevitáveis.-

JlÍ eeeãetdacs , mlUtas vezes, Vereadores serem ame9.- I
, I

çados de prisão por tru.cu1.enttls subdelegados de policia ou por I
Juizes arbitrár:J.os.- QUentas vezes, combativos 'V'ereadores fora:n. ce=: I

c09dos em sua nobra mi!lsão de de:fesa do ps'tnmônio público; quantaa I

vezes, Vereadores do todo o :Brasi1. fo:r:am humilhe.dos e c02g:Ldos ac I ,

sou sagrado direJ.to da falar, da protestar e de df;lrender causas :;4 \

taS pele. si.lJlples razão ds não possuirem, imunidades para o eDC~íc:() 11

de seu IPBIldato popular. ,

t hora, -ilustre Re1.ator, de se t'azar justiça a es

ses abnegados companheiros nossos, parlamentares como nós, conced~ I

do-lhes o legÍtimo dirai.to à imunidade parlamétl;tar, "tantas vez.as •

pJ.oiteado e sempre negEldo pala ditadura que caiu.-

Nossa proposta visa abrir uma oportunidade em ia....o:

de todoa os Vereadores bras:Lleiros, cujo nlÍmero deve alcB.1.çar a C2._

sa dos 40 mil.-

o Artll. 418 passa e. vigorar com. a Bsguint.e riSdação:

"o planeJamento familiar, fundado nos pnnoípios da

paternidade livre e responsável, na dJ.gn1dede e no respeJ.to à VJ.da,

dosde sua concepção até a morte natural, é decisão do casal, Compe

tindo ao Estado colocar à dispoaição da sociedade, recursos educaci.Q.

nais, tncnicos e científicos, para o exercício àesse direito._

JUSTIFICATIVA

Com esta emenda estabelece-se o quadro de carr-er.ra

nas Serventias do Foro Jud1cial, defimndo-se as diferençss sala-

ris1s entre os diversos cargos._

Procura-sa, também, assegurar ao eseeevente 9ubsti

tuto l na vacância, o direito de acesso ao cargo de tJ.tular, desà;

que conta pelo menos doia MOS na funçãõ.-

Assim, o preenChimento do cargo mánmo das Serven

tias se fará por pormoção, premiando aqueles que desempenheIl1 na

!llesIllBs funções do t1tular por pelo menos doie 'lP-0s, quando se sabe

que os f'uncionlÍnoa públ::Lcos concursados adq\Urem estabilidade após

dois anos de exercício na função._

.n'O/~...'''~.çâo _____,

JUSTIFICATIVA

ACRESCEltTE-SE PWGRAPO ÚNICO AO ART~. 455

"PARlGRAFO úNICO: Os servidores eatatutár.Los das

8erventias do foro judicial serão organizados em quadro de Carrei

ra, assegurados nfvaí,e de remuneração com diferença não superior

• dez por cento entre eâee , e o direito do escrevente substituto de

acesso 80 cargo de titular, na vacância, desde que conte pelo aenee

dois anos na função. 1I

EMENDA ADITIVA

O planejBll1ento familiar foi obJeto de longos debates

sm toclas al3 subCOmissões, além, é claro. na Comissão Temát1ca da Fa

IIlília, do Menor e do Idoso.- Nesses debat.es, a matéria encontrou a

pro"açâo da maioria doa senhoras Const).tuintes, sendo inclmda em

vários anteprojetoB apresentados.- Portanto, a maténa deve ser io

elttÍde. no ProJeto de Consti1nução em elaboração nessa douta Comissão

de Sistematização, mesmo para ensejar um maior debate em pland'rio._

Contamos, pois, com a espeoial atenção do ilustre Ra

lotor, Deputado :Bernardo Cabral, esperando qu.etla presente Elnenda s.,e:
ja aproveitada.- •
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JUSTIFICATIVA

SUPRI1!A-5E o parágrafo lQ do artl!:. 276.-

JUSTIFIOATIVA

Dt-SE ao § 22 do Artll:. 277 a seguinte redação:

- § 2R _ A nenhuma unidade federada poderá ser des

tinada parcela superior a 1.~ (dez por canto) do montante ia ser en1

'tregue, noa termos do i tem 11 desta artJ.go, devendo o eventual 8%

cedente ser d1stribuido entre os demais participantes.-

Embora possa pa.recer à primeira nsta de grande re

levânéia P~;:!3--o fortalecJ.mento das finanças municipais, o dispos:Lti
-vo constante do § H do art2. 276 pouco representará.-

Se J.sso não beatasse, a farta burocracia que terá I

,da ser montada para se apurar o quantum arrecadado do chazado Im:..
principslmenta quando ss tratar de empresa prestadora de serviços a

eone\l.ml.dor final, por S1 só justJ.ficana a elimina~ão do dispos1ti

vo c:oneti'tulllonal. acima enumerádo._

Longe de se 1mag:Lnar que nos pOS1C10naI:l.OS contra os

J.ntElresses IINJU.Cipa1J.stas. pois fomos dos que pnmeiro ae posic10

neram em favor de maior participação doa !!um.c{pios na distribUJ.ção

do bôlo tnbutáno.

O nosso propósito aqui é, tão somente, desburocra~

zar a máqUllla arrecadadora.-

E!{ENl)A MODIFICATIVA

to

fUl0/"U'l" ...C
h'

-,

.)...
b) •••

·0) _ sobre os atos praticados entre as cooperativas

a seus aeeocaadcej "

o artigo 328 do referido anteproJeto em seu mcí.sc III

Já prevê que Le~ do Sistema Financeiro Nacional disporá sobre a 0E,

ganização. o funciona.mento e as atribuições do Banco Central do B~
si1. Desta forma, entendemos que não sobrevivem razões nem motivos

para a manutenção deste parágrafo no texto constitucional.

EMENDA SUPRESSIVA

As re1ações entre ea cccpeeata,vas em geral e Os aeus

associados-membron aão consideradas, tradiciona1lIl.ente, não cccer-ca-.

ais, estranhos à msrcância propriamente d1ta, e, por isso mesmo, I::!!,.

recedoras de cons1deração tributána dJ.stinta.-

Foi o Decreto Lei federal ne 406. ds 31.12.1968, que,

intrometendo-se na leBJ.s1ação consti'tuc10naJ., inovou a matéria, no

meando também como contribuintes as cccperetdvae s--

• In1"ellzmente o Supramo Tri.buna~AFedera~. na linha do

capitalismo tributário, deu guarida a esse inovação e passou a dec1

dir, euceeeaveaerrte , a part1r da ~973. que as cooperativas em geral

estariam sujei tas ao "Im.!:" como oualouer comercisnte.- (SO<run)

A Única maneira de reparamos esse erro Jutidico,da

efeitos anti-soaia~s. é a nova Càrta Masna inserir no seu 'texto a

não incidânc1a do IeM nas relações antra as cccpeeetavee e seus 'tl.!

saciados-cooperadores - visto COmo nessa relação ip.ocorre o fato I

gerador daquele tributo estadual. pois, como todoa sabem, a cocpe

rativa adquire PARA o associado, com o cap~ts1. DESTE. os bens !:I

mercadonae que, depois, entrega, dietrJ.bu1, aos associados. - Na

nhUJll ato de compra e venda, mas. apenas, o ccnnecaôc ATO COOPE3J.T!

va, do art2. 79 e eeu parágra:f'o ÚDcio da Lei CooperatiVJ.sta(Le1 n,
5.764. de l6.12.l97~), 'tão desrespe1tado. neste pa{s, até pelo .rud.=.
cimo, de modo abaoJ.utamente 1ncompreans{vel.-

A raparação desse erro grave deve ser feita ezcra,

na nova Constituição, eneeaendc o benef{cio da exclusão tnbutá-

ria às Cooperativas. apenas nas suas reJ.açõss internas, com seus

associados _ como forma de o Poêler PÚblico incentivar o desenvol

vimento dessa oxtraordinária organização comunitária, de sen"tido 8

6Sp!ri to democráticos. de 'tamanha relevância para B população de I

noesc pa1S.-

Suprima-se o § 29 do artigo 283, transformando-se o seu

parágrafo 19 em parágrafo único, todos do ProJeto de constituJ.ção

da comissão de S:Lsternatização.

EMENDA lP16761-2
I'l DEPUTADO '"YDER BARBOSA

I
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nrERDA ADITIVA

E!I!ENDA l.:ODIFICATIVA

Procura-se assegurar ao eecc-eveaee subst1tuto,

vacância. o direito de acesso ao cargo de t1tuJ.ar, desde que conte

pelo menos doa.a snos na função.-

Assim, o preenchimento do cargo máXJ.mo âea serven

tias se fará preferencialmente por promoção, premiando aqueles que

desempenhem as mesmas funções do tJ.tular por pelo menos dois ence ,-.

Tal prazo tem analogia no Dire1to AdDllnistrat1vo, quando se sabe '

que os funcionários púbhcos concursados adquirem estab1lJ.àade após

dois anos de ex.erc{cio na :função.-

Com esse disposJ. tive se fará j~stiça aos escreventes

SU.bst1tutoa que são quem, na maioria dos casos. efetivaD1ente cuidam.

do andamento dos aarvaçoa notoriais e reg!stra1s.-

.mSTIflCATIVA

Acrescente-se, ...ademais, que d: ~eira ~omo foi redi

gido. o texto atinge inat1"tuiçoes de indieeut1veJ.s propositos SOCJ.a1

que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massae

desprotegidas, geram poupanças, abrem frentes de emprego e dinenuza.m

o desenvolV3.I!lento econômico a SOC1S1.-

Hão á demais lembrar que na manutenção da preV1.dên

C:La complementar priveda, hOJe Já com mais de 6 milhões de trabalhj!

dores e dependentes aSSOCiados, não é equitetivo lJ.mitá-la apenas

e de foma dJ.ferencial para aqueles hgados ao Setõr Púbhco.- O

Estado e suaa empresas possuem a mesma necesIJJ.dade de ra:'tençâo de I

mão de obra espac1alizada que o Setor Prlvado, o que Just1fJ.ca a

fellrlbilidade na concessão de baneftdos.-

o dJ.spositivo cuja supressão á proposta fJ.xa 1:Lmite

de participação dos órgãos e empresas estatais no custeio dos planos

de previdêncJ.a das entidades recbeõee , por elas pe'trccaneâae , esta

beJ.ecendo a patidade na a:ontribuição de empregados e empregadorss,

estendendo a rogra à preV3.dêncJ.a parlamentar._

Além de const:Ltuir I:l8téna cuJo 'tra"tB.II:.snto extrapo

1.a aos pI'l.I1c{pios que devem informar o texto consti 'tucional, Já se

encontra dla discJ.p1J.nada tanto pele Le1 6.435, de 15.07.77, e seu

regulemento, Decreto n2 81.240, da 20.01.78, quanto pelo Decreto n2

93.597, de 21.1.1.86, em vias d.ã ser altera;do por J.DJ.cia"tiva do pró

prio Poder Executivo visando a aperf'eiçoar os dispos1tJ.vos nele ens

dos.

JUSTIFICATIVA

ACRESCENTE-SE AO ARTR. 199 UM § 32, Cm! A :iEDAÇÃO

ABAIXO, E REh-m-~RE-SE O ATUAL § 32 PARA § 42.-

Acrescente-ae ao i tsm II do § 11. do art2. 272 (Dos Ia
postos dos Estado:'jl e do DJ.stri to Federal), mais uma alÍnea pax:a in

cluir nas não-incidências as relações entre as Cooperativas e os Jlle~

bros-cooperadores, como segas:

JUSTIFICATIVA

SUPRIMA-SE O ART. 360 E SEU PAMGRAFO mnco DA SEÇÃO

II CAPiTULOII DO PROJETO DA CO~TlTUINl'B._

EMENDA SUPRESSIVA

" § 3 2 - fica assegurado ao Bubst1tuto, na VSCân~J.B,

o direito de acesso BO cargo de titular, desde que eXe1"9am a função

ne mais de dois enca, 11

III- •••
IV _ •••

V- •••

VI - Legialar sobr-r criação, :fusão, 1.neor;poraç;o

e deemembramento de l'lun:f.cípios.-

EMENDA lP167604
(:J DEPUTADO NYDER BARBOSA

o atua1 Projeto a. Constituição Elubsct"i'to pelo :1.

J.ustre Re1ator, Deputado Bernardo Cabral. em. seu artR. 49, § 42, rape

teT :impropriedade da Carta de 67 ao permitir, em.detrimento da au'ton

mia doa Eetados, que 11. União l.egis18 sobre a criação de l."un1cípios._

Por ou'tro lado ó preciso que se inolua entre

atribuições do Estado, sua competência ae J.eeLsJ.sr eobre matrtria de

eeu exclusivo j.nterasae.- •g o que a presente emenda corrige, COIl1O se impõe.

r.r----------,.."u""..~~.----------_,

l ......_-

EMENDA lP16758-2
(!J DEPUTADO :NYDER J3ARBOSA

~';;'4~ii"j';:;''''''''''
r.;---------,......."...",.,-----------,

Entendemos. assim, que o cidadão a parbr dos

J.6 onOs j~ tem lena capaoidade de dJ.sca~r entre o bem e o mal. e,da

Voltemos a insistir na 'tese de quo a Juven"tu

4. brasileira, mercô do extraordinêírio desenvolvimento dos aeace de

comunioação, adquiriu notável progresso em seus conhecimentos, ampli

ando a sua part1cipação na vida pÚblica necdcnaã.,-.

Nada mais justo do que extender aos menores

4. 18 mos e maiores de 1.6 (dezesseis) anos o direito de voto.

Conetituinte de J.934-. por força da evolução sociaJ., reduziu de vinte

• um para dezoito anos a faixa etária do e1.eitor (art2. 108, caput),

i4ado que persiste nas const1tuições aUbsequentee e vigora na. atual

_ art ll • 147, Caput.-
Da li para cá decor-r-eu meio século, com pro

das lIlOdificações e transfomações científicas 8 eccã.eã.e com um aperf'e _

Qoamento constante nos maios de comunicações, de tal forma que o ind!

rlduo, aos dez anos. já tem conheeimanto muito ~s amplo que um adu1

'to naque1a época.

_ '(:{IM 11!Q.LUA-SE, C~E CCUllER)fuf ~rSI,dv~-
{x/~.JL.{cJ.o.-t o"~X~ ELEITORES OS BRASILEIROS MAIORES DE 16

(DEZESSEIS) ANOS, ALIST/.VEIS NA. PORMA. DA LEI."

JUSTIFICATIVA

INCLUA-SE, ONDE COUBER:

• "OS MENORES DE DEZE:sSEIS ANOS sXO PENA.lliENTE

INIHPOTÁVEIS. FIC.lRDO SUJEITOS As NOIi1!AS ESTABELECIDAS NA LEGISLAl}IO

E3PEOIAL."

JUSTIFICATIVA

A. tese det'endJ.da pela maioria doa Cona"titu1.nte

segundo a qua1. deve ser extendida aoa menores de J.8 anoa e maiores d

dezesseis, o direito polit1CO de votar, ~scudando-se no pnnc{pJ.O da

evolução dos conhecimentos humanos face 80 desenvolvimento dos meios

de comunieação - jornais, rádio a, principalmente, a 'teleX1são, nos

leva a defender, por coerâncJ.a. a redução tan;.bém de sua 1dade para

efeito de imputabilidade panal.-

Aered1temos qu'J a eociedaCie estaria melhor Pr:2,

teg1Cia contra a crJ.Dllna.h.dade praticada por jovans que, sabendo per

fei'tamente diecernir entre o bll'ID e o ma1., são leVados a praticar cIi

mas os mais hediondos escudados na certeza de que não podem ser pllD!

dos por não 'terem atingidos a sua maioridade legal.-

• A ser ertendido ao menor t\.O 18 e maior de 16 o

direito polit1co do voto, nada mais justo e mais coerente, que se a

tribua a êste grupo etério, também, a responsabilidade penal.-

.A. 'tese defendida pe1.a ma±ona doa Conati"tu1ntes, 9Q

gundo 8 qual. deve ser extenãí.de Boa aencree de 18 enee e eereeee de

16, o di.reito politico de votar, 6scudando-ee no princípio da evolB;

ção doa ecnhecãmeneoe humanos reee ao desenvolvimento dos meioa d.a

oomunicBção - ~omeisr rádio a, pnncipalmente, a talev:i.sâo, nos l,!!.

va a defender, por coerênC::LB, a redução tamblfm de sua idade para 13

1'eito de responsabilidade civil.-

Assim, se o brasi1Biro maior de 16 anos pode votar;s8

a muaber BOS 16 anos pode se casar a, consequentemente, obter a lllai,2

ridade oivil; ae o maior de 18 anoa pode 'tirar carteira de habilita_

ção para dirigir ve{cu1os Butomotores; pode tirar sua carteira de i

dentidade; pode tomar-ae :tuncion~rio ];IÚblico; tem responsabilidade

penal, e'se, etc., Por que. perguntamos. não se deve dar a êlo também

a sua responsabilidade civiU

tsto rt o objetivo da presente emenda, tese que -vimos

defendendo desde a abertura doa trabalhos da Aaaembleia Nacional üon
tituinte.- E que eaperamos seja apro:ieitada elos cultos membros de
sa. o SSBO a S st0lllJttizaçao.:"A••.•_ ••

JUSTIFICATIVA

I - •••

II - •••

EMENDA lP16757-4
PJ DEPUTADO rrrpT'R B'RBOsa

dosl

SUPan.!A-SE O § 4R do artigo 4-9;

ACRESCEriTE-SB ao artR. 57 - :ompetência doe Esta

~----------"'.."".."..,',-------------;

EMENDA lP16755-8
I!J DEPUTADO I/YlJER BARBOSA

fJ.13 >?II/?'·Õ"'..""".....·,.."

=- nn.,.u.T1fo:'"~iiO ____,,.__,"....,.,r;;_..,,.......,
<:-~:{:láPé'~(n' lJ-rr;.ILeo]c INCLUA-SE, O11DE CCUllER, ...., I

tIo "510 PLENAMENTE CAPAZES PARA os ATOS DA VIDA. CIVIL OS

CIDADXOS QUE CONTEM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A DEZOITO ANOS."

EMENDA lP16754-0
l" DEPUTADO NYDER llARllOSA
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JUSTIFICATIVA I
A expressão "o Esp{rito Santo é Nordeste ser::. su-j

dene", tornou-se clássioa para identifioar o Estado capixaba coa

ce :p:Cüb~~s :::lc=d.c::rM.::.cc, =:.c=. ;.".:.e c !"oO:!e~ Pú.bll~a ~en"traJ.. se 1.oe~ \

bro de J.D.cluí'-1.o no roJ. dos beneficios destinados àquela região~ I
A sêce c{clice; a miséna endêmioa em que ví.ve a

1llBi0ria de seu povo; as constantes fr..1strações de sareee , etc. a-

tingem quotidianamente o Estado do Esp{rito Sento, o qU3l, eebcee I
esteja geograficamente situado na Região Leste, não apresenta con- !
dições climáticas, de solo, nem de progresso, nem de riqueza, 00::::0 1
os seus :prósperos vizinhos - Rio de JaneJ.ro e liinas Gerais.- !

:Por outro ãeôc , o Esp!rl to ãa."1to nã.o possui n e- ~
nhum órgão proyulsor de sue economia, COJ:i.O a SUD~JE está pare os !
'Estados nordestinos e a SUDAM para os Estados da bacia amazônic~. I

Dinamos que o Esp{rito Santo ó o primo pobre cu o i
filho esquecido da federação b:rasile1.ra; infelizmente para os capd-, I

xabas , na hora do. recebar incentivos 1 alega-se que êle está si"tuado!

na Região Leste (I êle fica de fora.- Mas, ao J.Dvés de parbcipar do I
progreseo e da riqueza da ReBião Leste, êls apresen.ts as ceaaes ca-!

ractenstioas de pobreza vistas em SGUS vâamaee nordGst~nos._ :

Triste al~a de um povo que só quer 'ter condiçõe:a de;

poder trabalhar em condiçoes de igualdade para o progresso do :B::.-n__

8:1..J..

Nada mais justo, portanto, que o pequeno e es~..GCi-!

do Estado do Espirlto Santo sa~a inclUJ.dQ nos benaf{cio.s co~c6:i::..dc:::> •

aos seus vizinhos do Ncrdeatre e do Norta, pelo dispositivo ccneta'eu '

cional previsto na J.etra.2. , do item I. do artll. 277._ -!
.É o que se pretende com a presente :Emenda.-

guinte :redação:

O parágrado único ao artll. 436 passa a ter a se-

E!lEN))A ADITIVA

t.OTo/"u •• "'cot;io _

Compatibilização de redação.

"Mediante so1J.cJ. tação dos Eetadoà ou Uunic{pioa

interesaados, a União devem encarrega%l-'se doa trabalhos demarca

tórios, ca quais deverão ser conoluidos no prazo máximo de dois a

nos, :!J.ndOB os qURJ.S, ee não "tiver sido encontrada solução para a

pendênoia, prevalecerão os llmi.tes existentes q'Uando promulgada a

Constituição de 1.891.-

JUSTIFICATIVA

.JUSTIFICAÇÃO

Há que se aoabar, de uma vez por todas, com as

questões lindeiras entre as diversas unidades federadas B, também,

entre os ltuniclpios brasileiros._

O obj"etivo de nossa Bll1@.1lda aditiva é, justBIIlen

"te, estabelecer U1l1 prazo, findo o quel todas .8~~~~g,cias llmft:t:2,

f'es. estão :res01v.1dao.-

Suprima-se a palavra "públicos" do caput. do artigo 466
do projeto de Constituição da ComiSsão de Sistematização.

EMENDA lP16770-1
1'1 DEPUTAlJO NYDER BA1lBOSA

EMENDA lP16772·B
l'!l 'DEPUTADO NYDER BAíffi05A

-----~· ..............T .... ...J
,.Cu .... ,.OW,••l.,"UI.OW••,lO -,

n c n4"iZ, O

EMENDA )J)ITIVA

I
INCLUA-SE, 61IDE COlmE,: "'-" ~ [T I da C~r /v.Lo ,

tf!-or<~=.
As Autarquias gozam de imunidade tributána no q'4a

respeita o ~eu pe'triJIlônio, sua renda e aos serrlços por eãa presta

dos, mas tal !munidade não abrange os impostos sobre produção e

cJ.rculação de bens, a menos que estes se destinem ao seu patnmô

010.-

J. atual Constitw.ção Federal confere- :imunidade I

tributária às autarquias, no que respeita ao seu patrimõn~o, sua re

da e aca serviços por ela prestados, desde que vinculados às suas fi

nalidades easânciais ou delas decorrentes.

Isto compreende os imóveis de sua propriedede,to-

'-d09 os bGn9 que venham a integrar seu ativo fixo, seu capital, apli

cações financeiras e investimentos por ela8 realizados, bem como to

dos 08 aernços prestados em razão doa obje1:ivos soq quais o ente se

destins.- I

Entretanto - 6 Bobn isso ti pacífica a doutrina 

tal imunidade não abrange os impostos sobre a produção e a circula

ção de bens, a menos que estes se destinem ao" patrimônio da entidade

Com efeito;-r-;lativa:nente aos impostos ditos indiretos, não se admi

te a existência de benef{cios de caráter subJetivo, tendo eetes, ne

cessarimnsnte, conotação objetiva.- E nem polieria ser de outro modo,

vez que tais impostos incidem sobro mercadorias, e a estas se re.l!Ie-

rem, independentemente da qualii'icação dos respectívos titulares que

com e1.aa reah'ZBm operações.- Tais impostos di'Zen respeito ao bu e

oi mesmo, desconheoendo as caractensticaa de seu possuidor ou daque

1.e que com ele transao!ona.

Assim, por exemplo, diz e;:pressamen'te a Lei nS! 4.502

de- 1964, Eôm seu artR. 9R: "Salvo expressa disposição de Lei I as ;i.sen

ções ao IPI SE BEFEREr.r AO PRODUTO e, não ao contribuin.te adquirante.

Contudo, eJll. que pese à clara d~spOSJ.9ão- da l.ei e da

doutrina sobre tal matéria, os Tribunais têm proferido sentenças que

autorizem autarquias a não pagar tributoa, mesmo quando se trata de

impostos sobre produção e circulação, no caso o In ou o IC1.!.- E ain

da qUe. as mercadorias por elas adquiridas não venham a :wtsgrar-elt I

ao patrimônio da empresa.

Queramos roesel'tar que apresentamos idêntica propos

ta à. Comsaio TemáUca do Sistema Tributário,orçmtl.Suto e FJ..nanças qlJ.

em seu artR 8R, inc1so II, 1.etra .!, combinadoj! com o ~ 12 a acolheu

ainda que com um texto modificado._

.. Não sabemos que razões levaram a Comissão Temática,

em seu ProJeto de ConstJ.tuição, a raJeita-la.- Esperamos ue a maté-

~nanças e var~os sta os ..E..a~~••y.~u~~f.O:.:sc:..-"--- _

do :Departamento de Po1:l'oJ.a Federal ou pela J.ntegração ao novo órgão

fedaral da classJ.f'tcação de diversões e espetáculos públicoa.-

JUSTIFICATIVA

At,é que ee delimitem tau par~etros de atuação,não

deve haver' solução de continuidade que J.mpeça o c~pri]jlento dos I
princípios constlotucionais fixados para as diversões e espetáoulos •

públicos.- Assim, á ,.que se d~fJ.ne, em.fase transitória, que ~rgã~

pÚ.blico federaJ. sera responsavel. pelo zelo das novas dlsposiçoes

constitucionais sobre d:l.:versões e espetác.ulos públicos.

Por Último, eaeeecee com a praxe vancutaâa à maté

ria, asseguram-se os direitos adqUJ.ridos de servidores púb1:Loos o

cupantes de ~cargos ezetavcs , pasa{veis de extinção, bem como o ai

reito de opção, de seus atuais integrantes, pela permanência nos

quadros do Departamento de po1:l'cJ.a Federal ou pe1a integração

novo órgão federal de classificação de diversões e espetáculos p.!!

b11oos.-

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP1676B-O
tJ DEPUTADO NYDER BUffiaS A.

_ Justifica-se a inclusã.o doe dispoeitivos em te1.a ,

com o objetivo maior de impedir a ausência de cr;l..térios qu~nentem,

em :rase de transição, a operacionalização das atiCv1dades de claseiq

cação e recomendação de diversões a espetáculos públicos.- Com a re-

-J tirads da alo,ads da Policia Federal a ~tividllda de :;ossifion 50 d,.s
dive:rsõea publicas, insorita na competencia da Uniao, neceeeã-tarà

de novos delineamentos nomativos e admJ.nistrativos para a sua ex.!

cução.-

rr;:';;'D·--i
tçj.;.~

P~.d.... f.O .... II.fIU•• O..'"llo

P2-lM)"'O to

JUSTIFICATIVA

_ Adite-se a seguinte expressão -bem como de seguridade

.eial e de previdência" ao inciso XV do artigo 100 do ProJeto
de constituiç50 dã Comissão de Sist.emat.i2.açno.

,..'."U..'p..,lÇi. -,

Pela import.ância da seguridade social e da previden

cia na economia brasileira e na vida de cada cidadno, em parti
culnr, o Congresso Nacional não poderá, em nenhuma QPortunid'lde,
deixar de acomp;:mhar e fiscalizar as ativJ.dades relativas a es

ses setores.

A redução do percentual de 20~ para 10% (dez por oen

to) funcionará coao elemento moderador das desJ.gualdades regionais,

permitindo que Estados altamente industnalizados contnbuam pera o

fortalecimento financeiro dos Estados economicamente mais fracoa.-

.1US·UFICACP.O

Acrescente-se a seguinte expressão "de previdencia" no

inciso IX do artigo 54 do projeto de Constituição da Comissão de

sistclIlatoização.

JUSTIFICAÇÃO

o setor de previdências é de fundamental importância
na vida econômica e social do PaIs, devendo. pois, ficar sujeito
ã fiscalização da União.

JUSTIPICATIVA

""",.,""",',------------,

OI Acrescentendo-se a expressão "relativo" às pessoas

. pobres na forma da le~ ", garante-se a gratuidRde dcs atos do ~e

giatro Civil. a quelll neo tenha condições de p~gBr por este serviço;

mas apenaa a ee tea;-.

Hão é adlllJ.ss{vel que ee subvencione aquelas que P.2

dem pagar; fi neceeeéraa a eliminação de todos os subs{dios, que são

altamente nocivos ao erário público.-

Se os aer-vaçce notariaia e reg~Btrais são exeroidos

em oaráter pnvado, tendo OUSliOB de :funcionárioS, materiais e inste.

lação, não é poss{vol trabalhar sem remuneração e nem fazer coa qU~
o pod.er público tenha gastoa supérfluos, posto que teria de aubven-.
cioner talos atos. Ainda que 09 serviços de registro ciVJ..l fOBseJll. I

prestados pelo Estado, não haveri; justJ.fieativa para a sua graÍÍrl-

dedO total.--

EMENDA ADI~IVA.

A letra B. , do Inciso III - A CIDADAnIA, do artll.12,

CAPiTuto I - DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, passa 8 ter _8 seglUnte reda

ção:

tlg) serão gratuitos todos os atos necessários ao e-,

xerc{c~o da cidadania, ancâusave os de ne-aa-eea processual e os de

reg~stro C:Lvil relativos às pessoas pobres na forma da leJ.."

~A lP16766-3 .,... ~

~ DEPUTADO NYDER I1ARBOSA

r.rl---"""'---

EMENDA lP16767-1
t: DEPUTADO IlYDER BARBOSA

l'" h E: VI ~-IS.I/L;·cJ=::·"'_,.._'''_.,__==='-- _l

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

EMENDA lP16765·5
l:J DmlTAlJO NYDER BARBOSA

.. I

Emm>A ADITIVA E!lEN'DA SUPRESSIVA

!UCLUlIM-SE, ONDE COUBER~ tttulo X, relatJ.vo às DIS

POSIÇÕES T1UJlSITd'RIAS u, dispasi tivos com as seguintes redações:
I

_ Artll. _ Atá que se insts1.e o serviço público fe-

deral responsável. pela c1assJ.ficação de . diversões e espetáculos pú

blioQ.s, B. oompetência classificatóna da União será exeroida, sem. Oi!

rlÍter de censura, pelo atuaJ. órgão foderal de controJ.e de dJ.versões

públicas, observados os prJ.no{pios fixados nesta Consn:tm.ção.-

Parágrafo único - A lei disporá sobre a criação

- competência do serviço referido no~ deste artigo, regulando

'~proveitemento dos ocuIIantes dos cargos de Censor Foderal, com. a pr.!

servação ds seus direitos, vantagens e retnbuição atuais, facu1.ta.'"l

do o direito de opção pela permanênoia na Carreira :Policial Federal

EMENDA lP16769·B
fi DEPUTADO NYDER B'REOSA

tJ
r,r_~ 'CltOflnt'."'.liiO- _

EMElIDA lJJITIVA I
A letra .2.' do I, do Artll 277 I passa a ter a I

segUinte redação.

IIDois por cento psra aplicação nas Regiões ;oor- 1

te, Nordeste e Esptrito Santo, através de BUE.S J.nst:LtUJ.çõeD OfiCi-1

ais de fomento regional."

SUPRI1lA-SE O artR. 285 do Projeto de Consti

tuição subaorito pelo ilustra Relator, Dep. Bernardo Cabral.-

JUSTIFICATIVA

No nosso entender havena uma verdadeira cor

rida sobra as instituições f~nancoiras privadas a, mesmo, nas ofi

oJ.ais, caso a União Federal não ss responsabiliza.sso pelos depósi

tos ou pelas aplicações %to sistema f~nanceiro naeional..._

E isso representaria um desastre o sistema

nacional. do poupança.-
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EMENDA lP16773·6
[ll DEPUT.!DO NYDER BAJUlOSA tJ!1;;'''=:J

flAji;';J!7J

cipal fulcro da boa distribUição de renda eM alguns parses mais

desenvolvidos do mundo, como o Japâo e a AleManha. Nos menos d!:

senvolvidos não se pode prescindir da intervenção -dc Estado p~

ra investimentos que não "POSSarl._ ser enfrentados pela iniciativ~

privada ou com a sua participaçao.

ElI1ENQ~!()}78·7 ...,, _
[ll Senador Constituinte ODACIR SDARES I tJ ;;~". --]

PLEN1\q,IO

'''''''~''''''~-------------,

"Art. 425 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Inclua-se no artigo 425 do ProJeto de Constituição o s~

quinte parágrafo:

Por outro lado, tornam-se necessárias realizações some.:!,

te. factíveis pelo Poder Público ou com o seu concurso, sobr~

tudo nas faixas dos serviços.

o próprio Projeto, em seu artigo 259, IIr "a",
determIna que lei corrrplementar estabelecerá normas gerais sobre de

finIção das bases de cálculo dos impostos discrJ.minados na constl
tuição. -

FoI, portanto, seguIda a sistemática de que
texto do Projeto não cuidaria desse tema.

Oesse modo, não se justifica que o parágrafo 10 do

artigo 272 retome a matéria, fixando normas gerais sobre base de

cálculo do IeM. O certo seria s11erc1ar sobre o assunto, na área do

ICM, como ocorre com os demais Impostos, permitindo ampla autonomia

à lei complementar editado ccn fundamento no artigo 259.

Suprima-se o parágrafo 10 do artigo '272, relativo
à base d~ cálculo do ICM.

JUSTIFICAÇÃO

E;~-:;

tJ?!';8fEJ
Constituinte ALU:rZIO eA."1POS

A nossa propos·ta objetiva a consolidação de urra econ,2

mia que realmente cOl'lpatibilh'e a livre .J.niciativa ccn um ca?~t~

lismo modernizado pela prestação de obrigações eceaaas ,

Emenda Aditiva

EMENDA lP16775-2
l"

A proposta objetiva permitir ao Governo a possibili

dade de, mediante lei complernentar, utilizar, além da Caixa Econ-ª.

mica Federal, as demais instituições financeiras oficiais federais

na operacionalização do Fundo Nacional de Seguridade Social, de

acordo com conveniências futuras e peculiaridades regionais e set~

riais que venham a ocorrer. Visa, ainda, harmonizar o tratamento di.,!!

pensado ãs instituições financeiras oficiais federais na aplicação

de recursos públicos em programas do Governo.

"Art. 4BG _ caberá às instituições financeiras oficiais federais

assumir as funções a que se refere O" art. 337 desta

co~stituição, nas condições e prazos fixados em Lei

complementar. n

JUSTIFICAÇÃO

Dê-se a seguinte re"lação ao artigo 4SG do ProJeto de

constituição:

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

Constituinte ALutzIO CAMPOS

EMENDA lP167744
f:J

Plenário

rr';~~~~

lIT!Y'~ãJE)

Nas áreas possuídas pelos índios, o controle do

espaço aéreo, dos recursos hídricos e das riquezas nacuxaa.s do

solo e subsolo é exercido pela União, que poderã explorá-los

através de órgãos da administração daxece e indireta c:u em ass,2

ciação com pessoas físicas ou jurídJ.cas nacionais."

Excluam-se, no 1 tem V do Art. 12:

guem:

Art. 417. _

E;;~":J

[Çj';'.vllJ

1lArt. 424 _ ••••••••••••••••

Suprimir o parágrafo 31i!, do artigo 424, do Projet_o

da com í s sâo de SIstematização, cujo texto é o segul-

1\.rt. 407 - •••••••••••••••••

1\cl:'cscente-se ao caput do artigo 407 ° parágrafo ú91

co com a scquint.e reuaçâo. '

sociedade"

a) a expressão "pelo casamento ou por união está

vel, baseada na igualdade entre a. homem e -

mulher". '

b) as alíneas 8, b, c e d,

._-,- nu...'oic... ,.. IOflU.CO..' .... -,

JUSTIFICAÇ1\o

Ambos os dispositivos cuja supressão propomos tratam de

materia de interesse SOcial, mas EJUe deve ser disciplinada a ní-

vel de legislação ordinária.

JUSTIFICAÇÃO

§ Jg - A polIt1ca indigenlsta ficará a cargo de ór

gão próprIo da administraçl3:o federal, que executará as diretrizes e

normas definidas por um Conselho Dellberatlvo, composto de forma pu 

ritária por representantes das populações indígenas, da Únião e da

Suprimam-se o § 29 do art. 417 e o art. 423 do ProJeto de

Com;;tituição.

Não é próprio do texto constitucional tratar do as

sunto contemplado no dispositivo cuja supressão é objeto da prese.nte

Emenda. Em nosso entendimento, a matéria deve ser mais adequadamente

considerada no âmbito da leg!alação ordinária.

A matérIa se encontra melhor tratada nos dispositi
vos apropriados, isto é, T1TulO IX, CAPíTULO VII -

... USTIFICAÇAo

EMENDA N9

PL.d~"'C~"''''O'.UacOM''''''

fi r10n5rio'"

LHLllDA 1\DITIV1\

Dispositivo Lr:1cndado: Artigo 407

le Coostitulção,

I:e,

EMENDA lP16782·5
l!J SENADIJR 'JDACIR SOARES

rr";;~:J

CIU"~~

53.... No caso de falec.i.mmto de filho, ê ass~ado aos avós o direIto ii.
visita dos netos rrenore5 que ficaran .sob a guarda. do OOnJuge remanescente, ou
ausência deste últin'o, de quem os tiver sob resp::>nsabil.:idade.

l\crescente-se ao Art. 417, Título IX, Capitulo VII - D<1 fDtnÍ.lia, do l-lcnor

e do Idoso, ProJeto de OJnstituiçiio, o seguinte pacigrafo

A Emenda ora submetida ao crivo apreciativo dos Constituin
tes objetiva remover alguns éibices mais resistentes Que se têm a;;

teposto à efetivação de uma justa e arejada reforma agrária.

Por consubstanciar um reclamo dos mais veementes de amplos

segmentos da população brasileira, temos confiança no acolhimento
desta ProposIção.

Justificação:

No caso de rnlcc1ncnto, basea qoo genro ou nora ~cnlt1l pequcoo c~tr<:lIcc1

nentc can os avôs de seus filhos, por parte do cônJuge falecido, para que Úlpeça

ou dificulte o convívio ou, Sl:I11?1.esrrente, as visitas dos netos aos seus avós, sem

C}\J:! o ütu~l código Civil ofcrccn tm sllIXlrl::c oon cJcoflnItlo que lU1tl..1rC' 1I11 rccnr-o (lar

via JIXIiCial..

O l'roJeto COnstituição, que: colheu 5UJCStõcS do. p:pOllm:.'in no t"rrftnrJo
nacional, proJcto esta de inlclativa elo Senado, al:ravés da cceuesãc de COnstitui

ção e Justiça, recebeu várias ptqlOStas de reparo na futura Constituição desta Ia-,

cuna do COO190 Civil, cif:anàa vãercs casos de avôs que ie viram privados da visi

ta dos netos, por sin'ples capricb::l de gne.ro ou nora, vitimas tPe intrigas urdidas
nas relaçÕes fanúliares.

Os avóS têm~ vários can relaciio aos filhas de seus fillos, Yo/flJfl
VI?: deveres inp::>sl::os pctc lei nora! da sociedade, OS netos são seus hardcir.Óslnfffll=
rais, e a eles cabe tamb2t1\ precedência de guarda, no caso de- falecimento dos pais

00 menor, caso de orfaMade, portanto a eles deve ser assegurado o direit:o de vis!

ta e o:mvivêncla.
Esta aTEnda, se aceita, vida fortalecer as relaçêes f.amiÜares, e o CC!!!

prcmlsso que deve existir entre os JreI'lbros, pr.incipaJ.nen~e dos Jovens can seus él2.

~~-, ~a-~l~'êI;;;~:;se; ~~~s.

Justificação

Por mais que seja a obrigação social de proteger e re~

peitar as nações indígenas, não devem elas ficar isentas de obr,!
gar;ôes maaorea de interesse nacional nas ãreas em que exerçam a

sua posse. Ao contrário, constitue obrigação do Estado defender

as riquezas naturais, notadamente os recursos hídricos, as r~

servas minerais, a flora e a fauna contra qualquer tipo de at!.

vidade predatõria.

§ 72 - O Decreto de desapro~~iaçilo implicará imedia ta imis
são na posse do bem desapropriado Se,'por sentença judicial, viere;

a ser considerados inexistentes os requisitos Que fundamentaram a de

sapropriação, a indenizaçilo da propriedade desapropriád<l terá por ba

se o valor do mercado e far_se_á em dinheiro. -

Jncfue-se no art. :318 o paragra fo 7;, nos termos que se s.!:,

,JUSTIFICAçno

Dai a necessidade de as preservar.

EMENDA lP16776-1
tJ Senador ODACIR SOARES

I: plenário

Art. 303 _ O Estado poderá intervir no domínio econõm!
co, inclusive em regime de monopólio, para eeensee a imperativo
de segurança ou a relevante inte=esse nacional.

Parágrafo único _ são vedados o subsídio estatal e

aplicação de recursos públicos a fundo pez-dadc err sociedades de

economia mista, fundações e empresas que devem :UT)cJ.ona:r segl...:l

do as regras e costumes da economia de mercado.

- livre iniciativa r
11 - valorização do trabal1)o hunano,

111 _ propriedade privada com função social,

IV - defesa do meio aIl'biente r
v - estímulo à organização e funcionane"lt:.o àe. e;r:-...resa,
VI - eliminação das desigualdades regionais e sociais

o que importa fundaI"entalmente a todos é uma boa qual!
dade de vida mediante a pacífica superação das desigualdades

chocantes. E a empresa comunitária já vem funcionando cono pri~

Art. 304 - Lei complementar, além de disc~plinar a a.n

eervencâc do Estado no domínio econõmico, disporá sobre o Est~

tuto da Empresa, com observância d'os seguintes princípios:

ai participação, estabelecida no art 301 J

b) preferências que devam ser asseguradas às empresas

nacionais para exploração de águas, energia e riquezas do subs,2

lo;
c) vedação de trustes, cartéis, monopéliJls privados

qualquer outra forma de abuso do poder econômico,

d) diVUlgação das atividades e resultados de empresas

controladas por estrangeiros, pessoas físicas ou Jurídicas, d!
reta ou indiret'amente.

Parágrafo único - Dependem de prévia autoriza(;,do legi~

lativa, em cada caso, segundo o que a lei compler::.entar determ!

nar:

I - a criação de entidades da administração indireta e

suas subsidiárias

II - a participação em empresas privadas ou em suas suE.
sidiárias.

Art. 301 _ A livre iniciativa, inclusive para explor,i!

cio da propriedade privada, será exercida com a participação

dos empregados nos lucros e na administração da er-pxeaa ,

ti 19 - A participação nos lucros não será inferior a

vinte por cento (20\) do resultado liquido anual, distrlbuindo_

.e a metade 130 seu valor aos empregados, em 'lotas do capital s.f!:

eial.
§ 29 - A participação na administração será efetuada

através de representação dos empregados, por eles livremente e~

Colhida.

"Art. 300 - O pleno emprego e a exfs cêncí.a digna, m.ê.

diante justa distribuição de renda, sem discriminações nerr pr!
vilégios, constituem objetivos prioritários da orcem eeenôn-ãea ,

a serem conquist.ados com observáncia dos seguJ.ntes pr-LncIpa.oe ,

o grande suporte da democracia deverã ser essa filos,2

fia de aeão que Já está contribuindo para mudtr defJ.nitivamente
as tradicionais características do capitaliSlno liberal e do mar

xismo revolucionário. ' -

Inclua-se, no Capítulo I, do Título VIII - DA ORDE"!. ECQ

NOMlCA E FL~ANCElPA - matérias conexas - eencceeaeec-ee d!:

mais, como primeiras disposicões, as seguintes

Art. 30Z - E nacional a empresa constituída e sediada

no Brasil, com capital e sob incondicional control; decisório

de brasileiros, domiciliados no Pais, pessoas físícas ou Juríd!

ces ,

O principal obJetivo da emende é assegurar eI!' disposit!
vos constitucionais o princípio do entendir.>ento e harmonia en

tre os fatores da prOdução - capital e trabalho - com o propós!

to de, ao longo do tempo, tornar superados os conflitos que se

vêm agravando entre as categorias sociais.

F.menda Modificativa

JUSTIFICAÇAo



Assembléia Nacional Constituinte e 1753

Infelizmente, a constituição autoritária de 1%7
extinguiu esse dispositivo, freando bruscamente o desenvolvi

menta nordestino e transformando o Banco do Nordeste, de banco
de desenvolvimento. em simples banco comercial.

Para corrigir essa injusta situação propomoS que •
• durante o prazo de 30 anos, seja recolhido ao é3NB 3% do Orça

mento da República, período durante o qual deverá ser capitali
aaoc o Fundo sugerido. -

Parâgraío único - O nSo cwnprinentc pelos Lstado'Õl e

lIunic!pios de suas responsllbilidac1cs referentes ã proteção

do meto-cnbtcnt,e ll'lplicarâ en- sanções eccnêmí.ees pelo Gover
no roderal, na fanna da lei.

1\ deveseeçêc acelerada do rlcio-amb;l.entc, a drstrui

ç-ão de vnlicso patrimônio genético, a drgrada"i'âo da qualidade de

vida, tanto n6 rscão urbano quanto rural, demandam urna legislação

rlgorosn e ntualizmla, com o obJetivo de garantia 5-; gE>rnç'õc<; fu

turas um IIlcio-.uubiente sadio e equilibrado.

EMENDA 1P16783-3
l:J SENADOR ODACIR SOARES

[li PLEmlRro

VIII - a epeecfaçãc , para fins de registro, da Le-,

galidade da acumulação de cargos e das concessões

iniciais de aposentadoria, reservas. re formas
pensões , ressarvacas as melhorias posteriores."

JUSTIFICACi\O

A exclusão da reserva dos militares do exame do
Tribunal de Contas da União é fato que constitui privilégio injusti
ficado.

Com efeito. desde a Constituição de 1946 tem-se
omitido do texto da Lei Maior o instituto da passagem para a reser

va, por parte dos militares, deferindo-se a aprec!ação do Corte de
Contas somente para o momento da reforma

Ora, é evidente Que a transferência para a reserva

já confere ao militar diversos beneFIcios financeiros, sem Que tais

acréscimos sejam analisados no momento proprio

EMENDA lP16790-6
Constituinte JOSE CARLOS VASCONCELLOS

Plenário da Assembléia Nacional Constituinte
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Dê-se ao art. 407 a seguinte redação:

o exame posterior poderá tornar-se inútil face

impossibilidade de serem restituídas as quantias pagas "a maior pelo

Poder Público.
Dê-se ao artigo '270 do Projeto de Constituição a

seguinte redação:

Art. 407 - O melo ambien ..e ecologicamente equilibrado
constitui condição indispensável de saúde e bern-e s t ar- coletivos,

devendo os poderes públicos e a coletividade prateg::'-lo para

presentes e futuras gerações

JUSTIFICAC1iQ

o conceito de meio ambiante como "bem de uso comum
e ObJeto de "direitos coletivos", tal como proposto no Projeto, e
ambíguo e impreciso, favorecendo a interpretação desenco .•tradas

o que convém evitado, sobre tudc , em texto constitucio .aI

----------,..,",."" ...','---------

lÍo4
Art. ,!.kI:1f ••••••• ,

Além do mais o tratamento conferido aos militares,

atualmente. é privilegiado em comparação com aquele concedido aos

servidores civis que. ao se inativarem, têm os respectivos processos

subme t i dos ao crivo do Tribunal de Contas.

IIncluJ.r no Titulo r r , DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMEt>.TAIS, Capitulo

I, DOS DIREITOS I"'DIVIDUi~IS. Art. 12, rncaec :IV, A LIDLRDADE, Letra

E.. a expr-eaaâc ,

., .; a Lea, não poderá inpedJ.r o Lavee e}:ercicJ.o de

pt'ofJ.ssões vJ.n~ul~das à expressão daxet.a do pensamento

e das artes

Art. 270 - Compete à União Instituir Impostos sobre:

I _ Importação de produtos estrangeir~s;

II _ exportação. para o Exterior, de produtos nacio-

nais ou nacionalizados;

III _ rendas e proventos de qualquer natureza;

IV _ produtos industrializados, e

V _ operações de crédito, câmbio e seguro, ou relat!

vas a títulos ou valores mobiliários.

§ 1" - E facultado ao Executivo, observadas as co11
dições e limites estabelecidos em lei. alterar as alíquotas dos
impostos enumerados nos itens I, II, IV e V deste artigo.

§ 2" - 00 imposto que trata o ítem In, inclusive

multas, quando devido por pessoa jurídica, 50% (cinquenta por
cento) serao destinados à subscrição de quotas de rundc Público
de Inv-estimento do Norte e Nordeste, sendo metade em nome da pes

soa jurídica que recolher o imposto e metade em nome da União,
para aplicação em projetos considerados de interesse para o de

senvolvimento econômico social dessas regiões-a

§ 3" - O imposto de que trata o item IV.

Pi1l";j''''l''ilfo Ilmr-o - r vedada a pr-op-a e-anda comer-cr a L, ve

lar\..'!. ou cscen-u.va , de r-ed i.camen toe , forma0;; de trata:

mento de sdúde, tabaco, bebadas alcoóll.CdZ, tÕx.!.co:J e

agro tóxl.cos •

JUSTlrrcAç1\o

,JUSTJ:FIC;"T:IVA

Esta emenda coneubstiancc.e , em seu texto, norma des tn.nada

a xeveacax-ue de larga repercussão JuridJ.co-socJ.al

t eVl.de~te o senta.do democrátl.co e liberal da proposta,

I - Será seletivo em função da essencialidade dos
produtos, e não cumulativo. compensando-se o que for devido
cada operação com o montante cobrado nas anteriores;

11 - Não incidirá sobre produtos industrializados'
destinados ao Exterior.

A emenda l.nclul. os tóxJ.cos no rol das prol.bJ.ções

pub Lacadade , por conaadenâ-Lca tão ou mai s 1I0CJ.VOS quanlo os

.•maJ.s i.teus ca rcdca no pariígr<lfo.

EMENDA lP16785-0
tJ sr:N1\.D'Jn ODl\.CIR SOI\RES

PLENJ'i.RIO

da

de-

que se mostra em plena harmoma co-n o ideá:::-io do pensamento geral

desta ns.semb.Lêa.a Nacional ConstJ.tuJ.nte, ancãus rve removendo parcJ.a1men.

te o entulho au:torJ.Lário da dJ.t.adura, dentro do qual o neceecc-r.ea nQ

972, de 1969, baJ.xado pela Junta rnJ.ll.tar que empolgou o poder naquele

ano, cons ea eua una das maa.s grJ.tantes regras do rigJ.me de exceção

Plenárl.o,

§ 4" - O imposto de que trata o item V não incidi
rá sobre operações de crédito, quando reiatIvas à circulação d;

mercadorias, realizada para consumidor final, referente ao dis
posto no item I do § 102 do art. 272 •

§ 512 - Na cobrança de crédito tributárIo e nas

causas referentes à matéria fiscal, a União será representada ju
dicialmente pelo órgão jur!dico do Ministério da Fazenda. -

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

A aplicação (25% do imposto) das quotas do Fundo Pú

blico para Investimento no Norte e Nordeste, subs~ritas em
da União. signi fica uma inovação, que moderniza os atuais Fundos

(FINOR e FINAM), pois permite ao Governo da União, que abrIu mão

de um imposto, intervir de maneira mais racional na economia, pr2,
movendo aplicações Que possam corresponder ao melhor interesse s,2.

cial

Ao esvaziamento político-institucional da SUDENE,
no regime autoritáiro, se seguiu o processo de debilitamento eco
nõmico-financelro das Regiões Norte-Nordeste. Inicialmente, ex:'
tinguiu-se a participação do Nordeste na receita da União, nos

termos da constituIção de 1946 e da lei que instituiu a SUDENE
Depois, as sucessivas alterações no mecanismo de IncentIvcs r.í s

cais, com a redução dos percentuais que lhe ca'biam nos recursos'
do sistema 34'/18. Com o PIN e o PROTERRA, aqueles percentuais r.!!.
duziram-se à metade.

Entendemos, por isso, indJ.spensável a -restauração dos

incentivos fiscais somente para o Norte-Nordeste.

Nesse sentido, es tanos prcccndo uma nova sistemática

dos incentivos fiscais! relacionados com o imposto de renda, das

pessoas jurídicas.

00 imposto de renda. devido pelas pessoas jur!dicas.

50% (cinquenta por cento) destinam-se a subscrição de quotas de
Fundo PúblicQ de Investimentos do Norte e No:rdeste, para aplica 
çãc em projetos considerados de interesse para o desenvolvimento'

econômico e social dessas regiões. sendo:

1 _ 25% (vinte e cinco por cento) do imposto devido p..!
ra subscrição de quotas em nome da pessoa jurídica que reco-

lher o imposto e

2 _ 25~ (vinte e cinco por cento) do imposto devido p.!!.

ra subscrição de quotas em nome da União

Observe-se o ca-ráter compulsório do destaque para in

vestimento, a ser efetivado pela pessoa jurídica. com base no im

posto de renda devido. A nossa emenda torna obrigatório o dest.,!
que dt!"'""'50% (cinquenta por cento) do imposto e multas, o que, de

certa forma. restaura a sistemática original de incentivos fis

cais, quando a Região Nordeste e a Amazônia se beneficiavam de todo
o volume de recursos provenientes das deduçõesapara inves.timento.

A aplicação (25% do imposto) das quotas do Fundo. Pú-
blico para Investimento no Norte e Nordeste, subscritas em nome

das pessoas jurídicas que recolherem o imposto, deve obedecer
mesma sistemática dos atuais FINaR e FINAM, conforme a lei regu 

lar.

Entendemos que a emenda contempla tanto o fortaleci

mento do sistema produtivo nordestino. objetivando, sobretudo, to.!
nã-fc mais eficiente. como também, em termos mais abrangentes, a
redução da pobreza, do desemprego, e da desigualdade entre pes

soas e :regiões.

cr;;:~'~"~
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Parágra fo Ilní cc - Os fundos existentes na data da
promulgação desta Consti tuição:

a) - Integrar-se_ão. conforme dispuser a Lei,
Orçamentos da União;

b) - Extinguir-se_ão, automaticamente, se não forem
rati ficados pelo I:ongresso Nacional no prazo de dois anos.

JUSTIFICATIVA:

O Brasil é um milagre de unidade cultural. religio
sa. de linguística e de costumes Nós, os representantes do povo
brasileiro, temos a obrigação de preservarmos essa unidade e de

corrigirmos os erros existentes, a fim de legarmos. aos nossos

filhos, um País mais justo e melhor do que-c atual

Os maiores óbices a essa unidade seo as disparidades
regionais que dividem este País em duas metarres bem distintas.

uma pobre e outra com características de País desenvolvido

Todos os índices econômico-sociais comprovam essa

assertiva. Entre outros. podemos citar o da renda interna "Per
Capita" que estabelece para o Distrito Federal. São Paulo, Rio
de Janeiro e Rio .Grande do Sul os valores de ces 20 955,21; ,
Cz$ 19.752,12; Cz$ 15.660,59; e ces 13.935,49 respectivamente.

Enquanto que para o Piauí, Maranhão, Paraíba e Ceará. esses v.!

lares caem para cas 2 482,68; Cz$_2.891,48, Cz$ 3.2:'1.16; cas
3989,63 respectivamente (ver anexo). Isto significa que
quatro Estados mais pobres a renda interna "Per Capita" é
mente 18% da renda dos quatros mais ricos.

É importantíssimo, portanto, que se crie um Fun

do que venham estimular as Invereõee na economia do Nordeste,
a região mais pobre do país

Acresce que a Constituição de 1946 estabelecia,

pelo Art. 198, § 12, que 3% do Orçamento seria aplicado ao co.!!
bate a seca. aaseado nesse dispositivo a Lei 1 004, de 24 12.
49. estabeleceu que 0,8% fosse aplicado no BNE, o qual oaaecu

ter, com esses recursos, uma expressiva atuação no desenvolvi
mento regional.

Dê-se a seguinte redação ao Art 464, do Projeto de
Constituição elaborado pela Comissão de Sistematização:

Art.1464 - Durante o perIodo de 30 anos, 3:1: do Orça
mento da União formarão um Fundo rotativo gerido pelo Banco d~

Nordeste do Brasil S.A. e Banco da Amazônia S.A •• para promoção
do desenvolvimento regional, através da sua aplicação em emprés-
timos. .

Plenário da Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA lP16789-2
('J Deputado JOS< CARLOS VASCONCEII 05

r,r------ 'L.~l~I.'u~I".O""'••~I"'.

l:--;;~""~

fJ13;';BfY7J
lUTO/''''Tl,,,,~10-- ~

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITJ:VO EHENDADO: ARTIGO 323

.supri~a-se o artigo 323

Bntendemos, assim, ser da mais alta Justiça a inclusão do
parágrafo ora proposta.

JUSTIFICAÇÃO

A concessão de terras e recursos financeiros subsi- \
diados para a implantação de empresas agropecuárias nas regiões de
fronteira não constitui matéria de texto constitucional.

PLENJ'iJUO

Art. 138 _ O controle externo será exercido com
o auxilio do Tribunal de Contas "da uníuc , ao qual

compete:

Acrescente-se ao Art. 324 do ProJeto de Constituição o se

guinte parágrafo
Parágrafo único - Lei especial estabelecerá Plano para as

diferentes reqiões do Pais, objetivando a promoção de uma política
rural e urbana de forma a estimular a fixação dos trabalhadores ru

rais no campo, garantindo-lhes condições adequadas para: sua permanên
cia e acesso ã terra. -

Dê-se ao item --g]!.f; do art. 1.58 a seguinte redação:

EMENDA lP16786-8
~R ODACIR S'1ARI::<;

J\. polltica urbana deverá ser harmonizada sem a polItica ru

ral de forma a fixar o trabalhador ã terra, levando o conforto da

cidade ao campo. t preciso oferecer aos habitantes marginalizados ccn

~ dições dignas_ e humanas de SObrevivência. -
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produto de taxas cobradas em razão da ut.ilizao;ã':) eãe'eave Q.l po'tenc.!.
aI das ecccvaes , -ferrovias e-ecuavães e das ins'talações rodov1.ãr].~

as, ferrovJ.árJ.as ;-portuárJ.as e eercpor-ruár-aas ,

Parágrafo Ilnaco - A lei, de que trata este ar't"1.go, est~

bej.ecer-â os cr-; t êracs de r-eper-ec.ç âc dos rec~rS~5 ::~ Fur-de de r'anute,2

ção do saere-e '.ec::.o,al de 7ra-5~=r-:e cbser-ve t ãc c ~~. -=.: ce e"iCarg:J5

e de r-espensae ...Ladede da UnJ.ão. dos Es-rado s ecos '11..:-:;.cíp1.0S no men

cacnecc s ae'ce-a ,

EMENDA lPl6802·3
fi DEPUTADO cose GERALDO

..IUOIO/COII'"llol• .,<OIl'.,lo
PLEN~RIO

EMENDA ADITIVA

t!ispcsJ.tJ.vc Emendado - art~go 2'51

f'TJ~'~~"~

rrw'~;;;J

que a data da promulgação desta Constituição, contem. pelo menos , cin

cd anos de servrço público"
Do exposto é de 'ler que num momento em que se procura anp Lf -,

ar o leque de direitos a toda sociedade, não pode e nem deve p~osperar

essa lacuna Que restringe as já poucas garantias do servroor publico,

o que de logo, garante o interesse social da proposta, que vem enbas a

da na doutrina e consuetudinariedade

f'TJ~";~=;J

flfli';fliJ
CONSTITUINTE ALDO ARANTES

05 contratos de risco são ilegais e inconstitucionais, pois ferem a

Lei 2.004, ele 03.10 53, resultado da campanha popular "O Petróleo é Nosso" e
o artigo 169 da atual Constituição. conforme atestam vários juristas como

Pontes de Miranda, Afonsô Arinos, Euzébio Rocha, dentre outros

Esses contratos ~o trouxeram quaisquer benefícios ao PaIs nos seus

doze anos de existência, ceminvestimentos insignificantes, sem qualquer con
tribuição tecnológica. -

E:MENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 432 do Projeto de Constituição.

No Artigo 310 do Projeto de Constituição incluir o seguinte parágrafo'

"O monopólio deSCrito no caput inclui os riscos e resultadQs decorren

tes das abvidades ali mencionadas, ficando vedado à União ceder ou concede-;

qualquer tipo de participação, em espécie ou em valor, em jazidas de petró
leo ou de gás natural, seja a que pretexto for"

JUSTIFICA~Ao

Dê-se ao artigo 432 do Projeto de Constituição, a seguinte

Emenda Adi ti 'lia

Dispasl tivo emendado Artigo 310 do Projeto de Constituição

E.MENDA

redação

A sociedade pluralista brasileira anseia por uma const í tuí-,
çãc democrática, capaz de instrumentalizar o aperfeiçoamento de suas

instituições para garantir o respeito aos direitos individuais, ao te,!!!

po em que ccco ícte um sistema de govet:no moderno e progressista Para

tanto, deve a Assembléia Nacional Constituinte agir com discernimento

e acuidade, refletindo no texto da Carta Magna os princIpios salutares

para atingir aquele desiderato.

O que não se pode, nem se deve é, a pretexto de corrigir dis

torções históricas, ensejar o cometimento,de injustiças, trazendo par;

o texto disposições falso-moralistas, fruto da irresponsabilidade dema
g~~a -

O Que se objetiva com a redação dada ao artigo 432 do Proj~

to de Constituição reflete exatamente essa tendência de alguns extre _

mistas que desejam extravasar os seus sentimentos antagônicos da convI

vência social, para tentar confundir a opinião pública com medidas co.!

méticas, sem profundidade moral ou legal.

É de se ressaltar que o exercício das mais altas funções ex~

cutivas, em qualquer nível ou esl"era de poder, se constitue em traba 

lho de extrema responsabilidade, Que enseja o desgaste permanente • de

ordem física e psíquica, afora os transtornos emocionais e o abrigató
rio abandono da família e do lazer, bem cama da atividade individual

produtiva.
Ademais, vale dizer que a dedicação de tempo integral e ex 

c.lusiva à chefia do executivo, faz com que, efeti/amente, o seu ocu

pante deixe todas as suas atividades produtivas, com O abandono,de fa

to, da sua profissão e de seu patrimônio

É necessário salientar que em todo o mundo ocidental, a prá

tica de concessão de um subsídio de t'epresentação aos que se situõ:ram

no ápice das responsabilidades maiores do executivo é rotineira e não

comporta discussão. Independente do' sistema de governo, seja parlamen

tarista, presidencialista ou monárquico. a prática concessiva da repr!!

sentação pós-exercício do cargo tem até maior amplitude que a sistemá_

tica adotada nas constituições anteriores portanto. o exemplo da In 

glaterra, da França, dos Estados Unidos e da Alemanha, para citar al

guns, vem ao encontro da proPosta de manutenção de tão salutar e justo

princípio
A infeliz restrição à percepção de tão irrelevante vantagem

não deve prosperar, não só pela sua inconsistência, como pela demago 

gia e oportunismo como se apresenta. Deve, isto sim, ser peremptoria 

mente afastada a hiPótese, para se restabelecer o texto historicamente

asse~tado e moralmente_ aceito a nível universal, garantindo .~m lado

a desnecessidade do governante na aferição de vantagens ilícitas no

decorrer do seu desempenho no cargo e, do outro, permi tlndo uma com =
pensação do esforço e da dedicação integral dos que tiveram a rara

honra de velar pelo bem público e pela paz, prosperidade e tranqUill

da de de todos os seus governados.

Art. 432 - Fica extinto o pagamento de subsIdias e de demais
benefícios dos ex-Presidentes da República, ex-Governadores de Estado

e de ex-Prefeitos Municipais, obtidos em função do exercício de eenca,
to, desde que seja detentor de mais de um cargo público.

JUSTIFICAC1l:0

PLENARIO

EMENDA lP16805·8
['J

r;r----------"'.."."....,,',-----------,

Art São estáveis os atuais servidores da União, dos Es

tados e dos MUOl.cípios, da Administração centra1J.zada ou autárqUICa~

que à data da promulgação desta Constituição contem, pelo menos,dois
anos de serVlço pübllco

Parágrafo Unico.. - Os servidores atuais que contarem me

nos de dois anos de servlço efetivo não poderão ser destituídos de

seus cargos, senào por sentença jucllclal ou inquérito adminIstratIvo

Há, inegavelmente, uma injustiça ao se estabelecer o insti_

tuto da establl1dade de forma automática e indiscuminada para o tra

balho urbano e rural, artigo 13, item I, do Projeto de Constituição,

e, ao mesmo tempo, se restringir as formas e condições para o usufru_

to do mesmo instituto para o servidor públlco.

É de se inferir que esta proposição adltlva ao texto consti

tucional visa sobreModo restabelecer o equilíbno e corrigir d;Lstor -=
ções hlstoricas. entre os trabalhadores em geral e 05 trabalhadores P.Q
bl icos garantlndo a plena justJ.ça social, estabelecendo uma pandade

entre os direitos de todos aqueles que constItuem a força motdz do

desenvol v~mento nacional.

Histor!êamente todos os textos constltuclonals trouxeram no

seu bojo outras possibl1J.dades de aqUIsição da estabilldade ~ndepen _

dente da forma de ingresso no servlço publico. A Constituição de 1934

em seu artigo 169 dIspõe. Artigo 169 • Parágrafo Único - "05 funciQ

náTlos que contarem menos de dez anos de serviço efetivo não poderão
ser destituídos de seus cargos, senã{l por justa causa ou motivo de i!l
teresse publIco"

De forma dlVersa, porém, com O mesmo objetivo e inserido na

Constltuição de 1946, temos o artigo 188 _ llSão estáveis.

I - •

II - depois de cinco anos de exercício, os funcionários pú
blicos nomeados seM concurso

Seguindo a tendência l'llstónca e consagrando o aspecto con

suetudinario, com multa sabedoTla o Congresso Nacional promulga a Cons

tituição de 1967, onde o princípio da garantia do direito de permanên

cia no serviço públlco independente da modalidade de investidura, o

qual, se identiflca "ipse literis" com a propos~ção ora apresentada o

que se pode constatar com a transcrição que se segue
Artigo 177 - •

)2_12_ •

9 2 - 211 - São estáveis os atuais servidores da União, dos E.§.

tados e dos MunIcípios, da Administração centralizada ou autárquica ,

Art:l.go 261 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ lli' - .

S 2li' - ••••••••••••••••••••••••••••••• ,

§ 3li' - A uruâo , os Estados e os l1umocípJ.OS poderão

ans't atuat- fundos ou contas especaaa.s para assegurar a manutenção, a

restauração, a conservação e o melhoramento das r-e spec'tavaa l.nfra-es

truturas e dos equ apamentos do setor transporte, na for-e-a da Le a ,

o fortalecimento dos direitos e garantias individuais é
por demals destacado no texto do Projeto ConstJ tucional, evidencian_
do-se uma preocupação em garantir a todos tranqlHIIdade para o exer_
cício consciente da cidadania.

Contudo, mais uma vez, subsistem dIscriminações entre os

daeltos e garantias dos trabalhadores em geral e os dos serv·idores

públicos, sltuando os primeiros numa DOS1Ção de vanguarda ao n!vel

das maIs modernas sociedades contemporâneas e, os ultJ.mos sem avan _
cos consideráveis

JUSTIfICAC1l:0

EMENDA ~OITlVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Título X - Disposições Transitórias do Projeto

de Constituição

A d:r,ã"':..ca Que de-ter-mana a evolução do setor transporte

ner- se-ipr-e pode eater- ccr dacaonada a prevxsões lógJ.cas e a s1tuações

de t ec tadas pr-evaemerrt e , Há ccndacacnentes emengencaeds e há fenôlI'enos

SCC.J.ais ampr-eva s fvea s que atuam dar-e'temerrte sobre o setor transporte,

ouez- araacr-dc o ecer-reaçcenerrcc e a expansão da infra-es'tr<1'tura, quer

c s ...tst"l':.J:.çã::l oi, a recuperação de equapexerrrcs , E, 03551", se-idc , a

Le; ceve pr-éver- eoue Les ncne-rros e os meaoa de scper-aç âo das d.J.fJ.cul
dades

Acrescente-se, ao ar1:1go 261, o § 3li', COM a seguarrte redação:

f. presente er-enõe estabelece as condaçêes de at e-icane-rco
.:: ~!";;..::'e:-.=., F-€:r-_"t~rc:r C,JE a Cr;aêc , os Ls"ta:=,:,s e os M,J-;;'c!p~os pro-i

v e- a as.:.s~;~o de: r-eceare vasencc o eeendcr-e -i 'te do setor -crenepcr-ce ,
a:.' ca cce-cc ecue';e r-ece ...-ce não houver- SlCC pr'ev i sta âerrtr-o de estuêo

que englobam as propostas orçamentárJ.as ncrnaa s ,

O espír1to da proposJ.ção v a.aa corrJ.g1r as d~storções.ho

Je correntes, que or-Lganart "programas emer-genca.a a.a" em épocas de en

chentes ou de secas, bem como a dependêncae dos Mun.J.cíp10S e dos Est

dos para ccn a uruêc Federal, uma vez que gera certa 1ndependênc1a n

tÓcante a geração da rece1ta específ1ca para 05 programas do setor

transporte não 1nser.J.dos nos respect1vos orçamentos.

1: a justif1cat~vaJ

Acrescente-se ao l1tulo X, das Disposições Transitórias,

do Projeto de Constituição, o seguinte artigo e respectivo paragrafo
únIco? tJ1I.CÍe.. G<nI.be~ , •

EMENDA lP16803·1
l:J CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA

fÇ,~;'''=:J

fTü!~~;;J

~:,;~ ..~
tç"-7~.v;J

1: a JUst1f1catJ.va.

BE\oDA ADITIVA

DISPOSITJ\'O E!>lE\oDAOO - ArtIgo 57 do ProJeto de COn5htUlÇào

E"EI.::o;. H:T!\A

D:'51'OS_ 'r ave r"e:-::ia:io - er t agc L73

PLENÃRIO

ção

r;r-------'.,d...fC~II"'lo/l..<O.'"lo ..,

EMENDA lP16801·5r

:r.~o:.- .- - _0-":.1;:"''''-. P =: :."'_"'_"" -_O.:.;",. :.:_ .•• _:'.: :_:~.. _:o

~:~:~;E~;~~:~::'~:::;:~::~~::::::;~::: :::~~~~:: ;:~:~:::::'~: ~~;~~:J
orte

e isto porq,Je os MunJ.cíp~os, e-, geral, espe::-ar; que os Goverr,os do Es

"tado e da L1rJ.ã::. cUJ.de'll das rodc.....J.as V.lc.J.naJ.s e a1:l.me""ltadoras.

A emenda obr1ga a que todos os mun:l.cípJ.os cuidem de suas
.v:;.as de tra-.sport'e, desrlnandc. obr_gator~al"e.,"te, parte percertual de

seus orçamentos ao setor transporte, lnclus:l.ve para a construção de

"terl'",...nais rodov1ár1os de passage:.ros e de cargas

O se ••tJ.do soc~al e econôn:.co desta med1da ~mpõe a oue es
"ta elT,e-;:1a l'",ereça a acoll-J.da por parte ce!:"t<i ,t.sse"='lé~a l/acJ.ona:' Cors:
t11:uJ.nte~

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se ao arhgo 57 o Parágrafo Onico, nos se-
gUlntes ternos

Art:l.go 5" - Compete aos Estados

1- ..
ll- ..

llI-

I\'- • o •

\ -
Parágrafo OnJ.co - Os Estados poderão prestar outros se!.

VIÇOS e desempenhar outras atlv:l.dades, meàlante delegação da Umão, ou medIan

te a assmatura de comêmos, con a U1lJ.ão ou ca'1 Jo.t1mcíp:l.os. sempre que lhes f,2
rem atrJ.buldos os recursos necessáTJ.os

sobre

JUSTIFICATI\'A - A emenda Vlsa dar trat~nto :l.guahtt

rIO aos Estados e aos MumcípIos. conSIderando os tennos do § 29 , do aTUgo "ft.
que CUIda da competênc18 dos Jo.umcípJ.os.

A delegação de ccrnpetênc1a e a transferênc:l.a de atnbuI

çôe<; melhante a edll;ão de comêmos, são pOSSJblhdades exeqUíveIs dt' :l.nteres:

..... se da admJ.mstração e do públICO el'l geral \50 são poucoS" os exemplos. atual

mente, de ocorrênc:l.a de delegação de canrctêncla. espeCIalmente na âroo ào se

ta. transporte, onde o D?I.'ER atua comemado cem os DERs na construção, conser

.ação e manutenção das rodo\ las federaIS ~ a Ju<;tlf:l.cat:l.Va

Jlfl'l'IGO 273 - ('oMpete aos 1"un1c.íp:lOS ~ns"t1tuu' 1mpostos

J.& :·:: ..a--:: c I.P:~::, a.a·;,;. e- ::: ..;1 ;.>,:::3:;; ..-:a ::e "tra-::t-=r:'e.-:,

o ...e ~ sebl.:.Ga, re~á:':l'Ja"e.,'te de: per'"to, pelos Estados, 05 lI'un.1cíl'J.os
não:. ate-.tat' c..::.dad~sa-,e·"te para o prot.:'e-.a, ger,m:::lo d.f:,cl.ldades fi':}:;

lle::essár..o se fãZ cc,,;prolíe:ter c crçarer;:o li,....C;LP';': cc

e s_,<;'t.e"a <:: a ~o:.~:"t:~,;. de t.rar,s}:-cr'te cCÕls~dera-do sua u'por"tâ'ic:.a no

~r-oceE"::=- ~e: c:e::e· ...~lv_f"e·,i:c de ,~l.'·.::.cí~:o, do E!ita::b e ::-:; Pa!::: co,o l.-

§ 6° - Parte percentual da arrecadação resultante

do J.lI'p~sto prev:l.sto no J."'C1S0 :, deste artigo, será ap11cada na :lnfra

-e='!::>..";..l"a d:> =:s'!:e;-a .... r:c:Fa: de ;;ra-,~?or"te:. :lnclus:\e -c l:o-s'tr,J-

I;:: ~; ~::~~~;: ~ ~:x~;~=:[~~~:\~e::~~::~a~~::;::~~~é;~~~~u~~i a-~· ~&~

EMENDA lPl6800·7
,,~, DF? JOst CER~LOO

Necessári.o se faz entender o se-cor- transporte como um J.!!!
portante sa.seena necacnea , de vaes e de aer-vaço s c ...e l.':J.l:.za"l.do as

l.nternooal:.da':les c1.sponível.s, se sa.r-vem de r?cursos CO"i?ê.'t!veJ.s e e
qua.Labr-edca de sor-r e a que

l
ha j a harnon~a no aese-vccv.ne-rec , na em

p1::l..ação e na "odern~zação dos suns i.s'temas envczvaõcs ,

1: J.nd~s:;e"'sã.'el a ~ ...t"}'o':L'São de ~~~t::::'S~1:.J::; -11 C~n~t:.t:l.~
ção cue cu ade ee r-ar êr-íe ce-rrt-c de s-ra vl.sâ:o a=ra.,ge-t"e, ee a-veer-e sse
p.:ítl:l.co e vc:ta.:::a pare o cese-vczva.-er ec cc Pe Es , :: ::raosoor:e r,ão
p:>::le ser t"ra"':,;.~:> co-c r..a,:êr~ã se:c..lr.::âr_ê. po a-c. ç.e, :::e·:::':. pr-r-cr-c ...al

I
aanda não Mereceu do Leg~slador os cua.dedc s e as atenções que, agora
surgem nesta AsseMblé~a Nac~onal ccnsearuanee ,

Por amper-at avc e urgente, é de se cr-aet- o Funde de l-:anu
tenção do sascene necacnar de Transporte, que at"enderá ã tJnJ.ão, aos
Estados e aos MunJ.cípJ.os e se prestará a todos os s~st:enas de "trans-
portes) nas suas thferentes modalJ.dades. -

__ ~ a ]ust.J.hcação.
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CONSTITUINTE ALDO ARANTES CONSTITUINTE ALDO ARANTES

<rr----------.....",.,""'""---------
Emenda Madi ficati ve

Dispositivo emendado: Inciso lU, Art. 111

EMENDA lPl6810-4
(J

,un/./\lITI'IC~O

Emenda AdItiva
Dispositivo emendado: Artigo 310 do F'rojeto de Const1tuir;~o

PLENARIO

EMENDA lPl6806-6
['J

EMENDA

No Artigo "lU incluir o incIso. "A lrrportaçtlo de petróleo bruto

seus derivados, assim COlI'O de gás natural".

JUStInCAçA:o

EMENDA

O inciso III do art. 111 do Projeto de Constituição passa a ter a se
guinte redação:

-Inciso lU - Que se ausentar a mais de oito sessões ordinárias em un
mês, salvo doença Co/pIOVadS, licença ou míssãc autorizada pelo Plenário _

"lIrl. 1.<' •••••••

"IV ........

IIp'' _ t assegurada a cutonoaua do Jur1 popular, na form"l da tei ,

para )ulgar os cranes de hOllll.e:fd~n. -tenretava de hCll.rCld~c>. vl..olêll':la sexual,
genocadrc e sequestro".

~iIJSTTnCATIVA

CONSTITUINTE IloLDO ARANTES

'.lnll>O/~o",.,lo/''''~OM'''lo

PaNARIO

EMENDA lP16815-5
(:J CONSTITUINTE JOS2 CAMAA';O

f'J

PROJETO DE CQNSTITUICl{D

n, '~ltJe de cr illlllnlubde, que ve n .1 ••1--.11;:1Ir). 1"11" lIin

d ues Últ.l.llilS dê---"lda:;. regl.streln ec estatísticas o crescaaento enuat d:ls ate!!,
ê- se-uma vicãertcs , de que cão Vítlllt:l::" prefererrtevente iI"; ua...Iherer ,

L::'lJ rua-se ::a.I't1.ílll.d Jur.id~ca. cc CIJ!I''l d~ 1.llrl J.-e113 ,

e 11 -er-pe de paz. são CtS 1l"'l1l1cídlrC. hlld'ém vagorosanente punida a tentetava •

sendo o julgaIJ'ento de ancas as brUI.:L';. defrtuosas conraedc ao 'l'rlt\.mal de
Jun. I

Foro l~SO nemm, J'Y....p-e-e que a vacfêncre eexu d , que ar.cnn ..

o estupro, ceea vez eeas Frequentenente rraticú10 na rcfs , sere JU1g1Õ'l p-e)l')

TrlLun-JI !'opular l bem=;J e, SC'lU""<;tIQ e o genccnno,

D~-SE A LETRA "A" DO INCISO IV, DO ARTIGO 17 A SEGUINTE RE

DAÇJ\O:

ASSUNTO. CONTRIBUIC,ll;O SINDICAL

CONSTllUINTE ALOO ARANTES

EMENDA

JUSTIFltAÇJ!iO

o art 247 do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:

"Art. 247 - As Forças Artlladas destinam-se à defesa militar da pátria
contra n agressão externa e a assegurar a integridade do Território Nacional.

Parágrafo lkrico - A segurança pública é de responsabilidade dos ór
gãos policiais cceoeterues, sendo vedado ás Forças Armadas deseeoemar furr-.

ções de polícia I'

o Congresso Nac101"lal necessita resgatar a confiança perante a opinião
pública através da moralização da atividade parlamentar. Oparl~ntar elei

to deve ser pI.J1ido coma perda do mandato caso não ccmareça de forma regula;
às sessões do Congresso. desenvolvendo de forma séria o lllandato que lhe foi
outorgado pelo povo e pelo qual recebe ordinariamente.

JUSTIFICÁÇJ!iO

Emenda Modi rfcetIve
Dispositivo emendado: Art 247

EMENDA lP16811-2
(J

PLENARlO

..,--------"'''''~"..,'''====~=~
ElIlenda Modi ficati va

Dispositivo emendado. Inciso Il do Art. 310 do Projeto de Const.!
tuí çêo,

JUSTIFICAÇliO

EMENDA

No Artigo 310 do Projeto de Constituição substituir o Inciso II por:
"A refinação do petróleo, incluindo o gás' natural, nacional ou estrangeiro".

A iq)ortaç~o de petróleo e derivados já é lI'Oflopól1o da lnUlo exercido

pela Petrobrás através do Decreto 53 337, de 23 de dezerrbro de 1963, de fo,!

ma a otimizar as diversas fontes de s~rimento. constitulndo-se run mecani!
100 valioso de contra~partida para prceove.. o incremento e a diversificação
das exportações brasileiras, seja de eatérres-prfeas, seja de produtos In
dustrializados, sendo assim altamente vantajosa para a economia nacional

EMENDA lPl6807-4
I'l

o gás natural é una das roreas pelas quais o petróleo se apresenta na

natureza Para manter a coerência ccn os incisos I e IIl, o gás natural foi
explicitado mio se pretende ao il'1cluir o gás natural. rererãr-se à petroqu!
eíca mas, apenas ao processamento 00 gás natural para extração da gasolin;
e outros derivados feitos habitualmente pela Petrobrás.

A redefinição do papel das Forças Armadas em nosso Pais é lIlI irrperat,!.

vo para a consolidação de un regime efetivamente democrático, livre da tute
la mili tar QUe sel1Prehouve desde o InícIo da República. As Forç-as Armada;
não pod~ ser encaradas como un Poder a parte ou algo acima dos Poderes Pre
cisam ser encaradas como un instn.mento da Naç!lo para garantir a integridade

de seu TerritÓrio e defendê-la da agressão externa, mas serere subordinadas
ao Poder Civil. emanadodo povo.

"An _ Jf LIVRE A ASSOCIAÇAD PROFISSIONAL OU SIIDIC.lU., AScoo
DIÇOES PARA SEU REGISTRO. SUA REPRESENTAÇM NAS CONVENÇOES COLETIVAS

DE TRABALHO, BEM COMO O EXERCiCIO DE FUNÇM DELEGADA DO PODER PÚBLICO

PARA ARRECADAR CONTRIBurçA:O SINOICAL DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS ATl

VIDADES SERJI:O DEFINIDAS EM LEI".

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇAo

,",",,~~~'-!.!!~~~===-J--

Inclua-se nde coube~ no Projeto de Constituição o seguinte artigo'
Art. - A carrei:ta do Magisterio será elaborada dentro de princI

pios democráticos, coma participação dos trabalhadores em Estabelecimento~

eleEnsino, r'...n acesso a todos em igualdade de ccodíções através de concurso
Público, sem limite de idade.

Parágrafo tínico - As profissões de Professor e Aúxiliar da A!ininistra
ça"o Escolar serão regulamentadas por Lel. -

•
.........,~o..,IIÍ4/...~DlIllllo ,

P~o

EJ-IENIlf\ SUPP.ESSIVA

A existência da contribuiç.ilo sindical é essencial para a

sobrevivência e o desenvoâvmentc do movimento sindical brasileiro,

sendo fato inconteste que. sem aquele pagamento de natureza ccmpufsô

ria, desaparecerá a maioria dos sindicatos brasileiros. aejae de áfTJ
pregados ou empregadores. que dependem fundamentalmente daquela r~el

ta para funcionarem.

Interessa ao Pa.is evitar o caos s Ind cal A ausência de 1,!!.
terlocutores para administrar as tensões sacia s e perda abrupta da

representatividade por parte dos trabalhadores e presas cedo gera-

ria conflitos e instabilidade social. por falta de adequado diálogo en
tre as categorias econômicas e profissionais. A lacuna aberta, ori-'
glnária do vácuo na representatividade sãndrcer , logo seria preenchr

da com avidez por setores de tendências exercerbeces, lnfensos à ccn-

vlvênp í e pacífica e à harmonia das deferentes categorias sociais da
produção

=- 'n'~/julTl',l:Oç10

'EMENDA lP16816-3
(J CO'S'ITIUINTE JO~~

(J

Não poderia, portanto, a Assembléia Nacional Constituinte
assumir esta grave responsabilidade, desastrosa para o pais, se for

mantido o dispositivo supra referido do Projeto de Constituição. Ur

ge. portanto, a instituição de norma expressa que permita aos sindi
catos. por delegação de Poder Público, arrecadar a cqntribulçtlo s.í n-

, dical de seus representados.

CONSTITUINTE ALDO ARANTES

Emenda Modi ficati va
Dispositivo emendado: Art 458

Dê-se ao art 458 do Projeto de Constituição a seguinte redação:

-Art. 458 - será reallzada eleição direta para Presidente da Repúbll
ca, cento e vinte dias após a prOllJJlgação da Constituição.

Parágrafo tJnico - O mandato do atual Presidente terminará sessenta
dias a~ós a eleição prevista no caput deste artigo. COlTl a posse cio cereüoerc
eleito.

JUSTlflCAçJiO

PLENARlO

A t.rarrafçân da ditadura militar para o regime democrático esgota-se
cam a Ql'allJlgação da nova Constituição do País Este foi o comrceüssc 'firma
do por raocreoo Neves e raUficado por todos aqueles que garantiram a CS:r~

ta do regime militar no Colégio Eleitoral. A r'1alização de eleições direta;
para Presidente da República 120 (cento e vinte) dias apÓs pro:rtJlgada a Cons

tituiç~o é, antes de tudo, U1l legitimo direito do povo brasileiro que desej;

decidir sobre o seu destino. Apenas un presldente eleito pelo sufrágio uni
versal terá legitimidade para conduzir o País sob os dUarres da nova Consti
tuãçãc, Portanto, ao propor a realização de eleições diretas em 1988. al~

de ir ao encontro da aspiração popular I persigo a coerência cio compromisso
firmado por Tancredo e Sarney entes da reUlião do Colégio Eleitoral,.:

EMENDA lPl6812-1
f'J

EMENDA

r;T----------.E..DNtII.,".~~O __,

fTY~"~~ftl

fITJV';fi!JPlenário

CONSTITUINTE ALDO ARANTES

Os trabalhadores em estabelecimentos de ensino encontram-se entre as
categorias mais prejudlcatfas perante a injusta legisla.ç~o bras.lleira. A ga

rantia de una "carreira do magistério", denocratlcamente formuladaI íeoõe-se

core una necessidade para a valorização da atividade de professor e por isto
é una das mais antigas reivindicações encenoecas pelas entidades representa

tivas da categoria Desta forma, a nova Constituição do Pafs não pode se;

omissa perante o problema e deve garantir em seu texto a "Carreira do Ma
gistério" e a regulamentação das profissões de Professor CO Auxiliar de Admi
nistração Escolar. -

Emenda Aditiva

EMENDA lP16808·2
['J
= '.ld.I~'~o.....lo/''''~o'''nlo

JUSTIFICACJ{O

Inclua-se nas disposições transitórias o seguinte~artigo; ~ ek. <-ntk.t.
"Art. - ~ extinto o Serviço Nacional de Informações.

Parágrafo L1nlco - A cIocuJlentação e os cadastros de informações se;ão
transferidos para o Ministério da .Justiça, garantido aos interessados, ó aces
so à cOl"ls"ulta s~re que solicitado." .-

Suprima-se....o parágmfo único do arb.go IiOIj

ChoJeto de ConstJ.tulção.

JUSTIFICATIVA

A ConstJ.tuição deve assegurar anpla 1lberdade no

JI'e~do de produtos mdustrJ.a1izado!> e nãocolocar. de forma algu
ma. obstáculos a qualquer J.ndÚS1:ria exist:ente no pais.

hJ pedrIm,s a stJpf'eSsão do parágrafo ÚIuCO do elE

t1go llOIi. que piofbe a propaganda cane:t"C).a1 de treeh.camentos, for.
nas de tratarrento de saÚde, tabaco, bebJ.das alcoô1J.cas e agrotÔXJ.

cos, estamos. em primeiro lugaI", defendendo os prlllC!p1OS estabel~

cldos nos a:congos 399 e liDO deste proJeto. que asseguram ampla 1J.

~ no exercíCJ.O das atJ.VJ.dades de c:o::m.micações em nosso pats.
Caro se assegura l.iberrladenos artigos 399 e l.i00

e renrar essa. 1lberdade no artigo IiOIj ?

Se algum prcàuto. serviço ou costume deve ser CC!!!
batido, não se pode fazê-lo através da Consb..tt.nção, mas SlJtl, atra

vés de esc1arecJJnentos, procurando convencet' os usuãrJ.os dos males

El POSSlllll advu- do uso desse cu daquele , fJ.cando. no entanto,

a decisão. cem a vmtade do interes

l:s'tl!lrOSnlJlXa ormaç detrocrâtica e os neice
dJ.tad05 no o que suprim:inDs ferem a 1J.berdade que tanto~

'.IU_/~~I'l1o/IU.tOMI"lo .,

EMENDA

Emenda Adi tiva

Dispositivo emendado' Capitulo III, Titulo IX

Inclua_se no Capítulo IIl, Título IX, O seguinte artigo) fr"'-lt tonAbt .....

"Art. - As organizações representativas de professores, de estudan
tes universltárius e secundaristas, de funciol)ários ~ I.h1versldade e da co
IllJnidade científica teri:l... representatividade no Conselho Federdl e nos Cons;
lhos Estaduais de EducaçJ!lo -

, JUSnF'ICAçJ!io

A inclusão deste artigo irá garantir a deIrocratizacão dos COC'lselhos
Estaduais e Federal de Educação, além de possibilitar a esses plenos una vi

são mais aperfeiçoada da eriJcação em todos os níveis mediante a parUelpaçDo
de representantes legítimos de professores, estudantes e ft.l"leionários. além
disso, trata-se de ltlIa antiga e legítilR8 aspiraç/k) dos mertJros da CCIlUlidade
clentUlca ~, 19Ja1mente 80S professare..., l"Lncfanátios e estudantes. lllJito
tem a contribuir nesses Conselhos.

PLENARIO

r.r------""'''"''''"''''====~~~

EMENDA lP16813·9
l: C~NSTITUIN;u~~·IlLDO ARIlNTESflPC"~';'u

(il!3!';PJPLENARIO

....."'.. /~D..,.llo'.""OIll..lo, ,

CONSTITUINTE ALDO ARANTES

EMENDA

Emenda Aditiva

Dispositivo emendado: Titulo X

o SNI foi criado e atuou ao longo dos anos do regime militar COll'Q LIIl

organiS/'l'(l policial repressor, investindo contra cidadão~ brasileiros até mes
IKI no e>cterior. emcolaboraç::io comoutros 6rgJ!los de regfmes BfIns. ~

utilidade Leve este 6~ para o povo brasileiro. Ao COfltrário, inlineros
sIo os c:1dac1aos que OO'IargaIOO\ duras penas devido 8 per~lçrJo ill:placável
deste organiS/l'O policial-wdlitar que lIOv.fa.. suas açlSes exc::lusivMle1lte contra
o que no regime 1IÜ11tarera considerado "crime de opin1I1o".

EMENDA lPl6809·1
f!J
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quo

rts'''=:J
~"ô~

.~t... "'o'c.c..Il'i.'.".ce.'..lo ,

EMENDA MODIF'ICAT-IVA

DISPOSITIVO EMENDAOO: Artigo~ inciso r

F'LENARIO

aos 25 anos, evitando, porém-. a concesslo- do adicional

muito enerarfe os orçamentos .jlltares.

DEPUTADA MARLUCE PINTO

1- nomear e exonerar o Primeiro-Ministro e,por

indicação deste, os Ministros de Estado, salvo quanto aos s.,!::

guintes, de llvre escolha, os quais não estarãõ sujeitos

1Il0ção de desconfiança:

a) Ministro da Marinha,

Art • ...ia"'_ •••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••

JUSTIrICACAO

.llf
Suprimir. do Art ~, os parágrafos 1.171 e 2.171. (t~~!J·

• )S8
o inciso I do Artigo -l-6r do ~projeto, passa

a ter a seguinte redaçl:io:

11... Aposentadoda integral aos vinte e ci.!!.

co anos de serviço público e privado.

(). objetivo da ellenda substitutiva ê asngural'

o direito já conquistado pelo Ex_COIIbatenh de se aposentar I

Emenda Substitutiva ao que fora capitulado do inei

so II, do Art. ltJ~ do ~rojeto de Constituição da com; ..

silo de 5istematizac;II0, relativo i!t ccncessâo- de importância

adicional correspondente ao vencâeentc de 251 Tenente das

JUSTIFICACRO

Forças Armadas, aos Ex-Combatentes:

"Art W-------------------... _
I .. .... .. ... _

A emenda sunress.íva tem por objetivo assegurar ao

texto da Carta Magna uma redação calcada no eatabefec í ;

mento de principias, como recomenda a boa técnica legi.§.

lativ;f!c

A lei ordinária definirá os crimes militares, di,!

porer sobre o runcfonanento e atuação da Justiça Militar.

c) Ministro do ExérC'ito;

d) Ministro da Aeronáutica;

r;r----------TI•••'.U'Tl."'.~i.

EMENDA lP16835·0
f'l OEPUTAOA HARLUCE P'NTO

f'J

EMENDA lP16836·8
f'l

CONSTITUINTE MARLUCE PINTO

PLENARlO

.Uk••"/CO.."U.,....C..,U... ,

PLENÁRIO

CONSTITUINTE MARLUCE PINTO

• :lO
Dar ao t.exto- do Art )-f" • a seguinte redação :.

"Arlffi - A lei não poderá estabelecer d!stinçtio entre

brasileiros natos e naturalizados".

"Parágrafo únieo - São privativos de brasileiro natos

os cargos de Presidente da República. Primeiro-MinIstro.. Ministro

de Estada. MinIstro do Supremo Trihunal federal .. do Superior Trib!;!

naj Militar, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior

do Trabalho, do Tribunal rederal de Recursos. do Tribunal de Con -

deraf , Governador do Distrito- Federal, Governador e Vice-Governa 

dor de Estado e de Territ6rio e seus substitutos, os de Embaixador

e os das carreiras de Diplomata. de Of.tcial da Marinha. do Exérci

ter e da Aeranaút!ca.

1 Jusrl'ICAÇAo

~ A União já vem dispondo sobre a matéria e a mam..-

tenção dessa competência é recomendável e necessária. Tais ati
vidades são bés rcas e esse'fLciais para inúmeros campos do ante _ •

r es se púbhco, tais como: pesquisa e exploração de recursos nu

ne re.í s e energéticos, planejamento reg.lonal e urbano, uso e co-;:;
servacãc do solo, mapeamento, navegação aérea e marít1ma e mui=
tos outros.

Além dí.ssa, ta!sAtividades proporcionam informa_

ções detalhadas e precisas do território nacional, as quais são de
alto valor est rat.éçaco ,

Por estas razões, tais atividades são consideradas '
indispensáveis para o Desenvolvimento e a Segurança Nacional, pelo
que o seu disc1phnamento deve ficar a cargo da União.

"§ 251 - O Conselho da República ecntarã com uma Se
cretaria conforme disposto em lei".

eaces»,
"VIII - Todos Os Ministros de Estado das r'crças Ar-

A. inclusão dos Ministros de Estado das Forças Arma
das. como eeebrcs permanentes, objetiva permitir assessoramento'
especializado mais amplo para os assuntos relacionados COIll a Seg;!.
rança Nacional. tornando o Colegiado mais representativo no que
tange B essa área.

A prevãsãe de uma Secretaria objetiva dotar -o- cons.!,

lho da República de um órgtia de apoio. neeessãere ao- cURlprillento'
de suas amplas e complexas atribufçOes.

üê-se ao inciso VIII, do § 151, do Art Jii; a segui!!
te redação. acreecentancc-ae , também, ao artigo. um Parágrafo Se
gundo:

.."..- nn.r.ul1"oc.;.h --,

EMENDA lPl6833·3
I!J

f'Jequivoco

"óq-------'l pr;:r~"'~

[il%"ô;ã!J
... 'ÚOfO/COM'Ul./IU1C1l1ll • .b ,

.UU./ltIftS.laI_..MJe, -,

P~("·IGl'Ç"W'lSh""'Ç"WIl11:l -t

PLENttRID

A presente Emenda visa a corrigir evidente
constatado na redação do dispositivo.

Em verdade, a competência do P:residente da Rl:mública
para "firmar (••• ) eJnorêstimos e obrigações externas" resvala na de
pendência de seu acolhiment.o pelo Senado da Repúblic:.a e não Dela CO!!

gresso Nacional, conforme est.á escrito.

"Art. Faca craeee O 'I'rJ.bunal CoJISt::1.tucJ.onal. cem const.=.

11 .lção vanável, parnc.lpamlo dele cxno rer.hros natos os ex-Preszdentes da Re _

píibllca, dois nencros m':hcados pelo Poder zxecatavc, doas petc JUdJ.Clârlo, um

pela Cã..nara.dos. reputados e um pelo Senado Federal, para drcadar-, inapelavel 

mente, as questões resuttecrtes da anterprereçâc do texto ccost.rtuciener , que

envolvam, co:ro autores OU réus, B. Un.J.ão, os Estados e os Mum.cipJ.ose as ques

tões em pessoas Jurídicas de direJ.to jrrternacacnal.,

Parâgraf~ Úrnco - O Presaôerrre e o VJ.ce-Presidente do

'FrJ.6unal Constitucional serêc esceuuces pelo Coleglado, presadrda a prme.:re

EIsãp pelo naas idoso e seus membrosterão vencdnerrtcs e venregens equaparedcs aos

d 5uprero Tribunal Feder'al,",

JUSTIFlCAÇAo

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: lu't. 158, XIII

"n"NI'''~-- _,

~fiG8 lb r \' TRIBUNAL

XIII - celebrar tratados, convenções e atos interna
aionais e firmar acordos, otad referendU1fl" do Congresso Nacional~ -

t IL
üê-se à aj Jnee 7, jndso \/11, do Art • ..J.37 a seguinte

l'edaçGo:

).r. Na esfera policial e militar o Eshdo pccerã

operar serviços .de informações que se reflrôlm, exclus.!

vamente, ao que a le.eflne como delinqUência, às at.!

vldades que visem subverter os fundamentos constitucl~

nais ou que sejae antagônicas 80S interesses da Naçãc-;"

""O,~'''",,'O ----.,

JUSTIFICAÇAo

O Suprerro 'lrJ.bunal Federel tem apenas onze tne1'lbros e um

êacc de atrJ.buJ.çõ'es e COI'lpetêncla que, evidenterrente, eccrecerrega o trabaJ.ho dos

a us egrég:Los Ilell'J::rros, retardando, sem cuâpa sua, o deserspenho da Just:u;a.

O 1r.1buna1 Consti'tUCJ.onal, que pr01::an:lS~ assumma al~

es tarefas da Suprema Corte e não'teraa uma constl.tUJ.çáo fixa, mas alem de seus nem
m, depende ndo do n~de ex-presaderrtee da Repúbll.ca V1.VCS, a 

nçao seJam eminentemente jut'ídica, não é de desprezar

sellt:iS pol.Í'b.cos que propicla.rJ.Bm aos seus pares.

Ddden 'te, no D1.reJ.to Q:Ins1:J.

·ado e mrí o mais 1 e de mil las atr1.bu

Dê-se a seguinte redação. ao inciso XIII do artigo 1511
do projeto de COnstituição: .

Art. ISS 0'- .

EMENDA lP16830·9
t' DEPUTADA HARLUCE P'NTO

EMENDA lPl6829·5 q_
(!l SENADOR ALFREDO CAMPOS ---------~J J=PM~B~MQ

(=l Plenário I I5KiÕ·i&J

EMENDA lP16828·7l: CONSTTIUlNTE JOS~ CAMAFQ)

f'J

JUSTIFICATIVA

CONSTITUJNTE MARLUCE PINTO

JUSTIFICAÇAO

Os tvndaeentcs constitucionais e os interesses da

Naçtl.o devem ser preservados de quaisquer atividades Q.B

pOSS811 subvertê-los e nao apenas aquelas praticadas"p.!:.

la v.1olênc1a fl
• Sfto valores que se sobrepõe 80 lndivídE,

o e ãos grupos, como patrimônio do BeM ComUIIl.

EMENDA lPl6831·7
l:J
r.;- '.,••• re/u ...nJAflu" ••• lSl.o

PLENARIO

JUSllrICACll;O

Pela retevênete dos cargos e q. alto nível da resnon
sabil1dade que é atribuir aos seus titulares, se justifica a pre~.!!.

te eeence , no intere'sse da Soberania e da segurança Nacional.

o provimento dos cargos lIlinisteriaIs será se,!!

pre vfncuãado à indicação fefta pelo Primeiro-Mlnistro,conso-
'7 J'l~ -

ante. já ~hJ:iae o artigo -5'i-, 051 lII, do Substitutfvo.

A proposta inova ao PeJ'lIlitir ao Chefe do Exec~
tivo a lIvre nollleação dos Ministros que relaciona. os

quais, precis~amente p0F- serem de sua pessoal e imediata

confiança. estarão imunes ao juizo de censura eventual_

mente manIfestado pela Câmara dos Oeputados.

lUTa/.IU""...r;io- ----.,

!5Lf .
AcrescentaI. ao ArtfiulIla al!nea atribuindo à l.kuão a comp~

têncla exclusiva para legislar sobre as at.:ividades de levanta
mentos e pesquisas aeroespaciais, aquáticos e terrestres. nos
seguintes termos:

5~
"Art,)'T - Compete à União :

~_ Legislar sobre:

"z) ..•...••.......••...• _•.. J ••• • • • • • • • • • • •

"_} Ati.... ldades de levantamentos e pesquisas aer.Q.
e:"paciais, aquáticos e terrestres ..

"'rD/'~'Tl'oc.~i~

3tS
Dê_se ao Art. )'Í a seguinte redaçll.o:

• 3'l(
.. Art. jB1 .. As ações e servlço~ dvis de saúde ínt!

gram uma rede regional1zada e herarquizada e constituem si,!

terna único. organizado na forma da lei"

JUSTIFICAÇl:lO

11 presente emenda objetiva preservar a sobrevivênc,!

a e independência dos sistemas de saúde das rorças Armadas,

bem como remeter para lei ordinária a forma de organizaçi}o r

e funcionamento do sistema de saúde administrado Delo Esta-

do.

-Dê-se à alínea "f" do inciso III do art. 12 ti" seguinte

redação:
-f)....Ni"nguém será discriminado em razlio de nascimento,etnia.

raça, cor, i1:tsde, sexo, orientação sexual, estado civil, natureza

do trabalho, religHlo, convicções pol1ticas ou fl1os6ficas, defIci
ência física ou mental, ou qualquer outra condiçl\o social ou indiv!

dual;
JUSTIFICATIVA:

Nessa nova redação, trocou-se D e.xpresslio "prIvilegiado

ou prejudicado" por "discriminado", entendendo-se que a segunda
mais abrangente Que a prImeira. Ao mesmo tempo. compreende-se que
o individuo assuma determinadas funções ou para que adote certos
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comportamentos Assim, por exemplo, ao se estabelecer Que para di
rigir veículos automotores a pessoa deve ter um mínimo de acuidade
visual, não estamos discrimInando as pessoas cegas por sua deficiê!!.
eia física. Na redação entef.ícr desse dispositivo, a interpretação

do texto Constitucional poderia ser confundida. üetereunar que o I!!
dfv Iduo tenha uma idade máxima para exercer uma determinada função
que exija vigor físico não é discriminação, embora sob outra ótica
possa parecer Que se esteja prejudicado o acesso de alguém a essa
função

r,r---- .uro/.u'""'e.çlo, ---,

EMENDA SUPRESSIVA

Supr-rm r- a letra "b", tnc ts o VIII, do art 12.

nuO/••I."'e..eio - - - - - - - - - - ---,

_ Suprima-se o § 2lõ! do art. 88.

JUSTIFICATIVA:

çêc-
Acrescente-se d'ais parágrafos ao art. 307 com a seçumte rede-

§lg - A pesquisa e a lavra dos minerais estratégicos somente
será aut cr Lzada ou concedida a brasileiros ou a empresas nacionais

~21l _ Lei ordinária definirá os minerais estratégicos e es taoe-,
lecerá as condições para a autonzação ou concessão da pesquisa e
da lavra ceases minerais.

r.r lC~flI/••ITI".AÇli.

A equivalência de critérios e valores p~retendida é impratic!.
vel em termos tão simplificadOS como a redação apresenta. A situaç'ão
do militar em inatividade é caracterizada por uma fase de Reserva em
que é mobillzável a qualquer momentoI e por uma fase de Reforma, impo..§.
ta pela idade, em que seus serviços não mais são utilizáveis. O qua
dro difere bastante do aplicável ao servidor civil.

A colocação, dessa matéria na Carta Magn~ criará problemas
de cons~derável grandeza, embora o mérito pretendido seja inatacável.
Entende-se, no entanto, que esse mér! to deva ser buscado pelo Congres
so Nacion~l no mompnto oportuno de legislar quanto aos estatutos or6
pr í.cs dos servidores civis e militares, ocasião apropriada para
parações e correção de desigualdader.

JUSTIFICATIVA

A prolblção do reg15tro informãt1co sobre a vida pr i vade do
cr dadâc , no atual desenvolvlmento da scc r ede de , e um contra-sen
sc , ne medi da em que lnvu·bl11Zarã' o trabalho de todas as repa~

tlções piib l r cas que tratem com o povo em geral; dos bancos que 11

dam com cadastros. dos rr-tb tne i s E'le i to r ar s , que possuem regl;
tros de toda ordem sobre pessoas; das escolas. que d i spêe de hl~

tõrlCus escolares. etc.

fS';;"'~

rrw~~J;J
~•••.,"'o/ca."do'IU1CO.''''lo' --,

fi PLENARIO

EMENDA lP16839-2
(:J OTTOMAR PINTO

lHar •

JUSTIFICATIVA:

Justlf1catlVa

JUSTIFICATIVA:

rr;;;"'~

(liiJ~~Ji7J

o Brasil vem se submetenco às normas internacionais es t abe-,
lecidas para salVaguarda da utilização da energia .e tôní.ca , cuecr íncc.,
as integralmente

De outro lado, o Brasil vem acompanhando e participando dos
tratados e acordos que disciplinam o uso da referida energia.

A redação proposta veta o emprego dessa forma de énergia p.!
ra acionar motores de submarinos e motores empregados em belonaves

Asslm, o texto proposto limita e inibe o desenvolvimento e

o enoreço de turbinas e motores mais eficientes, colocando llminarmen
te o Bras~l em s.i tueção de inferioridade. 

Não se trata de pugnar pelo desenvolvimento de um artefato
nuclear, mas, sim, de. ev í tar que o texto da Nova Carta Magna .... enha a
crejudí car a Nação, vetando o acesso a novas formas de propulsão.

Deve-se, ainda. ressaltar que as arépr ias conceituações de
emprego para fins militares e não militares apresentam controvérsia
que d~ficultam a uniformização de !!.ntendimento

Inserir tal dispositivo no texto constitucional poderá, ao
contrário de nos -bener.íc tar , ensejar "que o assunto seja levantado a
nível internacional, sob a alegação de que o Brasil não cumpre ou bur
la sua própria Constituição, em razão da própria clifiCUl~ p:rática-

-de estabelecer a uniformidade conceitual do que se jn utilização pací
fica e utilização para fins militares

Além do mais, há que se considerar que o texto constitucio
nal não deve estabelecer qualquer tipo de limitação ao desenvolvimen
to da Nação, mesmo no que diz respeito a artefatos bélicos, mormente
se considerarmos que o Brasil é um País que aspira, no futuro, alinhar
se entre as superpot ênc ras

Não temos o direito de dispor sobre o futuro das gerações f~

turas em detrimento de seus prováveis interesses e de alljar o Brasll

da tecnologia nuclear.

- Suprima-se à alInea "ali do inciso XXIV do Art. 54 ,renu
merando-se os oemai s

p:r;~~":J

f'Çj'~ãNJ

Parágrafo Único. A Lei disporá sobre a excepcionalidade

Os cr-uaes contra a vi da , de lesão corporal. de per-rc t t t e ~

câc da vr da e da saúde e contra a llberdade pessoal são t ne f r encji
ve-rs e insuscepHvels de pr es cr-tcâc e ani s t i e , se pr-et i c edcs me -:
diante tortura ou ato te t.rcr t s t e , Seus executores, os mandantes,
os que podendo eVltã-los se omltl~ém. e os que , tomando conhec-i

mente deles não o conum cerem, responderão na forma da te i •

Ampllou-se a proteção da scc redade , Exc Iu t c s e a expressão
tortura por nãevse r dej r to t tp r t f cadc na lC1 penal e. slm.uma cf!:
cuns tânc i a agravante.

Dê-se ao Art • 2Li8 a seguinte redação.
Art. 248 - Todos os brasileiros são obrigados ao serviço mf -

EMENDA SUBSTITUTIVA
Emenda ao Art. 12. r t em I. letra 1)

-A letra "t", do j tem I. do Art 12_passa a ter a sequ r nte
redação:'

Considerando o caráter amplo e abrangente que deve ter a Cal.
ta Magna, a redação proposta pretende ser adequada a uma Constituição
que se deseja a mais duradoura possível.

Destarte, fica mantido o principio da Un~versalidade,allcer

çecc no "cacut« do arbgo, e a Possibilidade da adequação conjuntural,
calcada no Parágra fo ürucc ,

.....---- .U.Q/....l.l.~~--_- _,

•• l ••• lO/cOIl'nlo/lu'eOIl'ulQ, ---,

EMENDA lP16845-7
f? OnOMAR PINTO

DEPUTADO OTTOMAR PINTO

As letras "c" e "f" do lnC1SO VII e a letra "a"
do tnc t s c VIII do Proaete passam a ter as s-eguintes redações

Art 12 •••••••••••••••••••••••••••••
VII ••••••••••••••••••••••••••

EMENDA I.ODIFICATIVA

DISPOSITIVO EI1Et/DADO. ART 12

Art 12••••••••••••••••••••••••
VIII...... •••• • •••••••••••

a) r assegurado aos br-es i l e i r-os que se sent r r-em
preaudr cedcs requerer. medi ant e fundamentação e de conro rru dede
tom a j e-r, o acesso as referência; e i ntorme cões que il cada um di
gam r-espe r to , reçt s tr-ade s por ent t dades per-t r cu l eres ou piib l i ce s,
podendo e;>elglr a correção e a tue l t aacâo dos dadcs , atr-a vês de
processo eom m s tr-e t i vo Slg110so ou jUd1Clal

A nesqut se e mormente e lavra desses r-Ir-erars de e ser ccjctc
de cuidadoso exaee e de permanente controle
~. Emhora não configura a necessidade de se est.ebeâecer um mono-

pólio estatal em relação à exploração desses minerais, parece de
todn conveniente que se adotem, em relação aos mesmos,medidas ecau
teladoras • que previnam a breve exaust.ão das reservas conhecidas
ou suas indiscriminadas exportações

Por diversas razões, alguns tipos de recursos minerais aare
sentam fundamental importância para o Brasil.

JUSTIFICATIVA

c) do 519110 da correspondêncfa e das cornunt ca
ções em geral, na forma da Ie r ,

f) Nas es fe r-as pol t c t a l , enl i t e r e de assessor.!.
• nto do poder txecut i vc Federal. o Estado poderã operar s e r-vt-.
-t-eus de '1 nrornacêes que se r-et t ram ã segurança e ã proteção da s.Q.

c i edade e dos fundamentos cons tr tuc t ona i s da Nação.

JUSTIFICATIVA

0'0
Art. 95 _ Os servidores públicos militares terão seus direi

tos e deveres fixados em Estatuto próprio e aprovado pelo Congresso Ni!,

clonal, aplicando-se aos mesmos as seguintes normas específicas
§ H! _ As patentes militares, com vantagens, prerrogativas e

deveres a elas inerentes, são garantidas aos oficiais da ativa, da r e
serva e aos reformados, sendo-lhes privativos os títulos, postos e un..!.
formes militares.

§ 2º _ O oficial das forças Armadas só perderá o posto e a p!
tente por sentença ccnoenat ér ra , passada em julgado, cuja pena-res tr í-.

tiva da liberdade arid Iv LduaL ul~rapasse 2 (dois) anos, ou se for decl!
rede indigno da oficialato, ou com ele incompatível, por decisão de
Tribunal Militar de caráter permanente, em tempo de paz, õu de Tribu
nal Especial em tempo de guerra.

§31l _ O militar em atiudade que ace~tar cargo publicõ'civil
permanente será transfendo para a reserva.

§LiQ _ o militar da ativa que aceüar cargo público civil
têmporário. não eletivo, inclusive em autarquia, empresa pública ou em
sociedade de economia mista, ficará agregado ao respectivo quaetro e
somente poderá ser promovido por antiguidade, enquanto permanecer nes

sa situação, ccntando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela
promoção, transferência -para reserva ou reforma. Depois de dois anos
de afastamento, contínuos ou não, será transferido para reser'{a ou re-

§~g - Enquanto perceber remuneraçlfo do carJÍo}emporário,
formado.

~ Substitua-se o art. 95, dando-se ao mesmo a seguinte rede-

EMENDA lP16849-0
f? OnOMAR PIMTO

f? PLENARIO
Q;;""~

f1W'~';L;J

- uê-se às alíneas "ali, "b" e "c" do inciso V do art 17 a
seguinte redação, suprimindo-se as demais

a) É livre a manifestação coletiva em defesa de temas de i!l,
teresse nacional e sindical, bem como a caraj í aaçãc co Ie t i va do trab.!
lho, nos termos cam tulados em Lei

b) O exercício do direito de greve, conforme orevaatc
lei, não acarreta a suspensão dos contratos de .t.rabathc ou a relação
de emprego público.

c) O abuso em manifestação de greve enseja a ccmnaçêc de
rese,.onsabilidade penal, civil e administrativa

JUSTIFICATIVA:

A nova redação busca aumentar a clareza do texto, el~minan-'

do-se a possibilidade de entendimento ambíguo r

. Além disso, procurou::'se aI terar alguns pontos, que, se man-
tidos, transformariam a Carta Magna na instituidora da desordem so
cial

Entre esses pontos, merece citação o disposto na alInea "bl'

que permi te que os interesses de alguns se sobreponham aos da comuni
dade no que se refere à manutenção de abvidades essencia~s à própria
sobrevJ.vência. Não estaria aqui configurado ulll' atentado contra os di
reitos individuais e coleHvos?

O texto proposto (alínea "c") atri~ui às organiza,ções de
classe a responsabilidade pela manutenç~o dos sernços indispensavels
à Segurança da Comunidade.

r.r ll1.0/•• l1l.OC..;IO .----_---,

rr:;;".~

rn;~~~EJ

rr;:~~'''~

Fl3i"~§El
•••••• ,0/C ••" ••0/ ••••0.,...0

EHEIWA SUPRESSIVA

EMENDA lP16842-2
f!J OErmAOO OTTOMAR PINTO

PT PLENARIO --.u •••,o/CO.l'llo/l.'co.'u.o

No processo dec t aEr-to , na pr me t re 'l tnba de defesa da Nação.
a at i vtdede de lnformações, no atual estãglo de des envc'lv tmentc
da sociedade. ê um i ns tr-umentc de excepcional lmportãncla, notad!
mente pela sua as:ão preventiva, razão pela qual não pode ser Cll!

ceada.

Supr í en r- a letra "f". inciso VII, do Art 12._.
JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

r.r---------- ....O" . "' .. ,••; ...

A redação proposta consulta mAhor os interesses

I
do ci dadâc e da socledade. podendo a leglslação ordlnãrla_dlscl Pl..!.

nar com na'i cr abrangêncH e prop-nedade as. d tver-s as cue s tces ,

EMENDA lP16841-4
f:J DEPUTADO OTTOMAR PINTO

Suprlmir a letra "e". inclsO VII. do Art 12.

JUSTIFICATIVA

Para o pleno exercíclo de proteção da s~ciedade~ ~ ação li!.
vestlgatõrla- e de 1nformações do Estado se faz necessana. No cam

,"po da contril~esplonagem. por exemplo, o Estado flcana tolhido. o

I que redundarla em graves preJuízos aos seus lnteresses.

Quais são esses serviços? Em matéria de transportes, de se!,

viços médicos, de reabastecimento de veIculas automotores e outros,
quais seriam os limites de atividade a serem mantidos?

Parece-nos, ainda. que se deva remeter à legislação ordiná
ria a capitulação dos parâmetros e limites balizadores da manifesta

ção coletiva e do exercIcio do direito de greve.

inclusi ve de autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mis
ta, o militar da ativa não terá direito aos vencimentos e vantagens do
seu posto, assegurada a opção. .'

.JUSTIFICATIVA:

os servidores públicos militares, tanto quanto os civis, ne
cessitam de instrumento único, legol e normatizador de seus direitos e
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§ 1I611 - A instrução nos processos cnl!lJna1s e nos civis co!::,
tenci050S será contraditória.

§ 45Q - A lei assegurará aos litigantes plena defesa
todos os recursos a ela inerentes

Parágrafo Wco - nos casos de des&proprlaçl!o por necessid!,

Oe ou utllidade pública, ou por interesse social. é assegurada aos desapropriados

prévia e justa indenização emdinheiro.

S 252 - E garantido o direito de herança

§ 26+ - E livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, observadas as condições de capacidade que a lei estabelecer

§ 27Q - E assegurado o dtrettc de greve

§ 2812 - A lei assegurará a lndiviriJal1zação da pena e da
sua execução, dentro de im regJ.ll"e definido, de respeito a pessoa l1unana.

§ 29>l - Nãohaverá prisão civil por dívida, salvo nos

de obrigação alill'Entar e de depositário Infiel, inclusive de tributos recolhi-

dos ou descontados de terceí.rc,

§ 3Qfi! _ rodos têm o direito a meia arrbiel'lte sadio e em Equ.!.

~~b:~n:~:~:;i~;~t:r~~~:i:o~:t~;~~::d: :: ;:::~aà preservação da paisage1 111

§ 31fi! - A casa é o asilo inviolável da pessoa,nele mngué'll '
poderá penetrar ou permanecer, sen~o como consentimento do morador ou por deter

mlnação judicial, salvo emcaso de flagrante delito, otJ para acudir vítima d-;
crime ou desastre.

§ 320 _ I:: inviolável o sigilo da correspondência e das co.~

nicliÇÕesemgeral, salva autorizado da justiça, nos casos prevIstos em lei, por

necessidade de investigação crimJnal

§ 3412 _ Nerfun tributo será instituído OU alflEntado sem lei
e,Je o estabeleça, reservando-se o determinado nesta Constituição.

§ 3512 _ Não há crImes sem lei anterior que o defina,nem pena

sem prêvl.a cOfliJnicação legal .A lei penal retroaglrá quando beneficiar quando be
neficiar o réu

§ 1012- E garantido o direito à prática de culta religioso, '

respeitado a dignidade a pessoa

§ 11fi!- E assegurado o direito de eleger ilr.perativo de COI'lS 

ciência para eximir-se da abnQação do serviço militar, salvo em tarpo de guerra.

§ 12fi!- TOdos têlrl o direito a procurar, receber, redigir. im-

primir e divulgar informações corretas, opiniões e idéias, sendo assegurada a

pluralidade das fontes e proibido o monopólio estatal ou privado dos eetcs de
cmsucaçãc,

§ 1312- Os abusos que se cometerem pela Ieoreosa e outros
eefcs de ccnmceção serão punidos na forma da Ieí ,

§ 142_ A publicação de Lívrcs e periódicos não dependerá de

licença do Poder Público.

§ 15fi!- E garantida a expressão da atividade intelectual, a!.
tatistica, c1ent!fica e a de organização de técnicas econômicas e aebJinistrativas.

§ 16Q- Aos autores pertence o direito exclusivo à publica
ção de suas obras, transmissível aos herdeiros, pelo tenpo que a lei determinar

§ tJ!2_ Assegura-se ao inventor o privilégio temcrérão para

a utilIzaçifo e comerc1allzação do invento, protegenda-se igualmente a proprIedade
das marcas de industrias e comércio e a exclusividade do nome ccrercrer, nos te.!,

n:os da lei
§ 182_ Todos têm direito ao Iazer e à utilização criadora do

tescc liberado ao trabalho e ao descanso

§ 19>1_ I:: assegurado o direito à educação, COOlO iniciativa da
COlIl.Jllidade de dever do Estado, e o livre a~esso ao aptrimônio cultural.

§ 202- E'assegurado a todos o direito à saúde, Cl)'OO iniei,!

tiva da coounidade e dever do Estado.

S 212 rccos podem recur-se livre e pac!flcante, não inter
vindo a autoridade públlca, senão para manter a ordem e assegurar os direitos e

garantias individuais. }-

§ 2212 - E garantida a liberdade de associação para fins lIcl
tos, não podendo nenhL.rna associação ser cOO'pulsoriamente suspensa ou dissolvida,'

senilo emvIrtude de sentença judIciária

§ 232- Todos têm o dlreito de construir família, que serão

recoorecroe COO'lO corunidade da vida social

§ 2412 :- E assegurado o direito à propriedade, respeitando a

§ 36Q - Nlnguétrl será preso senão emflagrante delito ou por

ordem escrita e decisão fundarrentMa da autoridade corrpetente, nos casos espres

sos em lei.
§ 372 _ A prisão e o local em que se encontre o preso logo

COIllJI"Iicados à família ou à pessoa por ele indicada
§ 38 2 - Ninguém será processado nemsentent'iado, senão pela

autoridade cOl"petente e na forna da lei anterior.

§ 39l< _ PIeSLJne-Se inocente todo acusado, até que haja decl!

ração judicial de culpa.

§ 110'1: - Dar-se~Habeas Corpus SE!l"Çlre que alguém sofrer ou se
achar ameaçado de sofrer violênCl.a ou coação em sua liberdade de locomoção, por

ilega1J.dade ou abuso de poder ~ •

§ 4W - Conceder-se a mandato de segurança para proteger di.!,

cl.to líquido e certo não SIIlJsrado, por Habeas Corpus seja qual for a autorióade '
responsável pela llegalidade ou abuso de poder.

§ 1122_ Qualquer cidadão, o "'inistérlo público e as pessoas'
jurídicas qualificadas em leis serão parte legitima para pedir a anulação de

atos lesivo ao patrImônl.o públ1co ou de entidade de que participe o Estado, be"l
co:no de privilégio Indevidos concedidos a pessoa física ou jurídicas.

§ 113'1: _ E assegurado o direito de representação ao Poderes
Públicos contra ilegalidade ou abuso de poder, e de petição para defesa de

q'Jaisquer interesses legítilOCls, independendo a representação e a petição do pag,!

menta de taxas ou da garantia de instância.

§ IJ~_ ,ll leI assegurará rápido andanento dos processas nas
reaprtições públicas e da actninIstração direta e indireta, facultará ciência aos
interessados dos despachos e das informações que a eles se refiratll, garantira a

expedição das certidões requeridas para a defesa dos direitos e para esclareci

mento de negócios aÕ"linistrativos, ressalvados quanto aos úllt:imos, os
que o interesse público irrpuser sigilo, conforme decisão jUdIcial.

§ 4411 _ Os ofendidod têm direito à resposta pública, garan
tida a sua veiculação nas O'esmas condições do agravo sofrido, sem prejuízo da in

denização dos d<=nos ilegitil'lalllEnte causados. -

l:J~'~'''':J

11Li'~;z;;;J

CONSTITUINTE BONIFACIO DE ArmADA

PLENAAID

_ SuprIma-se 0. art. 429 e seus incisos I e 11, r enumerancn-se

os dena Ls artigos.

§ 12 _ Todos são iguais perante a lei, que punirá comocr.!.

me qualquer discriminação atentatória aos direitos t1lJnanos

§ 212 _ Ninguém será prejudicado ou privilegiado em razão •

do nascimento, raça, cor, sex.o, trabalho rural ou urbano, religião, convicções
políticas ou filOSÓficas, deflciência flsica ou mental e ~alquer partictrland~

de ou condição social.
§ 32 _ Nltl9uém será obrigado.a fazer ou não alguns coisa,

senão em virtude da lei

§ 4Q - A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato J.!!
rídico perfeito e a coisa julgada

§ 52 - A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Ju

diciário qualquer lesão de direito
§ 6Q - Todos têm direito à vida, à existência digna, à in~

tegridade físlca -emental, à preservação de sua honra, reputação e imagem públ.!.

co
Parágrafo úruco - A tortura, a qualquer título, constitui

crime inafiançável e insusceptivel de anistia e prescrição.

jv.6sftfv ... WI -J< ~·t"Ul!~j;;i.~ ,,/,,$ :r:. L:r.n: 7Y ..* $
(>',.. ~J",,,:bl

~f:ja se e dISIJBs!;e Fie '=tE!; 12, se Ue'll I ate e item

'IN, e Clt 17. Hers I, II, IIl, I, .It, ,111 e 1)(, C3_1o segui. I:e.

ncrescente-se '30 Art 191 o sPgJintp ítP.lll:

"ItPlT1 V - OPcbr9I;. '3 incOflstitucion9l1d'3de de leis por lII'3iori'3.
absciute dos seus mPllin:os. se-do considPr'3.d9 dPcisljo definitiva no suprenc Trlbunlll
Fptif'r'll '3.quPl'3. que obtiver dois tercce dos votos dos seus intp.gr9ntps •

PLENll.RIO

§ 7Q - Todos têrl O direito de acesso às referências ~ info,!:

mações a seu respel.to, registradas por entidades públlcas ou particulares, poden
do mediante procedimento judicIal sigiloso sendo vedado o registro infotmátlco :
sobre convicções pessoais, atividades pol1ticas ou vida privada, ressalvado o '
processalllBnto de dados não idenU flcados para flns estatísticos

§ 8Q - Nl.nguém pode ser l.mpedido de locomover-se no terrIt,2,

rio nacional e de, em terrpos de paz, entrar com seus bens no Pais, nele permane
cer cu dele sair, respeitados os preceitos da lei. -

§ 9>l_ E livre manIfestaç~o de pensamento, de crença reHgl0

sa e de convicções filos6ficas e políticas. Não sendo permitido CI incitamento à
guerra, à violênCl.a ou a discriminação de qualquer espécie.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVA

A dpcl'3r'3ç~o dp inconstitueion'3.lid9dp dP Ipi h4 de ser fel.h sem

pre por maiona ebsotute, m3S para pfpito de suspensão os norma jurídic'J-conshtu
crcoeí. p"'lo s-nsoc, M dp ser 'JQlJP1=:l essnn dPc1'Jr'3da PfJl julgalllPnto qup obtivpr doi
tprços dos lllP.mbros do SupremoTribunal Fpder9l.

H4 QUe SP fazpr '3 distinçljo pntrp dpd'3r'3çljo dpflnitiv'l e- trecos

tituciomHidadp p dpc13r'lçijo de lnconstitucicnal1d3dp QUP nêo possa ser cooatcere

cadpfinitiv'J.
Qu,lndo o Su,OXP.IllO Tribunal Fpwral dpc1dir por dois terços, jmpug

nenoc por rnconstrtucícrettoeoe I..JIII'J Ipi, e m'3nHpst'3ç'Io sI" l.Il\pÕP COtnO oecãsão dI>

indiscuUvpl '3cpitaçljo QU'3ndo, potém, '3 m'31s Alh Cortp dpcl.dp apensa por 1l'910ri9

ebsotuta, pcrtantc commenos o- dois terços dos seus eeebros, vprIfica-sp quP a dt,.
císãc, '3l,sm de ter sido vrtcctcse por 9ppn9S lJIl voto, n30 tP.lll um conspnso Ou Uln'J •
'3c:pit'3ç'Io QUP POSS'3 sl"r considpr'3da definitiva O'3i '3 distlnçõ!io quI' SP procura fz
zpr com'3 PlllPnda '3.cill'::l

Por outro l'3.do, '3 dpclar",ç30 de inconstitucion'Jlid'",dP dpve spr

privstivs dos tribunsis podpndo o juiz, como t'3l, inclui-ls n::to SU'3 spntPl'lç'3, porp.lll
SP.ll\o csr'3tpr enf'Ítlco P formal quP há ÓP possuir pst'3. msnifpst9çsO qu'indo gpr'3d'3

nos tribun,lls

Art. 12 _ II A ConstftUlção assegura aos brasileiros e aos

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade de direitos e garantias iOO.,!.

vidu.ais concernentes ao dlsposto neste artigo li

~ impossível dê terminar o que vem a ser "atos do Comando Re
volucionário de 31 de março". Os exemplos dados no texto dos incisos I e
11 não podem ser debitados ao referido "comando", uma vez que as pes

soas que o compunham já não participavam do Governo
Deve-se observar, ainda, Que, pela Constituição em vigor

época, as ações baseadas nos Atos Institucionais possuiam o competente

amparo legal
A apreciação de casos isolados, referentes a pessoas ou

t Idades Que se julguem orejudicadas oor aque Les Atos tnst í tucr cnars , j~

é um rato'; não cabendo sua inclusão no texto constitucional. A matéria

tem sido amplamente abordada nos últimos anos, estando hoje, pratica
mente, exaurida Assim, entende-se que a futura Carta deve legisiar s.f!.
bre o presente com vistas ao futuro, jamais revolvendo as mazelas do

passado
Além disso, há que se considerar que o artigo proposto contr.!

ria os compromissos da Aliança Democrática firmados pelo saudoso Pre-,

sfcente Tancredo Neves e nos quais ficou dito, entre outras coisas, que

não se "argentinizarla" o País, mas todos,a construção do futuro.

~ rt.r~"u''''IC.~i~
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!II - Informações sobre os riscos de adoecer e morrer inclu
indo condições individuais e coletivas de saúde;

IV - Dignidade, gratuidade e Qoalidade das ações de saúde,
com direi to à escolha e à recusa,

V - Recusa aos trabalhos em ambiente insalubre ou perigoso o
Que represente grave e iminente risco à saúde quando não forem adotada
=::didã~ de e1i;;,iiiãç~O Ou nrcteçac ace, 1'l.SCOS; !

VI - opção quanto ao tamanho da prole; I
VII - Participação, na formulação das poHticas de saúde e n

gestão dos serviços

o espírito desta disposição é prover de meios adequados a
pesquisa e o ensino relativos a saúde, propiciando conquistas e evan

'=050 ct ent Ir sccs , êetebetece-se uma reserva de mercado controlada , na

área de saúde, dando-se prioridade aos órgãos públ1c:os e às empresas
nacionais- no estudo e na produção dos equipamentos essenciais à sa

úde
Não se conceberia Que as equipamentos e os avanços tecnoló

gicos,da medicina preventiva e de cura,ficassemnasmãos de empresas
transnaclonaJ.s, o que trélT1a inevitável insegurança à Nação. Espera
mos, entretanto, que a Constituição disponha adequadamente e patri

oticamente com relação ao conceito de empresa nacional, Impedindo que
empresas alienígenas se estabeleçam em Território Nacional, assumindo

a personalidade Jurídica das nacionais.

- ncrescente-ae ao Art. 311) o parágrafo único e seus incisos
§ único:

O direito à saúde implica.

I - Condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, ali
mentação, educação, transporte e lazer;

II - Respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambien

Inserir no Titulo IX, da Ordem social, Capitulo Il, Da Seg~

ridade Social, seção I. Da Saúde o seguinte tell.toJ~ eo,;u..6t't-

Art. As atividades de ensino, pesquisa. desenvofvamento

tecnológico e produção de insumos e equipamentos essenciais para a s!
úde, subordinam-seà política nacional de saúde e são desenvolvidas
sob controle estatal, com prioridade para os órgãos públicos e emcre
ses nacionais, com vistas à preservação da soberania nacmne.t

JUSTIFICATIVA:

o dispositivo visa conscientizar o Estado da sua elevada ni~

são no campo da saúde. Dispõe, de maneira explIcita. que as ações na
área da saúde obedecerão ao comando do Estado, a quem compete priori

zar as netas a serem atingidas.

Assegure-se também, a participaç~o da iniciativa 'J!ivada
nos serviços de saúde, Não se conceberia que a Constituiçã!l estatisas
se, tall"bém, a área da saúde, c9mO querem alguns, olvidando os rele
vantes serviços prestados pela empresa particular, que se tem nota

bilizado por U'll-atendimento de primeira linha, não obstante alcançar

os estratos mais elevados da sociedade.

ft certo que a função maior do Estado é o atendimento aos Pro
blemas sociais do Pais, mormente, a saúde do povo -

~ mister, portanto, ao beM estar da comunidade que o traba

lhador não seja obrigado a exercer suá profissão em lugares "Impróprios
onde ponha em risco sua integridade física; t\ue o meio ambiênte n~o se
ja aviltado, gerando terríveis sequelas ao "~apitat" humano) que a Pol~

tica de saúde, elaborada pelo Estado, sofra um arejamento com a parti

cipação dos vários seg'llentos da sociedade, medida que se impõe em uma
sociedade democrática e participativa, e, finalmente,que o controle f!
IlIUiar passe pelo livre arbltrio da familia, única que realmente dis
pele de meios para estabelecer a extensão da prole

JUSTIFICATIVA:

deveres Neste campo particular, acreditamos que o trabalho pós-cons
tituinte de compatibilização da legislação ordinária à nova Carta Ma,9.
na permitirá, através de revisão dos estatutos dos Militares e dos fUE!
cionários Públicos Civis, fixar o necessário equll!brlo entre servido
res ci.• i:r c ;;;il~tCi:Les. cO:Lrlg~r eventuare dfsccrçêes e abranger o uni
verso que escapa à matéria tipicamente constitucional

JU5TlFIC'lTIV/1:

Inserir no Título IX, Da Ordem Social, Capitulo lI,da segu

ridade social,seção I,' Da Saúde o seguinte texto/~ ~6.t.~
Art. O conjunto de ações de qualquer natureza na area

da saúde, desenvolvido por pessoa física ou jurídl.ca, e de l.nteresse

social, sendo responsabilidade do Estado sua normatizaç~o e controle.
§ 1" ~ assegurado o livre exerdcio de atividade llberal em

saúde e a organização de serviços de saúde privados, obedecidos os
preceitos éticos e técnicos determinados pela lei e os princípios que

norteiam a política nacional de saúde

§ 212 _ A utilização de serviços de saúde de natureza puva~

da pela rede pública, se fará segunda necessidades dcf~nidas pelo po
der públiCO, de acordo com normas estabelecidas pelo direito público
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JUSTIFICACÃO

[IC~~';~~

1:nj'~ãU7l
fufo/.Un"lC-elo _,

JUSTIFICACÃO

. 9.1'~
Bmenda subs t.atutava do parágrafo 9 0 • do artlgo)8'Z e ;adlt1va ao rJe~

mo artl.go.

Dê-se a seguinte redação ao § 90 , do nrtlgo 272, acrescentando. se

dois parágrafos, com os nos 10 e 11 e renumcrando-se os demm s ,

§ 9l? - As alíquotas arrternas , nas operações' refutavas ã ci!
cutacãc de mer-cadcr-aas e nas prestações de serviços, não poderão

ser mfer-rores às prevastas para as Operações Interes eadua i s ,

§ lO - Em relação às operações e prestações que des t.ãncn
bens e servaccs a consumder- f:tnal Lcca Laz adc em outro Estado ndo-.

~u-se-i , ~

J - a alíquota interestadual, quando o des t me t âr-ao for co.!!.
t.rabuarrte do mpcsco ,

11 - a alíquota interna, quando o dcstJ.natárJ.o não for con
tribuwte.

'i li I " ~ • ,_ • l>
S 11 - Na hipótese do at em I do·parãgrafo arrterror , cuberf

ao Estado da locallzaçâo do deseanc'tãr-ac o 'imposto correspondente

ã da ference entre a âlíquota arrte rna ~ e "3. interestadual.

JUST1F1CACl\O

o dl.spositlvo cuja alteração está sendo p ropost a regula o

local da cccerêncaa do fato gerado~ do lCMS,ma'têrl..a que , nos damas

t r rbutcs , é versada em lel complementar.

A eltera~ão pToposta não muda o conteúdo do dlSPOSl.tlVO, de

Eanandc o campo de incidência do ampcs tc e deJ.Jando à Lea comple

mentar a matéria at.menee ao aspecto espaCl.ô;l ..{

Além disso, vagcre , há vâracs anos, com reais bene Hca os p!!.

ra o controle da cobrança do' Inpcsco , o cn têuo de exigí-tO por

ccas aâc do desembaraço aduanecrc , quando são cobrados os anpcs tos
da compet.ência da trmâc , A redação propost.a, supr-aeu.ndc a exprc,!

são "em es tebeüecamcntc de contT3.buJ.ntes"" permit1.rá manter..se e<i

sa prãtl.ca que tem proporc1.onêldo resultados altamente pos:s.t.l.VOS,

sem qualquer prejuízo para os ccntrdbumzes ,
A alteração proposta, além de dar maior slstematnação ao

mpcs ec , vem ao encontro dOt anscaes dos Secr-e tjir-r os de Faz enda e

Finanças dos Estados, manifestado em Canela, no Rl0 Grande do Sul,

através do documento "Carta de caneia", no qual são evadcncradcs os

prcb'íeeas que. pcdecâc edva'r , se for mantnde a redação constante do

Prcj eco ,

EMENDA lP16862·7
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Os dãspcsa tavcs cuj a supressão está sendo proposta es t ab e Lc

cem vancuracêes ou regras sobre a entrega pelo Poder Lxecutlvo de

recursos atribuídos no Orçamento a outros Poderes ou a certas Fun ;
cêes es eazaas ,

No éesc das vinculações, somente as relat1vas ao Poder Jud~

ciárl.o e às funções el-.=aCJ.onais e cuj tura-is S!bsorverãq, se aprov~

dos os dãsposatavcs me..cãcnadcs , aprcxamaâamerrte um terço do total'

das receares púbhcas.

Demais dlSS0, no caso do § 4l? do artigo 196, at.rabua-e e um
percentual fixo de 5\ sobre a recel..ta ;10 Tesouro, sem especã ãacâ.,

-La, A f1.xação de um parâmecrc uniforme para todos os Estados, COõ1

diferentes estrutura)õ de r-eceá ta, gerará distorções,' poa.s nem se!!!.

pre o custo da função Judic1ária guarda proporção' com a 'rccc a t a

próprl.3 ou transfenda. da Unidade I'ede rada ,

Na hipótese do artigo 196, trata-se de no rma sem p recedent;c

nas h1stórias ccns ta tucacna í.a, Além de se tratar de mat ê r-aa que P2
de perfel.tamente ser veaeuãade por legislação anfraccns t a tuc Lc n a I

Ou ordl.nãr).a, não existe qualquer ra'Zâo 'Para a entTega 't'rimcs t r aj,

dos recursos, quando o fluxo de despesas dos Poderes do Estado ê
mensat , como mensal ê o rItmo de entrada dos recursos núb1!l:os nas
três eaferas de Governo.

J\RT1GO E}1EHDADO: 264, v, do ProJeto de Constituição.

Just1.J;ica-se,'pois, a, supTessKo prOIlosta. tendo em vasta q~e

as legislações teceas poderão estabelecer a isenção na r.r-ansma s s ac

de ut1J, iínl..co 1móve1 res~dencJ.tll para o conjuge scbrevaverrtc-

JUSTIFICACÃO

Emenda supressrve

Supr1ma-sc' oS 4°, do artigo 196, os artigos 295, 379 e 387.

TIUo/JUUlrIC.~40-- -_--__'

r.r '~.IÚIlIO/U.. llJb/IU..~ ..,IS.lo- _,
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ATtigo Emendado 28S, § 19, I do ProJeto de Consti'tuição I
'1

l'Art. 2BB _ ••••••••••• I
s 19 - .
I - AutoTuação de operações de cTêd~to por aneecãpacâc . da I

Receita que nâc poderão exceder a quarta parte da Recca te total cs

tlmada para o excrcfcâc Eanance rz-c e que deverão ser liquidadas no
pramexrc mês do exe rc Icao seguante",

Dê-se nova redação ao item I dO'5 Hl do Art. 288.

Hánecessíoaoe de tJ1l enunciado mais claro na matriz do Art.
para QUe fique o texto Constitucional, nessa parte, tão significativa, C()Il im i~

tr~ito obediente a nossa boa tradição Constitucional

o dispoSltivo alterado 'ronpe uma tradlçao histónca nas Cons
titu'lções Bras a Ie r ras Tendo em va s t a as dlf~cu1dades financelra;

V1.v1.das Ilelos Est.ados b'I'as1.1e1.ros, ê :Lnsupo'I'~ável a l~quldaçdo das
anteclpações de recea te dentro do próprlo exerc Icac finance1ro.

Ressalte-se que no mês de,dez.embro as despe;as s50 as scbcrbadus
com o pagamento do dêc rmc terceiro salário. ASSlm sendo, sug c rc-cs c

a manutenção da trad2ção .h1stón.ca, prevendo-se a liqul..dação das

e.ntec:l.pações de ):'ece:lta no pT:lmc:uo mês do excTcíc:l.O 5ubseqllent..e.

nais de exceção

§ 4911 _ Todos os necessitados têl'l direito à justiça e à
assistêncIa judiciária pública, a união e ao Estado

§ 49ll _ Não será concedida a extradição de estrangeiro. por

crime político ou da opinião, ou quando muver razões para presuntr, nas crrccns
tãnclas que o julgamento do estraditando será influenciado por suas convicçoes

~§ 5011 _ Têm direito de asilo os perseguidos em razão de

suas atividades e convicções políticas, filosóficas ou religiosas, bem corropela
defesa dos direi.tos consagrados nesta Constltui:ãO.

Art. 21!- .. A especificação dos direitos e garantias expressos

nesta Constituição não exclui cut:ros oheitos e garantias decorrentes do regime e
dos princípios que ela adota, ou das declarações internacionais de que o País so!
ja Signatário.

§ 47'2 _ Não haverá foro privllegiado, nem juhes ou trihu-

lhe der a lei

482 _ to mantida a instituição do júri, com a organi:z.ação que

EMENDA lP16856·2
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JUSTIrICACÃO

Emenda Adl tl.va do Art. 336

U;;~~"':J

crni"ô~

:Essa proposlcão. a par de dar maior eflclêncln ao ICMS nns

transações lntercstaduals, atende a todos O~ Estados, COnforMe po_

de ser observado na Carta de Canela, doculJento fruto das reIle~óc~ I
de todos os Secretâr1.os de Faz.enda e de F1nanças dos Estados, dQ
D1s tnto Federal e dos Terrl tôrios. •

Fundamental ao sistema federdtlvo, o prlncíplo que vedü :lÕS
Estados estabelecer dl.ferença tr1butár1a entre bens e SerVlçO<i, de

qualquer naturez.a, em razão de sua procedênc13 ou dest1no, deve v,!

gorar em sua plenl tude.

TodavJ.a, no que se refere ã apllcação das alíquotas do .l0IS,

se mantldas as dlSposlções do proJ eto, em dl.versas operações lnte..!' •

estaduéus ocorrerão graves desigualdades entre bens e servlços or1 . I

undos do próprio Estado e bens e serVlços adqulrldos fora dele- I
T31S dlferencas lmpl1carão em sensívels preJuízos, tanto aos Esta- I
dos e HunlcíploS, ,como a fabrlcantes e forn.ecedores.

- Propõem-se, aSSlm, alteração no parágrafo 90, reservando-o

para regular a flxacão das alíquotas nas operações lnternas, mant,!:.

do o precelto contl.do onglnalmente no ProJeto, mas regulando-se

em d01S parágrafos o problema da trlbutação das operações lntcres_

tadual..s com mercadon.as e serv:l.çosw·dest1.nados a consumidor í1.nal.

de tal sorte que, no caso das operações entre contrlbu1ntes. seJa

mantl.da a carga tTlbutãria aplicãve1 ãs. internas, atrlbuJ.ndo_se ao
Esrado de destJ.no a dJ.ferença entre o lmpos1:o cobrl1ao no Estado de

origem -e o normalmen'te cobrável nas op;r'aç:i5es l.n;ernas.

Quanto às operac;ões com c:onsumldorcs f:s.n31s, não contrlbulu........

tes, mantél'l-se o crJ.térlo do ProJeto t ' de tr;butar-se e'Xc1usJ.varncn

te no Estado de orl.gem, dadãs as dífl.culdades de 'c.ontrole nas Ero!!,
telras cstadu,l.1s.

EMENDA lP16863·5
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A repercussão do dispositivo focalizado sobre .o.s ~:Ln::mça:tt rcce:l.t••:
estaduais foi evidenc.l.ada pelos secretãr~05de I'azenda e

de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios

na Carta de Canela, após terem estudado as implicações atn!"lcls
da vcdaç~o nele contld.:4. -

Na verdade, o quo se denor.lna "privilégiOs" são antes si"~les ·p:-c:

rogativ.o.s", Justificadêls por JUristas elo pOrte. do Proi. Sea~:!.'a !"é"-

sundos (apud H. Flêlk.s "Cotr.ent.ârios ã. Lei de E~ccução !'iscal", P~J;.

2).

Ora, aneie mais prt>pondera o intQr~sse p\ibllco, prescr\'~éo fe:- i:;_.:::;

las leI!>. seniio no obJctivo de pcrmi tlr ã Fazend.o. <3 Mais r5:->iêa :-e
alização da receJ.ta, sabendo-se que, en geral, o crédito fl..scal L

aJuit:êldo bastante tcnpo dcpol.s de sua constituição, o que Já be.••c

fici.ou o contribuinte faltoso.t

o dispositivo rompe tradição secular de nosso direito e invia:!:lil1
j.a a cobrança Uêl ní.V'3.da Ativa, estimulando os ccntribui~tes fi'ltc:

50S. O que hOJe se chama de "privilegios da Fazenda Pública" 550

Meros expedientes práticos destinados êl superar aifl..culdacl..:::s ::11..=0

crát:s.e1J.s e "ao natural lentidão d.o. n5tjuiniJ; estatal, no sentlC'o â.... c,2

brar seus créditos, cllJo volume. rcque.r um tratana:nto processL<'l ci
ferenciaé!o. ND.o ã posGí.va1 sub::lcter a cobrança àa D!vl.àa htivo. 8.0-;

percalços e forI"l<ll1dades do rito õa cobnmça 1ucicinl apl~cZ!vcl i.
e:-.ecução das crf;õ.itos r)rivadas, sabidanenle triroso. ::ot(.-s~ wu':. /

se for mantido o dispositl.vo, a I"Azenda ficaIiã eM posição ncr.os /

favorável do Cjue a que gozar\ (a) as in5t:itul.ções fioêlnCeir<ls l~a~

ticulares, na cyccução por créc!itos gêlrantJ.c1os por alienação !l.t:~

etário':! .. (Dac.-lei 9lí, dt: 1.10.1%9l. (b) os condor,!nios 1õõlo:ll:;::.li;;::'.

r10s {LCl 1.l591 , de 16.12.6';, art. 63), c {e) os arr.<l?t.ns g~r;:ns

(tlecreto 1.102 üe 21.11.~03) que c.l.spõen de execuç 50 .~ri"'&c.:' o:.

n50 precisan valer-se do Juclici5.rio para cobrança ce seu'i cr':~::.:_:::

JUSTlrIC1,TIVlI :

Suprima-se o item V do art. 264.

Dê-se ao artlgo 336 n scgu1nte redaçdo

.Art. 336 - A tOJ.na de salárlos e base exclusiva da Segundf!.

de Social e sobre ela não poderá lncl.dlr qualquer outro tnbuto ou

contrl..bug:ão, excetuando-se as relatlvas ao sa1ãrlo-educação.

~ 'U'O/~UIfI"C~i~' -.

o setor educaCl..onal ê reconhecidamente um dos que mal..S ab
sorvem recursos dos Governos Estadual.s e !-Iuniclpals. Considerando

a pnondade dos gastos em educação, sugerimos que seJa rJ<lDt1dn a

contnbu1ção soclal hOJe J.ncldcnte sobre as folhas de sal.íT1o 'C

dcstmadas ao setor educação, cuja 'Teprcsentat1v1d<1de chega a tl't1.!!
gir em médla, c~rca de 2\ das recel..tas estaduais.

A emenda proposta, alem de pi-cseriar l.mpor'tante fonte de fl.

nanclBmento do ,setor públ1co, crompatl..b11iza o artlgo .336 COm o ar.:
tigo 383, no qual estji preVl.sta a contrlbu.ição do sa1ár10-educ.JçJo. ..,.

EMENDA lP16858·9
tJ CONSTITUINTE Tadeu França

EfIIINDA lP16857·1
(!J CONSTITUINTE Tadeu Franca

Emenda modl.f1catl.Va do ltem I do parágrafo 11 do art1go 272

I - incidirá sobre a entrada, no território nac10nal. de

~eTcadorla 1mportada do exterior. lncluswe quando 50 tratar de bem

destlnado a consumo ou nt1vo fl.xO do estabe1eC1Il1ento lmportador,

bem como sobre serVlços prestados no exterl.or. qunndo destl.nados n

estabeleClmento situado no Pa1s.

Emenda supresslva do parágrafo 3 0 do artigo 272

Supnma-se o parágrafo 3° do artigo 212

JUSTIFICAaO

o dJ.SpoSlt1VO focal3.'Zado. como está 'i'edl.g1ôo, abra.nge $. po,!.
S.1b11ldade de transmissão, por he:rança, de 1móve1s para resl.dância

do conJuge ou dos herde1.roS, sem pagamento elo imposto.

, Na forma como a questão fol. colocada, embol"8 o obJctl.vO te-

\

l nha sldo o de exc1Ul.r-se da trl.butaçã~ ~ tTa~smlssão, porw, Morte,
do iínl.co l.móvel pertencente no conJugo sobrev1vent:, princl.palnen
te naqueles caSOS em que sua sJ.tuação financ~lra PilO lhe perm:Lta s,!:!

rPor t ar o encargo da tt'l.butação, te'I1l'l:a.n:l:ri pO'f pernt1.tlr <lo transfe

rênc18 de verdadeiras fortunas sem o pagaIl\ento do trJ.buto, UMa vez

que o dl.spos1.t1.VO não 11mlta a quant'J.d.ade de J.móvel.s a serem tran~

fefl.dos aos herdelros.

EMENDA lP16861·9
(J CO~STliUIN1E Tadeu França ['l-;~~;':J

rrn;õâ7ãD

Emenda modlÍ1cat1.Va do parágrafo 30 do artigo 270,

adltlva ao parágrafo 11 do a.rtigo 272 e supresslva

do parágTafo 10 do al'tl.go 272 •.

Dê-se ao parágrafo 39 do artigo 270 a redação abalxo, I1cresce.1ta3,
do-se o !:t!~\nnte J.tem ao parágrafo 11 do artigo 272 e eliml.nando

-se, em conscqUêncla, o l.tem I do parâgrnfo 10 do nrtlgo 272.

Art. 270 - •••••• : •••• ,

§ 3l? _ O imposto de que tr:ta o l.tem V não 1ncld'lr3 sobre

as operações de' crédlto a. que se refere a letra "a" do i tem ] do

parágrafo ll.do artlgo 272. , ' .• _'~. ,1 J ' .. _ I

Art. 272 - •••••••••••••

! 11 .

1ncl.dirá sobre operações de cr6dlt~. q~a{'d,o rfllatlvas a clrculat;ão
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fC,::~~'~

f!13J'~'8J?1

As empresas públicas, as sociedades de economia mista

Suprimir o parágrafo 3!i! do Artigo 303.

mlllaU5"!61ICAç"C;n~JIlI

JUSTIFICATIVA

Suprlma-se a letra "b" do a t em II do S 11 do art. 272.

O d1Spostivo não é JllalS que um casuísmo contra Estados pro
dutcres de ene'rg ra elétrica. petróleo e combustíveis Todos 05 d;

aaas produtos. Incãus rve os demais energetJ.cos como o carvão e
ârecct , serão normalmente ta-abut.ados ,

Não se consegue entender o cri ter10 utllizado para estab!.

Lecer discriminação para com os Estados produtores desses bens.

Não ha lógica em transfern recursos de Estados econonic!.

mente maLe, flliCO:i pat-a São I"::ulo que, nc :E!!'l.dt'. é o qne visa o ref!:,

rido IhspOSl2:ivo.

Não pode ser levado a sério o argumento de que em alguns

casos como o de I'ta ãpu , de Tucuruí, de xmgu as us anas foram con,!
truídas com recursos da llnaâc e os Estados não dever-aam ser conpen-,
sados por lSSO. Embora esses mvest âuenecs tenham aadc Federa as t as

terras desses Estados foram alagadas, tornando-se improilutJ.vas, de,!

locando famíllas. aumentando as tensões sccaaãs e os ccntmgerrees
de trabalhadores desalojados com gravíssimas repercussões nesses E,!

eadcs ,
O absurdo da proposta e que pretende que os Estados que

tiveram alagados euãhares de afquea.res de eer-re , não possam recebe1'

it:.posto sobre a ene r-gaa gerada e que o grande beneficiárlo. o Estado I
de São Paulo. não paque qualquer :lmportância pela manutenção do ere,!

eaaenee de sua .Indústria. que se está fazendo as custas da de s ag t-ega
Cão do lar e do desespero de agrlcul tores , agora sem terra. ~-

Nesse dispositivo estão sendo prerudãcades os Estados e \lunl.

CíplOS do Pará. Sergipe. Paraná. H1nas üeraas e outros produtores d;

energxe et êer-rca , além dos Estados e Municípios produtores de petró

leo e de combustíveis como Sergipe. Bahaa e R~o de Janeiro.

Além disso.. Estados com potencial a ser explorado na área da.

ene rg.ra elétTl.ca, passarão a da rec.ionar- os recursos de ânvestmenecs
para outras áreas. podendo. no futuro, Vlr a prejudi~ar o prõpr10 de

senvoj.vanenro do País. -

Poderão. igualmente. va'r a ser grandemente jrrejudacadcs os

Estados e MunlcípJ.os nos quais venha a ser descoberto petróleo pc r s ,
apesa.r de torna.rem-se, por este evento. eccneeueeeenee mais r.1cos.
tributãrl.amente cont1.nuarão pobres.

Ademals, com a prev1são do texto Constitucional de que as a

líquotas para essas mercadorlas serão fixadas pelo Senado Federal. a

imunidade ê perfe1.tamente dlspensável ••

• Imperativa. pois. ê a supressão do d~SPOSltivo••

EMENDA SUPRESSIVA

= f ..""""...'Il:~O,__---------_,

EMENDA lP16869-4
tJ CONSTITUINTE Tadeu França

EMENDA lP16870·8
t: DEPUTADO ANTERO DE BARROS

tJ PLENARIO

r.T------ .~.....IO/.D .... ,ãD/....u.,nâcl, _,

JUS!I FI CACÃO

Os dispositivos CUJa supressão está sendo proposta

atribuem aos Tribunais de Justiça, no primeiro caso, e ao Mlnist!

);.10 Público, no segundo, a inlciativa do processo lcgislativo re

lativo a leis que poderão acarretar aumento de despesa.

Tendo em vista que ao poder Executivo incumbe <lê.':!.,! "

histrar 05 recursos públicos, é fundamental que a este poder

atribua a iniciativa de todas as leis que possam afetar a execução
orçamentãria, sob pena de ser submetido ao poder Legl.slativo maté

ria que importe em aumento de despeJ>a sem previsão da fonte de re
ceita correspondente, impossibilitando uma adm1nistração ,fJ.nal"ceira

sadia"

Dê-se ao artigo 461 a seguante redação:

, Art. 461 - O S1.st~ma TrJbútár1.o de que trata esta Constltul:,

cão entrara em vigor em l0 de JUlho de 1 988. vagorarrdc o atual

SlStema Tnbutan.o até 30 de junho de 1 988.

$ 10 ... O da s pos t o neste artigo não se 'aplica aos a r t r gcs

262) 263, aos a t ens l. 11. IV e V do artigo 264 e ao artigo 277,

que entrarão em vlgor a par-t.a.r- da promulgação desta Constltu1Ç5:0.

S 2° - Facam mantidos os a'tuaa.s critén.os de rueeão de da s -.

trlbulcào dos fundos -re fe r ados no a~t1go 277. até a entrada c-a vo!

gor da Lea complementar a que se refere o ar-tagc 280. item IIl.

S 36 - A pa r-ta r- da dat; àe pro~~l~~çao des~a éonstltulÇão.
a Un12.0. os ãs euacs , c rr::.~trito Pede r-al e os Hunicípios ed:.."ta:...i ..

as Lea s necesaât-aas ã epã rcecâc do Sz.stema Tr1butár.1.o Nacz.onal.

§ 49 - As leu eda t adas nos t~~o~~ ,do pa"rá~rafo ancer-a or- até
30 de junho de 1 988. entrarão em vigor no d13 19 de Julho da 19a8.
com efeito 1mediato•..

JUS T I P I C A e A o:

Por decisão unãn1me dos Secretários de Fazenda e de Panan
ças dos Z;stados. do Dlstr.lto Federal e dos TerrJ.tórios. reuIl1dos

nos d1as 7 e 8 de agosto de 1 987, em Canela. no R10 Grande do Sul.

conforme consta na Carta de Canela. f 01 aprovada moção unãn1me no

sentido de se antecipar o praz.o de vigênc1a do novo Slstema Trlbu

târ10 Nac10nal. cont1do no ProJ eto da COIl\1ssão de Sistematlz,ação •

, Por .1.dentlflcar-me lnteiram~nte com aq~ela propos1ç.ão e por

entender que lia penúr1a í.1nanCelra vlvida pelos estados exige que

os Fundos 'de Part1c1paçâo entrem integral e imedl.atamente em \'igor

com a promulgação da nova ConstJ. tUJ.cão e que a vigêncla do no\'o Si~

tema Tnbutãr10 ln1C1e. no mãxlIll.o. no dia l° de Julho de 1 988". e!,

tou propondo a presente Emenda·

EMENDA lP16867·8
tJ CONSTITUINTE Tadeu r r-anca

f'l PLENÁRIO

l!J PLENÃRIO

EMENDA lP16868-6
l:J CONSTITUINTE ladeu França

= fuu/.unlru:.çã.'------------

rrr------- .LI.d.. , ....,..lo'.u...~,.......

r!~~~'~

flDJ~~787J

JUSTIFICACÃO

·~Retirar o Incase XX do Art:. 99. bem como a expressão: u ••••

por próposta do Primeiro ~hnrstro•••• ", do 1nC1SO VI do art. lOS.

A emenda proposta visa apenas a adequar r-eêac acnafment;c

disposições ccntadas nos precef tos emendados: sem aI tcràr-lhes
conteúdo. ~ que tendo slclo prcvas ea , no item 1 do parngrafo 10 1

do artlgo 272 a base de cálculo do ICH nas operações de crêdJ. to dl.

reto ao ccnsumdc r , mcva-s e em mo.têr13 ccns t a tucãcnat , regulando:
-$e a base de cârcuie ao mvês do objeto da tnbutação. Propocn-sc.
essm , em subSt.l.tulÇiio ao c reade item, o acrêscamc de uma alínea

80 1.tem I. do S lI, do mesmo artigo. que trata de extensões do can

po de mcadêncâa do aludl.do ampcs tc estadual. -

Por uma questão redcc í.cnat , no artigo 270, que defrnc a con

petêncJ..!1 J.mposit.lva da Ún.l50. ao excfuar-ee a Jnc rdênc.i e do inpos=

to sobre operações de c rêd r t.o nessas transações. foz~se- 'rcfer-êncaa
expresse ao dupositivo do artigo 272. que prevê a ancadênc ru 110

ICMS.

Essas prcpcsacêes decorrem de exaust.ivo estudo r-ea I Lzadc pc
los secrerâracs de Fazenda e de rananeas dos Estados. do DlstlJ.t~

Federal e dos Tern.tón.os consubs tcncaado na Carta de Canela ti n am
env.uda

Emenda ao texto do projeto de ConstitulÇão ap rcvadc pela COm1'iS:lo

ele S1stematização (JUL/S7).

JUSTIFICACi\O

Cons.lderando tratar_se de competência pr1.Vatlva do Senado

Federal, não faz sentzdo prescrv.or no texto do novo proJeto de

constituJ.ção a lncoerênc13 de se restrlngu." as dcc1sões dos Senho

res Senadores ã lnicJ.at1va dos Pn.me1ros l-bnlstros; e mU.lto lI'eno;

contemplar em outro artlgo do PróJeto, onde se trata das atr1bu1
ç5es do Congresso Nacl0nal. portanto das duas Casas. podC'rcs qu;

são trnd~clonalClente da competêncla do Senado. ~ incoerente ou,

no fllín1mo, extravagante.

de eercadcraas e a prestações de seÍ"vJ.ços reat aaadas para censuM.!.

dor f:Lnal."

Prcpêe-se z-ct z z-ar- o 1nC.1S0 XX do Art. 99 para eva rar que se
consagre na nova cons t aeuacâc Federal o grave erro de se dcfaru.r
como ccmpe têncaa da ümãc o disciplínamento da capacidade de cndí

-vfdaaentc dos Estados e Hun1cíp1.os

Esse poder. que hoj e deveria ser da ccepeeêne aa pr-ava t ava <;lo
Senado Federal. está sendo de ia 'to exerc1.ão pela UnI.ão. E tem, por

esse exato mot.lvo. SUb'lletldo os Estados e MunI.cípJ.os aos maiores

constranglmentos e difJ.culdades no manejo de suas f1nanças.

.a• .aliás. por essa razão que propomos seja também excluída
• expressão" ' •• por ~roposta do Pr1meu.·o t-hn1Stro".. do texto do

inciso VI. do Art. 108. p01S f 01 )ustamcnte apo1ado em .lgual ex

pressão que, em 1 975. tomando por base o texto da Const1.tulÇ:io de

I 967 lnstalou-se todo o aparado limitativo ao endlVl.damcnto dlos
Estados e Munlcíp10S. pelo Governo rederal. medJ.ante dcclsôas do

Conselho Monetâno Naclonal.

EMENDA lP16864·3
(!J CONSTITUINTE Tadeu r rance

I!J PLEN~RIO

lir fure/......f".U;b'---.::...--------,

:m: A~;l
SUPRIMl\_SE A LETRA nB" DO ITEM Y DO ARTIGO ~ E

O pARAGRAFO 39 DO ARTIGO 230.

OgPUTADO ANTERO DE BARROS

tração pública.

nôm!a é importante a as empresas e fundações acima de tudo possuem uma

função social que para ser cumprida, se 'necessário for receberão --tllB,

Entendemos que a participação do poder público na ec.Q.

ANTE OS

DEPUTADO FEDERAL
PHD8-MT

venções.

fica a cargo das multinacionais que evidentemente não possuem os no,!

Atualmente diversas fundações de pesquJ.sa e educação

e as fundaÇões públicas. são criadas. na medida em que surge a necess!

dade da participação do Estado em setores essenciais ao desenvolvirne.!!,

sos mesmos interesses

PLENARIO

são subvene}onadas pelo Estado. :::~t~_~ _uma forma de desenvolver os $~

tores nos quais o poder privado normalmente não atua, e quando o faz

to do País.

, "i(i" ,.
Pela presente emenda o Artigo...a& passa ter a seguinte redação:

Art. Jit _Os atos d~ corrupção administrativa ilflportL

rão na suspensão dos direitos pol!t1cos, na inabilitação para função

pública. na indisponibilidade dos benS e no ressarcimento ao erário,

sem prejuízo da ação penal correspondente.

IHm~D5T:IJ'lIC,llÇJlD.'1111

No nosso entendimento q,s crimes contra o erário púb1l

co devem ser punidos com o naior rigor possível. Esta é a única fo!,

ma de garantir a réconquista da confiança do povo para com a admint-

a) sobre operações que destinem ao exterior produtos indus

trJ.aliz,ados, excluSlve os seml-elaborados defin1dos em lel cor::ple_

mentar;

Emenda modlf1catlva da letra "a" do ltem 11. ~o § lI, suprcoE.

siva do item V. do parágrafo 12

mod.lflcatJ.Va do item VI. do parágrafo 12. do artlgo 272

Art. 272 - •••••••••

! 11 - •••.•••••••••

II . '" ...•..••....

JUSTI FI CAtÃO

VI _ prever casos de manutenção e de estorno de crédl.1.o, Te

11llivanlcntc: a t:Al'0rtal,.ôt:&, pard uutro Estau';' e V.:ua a EAtl.:JJ.ul. UI:

servlços e de mercadorJ.as.

! 12 - .

A J.munldade n! exportação dos pro~uios industrializ.ados ate!!.
de ã preocupaçiip básJ.ca de se estJ.Jllular as operações com produto!>
que contenham mal0r agl'egação de valores, com V:Lstas a obter na10r

volulQe de dJ.vuas.

De outro lado. o conceito de "produto industrializado" ê ex
tremamente amplo, tem sido fonte de abusos e. também. de l.nt.ermini
veJ.s demandas Jud.1c.1ais. -

Ass.lm. a ressalva dos serll1-elaborados do texto constltuCl.O

nal e remessa do assunto para lei complementar posslbil1.ta que a

·~munidade a tals cate8or13s seJa feita com cautela e dJ.scnm.ll1~ção.

de forma a eVl.tar_sc o benefício a produtos de quase nenhuma ou
baixísS.lma. elaboriição com conseqUente pr~jurzo para os Estados e>.

portadores.

A retirada do ltem Venta a possibilidade de ressurgir

-2-gura da .Isenção de .ImpOSto estadual lllediante lei complementar.
contrarl.ando o dJ.sposto no item 111 do art. 266.

Inclul-Se a expressão "estorno" no texto constitucional, de

forma a dar m.nor flexihihdade paTa que sej,<:Im def1n1das polítícas

de estímulo às exportações. sem que essa política comprometa exces

Slvamente os erarios estaduais. e'tigindo-se o ettorno no caso d;

produtos cUJa conJuntura de mercado internaciol,al permita a .1ncJ.

dênc.u parc13l do ônus fiscal.

rr;:~;~

crtV~·ãLEJ

pr;;~OO:=-J

[Jl!f~~7B?J

Tadeu FrançaCDNSTITUINTE

Dê-se nova redação ao iten n do § '::':":;0 272. I
-lI - não~e o trOntante do 11Iposto sobre proJ:utos industrializados, q.tar.lib

a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado a ..1...1=-5 _!
trialização C'J.1 carerclalização, conf1.gure hip5tese de 1ncidência dos oois 1,'70s _ I'
tos."

.JtS1'IFICl\1'IVA:

I
Por decisão unâniJTe dos Secretário de Fa:!.cnda e de Finanças dos I:swdos, do Ol.S _ I

trito Federi1l. e dos TeIritõrios, reum.dos JrIS dJa.s 7 c B de agosto de 19:7, ClI

Canela, no Rio Grande do SUl, CCI'lfortre'consto.l na."Ca.rt.<:1 de canela", foi õl~ro\'a6:l

a apresentação da e:renda acina, a qual busca. basie<unente, a jusb.ça fiscal.

De fato, a redação ê!o projeto de o::nstituição pm;I1tiria a }Jrático., Já a ni.-cl

ccnstiblcional, de evasão tdbutária. Assim, ~ operaç&s realizadas por f<lbr!

ca..~tes dire~...te a ~~!:' f:!.Iel, o ICYS~a I'"'l.T'il'\l p C'l"'lrr...ri;j n "'rr.~..:

clante dav.ldanente estabelecido en àesv<lntager:s em relação a .revendedores nEo

Jnseritos.

~ ootra parte, limitando-se a exclusão do !DI da base de cálculo do 10'5 às

cperaçÕeS que destinem ~dorias ã ;industrialização ou a o::rrercializaç5.o,pz!.
Jll1t1r-se-á urna perfeita equalização da carga fiscal ó:l jJ;posto, a nível do co..::!
Slm1dor final, coibindo distorções nas práticas eaterC.1ais.

(!JPLENA.RIO

ror------- .Lul",.,••~..u.,· ....",..l., _

EMENDA lP16865·1
tJ

EMENDA lP16866·0 ..~. -,
~ CONSTITUINTE Tadeu F"rança

rrr------- ",.II•••It~.. ,..ã./I""D~l1ld
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PLENI'\RIO

TITll.O II

OOS DIREITOS E LIBERDADES FUDMNTAIS
CAPITll.O I
MT. 12 _ Letra "1"J~~ 1., ).lnu.o,.~. lU. c, 'lk..J. ~I.I'
Propõe-se a inclusão da seguinte expressão:
ti ( .) e a mais grave ofensa ao povo é o crime de

colarinho branco, que tarrbem deve ser insuscetível de rtenca.orescrt
ção e anistia, resp.ondendo por eles os mandantes, os executores, e os
que, podendoevitá-lo, se omitirem, e os que, tomando conhecimento
não ccnmlcaren na forma da lei(peculato).

Ultimamente, tornou-se moda falar-se emcriminalidade
do "colarinho brarcov- referida denomi~açllo foi empregada e divulgada ~

perttr de 1945 pelo soclologo norte-americano Sutherlaod,passanôo a in-
tegrar o vccabulárao jurídico scttenerc def1niu-o como "deU to que
é cometido por lJl\él pessoa de consideração e elevado status social no

marco de Sua profissão.
fi, menção do ncrevcrme do colarinho branco" si9n1fica

em crime de ieee-ceve, pois geralmente seus executores são pessoas de

status SOCla!elevado, que prejudica una enorme gama ele pessoas e os, '
desretqces geralmente são volumosos.

NoBrasil, esse tipo de crime foi e é praticado por

pessoas pertencentes a altos cargos, inclusive públicos, ficando, na sua
maioria, impunes, acima de qualquer susoerte,

segundoQ prOlOOtor público Valdir sznick, emartigo recen

te coloca. "os errÇacotados, o 1ndustnal que no azeite de oliva coloca mais
óleo inferior na ccrccstçêc do que azeite, esaím age visando, evidentemente,
o lucro oeseeoaoo e ilícito, mas, se surpreendido e, por Q.Je não dizer,pro=
cessado, encontrara seecre iM.eras pessoas qJe tentarão JUStificar a sua
atlvidaoe .

J<Í não terá mesmo tratamento aquele cidadão que surpre
endido e preso, pulava o soro e já saía da casa portando consigo algunas '
gahnhas. Este é ladrão. O G'->e furta na eIThalagem, o CfJe engana na ccscosã

ção de alimentos , é lI'Jl industrial, homem de bem
Emsíntese, ao propor essa emenda, estou objetivando afá,!

ta! de nossa sociedade o critre mais difícil de ser coroatido, ou seja, ~ a

corrupção, cometido pelas célebres II maçanetas de ouro", pessoas de proje
ção e de influências políticas ligadas às altas autorfdades que dificultam'
a aputação dos caSOS, como as fraudes contra o 1","5

Essa prq:oslçro não pode ser deixada de lado .se realmente
nerercs oercnstrar e assegurar nessa nova Carta Constitucional a eorafâza
São e resgate da credibilidade, junto ao povo, de nossas instituições.

A illlJflidadedeve ter limite ou veremos a desintegração do

nosso sistema social

r.r ,.aT~l.lu.."IU'i.

mlllUS:r:ImCRçãeilJ

Art. 139 -- .

IV - Aplicar aos responsáveis as sanções previstas

Artigo~

mmll11W5liIEJ::CRJ;AD1LLllll

Entendemos que o parãmetro a ser adotado para regular as

diferenças salariais, deve ser o salário mínimo nacional

O salário mínimo deve ser único e suficiente para cobrir

todas as despesas necessárias à uma vida digna.

Ao fazermos esta proposta pretendemos que a partir da

o Inciso IX, do Artigo 86 passa ter a segu1nte redação:

Art. - 86- •••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••

IX - O Servidor Públlco não poderá receber a qualquer Tí

tulo, remuneração superior à um salár10 mínimo por dia

TlltT1I/"'.ft'lCao;lo- .,

PLENARIO

DEPUTADO ANTERO DC 6ARROS

DEPUTADO FEDERAL

PMD8-MT

ção ,

êcm a redação que propomos o Texto ficará adequado

que nos demais artig'O) já se encontra o.íspcsto ,

No Artigo JJ- encontra -se disposto as sanções que inc..!

dirão nos casos de corrupção administrativa.

Cabe ressaltar que a Lei ordinária nor~atlzará o pr.e.

entretanto as penas estão defin1das na própria Constitui-

ANTE~ ,

Pela presente emenda, o Inciso IV do Artigo 139 passa ter a seguinte r

dação

cesso penal,

r.r TIIlf~OU"'''ICAÇlo ,

EMENDA lP16875·9
['J DEPUTADO ANTERO DE BARROS

fJ PLENARIO

I?'W~:~~~

rrJli'~'iillJ
.UlioIO/COI'lIlo/.UKO.....lo -,

PlENARIn

DEPUTADO ANTEPO DE BARROS

Art. - Os serv1ços notariais e reg!strais são exercI

dos pelo PodeI' PúblIco, de forma intransferIvel

lUdlIDeslflífiiIceçAD'Il!ilW

E: é no sentido de fazer com que o texto se torne eficaz

que propomos a suspensão dos direitos pol1ticos e a inabilitação p!.

ra função públlca para todos os que praticarem atos de corrupção a:I&

nlstrativa. ,L/lA'!P''-P~
ANT~OS
DEPUTADO FEDERAL

PMDB-HT

Pela presente emenda I o Artigo 199 passa ter a seguinte redação:

Pela, presente emenda o A.rtigo '381 passa ter a se~uinte redação:

Art. 3Bl - As verbas públicas serão destinadas excluslv3!.

mente às escolas públicas.

o Projeto de Constituição, acertadamente estipula uma d2,

tação t:Itt1amentárla justa e necessária ao desenvolvimento do ensino p~

bl1co, em nosso Pais.

Mas, também é importante garantir que estes recursos S!

jam aplicados exclusivamente na rede pública de ensino. Não podemos Pl:.2.

longa r a prática de engordar os oolsos dos donos das escolas parti c.!:!,

lares com recursos dos cofres públIcos.

ANT~
DEPUTADO FEDERAL

PMDB_)\l'

r.r 'u'''/.tV.TlflCAÇãO ,

EMENDA 1P16873-2
(!J

Os serviços notariais são de grande illlPortância para

a sociedade e particularmente para a justiça

A lisura com que são tratados os registros públIcos é, ,
uma preocupação constante em todas as discussões sobre os Cartórios.

Não são poucas as vezes que presenciamos casoede fra~

des praticados por notários, e que sem dúvida coloca em r1sco a cr~

dib.tl1dade deste servtço,

Para gar:antir_ a origi.!!aJ.Jd~de dos registros públlcos,

ao nosso vêr, a ún1ca alternativa é o controle destes serviços pelo

P '''IO'''UI,,''• .o.r;10

Pela presente emenda o Inciso I do Artigo 27, passa ter a seguinte r!.

dação

TlTU.O V

CAPITUlO IV

SEÇAO I

ART 189

Propõe-se inclusão da expressão. "un quinto de advoga

ccs e modtficação no seu parágráfo único
Nova redação.
Art. '89 Un quinto dos lugares dos Tribunais Estadu-

ais e do Oislnlo Federal sera ccroosto, alternadamente, de membros do
Mlnister5.o Pública e de LM QUlWíO DE ADVOGADOS, de notario saber juddico'
e reputação Hãbeda, commais de dez anos de carreira ou de experiência
profissional, indicadas emlista sêxtupla pelos órgãos de representação I

.ees respectivas classes.

atual

r="~~~;:;J

fu7;~

ANT~
DEPUTADO FEDERAL

PMD8-HT

Constituição o EsUdo diminua as -grandes diferenças salariais,

mente existentes

PLEN.ltRIo
r.r •L11•A'o/ cQM" ' lo / I UI: DM'II .., ,

EMENDA lP16877-5
Q\EPUTADO ANTÊRO DE BÀRROS

ANTi!!It;:S

DEPUTADO FEDERAL

PMOB_MT

poder Público.

Art. 27 _ •••••••••••••••••••••••••••••••••

mmmCSr]'IlI:Flll:CRCRDlJJJJJ

'Pela presente emenda o Artigo 97 passa ter a seguinte redação:

Art. _ 97 - A Câmara s'ede r aj, ccaoõe-se de até quatroce!!.

tos e 01tenta e sete representantes do povo, eleitos, dentre Cidadã?s

maiores de dezesseis anos e no exercício dos direItos políticos, p!.

10 sIs tene pncpcrc íonat , na forma em que a lei estabelecer.

Defendemos o sistema proporcional porque entendemos que

este garante a sobrevivência dos p~rtidos considerados pequenos

os de natureza ideológica. Cremos ser nosso dever , com o regime dem!:!,

crátlco, criar condições para uma sociedade pluraliSta, bem como IH

tar para diminuIr a influência do poder econômico nas eleições.

A eleição no dIstrito f'ac Ll Ltar-La o poder econômico, aH

mentandP sua Influência nos resultados das e re rceee e Prat1camente ~

niquilaria os partidos com ideologia diferente da classe dominante.

ANTE~;
DEPUTADO FEDERAL

PMDB-MT

EMENDA lP16874·1t: DEPUTADO ANTERO DE BARROS· fT!"DS':iiTJ
f-I;V';ffl

1 -

b) São obrigatórios...o alistamento e voto dos maiores

de deaease í.s ancs , satllo. para 1J,s. a':\atfa~etlJ,s.J as IMl.i~'t'CS 'l:!.oc setoct'tta'

anos e os deficientes físicos;

d) Os militares são alistáveis;

IlJlllrd!os:rXIilICRÇR:CilllIl!U

Ao propormos a modificação deste dispositivo,procur~

mos garantir à juventude o dIreito ao voto aos 16 anos O Brasil

um país jovem. A juventude bras t refra , já sabe, aos 16 anos,escolller

os caminhos que d~vem adotar.

Nada mais justo, que essa grande massa de brasileiros

possam influir no destino nacional como participe da construção de.!

sa grande Nação

Ao suprimir a expressão "exceto os conscritos, dura..!!

te o período de serviço obrigatório o1, fazemô ..lo, com a confia(lça

de conquistar o apoio para o voto aos 16 anos, e na época do alist~

menta e 1ncorporação do jovem à tropa, cremos já ter tido a oportuni

dade de ter participado de uma dispota eleitoral -

ANT~
Deputado Federal

PHDB_HT

JUSTlFICAÇAO

Aminha proposta vempara atender aca-enseíosda elas-
se dos advogados

r.r 'IITnIJU""'Ca;õO

TITLLO X

DIsPOSlÇOES TRANSITOOIAS
ART 436

Ptcpóe-se modi.f1cação na Teóaçào:

1) redução do prazo de 5(cinco) para 3(tres) anos
2) inclusão da expressão "critérios históricos"
A nova redação :
Art 436- Os Estados e t-llnicípios deverão, no prazo de J

(tres) anos, a contar da promulgaçíío desta constrtuíção, prom~ver, mediante a~

cardo ou atMml1'ento, a demarcaçãode suas linhas de rrontefra.pooenoc, para
isso, fazer alterações e compensações de area, que atendam aos acidentes netu
rars do terreno, crãteríos históricos, às conveniências administrativas
comididade das coouiaecs fronteiriças

JUSTlFlcr.çr.o

Como é mister, o B:rasil nesses quatro séculos de existência,
já pOSSU1U várias conflgurações territoriais

O primeiro traçado político administrativo esta correlacío
nado como Tratado de Tordesilhas Posteriormente, outros tratados vieram in.

corporar noves áreas, como o de Madri e utrecb
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JUS'l'IFICATIVA

Suprima-se do dispos! tavo ora emendado:

o texto cuaa cxpre$são aqui está sugerida, está eM 'frontal

choque com a redação do art. 195 que estabelece cri cêr-rce objetivos

para o pagamento de custas e taxas Judiciais, de ror-na mais consen:ª
ne a com a rcaliaade. A Justiça deve se dar gratuitamente a quem nao

possa pagá-la, sendo injusto nivelar igualmente os desiguais.

r;r-----------uno/.us '"u;i. -,

EMENDA lP16885·6
L=:. 'leIA VÃ"'A AORÃO COSTA

§ 42 - Para as naneaç'ões dos min.J.stros do Tr1bunal Superior do Trabalho,
o Tribunal encanu.nhará ao Pr-esadente da RepÚbhca hstas Trfphces resul
t3ntes de ellllçÕes a ser-es realuadas

§ 52 Os I!Ilagl.strados membros dos Tr1buna1s RegJ.onais do Trabalho
rio'

c) - para as de classistas, por colég:Lo eleJ..toral 1ntegrado pelas
eareccr-ras das confederaçÕes necaonaas de trabalhadores 01.1 das paürceeaa,
conforme o caso.

b) - para as de advogado e de membro do Muustér10 PÚbhco. pelo
Conselho Federal da ordem dos Advogados do Bras11 e por UlII colég1o ele1toral
consc1tuldo por Procuradores da Justaça do Trabalho, respeceavseenee,

a) - 0$ Juizes de car-reara , escolludos por pranoção de Juizes
do Trabalho, p::>rant1gw.dade e eereceeoec, alternadamente;

b) - 0$ advogados, ele::z.tos pelo Conselho seeeceeet da Ordem dos
Advogados do Brasil da respectiva Teg1ào,

c) - os membros do HUl1stérJ.o PÚblico, ele1tos dentre os procu
radores do trabalho da respeetava rep.ão,

d) - os efassast.as , eleitos por um colégJ.o eleJ.toral const1twdo
pelas diretorJ.as das federações respectavea, can base terr1torJ.al na reg:t.ão.

a) - para as vagas destl.nadas à magJ.Stratura do Trabalho, pelos
me:rbros do próprio TrJ.bunal,

A formação territorial de nosso pais até o inicio do nDSSO
século ainda incorporava novas terras, que hoje corresoonoe ao Acre.

Assin sendo, podemos perceber que para todas as conquistar o
btfoas no passado i tilizafOOS da tese do "Uti Pcssícete«, tese essa que resgata:
mos para encaminhar a nossa proposta referente ao fim dos letíglos entre os Es
tados. Para tanto, secutamos em nossa emenda a necessidade de inclusão dos cha

• dos criterios históricos, subentendendo a utihzação oeeecas históricos.ve~
tfglos. orais e escritos • alem das caracterfsttcas regionaIs da população En
fim, ore gama de aspectos QUe caracterizam o laço regional e sccrer dos jâ pro
postos

Por outro lado, a redução do período de 5(cinco) anos para

3(tres) anos não modUlea a essência da emenda ja apresentada podendo, entre

tanto, consagrar nosso trabalho Conshtulnte, já que nosso mandato termina no

ees-c período, o que facIlitaria a promulgação da lei nesta Casa

TITlLO V

SEÇM 11

00 SLF'REMO TRIBUNAl FEDERAL

ART. 203

Propõe-se a inclusão, entre as partes legítimas para propor

ação de Ircoostftucíoneí íoade, da Mesa das Câmaras Municipais.

JUSTlF'lCACArJ

As celulas da nação se-aouvida são os Mumcípios. São eles os

geradores dos Iecostoa.das riquezas, do trabalho e bases ocirticas Dentro des

sa ctrca pcoeecs afinrar Que antes de qualquer outro está o Poder V.unlcipal, o
veroanerro elo da nação

Proponho a Jnclusão da Mesa das Cfinarás HunJclpais objet.Jven

do não so reconhecer a trccrtêncía do Legislativo IJ.uniclpal, bem como sua legI_

tjmídade para defesa dos interesses de sua comunidade

Não podemos,nesse eorentc.discrtemar essa instância LegIslat.!,

ve.oroe o povo se faz representar por seus digníssimos Vereadores.

Portanto, minha proposta vem na tentativa de universalizar as

fontes legíllmas de defesa dos interesses da populaão, envolvendo as Mumclpa

lidades, levando-as a oartfcioar da responsabilidade da VIda necrooei ,

§ 62 - Os Juizes classJ.Stas das Juntas de Concihação e Julgamento ,elel.
tos pelo voto d1reto dos aseccaadcs cio s1.J\d.tcato, CClll sede nos Juizos sob~

~~teasd~U;::~r;~::C:;;~=o~rr~tOrial,serão nceeaccs pelo

_ Art._213 - A leJ. d1.sporá sobre a const1tw.çâo, l.nvest::z.dura, jur1sd1_
çao, cempetencia, ~rantias e condJ.çÕes de exercíCio dos ~rgãos e membros das

~=r:;a~:C~l~~:;~~~to,assegurada a paradede de representação

PARÁ~o ÚNICO - A Lea , ~s ccearcas onde não houver criado Juntas de ceoec
~:çao e Julgamento" podera atr1bw.r a sua co;npetênCJ..a.aos Juizes de D1reJ.:

Art. 214 - O TrJ.bunal Super-acr- do Trabalho expedJ.rá Instt"ução Norma-,
tava d1.scJ.pl:mando o processo ele1toral para todos os casos em que os Jui_
ees da JustIça do Trabalho forem eteaees,

PARÁGRAFo osrco- Os Juizes class1stas, em todas as J.nStânCJ.as, terão suplen
~~eem~::~OS de canco an.os, pernut1da uma recondução e aposentador1a re~

Art. 215 - Cempete .i Just;ça do Trabalho ccncaIaar- e julgar os dJ.ssi
dros indJ.vidua1s e coletIvos ent~ empregados e empregadores, as ações de
aCl(lcnles do trabalho e as queat.oes entre trabalhadores avulsos e as empr-e-,

sas tanadoras de seus seevaçcs e as causas decorrentes das relações traba
lh1sta~ dos serv.ltio~es CClll os Mun1C1P1OS, os Est.ados, o D.l-str1to Federal, ,;s
~:::J.tor10s e a ueaae , 1.nclus1ve as autarquias IlUn.1.C1pa1S, eseaeuaas e fed~

§ 19: - Havendo~ nos dJ.ssitllOS colet1vos, as partes poderão ele-
ger a JustJ.ça do Traba1hCl CCIlIO árlll.tro.

DISPOSITIVO EllENDADO: Art. 303, § 32

Suprima-se ";fundações públicas" do § 32, que passará a ter

a sc;:u1ntc redação:

Art. 303 - •••••••••

§ 3 2 - As empresas públicas as sociedades de economia'

mista não poderão gozar de bene r.icãcs , priVilégios ou subvenções não

extensnve í.e ,paritar-iamente, às do setor privado

JUSTIFICAÇÃO

E do conhecimento de todos que grande parte das universi

dades :federais foram t.r-ensrcrmedas em FUNDAÇÕES PÚBLIC'AS. Acrescen

te-se que há outras Fundações que prestam relevantes serviços à Soe!

ecadc e ao Individuo, COl'l as que atuam nos setores de saúde, na assl2.

tência social, na cultura, na arte, na tecnologia, etc.

A permanênc í.a deste parágrafo vai de encontro cc-n o pr~

pr-Lo t.ex t,c dedicado à educação. além de ocasionar à distorção e à
impossibilidade de funcionamento da universidade e outras fundações

de áreas essenciais, onde a presença do setor público é reconhecida'

como prior! tária.

Ademais, as l'inalidades a que se presta'!! as substi tuições'

inseridas no parágrafo";:; diversas.

r,r-- .U.O/..C."',U,iO -,

________... 'O,...~,·,t<•••o- _

EMFNr'A SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EJr.EnDADO § lI! e INCISOS I, II e III do art.. 200.

Dê-se ao § lI! e incisos I, II e III do art 200, a red"l.ção

seguintt::·

§ 22 - Recusando-se o empregador à DegOCJ.Bção ou à arb.ltrage:z, é facul
tado ao S1ndicato de trabalhadores ajlllzar processo de diss1dJ.O coletivo p0

dendo_a JUSt1ça do Trabalflo ~lecer nonnas e condJ.çÕes, respe1tas as' dJ.s
posiçoes conven~onais e legalS JlWWl1.!I5 de proteção ao trabalho. -

§ 39: - A lel. espec.lf1cará as hipÓteses em que os dJ.ss{dios coletivos, es
goeadas ~s poss1bil1dades de sua solução por negociação, serão subnetidos r
a~~J.açao da J~t:J.ça do Trabalho, ficando de logo estabeleC1do que as dec1_
6Oe$ ~esta ~rao estabelecer novas nonnas e c~d.tções de trabalho e que de_
las 50 cabera recurso de embargos para o mesmo or~ão prolator da sentença

EMENDA lP16886·4 m ..--- --'--,

~ "":IA VÂNIA AERÃO COSTA

O Projeto de ConstituiÇão condiciona o cabimento de Re

"quando considerar relevante a questão federal resolvida". oriunda'

da última decisão proferida pelo recente Superior Tribunal ~aciona

~ MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:. Art. 201, item IV

Dá nova redação ao Item IV. do art 201:

Art. 201 -. • ••••••••••

Urna vez consagrada a parte :fInal do inciso IV, do art. 201

do atual projeto, está em :frontal choque com um dos princípios basi

lares do direito processual' a celeridade. Resultará na criação de

maIs uma estância extraordinãrJ.a

Enfim, o novo texto constltucional deverá condicionar o ca

bimcnto de Rec:urso Extraordinário somente quando houver violação d!

reta a dispositivo const1 tuc:ional, sob pena de se abarrotar o STF

de mais proc:e$sos e, consequentemente, maior demora na entrega da

prestação jurisdicional.

Enten~mos que a expressão contida no final do .item IV, do

art. 201, tem o condão de aumentar o espaço da porta de entrada para

mais processos serem re-analJ.zados pelos Tribunais Superiores, e tam

bél"l pelo próprio STF. -

A mais aI ta Corte de Justiça da Repúbl ica só deve julgar

matéria exclusivarrente consti tuc:ional.

Por outro lado, é notório o clamor das exigências sociais,

no tocante ao poder de "dizer o direi to" (juriSdição) do Estado

quando reividicam UMa solução "'ai5 rápida para os conflitos de lnte-

e pelos Tribunais Superiores especializados - trabalho, elei toral e

militar -

IV - Julgar Recurso Extraordinário contra decisões de!".1ni

Uvas do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores da

União, nos mesmos casos de cabimento de recurso especial, quando v12

lar dispositivo constitucIonal

JUSTIFICAÇÃO

A atual Constituição só admite RE somente nos casos de ex

pressa violação a suas djsposições ou seja, da decisão dos Tribunais

Superiores que não contrariem os seus prinef.pios, não há falar nesse

Mesmo assim, e contando com a competência dos Tribunais S!:!.

periores para admitir ou não o Recurso Extraordinário, verifica-se'

um verdadeiro "inchaço" de processos nas Secretarias desses Tribu

nais

r:=;;;~;":J
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IV - Mochf.lcar o tenpo de mandato dos J~zes class1stas, dos atua.1s
três anos e oncJ'e são pcrm1tJdas dl.ws reconduçÕes, para cmco anos, bnutado,
por outro lado a lIpenas uma recondução Entendemos que o mandato deva ser um
pouco m.uor, !)Ol.Sao cabo de três anos, é quando a boa expcr1ênc1a acumulada
no IlIimcL1,to deve Sl!r melhor <lprovC.l~d.:i. Apenas uma recornfuçiio obJctJ.va na s0

ma de dOIS m.mdalos, alcdlllj'ar o ~smo tempo aproxlJl1ado da atlVJ.dade que ser1a
m mandato de 3 anos e duas reconduçõcs lO anos, no pr.lJtlC1ro caso, e 9 anos,

no segundo.

v - Fl.nalmente, a Emenda proposta reduz de 7 (sete),para apenas 4
(quatro), o nÚmero de artJ.gos de que se canpÕe o proJeto, na parte referente
a "TribWlaJ..S e JuIzos do Trabalho", sem mod1f1caÇôes profundas de mér1to.
pr.1.JlCJ.pa1meJlt:e obJet:J.va aperfeJ.çoar a técmca legJ.slatJ.va

II - Canpatíbihzar os d.Lspos1tivos que tratam dos Tribuna1s Regl.o-
naJ.S do Trabalho cem os que d1spÕem sobre o Tr1bunal Super10r do Tra~,man
ter as 1.ndJ.caçÕes dos representantes claSS1Stas dos Tnbunau reg:t.ona.l.S p::>;
Un colégJ.o ele1.toral const1tuido apenas de diretorJ.as de federações, exclwn
do os s1ndJ.catos, urna ..ez que, pelo enquadramento s1ndJ.cal. as federações sã~

const1tuidas por S.l.l1dJ.catos fil1ados, Cõlreccndo de suporte JurídJ.co a dupla
representat1vidade no colégio ele1toral a federação e seus s1nd1catos fJ.11a
dos. A esses últJ.JllOS Já está dada a eanpetêncía de illlhcar os claSS1Stas parã
as Juntas de conc:t1.l.ação e Julgamento (parágrafo sexto do art. 212).

III - Supr~ o art.J.go 213 do prQJeto, que estabelece que "haver.i em
cada Estado, pelo menos um Tnbunal Reponal do Trabalho. que será UlStala
do na forma. da le1". O "caput" do art. 213 {Já renumerado) da Emenda, eviden
temente assegura a cr1.a çâo de tr1buna1s regJ..ol18J.s do trabalho nos Esta~
onde o número de reclamações traballustas Just.1f1que a sua cr1ação (Já é
asslJl1 pela COnst1tWçàO atual) Há Est.ados em que exJ.Ste atualmente em fun
c1onamento apenas uma Junta de ConC.l.haçio e Julgamento Por outro lado, pre
tende-se a cr1ação de novos Estados na Federação. A obr1gação const1tucional
de se cr1ar pelo menos um Trl.bunal RegJ.onaldo Trabalho em. cad,.. Estado, sem a
:ressalva, 1.J\v:lab111za de plano, o prece1to const1tuCJ..onal proposto.

A Emenda proposta tem os seguintes obJet1vo!<'

I - Al.Il1entar o nÚmero de Muustrcs do Tr1bunal SUper10r do Trabalho,
de 17 para 23, adotando cano nossa, a proposta do EJano. SI' Pres1dente do Tr!
bunal SuperJ.or do 'l'rahalho publ.l-cada em art::z.go a5S.l-nado na edJ.ção de 22.7.87-;
do Corrc10 Branl1ense, de que, ampb.ando-se 5J.gnff1cat1vamente a Ctmpetên
cla da Just1ça do Trabalho, toma-se evulente que o nÚmero de IlUlUstroS do
'1r.lOOnal Sl.Iperl.ot' do Trabalho deverá ser~ arnphado.

Mantemos no entanto a propor~onahdade de um qw.nto para os represen
Untes dos advogados e do HJ.JUStér10 PÚbhco e um terço para os reprcscntan:
tes claSSIstas, respe1tando a hnha da Const1twçno atual e do proJeto da
cam.ssão de S1stematização. Ao contrarlO , a proposta atual de S Exa. o p~

SJ.dente do TST, fua. a CompoS1çãOem 17 togados e Vital1C1OS e 6 claSS1st.as
e temporárJ.os.

T."O/.u1"t...çlo

DISPOSITIVO E~IENDADO:' Letra "g" , do it.em 111 do art 12.

EMENDA lP16884-8t:::== .. elA VÃNl~A-,A",BR~Ã~O,-,C",O,"S-"TA,- ___

PLENÁRIO

§ 12 _ O Tr1buna1 SuperJ.or do Trabalho cCI:llpOr-se-á de Vl.nte e tres MJ.-
nistros, sendo:

a) - quJ.nZe togados e VJ.tahC1OS, nareaclos pelo Pres1dente da
RepÚblica, sendo nove dentre Jui:z:es de earre1ra da lIlag:Lstratura do Trabalho,
três dentre advogados no ef'et1vo ex.ercíc10 da profusão, e três dentre mem
bros do M11u.stér1o PÚbhco,

Art. 212 - são ~rgãQs da Just1ça do Trabalho.

I - Tribunal SuperJ.or do Trabalho
TI - TrJ.bunaJ.s RegJ.onals do Trabalho,
III - Juntas de Conclhação e Julgamento.

§ 1 r _ A indIcBç-ão de seus mell'bros caberá ao Suprc.'""o '1rib~

nal Federal com aprovação pelo Senado e nomeados p~

lo presidente da Re;Júbliea

A redaçiio do projeto de constiluição ensejo a ingerência'

na eOl'lposição do mais alto Tribunal da República.

JUSTIFICAÇÃO

O legislativo c o ex~cut1vo aniquilam, POI' cO'llpleto, as g~

rantias oUtorgadas aos seus componentes, posto Que a lnl( r\'cnçào de

tais poderes na sua indicação, criará espaço para que politicos mil!.

tantes pOSSBI'l influir na sua composição, quebrando a inlC'grldadC! in~

rente c indispensável à missão maxlma do mais elevado ôreão da Just!

ça Nacional, que tellJ por-rnissão excelsa ser o 8uarài~o da Constlt~

ição, prcserv.mdo a sua intanglbilldad'" e ~.Iraflllndo , }'r,ilinidndc'

das Leis e lltos daqUeles poderes.

A indicaçíio dos me!"lbros dessa Corte Suprema devera caber

prlvat.Jva"'ente, a ela própria.

~_ "'. SEÇÃOVI tio ~r.' Iíf,1lliJ" íí "- !<~.,JiI'" ~
DOSTRIBUNAIS E .JUÍZOS DOTRABALHO

§ 39 _ As Juntas de Conclhação e Julgamento serão cClllpOStas por um JWZ

do trabalhlj. que as pres1d1.rá. e por dois Jlllzes classistaS temporár10S, %'!:.
presentantes dos empre«ados e dos empregadores. respect1vomlente.

b) - O:l,t.O claSS1St.a.!; e t.emporár1os, CCIlI todas as garant1as da
IIlag1.Stratura exceto a vl.tal'i.c1edade, em representação paritár1a de empregados
e eml2regado~, nCKllead~ pelo Pf'eS1dente da RepÚblica, entre cand:t.dat..os ba
chareLs em CJ.enc1as JurJ.(ucas
§ 22 - Os Tr1bunl11s RegJ.onais do Trabalho serão ccrnpostos de magJ.strados
ncmeados pelo Prcs1dente da RepÚbl1ca, sendo doJ.s terços de JuÍzes togados
vitallcJ.os e um terço de juizes class1staS tenJporarJ.os. bentre os JuÍzes
togados observar-se_á a pf'op::>rc1ona11dade estabeleCJ..da na alInea "a", do
§ 12, do art. 212.

r,r----------.....,.u••"..<l;ÂO

EMENDA lP16883·0
ê' II/CIA VANIA ARRAU CUSTA

l!J
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Dê-se ao § 29 do ArL 254 do Projeto de Canst.!,

tuição a seguinte redação:

A-OS Corpos de Bombelr.os competem as ações de

defesa civil, segurança contra incêndios, busca e salvamento

EMENDA MODIFICATIVA

OISPlJSlTlVO WEtlílAOO' ARllliO 13, mCISO X\lI1J

JUSTIFICAÇÃO

"XVIJI-fénasanua1S re'lluneradas"

Oê-se ao tncrso XVIII, do artigo 132, do Projete de tonstf
tU1Ç1l0 do Relator da Comlssllo de Srs ternat tz açêu, a seguinte redeçêc

r;r=::::-===::::----- ....,,'"""''',',-

EMENDA 1P16893-7

fi aoao OA "ATA
por diversos usuários ocorrendo, frequentemente, mapeamentos

especificas destes recur-sos indicando uma disponibilidade

sign1 ficati va em uma determinada região que, na realidade, in!.

xí s te ,
A tendência crescente da escassez e da demanda de

água, para os seus diversas usos, vêm demonstrando a dificu.!.

dade de se conseguir chegar a um nível de integração e de
compatibil1zaçl:iO inicialmente pretendido, tendo em vista os

inúmeros conflitos gerados pelos diversos

usos da água.

Considerando, entll.o, a necessidade de salvaguarda::
os interesses das atuais e futuras gerações, e de expf Ic í t e -,

na Constituição Federal, mecanismos que assegurem o uso ad~

quado dos Recursos Hidr Iccs , submeto esta emenda à aprovação

da Assembléia Nacional Constituinte

t:7~~;'~

tFi~~787J

256 do Projetor ".."..."""'"
Emenda supress ãva ao § 22 do Axt

de Constituição

EMENDA lP16887·2
f'l CONSTITUINTE--JÕSETÃV~~~S

Cabe à Const1lulÇl!o f txar- prmctorcs gerais e garantir d1

rcrtos que poder-ãosofrer alterações na sua epl rceçêc atr-avés dos terocs
JUSTIFICATIVA

o Art 158 do Código de Processo Penal de termma
a exigibilidade do Exame de Corpo de Delito para os crimes que

deixem vestigios, ou sejam aqueles delitos conhecidos como de

fato permanente
Não se exclui a í as per!cias nos locais de

incêndio, explosões e desabamentos, que recebam a Interverü ênc í e

das corporações do Corpo de Bombeiros apenas para combate, pr~

venção e auxílio nesses locais.

A pretenção é que não se exc Iua da responsabili

dade dos PERITOS Df'ICIA1S.

ASSlm, não é recomendável Que a exphcaçào de ceteü-es e

ccndrções para o exerC1C10 e f rutçêo de tais du-ertos f iquem l umtedcs no texto

da Carta ~lagna, sobretudo no tocante a fénas remuneradas cure d1SCUS$aO em con
venções ou acordos cctet.tvos Já vem tralE.fldo suçest.rves e oportunas tnoverões

Além d1SS0. a remuneração em dobro das réries slgniflca a
mst.tturçac de UM décuno-quer-to sef ãric que vu-ã crescer ~ ...das as folhas de paga

mento em mars B% Iorto por cento), onerando a eccnoma globalmente e tnt tecrcnen
do cs preços

Deve ser ccns tderedo, arnda que o gozo de 30 d1as de fénas
é çerentico ao empregado assíduo serter-edas faltas não Juc;tlflcadas reduzen o

período de fér ras , sistema salutar que deve ser mantido atreves da Ieqts l eçêc or

dH'~na

p=';~~OO=:J

fIT3'-ôãf?JPLENARID

EMENDA lP16894·5 ..". --,
tJ CONSTITUINTE AQNIFACIO DE ANDRADA

~~~~~:'~~~~'::ENOAOO ART:~:":":':''':':~~----l
O Artigo 21 do Projeto de Consti tuaçãc do Rela

tor Bernardo Cabral, passa a ter o seçumte i tem I I 1

Art. 21 •• •••

I - . • .....

II - ..

Il1 - O estrangeiro perderá sua naturalidade br!

sa Iear-a em virtude de sentença fundamentada em crimes contra os

interesses e segurança nacionais.

5~~';':J

tE!'~8!ã7JPLENARID

r.r .~l~.'"O(ccw'nlQ/SulC.M..... ____,

EMENDA lP16888·1 ''''' ..,
tJ DEPUTADO fEDERAL GIL CESAR

JUSTIFlCAÇAO' r.r fUl~/.UI1'rlc.'i. _..,

capitulo II - da União - Emenda aditiva - Artigo 52.

Inclua-se onde couber

Art _ Aos Estados da Feder ação serão conferidos

os poderes de
1- Legislar complementarmente sobre a exp Lnr açào

e aproveitamento dos recursos minerais nas questões relat,!.

vas ao meio ambiente

II~ Participar par í tar ra'eente do processo de auto!.

9a de direitos minerários, da fisc.alização, da exploração e

do aproveitamento dos recursos minerais, na forma da lei

A Le a üonst r tucional não deve estipular cond.!.
ções para a naturalização, mas apenas aoeu t í r a conce i tueçêo ,

ficando ao encargo da le:l ordinaria a d~finição das condações

basicas para a obt ençêo do di r e i te

O ecréscamo do i tem III visa norna t r zar a per.

manência de estrangeiros no País, outorgando aos t r rbunaí s br~

s i Ie.í ros poderes para julgar crimes por eles praticados.

É extremamente importante que a tranquilidade
e a segurança nec í cnea s sejam preservadas a todo custo.

Ao Art 333 confira-se a seguinte raoeçãce

" Art. 333 - A seguridade social compreende as providências

do Poder Público visando assegurar direitos sociais relativos a saúde, prevrcên

eia e assistência social "
Ao Art 334 confira-se a seguinte reoaçêo.

ti Art 3'4 _ A lei disporá sôbre as diretrizes do Sistema '

de seguridade 50CJal, que terá o sentido de universalidade e será administrado'

de forma descentralizada, obediente a planos nacionais e regionais, com a parti
ctpeçêc de crçêcs públicos e de entidades privadas ti

Ao Art. )35 confira-se a seguinte redação:

JDAO OA MATA

" Art. 335 - Constará do ürçerento da União as contribui

ções sociais e a respectiva receita tributária para financiamento dos planos me..!!'

cionados no artigo anterior, conforme o que dispuser a lei"

Art. 336 - suprima-se
No Art. 338 substituam-se os seus parágrafos pelo seguinte

parágrafo único:

' ''''--- ------) p-;.;:~

."...,",."..,""",."••,--- - - - -- --- J tF-7~ã!ã7J
PLENARIO

EMENDA lP16891·1
f'l

Idêntica à apresentada na proposta original,

ccmrseao da Ordem econômica

JU .... ,iFICAÇJl.O
I-

r;r----------'Ul.,.U.".'..,..-------------,

EMENDA 1P16889·9
tJ DEPUTADO FEDERAL GIL·u~~SAR pr;:~'ÕB~

tE!·~WJ

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 73, PAR.l\GRAFO As!.

O Artigo 73 do Projeto de Constituição do Relator

Bernardo Cabral, passa a ter o seguinte parágrafo 4s!.

Parágrafo lÍ"Iico - A lei disporá sobre o Seguro Desemprego e

sobre o fundo de Garantia do Patrimônio Individual".

Pela seguinte redação:

JUSTIFICAÇItO

,,~ dever do Estado e direito da sociedade, im

plantar imediatamente programas de planejamel:!.

to familiar que possam assegurar o controle

da expansão demográfica, assegurando a melho

ria das condições de vida na família·'.

p=;~';~=:J

p:ç;'~ãíEJ

EMENDA S!JBSTITUTIVA

.o..uu.oo/c~.....da/,u.c'MI.. li>

PLENARIO

CONSTITUINTE BENEDICTO MONTEIRO

Substitua-se o Art. 418, onde diz
"Os 6rgãos públicos e privados somente poderão

implantar programas de planejamento ramiliar

que tenham também em vista a melhoria das co..!!
dições de trabalho dos cônjuges, e de habi ta
Çao, sa~de, educação, lazer e segurança das

famílias" •

Hoje, os problemas existentes em nosso país,

não podem sequer serem equacionados, enquanto permanecerem esses mi

lhões de ~ileiros em pobreza absoluta, crescendo geomeuicamente
nas beirad~ dos latifundios e nas periferias das grandes cidades A
cada ano, o Brasil recebe em termos de população um novo Uruguay, e a

cada três anos são duas üínemarcas ou um Portugal. São mais de três

milhões de neves habitantes, para inviabillzar Qualquer plano de edu

cação, de saúde e de transporte.

Por isso, proponho nesta oportunidade, a subs

tituição do art. 418 pela apresentado, que obriga o Poder Público a

encerar com urgência e eficiência esta questão da nossa expensãc dem,2,

gráfica, ao mesmo tempo que se permita as entidades privadas a parti
ciparem dos projetos de planejamento familiar.

EMENDA lP16895·3
f:J

Dê-se ao artigo 381 do Projeto de Constituição
do Relator da Comissão de Sistematização a seguinte redação

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 361

Esta scqes têc visa compatibilizar as questões

de liml.tes, ainda pendentes, entre vér rcs Estados e outras

demandas envolvendo fronteiras t err í t.or í e rs , Lei ccmp Lemen

tal' deve disc!pllnar os meios para se atingir os rms ,

Art 73. • ••

§ 12 ••••••••••••
§ 2' _

§ 3Sl •••••••••••••

§ 1;2 _ Os territórios dos Estados pcde rão ser

rernvrdroos a fim de assegurar o cumprimento de runções
que lhes competem, considerando os vinculos regionais, h1~

toricos e culturais

JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICAÇll.O

A retirada do termo. "e em casos excepcionais"

se justifica tendo em vista a essencialidade da aplicação dos
recursos nos itens referidos no artigo.

AJ't. 381 _ As verbas públicas serão destinada.

~s escolas públicas, podendo, nas condições da lei, ser dirig.!

das a escolas confessionais, filantrópicas ou comunitárias, de.!

de que:

54
capítulo II - da União - Emenda aditiva - Artigo ~.

Adi te-se onde couber'

~ - Compete à União Legislar sobre o uso do

seu Patrimônio representado pelos Recursos Hídricos, definindo

I - Um Sistema Nacional de Gerenciamento dos P~

cursos Hídricos, tendo como unidade básica a Bacia 4idrogr.,2.
fica e integrando sistemas especificas de cada uordece de F!

der-ação ,

II - Critérios de outorg<!, de direitos de uso dos
Recursos Hídncos I

111 - Mecanismo de ccspeneaçac aos "ês t.acos e Muni

cípios por restrições ao uso do seu Território e de seu 'p,i

trimênio Hídrico, decorrente de concessões e eutor í aaçces 0o!:!

targadas, inclusi ve em outras Regiões
§ 112 _ Compete aos Estados e Municipios legislar

supletiva e complementarmente sobre os Recursos Hfdr Lcca
Art. - Os Estados e Municípios que tenham áreas

inundadas com o objetivo de produção de energia eletrica t!.

r ãc direilo à indenização calculada com base no valo! da !

nergia produzida, cujas alíquotas serão definidas em lei
Art - A Cessão de Recursos Hídricos para fins de

geração de energia elêtrica ensejará aos Estados e Municipios

cedentes participação privilegiada no s ratema de partilha dos

recursos arrecadados com Taxas e Tributos incidentes sobre a

produção, distribuiçãO e uso desta energia.
- § 112 _ A Estrutura Tatifária do Sistema Eletrico

deverá estimular melhoria de produtividade e redução de cu.!

tos operacionais do Sistema, evitando transferências de rel:!.

da entre Estados.
§ 212 _ Parcela da er receoaçêo proveniente de tr.!

butos sobre o uso de energia elétrica sera distribuída entre
os Estados e Municipios de ac~rdo com a sua par t Ie.ípaçãc na

produção da energia

JUSTlrICAçJ\O

A essencialidade dos recursos Hldricos, e a sua

escassez face à aparente abundância, por ser a água um recu!.
so móvel e que possibilita a sua utilj%aç~o da mesma fonte
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CONSTITUINTE BENEDICTO MONTEIRO

EMENDA MDDIFIC/HIVA

CON'iTITUINTE BENEDICTO MONTEIRO
.~••••,.'c.~..,l.,."':.~,..í. _

lP16901·,

PLENii.RIO DA IISSEClBllfrA NACIONtlL CON'STITUINTE

PLENÂRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

PlEw'i.rno DA nSSEtmLÉIA NACIOt~Al CONSTITUINTE

No nceencc em que se exercita o ecr ímcraeen-,
to democrático no texto constitucional, COM a supressão de terno ai.
semelhada constante no artIgo ./j9, inclso 1, da ConstitUlção vi9"ent~

que deu fundamentação para a expedição do decreto 1.164/71, que ex
propriou o patrimônio fundiário das Unidades Federativas da Ama:;:linia,
por nova redação de seu correspondente artigo 52, inciso I, do proje

to de Constituição, não tem cabimento a permanência de tal mot!vaçã~

JUSTIFICATIVA

"Art. )03 - A intervanção do es taoo no domínio econômico e o monopó
lio tar--ae-ãc quando relevante interesse coletivo exigir".

Modifica o caput do aft. 303 que passa a ter a seguinte redação:

Há necessidade de formalizar em lei

os requis1t:os básicos para a designação da diretoria de todas inst1.

turções c r.tc raí s para se evitar o preenchimento desses cargos por

pessoas Incapact cadas para o desempenho dessas funções.

IV _ Requisitos pata _designação de membros da direto

ria do Banco Central do Brasil, e demais institu!

ções f InanceLr-as oficiais, bem como seus 11'1pedi

mentos após o exercício do cargo.

JUSTIFlCAllVA

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: ARr. 328, INCISO IV.

Adita ao inciso IV a seguinte expressão: "E demais instituições fi

nance í.ras oficiais"

Nova redação: Art. 328 •••

I _ •.•

11 - •••

III _ ••

inciso I, alínea "G", oue por seu ser.í to , não podem ser reallzadas pe

lo Setor Privado.
Assim, eventua i s benefIc rns subvenções, se existirem, não oc

deu ser credi taocs às organizações e sim a população :J que servem, ra

zão ma.ícr do objetivo social dos mesmos. Ademais, a intervenção do Es

tado no dOr.línlo eccoõ-ucc se faz apenas quando o tntereese privado não

se maru rest e

EMENDA lP16902-0
fl

EMENDA lP16903·8
f:J CONSTITUINTE BFNEOICTO MONTEIRO

rr;:~;;;=-:J

ffi7~~787l

r-:~~'~O~

fÇJ"~:z;;JPlENARIO DA ASSEMBLÉIA NAC ONAl CDNST

EMENDA HOOInCATlVA

EMENDA MODlrICATIVJ\

Dispositivos Elllendados: At"t. 284

'~''''tO/".~..,lo/l'''.ftII,..i. ~

PlENARID DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

EMENDA lP16899-6
t' CONSTITUINTE BENEDICTD MDNTEIRD

le!, denunciando sua ilegal1dade e Inconstitucionalidade, através

de trabalhos escritos, entrevistas e artigos na imprensa.
Nomeado Procurador Geral do Estado do

Pará, obtive de todos os Procuradores Gerais de todos os Estados do

Brasil, o apoio para a tese de inconstitucionalidade do Decreto-Lei
nl:! 1.164, e através do) Conselho Nacional de Procuradores obtive os

pareceres dos juristas Miguel seabr-a fagundes e Dalmo uaj.em , que
opinarall pela sua ilegalidade e inconstitucionalidade.

Com a eleiçdo do eresí.rrent;c Tancredo

Neves e depois do Presidente Sarney, tentei encaminh::r uma represe!!

taç:io ao Procurad:lr Geral da República para arguir a inconstitucio
nalidade perante o STF', eas os üovernadores do meu E~tado, ür , JtÍ

der Darbalho e Hélio Gueiros, pediram-me que espcrnssc ato do Poder

Ex&cutivo que já estava em andanento para revoçação de re rvr-Juc üc

cruto-t.eã ,
Infelizmente, cumpri o meu primeiro In"!!.

dato de ücputado Fcclcl.al c já .estou no exercício do meu mand.lto de
ConStituinte, sem que o Poder Exe-cutlvo tome qualquer mediCla para

reparar o meu Estado desse atentado a sua soberania e dessa usurp~

çã!) de seu território. Razão pela qual, apresento a presente emen
d3 q.re , accmparmade da representação judicial, espera merecer dos
senhores e senhoras Constituintes, o mais 'Cuidadoso exame e a Ille

lhor acolhida.

Dispositivos zeencedce Art. 277, Inciso I, Alínea "C"

Acrescenta a palavra fInanceiras á alínea ·C" do lnc!

soldo ..Art. 277, que passa a apresentar a seguinte redação:

EMENDA lP16898·8
!'I CONSTITUINTE BENEOICTO MONTEIRO

redação:

a)

b)

c, duJ.... por cerrtc para a aplicação nas regiões Norte

e Nordeste, at r aves de suas instituições financeirds oficiais de f E.
menta regional. '

JUSTIfICATIVA

Altera o Capo do Art. 284 que passa a ter a seguinte

A definição das instl tuições financeiras oficiais de

fomento regional comn repassadoras dos recursos adicionais destinados
às regiões Norte e Nordeste é uma garantia de sua destinação ao apoio

e suatenteçêo das atividades empresariais e a formaç.1l:o de Infra_estroI
tura econômica, com sua contínua renovação através do processo dinâmi

co de amortização/reaplicação do crédito.

PLENARIO

CONSTITUINTE BENEDICTQ MONTEIRO

1~ _ ti proprIedade é social quando o patrimô

nio pertence à Nação, ao Estado e ao Município, em terras vagas e nes
mo na forma de controle acionarlo de empresa pública, sociedade de eco

nomia mixta ou condomínio imobiliário, resultante de' financiamentos ou

pagaJ:'entos feitos pelos erarios dessas instituições.

Porém, a propriedade urbana que afeta direta e

profundamente a sociedade nas maiores concentrações populacionais do

mundo, continua a ter o seu caráter absoluto de instituição intocada e

intocável, garantida pela legislação civil de inspiração romanista co

mo núcleo central do sistema capitalista
Num regime capitalista puro, tal propriedade eE!

base sua sustentação na sua própria formação e constituição, no seu

espaço historico. Mas, num país 'ccec o Brssll, em que o Poder P.jblico

diretamente, Ou através do capitaliSMO de Estado, intervem profundame~

te na economia e na formação da propriedade, esta propriedade adquIre

um caráter social t.ãc evidente que se torna inquestionável
Para dar um exemplo, pensemos num conjunto habi

tacional, quem é o oroorietário de um conjunto habitacional f'Lnanc aadn

pela Caixa Econômica? É o Agente Financeiro através do qual o Banoo fi

nancia o projeto? É a firma construtora que constrói o conjunto? É o

condomínio que se forma para administrar o conjunto'? São os mutuários,

que adquirem as casas do conjunto? Ou é a Caixa que forneceu todo o di

nheiro para a construção
• Dutra indagação que se pade fazer é a respeita

da origem dos recursos que são utilizados para a construção do conjun
to. De quem são esses recursos fornecidos pela C E F '? Aí nós sabemos

que tais recursos pertencem direta ou lndíretamente ao povo, pois silo

decorrentes do FGTS ou silo de cutações da União que por sua vez cecoe
rem dos impostos pagos pela populaçilo

A propriedade assim formada com recursos publi

ccs e por um slstena estatal, adquire vrnec fato" a condição de propri
edeee social.

JUSTIFICAÇ~O

Art. _ A propriedade é pública. privada ou

c í.at ,

§ 21l _ O patrimônio é inalienável, dependendo

qualquer transação. com ele. de decisão do Congresso Necfcnat . Seu uso

e proteção será definido na forma da Lei

Conforme r tccu referido anteriormente, a parti
da Constituição de 1946, a propriedade deixou de ter o carat.e r abaotu
to que lhe conferiam as Constituições anteriores e lhe atribue ainda

legislaçao civil vigente no Brasil
... Com a Emenda Constl tuc!onal nP 10 e a edição d

Estatuto da Terra aorccr Ieoace rural passou a ser limitada e ccnc.tc rc

nada à função social, à produtividade e à valorização do trabalho ttu

EMENDA lPl6896-1
I:J

I:J

Já para os terrenos urbanos, pelo mesmo racioei

nio, podemos acrescentar além dos argumentos anteriores, a valorização

pela melhoria, pois tais terras baldias se beneficiaram ao longo do
tempo de toda uma infraestrutura urbana financiadas e construídas pelo
Poder Público com recursos oriundos dos impostos tributados do povo

I!. para dar caráter prático e objetivo ao estudo

sobre a defesa dos direitos sociais já consagrados na nossa Constitui

ção Federal e confirmados em textos das Constituições Estaduais, Que .!
presento os segulntes dispositIvos, capazes de ser Instrumentos de de-

: fesa da comunidade pela comunidade

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

Inclua-se nas "disposições transitarias" do texto eonsUtuciona11CtJ.clv

""'"'"""" .
Art. _ f"!ca revogado o Decreto-lei nO 1.164, de 01.04 71, e as terras

de que trata reverterão, imediatamente, para o patrimônio dos Estados
do qual foram excluIdas
ParágrafO único - Fica assegurado o direito de propriedade sobre as te!.
ras Que fora'll doadas Indí v í dua Inente para efeito de ccfcru aeção e so

bre as que, na data da promulgação desta Constituição, es t averem devi

danent e tr.anscritas no registro de imoveis.

o Decreto-lei nQ 1 164, de 01 04 71, d

elarou indispensaveis à segurança e desenvolvimento nacionais, as ter

res devolutas situadas na faixa de cem quilômetros de largura em cao
lado de rcdcví.es na Amazônia Legal

Em ccnsequêncta , no seu artigo 22, in

cluiu entre os bens da União, todas essas terras marginais das es t za

das construídas, em construção, ou projeto de todos os Estados da Re

gHio Amazônica
Já no seu artigo 42, dá competênci

exclusiva ao Conselho de Segurança Nacional para estabelecer nc r

Ilas para a implanlação de projetos de colonização e concessão d.;:s

sas terras, bem como, para o estabelecimento ou exploração, nelas,

de indústrias que que interessem ÊI segura"lça n'3cianal.

Com tal Decreto-Lei, a União fedcrali

zou-se, 56 no Estado do Pará, uma área ap:'oximada de 122.753K'. q.Je

imediatamente passaran p'3ra jurisdição do lNCRA e do Getat ( Grupo

Executivo de Terras do Araguaia e Tocantins) representando 78<t. do I
seu território legal.(mapl1 anexo)

Desde os primeiros mementos como cida- .

dão paraense e advogado agrarista, me insurgi contra tal Decrelo-

rr';~~~~

rrw~~~

CONSTITUINTE BENEDICTO MONTEIRO

PLENÁRIO DA f\SSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENOAOOS: Art. 328, Inciso I

Adita ao Inciso I a seguinte eXDressão: "assegurado às

instituições bancárias oficiais aces"so a todos instrumentos de merca
do financeiro". -

NOVA REDAÇÃO: Art. 328 - ••••••••••• • •••••••

1 - A autorização para. o funcionamento das insbtuições

financeuas, bem como dos estabelecimentos de segu
ro, previdência e capitalização, assegurado às in1_.
tituIt;ões bancár.tas oficiaIs acesso a todos instru_
mentos de mercado financeiro.

A falta de definição, em lei, da organização, funcional"lento e

atribuições das instituições fJ.nanceiras, possibilltou que até' o 1:10

ncn to o Manual de Normas e Institu1ções do Banco Central mant.er-na en

branco o espaço reservado à defInição sobre o 8ASA e o BNB, o que tem

acarretado t.ranatcrncs à atuação dos aes-ncs

I - ••.••..•.....•.

11 - ••••••••••••••••

III ~ A organização, ofuncionanento e as atribuições do

Banco Central do Brasil e demais instituições f1

nanceiras públicas e privadas

.JUSTIFICATIVA

EIIENDA MODIFICATIVf\.

DISPOSITIVOS EMENDAOOS: Art -328, Inciso III

Adita ao rncis~ III a seguinte expressão "e dema~s lnstitu~-

ções rfnancea eas públicas e privadas"

NOVA REDAÇÀO Art. 328 - ••••••••

EMENDA lP16904-6
I:J

o BN8 e a 8A5A foram criados para serem os Agentes fi

nanceiros do Governo federal no Nordeste e na AlIlazlinia respectrverente.
de forma a ccnt.r-Ibuj ree para o processo de DeSenVOlYIm;;t;--OaQti1:1as'

regiões, não se justificando. portanto, o alijamento dos mesmo do

pccesso de captação e aplicação das recursos públicos em suas respec
Uvas reqrües , Por outro lado, o avanço nas áreas de computação e co
municação dão condições. dentro da mesma eeacaênc.te administrativa 
para diversi ficaçiio dos agentes pagadores.

JUSTIfICATIVA

Art. 284 - A execução financeira do orçamento da União
será efetuada pelo Tesoura Nacional, tendo como agentes pagadores

Banco do Brasil e, nas áreas de sua respectiva jurisdição, os Bancos
Regionais Federais.

,~NDA ]P_l_69_00_-3_,"". _
L--J:n11S!.llill.I!.IE....B;EJEt",,'CillOT[J:CTIllDl.JM<IlON/DT:EEellErfLQ ~ fC.:;;~;---J

fi----l?'-""=_nú,;;:;~~=;,~: comLTl!Iill.~ ~~

F nl[~~'~oI;~';~;~Sl\'A - I
DISPOSITIVO SUFRHlIOO: Parágrafo 3º do art 303.

parágrafo :5Q' sucr mucc- "A.s ee-cr e sas públicas, as sociedades de econo-I

mia mista e as fundações não poderão gozar de benefícios, or.ívr.léqros
as subvenções não exters[vels, parz t az-zartan t e , às do Setor Pr.i vaco";

JUSTIfICATIVA
A supressão do p<l1ógrafo ;il2' é ceccnencece f-ace seus te1""'IOS n~

98rcn a nece~sá'::".!.d eczc reguladora cIo Est&.do no comfnac econ,jmlco/~ocl

at , no exer-crctc do papel cone t í tucãc-iar de tnt.ermeo i ar a realuaçã'J COSIdtre i tos e Liberdades rundament.aas do cmedão , por se tratar d~ I"':itér...a I
! df) leg1s1açê!o ordin~riü. e, principalmente, po:: confhtar com os t.eIl'lCS

I
dos artigos 277, 111Ciso I, alínea "C", 284 e paragrafo úniCO, 466 par~

grafo 19 e :330, que estabelecem prerrogativas e privilégios as instl1u.,!.

ções flnanceuas cficla1s, na interr.-ediação, novirt'entação e apl1cação

de recursos públicos, no exercício de a1:ribuições já consagradas, in-

delegável.s e indissociáveis de seus objetivos sociais.
De outro nada, a:;. organi7a.ções estat<lis desempenham relevante

ftsnçãa social na prestação de serviços essencizls a Dopulação, algJmas

cair responsabilidade acrescida no projeto da Consbtuição - artlgo 12,

fC~~~~~
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Assembléia NacionalConstituinte e 1767.'

JUSTIfICATIVA

.JUSTIFICATIVA

Comentârlos na Imflrcnsa a respeito do assuntO.

Demagogia com o Indio Brasileiro

Os contribuintes talvez não saibam que as reservas in

dígenas no Brasil. segundo estudos do Professor I-lário da Silva Pin:

to , total1zam 763 ,571; }(m' , para uma população indígena de cem mil

assistidos pela Funa! e talvez vinte mil arred~os , Isso é mais que
toda a área agr~cultada do País ( 550 m!l Km' ) • e significa que a
área peJ:...,I;;itPita reservada ao indígena é mais de 1.200 vezes maior do

que a que ~Tresponde ao cidadão brasileIro Para efeüo de contra~

te • nota~se que nos Estados Unidos as reservas são de 40 mil Km 1 PE,.

ra 797.301 indios , ou seJa, a população lndígena e sete vezes MaIo

e as reservas apenas S% da área brasileira •

Trata-se de exagero do Estado paternalista. para gal:!.

dia de antropólogos e soci6logos , que adoram preservar I'1USCUS antr.Q.

pológ~cos • O que deveria ser feito é permitir a exploração nineral

em m~nas subterrâneas ( excluindo os garimpos poluidores l • que não
descaracterlzam o meio ambiente. por meio de acordos cem os chefes
indigenas • que receberiam o dízimo do propnetário do solo e uma pa

Não há dúvida que a Constituição deve prever a pro-

teção das terras indígenas • de modo que • sejam preservados os cos

tumes , a cultura e a forma de vida dos silvícolas • Entretanto~. o

que se nota é que tal como posta a eatérIa no projeto , existe evide!!,

te risco de através de tais dispos1tivos ser alcançada a abolição da-

::o~r~:::~:ó~~~v~::i:~a~o:s: ::~:Q' QIf~:t~:~::m::t:m;r~:::m:sc~~;:e~: !
ram , algum tempo na posse do indio e • uma regra constltuciona:" de!

se porte • levaria • sem j raí tes no tempo • a devolução de todo o

t.er-r Lt ôruo às nações indígenas
Mesmo no texto da Constituição e.m vigor esse problell'&

já trazia serias apreensões , valendo ser lida I a proposito as pal,!

vras do M~nistro Cordeiro Guerra •
O que está di te no Artigo 426 e mais ou menos o quê

e.stá. dito no A.rllgo 1 do pnmeiro nee ret.c Bolchevique . " rica aboli
da a propriedade privada. Revoga-se as disposições t:.nl contrário" I~

to entr,&' em choque. evidentemente, como o Artigo lS:3,§ 22 da Cons

tituição Federal. que assegura a propriedade pr rvada O Códigc C1

vil assegura a posse De modo que toda ease legl.sl3:\ 'it' \.I::\"' dI' ser
Interprutaoa com muito cuidado üí a-se no ~ lQ do n r t , I,:!!. , "r!cam

declaradas as nulidades. a extlnçllo dos e re r t us jlJ:~~!Ç'O~ de (1_:'4. 

quer natureza que tenha por objeto o domínio , a nos se 01.. a cevou..ãc
de terras habitadas pelos silvicolas "

No meu entender • t osc só pode ser em Jcnco nos casos
em que as terras sejam efetivamente habitadas pelos silvicolas ,pois

de outro modo, nós poderíamos até confiscar todas as terras de COPi!.

cabana m.l Jacarepaguã • porque já foram ocupadas pelos iamoios Diz
ainda o Caput do Art.426 • " As terras habitadas pelos silvícolas são

maã Ienévefs nos termos que a lei federal determinar , a eles caben

do a sua posse permer-ente e ficando reconhecido o seu direito ao us!!

fruto ex.clusi\lo das riquezas natuarais e de todas as utllidades nela

existentes "
Pressupõe e re t i va a ocupação das terras pelos sllvícg,

las ••• O possuidor legitimado por titulos recebidos do Estado. em

priscas eras não pode ser espoliado tio fruto de seu trabalho sem i!l

dení aeçãc • Quando o civilizado invade o território indígena e se e!

tabelece pela força nesses casos. se há de aplicar os parágrafos 112

e ze do Artlgo 426 , mas não no caso do colonizador , do oesbravacor

do Pais • Não me deixo levar por um senhmentalislf'o mal otlcntado,

que pode conduzir a atroha do Pais. ou a inquietação rural ,com r!!,

sultados imprevislveis • ~

Isso tudo tem trazido como consequêncla uma sérIe lni

terminavel de demandas ajuizadas cont:ra a União Federal e a .una!. / ,

a mluor parte delas em tram1ta~o no Supremo Tnbunal rederal • por

competênCla origlnária • em face do BUgio que se estatu:dece com os

Estados Il'crnbros
Deve ainda ser observ3t1n que o I\ttigo \t\7 dO ::anlt'.'ro_

jeto viola garant13 un~versOllmente acc! ta , segundo a C1" 11 nflnhu11I

les:'lo de dnclto indiVldual pode ser afastada de aprccI~H.30 do huh

fiário

P4/f.a. e e telt um exemplo ctaJr..o r em 19&6 a lLcg"ão do f.6t~

do do /Ja1tanhão. pll.oduuu 340.000 t de a1l.1t06. BS.OOO .e de.. m.d~.lto •

18 000 :t s ora, P0.66U.(. um lLeban(w aplLox.(.mado de. 1.200.000 c.a.beçaJ I

bO\1.(.na~ e pouu'(' 385 .(.ndU~.tIl..(.a..6- IIradMJr..elll.a..s e 132 .c..ndu6ttua.s êena
6.(.~.(.ndoll.a.s de aJr..!toz.

r

E~tENOA SUa~1TTUtIIJA • 'UTon"..,r,•• ~10 1
DISPOSITIVOS E~tENOAOOS : ARTIGOS 425 E 426 DO PROJETO DE CONSTITUIÇfio

ART. 425 _ AS TERRAS PERMANENTEMENTE OCUPADAS PELOS Hl
DIOS • S'ii;J OESHNA.OAS A SUA POSSE I CABENDO-LHES O USUfRUTO EXCdJSllfd

OAS RIQUEZAS NATURAIS 00 SOLO • DAS UTILIDADES NELE EXIST!::NTE5 E DOSI
CURSOS fLUVIAIS. RESSALVANDO O DIREITO DE NAVEGAÇÃO

§ 1Q _ sao TERRAS PERMANENTE"lENTE OCUPADAS PELOS IN- 1

DI'OS I AQUELAS QIJE DESDE TEiJ?DS UlEI~ORlqS ES"I'4Q Elf, SUA ?CSSE E \,50,1
NECESSÁRIAS A SUA REPRGOUçlW FISICA 1E CUL "UR:'L , SEGUNDO SEUS USOS,'

COSTUMES E TRADIÇOES ·1
§ 2" _ AS ÁREAS PERMANENTEI~ENTE OCUPADAS PELOS W!)IO~

SERJ'lO OEMARCI!lOAS EU PrtlUO F'!XAOO NA L'E.I O';\OlUJ;RI:lo • AHH'....ES DE O~lJ - I

CESSO RE:GULtlR AOIHNISTPATIVO , ONDE SE PERmTIRÁ O ~CESSO E D1SCUS 

SÃO POR PARTE DOS ESTADOS MEI~BROS E DOS PROPRIETÁRIOS LINDEIROS QUE.

DEI~ONSTRHI LEGÍTIMO INTEqESSE
§ )2 _ s1'\O NULOS E DE NENHUl~ EFEPO lHlJ5 DE. QUl\L~U~R

NATUReZA QUE TENHAf~ POR OBJETO o DOIUNIO , POSSE , o USO , A OCuoA 
çAo OU A CDNCEssM OE TERRAS PERMtlNENTEHEfHE OCUPADAS P!::LOS INOIOS •
RESSALVADA A INOENIZAÇAo DEI/IDA AOS ADQUIRENTES DE BOA rÉ , POR COI~

PRA FEllA fiO PODER PÚBLICO ou SUCES'C)ORES , RELATlVl\l1ENlE As t.nr.;·s ''ol~1

OA NÃO OEW\RCAOAS QUANDO DA ALIfNf\ÇÃO

nnr , 1J26 _ nCA ReSSf\l..V"lO:\ :. UNIr,O o OIi"ê!·C or cz sn

PROPIAn ÁREf\S NECEssflnIAS f\ I~ANUTENÇM on CUL TUR~ , liSOS r: lH;:O!~ClE:sJ
IN01CFNtlS , BEM COMO ti PRESERVAÇAO DO MEIO IWBIENrE;. , 11EOIAUIE ,.jUST',

INDENIZf\Ç1tO .

.JUSTIFICACJíO

rr;~~;"~
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PlENARIO DA ASSEMBUfIA NACIONAL CONSTITUINTE

,"no/.UIT"'.'•• O

'Dê-~e a. ..segu.(.nte Itedação ao M;/;. 439 do PJr..oJeto de.
Con.6.tltu.tçâo:

"A1t1:. 439 - F.te.a cft.<.a.do o E~tado do UaJr..t1It/tão do Sul. cUJa cap.(.tat

<5.eJr..â a c'.(.dadc. de lmpeltatlU.z.

i 111'- Com o de6memblf.amen.to da ãJr..ea do E.ã.tado do llalf.a
nftiio abJr..aIl9.t.da pcl.o6 mun.t.cZp.i06 dI!- Aça.(..,tând.(.a-:

At.to P(vtnalba. Amaltan.te.-b. Ba..t6M. CaJr..a~ItG.., E6tll\!..l.ic,

FOJr...taleza. do..s N09UlU.lta-õ, GJr..aJaú., lmpeJr..atlLi.%, João l.(.~

boa, LOlteto, flontu Altoó. PoJtto FJr..anc.o. R..lllC.lião, Sam
baZba, são Fel.(.:\: de. Balha-b, São Ra.(.mundo da.6 Hangabel
Jr..a.6, sZu..o Novc. TM,.6.(.o FIt.a.g04o e. BI!.I\I!.d.t.to L.l!.ite. -

JUSTIFICATIVA

O texto em~ndadO' constitui norma permanente do rencãc
namento do Sistema Financeiro Nacional, não cabendo, portanto. sua lI!
clusão nas Disposições Transitórias. Por outro lado. é dispensável co

mo, inadequado tecnicamente para o texto constituc~onal a especa fic;
ção de um dos componentes de um ccnjunto , como no caso do Banco d;;

Brasí.l em relação ao Sistema financeuo Oficial. No texto sugendo ,

apesar da não explicitação daquele Banco, o mesmo continua contemPla_/
do por ser uma das Instituições financeiras oficial.s do País.

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivos Emendados: ArL 284 - Parágrafo (jnico:
Altera o § únrco do Artigo 284. que passa a ter a s~

Quinte redação:

§ 2'1 - q TJubunal Reg.(.onai. Ele..(.toJr..a.f. do lfaJtaltliâo e.OIt

IJOcaJr..4 pleb'('.6uto na iíltea. emanc..tprub dentJr..l· de
360 d.(.a.6 da data da plf.omul.gaç.ão dc6ta COIl6,tLtu.(.çâe>.

§ 30 - O Podelt Eucu.u.vo adotar..ã. toda6 a~ pJr..ov.(.dêilC..(.M
ne.ce..s.6ãlÚa.6 palta a .l.11..sta.lação do E6tado de> Ifa.-

Jr..anhão do Sul dentJr..O de 360 d.t.a6 apõ..s a Jr..eal..(.zacãc da
con.6ul.ta pleb1.~c.(.tãJua 3e- áavoJr..ãvc.l ã: .sua c,....<.aç.ic. .
§ 40 - Apl.t.ca-~e a ClÚctção a '('It.s,talação do E.!I.tadc do

tfaJr..411ltão do Sll! 46 1l0ll.m46 lC.g4.(.6 d-tó c..(.pl.(.nado -
Jta.s da d'('v.(.óão do Eó.tado do ~fa..to GJr..o.&óo. F-<,ca.ndo 06
d.u.p€nd.l..06 ~.c.1\41\U..t.1l.06 a C(111.90 da Un.t.iio que uónJt4 0.6
Jr..ec.ult~o.6 pll.o\1e.ni.en.te~ do fundo Nac.(.ol\nl. de 'Dc,.6envollJ.(.

me.nto - F1W".
JUSrIFl"-!:..S....~

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Artigo - As aplicações das Instituições aancãeres ,
regiões com renda inferior à média Nacional, não poderão ser inf~

riores aos depósitos nelas captados.

Acrescenta novo Artigo ao Título VIII - Cap. !II.

A emenda proposta dá novo andamento ao texto, to!,

nandc-c mais inteligível. principalmente quanto aos depósitos das

disponibilidades de caixa dos órgãos e entidades ligadas ao Poder

Público Federal, mantendo o critério de exclusividade dos depós.!.
tos de recursos públicos em instituições ba'ncárias oficiais.

Emenda Aditiva

Há necessidade que haja instrumento legal que impeça
as Instituições BancárIas de continuarem exercendo papel concentra

dor de renda, com a transferência de poupança das regiões com renda

infenor a média nacional para outras de maior desenvolvimento. COlD

hoje acontece especialmente COlll a rede privada no processo de capt3!,

çãc de depósito/aplicação de crédito.

Art. 284
§ I1nico _ As disponibilidades de caixa da União, se

rãc depositadas no aancc- Central do Bras~l. Jts dos órgãos ou entid,!
ces do Poder Público Federal, dos Estados. do Distrito Federal e dos

Municípios, bem como das empresas por eles controladas serão dep~

sftadas em instituições bancémas oficiais respectivas às suas áreas

geográficas, ressalvados os impedimentos de natureza cperacaona l prg

vistos em lei.

A C/l.iaCão do E.6;/;ado do tla.ll.ttnhão do Sul Ju..st.(.~..ica.-6C. p~

la .sua. plf.oduçiio agJr..Zcota e. pecuãtu.a. da Jtcg.(.âol bem cemo o 6eu C1tC.S

c,,-mento no ~etoJr.. .(.ndu.6.tJuat CUJO Jtc.6paldo lhe. ~o.(. dado com it COIt;

.tJr..ução da 6c.Jr..Jr..ov.(.J. Cali.aJá6 C. o 6C.tOJr.. .i.ndu.6i1L.(.ai madu.Jr..e..(.lf.o. -

2) Incluir no Título VIII, Capítulo III - Da Ordem EcJ
nêaíca e Financeira, Sistema Financeiro nacional, artigo a ser numeral

do com a redação modificada do parágrafo l!! do Art. 466, como segue:

"a aplicação tios recursos destinados a operações de'

créditos de fomento será efetuado através das instituições finan
ceiras oficiais". -

"EMENDA lP16909·7
liJ CONSTITUINTE BENEOICTO MONTEIRO

EMENDA lP16908·9
liJ CONSTITUINTE 8ENEOICTO MONTEIRO
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(!J Con~.t.L.tU.(.Jtte 'DAVI ALVES SILVA.
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EMENDA MODIFICATIVA/SUPRESSIVA

Dispositivo Emendada: Art. 303 e seu § 3!!

TEXTO/.un'r,c •• io

PLENÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITU.INTE

PLCUÁRIO DA t\SSEt1,BL~IA NACIONAL CONSTITUINTE

Dê-se ao art. 317 do Projeto de Constituição a s~

guinte redação:

"ArL 317 _ Ao direito de propriedade da terra coE,

responde uma função social".

Parágrafo (jnico: A função social é cumprida q.;a.'ld:J,

simultaneamente. a propriedade:

.JUSTIFICATIVA

A função social é a principal característica que d~

ve ser observada para o efeito de desapropriação para a Reforma
Agrária. Só que os princípios acima relacionados devem ser cumpri

dos simulnaneeeente para poder debereuner o cumprimento da função

social qie isenta a propriedade da desapropriação.

I - é racionalmente aproveitada;
II _ conserva os recursos naturais e preserva o meac ambiente;

III _ observa as disposições legais que regulam as rej.ações de- tr§!.

balho;
IV _ favorece o bem-estar dos proprietáriol:> e dos trabalhadores

que dela dependem.

EMENDA lP16907·1
f1 .CONSTITUINTE BENEOICTO MONTEIRO
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PLENARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

EMENDA lP16906·2
[:J CONSTITUIIHE BENEDICTO MONTEIRO

=- .L •••"OO/CO.....QfIUIOO.'SSÃO

1. Modifica o cap, do art. )03 que passa a ter a se

guinte redação'

Há necessidade de se assegurar aos bancos oficiais o

acesso a todos instrumentos de mercado r.ínance.i rc dí spcnívefs pelos

bancos privados, para permitir, especialmente aos bancos reg.ionais c,2,

mo o BA5A e o BNB, o pleno desempenho de suas funções Atualmente es

ses bancos têm di ficuldades de captação de recursos e atendimento do
empresariado e produtores dessas regiões menos desenvolvidas por não
disporem de acesso a diversos instrumentos do mercado "anenceLru

"Art. )03 _ A intervenção do Estado no domín~o econ-ª.
_

I c o e o monop61io far_se_ão quando relevante Interesse coletivo ex.!.
I •

gir.

, EMENDA SUPRESSIVA/ADITIVA/MODIFlCATIVA

Dispositivos Emendados.

Título X _ DisposIçêles transitórias

Título V!II- Da Ordem 'Econômica e Financeira

-Capítulo III- Do SIstema FinanceIro Nacional

1) Suprimir Q paráarafo IR do Art. 466, do Titulo X dai
DisposiçBes Transitórias;

2. Sup,rime o parágrafo 3Q que tem. a seguinte redação:

"As empresas públicas, Sociedades de Economia Mista e as Fundações
nãc poderão gozar de beneficios, privilégios ou subvenções não exte~

s!veis, paritariamente. às do setor privado."

"o momento em que se exercita o aprimoramento democr!

tica no texta constituc~onal, com a supressão do teruc assemelhadoJ
constante no J\rt. li!!, inciso I, da ccnat.í curçêc vigente, que deu fUI!

damentação para a expedição do decréto 1.164/71, que expropriou o
patrimônio fundiário das unidades federativas da Amazônia, por nova

redaç~o de seu correspondente art. 52, inciso 1 do projeto de const!

tuição não tem cabimento a permanência de tal,motivação.
De outro modo, ccac redijo está. o cap. do Art. 303

nega a necessária ação reguladora do Estado no domínio eccnõmíco , s2

''"'d!''D''''J.,d;-!'rr"D.~;'!';D><e:-q:cli:b::d::::J f~;;:::;~~::n~: ~:d~~:~~m:d~~:n~o r:~;~zf~~
sua presença. o faz com base em expediente utilizado pelos regimes

autoritários, para justificar sua intervenção discric~onária.

A supressão do parágrafo 32 é recomendada pelas _ me.!

alas razões acima expostas _ de negação do papel constf tucional de i~

termedIar a reallzação dos direitos e liberdades fundamentais. por

se tratar de matéria de legislaçãO ordinária, e por conflitar com os

termos dos aI:tfgos 277, inciso I, al!nea C; 2B4 parágrafo único, 466.

§ IR e 330, que estabelecem prerrogativas e privilégios às ipstitui

.as financeiras oficiais na intermediação. movimentação e a aplic~
çDo de recursoS públicos. no exercício de atrlbu~ções já consagradas,
.indelegáveis e indissociáveis de seus objeUvos soc~ais.

De outro modo, as organizações estatais desempenham

relevante função social na prestação de serviços essenciais à pop.!!

laça0, algumas com responsabihdade acrescida no projeto de const,!
tuir;ão- artigo 12. inciso I, alínea G, que por seu mérito, não podem

ser realizadas pela setor privado.
Assim, eventuais benefícios ou subvenções, se exist,!

rerA. mais que a essas organ~zações, são, em verdade, da população,r..!!

zão maior do obJlJbvo soc~al dds mesmas.
Adema~s, a ~ntervenção do Estado no domínio econôm~co

se faz apenas quando o interesse privado não se manifesta.

F

EMENDA lP16905·4
I: CONSTITUINTE BENEOICTO MONTEIRO
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I
cela do imposto sobre Minérios f com sua sob r evaênc i a çe r aot Iua • &SI
tr,lbos poderiam melhorar, preservar seus ritos e cut tures • pois f

não ha evidência científica de que a inanição e mt:!dicãncia sej ae co!!.
dições de pureza cu! tural •

EMENDA lP16917-8
tJ DEPUTADO n,.AVIO PALMIER D;"'~EIGA

PLENARIQ

üê-ae ao artigo 317, item I do projeto, a seguinte

JUSTIFICATIVA

I:: do maior interesse ê sequrança pública que a PolIcia Roce-

viária federal ta.mbém tenha poder de polícia. como as dens í.e orgc:ni_

aacaes para responder com eficácia às suas atribuições

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

fITY~~;'=:J

fITN;W?J

•

'U'~"~U"lI;.ll;.~ ]
EHENDI\ MODIF1CAnVA

DISPOSITIVO EUECiDADO - Art. 366

O Arl.36B passa a ter esta redação:

nArt.368 - A partir de sessenta e cinco anos de idade, todo eãde

dão que nâc tenha nenhuma fonte de renda fará jus a una pensão nensa).'

nos termos da 1ei l independentemente de -prova de recolhimento de con

tribUição para a Seguridade Social."

Se o cidadão não chegou a contribuir para a Previdência ou o fez

por curto lapso de te'llp01 o Estado não terá melas de remunerá-lo

aposentadoria •

Existe um pequeno pacut í c para quem contribuiu peles s-enos c Ince

anos, aoõs ccep.te tar setenta anos de ~dade. É mais do que justo que se

reduz.a a f'ai xa et ãr í.a .para sessenta. e cinco, o que beneficiará pr í.ncf

pa tnente o trabalhador rural já atingido pe La árdua labuta no campo

l: PLCNARIO

EMENDA lP16921-6
f!l MASSIZ ALMEIOA
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EMENOI\ AQIlIV",

DISPOSITIVO EMENOAOO: Art.I2

- O direito à ncradi a precede ao de propriedade, nos ca

sos de extrema necesafoaqe C!.U penúria."

I _••...•.•......•......•....•.••.....•....•.... '" ......•

JUSTIFIC"Ç~O

"indissociabilidade de ensino, pesquisa, extensão e
fotmação da COl\sCienC~à soc!.al."

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

Uma Constitulç~o deve preservar a indissociabilidu_
de de enamo , aesquí.sa, extensão e formação da consciência social

pois reoresnta um Pala de desenvolvime~to e valorização da forma hum!.
na

redação:

Acrescente-se. ao Art.12:.

"Art. 12 - •.••.•..••..•..•..•.•..••••••.•..•.••.•..•.•...•.•..•

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

l:J PLENnRIO

EMENDA lP16918-6
[1 AGASSIZ ALMe:IOA

~~~'''=:J

fVJ~~-:;;l

No que tange a microempresa I o que se \'15<10 é um t ra

tamento diferenciado de região para outra I Ou de um ecru.c Ip rc paz-e
outro • e não é matéria de imunidade tributária

Uma redação genérica. como a proposta Fica melhor cg
locada e com posslbllldsde de se adaptar às evoluções lne\ Haveis do
mercado

BlENDJl JlOITIVIl.

DISPOSITIVO E"'ENDI\OO : ARTIGO 267 DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

EMENDA lP16913-5 ",.. --,
[JDEPUTADO FLAVIO PALMIER DA VEIGA

Art.261 ~ ••••••••••••••
§ la - A LEGISlAÇli.D TRIBUTARIA DEVER4 ESTABELECER TR~

lAMENTO DU"E'RéNCIIwa PARA AS "'rCROEf1PRESAS •

~--------"'''''"'''<'"''-----------,

~limine_se do artigo 361 do projeto) a seguinte excrea
são' "e em casos excepcionais, dando-se, as s im , a seguinte redação'

Art. 3B1. - As verbas públicas serão destinadas as esco-
las ~úblicas podendo, nas condiçi:les da lei, ser dirigidas a escola

confessIonais, fUantt:ópicas ou comunitárias, desde que'

As escolas confessionais, filanttópicas ou comunitát:las

deve receber o apoio dos governos, considerando que não têm objetivos
lucrativos e prestam relevantes serviços a educação brasileira JUSTIFICATIVA

àcreeeente-se parágrafo ao Art. 284

~ JlU~,,n.""Ili.çh -----,

EI~ENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO': Art. 284

ACJlSSIZ JlUlEIOJl L';~;~=:J

F;;I;;;;JPLENJ\RIO

EMENDA lP16922-4
j'J

Urna das mais dolorosas chagas sccaaâs ccntenpcrãneas es tar-pc-se

nas precãr Ias ccndjçües de Vida das populações pobres, vitJ.madas por

injustas es crucccas econômicas que lmpedern que todos possam ter una vi

da digna e Com o mlnImc de conforto aater.iaj ,

O acesso à moradia é um dos maas sérfos problemas en nosso pais

e milhões de pessoas moram em condições scbbunanas , habitando ..erdada!

r as taperas. A lei deve procurar protegê-ltrs nos casos em Que haja ris

--;;;-de perderem o único teto que possuam. Daí nossa proposta á que se.

inclua. dentre os Direitos Fundamentais, o princIpio de que a morad~a

ee va precerje:1: ao di'Ieito de p1:oPl:iedade, sob todos 0$ titulas, nos C8-
,JUSTIFICAC1\;O

PLENARID

Dê_se ao' parágrafo único do artigo 376, a seguinte redação
parágrafo ünícc , aespea tadas a opção e a ccor i ssãc religio

sa dos pais ou alunos,' o ensino religioso constituirá componente cur

ricular na educação ~scolar fundamental das escolas estatais

EMENDA lP16914·3 " ••.----------,) Er::pM'O"B"'-----,t:DEPUTADO fL.4YID PAMlER DA VEIGA . C!'!. _~}

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

JUSrIFICAçJ.tO

JUSTIFICAÇ~O

r-:-~;;;'=J

l:W'~B!ã!J

o Art. 381 passa a ter esta receçace

DISPOSITIVO EMENDADO: nrt , 381

•• f ...,~'I;CMI)d~/.11l.~M'...... -,

EUENDA HOOlnCATIvA

A experiêncla mostra ser oeseconsernave t que o slstetl'o nnan

cet.rc habitacional seja explorado por entidades pr Ivadas , voltadas

exclusivamente para o lucro e sen nenhuma sensibilidade nare com os

aspectos sociais dei questão.

Da forma com que está redigido. o preceito do tlrt. 3B1 e'lsej~

rá que esccjas cuctIcujeres , que I'lercantllizam o e-is jnc , passam aufe

rir de recurscs públlcos.

As verbas oficiais cevem ser destinadas exctus íveerente às ._

colas públicas dado o seu caráte-r de gratuidade cabendo ao Estado

prover os meios necessários à sua lllanutençao

IIArt. 284 _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••• ~ ••

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A polItlca habJ.tacional. para lograr pleno êxJ.to. deve f.ica1:

sob restrito ccncrcIe do Banco do Brasil. que pcoere dispor da rcrrta

mais racional Que puder no sentido de executar essa missão

§ - Serão do controle do Banco do BrasIl todas as atlv!

deões relacionadas com o sistema financelro de hab Lt açãu , vedada sua

delegação a entidades privadas."

"Art. 381 - As verbas públicas serão destinadas exclusivamefJ

te às escolas públicas "

er;;;;;....:J
[:»j'~;;r;;)

e=;~;~-:J

cr;;J~~0;;]

nCASSIZ nUIEIDA

Acrescente-se ao Art. 252:

PLENARIO

EMEtlOI\ I-IODIFICAiIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:Art. 264

sos de penúria ou ext rema necessidade.

Ao pa1:ág'rafo u~ico do Jl"rt. 2B4. dê-ee esta -redação:.

EHENO/\ ADITIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 252

"Art. 252 - ••••••••••.•••.••••••••••••••••••••••••••••.•••.••

as recursos públlcos devem ser reeo.lhidos ao estabelecimento Of~l

cial da União, 'f'l0 Casa o aencc do Brasil.

Por sua vez, as disponib.í1J.dades dos Estados e os fundos de cen

são, poden igualmente, ser depositadas nos bancos cooercfe.rs es tecuej _

pronovendo seu (or tatec.ínentc ,

VI _ PolIcia Rodoviária Federal."

JUStIFICA.TIVl\

parágrafo únictl - I\s disponibilidades de caixa da Un~ão scrãc

depositadas no Banco do Brasil e, as dos- Estados. Distrito Federal j
dos acrucaotce , ben como as relativas aos fundos de pensão I serão re

ccãtuuas às instituições financeiras sob controle da União ou dos Esta

dos.'!

"llrl.2BIl ., •••••••••••••••••••••••• " •••••••••••••••••

t: PLtNARIQ

EMENDA lP16919-4
tJ AGASSIZ ALMEIDA

~ 1f~'~/JtJI .. "I;.~;;~

EMENDA lP16920·8
l!J

p;:;~"':J

ffiJ~~JEJ
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r:m'~~

:b~'O artigo ~Wdo Projeto passa a ter a seguinte redação:

"As polícJ.as civis são instituiçi:ies permanentes, orga

nizadas por lel~ dirigJ.das par Oelegado de Polícia, destinadas, re~

salvada a competência da União, a proceder à apuração de nícitos pe

nais, ê repressi!o cril'linal e aUl<.iliar e. função jtJrlsdlciona1 na a-:'
plicação do Direi to Penal Comum.

§ 12 - Cabet:á às Instituições exercer os puderes de P.2.
lícIa Judiciária nce limites tíe suas c í.rcunscr í.çües , sob a autorid3!.

de dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito f'eti~

ral, de acordo Com as respect.Ives peculiaridades,

§ 2g - A Pollcia CIvil serã de carreira e as suas nor.,

mas gerais relativas à organização, rurtcrcnanent.c , disciplina, dev.!

res e direitos serão reguladas através de LeJ. ,de iniciativa dos Go
verncs dos Estados, Territórios e Distrito fedel'al.

A ascensão à categoria funcional de Delegado de Polícia

constItui conquista do que a Classe Po1!cial não pede abrir mão

pois a ela se deve, em diferentes períodos da Hist6ria. da PolIc!.a C;.
vil do Estado do Rio de Janeiro, a passagem de integrantes de outras

categorias policiais à de Delegado, reoreseotaoco nonde ravej parcela

de seus integrantes, entre os quais se localizam policiais de inca!!.

testáveis méritos e pro rfss Ienat j seo ,

Inclua-se parágrafo único ao artigo '82 do proJeto,
com a seguinte redação:

Parágrafo unico: A elaboração do Plano Nacional
de Educação contará com a participação de educadores dos vários n f-,

vefs de ensino, da rede estatal e não estatal.

~ fundamental o ensino religioso no curriculum escolar

desde que respeitada a opção da família e do aluna. A le! deve prese!.

var este conceito.

o Plano Nac.1onal de Educação - deve represent(lr ur~

lei bãe íca de ensino, defendo sua elaboração ter a participação de

educadores dos vãrios níveis, quer da área estatal ou osc •

EMENDA lP16915-1
t'hEPUTADO FLAVIO PALMIER DA""~~IGA.

PLENARlO

EMENDA lP16916-0 " ••. _
f DEPUTADO FLAVIO PAL/-lIER DA VEIGA
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cão-
Dê-s·e ao~ do art. 3'1-'1- a seguarrte r-eda-.

Cons tn'tuarrtc ANTONIO DE JESUS
situação coordenada,com vistas a beneficiar empregados,elllpreoado_

res e a viabilizar o PaIs como um todo.

Com o resguardo de novos e legItimas direitos inseridos
no atual Projeto de Constituição,consagra_se a participação efet!

va da classe trabalhadora nos destinos da empresa e no desenvolvi

mento do País.AssIm,entendemos que a redução da Jornada de trab~_

lho ora pleiteada pelo digno Relatorlem nada beneficiará o t.raba-,

lhador,lÍvidolisto sim,de melhores salários que lhe possibilite v.!.

ver com dignidade. O trabalhador quer trabalharlo Pais necessitaI
de sua força de trabalho para melhor se deseovcrvee,« empresa n!,
cessita de sua participação para produzir.

r!~~~"~

~';'aY?J

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA 1P16928·3

tJ

r.r TnTa/~~ItI"..~i=

EMENDA lP16924·1
tJ ADASSIZ AllIEloA

PLENARIO

Acrescente-se parágrafo ao art. 413

EHENDA MODIFICATIVA

DISPOSI1 IVO EMENDADO: Art. 413

Fft::NDtI ~.OlJl=ICATr'JA

TtUO/Ju",,,,e.çio

PLEtl;;m::;

EMENDA lP16932,1
tJ
tJ

Pretende-se com a emenda exig~r do cidadão o

dever de zelar pela sua própria ~ntegridade~ através dos me i,-,

os postos a sua d~SpOS1Ção pelo Estado

Just~f~cação

"Art. 3'1-'1- O Estado assegura o dar-ei.to ao

zelo pela saúde medaerrte e

go.

"Art. 413 - ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••"•••

§ único - Todos os impostos. taxas. licenças ou multas

estabelecidas pela União. Estados e aumcfp íos , decorrentes da Ques

tão ambientll1. serão recolhidas ao fundo de que trata o prcsnte arti-

PLENÁRIO

Const1tu~nte ANTmnO DE JESUS

JUSTInCATIVA

Deve incubir ao Estado dispor de recursos capazes de as sequ

rar a preservação do meio embrent;e , Ao fundo de que trata o artigo 413

devem ser cane.l.Iaadcs recursos tributários e os aovmdos de multas

sempre que re Iuc i onadcs com a ques têo ambr errt a L,

EMENDA lP16929·1
tJ rr!:;;';'~

~;;7ã7J

O!SF'ClSt1IVCS r:':::::-CNJn-:; anr , 277., 'rxcrsc l. ç.1.!}.,::~ 'ler
êcrescenta a palf\rra rio1'lnC'eíres to t>l!nelo 'C' tjo Incrsc 1 de. artigo
277, que passE:. a: t.prcsenttlr 3 seguinte redsçl:o:
Art. 277 ••••.)

" )
c ) dois por cento lJ3.r2 sp]1eaçDa nas regiões 1>;Qlte e Ncrceate

at.r evés Coe suas lnstltt.1Içõts rfnance í ras oficIais ne fonen
te regIonal. ..

EMENDA MODIFICATIVA

AGASSIZ ALMEIDA

EMENDA lP16925·9
tJ

PLENfiR!D
r.T" nu=hUJTl',;.~I.

EMENDA IJ.OOIFICATlVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 54

Dê-se. ao item XIV. do Art. 54. esta redaç;;io:

Dê-se ao art. 343 do Projeto de Const~tu:l.ção
a eeguarrte redação:

lIArt. 343. O zelo pela saúde é dever do

Estado e do cadadâo "

Just1f~cação

Da forma como está r-eda.g Ldc o art. 3'1-3 SOMen
te ao Estado é ccnrer-adc o dever- de assegurar recursos na á _
nea de saúde.

JJ5TIr'íCAH'IA

A tlE:f1 ...~çll:. (.los i/lslHl.lçous f .ndflcei1 as aflcidi:. de rcnen
lo rf'g1onoJl I.OW) re;.aaStoJJlJla!' d~IS recursos aOíC1.J/la1.S d~M.l(lUdtls ~;

l!';;tU'-'J IJ,).:"~t! c ;1 r Je .. te é ,lU.. g"l;;lnl:~ll de t.Ud Je~L11aç.jO ao .atJ.llol

c s.rs ..e't.~ç5::l J.:.~ JtJ.'f.1ad":$ ,",;n;;u.';><l.i a Ia e :l: {J~l\u~J(, oe .m'rlJ-es

trutura eCJIl'l~iccll coe sue ccntIeua reooveçãc lJl.t'Jvlh. do "r.lceSIlO i
d'r.l1:r.lco ce amJrt!::!aç~o do crédito.

"Art. S4 - ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~•••••••••••••••

XIV - organi2'ar e manter a Polícia Federal. bem

Policia Ci,vll. a PolIcia Mi1J.tar. a Pol!cia Rodoviária c o Corpo de

Bombeiros Militar do Distrito Federal e dos Territórios".

Nossa proposta, em ccntc-epar-cace , ob1"J.ga o C2

dadão a zelar pela sua próp1"1a arrtegrc.dede utn.Lazendc os 1"e-
cursos postos a sua d~spos~ção na prevenção das dee-ices

JUSTICATIVA

.nrserr-rcxçxo

TU10IJu.."IUçlo

DEPUTADO NYDER BARBOSA

FJS'l1)4 '-1:n"QC':'Ti',A

D1'5-~t:STfTVCc; S\<I:'Nt'(',OC'!i ; Art. ::;:2e~ Inciso lI!

Ad!tll ao rnC'!~;, III a seg'Jlntc exureusão : n e deeaí.s 1nst!

tutções r tnancef ras pú'11).cas e privaoas".

NOVA REDAÇno : Art. 328 - ••••••••••••

I .

II - •................
lU - Í1.Q1'q,Jgh~ç'~, o funcionamento e as atriouiç15c:S

do Banco Central do Br1)sil e deeaâs institui_

çees rfnsocetr-es oúbUcas e privadas.

JJSTlFICAilVA

A falte de et=flniçtlc" t',,. lei, da Ofg;illlzlCO{trO, ium j ,nelllC

to e atr!::II.,jç;;e~ des lm.lltulç3es financeiras I pClssi':lihtllll coe ot

o ecn ent c o HJrual ce Nc.'rmas f! InstltllIç!l'S co E.c"cr Centn.:l ncnt.
nha em "'rom'r.. o espaec recer vsdo ti C:prJnJ~1!i~. sobre c pr,SA c o aNB,

que t em ecarreteco t r enst r m..s. lo tõtuüçt;(, dos ';;~.sõ',:.&.

Suprima-se o artigo 360 e seu parágrafo úp.!co do Prg
Jeto de Constituiçao da Comissão de Sistematização.

JUSTIFICACÃO

Pela natureza da matérta, a mesma deve ser tr<Jtada

no âmbito da legislação ordinária e não constar do texto constH,:!.
cional.

EMENDA lP16934.8
tJ

er'~'~'~'~

r;;-7~~7ã7l

~ - JUSTIFICAÇP:O

A Reforl'la Agráuo e uma das questões fundamentais da sociedade bras.!.

lena O novo texto constitucional deverá conter pnncíplcs que

orientem a J.mplementação da Reforma Agrária, a fim de que ela possa
atender àqueles que estão <l1) seu aguardo

Neste sentido. houvemos por bem âpresentar esta enenda, que
reformula todo o capítulo

nX-OI.lv;r'fu:.çio

O ~~plfiLi.~O~all~blfti~~5 AI~!~~1i~ ~u~~~cfr1~U~N1~ ~~Df~~~ ~~rárla
Art 12 - O di re í t;o de propriedade de imóvel rural, ccncncronado

a sua função sccaat é. garantido nos termos da lei

Art. 29 - A umãc poderá desapropriar, por interesse scc i e.l , para

fins de reforma Agrána, o imóvel que não desempenhe função Social

em áreas pr rcr.í t.ãr ras nedrante moerü aação em títulos da dívida

agrária, eom cláusula de cerreção mcne tãr.ra resgatáve~s, no prazo de

vinte anos. a par t a r do primelro ano de sua enu s são •

§ 12 - Todas as benf'e i tor Ias úteas e necessérras serão aden.l z adas

em dmhefro , com exclusão da cobertura florestal na t rva

§ ;22 - A lei disporá sobre a utilização e o volume das eru ssões de

títulos da dívida agráua constante, a cada ano, do orçamento da
uru.ãc

Art. 32 - Os beneficiáuos da distribuição de lotes pela Reforma

Agrária receberão título de cca.íruc ou concessão de uso Ineçcc i éveas
pelo prazo de 10 anos, autorizada a transferência só em caso de
sucessão hereditária

Art 42 - A lei definirá a área de hectares, os casos de i sençãc e

os llm~tes relatlvos à propriedade rural, para fins de refor'lla Agrá

""a
Art. 52 - Fica J.nsbtuído o Plano nac~onal de OesenvolV2r.ento Agra

rlO, que será executado por período plurlanuais, abrangendo as ações

da Polítlca Agrícola ,da Políbca Agrárld e da Reforma AGrana •

EMENDA lP16930·5
P CONSTITUINTE IHLMo. MAIA

py;;;,;'~

57~'WJ
,.C •••lfJ/tow'nIoIJu.o.... nlo --,

Plenár10

ccnstacuanee ANTONIO DE JESUS

EMENDA lP16926·7
tJ
f'J

A expressão não está adequada, sendo OC1.05a e subje
tiva p01S quando d1zemos que "as diversões e os espetáeulos públ1.

cos, l.ncluídos os programas de telev1.são e rád1.o, fJ.cam suje1.tos às

le1s de proteção da socJ.edade", já estamos estabelecendo os IJ.m1tes I
~mpostos pelo grupo soc1.al que certamente saberá selecJ.onar o que m,g.

lhor lhe convier. ~

Supr-ama-cae a expressão "que não terão caráter de cen

sura", encontrada no art. 12, a.tem IV, letra "e". alínea I do ProJe
to de Const~tu1.ção.

Para responder plenamente às suas finalidades. a Polícia Rod~

viaria Federal deve ter poder de polícia e figurar dentre as corntletê,!!

eias da un tãc

r.r----------Tu.ol.lun""'~Io

Dispos1tiv& Modificado: inciso xv do art. U _ Dos Direitos Soc:i

ais - capítulo II

Dê-se ao inciso XV do artigo Ula seguinte redaçt:lo.

Dê-se à alínea "h" do l.tem IV do art. 17 do Projeto de
Const1tu1ção a segu1nte redação;

"Art. 17 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

h) as ent~dades de classe de ní.vel super:1or podem e2

tabelecer relações com organ1zações internac~ona1.s de
nível equ:l.valente."

JUST:IFICAÇ1iO

.lC ...KlICOWISJ..,IIUJCOwl1sIo .,

Plenário

EMENDA MODIF'ICATIVA

er';~~;]

I'Ç"I';RL;]
EMENDA lP16935·6
('1 DEPUTADO NYDER DAllBOSA

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

A presente emenda sugere nova redação para a alínea "h"

do 1tem IV do art. 17 do ProJeto de Const1.tuJ.ção. t que a redação

proposta pelo projeto para o refer1do d1spos!.tivo conf11ta com

espír1to que norteou a redação do art. 6!!:. :l.tem r e art 29, l.tem.
lI, do m.esmo Projeto de Const~tu1ção. .

lj As questões tratadas a nível de ent1dades de nível sup,ª,

r:1or já estarão d1scut1.das e amadureC:l.das. eV1tando J.nconven~entes

do relacJ.onamento a nível de ent1dades de menor hierarqu:1a.

XV - duraçao de trabalhopnão superior a quarenta e oito

horas semanais e nlIo excedente a oito horas diári

aslcom intervalo para repouso e alimentação.

JUSTIF'ICATIVA

A presente emenda visa a manutençt:lo do lapso de tempo I
estipulados na legislaçao vigente e relativo à atividade lElboral.

Na elaboração do novo texto Constitucionallhá que se buscar

Dê-se a seguinte redação ao artigo 330 do ProJcto de

Constituição da Comissão de Sistematização:

Art. 330 - Os recursos financeiros relativos a programas e pro

jetos de caráter regional de responsabilidade da

União e das entidades sob seu controle, serão depos!

tapas em instituições financeiras oficiais federais

de crédito e por elas aplicados.
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JUSTIFICAÇÃO

o tratamento a ser dispensado 11s lnsti tuições finan
ceiras oficiais federais não pode, nem deve ser discrlminatórJ.c.

A redação crc proposta enseje dar condições ao Gover'
no Federal de dispor de maior flexibilidade na alocação dos recut
50S destinados a progJ:amas e proJetos de desenvolvimento rcgl,onal.

isto porque sâe raras as instituições que dispõem de dependências
em todos os pontos do território.

JO'STIFICATIV"A

Não se justifice quo o contnbumto seje cneceâc I
8 pagar despesas c~m processos de habilitação a celebração de caee- I
mento de pessoas quo podem arcar com ÔSSEt Õnus.-

Nada temos a opor que se incentive o casamento '

civil de pessoas comprovadamente pobre~, na 10ma da 1e1.- Achamos

quo a sociedade, como um todo, deve pagar eeea f'atura.- 118S para as

pessoas detentoras de !lOS80S isso será :l.nadI:dss1vel.-

JUSTIFICATIVA

Deve ser previsto especificamente, com prazo determin~

do, a atualização dos valores reais de todos os proventos _e tl~

nef!~ios da prevtdêncaa scctat , garantindo-se a preservaçaee dos

varcres reais existentes no momento da concessão.

A falta de prevIsão como proposto, pode, eventualme~te,

levar o interprete ao entendimento de que a norma p:evalecera
apenas para o futuro sem alcançar as situações preteritas.

r:=n;~~~

rrni"~iEJ

GERALDO CAMPOS

EMENDA lP16944-5

f'l
~ 'LU"l\'lf<.~I,.i.Ofl1l.~.,nM----------,.lt.'.'OfCO.I1.JOf'~'OO"'''i' ~

f?enq/f',O

DEpUTaDO I'rml;'R JUR'!:10SA

EMENDA lP16940-2
t:
~

~F.:;'~=:J

cW-;-'ôõf!7j

EMENDA lP16936-4
l!J DEPUTADO liYDER BARlJOSA

Dê-se a seguinte redação ao inciso V do artigo 328 do

ProJeto de Constituição da Comissão de Sistematização:

V - A criação de fundo mantido com recursos das insti
- t:uiçõcs fimmcciras privadas, com o obJettivo de

proteger a economia popular e garantir depôs1.tos

e aplicações até determinado valor.

olUS'l'IFICACiio

r.r-----------fUtGfl~.I"lCl~i.. ..,

Dar a seguinte redação ao § 19 do artigo 466 a .... l.~

Jeto de Constituição da Comissão de Sistematização:

- .h aplicação dos recursos de que trata este artigo s~

rá efetuada eeeavês. do Banco do Brasil S .A. e de::mis

instituições financeiras ofic1.ais federais.

Acrescentar ao art. 336 do Projeto de constituição:

-ressalvada a contril'luição sindical".

JUSTIFICATIVA

A contrltluição sindical deve ser ressalvada, uma

vez que necessariamente deve ser preservada. sob pena de elimi

nação da organização sindical.

GERALDO CAMPOS

Com esta emenda dispõe-se que a União não deve conti

nuar assumindo a responsabilidade pelo ativo e passivo de l.nstJ.tul;.

ção bancária ou financeira privada insolvente e, menos a~llda, pe
los danos ou preJu!zos que aquelas causem a terceiros.

Ademais, as instituições financeiras federais oficiais

são garantidas pelo ccverne Federal, não cabendo, portanto,

parl:icipação no referido fundo.

A aplicação de tais recursos através do Banco ao E=~

s11 S.A. e demais instituições financeiras oficiais fedezaa s per
mitirá melhor controle e administração, por parte do poder púcli

co, permitindo a obtenção de zesuj.Eadoe mais favoráve1.s em cernca

de retorno econômico-socia!.

EMENDA lP16945-3

fl rr;~~;=:J

f:J?7~~~J

EMENDA lP16937-2
~ DEPllT,"O lnDER RAREOJA

tJ Plli>1",-r:"Óu",,,,,.,,,,,,~-,,,,

l(ar'/~n",.c.çh -,

Dê-se a seguinf:e redação ao artigo 285, do ProJeto

de Constituição da comissão de ,Sistematização:

-A União não se responsabilizará por &!p5sitos e apl,!

cações nas instituições financeiras, salvo se rea

lizados nas instituições controladas pela própr~a

União. "

EMENDA lP16941-1
\!OI DEPUTADO NYDER BARlJOSA

t
r.r----------lIUOf~~I"'IC.~iO -t

Acrescente-se parágrafo ao artigo 284 do ProJeto de

Constituição da Comissão de Sistematização, com a seguinte redação:

parágrafo - As empxeeas e entidades direta ou indi

retamente controladas pela União recolherão, obrigatoriamente, t2

dos os seus tributos nas instituições financeiras oficiais federais

Dispositivo emendado: Parágrafo ünícc do art. 255.

Dê-se ao Parágrafo ünrco do art. 2SS a seguinte :cE.
dação:

Lei disporá sobre a carreira dos servidores da Po
lícia Civil.

JUSTlFICATIVA

o Parágrafo üníce do art. 255 menciona a regulamenta

ção da carreira de Oelegado de Pol1c1a e deixa de incluir o;
demais servidores dos quadros da Polícia Civil.

EMENDA lP16942-"
t: GERALDO CAMPOS

Ção:

E';~'~~=r

rrni"~-;;;J

GERALOO CAMPOS

PLENARIO

Acrescentar no art. 218 dQ Projeto de Constitui-

-e as questões entre entidade sindical e eepresas

o quadro de carreira deve abranger a todos os serv!
cures e não apenas a uma categoria, A não inclusão dos demais

servidores na reguhmentação legal constitui-so,! em discriminação.
inaceitável. ~

r.r 1U"f~~'TI'O:~Lo

r.r .lU.t..,f.Ow.. l101'~~.'ni.o __,

EMENDA lP16946-1
f'J

JUSTIFICATIVA

Suprima-se a letra "d", do inciso V, do art. 17, do

Projeto de Consti tuição.

.JUSTIFICAÇÃO

A centralização da arrecadação de tributos federais

nas instituições financeiras oficiais fed~rais permitirá melhor con

trole e administração dos recursos públicos, propiciando, assim, a

otimização do fluxo de caixa da umâc,

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único do artigo

264 do projeto de Constituição da Comissão de Sistematizaç50:

olUSTIrICACÃO

A proposta visa compatibilizar com a novo redação sl

gerida para o inciso V, do artigo 326, que exclui a obri9atoriec,~

de das instil::uições financeiras federais oficiais part~dparem ê;
fundo para protoção da ~conomia popular e garantia de depósitos

e aplicações até determinado valor.

____--'1 Wi~~7ã7l j'
r.r-- l'U.fJvlfltlC&(Z.

Parâgr<:l.fo Onico. ns disponibilidades de caixa da

União e das entidades sob seu controle serão depositadns em uma ún!

ca in~tituição financeira oficial federal. As dos Estados, do Dis

trito Federal e dos Munic!pios,tem como dos órgãos, entidades e e.,2

presas por eles controlada~, em instituições financeiras of~ciais.

JUSTIFIC1\C1i.O

A União dispõe de instituições financeiras para a ex..!!

cução da pol.f.tica econêmica de Governo. Como fontla de mtlXimizar a

utilização dos recursos públicos- é de fundamental importância que

tais recursos, gerados e geridos, por organizações do governo, se

Jam depositados nas instituições financeiras da União, de mnneira

a formar um volume m<lior de recursos disponIveis para aplicnções

prioritária.$:, que induzam o desenvolvimento econômico e social,

criando empregos e empreendimentos produtivos.

~ uma medida que, antes de tudo, permite melhor e

mais racional utilização dos recursos púhlicos em prol da soc~ed2.

de,

Assim está redigida a letra que se pretende a supre~

são:

-d) os abusos cOllletidos sujeitam seus responsáveis às
.penãs· da lei".

Evidentemente que o ilícito penal praticado pelo gr~

vista que está previsto no Código Penal e o Ufcito civil já es

tá previsto no Código Civil. não havendO razão para o disposto.-

Na verdade, o que se pretende. de forma camuflada, é
transformar a greve em si em Ilícito penal e civil. O que se pre

tende é punir criminalmente e civilmente os dirigentes sindicai;
pela atuação grevista.

Fixado o- princípio a nível constitucional é só
passo se enquadrar a greve nos setores que venham ser ccnarcera

dos essenciais como ilícito penal e buscar-ee simultaneamente d!!,

sestabilizar a entidade sindical com pesadas penas financeiras.

A supr'::,são se Impõe.

E fundamental que esteja incluiaa no texto cons

tItucional a competência da Justiça do Tratlalho para julgar

as questões entre entidade sindical e empresa.

Face ao texto constitucional vigente o supreec
Tritluoal Federal telll negado a competência da Justiça do Tr,!

batho para apreciar as cláusulas das ncreas coletivas que e!!,

volvam o sindicato e a eepresa, como no caso dos descontos

assistenciais, scb o fundamento de que a previsão constltu - •

clonal se refere apenas a questões entre empregado e empr{'lg,!

dor. Essa situação é ilâgica e precisa ser reparada.

GERALDO CAMPOS

5utlstitua-se a redação do art. 92 pelo seguinte

teor:

EMENDA lP16939-9
t:iFEPUTADO NYDER BARBOSA I rr;';;;=:J

rç;'~~

EMENDA lP16943-7
f'J GERALDO CAMPOS p:r;~';~:=J

rç;l~~

"São garantidos aos servidores púbUcos civis da

União,dos Estados. dos Municípios e do Distrito
Federal o- direito a sindicalização e o direIto de

greve".

frnOfl~Ulrl.;a~io ~ lrrf~U~n"lC.çio JUSTIFICATIVA

EMENDA UODIPICATIVA

o § 1Q: do artQ:. 416 passa a 'ter a eeguinte reda_

"O casamento cavil, no seu pz-cceaec de hab:l.1J.t:a- i
çíio ti celebração, ser.r gratuito para as pessoas comp!"Ovader.ente po- I

bras, na :fOZ'll!S da Lei." 1

Inclua-se nas disposições transltórias~~ ee-e.d:>f!.A

-a previdência social, no prazo de doze meses da apr2.

vação da Constituição, atualizará o valor de todos

os proventos e neoe rrcrcs , de forma que sejam prese!.

vades os valores reais existentes no momento da con_
cessão»,

o direito de sindicalização e o direito de greve

devem estar eepect ficamente disc~plinados em relação aos seE.
vldores pútllicos civis da União, dos Estados. dos Municípios

e dos Distrito Federal.

Na maior parte dos parses do mundo esse direito

está amplamente consagrada para todos os tirabaãhadcres , onde

se incluem os servidores pútllicos.
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GERALDO CAMPOS

EMENDA lP16948·8
['J

PlENARIO

pr--'PMõs-:J
l5U;~7El

guições, só devendo ocorrer após inquérito, esgotando-se todas

as Inatânctes administrativas ou então em V,l.rtude de sentença
judicial transi tada em julgado.

Certamente que não devem ser marginalizados os apo-
sentados, Mas o direito de votar e ser votado deve ser dos trabl!.
lhadores em atividade.

substLtua-se o texto constante no inciso V, letras
"a" até "g", do art. 17, pelo seguinte;

GERALDO CAMPOSSubstitua-se o texto do art. 91 pelo seguinte:

·0 valor da pensão por morte, reclusão ou desaparecImento co!.
responderá à totalidade da remuneração, gratificações, adi
cionais e vantagens pessoais, ou dos proventos do servãdor f,!

lecido, recluso au desaparecido".

EMENDA lP16953-4
tJ

PI-ENtlRIO

pc';:~~~

tÇJ~~7;J

Em inúmeros sindicatos o número de aposentados
imenso, não tendo sentido que no processo eleitoral resulte uma diI:!:,
toria composta por aposentados.

Os interesses dos aposentados devem ser defendidos
as. como regra, são antagonicos aos dos empregados em atividade.

fl PLENARID

EMENDA lP16957·7
êJ GERALDO CAMPOS

JUSTIFlCATtVR

Deve ser garantido que o valor da pensão por ma!:.
te como também no caso de reclusão ou desaparecimento cor-r es.,
ponde à totalidade da resueerécãc , devendo ser incluídas

gratificações, os adicionais e as vantagens pessoais. O mesmo
deve cccrcer relativamente aos proventos do servidor faleci
do, recluso ou cesaparecfco,

Não llá Just1 flcação para que esses valores não
cor respondam f!elmente à totalidade da remuneração.

"greve, competindo aos t rabajnadcree decidir sol;\re

a oportunIdade e o âmtdto de interesses que dev.!
.rão por meio dela defender, bem como sobr-e as pr!!
vidências e garantias asseguradas da continuidade

dos serviços essenciais à comunidade"

JUSTIFICATIVA

o texto proposto cor-respcooe ac aprovaco pela Co 
missão da Ordem Social, correspondendo mais fielmente ao pri!!.
cipio que deve ser adotado na ques'tão da greve.

F
Acrescentar ao drspcatc na letra "g", do inciso IV,

do art. 17, a seguinte expressão "além de outros fixados em
lei".

JUSTIFICAÇJ\:O

JUSTIFICATIVA

A pregação da llllerdade ebscfuta , sem proteção legal,
pode lleneflciai:- categorias extremamente fortes, aglutinadas
grandes centros, concentrada em grandes empresas, mas só pode

causar prejuízo a t rabaIhador-es humildes, espalhados em terdtÉ.
rios longónquos e submetidos à violência de pIstoleiros, oecessj,
tando da proteção da lei.

Como está disposto o texto, é eliminada a contribu!
ção sindical prevista atualmente em leI e tamhém não fica

abertc qualquer espaço para qualquer regulamentação de co!!.
tril;1uições para as entidades sindicais.

Para o trallalhadot' das cidades do interior,especia!
mente para o tirabahador rural, afastado das áreas desenvolvidas,
a realidade é outira , Primeiro porque o d,istanciamento dificulta

a aglutinação. O fundamental, no entanto, é que o trabalhador
dos centros menores fica Sujei to a uma pressão mais direta
eficaz. O t.rabajhadcr rural no seu Isolamento, fica extremamente
exposto à expressão patrcnef , que se exerce de forma eficaz e

violenta. Veja-se quantos dirigentes sindicais, presidentes, d!!.
legados e advogados sindicais foram assassinados na área rural
nos ultimos anos. Várias dezenas.

€ possível que, com o correr dos anos, chegue a cla~

se trabalhadora à conclusão de que não deve existir contr!

buição sindical disposta em lei, eas é preciso não se fechar
definitivamente a porta para a fixação da contrilluição em
lei. Se hoje aprovamos lima norma constitucional que veda qual
quer tipo de contri~uição para as entidade sindic.. is através
de lei, pcss.ívefnente amanhã as entIdedes sindicais podem e!!.
contar grave dificuldade para o desenvolvimento de suas tar~

res ,

Querem os subscrf tores da presente Emenda pedir ate!!,
cão espeeial para o fato de Que a Constituição não se dir~g!

rá apenas aos grandes centros urbanos, mas <'I todo o Brasil ,
de todos os rincões. cercaeeote, categorias nrc rfsstcoars c,2
mo de metalúrgicos, eeocérrcs , professores, de grandes metl'!!

poles será fácil manter a unidade da categoria mercê da própria
aglutinação em que traballlam os profissionais, isto sem se me!!.
cionar o próprio desenvolvimento econômico da região, que pr!!
porciona, por ccnsequêncãa , quadros de trallalhadores com formo!

ção coltural, social e política mais avançada.

Os trabalhadores dos grandes centros urbanos podem

até se dar ao luxo de desprezar a proteção legal. Os t raba Iha-
dores dos centros menores e em especial dos t rabafhadorea ru
ee.ts , pelo contrário, não podem ab r Lr- mão dessa proteção, não
podendo ser relegados ao ebandcnc , não se permiti~do o es race.tg
mente de suas entidades sind~cais~'onde a luta pela sobrev.ívên
cia é uma constante. A Llberdade absoluta de organização si'nd.!
cal, sem proteção da lei no sentido da manutenção da cont.r Ibu.í-,
ção sindical só benerfcfe o patronato. "Entre o ricõ e o 'pollre,
entre o forte e o fraco, é a lei que Líber ta e a Llbe rríade e~

cravfxav, ensinou Laccroa.rre , quando surqiu o Liberaj Ismc econª

mico com a Re ....olução Francesa. Sempre que forças diferentes a!!
tagônicas são colocadas frente a frente, sendo ceaxacas em I!
berdade , privilegia-se o mais forte, que fará imp~r a sua v0r!.
tade.

E~~;;~~

fITlJ7'~o/Y7!

pr=";:~;J

flE!~~JWJ

GERALDO CAMPOS

~ preciso se garantir de forma precisa o direito
de greve, não se permitindo qualquer int:er...ençãc das autond~

des , IncjusIve jud~ciárias. Atualmente é o poder judiciário o
principal braço do necanfsmc de limitação do exercí.cio do di

rpJto de greve.

JUSTIFICATIVA

A questão da unicidade e do 'pluralismo sindical tem

sido alvo de grandes debates ,

JUSTIFICATIVA

w_ greve, que não poderá sofrer rest'Xiç1:les na le

gIslação, sendo vedado às autcr.itíaces públicas, inclusive jud!
clárlas, qualquer tnpc de intervenção 'que possa limitar esse

direito; é proibido o locaute~

Substituir o texto da letra "m", do incIso IV, do art.
17, do projeto de Constituição, pelo a seguir ta-enacr t to , reord.!:.

nando as letras, para que seja colocado a ora ~ndicada como I!:,
tra "b", alterando-se, por ccnsequêncda as posterIores:

"não será constItuída mais de uma organização s.indical
em quaãquer grau, representativa de uma categor1a pror.tss tcna.t
ou econômica, em cada base territorIal, que não poderá ser infe

rior a de um município".

Sul\stitua-se o texto constante no inciso VI letras

"a" até "g" do art. 17, pelo segIJinte:

(i PlEN~RIO

Existe um equívoco em se admitir que faz parte da I!,
berdade orqaru.aacãc s~ndical a autorIzação para o eataretec rmep
to de mazs de um sindicato de uma mesma categoria profisslonal
em uma mesma liase territOt'iaL Em um munit:ípio, todos os cid~

dãos estão sub-ne t Idcs a uma mesma Prefeitura, não se podend.o a2
mitir a exrstênma de duas, em um País eytste um único qove rnc ,
em um prédio um único sindico. A existência de dup Lac Ldade de
representação importa na inexistência de representação uni tá 
ria, na inexistência de organização e no esfacelamento da força

sindical.
A fdé.i.a de que devem os trahalhadores ser livres para

dizerem se querem .... ou mais sandícatos é falsa. Tão falsa como
se disséssemos que os cidadãos devem têr o direito de dizer
querem uma ou duas prefeituras dentro da mesma área de adminis _
txeçãc,

EMENDA lP16954·2
(i GER'lOO C.MPOS

EMENDA lP16955·1
tJ
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~u~stitua-se o art. 90 pelo seguinte teor:

JUSTIFICATIVA

"os proventos da inatividade e as pensões serão re
yistos na mesma proporção e na mesma data, sempre

que se modificar a remuneração dos servidores
atividade, bem como sempre que for transfor';;;ado ou
reclassificado o carg? ou função do servidor ap!!
sentado, falecido, recluso ou ceseperecaco»,

GERALDO CAMPOS

Tudo deve permanecer como se O servIdor estavesse em
plena atividade.

A data da revisão dos proventos da inatividade e das
pensões deve corresponder aquela dos servidores em atividades.

JUSTIFICATIVA

wvofuntamanente após 25 Ivmt;e e cinco) anos de
serviço para a mulher e 30 (tr~nta) anos para

____homem"

Dê-se no inciso "C" do aee , 88 a seguinte redação:

"os proventos da aposentadoria serão calculados com
base na remuneração total do servãccr , Inctus rve

gratificações, adicionais e vantagens peescaae't ,

Acrescente-se no art. 69 mais um Inciso, com o se

guinte teor:

ütwãaeente que deve ser considerado para o cálculo

dos proventos da aposentadoria a remuneração total do serv~

dor, devendo, por igual, serem consideradas as gt'atificações

.-9s adicionais e as vantagens pessoaIs.

li PlENARIO

EMENDA lP16950·0
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EMENDA lP16951·8
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-desde que retornem à atividade'

Atrlt'iulu-se à contrik1ulção sindl-eal o único e exclu
sivo efé'1w de contri~uir para a manutenção dos chamados pelegos-:
para a sof,'";evivência de s~ndicatos fantasmas. Entretanto, os r.!!

cursos da contri~uição sindical serviram igualmente para finan

ciar várias campanhas salariais de metalúrgIcos de São Bernardo,
as greves nacionais dos bancários, ~em como a luta das diversas
categorias profissionais.

o trallalhador das pequenas cidades e em especial
trao.alhador rural não podem ficas sem proteção adequada para a
sua organização sindical, sendo imprescindível a manutenção, na
lei, da contr:t.buição sindical.

OIESAT e o DIAP.

São os recursos da cont.r lbuição sindical que têm pe!.

mitido a realização l,le grandes manifestações, incluslve a f~

vor da RefOl:ms P.gt'ária, como para a$segul:sr a evolução da legi§.
lação social. São os recursos da contril1uição sindical que têm

permitido a todo o mo.... imento sindical fzer gt'andes Congressos ,
Encontros Nacionais, estudos técnicos financiando o DIEESE,

E igualmente falsa a idéia de que o pluralismo part,!.
dário deve corresponder ao pluralismo sindical. Os partidos são
plurais, como não poderia deixar de ser, mas a câmara de vereaog
res , a Câmara dos Deputados Estaduais ou a Federal é única A

pluralidade está na composição interna e não na orçeru.aação, O

pluralismo partidárJ,o nada tem a ver com as diversas correntes
sindicais, mesma porque o Sindicato não representa linha polítJ.
ca partidária.

Acrescentar na letra "for, inciso IV, do art. 17, do
Projeto de Constituição:

L.!~~~~ ......JJ rr;:~;----:J

·,..·.."..·,,·~''"....,..~----~--.I rr;;7;;;;J

EMENDA lP16956·9
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Su\'lstitua-se o inciso X, do art. 66, pelo seguinte:

Não se justifica em um País como o Brasil.com gra!!.
de número de jovens desempregados, que a aposentadoria se faça
em prazos tão prolongados, devendo ser reduzido o prazo como
proposto.

"O set'vidor pút'-l1co adquire estaMlidade um ano

após o ingresso e só perderá o cargo, quando,surm.§!.
tido a inquérito, tenham-se esgotado todas as in§.

tâncias administrativas, ou em vfrtude de sentel1ça
judicial transitada em julgado".'

r.r .UTO/~U'''''~.~iO

JUSlIFICAIIVJ!t

A estallilidade do servIdor pútJlico deve ser com Um

ano de serviço e a rescisão deve estar protegida contra pers!!.

JUSTIFICATIVA

Fixou a let1'8 Ifi" supramencionada que "05 aposenta_
dos terão direito de votar D ser votados nas organizações sindicais~

o "espontaneismo" de contri~uições preconizado por

alguns setores só pode ser fruto da ingenuidade ou de desejo equ!
vocado de ver desaparecer o sindicalismo que se mantém com recu!:.
sos da própria classe trallalhadol'a.
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Suprimir da letra rld", do Inciso .rv, do art. 17, a e,:!
pressão "ainda que sem filiação sindical ri ..

f!M~é"'-:J

rr;;'iOã!ã7]

§ _ E insuscetível de penhora a proprleda

de rural até o .rretee de três módulos regionais de explora -::

ção agrícola, mcãufde a sua sede. explorada diretamente pe

lo trabalhador que nela resida e não possua outros imóveis '

rurais. Neste casa, a garantia pelas obrigações llmHal'-!>e-à

à safra."

JUSTIFICAÇ::m

A reforma agrár1.a é imperativo Lr r evers L,

ver do processo hist6nco, apesar das resIs têncãas que se en
te põem à sua final consecução. -

Tão graves vêm se delineando os contornes
de verdadeira explosão sccaat no campo que será ato de Impa
triotismo a nova Constituição de rxar de consagrar pr íncfmos

fundamentais que conduzam a una efetiva e justa redistribui

çâo da terra no BrasIl

!r I'" - O impes te de que trata o item I será progrcs~,

'la no tempo, quando anca da r sobre âren urbn-ll!l'"

não reguâamentc eda Eí cada e total ou parclO!

mente OCl.OS8, de forma que se assegure o cu.!!!:

p r-Lnento da funçiio sccaat da p rop'r-a.edadc •

Dê-se nova redação ao § 19 do art 273, nos seguantes termos

"Art. 273 - •••. • •••••••••

r.r ,C.T~'""'.'....:~10
tJ Plenãno
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SERGIO SPADA

l1A:l,·t. 32 - .

EMENDA t10DIF!CATIVA

DISPDSnIVD EIIENDADO: ;''''1;;. 52

JUSTIFICATIVA

o texto proposto cor:responde fielr1ente ao aprovado pelos tra~

lhado:res que pretendem a eliminação dos "gatos", no trabalho r~

ral , e das empresas locadoras de mão-de-obra, que na ansia de

lucros desmedidos exploram os trabalhadores.
A alteração introduzida pela comissão de Ordem Social e pr!;.

servada pela Comissão De sistematização, fixando a "proibição das

atividades de. intermediação remunerada da mão_de_obra permanente

temporária, ou sazonal, ainda que mediante locação~ pode trazer
confusão no que concernc aos trabalhadores portuários que teM os

sindicatos intermediando a prestação de serviços, como fazem os

estivadores, conferentes e demais cat.egorias avulsas da orla ma

rí.tima ..

execução de' t.rabalho de natu:reza permanente ou sa

zona:-

ro{h:ri~1.W:-De o p':'.I'áC-"'l:o ~2, ~o a-te-a XI do Arto ~2,
11[l.!1~C-r:'C c c te red.1:':3:'o.

EMENDA lP16961-5

ti

rr;~;~-:J

rrm'~ã7ã7J

A supressão da contrll;'luição sindical, para se cair no

eesrrontanefsnc" da contril;'lulção, Jevaré ," sem qualquer dév rda ,

sindicalismo a sua total asfixia, especialmente o movimento sind!

cal rural.

Nilo é UPf'dade que a contrlt<uição sindical por si

56 traga a subcomIssão do sindicalismo. O movimento sindical tem
dado sosbras disso, assumindo campanhas contra o arrocho salarial.
a favor da reforma agrária. a favor de melhores condições de vida
para a classe t rabemedcra, Outros setores,que vivem e atuam com
IlIportâncias arram:adas por lei, têm demonstrado que o recetuaentc

de contrlt>ulção legal induz ao descomprometlmento da luta .. Exemplo

importante é a ORDEM DOS ADVOGADOS 00 BRASIL. Nenhum edvoçed- p.!?

de ~tuar sem pagar uma anuidade para a OAB. importa para toda

categoria. No entanto, em nenhum momento ninguém imaginou que a
OAB não atue em sua plenitude. Todos sabem do comportamento ind~

pendente da OAB.

A a1'lol1ç~o da contrl!:lulç<io sindical levará, inevit,!

vejeente , os sindIcatos a pedir e disputar ajuda externa ou gover
naeentaf , o que sacrIficará a autonomia. Por mais desinteressado
que seja o doador. Interno ou externo. sua contril'lulção poderá r~

sultar e.ll influências indevidas e compromissos ou exigências In

compaHvels COIll a autonomia e Lfber-dade necessárias ao exercíc!o

da ae110 slndlcalcal.

fi PLENARIO
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F
XI- .

JCSTIFIO\C'ÃG

o prif'leiro-!ünistro, em !'lOSS() errtendamen 

to, não deve ser escolhido exc tuarvement.e no sexo do ParIa 
eentc, Poderá ser. também, um homem de reconhec:ldas ccat í da
ces públicas, ncraâ.s e intelectuais, com evidente prestíglo
m. acre cocfcf , po: .i!'t.. eco PC550üi:::.. c q..e c..::.;o aa-cc cc

SE:RGID SPJ\[)A

r.leo,

r. absotut.uaenec csscncaat s cj n o dl.SpO~ltl.,"O nu r s c~

pcclfl.C"o. se sr- p re ter-dc , a eravês de Le , cone a11 dccl nradc ,

~l1l""nr o cur-j-rincntc da funç:io soca.at lI.1. p-rop'raedn dc

JUSTIFICAÇÃO

E".:s'~.4.. ADITIVA
DJ:SfC3ITrlC :E:':D:lD';'OO: !;J.Sl'0BJ.ções 'I~ar::lJ.tór1ns

PLElUiRID

nê-ae , ao Art 176. esta redação.

EMENDA t10DIFICATIVA

DISPOSlTIVD EVENDADD: Art. 176

Oevemos curdar para que o Parlamentarismo,

excess í venente fechado dentro tlo Legislativo, se torne
cantsa-dc-j'crçe da qual será dificil libertar-5e ro inSJ:ante

em que venha a ser escolhido o Chc fe da Governo, no C":;.J

PrJneiro-Hinl.str~ ---

O que caracteriza o siste/"la de gablni;.t.!! e

a interdcpcnd~ncia harmônica entre Legislativo e Executiv'iL'

junl<:lIlente COM o proce&so de dissoluçilo da Câmara c o tu••_
par&ncl.a da adrninistração que pode ser leciclada Serr,prc qec
venc~r ao lõlleresse públlCQ.

"Art 176 _ O Pnrneiro_thn.!.st!:o será ner"e~

do dentre os membros do Congresso Nacrcna.l ou escc Ituco entre
nomes de reconhecido valor pot It rcc e inacatável prcmcede

JUSTlfICAÇAO

A P.tlll'l' T('l:I:U;:io do dasposâ tavc ense ta a fácil burla

dos c.hJetlvos coo ele ccfaaaôcs , na ne da da em que qualquer barr,!

co pre ca'r-aancrrt c exas t cntc em terrcn; urbano pcde r-i,a servil" de

pretexto no prop-rão tãrac para a t cgar fi "cd í faceç âo" de ãrea urb2,

na de sua p rop raedadc , Por outro lado, seuprc pOder-sc-ã alegar'

aí.gun 't apn de' utill"Z.nção pal a o anôvcj , cano o de conter a Lgn-naa '

ãrvcvcs frutíferas ou de SC1\'1r de pasto

ccnqressuaâ ,

r.r----------'UION"ITT''''..çIO ~

r.r 'nnNuSf" .. Açlo ~

E;~n'~=::J 
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DISPOSITIVO Et~ENDADO·

cll:epl'<Jo ce r.:a1.h:ll'I"O {lo a.:?-'l.c\.Jto::"~s rcr;·oJ.tou nw- cruca.aâ ;J .....oblo· ....
DO()::'t'~ ":.té hOJe n:;:o coâw.ac-o lo d:..f':u.:Li.rm.::!":~l ..O. _.

T:l··bé:- as US1!!ZS nuclo:;q1.·:!s '=0 ccan J.-)~oto 2. :1on
""l."Ü,)c1..J cZj!r:ct"lir-:. a~ evene.nae »aacoa do 'i\te ãcccc- o ("~I'>J.~o

;~~~~~~i.~~~ ~~~~j~~~c:~ ~:;,1~f~3e.~\~~~~~~;'~~:~~c~~~,.c~-~~;~~~~

~t~~;~:~,~~~;7~;:gO~~~~i~~!~:~~:~[~~:~~~!~I~~~~~:~~~~~?~

I1Art 318 - •••• ••• •• • ••

§ - O imóvel rural com área superior a
sessenta módulos regionais tera o seu domínio e posse trans

feridos, por sentença declaratória, quando permanecer ine,,:

pIorado durante três anos consecutivos i

§ _ Os demais im6veis rural.S que não cor

respondert>m a una obrigação social. serão desapropriado,=; ,

por interesse social para fins de reforma agrária, mediante
indenização paga em titulos da dívida agrária. de valor por
hectares e llquidez propu.Ll.lci"',al;;;;:ntc !"''''er~n<;; à área e à
obrigação social desrespeitada,

§ _ Os títulos da dIvida agrária seio res

gatáveis no prazo de vinte anos, em parcelas sucessívas e

...ssegurada a sua acel.tDção, [l quc:lquer tempo, como meio de
JHl.gancnto da até cinquentn por cento tio IlllPOc.lo TcrrJtorl .. l

Rural e corro liquidação do pr~ço de terras pÚbJlf"'ÕJs.

§ _ Estijo c)'c!uidos de de:"lprorriaçiio por
interesse social para fins de reforr:m agrárJ<1 os in6vri:. l.j

rais direta e pes!;ooalmcnLf' cxplorDdos pelo P10pr1Ct.r1o C'~:
dimensão que nãc' ul trapa!>se a t.rês módulos reqH..'l ... J:> d l , Co<_

ploroção ngricola.

Aerescente:se parágrafos Art 318:

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 318

p:r;~~;;~

fÇ/";JE]

As dificuldades de organização associativa à margem
do movimento sindical são, obvramente , maiores que dentro de
le. Se assim é, nenhuma justificativa existe para a sua o.1'9,!
nizaçl'io fora da organl:zação sindical.

JUSTIFICATlVt\

ft importante que em cada empresa sejam constituídas

comissões de trabalhadores, as quais. no entanto, devem estar

ligadas ao movimento sindical e devem ser braços do movimen

to sindical, permitindo uma atuação em conjunto pelo in teres=

se da classe tral;'lalhadora.

Essa organização fora do movimento sindical servirá
apenas para enfraquecer o sindicato e a força da classe t r aba
lhadora. -

Anteriormente, a parte final estava redigida de

forma diversa, dispondo~ " que poderá ser descontado em f2,

lha, mediante auturização por escrito do interessado'!

JUSTIFICAÇAO

Rcrescentar ao dispostona letra "frl, do inciso lI,

do art. 17. do Projeto de constituição da Comissão de Sist!.
.atlzação. a expressão "ressalvado o disposto na letra rl9",

inciso IV, deste artigo".

• XXV - proibição de locação de mão-de-obra e de contrata

ção de trabalhadores avulsos ou temporários pa:ra a

substit.ua-se o texto de inciso XXV, do art. 13 , do projeto

de Constituição, para o seguinte:

o texto foi aprimorado. uma vez que a obrigatori!.

dade da autorização por escrito do interessado importava na

eliminação de fontes de custeio para as entidades sindicais,

por;npr(-.lmpnte na área rural.

Ocorre que o texto da letra "f"', do inciso lI, do

art. 17, que trata das Associações. pode criar confusões de
interpretação ao dispor que "sem autorização por escrito do

associado·. Possivelmente vozes se levantar1lo dizendo que
O princípio geral é o da exigência de autorização escrita do

interessado e que a letra "gOl, do inciso IV, do art. 17,quan

do usa a expressão "deverá" indica que deverá quando autor!

zad'o.

De qualquer forma, considere-se ou não com vá1!da

interpretação distorcida, o llIelhor, o mais seguro ê evitar

se qualquer- conflito de interpretação em matéria de magma

!.portância, acrescentando-se na letra "f", referida: "ressal
vado o disposto na letra "g", do inciso IV, deste artigo". -

A letra "gOl, do inciso IV, do aX't. 17, dispõe:

-g) a assembléia geral é o órgão deliherativo s~

premo da entidade sindical, competindo-lhe d!.

liklerar sobre sua constituição, organização,
dissoluçiilo. eleições para os órgão diretivos
e de representação; aprovar o seu estatuto ;
e fixar a contril;luição da categoria, que d.!:,

verá ser descontada em folha, para custeio

das ativIdades da entidade."

EMENDA lP16959·3
tJ GERALDO CAMPOS
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PLENARIO

IIArt. 394 -

Não deve o texto cons t.a tucaona I conter palavras inQ

eeas , que somente scrva r-i am para confunda r o ãe i tor , quando

ef are za é rcqua s a tc absolutamente es senca af ã ccns ta tui çãc ,

Há, port:mto, que se suprãmr esse drspcs í.tdvo ,

No que respea ta ã parte fJ.nal da redação do § 3'" dr.

mesmo arta.go , revela-se esta de todo desnecess ãrau e mesmo i.nade

quada ,

Não há porque fazer-se reniss ão a rmpos to estadual em

drspcsa tavo que de rme os impostos fede rut.s , Já estã da te no

a t cm I de § 10 do art 272 que mcrdc 101 sobre o non tun te pago

pelo eôqui rente , mctusavc ecrês cmcs q.nance:Lros.

JUSTIfICACÃO

A nâo-uncadêncaa genêra ca do mpcs tc sobre heranças e

UU11\r~<>S cn ,01:.;'50, ? l>pne: "Illf' s i rvan de morad:La tanto ao cônJt..gf!

quanto a quatquc'r he i de i ro , t.e rnmara a por mvat rdar por ant.e r ro

o cbj ctavc da ms tanu çâo desse ampes eo , que SO deS1::Ln3 precl.pt.r,

mente a rcda.s tn abua r a renda Com efca to , se o EaIe ca.dc t.ave r dez.

lmó,,01.s i es r dcnc i ai.s de luxo. basta que os herdeuos sc j am en

núllloro equxvaãent.c p-rra ,Que não meada t r ibu tc algum sobre neuhun
deles, n-dcpcndcurcr ente de seu vafm mdrva duat e do niimcro de

J.lnô"els ur ro Indcs no mvcnt âra c

Tal pnv;'lól:::1.o deve cmg t r-<so a môve t caracterizado'

corao bem de fnmil1.a. nos termos do Cõdl.go cava i , o que lhe conf2,

lC' a gnl ant.au CIO dcs t.mm-uc ã rc-u dênc-,n da famíha do .ckE!.!l..!.ls.

SERGIO SPADA

Quinte texto

Ao parágrafo único do Art 39'1 dê-se o se-

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EtlENDADO' Art. 394, parágrafo único

r.r 1n.ONuu'''•• çh ~

EMENDA lP16966-6

I:J

.~l.&.'.'co",.,la/.u ••o."I.. ,

2'" - Lua Complementar a ser encummhadn pelo zxecu
eãve ã Câm313 dos Deputados, no prazo de cento

e oa tenta dr as contados da da tu de P:l:Olnll]g<:çâo

desta Cons ta tua çâc , dcf i m rfi os encargos e fun.

ções a serem t rans fc r i dcs , pela uru âo , aos rs
tados e Das t ra to Federal e aos ~IUllJ.cípl0S, c;
ccr-respcndêncaa â elevação dos pe rcentums dos

Funilos de que trata este a r-ta go , através da

implementação de Plano de ücsccnr raf naçâo de

Encargos Públicos, cuj ns metas dcve rào cu!!!.

pt ã c-se õtê c cxercfcxc de 199::, ::....::1u::::....-c ,

Acrescente-se um parágrafo ao art. 461, numerado como § 2 9 , r e num!!.

rende-se os seguarrtes , nos termos aba rxo t rans c'ra tos.

JUSTIfICAÇÃO

"Art. 461 - ••

PJ PIenáno

EMENDA lP16973·9
I:J Cons tn tuant;c SERGIO SPADA

~;~;..~
fUioWã7J

.~V&.'o/.o.,.,I.,.u.<.,"U •• ,

supraaa-se o § 39 do Art. 67 do Projete de Cons ta tua çjio

JUSTIFICAÇ]l,O

Ora, se a te i ccmpjemcn t.a r deve rã dr s ca.pLa.nar- cs s-rs

condrçõcs , e o número de hab r tant.cs do Mun:Lcíp10 cons ta tua-ac ple

cas aacnte numa ccnda çâo para a ms ta tuaçftc de Tnbunal da Contas-;'

Muna ca pa'l , 11::0 há porque, cspcci racancntc ç'm rcf eçâo a este pente,

venha o 'texto cons t r tucr ona l a fa xa r , desde logo, um dado lír1do

que J ri n50 Ma:LS pode rã ser obj eto de cxunc o d:LScus c;:io p I co t'cn

g i cs s o Nac ron ..l, por cccs aãc da aprecaaçào da IC:L complementar e;
pecifia. -

Nm.s ada antc , no parágrafo ún:Lco do art 149, d1.Z

p roj e to que Ica ccmp Lemerrt-t r es t.abc Iccerâ as ccnda çêes para

cra açâc de 'rrãbunaas e Conselhos de Contas l-'llr:LC:Lpa:Ls.

o daspcsa tãvc em questão faculta ao Mum cfpac

nms de três m Ihêcs de hab atun tca a msta tuaçâc de T'r.ibunaaa da

cen tas Num.capnL

f'J Plenário

EMENDA lP16970-4f1 Cons tu tumt.e SeRGIO SPAD~'O'--__------'

SERGIO SPADA

'LI"I. ...o/co~,S110/1"'.o"'ul.

PLEtMRIO

o turismo é uma fonte de largos recursos

ao desenvolvimento e à geração de empregos ainoa não devida
mente erpforaca. no Bras i I falla-se o Incn spensévek apoio
dos poderes públicos para que nosso Pais o-btenha, nesse se

tor, valiosos recursos.

Propomos I portanto I a alteração do texto I

do poragrafo único para que de s rnp Ies eou-caeuc ccns t í tuc i c

nal o apoio governamental seja um imperativo inescusavcl

JUSTlrICAçno

t,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDAOp Art. 470

li único _ A União, os Estados, o ní s t r i t,c '
federal e os ~lunic.ipios concederão incentivos e beneFicies'
fiscais em favor do turismo e cons-ignarão, anualmente,

seus respectivos orçamentos, dotações específicas aos orga
nismos flscais que divulgam e promovem o turismo no pa Ia "

~ereDcento-~ef ao Art. 470 do .Pzo~Jeto de Ccnsi.J.tu::u;ê:o
(D:Lspo'lv;oeo ~:ra"Elitor:L'ls) o seDU-"'1te paro.O't'..fo·

EMENDA lP16967-4
I:J
I:J

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

___= __ .L<•• -..o/.ow, •• lo/.u••o~n••o ,

11 Art. 470 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••.............................................................
§ 1'-
§ 2Q - Até eone1lls3o da eud:1.tcrie de que

tr:tr. eato a:rt:LE;O é vcd')('c, a cclcb:oação de qualllUQJ' '1.<;lorêo .....
ea"'1do do rcn(loG0c1.UI.;CO àa d:::'l~~a c> tO::"nn ou a sua conversão c:'

..invent:L~entoo do rjoeo no P<l:LS.'1

EMENDA lP16971-2
GStl.tUlnte SêRGIOSPADA&un.

Suprima-se o Parágrafo l1nico do Art

ção

337 50 Projeto de Const1 tu!..

E nc tfir-a,o h ave r o atual Projeto de cons t i turçâc nuncn t.ntc

..JglllflC..nt .......ar'lcllte o \olune de recursos <I serem tran~rer:Ltlos dn

Ull1ão para os rstnd.os e ~IUlncíp10s, redunndo de rlodo eXfl!'el>s1.'\o,

en' cont.r:I)MrtHla, os recursos d1.sponlvc:Ls ,h UU1no.

Há um amplo consenso no sent:Ldo de que esta profunil à reorde

nação das f:Lnanças púbhcáS las trela-se na neceSS:Ldade de descen:

tralizar encargos e funções hOJe concentradas no Gpverno Federal ••

algumas das qU<I:LS podenam ser mau ailequada e eÍlcaz.mente plane

Jadas, executadas e acompanlladas pelo Estado ou pelo Mt.n1cíp10. -

l;ão é lJ.r3.~:l.:';:s:r\rcl C!.t\e nC\ T'\o::,ento em que e. ',' sC!Jbl~:.o.
l~ac1.e'l...l COl1f.lt,1.tl.''l.l'tc 50 e1'COT't."l'<t ::t'c\.t.'l::.dn no. OI,.!. TÚ.osfio h:LctE~2:.
el' (le p....·()Ml~l["3..!' vr~. nO'/a C trte. ·:,.~·l'la, :m. qt,al e"Jtn. se ':0 t~::.."'...
dn f\ '!.'1(!.'ltno de C''''1:ê,)v2.d-:.:,:,c''l'';o t":ct':l:'rtO tlo J12.J.l'::Ll, a:: r;,.,1iel''!.t-.õOFl

~~ :~:~~C'~~~:~;~~~~ ~~,~~~c;=~~~~~~~··~Il~~Ó~n~~~:~~I;\J:.e~~1~ ~C~4,;~
oc co)'>olclo't'o oqro froto co '::u"c\(10 U CCIW01'o:i:O t1'":. dí/_'~n. - ('..l L.C
llnt'('cl'\ c1~1 l"lC')r..'F - c':':. in~~cot'lno·'.(;(J LO :t"),"lOO r.o :.::!.ia, "'.)~'1' 'pr::o
ti. rU'}nt' 1~:Lnc"\ n:7el t'l~~'C', no c"ato, C, lcL:1.t~í"~il .ilc C<l. t':' d' o
0pcn,' U;ÕCfl rm.1i ~,,'I1"-:: ('o 1lI,JCrltL c<Jt-r.:ng ..n 1":1.. I(7'cr"'-r;c a i'<'''i: 1.
eOI'1 c:..l0 t"lt>,} fOLH',\ C'''it::theJcC3c.UI e o ccu vc.. e~c1e::J.to c1l"..!t'lT.J.

EMENDA 1P16968-2
P Conshttunte SERGIO SPADA

l:J PIenor,o

JUSTIP'ICAC]I,O

A atual redação desse d1Sp0S1 t:LVO obngaria a des1:,!,

nar toda a rece:Lta do Fundo de Invest:Lmcnto Soc:Lal - FINsotIAL ,

uma das ma:Lares rece:Ltas arrecadadas peld União. ao fundo Nac)~

11<,1 de SeguTldade Socl.al. de:L'eDlldo aSSlm a Un:Lão de atender nos

obJet:Lvos SOC:La:LS bás:LCOS que 11lSpU3rIJn 3 :Lnst11.u1Ção desse Fu!!. '

do e que a respect:Lva le:L lhe reserVOll- dar apo:LO f1naõlcc:Lro a j
pro~raMac; e proJetos de caráter ass:LstenclaL..relac1enados com alJ '

mentação, habltação popular, saúde, educação e amparo ao pequeno' I
agncul ter (nrt 3'" - Doc-lel. 119 1.940/82)

Não se compreende, portanto, a derlogação dessec; obj!?

t:LVOS em fa'l.or do fundo de Segur:Ldnue Soclal, que Já contará

nos termos clo art 335. com os recursos oriundos das cont rl.bu1':ÕC"i
SOC:La~s n] 1 plevlstas, além UOh recurso'i pro\·enl.entes da rcêcl. ta

tubutã110 da Umão

O AnteprOJeto ªa Comlssão temiibca especíhca preV:La

crlação de um Fundo de Descantl':l~H.ação, prec:Lsamente com esse

ObJct1VO. Entretanto, tal d:Lc;pos:Ltl.\'o não fO:L acolh:Ldo no atual'

ProJeto, crlnndo-sa, destnrte, um manJ.festo desequ:Llíbno. dO

prever-c;e uma progress1va expansiio dos-l'epne:scs de leCe:Ltas fede

ra:LS, ou seJa •• uma ampla descentr<lll.zação da rece1ta públ1Ca.d3s;

companhada de qualquer gar:lnt:La de aumento de arrec:ld"lçãe da Ü
h1~0, sem que, em contraparbda. sé pro\'eJa a descentrahzação d;

~ncc.:'go:; ~ f ...::çi5c:õ q..lc Jc..,c accmpanl..: 1<;. o. qu'::, ltú~ UUtlU luuu

trará mhor grau de rac:Lonall.ilade Q ef1clênc1.a ao setor públ:LCO

suprul'J.nilo os confl1tos e as usperpos1ções hOJe eX:Lstentes,

que se refere às ações governament,us.

Trata-se, port.onto. de ,1J.spos:Lçâo de CJ.pl tal 1mportâncl a pa

ra a Y1.ab:Lh7<l.ção da gestão dns Ílnanças ptÍbhca~. -

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

Dê-se ao art. 144 do ProJeto de ConshtUJ.ção a segu:mte redação

"Art. 144 ~ O Trlbunal do Contas da Un:Lão, com sede no D:Lstnto

Federal, tem Jurlsd~çáo en todo o País ..

ry~~;'~

fTD7"~o/!7JPlenário da Assembléla Nac1.onal Const1.tU1.nte

EMENDA MODIFICATIVA

Quando esses homans públJ.cos aprendereM onde estão as

chaves das oportunJ.dades para consegu1rem recursos, estarão entregan

do os cargos, com a frustração do sacrifício em vão. I

"Art. 457 - Os mandatos dos atua1.S Prefeltos, VJ.ee-Pre

fel.tos e Vereadores, ele1tos em 15 de nove!!

bro de 1982, e dos PrafeJ.tos, VJ.ce-Prefei

tos e Vereadores eleitos em 15 de novenbro

de 1985, term~narão no dla 10 de )anelrO de

1989, dos PrefeJ.tos, Vlce-Prefeltos e VereE

dores ele:Ltos em 15 de novembro de 1986

terml.naráo em lQ de Janelro de 1990, com a

posse dos ele1tos, respect:J.vamente." I

o art:Lgo 4S7 do Pl;:.o)eto de Consl.tul.r;;ão fica aSS:Lm red1.-

91.do.

..JJs Prefeitos, VJ.ce-Prefe1tos e Vereadores clel.tos em 15

de novembro de 1986, com um mandato de apenas d01S anos, nada pode

rão reall.zar em prol do munl.cip:Lo. t necessário dar-lhes ma:Lor chan

ce, p01S, do contrárJ.o, estaremos até lançando ao ostracJ.smos polit~
cos que mal puderam programar a admJ.nistracâo, sem uma boa realiza

ção dos ob)etJ.vos, em vlrtude da sJ.tuação caótJ.ca do munJ.cl.palJ.smo

braSlle:Lro.

JUSTIFICATIVA:

EMENDA lP16974-7
f: ConsJ.tuJ.nte Ivo cersos~:~

P7:I;~"~

fu7;;78~
....,,,.,,.",,...,,",,.,,...-----~

Dentro da nova dl'ipOS1Ç:íO de e.tribulções do setor p.!!

bl1co, deverá a PrOCnr1.dOl:LJ.-GelnJ d.:l r<'zenáa NaCl0nnl fun<llr-<;e

COM a Procnr:tdorl.a-"Geral da Ul\~ão, cV1tando-se. dt!stllrte.' e\!:,,!!.

tu,ll.S .supelpo<;:LçÕCC; de atnhulçõcS.

D1spõc o § 4'" desse 3rt1go dever a Unl.ão ser Jud:lC';;.nl

'Iôlente representada pelo órgão juríd:Lco do }!:Ln:Lsténo da fa<.cndn ,

na cobrança do crédl to tTJ.butáno e nas cnus;s referentes ã m'l.t§.

r:La hscal Ora, o ProJeto cr:La a Procurndor:La-Gelal da Ulllão,

(art. 186) a qual preclpuamente compc.tJró a defesa Jurhcla] dos

l.ntcresscs da Uniuo Nfio ê concebível. portanto, que para pll.\'l.l~

g10r detelmlnada carrclra do Serv:Lço Fúol.l.L.u ~.::t:l,c-!:e e!"!'-'" rl'Jm!1~

têllCln da Procuradona-Geral da Unlão para confen-Ia, espec:Lal

lIlente, ã Procuradorla~Geral da Fazenda NacJonal, órl{ão qU~, até

o presente momento, não tem cO'llp('tênc~a p..!ra a replesentaçào Jlld~

cl.al dtl Unl.dO

JUSTIfICAÇÃO

Supnmam-se o § 4'" do Art 270 e. na parte bnal do § 3'" do me~ll1O

artigo, a expressão "referente ao d1SpOSto no :Ltem I do § 10 do

Art. 272'::

r;r---------""'"..,",.",.----------,

EMENDA lP16972-1
fJ Con'" tU1nte SeRGIO SPAO'

!B Plenono

~íD~"'~

tGõ'~~~

JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao § 39 do Art. 272 a segulntc reàação

______ .~~... ,ftI<c",.,lo'.~.c.~,u ..

--
Não há porque referlr-se o d:LSpOSlt:LVO ao quad:ro pr§.

prlo de pessoal desse órgdo, como não -o faz o te.... to constltuC:LO-

nal em relação nos demalS órgãos púbhcos, tl atnndo- ..e de mnté

r1a.!!!!S'..!!!.2 corpor~c;, cono, de resto, o são os parágrafos d~
dl.SpOSl.tlVO, relat:Lvos a questões de natureza emlnenter.umte reg.!.

mental, sendo lnte:L ramente lnadequada slla J.nserçao no texto cone:

1.1. tuc:Lonal,

§ 39 _ O lmposto de que trata o :Ltlem II não lncldná

sobre a transmlssão, por morte, de ben :Lmóvcl'

defl.n1.do em le:L cono bem de famll:La

tCllin ãrl. o

EMENDA lP16969-1 ..". -,
tI ConstltU:Lnte SF'RGIO SPADA.
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JlJSTIFICATIVA

dação

o Artigo 272, IncISO III passará a ter a seguinte r e>

JUSTIFICATIVA:

II - A ELEGIBILIDADE.
a) _ São ccneacêes de elegebl.l1.dade: a nacJ.onalidade

a c1.dadania, a aõeee , o alistamento, a fil1.ação

part1.dâr1.a e o domicilio eãeaecraã , na circuns

crição, por prazo mim.mo de seae meses:

b) - O Presidente da Repúbl1ca. os Governadores e

Vice-Governadores de Estado. os Prefeitos e V1.

ce-Prefeitos, são eeeaeçrvec.s , perm1tida uma ú
niça reeleição, desde que xenuncaem ao cargo

seis meses antes do pleito;
c) _ são inelegiveis os 1.nal1stãveis e os menores de

dezoito anos;
d) _ Para concorrerem a outros cargos, o Pres1dent.e

da Repúbl1.ca, os Governadores, os Vice-Governa
dores de Estado e os Prefeitos e os V1.ce-Prefe,=.

tos devem renunciar seis meses antes do ple-ito;
d) _ lei complementar estabelecerá outros casos de

~nelegibilidade e os prazos de sua cessação, to

mando era conta a vida pregressa dos cand1datos,a

fim de proteger:

1 - o regime democrát1.co;

2 - a probidade admin1.st.rat1.va;
3 - a normalidade e legit:unidade das ele!

cões , contra a inflUenc1.a do poder e

conõmico ou o abuso do exercicio de

função, cargo ou emprego públ~cos da

ad:m1n1stração direta ou indireta;

4 - a moralidade para o exercia do mandat

f) - são elegiveis os m1.1~tares alistáv~is de maa.s de

dez anos de serv2ço ativo, os quais serão agrega

dos pela aucoxadede super~or ao se cand1datarem.
Nesse caso, se ereaecs , passam automatJ..camente _

ra a inativ2dade quando diplomados. Os de menos d

(;. dez anos só são elegiveis caso se afastem espanta

neamente da atividade;
g) - são inelegíveis. no terrJ.têrio de )ur.1.sdição do t

tular, o cõnJuge e os parentes por consangu1.nJ.dad

afinidade ou adoção. conforme a lei;
h) - são 1.nelegive1s os condenados ea ação popular por

lesão ou endividamento l.rresponsável da Un1ão, dos

Estados e dos Municip10s, salvo os reab1l1tados

conforme a lei.·

tJ!iiÓB·..·~

tJiV~~7EJ
ToaTO/""....,.~;ia --,

Pt enâr r c da Assembl-ia Nac t nal ConstitulOt

Emenda HodfficatlVa

O inciso V do artigo 59 do Projeto de Constitulção passa a
ter a seguinte redação:

·0 tncrsc XIV do artlgo 54 do rrcaetc de ConstltulÇão passa a te

a seguinte redação

Artigo 54 - Canpete ã União

Endossamos a Proposta de Emenda popular ao Prcaeto de ccnstt tut
ção subscrita por inUneras Associações e c-verses Smd tcatcs , em virtude da
necess-idade premente de buscar urnfctmtdede de prccedunento, no tocante ao PB.

der de poflcta.

Estamos acostumados ã flgura da Policla Rodovlãria Federal

estradas. orientando. fiscahzando. pctfcrendc mesmo cem todo o enpenhc que
á função extqe Qualquer tncrdente com o transporte lnterestadua1 e interna
cmne'l de passeçeu-cs e cargas. a segurança do trâfego. do trãnslto e o res
perto ecs prõprios da Unlão, nos conduz ã presenca dessa Policla RodOVlârla
Federal que exerce suas funções com zelo. er-cfêncte e ate san tc patrlotl~

mo. razão do interesse de Segurança a nível nacicnet ,
! necessêr-io cornglr essa lacuna no texto consta tuc'tona'l

JUSTIFICATIVA.

XIV- organlZar e manter a PoTiCla Federal. a Pol;cla RodovTãria
Federal. bem como a Policia Civil, a Policla Mllltar e o

Corpo de Bombelros MilHar do üts tr-rtc Federal e dos rerr ttêr-rcs ,"

r;r---- Tt&TDNU"",Co.;ia ---,

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA IP16978·0
tJ censta tutnte Ivo terscs imc

py"õ;"""'-]

~;Jã7JPlenário da Assembléia Nacional ccns r t e ur nce

EMENDA SUPRESSIVA

Temos proposto, reiterada e inslstentenente que o 11"1

posto sobre prestação de serviços é a tradição tributária do munll::í
pio Buscamos uma carga maior do bolo tributário aos mun r e Fp r oa , p~

nim. vamos. admitir as proJeções. feitas de que o Fundo de Pe r t r c r pa-.

ção terã um bom acréscimo. t a n t c que Já n-cr-eee u por pe r t e da UnIão e

de alguns Es t a dos isolados protestos.

"Art. 272 - Compete aos Estados e ao Distrito Fedcl"al

t ns t r t ut r Impostos sobre

Só com quatro anos, uma adrnJ.nl.straçâo munl.c:lpal pOde-I
rá ser consagrada., mas se não puder chegar a tanto, que, pelo menos

seua dada a chance de tres anos, para contribu],rmos com o sucesso

de nossos companhel.ros nee nossas bases politl.cas.

Entretanto, iI r ed t s e r l bur ç âc dos tributos ve r e en r r-.

nusr com a mesma cxp ec r ar r va de liberação, apesar da eXistênCIa ae

um Conselho que o flscall%ilrã. Os municípios precisam de avançar na
Independência fr nc nce er e , e é- o·ISS que ccn r r rb e , e s pe c ral rnen t.e para

a base orçamentãr la. socorrendo atê em momentos emergenc I ai s

I

"III - operações relativas ã Circulação de mercadorias,

r e a Ir e ada s por produtores, Industriais e comerei

Os muníclpes tambêm se menl f e s t em, de uma certa forma

descontentes, pols'adlllltem que o ISS ê o espelho da autonomia que os

lIunrcíplos vão r-eceber- com a futura Constltuição.

EMENDA IP16975·5
tJc-Constltuinte Ivo cer so s r ec

r;r lIlTa/.u1Tlf...~io_---------__,

-.,
I

lUpal"

JUSTIFICAÇÃO
Como fi. 60.(. eldend"da. a. eampetênc..é.a. Jteu.dua.l. .ta.mbéM

ao.& Mun.tcZp.co4, o eãe.t:to duta. dup0<!l-<.ç.iio de.ve 1.e.Jt.

adequa.do.

A.(.ttda. ac.1I.e.&c.entaJL 110 6.wa1 da. JLe.daç.ã:o "e. .&2. o .impo!

to e.&tadua.l ex:clu..(.JL o mUI1.cc.cpal IUtte.IU.OJ!.llle.lttc -<.M:t.c..tu1.do .6eJl.â.

CLpt.(.cada a muma. di.v,u,io no pILodu.to da a1l.JLc.cadac.ã:o".

Ac.JLe~ce.nt"aJL CLpÔ.! lI eXC.lU.(.l1do c e~:taduCLllI, "ou. o IllUtl..(.-

E~IENf'\ MOVIFICATIVA

PLEWÃ.RI0 DA ASSEUBLEIA ,JACI0WAL CONSTITUINTE

PISPOSITlVO ElIENOAOO - ART. 211

A melhor forma de avaiar uma administração é perm1t1r o

teste das urnas. Com a faculdade de reelegibJ.l1dade para aqueles que

cupam cargo eaetave, do Executivo, os titulares buscarão se aprimorar
porque sabem que o povo não esquece o descaso. a l.mprobl.dade. recusan

do-os num pleito ele1.toral.
Inúmeros paises desenvolvidos permitem a reeleg1bi11dade,

esmo por êruca vez. E a preocupação com a aeeaeecêc dos programas e

• com a forma de amunistrar, é a pesqua.se ã população feita de maneJ..ra
'constant.e, quest1.onando as causas da baaxa ace1.tação. corrigindo os in

cidentes de percurso, exercendo-se a verdadeira eeeceeeeaa,

Por razões de perm1.t1r aos Chefes de Executivo, durante a.
admin1.stração real1zar o melhor para o engrandecimento do seu governo,
e ir ao encontro ea população, é que 1nsistJ.mos nesta dispos1.ção q.
contr~bu1rã, também, para a excetênea.a da democxaca.a em nosso Pais,

r;r ~_-_-__ 1u1a/.u111..c.;la-----------..,

r,r------ .~UI.IO/...\l ••o,.U ••••,nia

USTJFICATIVA

A fe'l r cr dade , como bem-estar, é muito sub re t tva 01Hcll s~

rã para o Estado cunpr tr- um du-e t to abstrato as s epur-edc na futur-a car
ta Magna.

O ideal seria a t e'l t c rdade de todos, mas todos sabemos que

uma vez supr i da uma necessidade humana. sempre surglrã outra neces s t-.
dede , cobrando sua satisfação. A Const1tulÇão deve garantlr condições
de sobrevivência, erradicar a pobreza. como prevê outro texto do proj~

to,

A alínea "e" dl ubcusi III do art. 12, flca assim redl
gido:

JUSTIFICATIVA·

Art 12

1- ...

lU - A CIDADANIA

"Art. 59 ~ •••
I, n , III e IV
V - promover a Justiça s ec r at pela lmplementação das

condições neces sêr r es de s cbr-evtvênc ra ;"

EMENDA MODIFICATIVA:

a •••
e) o homem e a mu1heI' são 19ua 15 em dl rel tos e obrl ga

ções. incluslVe de natureza domestica e Ta~iar "

EMENDA IP16980·1 "~. -,
l: Constltulnte Ivo CersDSlmo

r.r------ ........"..,......."'...,.--------,
~ Plenâl"lo da Assembléia Nacl0nal Constltulnte

r,r----------""""''''..•,.------------,

p:rPii"Ó'B'''':J
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EHENDA SUPRESSIVA:

........./ce .....e/.u..e., •• 1.e

Plenârio da Assemblela rlaC1Qnal ccns t i tumee

•••U."".o.I •• ie/••••••,l1iO

• Plenãrio da Assembl'éla Nacional Cosntltulnte

Supl'"iJlla~se.integralmente. o Art, 68 §§ 19. 29, 39 e

r-espect tvcs mc ts cs do Projeto de üonst i tut ção ,

o inciso VII do artigo 17 do Projeto de Cosntltuição estabe
lece em SUas allenas "a" ate "e" a PARTICIPAÇJl:O DIJtETA 1 assegurando ao
povo brasileno defender os direitos da população. a desburocratlzação
e o bom atendinento ao pübllco.

Os princlplos constantes do texto são assaz abrangentes. e o
artigo 68 poderã ate gerar confronto ao dellnear as atrlbuições, cQl'lp!.

têncla e representatlvldade do Conselho de OUVldores,

Por outro lado. o Conselho de Ouvidores. tal como estabelece
o texto e uma verdade na câmara de Vereadores paralela. com outro none
e lIte menos representat1Vldade

Após a vitôna dos Vereadores brasllenos de consegUlrel'l dl
rei tos e prerrogativas prlVativas dos denals parlamentares. não e JUS
to que ao lhes estender a mão dlrelta • .sejam esbofeteados com a eSquer
da. -

Que lei ordlnãna regulamente o ao'Ompanhamento, o conrtole e
participação popular c~mo estabelece a allnea 2. do art,17 menclonado

Jus t'í f r ce t tva e

EMENDA IP16977·1 '"'~ -,
tJ Constltulnte Ivo CersoSlmo I 5;~,·g:J

(ITyi"~--;y;]

r;r uua/."..'... o.;h

EMENDA IP16976-3 •••• -----,
tJ Constituinte Ivo üer-scs unc

EMENDA MODIFICATIVA:

r;r- .UTOIIUlT.. '.4;ÕO --,

A Un-tão aJl.Jl.ec.ada; de.po.c..& Ite.pa..&.&a /%.0..& c.4:tado.4 e e..4.te.4,
entãol .l.Jtão Jtepa.44a.1t a.0.4 MUI1.ccl"p.(.o.&.
Quando o ltepU6e já. é d.cILeto da. Un.(.iio ou do.& f6.ta.á06

a.o~ ~lunlc.Zp,(.o.s o c.am.{nho E lon90 e de.mo!Lado. o qu.e.se.

d'('JLii de..4:te. ltepMJe. que. vOem em dUa.4 etapa.ó' 0.& e.6e.dro

do ".tuJt-l..6mo" de. d-l.nhc-l..'r.o Jão pOIt dema.(.<& eOlIhec.t..daJ.

A'&'&.t..Ill. a. Un.t.ão deuell.ã .JLepa.&.&aJt d.t..Jtet"11 l? -l.med.t..a.tamen~

.te ao.& ~run.t..clp.(.o.&. de.vendo 0.& E.b:tado.6 -l.ltão/tDlaJl. a.p!.
na6 OA .!nd.(.c.eJ a .&ell.em apl.t..ca.do.& ~

E~ENOA IfOOIFICATIvA

DISPOSITIVO EMEIlDAVO - S 30 DO ART. 271

JUSTl FI CJ. çÁO

Subl.;t.ctu.(.JI. na. Jl.edaç.ão do paJl.ttgJLa6o emendado o -t.n,zc.c!\

ou .&e.ja. "0.& E.&.taáol. e.ntJl.e.ga.Jl.ão", pOIt "a. Un.cão c.ntJte.gaJtâ -t.mc.d.é.a~

..tamen.te",

EMENDA IP16983·6
fJ 'Dt::p. CI'ISS IÕ·· C.f/IIHR

f=3;;;;;;'~,

flliô'âJBYJ

·Art. 27 - são d1.re1.tos politl.cOS 1.nvl.olâve1.s:

o inc1.so 11 do art1.go 27 do ProJeto de Constitu1.ção serã

alterado, mantendo-se a alinea w!!", a alinea "b" passará a ~çn, a ali

nea "c" passa a ser a "Ê", ficando ass1.lt\ red1.g1.do:

Temos sido procurados por mulheres mllltantes da consagração
a igualdade de dlreitos e deveres entre elas e os homens na futura Ca
a Magna. e todas têm se manlfestado constrangldas com a exceção eVlde
uda na aliena e~ eplgrafe. •

Realmente. 'é o õbvio a diferença na gestação. no parto e
leitatnento

O principlo de igualdade sem a exceção do projeto. fica be
elhor do que a exceção que JamalS serã ressalvada pela natureza

EMENDA lP16981·0 ..... --,
ê' Const1.tU1.nte Ivo Cersos1.mo

Os Delegados de Polida exercem a segurança judlc,ãria e estão pa

ra a estrutura da Justlça na mesma proporção que o Ihnlstêno PübllCO e os advogadl1s
Prestam servlços de l1lteresse pübllCO. e todos. com a MaSJJstratura são indIspensá

veis ã adMinistração da Justlça

Não preclsamos imaçl1nar o desllgamento do Deleaado de Palicla dos
quadros de carreIra, para obterem tom uso a chance de concorrer com05 advogados ao
quinto constitucl0nal de preenchill'ento das vaqas. O exercíclo funclonal lhes garan
te a notonedade, asslstindo-lhes o dlrelto de concorrereM a um qUlrto das vagas e
xistentes nos Tribunals Estaduals.

-Art. 189 - lkn quinto dos lugares dos Trlbunals Estaduals e do Tr.!.

bunal do Distrlto Federal serã composto. alternadall'en
ta, de membros do Hlnlsterlo pübhco. de Delecadcs de
Pcllc.ia e de advopadQs notório saber JurídlCo e re;:ltl
tação llibada. com malS de dez anos de carreira ou d;
experiêncla proflssional. ,nd'cados em hsta sêXtupla

palos órgãos de representação das respectlVas classes"

USTIFlCATIVA:

o artigD 1B9 do ProJeto de Constl ttnção passarã a ter a segulnte

redação'

EMENDA MODIFICATIVA·
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EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: ART. 284

.u....o/co....iQ,.u••••" .... --------,

PLENARIO

r,r 'tIJ.,.UIJl" ••r;io

EMENDA lP16992:5
l: CONSTITUINTE BENITO GAMA

deração brasileira. Todavia o proj,!

to carece de maior objetividade ao

consagrar o Munic1pio como ente fed!.

rado. Eis a razão da pr...posta supra ••

o seguinte

fSP~~;'~

fSi"~"8iEJ
'I'Te/~U'T"'C~d;:------------'

EMENDA ADITIVA ,f.,pJ:S~
~~Inclua-se no xn tulo VIII. da Ordem Econômica.

artigo

=- '~.dR .. /CQWlllliO/I.,.CC"'..it1

EMENDA lP16984-4
tJoep CASSIO CUNHA LIMA

JUSTIFICAÇAO

fC';;~-j

f?lV~~J;J
' ••'o/~uITlr,."çi.-------------,

CONSTITUINTE BENITO GAMA

EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

O BNB e o BASA foram criados para serem os Agentes Finan

ceiros do Governo Federal no Nordeste e na Amazônia respectivamente, 1
de forma a contribuirem para o processo de Desenvolvimento daquelas

regiões, não se justificando, portanto, o alijamento dos mesmos do

processo de captação e aplicação dos recursos públicos em suas res

pectivas regiões. Por outro lado, cj evançc nas áreas de computação

e cceurdcécãc dão condições, dentro da mesma eficiência administra

tiva, para diversificação dos agentes pagadores.

Altera o caput do art. 284 que p'assa a ter a seguinte

redação:
Art. 284- A execução do orçamento da União será efetuada pelo Te

souro Nacional, tendo como agentes financeiros o Banco do

Brasil e Bancos Regionais federais.

PLENARIO

EMENDA 1P16993-3
r:

fUEWDA ~IOOrFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

Re.t..r..llaJt a palavlta "UUIt..r..c1.p.i.OI." de onde e.stã.. e. apô.& o te~

mo "v..r..nte. e c.cncc pOIL cento", ..r..nclu..r..1!. "e o.s Uun..r..c.lp..r..o.&, qu..r..nzc. pOI!.

ceazo" •
A..r..nda, e.xctu..r..Jt lI..r..nc.tu.s..r..Ve. a pll.oven..r..ente. de. tlldn.&óeILênc..t.a..s"

e .sub.st..r..tu.ut DOJt "alULecadado.& d..r..lLe.tamente".

Não hã dúv..r..da que d atuação do.s Uun..r..c1.p.t.o.s na ã:lI.ea. da ed!;!.

cação se: Jteal..r..za em metloA gltau de ..r..nteM..r..dade ~pOJtta.lltO,

de d..r...spêlld..r..o POJt con.segu..r..nte deve» a.& mun..r..c..r..pal..r..dade.&

telt um pc.Jtc.e.ntuat mell.oJt
PoJt outJto lado. O PJtôpll...r..o texto con.st.ituc...r..onal veda quã.&

que.lL c.ond..r..ç.ão ou lLutlt..r..ç.ão ao emplLego do.s Jt.ecuJt..so.s atlL..r.. 

buldo.& na Jtc.~aILt.(..ção da.s lLece..r..ta.s, decoJt.lLe. pOILtanto, que a
v-tnculação deve.ltoi .selt apenaI. quanto ã II.ccc"ta de ..r..mpo.sto.s

aJtJte.cadado.s pelo.s ente..s loca-t..s.

OISPOSITIVO E&lE#VAVO - ART. 319

I _ subordiná-la às exigências fundamentais de ordenação
urbana, expressas em planos urbanísticos e de desenvolvimento urbenc r

II _ conceder o direito de con;truir na área urbana ao seu
tItular de acordo com os planos urbanístIcos e de desenvolvimento ur
bano;

Art. _ Para assegurar a funç~o social da propriedade imo
bll1ária urbana o Puder Público podere , ~

IV _ excluIr da indenização devida ao expropriado o valor
acrescido comprovadamente resultante de investimento publico em área
urbana

lI! _ gravá::.la com imposto progressivo no tempo, no intere,!
se do desenvolvimento urbano,

Por entender que a propriedade imobiliária possui a sua
funçDo social e que a mesma deve ser assegurada no texto constituciE.
nar , achancs importante apresentar a presente emenda, que visa subo.!.
dinar a propriedade imobiliária aos padrões e as exigências de orce
nação urbana e de desenvolvimento.

EMENDA lP16985-2 ..".-,.."...----,---,-----,J 1õT<D;;":;:-;;:-l
f!J '[)liP CÁSSIO CUlJHA Llt'\n . U' 'uQ J

EMENDA MODIFICATIVA

Art. 134 - ••••••••••••• • ••••••••••••••
§ 62 - Se a aea orçamentár1a não taver-

~f~~oV~~~~:s:~~d~n~:~C~~d:~áe~:;
anacaada a execução do projeto
como norma pr-cvasôrue , até a apre
caeçâo derarutava pelo Congressõ
Nacacnat ,

SubstJ.tuJ.r no § 8e do art1.go 134, a palavra
aprovação por aprecaeçâc

LIMA

=- 'uTQ/lUn"'•• çIO_--'-- -,

EUEWVA MOV1Fr CATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS ART 277 I rocrsc I, AL!NEA -c-
A alínea "C" do inciso I do artigo 277 I passa a ter a seguinte

redação:

Art. 277

a)

b)

c) dois por cento para as regiões Norte e Nordeste, atra-

vés de suas instituições financeiras oficiais de fo-

eento regional.

JUSTIF'ICATIVA

EMENDA lP16986-1
l: C"mo e1A",I,~ 2,';~':-

EMENDA SUBSTITUTIVA

r,r----------...."M"....'.----- ---,

é;~;~:J

[yj'~'õ!ã!J

A definição das instituições financeiras oficiais. de fomento

regional como repassadoras dos recursos adicionais destinados às
regiões Norte e Nordeste é uma garantia de sua destinação ao apoio

e sustentação das atividades empresariais e a formação de infra

estrutura econômica, com sua contínua renovação através do processo

dinâmico de amortização/reapllcação cio crédito.

EMENDA lP16994-1
tJ VILSON SOUZA E NELTON FRIEDRICH

l: PLENARIo

OISPOSITIVO EMENVADO - ART. 319

JUSTI FICAÇ-M-

A e.xpcJt.(.ênc..r..a jã: demon.&tJl.ou que o peJI.centuat de vinte c.
cinco pOli. cento pa!l.a o.s MUIt-tc1.p-to.& e .s..r..glt..t.6..r..cat.(.vo Se
ac.lt.e..s celltaJLmoó como ha.& e paJI.a o cãtculo aI. lLece-ttal. ttan.5

6e.1L<.dtt.s pa.s.&a1l.ã w.s..r..glt..r..6..t.ca.t..r..vo palta o o.b.&ultdo. -
A.s.sim a v..r..nculaçã:o dcve.ltã .s..r..mpte.smente lI.eca..r..1t .&ohll.c. a

Jtece..r..ta dcs ..;impo.sto.& altlLecadado.& dA.lI.etamente. pelo.& Uun-t
c.lp..r..o.s.

AUeltaJ/. a Jtedação pttlLa exclui", apã.s a palavlI.a lI.i.mpo.&to.&",
!tnc.lul...r..ve a pltOVen.(.eltte de t"Jtan.s6eJti!.nc..r..a.&", .&ub.&utu..r..lldo-.&e pOli.
"aJt4ecadado.s d-t4etamentc"

r:rp;~;~)dJ

rr&ti/ill

Na forma em que está r-edaqado o § 82. anter
preta-se pela obr1gator1edade da aprovaçãõ
deranaeava, pelo Congresso xecacnar , do pro
.retc de leJ. crcemeneér-ae , sem que o Executi
vo poderá executar a sua proposta orçament~

rua.

Aearm, deve-se ao mvés de ccndacacnar a
aprovação pelo Congresso, condJ.cJ.onar, à
sua apr-ecaeçãc , o que poss1.bi11tará ao me~

mo até reaeaeâ-ao.

JUSTIFICATIVA

fUTQ/~UlT""lÇI.-----------,

~~: Alínea "c", do iten XIII, do art. 12.

Sr..zpr.imir do texto da a1.Inea "c", do item XIII, do art. 12,

as palavras: "•• serão sempre P39aS à vista e Cl'I chnheiro " e,en seu l!:!

qar, ecíccer ••• de terr~os ociosos serão pagas na fOl:!llada lei.

Os terrenos urh:mos, quaOOo não utilizados, são propri~

des que nãoexercan função social, )ustificarrlo-se, assim, o pagarento

de desapropriação de forma diferenciada da re;rra geral que detemdna o

p:lganento à vista e em dinheirO A Constituição, por essa razão,deve~
mitir que a lei ordinária disp:mha cano à irdenização corresp:mdente

desa~C9l"iaçãodeva ser paga.

•EMENDA lP16987-9
l:~EP 055/0 CVIJHA ""LIl'lA

DISPOSITIVO EMENDADO' Art. 22 Ucaput ll

Modificar a redação do art. 22 paI a

a seguinte'

r.r
Tu

' e / . UI1" '•• r;io, ,

EMENDA MOVI FICATI VA

'DISPOSITIVO EMEN'DAOO - INCrSO IH, ART. 251

Sub.&t..r...tua-.se a.s palaVILal. "pela. Vo.tolL..r..zaç.ão de" p~la.&

palavltal. "pelo benc.6.lcA.o 0."

JUSTI FI CAÇA0

Há. neceH..r..dade de COlllpaub..r..!-lzalt uta d..r...spo.s..r..ção com

° § 49 dute me.smo au.t.,go. po..r...& neLe COl1l.tou bene6Z
cio 40 ..r..nve.s de. valoJt..r..zação Veve.& ell. mant"do o .tvtnw
bene.ó1.cA.o, vez que o .seu c~nce..r..to e ma..r...s amplo emlU..s
adequado ao tJu:buto, mantendo-.se lÚ.ndo. a Jtedaç,io
a.:tuat, que óo..r.. alteltC1da peta. Emenda Pu.so.s Poltto

EMENDA lP16991-7
l? "tlC<' cASSIO êUUUA L-IYlA

f: Plpnário da A N.~~u .. 'o,go~'nle/$u••g.'nOQ

r.r----------m .."''',,.,,''------------,

- subs t Ltua-ae a redação dos Artigos 328 ,e 329 pela seguinte.

Art 328 - A lei do Sistema Financeiro disporá sobre autorização

para o funcionamento das instituições financeiras. bem como dos e!

tabelecimentos de seguro, previdência e capitalização, observados

os ceguintes pressupos tos ")

I - Competirá ao Presidente da República, mediante decreto.

uma vez reconhecido, em lei especial. o interesse do Pais, reser

var as empresas privadas sob controle nacional. ou a empresas pú
blicas, o exercido de qualquer atividades financeiras mencionadas

neste Artigo, sem ônus para o erário._

I! _ As autorizações renováveis ou não, para fu'ncion;mento das
empresas do Sistema r rnanceã rc em qualquer caso , serão em caráter

temporário

III - Em caso de subet í tuí.çêc de empresas privadas por empresas

públicas, são assegurados todos os direitos dos empregados e dirige!!.

tes executivos e sua permanência. Os imóveis, instalações e equipa
mentos t rans rer rr-ee-ãc , vem solução de continuidade, à entidade su

cessora, mediante indenizaç~ot pelo seu justo valor, paga aos propri!

tarios, em titulos da dIvida pública, acrescidos de juros. de seis por

cento ao ano. com cláusula de correç:io monetária, e por prazo compati

vel com a capacidade de ressarcimento pela entidade sucessora

Parágrafo unico - A lei do Sistema F'inancelro Nacional disporá ainda
sobre. .. r

a) a organização. o funcionamento e as atribuições do Banco

Central e do Conselho Monetário NaciQnal. assegurada a participaçlJo

e fiscalização pelas entidades representativas da indústria,do co

mércio e dos trabalhadores, mediante eleição interna, nas respec_
tivas diretorias

b) ~a criação de fundo, mantido com recursos das institui~

ções financeiras privadas, com o objetivo de -proteger a economia po

pular e garantir depósitos e aplicações ate determinado valor 

c) a proibição da usura, com sanções criminais aos infrat.!2.
res.

Art. 21 - O Brasil é uma Fedcração

consti tuida pela união i,!!

d1ssolúvel dos Mun1cip1os

e dos Estados. adota a forma

RePJbl1cana de govemo, sob

o regime representativo.

e tem como fundamentos

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 47

Inclua-se l. .. vocábulo artigo.

palavra "facultada".

Art 329 - A autorização a que se refere o caput do artigo
anterior será inegociável e intransferivel, permitida~anSlJl.lsSão
do cont:tl1,J.e. da pessoa juridica titular, e concedida sem ônus, na fo.!.
na da lei_"do Sistema rJ.nanceiro Nacional, a pessoa juridica, cujos

diretores tenha capacidade técnlca e reputação ilibada, e Que compro

ve capacidade econômica compativel com o empreendimento -

JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICACÃO o Munic1pio é uma ;real1dade inafast~

velo O projeto consti tucional avançou

em diversos pontos, consagrando

reinvindicações da célula-mater da f.!t

JUSTIFICACÃO É medida prudente deixar ao juizo

local a insti tuição da Defensoria

do Povo, evitando assim invasão

de cOmpetência pelo Estado-membro.

1 - A presente emenda visa apenas deixar aberto o caminho

constitucional para a possibilidade de futura transformação em lei
dos projetos destinados à economia nacional) as atividades bancárias

de coletas de depositos. as de seguros, previdência e capitalização.
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tabilidade.

JUSTIFICATIVA

tJ!"~~~.'~

rrn;"Dp1J

fC';~;~

w~im

EMENDA lP16995-0 ,
tJCONSTlTLl.INTE VILSON SOUZA aU'OR

Kurtner. em 1964. afJ,rmou que os estados de depressão
observados na velh1ce estão fortemente relac:lonados com a 1natl V:l

dade, Já que a at::z:v::z:dade favorece o "status", a real::z:zação 

acel tação socJ.al.

Urge elímJ.nar a aposentadorla compUlsória.

Os 1dosos são pressionados 6 6ce1tar a aposentador:la C..Q

triO um dJ.re:lto. como um bam. Na rea11dade. são pressJ.onados a de.!,

xar o mercado de trabalho para dar lugar aos mais Jovens..

O ldoso é, conseqUenter:ente, levado à lnat1v1dade e dele

vão surgir o 1solamento. a solJ.dão e as doenças.

No Bras:l1. desde 1940, o grupo etã'rl,o acima de 60

~o que ma1s cresce, proporc:lona1mente.

Tendo em vlsta, atualmente, allmentação ma1S racional e

os avanços tecnológJ.cos da med3.cJ.na. aqueles que hOJ e têm 60 anos

deverão vJ.ver ma3.s 1S ou 20 anos, como nos pa:íses desenvolvldos,

os que têm boas condJ.çâes sóc:lo-eCOnÔlIl2CaS deverão v::tver bem malS
que 70 anos.

leme-se, i anentave Ieeot.e que o controle nacional acionar lo

dos bancos de depositas não passará nesta Assembléla Nacional CCI"lS

titwinte. -

Ao menos, porém, que não se confesse essa fraqueza e t rans

r.íra-se para adiante, sen fechar c:onstitucionalme"te a porta a um

ulterior exame d;:l matéria, em conjuntura r-ecos adversa ao interesse
nacional

JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se ai alínea "b" do art. BB.

a - estabilidade, não podendo perder o cargo senão por sentença judici

aI, com eficácia de coisa julgada, ou, por decisão da maioria da
Câmara dos Deputados

Altera a redação da letra "<3", do inciso I, do Art. 190:

o art. 88 determ1na: "O servJ.dor será aposentado:

•••b) compu1sorJ.amente, aos setenta anos de 1dade para o hOMem

e aos sessenta e c::z:nco para a mulher."

o eminente Jurista, e, cJdadão WaJkyrIo Coelho, aSS1M

meru res t.e sobre a vã t a l i c Idade

"Assim como a Defensoria do Povo foi um dos maiores avan
ços da nova Constituição, a permanência do instituto da vitaliciedade
será um dos maiores retrocessos da mesma

"É do conhecimento de todos os advogados e untvers i tér íns ,
os malefícios que esse instituto contém em seu bOJO.

"O eeqr s t r ado , por exemplo, enquanto no estágio de dois a

nos antecedentes a vitaliciedade, cumpre raeteent.e suas obrigações,i-;:;

c.lus rve com relação ao tratamento que tem obngação legal de dispeQs;r

às partes, aos advogados e membros do Ministério Pub Hcc Após esse pe

.ríodo ele adquire, o que se diz entre os advogados, a doença da Jufzi
te.

ASSlm, propOMOS, atraves desta emenda supresSlva. a e1,l.

mJ.nação da aposentadorJ.a compulsór1a, já que mUJ.tos chegam à lda

de-limite tendo, a1nda, d1SpOS:lção para o trabalho. Vontade de

trabalhar e mU1to de útil a realJ.zar.

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO ( DA COMISSJ'\O DE SISTEMATIZAÇ'AO)

Nossa enenoa propõe a substituição da vltallc1dade pela e~

"CO'll alguma exceção, especialmente na JustJça do Trabalho,

os Juizes de 12 grau, fazem poucas audiências por dia, e permanecem o

mfnfr-o possível nos Tribunais

"Os professores vitalIcios, não fogeM à regra aplicada aos

magistrados Quase sempre quen dá as aulas são se Professores Adjuntos

"Defendo a plena independência do Juiz, que deve ser prese
veda , mas, exas t.em outros meios, mais eficazes até, para garatlti-lll,e
ao mesmo tempo resguardar o direito dos juridicionados

"Esses meios pooer í ae ser os mesmos átribuidos aos Defens~

res do Povo, ou seja, o magJ.strado, o professor, o defensor do povo •
permaneceriam na função "enquanto bem se rvt.esee'' e sceente seriaM afa,!
tados pela ae r orJa absoluta dos l1'embros da Câ:rara dos Deoutados

"Assim, os rne'llbros de um Poder não poderiaf"l julgar outro

membro do MeS'110 Poder

" A lei Complementar nlO! 35/79 ~ LOMAM _ por exemplo, de'"

. que serviu? Nenhum magistrado foJ. por ela punido"

Esta douta posição do Sr Walkyrio Coelho corresponde ao

l anseio da sociedade civil. A Câmara dos Deputados, eleita pela socieda
• de terá poder para fazer cessar a estabilidade 

Acreditamos, pois, que a elllenda ora proposta deverá repr~

sentar um grande avanço no Poder Judlciãrio.

m-----------,..."'~"'"',', _,
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cat ruas podem ser cometidas e tirar o que sobraria disso. O Brasil I
necesat ta é de transparência na gestão dos dinheiros públJcos Os

depositantes estrangeiros nos bancos brasileiros, no exterior só

fazem operações corte vantagens para negocios clandestinos no ter- I
ri tório nacional e corno tns trunento da chamada "eccncní.e subnersa''
nas contas rumereoes , Nenhum brasileiro deixaria de depositar suas

economias no Bradesco, ou na Caixa Econônica Federal, para ent reçé-,

las a UM banco peror co na Polinésia. com agência no Brasil, do me,!

mo Modo COM" nenhum ncveãcrqutnc deixará de deocaa tar num banco mu!!

o í a.lnent e famoso da wall Street para confiar sua economias a bancos

de um pais com as «ner tures do Brasil. Só existindo outras "ccenen-,

seções" para o risco p que as operações aparecem, Isto ê claro, c.,2.

mo 3 luz do sol.

b) - O temos a retaliações é fruto de 19norà r-c Ia do vulto

de interesses que ligam milhares de empresas de qualquer pais do

mundo ao Brasil de hoje , onde seus recursos naturais em minérios,

inclusive estratégicos, sua produção de manufaturados e sua classe

dir igente - ingênua ou corrupta como a da China, nos tempos em que

as nações européias realizavam os famosos "negócios da ütune'' são

et rações fascinantes que não admHem mcuínbes de fechar o Banco do

Brasil por onde podem transitar, e transitam, tantas operações van

tajosas; banco que, é sabido de todos, não sofre flscaliZ:ação. -
c) _ Se o Brasil tiver es t aõ í e.t.as dotado de competência

para um comando politico à altura da sua ill'portânc1a internacional

e proibir <I coleta de deposHos es t.ranqeí.ros-uando cumprimentos a

UMa espf reçâo nac í one.I Que já constava da ConstltuiçiJo de 1934, por

tanto, com mais de meio seculo - as consequências serão outras Pa

ra ficarmos na contabilidade do Senhor Adroaldo, grande parte de;

ses depósitos coletados na poupança braslleira pelo Citlbank e em

outros e mais US$ 2 404 800 de dinheiro bras~ que transitam

por esses bancos para empréstimos externos. passarão para o Banco

do Brasil S/A, de modo que não há prejuIzos, mas grandes lucres
d) - ~sses, entretanto, não são os lucros maiores que o

Brasil auferirá Se os bancos es t.renqea rcs recolheram da minguada

economia dp brasileiros, em 1986 - como informa o Senhor Adroaldo

czs 71 620.400,l 000 e para empréstimos externos CZ$ 35.925,600,

ou seja, CZ$ 107 5b6 000,000 - esses 107 bilhões, segundo o Alma
naque Abril/87, correspondem às receitas de 1986, somadas, de três

grandes Es t accs (RIo de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná), ou

de São Paulo, Espírito saet.o , cc iãs , Maranhão e Sergipe. Cabe, P.Q.

ls, aos bancos est r anqe rrcs , coletores dessa receita, decidir so

beranamente sobre a em í.caçêc de recursos de vulto idêntico, vele

dizer, desfrutar de um poder político multo maior do que os dos @

vernadores desses Estados Muito maior porque os governadores es

tão jungidos às despesas orçamentárias imperiosas (pagamento do

funcionalismo, h~"oitaic. pc t Ic ta, etc .) e os banqoeârcs têm to

tal liberdade
1a!s recursos de depositantes brasileiros são canalizados

segundo os interesses do Citibank, e não segundo o interesse na_

cionalj e os lucros vêo para o exterior. de graça. Isto contribui

para exct í cer porque faltaM recursos para escolas, hospitais, pro

qranas as s í s tênc í af s e até para as Forças Armadas A sangria atra;

ves dos bancos e a mais injusta de todas
e) _ Cada um que se disponha a ler os balanços das multi

nacionais e os estatutos de sua constitu1ção sabe quais são as

regras usuais de sua instalaçlio no Terceiro Mundo O capital é '
próximo do zero. como ocorre.. nas empresas in~ladas para pesqui

sar Petróleo, através dos contratos de riscos, e ocorre nas mine_

rador;s em geral Em seguida, a natriz no exterior "eMpresta" o c.!

pita1 a"esse capital contém juros, royallies e o diabo Assim, os

lucros deixam de ser lucros, mas "amortizações" da dívida As mer

cadorias CO'llO, por exell'plo, 1'l1nérlOs, si:io exportadas, com preços'

aviltados a ul'la "compradora" fantasma sediada nutr paraIso fiscal

no CarJ.be Em alto mar,a "compradora" revende ao destinatario por

novos preços Com J.sto, s'-negal'll os ímpostos no Brasil e no PaIs

destinatarios Essa intermedIação processa-se pelos,bancos estra!!

ge-iros Que operaM no Terceiro Hundo Os depósitos (segundo Adroal

do) para esses "empréstJ.mos" externos sO'llaram US$ 2 404 800 no
ano passado Quando. por azares, e descoberta uma trapaça. cono

ocorreu con una enpresa exportadora gaúch~, o banco se apressa em

cancelar o "créditotl e. aparentemente, perder tudo Agora, sugi

ral'! as trapalhadas do Cltibank em São Paulo
O relatório do Departamento do> Assusntos Econômicos e So

ciais das Nações Unidas, editado em 1963, "Las Corporaciones l-1ul

tinacionales em el Oesarrollo MundJ.al", relata alguns dos expedi

entes usados por esses bancos em detrimento das economias dos fia.!

ses do Terceiro Mundo A ação popular intentada por Alexandre Ba!,

basa lima Sobrinho, pelo presidente da OAB e pelo presid~nte do
Instituto dos Advogados Brasileiros e distrJ.buida a 7j1, Vara Fede_

ral em Bra:.I1Ia (classe V, 1'12 091 _ AD/8S) para ~nular a dfVlda

externa, descreve vários tipos de operações. O vulto desses negó 

cJ.os leva de roldão as tlfiscalizações" Esse é um poder multo mal

or que o das vice-reis das colônias b:itânic::as !"or aí se vê o V!
lar das objeções dos Senhores Adroaldo e Calabi

7- CONClUSA.O

I _ ~ falso afirmar que o Brasil sofreria, preju1zos com

a nacionalização dos bancos de depósitos

Il .. ~ falso concluir que o Br.asll sofreria, seguramente,

retaliações.
Il! _ É certo que o Brasil realizaria uma aspiração cons

titucional de malS de meio século.

IV _ É certo que o Brasil eliminaria um poder politico

externo superior ao dos governadores dos maJ.ores estados brasi_
leitos, poder Que subjulga nossa eronomia, dIta a pol!tica fJ.nan

cei"~, impede a auditoria da Dívida Externa e corrompe ou atenori

za todos os a1 tos escalões, poder que não se submeteu ao congela

mento do Plano Cruza~o,cobra os juros que quer e conserva nosso
povo, como um dos mais pobres e f"amintos do planeta, habitando
uma das mais ricas regiões da terra e que, no ano passado, obteve

as maiores colheitas de cereais, porén, está passando por um dos

anos mais terrivels de sua existência, preC:J.samente por essa Oi

vida Externa e pelos juros usuráf'ios e suas represálias

Caberia à Assembléia Nacional Constluinte a responsabl
lldade histórica de decidir qual o caminho do Brasil: mantê-lo

submetido às algemas dos banqueiros ioternacJ.onais ou o caminho

da llbertação, num novo Sete de Setembro, real e definitivo

Estamos numa encruzilhada semelhante à da luta pelo mo

nopolio estatal do petróleo e cada deputado constituinte irá toma

sua posiç~o flerante a fUst6ria

6- RESPOSTAS ÀS DBJECOES DE ADROALDO

providencias acolhidas no anteprojeto da Comissão Afohso ar Incs , e
apresentadas na Subcomissão "C" do Sistema r ír-ence í ro pelo oecutaqc
Darcy Deitos (PMDB_PR). e aprovado pel" Relator Fernando Gasparian

(PMDB-SP)t porém, rejeitadas na Comissão do Sistema Tributário presl
dI da pe tc deputado Francisco Dornelles,

2 - Barbosa LiMa Sobrinho, em seu estudo "A Nacionalida

de da Pessoa Jur Idí.ce'' (Belo Horizonte, 1963) reqãs tr a o debate
travado na Câmara dos Deputados, en 1894, para aprcveeãc do pro
jeto do Senador Virgílio üenãs ro , pela nacionalização das empresas
de sequros , para eliminar absurda evasão das divisas !lI'! troca de

nada O Projeto recebia o apoio de Augusto acnt enecro , Alberto To,!.

res , Benedito Leite, Lauro Muller, Serzedello Correia e Augusto S!
vere, parlamentares que, hoje, sêc nomes de ruas e de instituições,

enquanto que os entreguistas da época ficaram sepultados no llxo da

Híetor Ia
3- O projeto de riacfcnat í aaçãc dos bancos de depósi tos

foi apresentado na Constituição de 1934, pelos parlamentares en-,pr!

sârIcs paulistas Roberto Simonsem, Abelardo vergueiro cesar , José

Carlos Mácedo <cares , Cardoso de Melo Neto, Cincinato Bragra (ban

queiro), Mario Gomes, Alcântara Machado e Alexandre Siciliano .:Ir.,

entre ect.ros , nomes que perduram na memória nacional
Em 19415, o debate de nacionallzaçllo dos bancos envctveu

Barbosa Lima Sobrinho, Adroaldo Costa, Agamenom Hagalhi:ies, Her nes

Lima, eaet.e aeves , Café Filho, ca.í res de Brito e outros.

Em 1973, o banqueiro Teófilo de naeredo Santos, então
presidente do C;indlcato dos Bancos do Estado da Cuanabara e pr!:..

sIdente do Instituto dos Advogados Brasilei1:os, realizou memorável

conferência no Instituto de Pesquisas Econômicas da assccraçãc Co

mercial (IPEAC), em que denunciava as irregularidades e abusos c,2,

metidos pelos bancos forâneos contra a economia nacional, conferê.,!!

c í a transcrita no semanário~, de 08.04.74, onde condenava

O poder pol!tlco que resultava do fato de d1rigi~ epã Iceçãc dos

depósitos recolhidos no Brasil, segundo os interesses estrangeiros

A constituição de 1937 determinava a nec í.coar í aeção dos '

bancos de depósito Em 1974, entre outros, o Peru, Argentina, vene
zuela, India, Argelia nro Ib í r aa a captação de poupança nac í cnai- por

bancos estrangeiros Posteriormente. a França,MéX'lco e Portugal In
gressaram na lista. • -

4_ Lamentavelmente, a creasãc nesta Constituinte dos vul t c

50S interesses em jogo, não só afastou a possibilidade da nacionall

zaç ãn , CO'110 ate mesmo, introduziu no ar t 328 do Projeto, inciso

lI, altnea E. ' a expressa nar t rc tceçãc do capital estrangeiro, te.,!!
do em vista "cr í t er í cs de reciprocidade", o que Slgnifica um retr,2,

cesso rej et í veeente a todas as Constituições anteriores

Essa vexatória capitulação na defesa da economia nac í.cnat ,

pelo nencs , não cever aa ser confessada Que se calem os ccns t í tum
tes mas, de modo algum, devem confessar sua ignorância ou Impo t ên ;

cia. As nações imperialistas podem se dar o direito de estabelecer
a reciprocidade Isto permitirá coletar depôs í t.cs da poupança nati

va com a vantagem de ingressar num paIs, pobre corro o Brasl1 e

abrir possibilidade de exercer um pode poI!tlco irresistível, en

quanto que um banco brasIleIro, por exerrp-!.E nos Eo;tados Unidos, na
Inglaterra, no Japão, na Alemanhão, não recolhe, em oecôs t t.cs , se

não os valores que são destinados ao paqer-ento das mercadorias ven

didas pelos exportadores do Brasil Nada mais A poupança naclonal

dos países ricor, não se arriscarla a deixar, por exeMplo, os bancos

da Wall Street, para os duvidosos bancos do Terceiro Mundo, em paí

ses insolventes COI'lO o Brasil.

5 _ Infelizmente, esta vIsão não tIlleran a .peQuena lraio

ria de constituintf!S da Comissllo presidida pelo deplltado FranC1S

co Oornel tes e nem o diretor da Ihea Internacional cio Bal)co do Br~

sl1, senhor Adroaldo "'aura da Silva que depôs naquele forn de deb~

tes
Segundo o resumo publicado em "O Estado de São j::Iilulo", de

04 de junho pretérito, "as relações flnancenas entre. os países b!

seian-se !'la reciprocidade Por 1SSO, se o BraSil prolbir a partlcl

pao;~o dos bancos estral1geiros em seu mercado, os bal)cos braslleiros

~st3rão sUjeitos a tratamento semelhante em suas operações exter_

nas O que isso representaria e'll prejuízos o;ó para o Banco do Bra

s11, pode ser julgado pelo fato de que o Banco do Brasil realiza

58% de seus lucros nas operações externas O Banco do Brasil teM,
em suas ;33 agénclas estrangeiras, US$ 3,5 bIlhões que sOll'ados
aos cerca de US$ 2,2 bilhões captados por outras formas, represen_

tam US$ 5,7 bilhões em depósitos no Exterior Esse total e maior

que o volume dos depósitos c:a.Q,.tados dentre do Brasll que anda em

torno de US$ 4 bilhões. E mais e maior tambem que o total dos d!:.

positos captados no mercado brasileiro por todos os bancos estran~

geiros que aqui operam- incluindo_se aqueles em que o capi tal es

trangeiro tem particlpação parcial - que chegaT1a aos US$ 4,a bi

lhões"

Adroaldo acrescenta que ainda há os depositas coletados

pelo [lr\t~(SPA e por alguns grandes bancos prlvados e que o Banco do

Brasll tem participação acionária em bancos Japoneses, europeus.

árabes e latino americanos; partic1paçlio que também estaria al'leaç!
da de retaliaçlio.

a) - o que o Brasil coleta no exterior si:io pelo visto
ninharias - pois O que o Senhor Adroaldo deveria revelar ni:io e o

volume dns depositas mas os cutos destes depósitos em agências

pessoal, viagens, contratlandos, o rombo da COBEC e outras opera

ções ruinosas que o silênclo dos gabInetes e a cortina do s1g.11o

escondem do público e silo facilitados por agêl"lcias fantasmas como

essas do Panal"lâ e dos paraísos fiscais, onde toda a so ..te de fal_

"'omo se vê, o Senhor Adroaldo racIocina CQmo um burocra
ta cego e como se vivesse fora do Brasil.

Em resumo para ele, os bancos estrangeiros devem permane

cer coletando as minguadas poupanças dos brasileiros e comandand~

a aplicação polItica desses recursos, porl':lue a diferença entre o

que retiram aquí e o que o Banco do Brasil recolhe lá fora e de US$

5,7 bilhões de dolares menos US$ 4,8 bilhões, ou seja, 900 Ml1hões
de dólares a ftlvor do Banco do Brasll

O Senhor Adroaldo e Andréa Calabi, não se deram conta de

Que os lucros do brasil ni'lo se encontram no Que esta visível nes~

ses dados contábeis, mas no corte dos imensos abusos bancários que
se cometeram e se cometem tr;>nsferindo o comando da politica fInan
ceira e que representam bilhões e bilhões de dólares de prejuízo 

e o cãos que aI está
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EMENDA MODIFICATIVA:

Há que se buscar um meio de se tornár acessível a JUS

tiça, e ela deve existJ.r nos municípios, ao nível dos· .ruaaados Espe

ciaJ.s de Conci11ação. Quantas vezes o direito é vacfeec e não é co!:

rigl.do por falta de ccnaacêee de aprecl.ação. ou quando o Julgamento

ocorre, tanta água cor:z::eu sob a ponte que nem tem o sabor de Justiça.

Como dJ.zJ.a RUY BARBOSA: Justiça tardígrada não é Just1ça. A nossa e,!

per-Lâncz.a e ccnvacêncLa nos obr:Lga a lutar pela ãnseeueacãc desse JU.!

zado munl.cipal, com õecasões rápidas, que 1t'â, por certo,rl!!stabelecar

a cl:edl.b1.lidade da just.:l.ça_

Por outro lado, o JmJ.zado de Paz, com atribuições ampii

das. para or1entação de menores. r:: um princípio Constl.tuc10nal, mas

ao ser aclamado por legJ.slação ord.1nárJ.a ficará apr1morado em todo o

seu detalhamento Juríd1co.

Nossa proposta origJ.nár1a, muuito bem receb1da por vá

rios constitu1ntes. f 01 abraçada por outros, sofrDndo alterações no

mérito de nossa pretebnsão. Queremos a Justiça no município, sem mui

ta solenidade, por que não dizer, excessiva burocracl.a. Justl.ça cél.,!!

re e ao alcance de todos, nos mais longinq\los torrões deste paísl

o ar'tigo 66 do ProJet~ de constituição passa a ter a

seguinte redação:

Artigo 66 - Compete aos Municípios:

- legislar sobre assuntos de seu peculiar

interesse;

:n: - decretar e arrecadar os tributos de sua.

competêncl.a, bem como apl1car as suas ren

das,sem preJuízo da obrigatoriedade de

prestar contas e pub11car balancetes nos

prazos f1xados ém lei;

111 - organizar e prestar os serviços públicos

locais;

IV - criar, organ1zar e suprimir distritos;

V - inst:Ltul.t mecanxsmca que assegurem a efet.!

Vil partl.cl.pação das organl.zacões comun1tá

rias no planeJamento, no processo decisó

rio, na fiscalização e no controle da adnl.!

nistração municipal;

VI - instituir JUIZADOS DE CONCILIAÇAo e JUl.Z~

dos de Paz, com as atribuições de hab1ll.

tar e celebrar casame~tos, conc1liar par

tes e orientar menores.
JUSTIFICATIVA:

Em que aproveita o serv1dor, após tantos anos de trabalho?

Também eles têm o dire:1.to de usufruirem as benesses de uma aposent~

daria, enquanto lbes sobeJarem forças para enconexaxem seneadc na v.!

da. permitir-lhes que só se aposentem, quando a locomoção, o desco.=:

tínio de novos hor1zontes Jâ não são satisfatõr10s? •
Temos que ter sensl.bilidade, neste anseenee , xeconbecendc l!

queles responsáveis pelo funcl.tmamento da mãqul.na administrat1.va. o

dJ.re1to de se sentirem peerruadoe , não com uma aposentarJ.il precoce,

pois a essa conc;lenamos, quando não ae j a por invalidez, mas com o re

conhecimento Justo do dl.re1to de viverem saboreando o Invescamencc

no trabalho durante vãxace anos.
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JUSTIFIClI.TIVA:

o Pantanal preC1sa urgentemente de recursos, a fl.m de
p:r:omovcr o inte:r:esse da comun:1.dade. a peaquaaa cl.entifica, o levan
talllento dos valores cultural.s r.ccaa.s e sua preservação. -

N1nguém duvida de que o cavalo paneaneaee está quase em
extinção, quando é o anameã que executa a contento os servJ.ços na r~

gião. Nenhum outro se adapta tão bem, tampouco suporta a conforma
ção do solo, breJO se alternando com elevações. Nenhum outro se ali
menta do "gravatá" durante a seca prolongada, e os fazendeJ.ros prec'i"
sa de contar com esse anl.mal para todos os seus serviços. -

E.: uma das maiores reg1ões da pecuár1a brasJ.le.\.ra, mas so
fre as J.novações da tecnologl.a J.nadequada para o Pantanal, levando-õ
quase à destrUJ.ção.

A PolícJ.a Florestal que presta ar serviços de segurança na
região, contra_os "cour~1ros" temive1s na matança do Jacaré, contra
a pesca predator1a, est~ to!almente de aequapada , O-mínJ.ma que lhes
fora repassado pela- Uniao nao sat1sfaz, em vaxcude da damenaâc ter
ritorial do Pantanal e a ccmp Lexadade local.

Recentemente o Hally sencenearc f01 pro1b1do de acontecer na

região de Corumbá, com mU1ta justiça. apesar dos protestos dos promo
ventes do evento, devendo-se a proib1ção à falta de fl.scalJ.zaçâo,prõ
piciando atropelamento das eepêcaee em extinção do Pantanal. -

tos Industrializados, quarenta e sete por cento,

na forma segu I nte

Jus t.l f I ee t J va

EMENDA MODIFICATIVA:

o art1go 27 do ProJeto de ccnsea.euãcêc , será modl.f1cado

na alíena "Ê." do anc i so I, fJ.cando aSS1m redl.gJ.do:_

ArtJ.go 27 .. são daxe i.eos polítJ.cos l.nvl.oláve1s

I .. O ALISTAMENTO E O VOTO.

ai -
bl .. são obr1gatórJ.os o aâa.stemencc e o voto dos

raaac rea de eeecaec anos, salvo ""ara aaueles

que completarem dezessel.S anos na data da e

lel.ção, para os analfabetos, maacr-es de

tenta anos e os de ãi.caenees fíSJ.cO$ "

•••d".I.O~ISfJ.""'COM""'O' '"

EMENDA lP17001·0
ê' Const1tuinte Ivo cexsoaamc

b - '.'
e -!.!:!!. por cento para aplicação nas RegIões Nc r t e ,

Nordeste e Pantanal, através de suas Instituições

oficIais de fomento_

Plenár10 da AssembléJ.a Nac10nal Const1tUl.nte

Assumunos um comprom1sso com a Juventude de nossa terra,

certos de que aos dezessel.s anos poderão escolher os polítJ.cos que

deseJam ver nos devJ.dos lugares, buscando a grandeza desta Pátrl.a

Sempre que retornamos às bases partJ.cipamos de debates,

e não v1s1urnbramos motJ,vos concretos que deJ.xem à margem aqueles que

completam dezessel.s anos na data da eleJ.çâo

Temos, no momento, o problema dos garl.l\lpos em Poconé, em Vl.r
tude do uso do mercúrl.o que é deapej adc nos mauenc.íaa.s do pantanal,
dando enseje ao preJuízo ao ecoaaxs-ceme , bem como à saúde daqueles
que se alJJllentam da pesca.

Tudo só será corretamente fl.scalizado l e o Pantanal só será
preservado e alguns Lecaas , só será salvo, se lhe for dese rnadc espel
cificamente uma parte da eeceaea trl.butárl.-a da üna.ãc ,

E o Pantanal paeca.sa de espec::t.al atenção, sob pena de se tor
nar no futuro um deserto promovl.do pelo homem, com oml.ssâo ou negli
cêncde do poder público

A alínea "b" do l.ncJ.So II do mesmo artigo 27 prevê aos

menores de dezol.to anos a J.neleg1bl.lJ.dade Quem são eles? aqueles

que poderão se all.star, com menos de dezoito anos, só não podendo co

correr a nenhum plel.to As consequêncJ.as adv1.ndas desta fa.culdade

de al1stanento ele:..toral, estão todos conSC1entes, e saben que não h~

verá exceção. A.J.n1mputab11l.dade, a ema.nc1pação, • a responsa.bl.ll.dade,

os deveres.
Esta ConstJ.tu1.çâo que estamos elaborar ?everã ser duradour

e cada vez ma1S os Jovens assumem lugares de destaque, na cl.ênc1.a, n

tecnologl.a. A carga de J.nformação que a mídJ.a lhes at1ra no quotl.dl.

no mUJ.to tem contrJ.buJ.do para o dl.scernl.mento. Não lhes será um prê-

:> 1t\:1.0, será de nossa parte o reconheC1mento de um dJ.reJ.to a que taz JUs

~ nossa Juventude.

r=,,"'DB"'~

rr»i'~ãIYJ

o mais sensato é disciplinar a atividade eécacc-bospr ta
lar de propriedade particular aos objetivos .da pol!tica nacional

de saúde

Da forma como está redigido o paragrafo 32 do Art 349
do Projeto de Constituição, torna inviável a medicina em termos

empresariais. Na medida em que vivemos e trabalhamos num país de
economia de mercado e que o setor hospitalar privado é responsavel
pela maior parte do atendimento medico-hnsol talar em todos ClS es
tados brasileiro'>, torna-se difícil pensar numa eatat i aeção da m.!:,.
dicina no aras í L

Intervir ou expropriar estabelecimentos de saúde detém,
como pré-condição, uma mudança radical de todo o espectro de rela

, ções soc íms , econômicas e políticas no país Em segunda instância.

desapropriar a rede privada traria implicações econômicas que não

passam pela realidade dos cofres públicos br asf Jea rcs • Ser o orça
mento estimado para o setor não tem condições Ineof e tes para rea
parelhar a rede publica, que dirâ para comprar estabelecimentos
privados

Plenãrio da Assemblela Nacional Constltuinte

Plenâno da Assemblela Nacional Constltuinte
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Acrescentar mais uminciso ao arti~o 252 do ProJeto de ConstltulÇão:

- ••• - Policia Rodoviãria Feder-a]"

JUSTIFICATIVA.

JUSTIF ICATIVA

o er-ttcc 254 do proaeto de ConstltulÇão deerne as etr-rburçêes das PE.
Heras Mllitares e dos Corpos de Bombeiros, estendendo-as, no exerc'lcrc da crden
piibhca, nas rodovias e ferrovres teder-ars , Ora. quemexerce as funções POhCl
."lS n~ patrult1amento ostenslVO das rodonas federalS, zelando pela segurança

do t'rafego, do trânslto e dos prôpnos da Unlão 'é a Pol1cia Rodovlãna Federal..2. lnclusive, colabora comas autoridades adminlstratlVas e Judlcl'ãrlas e admi
ntstratlVas no combate ao crlme, ao tr'ãflco de dro~as, ã sonegação. ao contraban
do e ao descaminho

Portanto, essa lacuna deve ser supl'1da, constando no Capltulo DA SE

GURANÇA PUBLICA. o ÕrilãO da Policla Rodovl'ãrla Federal

EMENDA lP16999·~ ...".--------,J "'PlÍlíIl"'----,
l!J Constitulnte Ivo Cersosimo _ ~ _I

EMENDA lP16997·6
l!J CONSTITUINTE JOse TI'OCO

l!J PLENMIO

o caput do artigo 193 passarã a ter a segulnte redação

-Atot. 193 - A Justlça dos Estados instalarã nos munlcipios onde
não houver comarcas JUIZADOS ESPECIAIS, provldos por
juizes togados e 1elgos para o Ju1~amento e a execu
ção de causas c1veis e cnmlnalS. n

---

o parágrafo }Q do Art 349 do Projeto de Constituição passa a ter
a seguinte redação

§ 32 - O Poder Público, através do comando administraU

vo único, estabelecerá diretrizes que possibili:
tem uma efetiva subordinação das ações de saúde
prestadas pela rede hospitalar privada aos inte
resses naí.cree da população e objetivos da polí
tica nacional do set.cr ,

Emenda modlflcatlVa

= .~I_•• ,.,C.M.. fJ.'.UIC.MI ..JD, _

•r
EMENDA lP16998·4 ..w.' -----,

tJ Constituinte IVO CERSOSIMO

JUSTIFICATIVA:

Inclua-se ao artigo 273 do Projeto de Constituição

"ArtIgo 273 - Compete aos munlcíplo~s InstItUIr Impos

tos sobre-

w prestação de serviços."

F10ssa esperança repousa na sens I b I1I dade dos ~~o.s~os
pares, não só da emenda de nossa autoria, corno ,_também, da batalha

t5 ..val:la pelos Prefeitos, alem de outras c:olocaçoes ao proJeto. es

t.abelecer aos munlcipios da c:ompetencla para a "prestação de serv.!.

ços "

Hunlclpalistascomo um das bandeiras tra<l:id~s para es

ta Assernbléla NaCIonal Constituinte. não podemos. <lbandol'l<lr a luta

herc:ülea Que estâ sendo travada pelos Prefeitos que clamam· a Insol

vênC:la d-;''';~l,IniCfpIQs que administram

Ninguém desconhece tal situação Não podemos aband~

nar a tese de que é Imprescfndível a manutenção do Imposto que mais

aprOXima os muníclpes do Chefe da administração muniCipal

veemência

Ao artIgo 272, apresentamos emenda supresslva, a fIm

de elimInar do texto a competência dos Estados de Instltulrem o tão

arraIgado Imposto de sobreVivênCIa muniCIpal ISS

Recentemente. os. PrefeItos de CapitaIS reunidos emd!,

bate sobr'. a "Reforilta 'rlbutãrlil Emcrgenel3-1" e ;o competência mun..!.

clpal para InstitUIção dos Impostos, conforme fato gerador o, Impo~

to sobre prestação de servIços IIISS" foi ree1amado, com ênfase e

JUSTIFICATIVA

rc';~~'B~

1§J"~;yjPlenário da AssembléJ,a Nacl.onal Constl.tu.1nte

p
EMENDA MODIFICATIVA:

EMENDA lP17002·8
ê' ConstitU10te Ivo Cersos1mo

O artigo 88 ao proJeto de constl.tu1ção, será mod1f1

cada nas alíneas ",E." e -E.", ficando ass1ll1 redl.gido: -

-Artigo 88 - O serv1dor será aposentado:

al • - •••

b) • - compulsorJ.amente, aos sessenta e C.1nco
anos de idade para o homem e aos~ para a

mulher;

cl • - voluntariamente, após tr1nta anos de se

viço para ° homem e vinte e cJ.nco anos

para a mulher;

d) • - voluntariamente,·a partJ.r dos dez anos

de trabalho, a qualquer momento, desde

que requerida pelo servidor, com prove,!!

tos proporcl.onal.s ao tempo de serVl.ço."

Dificl.lmente um homem aos setenta anos de idade e a mulhe

AOS sessenta e cl.nco anos encontra mot1vação para exercer o'_í:rabalho

qual se dedicou com afã, quando a energia física: mental eram substa

ciosas. A rotina, após vinte e Cl.nco anos para a mulher e trinta anos

para o homem, no serviço púb11co, torna-se l.mprodutivo, não proporc10

nando nenhuma vantagem para a administração mante-loes nessas condiçõe

ElÍô"'''~
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EMENDA HODIFl tAilVA

USTIFlCATlVA'

..~:t-,
Art.~·- A União entrêgariÍ

I - do produto da arrecadação dos Impostos sobre ren

da e proventos de qualQuer natureza e sobre prodE"

.!.~'!-
HodtfIque-se a-al fnea 1I,.!:.'1 do Inciso I do artlgo.J.B-? do

Projeto de Constituição, que passa a ter a seguinte redação

O texto constitucional deve ser suclnto para não dar margem ã du
, ia interpretação Entretanto, nossa luta deste as primeiras propostas na Subcoml!.

, ão ten sido no sentido de levar aos munlciploS. onde não houver comarcas, a justl
e concihação, para que a just1ça social se aprOXime da necessHiade do c1dadão

e dtscutlr os dirertos que julgar violados ou ameaçados.

Por outro lado. temos buscado dar aos Juizes de Paz atnbuições so!!

eriores às que V3n exercendo. mormente neste estãgio conjuntural em que os menores
stão por merecer todas as atenções da classe pollt1ca e do poder público. Se elas
io constitulrem garantlas constltucionais. pelo menos vislumbramos na futUra lel 0r.

inãria que tratarã da materla a posslbilidade de regulamentar ma1S essa funçio hon
osa aos Juizes de Paz,

Noque diz respelto ã Justiça Municipal Especial ela terã que ser
arantida expressamente no texto. a fim <te não C011d'lr coma prerroqatwa de l(\amovl
ilid<lde que 'é predicamento da magistratura. e se não ficar bem claro, serã: mais u
iJ tentativa de Juizado de Pequenas Causas não aplicãvel totalmente.
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EMENDA lP17007-9
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EMENDA IP17011-7
['J cons t i tum te Jose 19"Ó"0 rer-r-eu-

~__~ ,~ul:... ,c.~..tl""UI.'~"sl.
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EMENDA MODlrICATIVA E ADITIVA

EMENDA SUPRESSIVA EMENDA SUPRESSIVA

O, nova reeraçãc aos lnc::lsos I e II do Artigo 4oS1:

".rt~ 461 _ O Sistema Tributário d; Que trata •••

Parágrafo 1 - O dispositivo neste artigo não se aplica.

I - Aos arts. 262 e 263 e aos itens l, II,IV e V, do art 264 e ec 265,
que entrarão em vIgor a partir da ptomuIgaçào desta Constituição;

11 - As normas relativas ao Fundo ••

a) a partir da promulgação desta ConstItuIção, apllcar-se-ão,re!,
pectivamente, os percentuais de dezoito por cento e de vinte
por cento, calculados sobre o produto da arrecadação dos impos
tos referidos nos itens III e IV do ar t , 210;

b) O percentual relativo ••••
c) o percentual relativo ••• _

d) Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o
art. 280, item U, o rundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal será distribuído conforme os atuais crité
rios de ratero e o fundo de Participação dos Municípios será
.tribu!do:

Suprima-se o art. 482 do Projeto

JUSTInCAçAO

pretende-se, no artigo, a uru rrcecac progressiva

dos regImes públlcos de previdência, criando-se uma mega~in.!

tltulçilo

O artigo não distingue entre os r núme r os institu

tos estaduais e mun.lc rp a Ls , alguns com maLs de melo sécu.í o

de exts tênc aa trut fre ca , de vez Que fala em r eq rme s publlcos

de previdência,

Somos pela supres sac deste mandamento cons t Ltuc í.g
nal, Que não melhorara, como a uni r reação a nível federal '

não melhorou o ant Icc JPAC;;~

Supr ima-se o artigo 486.

JUSTIfICAÇno

Determina o texto Que caberá à cmxa Econômica Fed!?
rol! assumir as funções de agente financeiro do Fundo Nac Luna I
de SegurIdade SocIal, criado pelo art 3}7, nas condlçEJes e

prazos r rxados em lei complementar

Ora, ao l~gislador da época, baseado e'IT estudos de

viabilidade econômicowrlnanceira pode decidir entregar o ruE!,

do ao Banco do Brasil, ou a Bancos Oficiais Estaduais, a pr,2"
p r La Caixa Econômica Federal a s acbe rb ada com as funções que

herdou do Banco Nacional de Habitação pode rebelar-se contra

este imperativo constitucional.

Melhor será, assim, aguardar a lei complementar.

I .. quinze por cento aos Municípios das Capitais dos Estados; e
JJ .. oitenta e cinco por cento aos d~majs Mun.1cipios do Pais.

a) A parcela de que trata o inciso I será distribuída proproci,5?
malmente a um coeficiente individual deapartlcipação, resul
tante do produto dos seguintes fatores:

I .. fator representativo da população, assim estabelecido'
Percentual da População de caca Hunic!pio em relação à do
ecnjunec das Capitais

fator até 2" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• IO~O
Mais de 2" até 7:10

pelos primeiros 2%•••••••••••••••• ,: •••••••••• 10,0
cada 0,.5:1:, ou fração excedente, mais ••••••••• 2,.5
Mais de 7"••••••••••••••••••••••••••••••• '" .35,0

II .. fator representativo do Inver-so da renda per cant ta do
respectivo Estado. assIm estabelecido:

~DA lP1700a.7__ ----.-. ----'Il~ -ltJ Constitulnte Jose Ignáclo Ferl'elra PIlO!!:
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o art. 424 fica com a seguinte redação

Art 424 - São reconhecidos aos índios o direito ar!
ginãrio scêre as terras Que ocupam e o dt rc i tc de ma.!:!,

terem sua org.anl:-ação eccro-cut tura r

(mantidos os §§) com as alterações que ver-os propor

fi r L E II ~ R I o .....•.."""·..,,~""' ----·----I l,];-,-;';'01

-_ ....." ",..---------
EMENDA ADITIVA

Insira-se novo dí.spcs i t Ivo nas Disposições t rans i tcr Ias ,

com a seguinte redação f ç..,.."é..c. ~k/l.-·

Art ( •• ) "Imediatamente apos a prol"ulgação desta Const!

tuí.ção , o Congresso Nacional designará comissão mista,i!!

cumbida de elaborar, sistematizar e consolidar toda a
legislaç;Io rnreaccns crtuc rcna i do pais

Coeficiente

.i
er;;;'''=:J
fITW'~rffiJ
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Constituinte AIULCAR MOREIRA

EI'(ENDA MODIfICATIVA_

DisposItivo Ellendatfo .. ~t.2".o.

Altera o caput do l!trt.284 Que passa a ter a seguinte redaçSo.

Art .. 284 - A execuçl!o tlnanceira do arçamento da Uniao
ser4 efetuada pelo Tesouro Nacional. tendo I
COIIO agentes pagadores o 8anco do Brasil e,
ne.s áreas de sua respectiva jurisdiçUo, os

Bancos Regionais federais.

.JUSTIF'ICATIYA

JUSTIFICATIVA

Há necessidade de se assegurar aos bancos of'1::ia! .. o eeess
D todos !nstruoeotos de mercado rfnance.í ro dlspon!vels pelos b:mt:o

privado,;. parA p~rmlf'!.!1 enpJ)c~tl!"fmte ncc bancc-a "::Q\Q"1'7'';; "como
BASA e o 81m, o pleno desf"rapenho I~~ suo.. f'ul'ções. Att..J!r-cn'"l" PSSe
b'lnCQSo têli' dl':"Jcldc!ec!P"l c:!P r~pta,;,lJ() de eecr-rane e 3.f'ndu::en~c do e

pTl!'sa.rletio e prr.C!1to"e~ reS''ll:IS rp.g.ti:lies t2t"nt".. deser'm'!.\ tc!c--: ~':'r nao
dIsporell de oce!õso a dlvei'scs !nstl'utill::ntr<; do I"erl"odf' r't't>nt"c!ro._.1

Prc.mulgada a ccns t i turcac , haverá nece s s adeue de reform.!:!,

lar a Leq Ls Laçâu vigente para adequá-la à nova ordem constltuclo 

nal. Será. esta, uma er.elente oportunIdade para a sistell'lDtização
e a consc t Icaçãc da legislação Inr-accnst í tucfone I br as aIeLra , c~

ja copiosa e desordenada efabcreç ;o cria enorme d~flcul(jatle para

o c rdadão e até para o operador do direito.

Para esse trabalho, q.rqent e s co talvez, certamente

grandioso, a Constituinte convoca o Poder Let,islatlvo, em tarefa'

da maior eeaevãnc re •

atEnDA lAOLJ!FICM!VA

ilISP{JS!1ZV::;S C~f.::iI1Jas • Mt. 37J, !nci'io !

Adite. ao inciso! a seguinte expressão: "Assegurado às !n
Ut1.l1çUes bancárIas of.1claJ:s acesso a tocos instrpurnentos de nereac
f'inanceIro.
NOVA REDACRD : Ai't. 328 _ .

1 .. A Clo';ori:!<1r;ão para o renctcnaaento 10s institui

ç15cs ttneocerres , bee ccec ees eat ':l~;.lcc:ll~entos
de seguro., prevIdência e clJ~1ta1!.7(t1!1:~, ;JC;sf'!Jur
do às inst1t:.uiç"fes beneãr ras oflrI/:lfs »ceesc
todos Inev-ueentcs de eercedc eãnanr-e trc ,

JJSTIl='IC:\TtuA
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Assim, será obtlda uma equll1brada e sad1U ocupação
do Pais.

Art. 416 _ A família, base da socledade, tem direito
à proteç~o do E:stado.

o art. 416 passa a vigorar com a segu~nte redação:

JUSTIFICACM

EMENDA ADITIVA ~~(Mv~ d-o

onde couber -f;/4u!.o-iJl.- )
Art. "'A umãc , os Es t adc s e os nun ic fp ios i nt a-

grar-ão sua ação pl enea ada e coordenada para e te r t o de nr ten t ar- os flu
xos mlgratõnos mrerncs ,« 

t-

correto.

Entre os dr ref tos r-eccnhec i dos COl'lO md rspens ãve r s
ã plena ree t i ze câc humana flgura o de locomoção, abrangendo t r , flcarem ---

Todavia,em nfve l nac tcna j , o exer-qfc i c en abstrato,
deste dtr-e t ce , poderá ser mdrspensêve t , pelas ce s tçue l dede s reü tone i s
que venha a causar

ASS111l os fluxos mlgratõt"10s devem ser cr-t eneaco s , lJ\
c tus rva por pl ane aeeentc que nur t e i e a justa ocupação do Terntõno-
Brasllelro.

Seria de mai o r conveniência Que o nome~ fosse

deFInIdo, pRTIl: Que tal dIreito não se reconhecesse a grupos já

ecui tueeccs, que devem fazer parte da conuru daoe nec rcnaL, sem
outra proteção especial Que aquela dada a todos os c Iucouos

JUSTIFICACAQ

A expressão sócio-cultural abrange tanto a organiza 
ção scc Ie I quando os seus costumes, IInguas, crenças e tradi_
ções •

a texto ficou mais sintético, e ant rocctoçrcaaente i

EMENQI\ SUBSTITUTIVA
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..........,,···'·-l·
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-d) os bGns de produção são susceptiveJ.s de desapropn.a

ção por necessl.dade ou utilidada pübl~ca ou por ~nte

resse social, desde q1Je necessárl.a à execução de pl,!
nos,.. programas e proJetos de desenvolvimento socia.l e

econôml.co. seJaM eles da Untão, dos Estados ou dos

Municípios, medl.ante prév1.a e Justa ~ndenizaçãol

dinheiro.

De-se letra "d", do l.nciso XIII, do artigo 12; do ProJeto
da Coml.ssâo de Sistematl.zação, a seguinte redação'

~t' 16.980
pelos primeiros 10.lB8•••••••••••••••••••••••• 3,0
para cada 3.39.6, ou fração excedente, mais ••••1,0

Acillla de 16,980 até 50,940
pelo$ primeiros 16.980•••••••••••••••••••••••. 5,0

para cada 6.792. ou fração excedente. mais •••1.0

Acima de 50.940 até 10l.880 •
pelos primeiros 50.940 10,0
para cada 10.188, ou fração excedente.mais •••• l,O

"cima de 101.a80 até 156.216 •

pelos primeiros 101.880•••••••••••••••••••••• 15,0
para cada 13 •.584, ou fração excedente, mais •.•2,5

Acima de 156.216 até 200.00
pelos primeiros 156.216 •••••••••••••••• '" •••25,0
para cada 8.756, ou fração excedente,mais ...... 4,0

kima de 200.000
pelos prImeiros 200.000 45,o

para cada 20.000. ou fração excedente, mais ••• 0,5

Inverso do índice relativo à renda per capita da entida

de participante fator
Até 0,0045 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••0.5
Acima de 0,004.5 até 0.0060 •••••••••••••••••••••••• 2,0
Acima de 0.0060 até 0.0075..... ••••• •••••••• • .3.5
~cima de 0,007.5 até 0,0100 •••••••••••••••••••••• 5,0
AcS,ma de 0,0100 até 0.0125 ••••••.••••••••••••• '.' .6,5
Acima de 0,0125 até 0,0155 ••••••••••••••••••••••• 8,0

Acima de 0,0155 até 0,0190 •••••••••••••••••••••••• 5',5
Acima de 0,015'0 até 0,0230 ••••••••••••••••••••••• 11,5
Acima de 0,0230 até "'0,0270 ••••••••••••••••••••••• 13.0
Ac1ma de 0,0270•••••••••••••••••••••••••••••••••• 15.0

tu

b) A parcela de q""üe trata O inciso II seeã distribuída
proporcionalmente a um coeficiente individual de cae erc rcec se , atr!
bu1.do a cada Munic!pio da seguinte rcraa-

Cetegoria de Município, segundo seu lJúmero de habl tan-

EMENDA lP17006·1
l: DEPUTADO JOSE CARLOS HARr';~~Z

A letra 1!., do mesmo item e art1.go, remete, corno pro
cedl.mento de desaproprJ.ação, à prévia e Justa J.ndenJ.zaçâo
em dinheiro.

AsSim., quando se tratar da desaproprJ.acão de bens
de produção, esta também deve ser contemplada por prévl.a
e justa indenJ.zação.

.,JUSTInCACAO

o termo proteção é de grande amplitude. Entende - se
que seja proteção social, econômica e juríd~ca.

o final do artigo fala em "dem<:lis instituições" Que
instituições serlIo estas7 Que proteção darlIo às fmniliuS? Por
tsto suprimimos as três palavras finaIs.

o BUB e a BASA forall crIados para serelD os Agentes financeI ..
ros do Governo Fedcral no Nordeste e na AllIazOnia respectivamente, de
torma a contribuirem para o procesSo de desenvolvioento dD.queleas re

giot!s.nllo se justif1can-do,portanto,o ""eUJ81lento dos meslIlos do proce:!
so de captaç:Jo e apl1caçi:!o dos recursos públ.1cos ca suas respectivas
regIoas"por outro lado,o avanço nas 4reas de col!lputaçlJo e comunica _
;110 dllo condiço!!S.dentro da lIesma et1clêncla administrativa,para d.!'
vers1ficaçllo dos agentes pagadores.
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EMENDA ADITIVA

JUSTIFICATIVA

A emenda ora proposta baseia-se em sugesUio apresentada pelo

Centro da Indústda do Rio ârande do Sul. Assim se expressaram:

"O Centro de Indústrias do Rio nGrande vem solicitar

o apoio de V. Exa. para a modificação do texto dos artigos 315

e 316 do projeto de Constituiçi:lo, o qual conf1ita rrcntareen
te com outros dispositivos do mesmo Capítulo da Ordem Econõm.!.

ea e que, se aprovado, condenará a indústria pesqueira nacional à es

tagnação e ão atraso tecnol6gico.
A reserva de mercado somente se justi fica ou pelo Interesse

estratégico de algum setor de atividade, como t! o 'case da informática,

ou por questão de segurança nacional, como na hip6t,:se da navegação de

cabotagem ou interior.
Quanto à pesca, tais pressupostos inexistem, por se tratar de

um setor eminentemente nacional, consti tuínou-se de 1 99!lõ de empresas

brasileiras A atividade industrial instalada opera com elevados 1nd1

ces de ociosidade. A pesca brasileira ainda é reconhecidamente incip!

ente em relação ao seu potencial. falta-nos sobretudo pesquisa no mar,

tecnologia, escolas de pesca, bem como créditos compatíveis. Urge,po!.

tanto, facUitar. o seu desenvolvimento.

Os Artigos 315 e 316 do citado Projeto, pr e .... êem como

constitucional, que as enbaxcações cescoerres , proprietários, armado

res e comandantes sejam braslleiros.
A Constituição atual (artigo 173), que trata da navegação,trãn

fere à legislação ordinária a regulamentação da propriedade, armação

e comando das emberceções de pesca.

A pesca é uma atividade complexa que só pode ser bem executa

da se existirem barcos modernos e bem equipados, dotados de guarnlçi:le:t

perfeitamente treinadas e adequadamente habilitadas
Por essa aaeãc , o arrendamento de embarcações estrangeiras .ncs

termos da legislação federal própria, sob o estflto controle do poder

publico (MinistérIos da Agricultura e da Marinha), tem sido autoriza

do privatIvamente a empresas brasileiras, de forma parclmoniosa e por

prazo certo, com o triplo objetivo de·

A) garantIr o abastecimento Interno,
8) gerar excedentes exportáveisj e

C) assegurar a assimilaçi:lo de tecnologias avançadas por empr!.

sas nacionais Além disso, o arrendamento só é autorizado

quando se trata de cultura de espécIes Inexploradas ou su.!!

exploradas.

O melhor exemplo da er rcée.t a dessa política é a exploração do

camarão na Região Norte. A produção, que, em 1980, era da ordem de

1.500 tcnefacas passou, em 1986, para mais de 6.000 toneladas, propI

ofende uma receita de exportação de aproximadamente US$ 60 milhões.

No limite do esforço de pesca estabelecido pela SUOEPE para a área, a

frota arrendada foi no mesmo período progressivamente substituída por

embarcações nacIonais Com o resultado e com a transferência de tecn.E,

logia obtidos nessas operações, muitas empresas construiram ou ampl1~

ram suas frotas próprias.
Nos estaleiros nacionaIs foram construidos mais de 140 barcos

camaroneiros e outros 60 se encontram em ccns truçãc
Também a captura de tunideos (atuns) passou de 3.000 tonela

das em 1976 para 30.000 toneladas em 1986

fInalmente, eec tareça-ae que a possibilidade de empresas bra-,. ..
sUeiras de pesca operarem barcos estrangeiros sob regIme de arrenda-

llief'oto, testdf'oge o ac.esso de cutras nações aos nossas recursos naturais pesqueiros
mio Cl<ploradO$ ou subexplorados, conforme previsto em acordos internacionais dos
quais o Brasil parUc1pa"

'LIU."/c."".I./lu'~O"'''Io -,

r.r----------TUTO/.UITI,..~.O-----------,

EMENDA lP17023·1
tJ Constituinte L~L!O SOUZA

tr!~~~'~
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Suprima-sé o inciso I do Art 34.

Art. 17 ••••••• , •••••••

VI •• • •••••••

g) Suprima-se

JusnnCA'TllJA.

JUSTIFICATIVA

Ao Estado deve ser preservado o direito de manter sigilo s.2

ore assuntos que possam provocar abalos em suas relações interna

cionais, por qualquer tempo, sobretudo num mundo em acelerado pr.,2.

cesso de mutações decorrentes da mut t Ip.t Icaçãc da ciência e a cri.§.

talização dos meios de comunicações.

Nãc-tté , pois, em ccnsequênc í e , nenhuma dúvlda da necess i.da

de de ser excluída a letra g) _do inciso VI do nrt 17, até porque

acontecimentos recentes relativamente a construção de obras em

fronteiras, como é o caso da hidrelétrIca de r ta rcc , quiça, pode

ria trazer celeuma a um país amigo ainda, não de todo, consciente

das razões técnico-científicas daquela construção destinada a fins

pacíficos.

§ 39 - são nulos e "extintos e não produzirão efeitos )ur!

dicos os atos de qualquer natureza que uen'rem poz: obJeto o domínio I

a posse, o uso, a. ocupação ou a concas=:::ão .:!e 'l-c.rras oct:;Jac.as pelos

inaLos ou ace riqueza:; :la~urais co .0:010 e de st.b.o:olo aezcs c.<:isl.a",-

Não se trata de matéria constitucional, uma vez o direito

o direito de aceseo , salvaguardado pelo instrumento do habeas

data, também deve ser matéria dIsciplinada na Leã Ordinária

teso

§ 4... - A nUliea~ e a extinçã~ de ~l1c trata este artiqo

não alio direit.o de ação ou indcnizat50 CO"1.l:::11 a I"nidO 0..1 cs Indios.

f'J PLENARIO

f'J PLENARIO

EMENDA lP17020·6
l!J ANTONIO DE JESUS

Art. 29~ - A pesquisa, lavra e exploração de minério e de

I
recursos energéticós em terras inCigenas são pn'll1!.égios da União e

dependem de apro,,·aç5.o do Congresso Nacio:.:l1.

EMENDA lP17019·2
I: ANTONIO OE JESUS

EMENDA lP17021·4
(l ANTONIO DE JESUS

!ratu::ais ao solo e do scbscfc , das utilid.aJ~s ::.:=1",:> a.'':'~Li: .L.:.:; c. ccs •

cursos fl>J.viais.

tJ--;:~;~"~

tçj~.õL8?J

rr=';~~';-]

rç;~~L;;]

'L.d~10/co".. ,J.IOUO<''''''1o

Constituinte AMILCAR MOREIRA

Plenário

EMENDA lP17015·0
fi

r.r .ud~'./C.y,1I101.U.c.",••1o

PLE.II~f\.IO

Art.284- ••••••••••••••••
§ I1nlco - As dIsponibilidades de caixa de UnHio,serllo dep.2,

sUadas no Banco Central do Brasil.As dos éirgaõs
ou entidades do Poder Púol!co federal.dos Esta 
dos,do Oist.rito Vederal e dos "uniclplcs.!:'atl 0,2,
eo das empresas pce eles controladas serac depo
sitadas em lnst.ltulc;ot!s bancárias ofIciais res 
pectivas ês suas áreas geográflcas.l'essalvsdos I
os 111lpedll'lentos de natureza operacional previstos
em leI.

A emenda proposta dá novo ordenamento ao texto,tornando_ o

.ais 1ntelJg.!vel,pr1ncipallllente quanto aos depósitos das dlsponl
bllJdade!l de caixa dos 6rgaõs e entidades ligadas ao Poder Pú~l.1

co Federal,mantendo o critér10 de: exclusividade dos dep6s!tos de
recursos pl1bl1cos ea lnstttulçoES bancárias ofieiais.

E~IEhOA SJPRES51VA/AOITIVA/t'OOIf!CATlVA

DlSP-OSllhOS EH.::j\.lI:lAtlOS :

TUJI.O X _ L)1sj3úsiç~('s iransitSx-las

T1TJLO VIII .. Oi) or.:!~m scc ....~If'lcj) e F!l,znc.el:a

CAPlTJI.(I 111 _ 00 Ststerr!l f!nenceho Na...tcnat

EMENDA MODIFICATtVA

Dispositivo Em~ndado - Art.284,parligrafo Onico

Altera o § Onica do Artigo 284,que passa a ter e seguj6te redaiWi!o:

r.T"" TUro/.U.T.,;••~l. __,

3USTIFICATIVA

1) Sl,prh'llr l'} pel'ágr;>fo 1:) ee J'rt. 4Ft'. dr- T!tulo

X - Das dlsposlçties Tra~sJt"'r\A'.!P

2) Inc1l.'lr. 1"1," r n.nc vtrr, Cap[';ul, IH - Da 0r
dem EconOmiC6 e financeira, "lJst..:-,...,. F'nancpi;o 'Ilar.l:nat, 'Õlr'.i;O a
ser numerado cem a red"'ç::lo i1lJdlfl.:.adé- ee (:i}r~grefo 1l:! de' ar t , 1166

ecac segue ) ~~
'a epllccçGo d:.:: reCUTSC~ destinados a operaçõesl

de créditos de roeentc será pfetlJado através cee inst1tu1f;,3es f1::

nancefras cfI,:ta:lS'.

JJSunt:AllVJ\

PLENARIO

o texto eeennaco const1tuI no:tma nereenente do fu~

elonamento do Sistema FInanceiro Naclonai, não cabendo, portanto,

sua lnclusl10 n3S flisposlçJes T:tans1t6uas. Por ovtr-c lado, é di!

" pensd'/el 001:10 macequanc tecnicamente para c texto ccns t r tucrcnat
s espcc1 ficaçtio de um dos componentes de um conjunto., ceno no C!
50 do Banco do Brasll em relaçao ao SIstema I'inaneelro Oficial.No
texto sugerido, apesar da não expl1coçi!Jo daquele Danco, o nesmo I
continua contemplado por ser uma das instituições flnance.1ras of!

c.1a~ do País.

~DA lP17016·8 ..~. ---,
~ ~ONSTITJX-nE :l!.)ILCflR MOtlFHA

TUT./ju.,'r'u~••

FtlENDA HOOlflCAT!VA

H~ neces~ tdo:d'e da f:JrlCallzr..r co lei os requ!.31 tz.s h.ás!

cos paro !J designaçiJo da diretoria oe tIJelas lnstJ f.uiçr.õ:!s oficia.lsl

para se evitar o preenchimento desses cargos por pessoas IncapacI_

tadas para o d~set1penhl) dessas funçt'les.

J~totkl"r:.a 0$ (J.rI.t~TO/·Y'.íY/loY,J.r/ Çrpl6 L yv!4- ~

/""'J'~1
t.rt. 1~ - stio reconhecidos aos ir.a.ios seus direi tos origl

nãrio$ sobre as ter::a.s. que OCUpa1'\' I s.....ü. organl.z"ç~o sociü.l, seus usos,

costUMes, 1inguas, crença::; e Lraãitõe~.

f1J~~~'~

fVi"'~;m
••• U.""OOY"oIO/'UIC.,,'ulo -,

PlENARIO

I - dê_se ao art. '35 a seguinte redaç~o·

"Art. 335. A Segur.idade Social será,- na forma da
lei, f.1nanciada compulsodamente por toda a sociedade, com

Procedam-se as seguintes alterações no Projeto de

Constituição, elaborado pela Comissi:lo de Sistematização

"Art. - D Brasil defenderá "ad perpetuam" seu'S direitos na

Antártida, observado o respectivo tratado internacio

nal e o estatuto Jurídico defInido para esse contine!!

te".

Acrescente-se no Título das Oisposlçt'les Transitórias,

ou onde couber, um artigo assim redIgido:

Há relevantes razões geopol1ticas que recomendam a inclusão

no texto constitucional dessa incisiva disposição

Em 1959, nos terl'lOs do Ttatado de ~asif'ogtof'o. delineou-se o Pt!
meiro estatuto Jurídico, Internacionalmente elaborado, para o Conti
nente branco. Os comprorl1ssos então ajustados, relativamente ao conti

nente Antártico, chegarão a seu termo em 1991.

Nosso país, presentemente, ocupa destacada posição no denomi

nado Clube Antártlco, em comunhão com os demais parceuos Internacio

nais, empenhados na proeza científica dos estudos exploratórios

Há necessidade da manutenção perene dos cuidados nacionais so

bre as questões que dIsserem respeito à continulttade frutífera e pac.!.

nca dos estudos, pesquisas e, obvIamente, aproveitamento das potenc.!.

alidades naturais da Antár1tida em benefícIo da hunanidade.

Afora as questt'les meramente econômicas, sobressaem outras,não
menos importantes, de natureza ambiental, além do relevante aspecto
geo-astratégico.

O preceito constitucional proposto nesta emenda encerra preci

pua preocupação nacional, que não pode ser negligenciada. -

JUSTIFICATIVA

r.r----------TUTO/~Un"lC"'11. ___,

EMENDA lP17024·9
l: OEPUTAO.Q.~RNANOO 8EZ.ERR;u~~OELHO

t'X:~~"~

r»i~'787J
••oT.I'.........~.O

.~tM••,o/c."'nJ./I"".o"".lo

JUSTIFICATIVA

Dotar o Estado de mecanismos necessários à sua salvaguar

da e à proteção da sociedade
O dIreito à privacidade do indivíduo não pode se sobrepor

ao interesse da sociedade e do Estado. Entre um e outro desen 

volve-se um largo espectro de situações, de complexidade tal e

de tamanha gravidade, que>: para a sociedade, quer para o Estado
que impõe ordenamento especifico. em lei ordinária, de forma a

evitar que, tanto a solicitação quanto a autorização para ínva 

dir a privacidade do cidadão, repousem apenas no crHerio indi

vidual _ humano e , portanto, fal1vel - da autoridade solicitan

te e da autoridade concendente.

Dê-se nova redação aos artigos 315 e 316 do Projeto de Cons

tituição.

Oê~se à letIa "c", do inciso VII, do Art. 12. a seguinte

redaçi:lo

"Art. :n.5 - A navegação de cabot~gem para o transpor

te de mercadorias é privativa de embarcações. naciona1s, salvo

o caso de necessidade pública.
Art. 316 _ Os proprletarios, armadores e comandantes

de navIos nacionais, assim como dois terços, no mínimo, de

seus tripulantes serão brasileiros
§ 112 _ Tratando-se de pessoas jurídicas, a maioria de

seu capital deverá pertencer a brasileIros, em percentual de

finido em lei.
§ 22 _ O disposto neste artigo não se aplica aos na

vios nacionais de pesca, às embarcações de esporte, turismo,

recreio e apoio marítimo, sujeitos à regulamentação em le1 f~

deral."

"00 sigilo da correspondência e das comunicações em geral,

forma que a Lei estabelecer"

tJ Plenádo

EMENDA lP17022·2
I'l Constituint, L~LIO SOUZA

tJ!t{~~i~'Q

53!~~7ã!J

DISPOSITIVOS ErlEllDAUOS ~ A=t. Z.2t, !1lc1s? :tV

Adita ao inciso IV a seguintel:!:.<pressl1o : " E rielil..lis insdtu!ções

t:1nbllcelras uficiais."

Nova l'edaçl!o : Art. 3:Z8 •••

I - •••
Il - : .•

lU - •••
IV _ ~.. ht:qUiS...tllS paTa ccslgnaçào ce mt.Morcs ela d

retoria do Banco Central ae Brasil, e ce'llais inst.f<.uiçl:es f!nance!

18s ofic~ai5, bem CO/l'O SI!:U~ 11l'Dedint'nt'C.s apS$ o e;JI:ercl.c!.;. :::1.. cargo

EMENDA lP17018·4
tJ Senador SLVERO GOm::s

§ 19 - são terro::.3 ocupadas pelos ;:.. u.~os as ~or elz~ ha~i

tad<J.s, as .ltil:.zadas pa=a suns ativid.;1de~ p=cà..l 7l.vas, e ...5 áreas ne

cess5.rias li st.<1 repi:'oCt.~5:o fí.sicê:. e cultural, st-gL.;'co ::et.s .lSOS, co~

t.l"cs e t=;;.dit;:ô<;s, incl.....:.das ~O> naccssá::ias ~ :1l:::l.~eLv3ç5.o -do -eia c.m
, bicnt.e e do seu patrirõ.. ::.c cu1tl..::::"'1. •

t § 29 - As t.erHls oC.l:?;;,....~s ,ele::; .l."1":..LOS s':;:;! J.:::.'....:-acl.u: 5.
sua posso [?ernanento , ca~cnrlo-lhc:; o ust.fruto Co'cl..1sivo l!:.<:: r ...q'l~zl;õ~
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Pela presente emenda propomos as seguintes modi flcações no Artigo 415:

ArL 415' _ As práticàs e condutas lesivas. ao meio ambie!!,

te , bem como a omissão e desidh das autoridades competentes para sua

proteção, serão consideradas crimes inafiançáveis..

Entretanto o Estado não deve fazer investimento p~

ra a criação de estabelecimentos privados, na medida em que os r!.

cursos podem muito bem serem aplicados na rede pública.

ANTE~
Deputado Federal

PHDB-HT

recursos provenientes da receita tributária e das contribui
çr:Jes sociais t Que constitulrao o Fundo Nacional de segurid.!.
ue Social.

S 1R No Fundo Nacional de Seguridade Social, const!
tuem especlflcamente direito social dos trabalhadores as
contribuições sociais destinadas a lhes assegurar.

I _ salário.maternidade, salário-família a seus de
pendentes e sarãr í.c-educaçãc para si e seus cecencenres j

II _ previdência social, devidas pela unUlo. pelo em
pregador e pelo empregado.

UI _ patrimônio individual, com sua integração na vi
da e no desenvolvimento das empresas em que trabalham,

IV - seguro desemprego;

V _ desenvolvimento das entidades sindicais e profi,!
5100a15, bem assim execução de programas de interesse das
categorias por elas representadas.

§ 2l:t A.lei somente poderá instituir outras contri
buições sociais, além das previstas no parágrafo anterior,
se destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguri
dade soelal e se resne.t tadas as garantias estabelecidas nõ
art. 2154 e as restrições contidas no art. 261, desta Const!
tulç'o. ______

",l:t Fica assegurado aos trabalhadores. nos termos
da lei, participação na direção dos 6rgãos e entidades in
cumbidos de gerir o produto das contribuições sociais de
que tratam os itens II a V do § 111 deste artigo "t

r _ aos arts. 262 e 263 e aos itens I,I1,IV e V, do art.

264 e ao 265, que entrar em vigor a partir da promulgaçl!io desta Ccm2.

tituição. a.
11 _ as normas relativas ao Fundo •••

a) a partir da promulgação desta Constituição, aPllcar-,

se-ãc , respectivamente, os percentuais de dezoito por cento e de vinte I
por cento. calculados soare o produto da arrecatlação dos impostos ref.!:.

ridos nos ítens III e IV do art.270,
b) o percentual relativo.. ••• •• ••
c) o percentual relativo.... • ••••••••
d) até a entrada em vigor da lei complementar a Que se

refere o art.260, Lten- lI, o fundo de Pàrticipação dos Estados e do

Distrito federal será distribuido conforme os atuais- critérios de ra

teio r: o fundo de Participação dos Munic!pims será atribuído·
! 1 - quinze por cento aos municípios das Capi tais dos Es-

tados;
c\, }'Í- oi tenta e cinco por cento aos demais municípios do

paIs. "t... l
3~ A parceria de que trata o ~I será distribuida

proporcionalmente a um coeficiente individual de car t.rc ícecao, resul

tante do 'produto dos sequintes fatores:

J l/ - fator representatfvc da população, conforme disposto

EMENDA lP17030·3 ..," --,
I:J OEPUTAOO ANTERO OE BARROS

Pt.ENAFUD

pr;:~ÕB:;;U

fITY?i~,@

mmIJD$IiIF.lJ;CRçftCllllUm

CONSTITUINTE FLAVIO ROCHA

PLENAR!o

PHOB-MT

§ lSl •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DEPUTADD FEDERAL

§ 32 _ Todos os meios utilizados na oepredeçãc do meio

cia do homem no meio ambiente, precIsamos definir a partir da Const!

sem dúvida, só conseguIremos assegurar este direito se preservarmos o

reito a um ambiente sadio e adequado para o desenvolvimento da vida, e

meio ambiente equilibrado ecologicamente •

mml3[JSlCJ;ffi:rCRÇROJ~

A Constituição deve garantir a todos os cidadãos o di

§ 2Sl •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

tuiÇão são as punições aos ceprecacoces da natureza

Se pretendemos regular de forma def.l{litiva a convivã!!,

ambiente serão, quaf!.do apreendidos, imediatamente incorporados ao P3!.

trimênio do Estado da Federação em que ocorrer a apreensão.

à rigidez das sanções.

A outra forma de acabar com a ação destruidora do meio a.!!!

c6digo Penal, inevitavelmente ocorrerá a diminuição destas ações,devido

biente é inviablliza; economicamente esta atividade, neste sentido pr!!,

pomos a incorporação ao Estado dos meios utilIzados na depredação.

E calo este intuito que apresentamos no pr metrc artigo d!,!

p~s1t.ivos Que dificultaram atividade do ceprecaccr , pois eatebe.iecendc ' ...

a inafiançabllidade do crime e o posterior Julgamer;lto .sob o rigor do

f'l?M~~':~u

f;;;7~1fiD

A mudança proposta para" ArtIgo 49, é no sentido de
após a escolha popular através de plebiscito, a decisão passe por uma
esfera que consiga avaliar a situação de forma mais isenta.

Entendemos que no caso de emancipação de distritos, pe.!.

manecendo o texto atual, dificilmente presenciaremos Câmaras t-lunic!
pais autori::ando mvrsaee em seus municípios.

O inciso IV que acrescentamos ao Artigo 57 é em deco,!.
rência da nova redação proposta ao Artigo 49. '

ANT~
DEPUTflOD fEDERAl

PMOB-HT

3.:t.;:f- fator representativo do inverso da renda per cep Lt a
do respectivo esueoo.eeteeerectcc por lei,

li p1 A percefe de que trata o inciso 11 será distribuida
propdrcionalmente a um coeficiente individuai de partJ.cipação,

Pela presente emenda o § 4l:l do Ar~igo 49 passa ter a seguinte redação:

Para que o Sistema Tributário definido pela nova Consti

tuição entre em vigor, necessáriamente teremos de elaborar toda a sua

legislação ordinária. E sendo assim somente em 1989 a tributação pod.!:.
ré ser realizado conforme as novas normas

Entretanto no pró,mimo ano não poderemos continuar com o

Sistema tributário vigente. é neste sentido que propomos estas modi

ficações, ou seja, para viabilizar uma distribuição mais justa dos
Fundos de Participação dos Estados e Munic!pios.

Art. 49 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 41:1 _ A criação, a incorporação, a fusão e o desmembr~

menta de munic!pios dependerão de consulta prévia, mediante plebi2.
cito, às populações diretamente interessadas e da aprovação da Asse!!!.
bléia Legislativa.

Acrescentar no Artigo 57 ~

ArL 57 - Compete aos Estados:
VI - legtslar sobre a criação, f'uaãc , incorporação

e desmembramento de municípios.

em lei,

nul... 'ccll ..... C/.uuo ..'nlo.-------,
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l:J lJePUTADO ANTERO DE BARROS

tI - suprimam-se os arts. JJ6 e 337}~..~k
".~

,JUSTIFICACAO

o sistema Tributário Nacional disciplinado no CapIty
la I da TItula VII do Projeto de Cl3nstituição, ora sob a apreciação
do Plenário da Assembléia Nacional constituinte, distribui competên
cães para instituir impostos, privativos da unrêo , dos Estados e
dos Municípios, estabelece repartição de eecer tas provenientes de
Iepcatcs instituídos no exercício dessas competências privativas e

fixa garantias para os contribuintes em relação ao Poder Público.

Por essa razão e sem prejudicar a filosofia do fundo

Nícional de Seguridade social, mas amoldando-a YS exigências do Si!

teMa Tributário estabelecido no próprio Projeto, são fe!l:as as se
guintes pro DOS tas

a) relacionamento taxativo das contribuições sociais
que podem ser instItuídas como direito do trabalhador,

b) autorizaçãO para criar outras contribuiçCles

erers, para atender despesas do Fundo Nacional de Seguridade social.

nesse casa, submetidas aos mesmos princ!pios constitucionais apl1c!

veãs 80S tributos i

c) eliminaçl!io dos dispositivos que contrariam essas

No Título IX, ao tratar da Seguridade Social. o mes
.0 Projeto de constituição nega todos esses princípios. quando est.,!
belece criação de um Fundo Nacional de Seguridade social, destinado

• custear despesas do Poder Público com saúde. assistência social e
prevIdêncla soelal de toda a c;munIdade e, paralelamente, autoriza
a lnstituiçllio de contribuiç~es sociais, sem quaisquer limites, pa
1"s.com os recursos correspondentes, compor o rePerido Fundo

If que, historIcamente, as contribuições sociais tr~

duzem direitos sociais dos trabalhadores, a fim de lhes assegurar
aaUrio-família, saUrio-educação, salário_maternidade. seguro-sa.!!
de, aposentadoria, patrimônio individual, garantia de tempo de ser
viço etc. Os recursos assim mobilizados não são receita do Estado,

pertencem à classe trabalhadora
No momento em que essas ccnt.r íburcões passam a inte

grar um Fundo do Estado, destinado a custear não s6 direitos do tr,!
balhador, mas também, e com maior ênfase, despesas do próprio Esta
do com saúde e assistência social de toda a popu.taçãc , desaparece o
ânãcc ponto de separação entre as contribuiçCles tributárias e as

contribuições sociais E quando essas contribuiçõ"es sociais passam
lia poder ser instituídas livremente pelo Estado, para atender seus ga,!

tos com a seguridade social'" na prática perde todo o sentido o sis
tema Tributário estabelecido. Não se necessitará respeitá-lo para
instituir tributos travestidos de contribuições sociais, contornan
do as proibiçi3es ·do sistema Tributário. confundindo campos de comp!.
t!nclas privativas e. mediante essa formulação, evitando o repasse,

pela União, de recursos a Estados e Munic!pios.

diretrizes.

r.e:PUTAOO W\ROOS LI~lA

OIenda Supressiva

Dispositivo emendado: art. 193

EMENDA lP17028·1
tI DEPUTADO ANTERO DE BARRÔ"'S·

(!l

Pela presente emenda a Artigo 301 passa ter a seguinte redação'

Art. - 301 - Será ~onsiderada enpresa ;Sciona1-a. pessoa
JurIdica constituída e com sede no PaIs, cujo controle dec LsdrIc e de
capital esteja. sob a Titulariedade de brasileiros, qu por entidades
de- direito público.

EMENDA N9

POPULAR

I~Clui, onde couber, no Caoítulo I(Oos Direitos Indi
viduais), do Título IItDos Direitos e Liberdades Fundanentais), art1:
go e parágrafo com a seguinte redação: •

"Art - Todos têm direi to ao pleno exercício da cida
dan1a, cabendo ao Estado garantir sua eficãcia~ formal e materialtoen:
te~ _

Parã9i-ãfo "âní.cc - Serão g;'atui tos todos os atos. ne
cessários ao pleno exercício da cidadania incluídos as registras ci
vis~

suprima-se do parágrafo 2" do art 193 á expressão OI••habllltaçào .• 1>
mmOt:lSlIlIfiI[CnçRClIllllUl

Pela p,",ente emenda o, lnOl,::";'::"'::"dO Artigo 461 passa ter a i"9Ul

1
J

te redação

Art. 461 - O Sistema TrIbutário de que trata •••

S lSl - O disposto neste artigo não s~ aplica:

.:kJstif!cativaA presente emenda tem por objetiva retirar do texto a esoressãc

"Habilitação" I visto que somente os Oficiais do Registro Civü deverão ter,

coro semre tiveram, ccroetêncre e estrutura Funcional para o processo de h~

bilIbição de casamento. Nessa estrutura rrciuee-se ccroecn-entcs suficientes
da legislação concernente ao Registro Civil, como taTlbe'll de Direito Civil, o

que seria impossível exigir-se de cfdaoãcs eleitos por Ul1 curto período, le.!.
90S , sem experiência nem base para exercerem essa competência, e sem~ r,ece!

sá:ril:is c..,-,diçeas de .rrga.-.ha;;ã.. para isso
Ademais. a responsabilidade civil e criminal relativa a esses ~

tos é dO Oficial do Registro Civll, que, além de ter esvaziada a sua co:õ.pe 

tência, ainda responderá pelos atos de outren

1lIIJrJS]];E1ICRr[!l/Amm

Suprimir no § 12 do Art. 349. a expressão "COI'1 fins lucrativos"

JUSTIFICATIVA

Hilhões de brasileiros estão vivendo sen uma identi
ficayão civil no PaIs. Nascem e vavee anos e anos sem ter _s:::oodições
de se registrar em um Cartório. Na maioria dos casos, por crececreca

de financeira e econômica. Humilhan-se diante de seus prócrios conter

râneos, pedindo a um e a outro o oagamento de Registro-, s~u ou de se:
us filhos.

I COrri esta proposta ao ProJeto de Constituição, esoeraI
mos estar contribuindo para a solução definitiva de um dos prOblema;

I
Este tipo de hUllli1.hação deve ser banida do BraSil.um/

"'ais que hOJe é claSSificado COI'l o a B': potência mundial não ood

deix~r seus filhas selU o direita a uma 1dentificação Civ~l 1nic~al:
que e o registro de nascimento.

rai S graves básicos do povo brasileiro, que é o direito de eXercer a r
sua cidadania. Para isto, contamos C01'l o apoio integral de todos os
Constituintes,neste momento histórico da vida nacional.

gMó~:~~~

f\}i~;@

Entendemos que os serviços privados de saúde podem
• ..,r

e:dstIr. e devem cumprIr o seu devido papel na camp1em~tarledade da
assistência médica.

'tIT.'~UI"''''.o.ç;:., _,

O texto na forma apresentado pelo Projeto do Relator faz

uma definição de empresa nacional Que permlt1rá as eeprescs de capital

estrangeiro se qtJalificarem como nacional, e consequentemente cons~

guirem eventuais incentivos da União.

Para que Isto nãcA:~::~ nova definlç'o

Deputado Federal
PHOB_t-lT

n.C....~,~,~cw" ...C,,"'•• w, .. I.
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AssembléiaNacionalConstituinte e 1781

COMISSÃO DE SISTEMATIZACJí.O
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F$í007J..u.l.'./eo""'lo/,~..o""'lo
Emenda de Plenário

ncrescente-se ao Capitulo VIII("Oa Administração Pública") do Ti
tulo IV (eüa organizaçl:lo do Estado") quatro novos artigos, que passam a se con!
tituir nos artigos 82, 83, 64 e 85, rencrerarco-se os atuais. artigos 82 e se

gLJintes:
"Art. 82. Os serviços públicos são l1l1 dever do poder publico e

devam ser prestados sem distinções de Qualquer natureza a todas
as pessoas residentes no País, na conformidade do estabelecido~
ta Constituiçllo, e das leis e regulamentos que organizam a sua

prestação.
Art. 83. São requisitos indispensaveis na prestação óos serviços

públicos a eficiência, a cortesia e a tlIOdicidade das tarifas.
Parágrafo Úlico. As tarifas nos transportes coletivos terrestres
não poderão representar, para a media dos usuários, despesa rren-,

sal :::;uperior a 6~ do salário mínimo.
l\J:t. 84. Os serviços públicos serão prestados preferencialmente

pela administração direta ou por autarquias, empresas publicas ou

sociedades de eccncete eusta A descentralização da prestaçllo a
pessoa de natureza não paraestatal apenas se oere, mediante pré

via lei eutcrtzacora, quando restar demonstrado, por estudo de n,!

tureza técnica e econômica, a impossib1l1dade ou a inviabilidade

de outra forma de realização deste.
§ IR A prestação descentralizada dos ser·viços públicos quando rib

qualifique outorga ou delegação a autarqlf.a, empresa pública ou
sociedade de econDTia..mista, será precedida de obr1gatoria liclti!.
çl:lo, e poderá ser extInta a Qualquer momen~o per razões de ccrwe

niêneia e oportunidade, sem direito a indenização.
§ 21l Somente quando não comparecerem interessados ~ Hei taçãc
aberta nos termos do parágrafO anterior, ressalvadas as exceções
previstas nesta Constituição, redfante nova licitação e especrrt.,

ca autorizaç:Jo legal, poderá a descentralizaçllo ser firmada atre,
vés de concessão.

§ 32 NlIo serão scbsroraocs pelo poder Público, em qualquer medl.,

da, os serviços prestados por pessoas privadas na rcrea dos perã
grafos 12 e 22 deste artigo.
Art. 85. A lei assegurará o controle popular na prestação dos

serviços públlcos, através de conselhos de usuários eleitos dire
tamente e que terão competência decisória em questões atinentes

aos requisitos fixados no artigo 83
Parágrafo õucc, As pessoas responsáveis pela prestação dos ser
viços públieos, sempre que soHeitados por órgãos públicos, sind1

catos ou associações de usuários, prestarão informaçõe:::; detalha;
das sobre planos, projetos, mveatrneotce, custos, deserrpenho e
demais aspectos pertinentes à sua execução

Emendaao Projeto de const1tuiç~o da Comissão de Sistematizaçllo

EMENDA lP17038·9
VlADIMIR PAU-EIRA e demais Constituintes do PT (vide verso)

L'~';;'~
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JUSTIF'!CATlVA

Art. 255 - As Policias Civis são instituições

permanentes, organ.\.zadas por Lei, dirigidas por
Policiais Civis oriundos das carreiras policiais

civis, portadores do Diploma de Bacharel em O!

reito, mediante concurso ante rno destinadas, r~

salvadas a competência da União, a proceder a
apuração de ilícitos penais, a repressão crim!
nal e auxiliar a função jusrisdicional na apl!

cação do Direito Penal comum, exercendo os pod=.
res da polld.a Judiciária 1:epressi'lamente nos' 11
mites de suas e trcunscr ícões , sob a autoridade
dos Governadores dos Estados, dos Territórios e

do Distrito Federal.

Dê-se ao art. 255 do capítulo IV, o segui,!!

JUSTIF'ICATIVA

Por ser a Polícia Civil Estadual, nada mais

justo, acrescer a sua denominação de políc!as Civis E.!
taduais Evitando assim, futuros conflitos de jurBdição e
competência.

Nada mais justo premiar os Policiais de ca!.

reira para dirigir a Policia. Seria mais econflliico pata o
Estado, o eprove.í tamentc de. mãO de obra especializada, com
salários de maior valor e admissão l)Ó início de carreira

com menor salário para O(1l~uf"1l.Perf~oamento

te texto'

PLENARIO

EMENDA lP17036-2
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EME.NDA ADli1VA~

Acrescentem-se ao § 2!2 do art 88 o seguinte
"EXCETO PARA POLICIAIS CIVIS. OS QUA!S PODERAO APOSENTAR_SE

APOS 25 ANOS DE SERVIÇO OU 20 ANOS DE SERVIÇO POLI.CIALE MAIS
10 ANOS DE QUALQUER ATIVIDADE, INCLUS!VE TEMPO AVERBADO, VQ

lUNTARIAMENTE, COM VENCI"'ENTDS E VANTAGENS INTEGRAIS"

1. Indefiro a proposta de emenda oferecida, de acor

do com as informacões da Secretaria.

2. De-se ciéncla ao interessado.

L.4"'/"~~'~
const.it.uJ;t.; AFOh5a APINOS /

p r e s adervt e

JUSTIfICATIVA

Os Policiais Civis Estaduais exercem ativida
des perigosas, com sérios riscos de vida e para a saúde, co,!!
correndo a escalas de serviço aos sábados, domingos e feri,!
dos, em horários alternados, aã én da carga horária que s1:!,

pera os limites das oito horas/dia, Que reduz sua capacid.!

de de trabalho ao longo do tempo, face ao desgaste físico
que produz o espec1alíssimQ.,.....llg.t!!!.e~ operacional das respeet!

vas Corporações.
Devem, portanto, aposentar-se acôs 25 anos de

serviço, a exemplo do magistério (art 372, Lt em V do prE.

jeto de Constituição)

'* Item V artigo 24 do Regimento InternO da Assembléia Nacional Const!
rutnee,

CONSTITUINTE SUBSCRITOR '*

ENTIDADES RESPONS~VEIS:

_ ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DOS PARQUES-RESIOtt1CIAS 

PONTA NEGRA I ALAGAMAR

- CLUBE DE MAEs GUIOMAR RAf.10S

_ CENTRO SOClO-CULTURAL E DESPORTIVO PAUFJ:;RRtNSE

EMENDA lP17032-0
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Constituinte IRMA R

Dê-se ao Capitulo II do Titulo VIII do Projeto de constituiçlo
do Relator da Comissão de Sistematização a seglfinte recacãc ,

Capitulo II:

Da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária

~ - Ao direito de propriedade de imóvef rural ccrresocn
de uma ..brigação social.

§ IR - O imóvel rural que não corresponder à obriga_
çfto social será arrecadado mediant .. a acf Ice-,

ção dos institutos da Perda Sumária e da uesacrccr ra
ção por Interesse Social para fins de Reforma Agrá_
ria.

§ 22 - A propriedade de imóvel rural cor reeoooce à
obrigação social quando,simulTãneamente'

a) é racionalmente aproveitado;

b) conserva os recursos naturais renováveis e pre _
serva o meio ambiente;

c) observa as disposições legais Que regulam ~as re

lações de trabalho e de produção e não motiva con

flitos ou disputas pela cesse ou domínio,
d) não excede a área máxima prevista como limite re

gional;

e) respeita os direitos das populações indígeras que

vivem nas suas imediações I
§ 32 - O im6vel rural com área superior a 60(sessenta

módulos regionais d\ exploraç~o agrfcola te
rá o seu domlnio e posse transferidos, por sentença
declaratória, Quando permanecer totalmente inexplora

do. durante 3(trés) anos consecutivos, Incecencente

mente de qualquer indenização.

§ l;Q - Os demais imóvei:::; rurais que .nllo corresponderem
à obrigaçllo social serão desaproDriados Dor in

teresse social para fins de Reforma Agrária, mediante

indenizaçllo paga em títulos da dívida agrária, de va
lor por hectare e liquidez inversamente proporcionais

à atea e à obrigação social n110 atendida, e com prazo

diretamente proDorcionaI aos mesmos fatores.

~ - A indenização referida nesta constituição
signi fica tornar sem dano unicamente em re

lação ao custo histórico de aquisição e dos investi_
mentos realizados pelb proprietáriO, seja da terra _

nua, seja de benfeitorias, e com a deduçll .. dos valo
res correspondentes a investimento!> públicos e débi
tos em aberto com instituições ofielas.

§ IR - Os titulos da dIvida agrária são resgatáveis

'trata-se de incorporar ao texto do projeto de Constituiçll0, a fim
de que: conste da futura Constituiç::lo brasileira, una série de ditposit1vos que 02.
jetivem fixar princ!piõS fundamentais relacionados àprestaçllo dos serviços Públ!

EMENDA lP17039·7
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rrni'~JAJEmendade Plenário

Constituinte LUIS GUSHIKEN e demais Constituintes do PT (v.v )

Emenda ao Projeto de ConstituiÇllo da Comissão de sistematizaçao) ca.... J<<!;r-') do
Cd.r/~;r, J.., T<'4,}.o;L..) t-z de ~bc"

Acrescente-se, onde couber, os seguintes artigos}
ftArt. • t: da competência privativa do Congresso Nacional au-

torizar emprésUmos, operações ou acordos externos, de natureza financeira, de
interesse da aonírustraçãc pública direta ou indireta, federal, estacuel ou rn.rn!
cipal, bem como de pessoas jurídicas de direito privado

Art. No prazo de um ano, contado da data da promulgação des-,

ta Constituição, o Congresso Nacional promoverá ampla e circunstanciada audito
ria das operações rtrencerres realizadas e1T moeda estrangeira DelF ac:LlIin!.stração
pública direta ou indireta, federal, estadual ou lIIJnicipal, bem como por pessoas

flsicas e jurídicas de direito privado.
§}2 A auditoria será efetuada COl11 o apoio técrucc dos Tribu

nais de Contas e do Banco Central do Brasil
§ 2"1 Ha....eroc irregularidades, o Congresso Nacional declarará a

nulidade dos atos praticados e encaminhará os respectivos processos ao Ministé
rio Público da União e dos Estados, que proporão, no prazo de sessenta dias, as

ações cIveis e criminais cabíveis.
§ 32 Durante a auditoria, serão suspensas as transferências p.!

ra o exterior de moeda estr3ngeira relativas a remessa de lucros, a ressercmen;

to de serviços de assistência técnica e a pagamento do principal e dos juros de

enpréstimos contratados cem instituições financeiras estrangeiras."

?h / tJ!~JJ!J;~J1J~
e.---a AhlÓPUla~ão brasi1eira~fre, há aros, os efeitos estrangu)Bdo

res de una polItica econômica inteiramente voltada para atender aos interesses
das IllJltinacionais, dos grandes bancos estrangeiros e do F.undo_Monetario Intern,!
~cional (00). -

Essa vergonhosa srtueçãc de dependência e submissão nacional r.!:,
sulta basicamente do fato de que os sucessivos GOV~(lOS brasileiros, i.rrespoose
velmente, contralram _ cu permitiram que grandes empresas nacionais contrais

sem - dívidas e mais dfvfdas com governos e bancos do Exterior.

D pagamento dessa enorme dívida externa ~ o principal, os ju_
rca, os "serviços" de vários tipos - sufoca o ceserwcrenrentc da economia brasi
leira; esmaga a pequena e a media err.pres'O; restringe o mercado iroterno em rever
das exportações, reduz os fnvesrreenecs governamentais em obras públicas necess,!
rias à população e geradoras de espreqoj faz crescer descontroladanente a infla
ção; arrocha cada vez mais os salários da classe trabalhadora, deteriorando sua

qualidade de vida, levando a miséria, a fome, a daenç:a, o analfabetismo.. a mi
lhões de lares brasileirOS.

Isso precisa acabar. Daaui por diante, nenhun empréstimo ou a::I:lE.
do con o Exterior poderá ser feito sem que seja ouvido o Congres:::;o Nacional e

sem que o público participe da decisão.
Ainda mais. As dIvidas já contraídas devem ser investigadas, um

a una, caso a caso, para se verificar se não houve desvios. irregularidades, su~

borna, corrupç~o, negociatas. Para verificar até que ponto elas beneficiaram ou

nllo o povo brasileiro, ou só favoreceram os grandes etl'Presános e os corruptos.
E, enquanto não se verificar tudo o QUe aconteceu com a dívida

externa, nentll.J1l pagamento deverá ser feito pelo Brasil. Nenhun cidadão brasilei
ro deverá pagar mai1 umcentavo da dívida externa ~ em impostos, taxas, preços
eltnc e redução de salários _ enquanto não se completar a mais rigorosa aU01tO
ria sobre todo o montante da divida. E toda a irregularidade deve ser punida sob
duas formas não pagamento definitivo da divida e responsabilizaçao ci/H e cri

minal dos culpados.

EMENDA lP17037-1

L';~~'~
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253, o

JUSTIF'ICATIVA

JUSTIFICATIVA

§ 22.. e perícias de í.ncêndrc ,

"(U".JC.~""'"U.co..,..Jo

,,("d<oJe.~, ••lo/'Ule...,••l.

Suprima-se do § 22 do art. 254, o seguinte.

IV _ policiaJs Civis Estaduais

§ único _ P.s normas gera).s relativas a o.!.
ganização, funcionamento, disciplina, deveres,

direitos e prerrogativas da Policia r ederaj e

Estadual, -3erãO reguladas através de~
pl~mentar, de iniciativa do Presidente da R~

pública e o Governo dos Estados, denominadas Leis

Orgânica das polícias.

Acrescente-se ao Item IV do art 252,

PLENARIO

Por ser função estrita da Polícia Judiciária

e não se justifica esta função à pu.l IcIa ostensiva

Dê-se ao parágrafo único do art
seguinte texto.

seguinte:

t: necessário uma Lei Orgânica para a Policia

Ci v!1 para todas as carreiras funcionais Portanto 1 não :::;e

justifica somente a exigência de uma Lei Orgânica para a P~

Hcia F'ederal.

EMENDA lP17034-6
l" CONSTITUINTE ARNACDO rARIA DE SA

EMENDA lP17033-8 '''''-----------,1 ~P",·",~n. ~wr------'''"'~'''·"..".....·''''·-----~li CONSlllUlNTE ARMA~.~~.,:::,~,:c'~U~<o~:l. . C- _J C

f'J PLENARIO I f§J~~~

EMENDA lP17035-4 ..".-r------~ ['1-'P"T·'''-----,ê' CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE sA _1 C _J
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VLADIMIR PtlU-EIRA E DEMAIS CONSTITUINTES 00 PT (vide verso)

Emenda ao Projeto de Constituiç.llo da COOlissão de SistemaUzaç~o

Dê-se nova redaçao li alInea "a" da Inciso I CO artigo 27, supri-
mlndo-se, na alInea "b" do mesmo inciso. a express!fo "e o voto".

-Art. 27. " •••••••••••••••••~

1- •••••••••••• , .

8) o sufrágio é l,J'liversal e o voto igual. direto, secreto e facul
tativo;"

PAULO OELGAOO e demais Constituintes do PT (vide verso)

"Art. 306. As ja:zidas, minas e demais recursos minerais. bem
coro os grandes potenciais de energia hldraulica, como tais definIdos em ter,
são objeto ele propriedade da União, distinta da do solo. Sua exploração e ap~

veltamento podemser ccocecrcos un.!camente a e!fpreS8S SDb controle direto ou
indireto de pessoas f!sicas brasileiras.

§ lQ. A!? proprietário do solo é assegurada !JTIS inclenizaça-o no

3JSTlFICATIVA

§ 21õ!. Não dependerá de autorizaçi1l:o ou concessão o aproveit!.
menta de energia hidraulica de pctêrcia reduzida, corno tal definida em lei

§ )Iõ!. Os recursos minerais considerados estratégicos, nos te!,

mos da rer, sersc explorados direta e exclusivamente pela unUlo.

.x5TIFICATlVA

Trata-se de discIplinar a exploração de jazidas, minas e ~

mais recursos minerais, bem COO1O os grandes potenciais de energia hidráulica.

de forma a assegurar a predominãncia dos interesses dª populacão brasileira.

Dê-se nova redação ao "caput" do artigo 97

nArt. 97. A Cál'18ra Federal compele-se de até Quatrocentos e oitenta
e sete representantes do povo, eleitos, dentre cida':lãos no exerC!_

cio dos direitos políticos, pelo sistell"a propõrcional e'll cada Esta

do, Territorio e no Distrito Federal."

Trata_se de consagrar const:1tuclan.almente o sistema eleitoral pro
porcional, mais adequado à reaIldade politica brasileIra, suprimindo-se os dispo

sitivos do Projeto de Constituiçllo da Comissão de Sistematização que impõem o

sistema distrital misto.

Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão de sistematiz,!
çãc,

Dê-se nova redação ao artigo 306t suprimindo_se os artigos ;ro7

e308}~-..l..l. [rIO~-

"''''"....""..-----------,

caso de lavra

Trata~se de disciplinar o regime da propriedade asseQ'.lranda a

-prevalência dos interesses do conjunto da sgciedade.

Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão de Sistematiz.!
çêc,

1u.~,..u.... , ...~1.

"Art. 12 .

XIII - A f'RCAUEDA!:ê PRIVADA

a) O direito de propriedade se subordina à sua função social
e a ele corresponde t.rna obrlgaça'o para com a sociedade, nos termos desta Cons
tituição e da lei. -

b) O poder público assegura a livre apropriação dos bens O!
ceeeértcs à marr.Jtengão de una vida digr}8 e sóbria, para o .l.ndiví6..1O e os farnl.
liares que dele dependam; a desapropriação desses bens screote podJ:á fazer-se
emcaso de evidente necessidade pública, recornectca em Juizo, e mediante Jnte
gra1 indenização, vedada a imissão liminar de posse; a requisição oessses rrei
rtCS bens pelo poder público é adnit!da apenas emrazão de guerlja, ou calamid,'!.
de pública, assegurada, emqualquer caso, a il1tegral indenização dos prejuízos

sofridos pelo proprietário; a liberdade esseçrreoa nesta alInea não se suspen
de durante a vigência do estaco de sItio -

c) a lhião, os Estados ou os !otJniC!pios poderão, ressalvados
os casos previstos na aUnea "bOI, expropriar !móveis rurais ou urbanos, bem c2
100 ertrce bens de prolilçí!lo, mediante o pagamento de indeni:zação emUtulos de

di'vJda pCOlica até o montante do valor cadastral dos mesmos para flns tributá
rios. 1-

d) para repr1mir a concentração abusiva da propriedade de irt2
vels rurais e urbanos e de outros bens de produção, a lei federal regulará, em

processo contraditório, a expropriaçllo sem indenização.

e) sem prejuIzo de OI.Jtras formas previstas emlei, fica asso!
gurado o direito de usucapHlo a toda pessoa, não proprietário de il'lÓvel rural
ou urbano, que exercer, por mais de três anos, posse mansã e pacIfIca sobre
1mlSvel, independentemente de boa fé ou justo t!t1..lo.

Dê~se nova redação ao Inciso XlIl, e respectivas alIneas, do

art 12:

EMENDA lP17043·5

EMENDA lP17044-3rr JOACI PAllO PIRESE l>-:J.'AIS ~;ITUINTES 00 PT (vide verso) ~
l::J EJ.ENJA DEPLEN.l\RIO .L....'.lco.....ollu....'''....
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Emenda de Plenário

VLADIMIR PAU·EIRA e demais Constituintes do PT (vide verso)

Gl.J.ERClnJD /oflLHOOEM e demais Constituintes tio PT (vide verso)

Emendade Plenário

Emenda ao projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.

Emenda ao Projeto de consl:ltul~.llo $I Com1ss.llo de slstematIzaç.llo

Dê-se novaredaçllo ao "ceout« e aos parágrafos do artigo 301, acre~

centerôc-se, tarrbém, l.Jll nClVO parágrafo:

"Art. 301. Empresa nacional. para todos os ftns de direito, é aqu~

la cujo controle de capital esteja, em caráter permanente, excíusr- ,

vo e incondicional, sob a titulariedade de pessoas fIsicas braslle,!

res e que, constituída no paIs e cem sede nele, aI tenha o seu Cen
tro decisório.
fi lQ As emreses que atuem emsetores de tecnologia de ponta some.!!

te serão consideradas nacionais quando. além de atenoeren aos requ!
sitos apontados no "cepct'' deste artigo, assegurem o controle tec

nológico nacional.

§ 22 Jl. empresa nacional sera dispensado, na forma da lei, trata
sento di ferenciado no Que concerre às cccores governamentais.

"Art Ficam extintos os órgãos da Justiça Militar, federal e
estaLiJal. bem co:noos cargos de juiz federal de primeira instãf\C:ia, com a ap2,

sentBdoria prcporc.1onal ao ten:pode serviço. 11

JUSTIrICATIVA

SÚprima-se a seção VIII ("Dos Tribunais e Juizes Militares") (b

Capítulo IV do Título V e acrescente-se o seguinte artigo ao

Titulo X ("Oisposições Transitórias")} tn-..Je c..~b..ot.

§ 3R A lei estabelecerá reservas de mercado lnterno tendo em vis
ta o desenvo1virrento eccnênrcc e a autonomia tecnológica e cultu
ral do país

SUprima-se a Seção IV ("Do Conselho da República") do CapItulo 11

Trata-se de disciplinar constitucionalmei'te a figura jurídica da

et1l)resa nacional e o instituto da reserva de mercado. a fim de se assegurar a
prevalência dos interesses da população brasileira no}.~te à ordem econômica
do país. --rl7. 1 _ ........ I /

A steresslro do Conselho da Repóbllca do texto do Projeto de Constituiç~o se coadu_
na com o sistema de governo presidencialista, que é defendido pelo Partido dos Tr!.
balhadores e que, no corpo do Projeto de Constit.Jição do partido, fundamenta_se em

lIlI Congresso investido em todas as suas prerrogativas e no exercido, em sua plel'1.

tude. das atribuições lnerentes ao Poder Executivo pelo Presidente da República

da TItulo V.

JUSTIFICATIVA
.. ::: ::: = ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: = :::

ou devoluta contínua, não excedente a J(trés) módulos
regionais de exploração agrIcola, e a houver tornado

produtl va com seu trabalho e nela tiver sua morada per

aenent;e , adQuirir-lhe-á o dom~nio eedí.eote sentença
declaratória, a qual servirá de titulo car-a o registro
imoblliário respectivo.

~.. Lei Federal disporá sobre as condições de le

gitimação de ocupação até 3 (três) ecouf cs
regionais de exploração agrIcola de terras públicas ee
ra aqueles Que as tornarem produti ves , com seu t t aba-,
lho e de sua familia.

DISPOSICOES TRANSITORIAS

~ - Ate que a leI especial ceteraroe a forma de
cálculo do Módulo Regional de Exploraç1}o Agrí

ccfe , re rer-Irrc nesta constituIção e defina a área geo
gráfica das ressect tvas regiões, será utilhado o caã-.
culo descrito para o módulo fiscal do Artigo 50. § 2Q •

da Lei 4.504 de JO de novembro de 1964, com a redação

dada pelo artigol$! da Lei nQ 6.746 de ro de dezembro de
1979, e 110 artigo 4Q do Decreto t')Q 84.685 de 6 de maio
de 1980 e. considerado como regIão o Mutlicioio ou grupo

de Hunlc1plos com caracter!sticas econômicas e ecológi_
ces homogêneas.

~T. 16 - A receita pübllca\da >ributação dos recursos I

fundiários rurais deverá atender ex'élusivaménte dOS

programas governamentais de desenvolvimento rural e,
preferencialmente, ao processo de Reforma Agrária.

.Il!!L....!l - Será constituido o Fundo Nacional de Re-

forma Agrária, com dotaç.!:lo orçamentária de
no mInimo 5% da receita Prevista no orçamento da União

o processo e julgamento dos crimes militares, bem COItO o de t!2,

das as causas de cOlllletência da Justiça I-lilitar devel'l passar à cOlllpetência da

Justiça ccm.m, sup"rimindo-se todos os Tribunais e Juizos Militares.

Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão de Sistemati:z.!

ç.o

t? E>ENJA [l; PLENAAIO

EMENDA lP17040·1

EMENDA lP17042·7

~DA lP17041·9 mn ----,

BEllEDlTA DA SILVA E DEMAIS CONSTITUINTES 00 PT (vide verso)
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no prazo de 20 (vinte) anos. a partir do 50
ano, em parcelas anuais sucessivas. assegurada a sua
aceitaça..., a qualquer tempo, como meio de cagalllenta
de até 50% (e ínccenta por cento, do imposto territo
rial rural e como pagamento do preço de terras públi
ca,
§ 212 _ A declaração de interesse social para fins de

Reforma Agrária opera automatic817'ente a imls
são da União na posse do imóvel. permitindo o regis
tro da propriedade Qualquer ccntest ecãc na ação crõ
ptla ou em outra medida judic:lal sgmente cedera ver
sar sobre o valor depositado pelo exorccrf ante ,
§ 32 _ A desaproprIação de que fala esta artigo se

apUcará tanto à terra nua quanto às ceo re t tc
eras IndenIzáveis.
ART 30 _ O im6vel rural desapropriado por Interesse

--- Social para fins de Reforma Agrária será ln

denizado na proporç~o da utilidade que representa pa
ra o meí ,.. social e que tem como parâmetros os tribu

tos honrados pelo proprietário.

Parágrafo uetec - A cesaorooct eçac de que trata es

te artigo é de comoet.êocf a exclusiva da União, e po
derá ser delegada através de ato do Presidente da Re~

pública.
ART. 4'2 _ Ninguém poderá ser proprietário, direta ou

--- indiretamente, de imóvel rural, de área

eont!nua ou descontInua, superi ...r a 60(sessenta) mó
dulos regionais de exploração agrícola. ficando o ex-,

cedente, mesmo Que ccrresconca à sua obrigação social
sujeito à desapropriação por Pnteresse scc re í para

fins de Reforma Agrárla

Par~rafo ümco - A área. r~erlda nesJ~e art~goJserá

considerada pelo conjunto de imóveis rurais de um mes

mo proprietário do Pais.
ART. 5Q - Durante a execução de Reforma Agrária ficam
--- suspensas todas as ações de despejo e de

reintegração de posse contra arrendatários, parceiros,

posseiros e outros trabalhadores rurais Que mantenham

relaçOes de produção com o titular do domínio da gle
ba. ainda que indiretamente
ART. 6Q - Est~o excluidos de cesecrecrrecac por inte
--- resse social para fins de reforma agrária

os imDveis rurais direta e oessoatnen ie explorados
em dimensão que não ultrápasse a 3(trés) módulos re

gionais de exoloração agrlcola.
§ lQ _ e: dever do Poder Público promover e criar as

condições de acesso do trabalhador à crccrfe-:
dede da terra economicamente ~útil, de preferência na

regUlo em que habita, ou. quando as cIrcunstâncias
urbanas ou regionais o aconselharem, em scnes , mena-,
mente ajustadas. na forma que a lei vier determinar.
§ 211 _ O Poder PúbUco reconhece o direito à prccr.te-

dade da terra agrícola na forma cooperativa,

condominial. comunitária, associativa, individual ou

mista. I

ART. 7'2 _ Terras públicas da União, Estados, Territó
--- rios e Municípios somente serão transferi

das a pessoas rIsicas b;a~le~as ~~e se q.uapfiquem

para o trabalho rural mediante concessão de Direi to

Real de Uso da superfície, limitada a extensão a 30

(trinta)mbdulos regionais de exploração agrícola,ex_
cetuados os caSOS de cooperativas de produção origi_

nárIas do processo de Reforma Agrafia e ressalvadas

as hip6teses previstas nesta constituição
ART eQ _ Pessoas fIsicas ou Jurídicas estrangeiras
--- não poderá possuir terras no Pais cujo so
ma ório, ainda que por interposta pessoa, seja supe
rior a J(trés) miSdulos regionais de ej(ploração agrí

cola.
ART. 9'2 _ Aos proprietários de imóveis rurais de
--- área nlJo excedente a J-!três} módulos regio
nais de exploraçl:io agrlcola que os cultivem, explorem

diretamente , neles residam e não possuam outros imó- •

veis rurais, e aos beneficiários da Reforma Agraria,
serão asseguradas as condições de apoio financeiro e

técnico para que utilizem adequadamente a terra

paragrafo tJl'lico - E: insuscetIvel de penhora aProprie

dade rural até o 1.1mite de J(trés) modulas regionais
de exploraç~o agrícola, incluida a sua sede, explora
da diretamente pelo trabalhador Que neia resida e não

possua outros imóveis rurais a
Nesse caso, a garantia pelas obrigaçiies limitar_se_à
à safra
ART. lO _ A desaprOpriaçl!o\po~ utilidade pública dClS
imóveis rurais mencionados no artigo 9'2 sbmente po~

derá ser feita, se assim preferir o expropriado, me

dIante permuta Dor área equIvalente sItuada na região

de influência da obra motfvadora da ação
ART. 11 _ A contribuição de Helhor!a será exIgida
--- aos proprietários de imóveis valorizados po

obras públicas e terá por limite global o custo das
obras públicas, que incluirá o valor das despesas e
indenizaçiies devidas por evetltua1s desvalorizações
Que as mesmas acarretem, e por l1mite individual,exi

gido de cada contribuinte, a estimativa legal do 

acréscimo de valor Que resultar para imóveis de sua

propriedade.
§ IV _ A Contribuição de I-lelhoria será lançada e co

brada nos dois anos subseQuentes à conclusão

da obra.
§ 2'2 _ o produto de arrecadação da Contr ibuição de

Melhoria das obras realizadas pela União nas

áreas de Refo-rma Agrária destinar-se-à ao Fundo Na

cional de Reforma Agrária.
ART. 12 _ O Poder Públ1co poderá reconhecer a posse
--- pacífica em imóveis rurais publicas ou pri-

vados, sob certas condições impos-tas aos beneficiá
rios e em área que não exceda!3(trê$) módulos regio

nais de exploração agrícola.
~RT.-11 - Todo aquele Que,\nã~ sendo proor;etário

rural, possuir como sua, por )(.trés) anos ininterrup~ I
tps, sem justo titulo ou boa fé, área rural particular
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DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

JUSTIFICATIVA:

- Suprima-se o art 429 e seus incisos I e II,
rando-se os demais artIgos.

Inciso XV _ alínea "x".

" Nos processos criminais e contenciosos, a instru

çl!lo será contraditória. e em to_dos os casos o julgamento-'

será fundamentado, sob pena de nulidade"

"O exercício do direito de propriedade. subordina-se

ao bem estar social à conservação dos recursos naturais e

a proteção do melo ambIente"

Inciso XV - alínea "h".

~
,tu

SUPRIMIR O ART ).J-- inciso I - letTa a) .d) e g).

Art.~- inciso !lI - letra d ,

A lei punirá como crime inafia{\çãvel qualCluer di,!

crlminação at~ntat6ria aos direitos e liberdades rondamen -

Alínea 3 _ s~imir o texto.

Inciso VII_ suprimir as aLfne.as "e" e *.
Inci.so 'VIII_ suprimir as a'líneas "b". "c", "e".

IncIso XIII - alínea "bIt

trole" •

Inciso IV _ letra "e".

Alínea 1 _ suprimir a expressão: .. que não terlJic

cerâter de censura".

Alínea 2 _ acrescentar ao flnal ~o texto." e co!!,

,..
Art. )5 - inciso III - letra f . SUPRIMIR

gações. inclusi ...e os de na'turez a dcmés t Ica e familia.r.

A apreciação de casos isolados. referentes a pessoas ou
entidades que se julguem prejudicadas por aqueles Atos Instituci
onais, já é um fato, não cabendo sua inclusão no texto constitu
cional. A matéria tem sido amplamente abordada nos últimos anos,

estando hoje, praticamente, exaurida. Assim. entende-se Que a rv-.
tura Carta deve legislar sobre o presente com vIstas ao futuro.

jamais remexendo as mazelas do passado.' cujo revolver mais carac
terizaria uma postura de revanchismo indesejável e em nada cons
trutiva.

Deve-se observar, ainda. que, pela Constituição em vi
gor à época. as ações baseadas nos Atos Insti tucionais possuiam o

competente amparo legal
Além disso, há que se considerar que o artigo proposto

contraria os compromissos da Aliança Democrática firmados pelo
saudoso Presidente Tancredo Neves e nos quais ficou di to, entre

outras coisas. que não se "argentinizaria" o País, mas sim
truir-se-ia para o futuro.

I'"Art. )i$' - inciso III - letra e.

O homem e a mulher são iguais em direitos e obri- •

tais.

JUSTIfICATIVA

O dispositivo cuja svcresaãc está sendo proposta atribui ao
Hinistério públlco. a iniciativa do processo legislativo, iniciati

.... a esta que. no meu entender. deve ser do Poder a que pertence o 
Ministerio Público.

['J PLENARIO

('J PLENMIO

EMENDA lP17054-1
('J CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO E MARLUCE PINTO

EMENDA 1P17053-2
f'l OTTOMAR PINTO
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PLEtutRIO

EMENDA SUPRESSIVA

Constituinte DOMINGOS JUVENIL

EMENDA MOOIfICATIVA/SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Art 303 e seu § 3R,

No momento em que se exercita o ap r Imnramnnt c democrátJ.vo no

texto constitucional, com a supressão do te rmc assemelhado consta,!!
te no artigo 42, inciso I, da ccns t í turcão vIgente, que deu rvnca
mental:'ão para a expedIção do decreto 1 164/71, que expropriou o p!!.
trimônio fundIário das uní ceces federativas da Amazônia. por nova

redação de seu correspondente artigo 52. inciso I. do projeto de
Constituição, não tem cabimento a permanência de tal mot Iveçãc

A supressão do R:ó'lrágrafo 312 é recomencfada por se tratar de
matérIa-cte-IegIslaçilo ordinária, e por conflitar com' os termos dos

artigos 277. inciso I. alInea C. 284, parágrafo único. 466, parágr!!.
fo lR e 330. que estabelecem prerrogativas e prIvilégios ~s ms t L,

tuições financeiras oficiais na Interaedí eção , movimentaç-io e apll

cação de recursos públicos, no exercício de atribuições j.l consag;a
das. indelegáveis e indissociáveis de seu objetivos sociais -

De outro modo, as organização estatais desempenham re Ievan.,

te função social na prestação de serviços essencrais à conu.taçãc ,
algumas com responsabilidade acrescida no projeto de ccnst i tulção
Artigo 12, inciso I. a1 !nea G, que por seu mérito, não ecoem ser
realizadas pelo setor privado.

Assim. eventuais benefícios ou subvenções. se exislirem,

mais que à essas organizações, são. em verdade, da cccurnvão , razão

maior do objetivo social das mesmas.

Dispositivo Suprimido· Parágrafo 312 do Art. 303
Parágrafo 311 suprimIdo: "As empresas pÚblfcas, as sociedades de eco
nomia mista e as fundações 1'11:10 poderão -gozar de benefícios, privué
g10s ou subvenções não extensíveis. ce r rter í eaentê , às do Setor Pr!
vaco ,»

JUSTIFICATIVA

"Ar L 303 - A intervenção do Estado no domínio econônico e o

monop6lio rar--se-ãc quando relevante Interesse coletivo exigir"

2. Suprime o parágrafo 3" que tem a seguinte redação'

"As Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e as Fu,!!
dações não poderão gozar de benefícios. privilégios ou subvenções

nãc extenaIvers , oerIter Iemente , às do setor prIvado"

L Modifica o caput do ar t 303 que passa -e ter a seguinte

redação

Pequenos e médios produtores e eecresérfcs também reclamam da crd-,

se, dos ganhos dos grandes eeceesãrfcs, dos banqueiros e dos latifundiários. dos
altos juros e da inflaçilo. Concordatas e falências sucedem-se em ritmo crescente

A recessão e o oeseroreçc ameaçam a todos. I •

O real poder aquis1tIvo dos salários esta cada vez mais baixo em
retecãc ao nível dos preços Os reajustes autcnét.íccs rãc conseguem vencer a in

flaç1l:o E o Governo acabou cem o gatilho dos servidores públicos e depois acabolJ
comó gatilho de todos os trabalhadores do País.

O Góverno da "Nova Republica" mostra-se incapaz de resolver esses

problemas e procura empurrar 'ti crise com a barriga O Palacio do Planalto lança

mão das Forças Armadas e das forças policiais contra os qu!! ousam reclamar. ser
ney perde. dia-a-dia, credibilidade, representatividade e legitimidade. Mas, não

satisfeito, Intervém autoritariamente na soberania da Constituinte e declara à

Naç~o que pretende continuar na Presidênria pelo menos até 1989. Para conseguir

un mandato maior, reforça uma recomposição militarista e direitista. E, enq.:anto
isso. fecha os olhos à corrocçãc, ao descalabro e às negociatas

Só há una forma de enfrentar as manobras contInuistas do Palácio

do Planalto. Só há uma saída para a crise. O povo brasileiro precisa mobilizar_
se. neste instante, para lutar por liberdades e conquIstar una nova polItica ec.!?
nôrnica e social Nova política que 50 poderá ser forl1l'Jlada e aplicada por lm neve

Governo, eleito diretamente pejo 'povo, inteiramente comprometido com a classe tI!
balhadora, e disposto a enfrentar a exploração. a opressão e a repressão.

JUSTIFlCATIVA

EMENDA lP17050-8
['J

EMENDA lP17051·6
l:J Consti tuint; 'ÕOMINGOS J-ÜVENIl'

tJ ""~T·

tJ;;-;:iJ€]

f:J ";;"

- I f'J~7o;,~87]Emenda de Plenário
.......,~/.......l.,.U.'...'".l.

FUIRESTAN FERNANDES e demais ConstituIntes do PT (vide verso

§ 2ll O Mero de Deputados, por ~stado. Tenlt6rio ou pelo

Distrito Federal será estabelecido pela Justiça Eleitoral para cada legls1atu
ra, proporciooalmente ao número de eleitores, cem reajuste necessérac para que
nenhuma unidade fique sem representação;

§ 31:2 O Território de Fernando de Noronha 0110 elegerá dep,!:!

Dê-se nova redação ao § 21:2 e ao § Jl2 do artigo 97:

Emenda ao Projeto de Constituiçrlo da conrssão de 5fstematiz..ê.

ç'.

TU.Cllult"' ...ÇiO ---,

JUSTIFICATIVA

"Art 97.. •••••• ••• •••••• • 0'0 • •

Trata-se de consagrar constitucionalmente o exercício do voto co

rnoore faculdade, e não comoLfI\8. obrigação

Trata-se de fixar conetftucfonernente lJll8 proporcionalidade fi

el ao eleitorado de cada Estada. Território ou da Distrito federal para efeit~
de cálculo dos respectivos Deputados Federais.

trate-se de disciplinar de forma abrangente, nc campo da ordem so

cial, a matéria constitucional relacion'ada ao tema da"ec1ucaç1!o. objet1vando~se,

fundamentalmente, a exclusIvidade do ensino pÚblIco, gratuIto. universal e geri_

do de maneira democrática

Dê-se nova recaçãc aos artigos 371 a 375 e suprima-se os artigos
376 a 382. renceeraoco-se os demais:

"Art. 371. O ensino é dever do poder public~, devendo ser presta
do de forma gratuita em todos os nívers
§ IR O ensino será obrigatorio dos 6 aos 16 anos
§ 22 A gratuitade dO ensino abrange a do material escolar e da
allmentaçlIo básica indispensáveis.

§ 39 A Unlll:o aplicará anualmente não menos de 18%, e os Estados.

O Distrito federal e os MunicíPiOS não menos de 25%das suas rece.!,
tas na manutenção e desenvolvimento das atividades de ensino
Art. "572. O poder público manterá creches e escolas maternais de~

tlnadas a menores de seis anos de idade
Art. 373. O ensino poderá ser prestado. emcaráter excepcional,

por fundaçi5es ou por eesccíeções sem fins lucrativos, devidamente
registradas até un ano antes da entrada em vigor desta Const1tui_

ç:lo. na qualidade de concessionárias de serviço público, pelo pra
zo de dez anos a contar da promulgaça:o desta Carta. findo o qual o

ensino será exclusivamente poollco e gratuito, nos termos dos art.!,

90S 371 e "572
S la Para a eretceçãc das concessões de serviço educacional é di,!

pensável a reallzaça:o de rrcrtaçao. I

§ 29 As pessoas que. na forma deste artigo, prestarem serviços e

dJcacionais não recenerzc qualquer auxílio financeiro OIJ subsídios

~ -Sas pess~overnament:.:is ..J:,. /""\ /' r

Art. '574. O provimento dos cargos inicial e final das carrerras ,
no magistério oficial em todos os graus e no magIstérIo privado s.!;!
perfcr, dependerá de aprovação em concurso publico de provas e tI
tulos.
Art. "575. Compete à UnIilo elaborar o plano nacional de eoccaçãc,

prevendo a partlclpaçl:lo narnêrüce da uorêo, -õos Estados. elo Distr.!,
to Federal e dos HunicípJ.os, no sistema nacional de: eocceçêc, em

todos os nívers,
Parágrafo li1Ico. A elaboração do plano nacional de eocceçêc cont!

rá com a participaç:lO de reoreseotentes da ccar-íoeoe, na forma da

1e1."

Emenda ao Projeto de Constituiç:lo da Comissão de Sistematização.

~D~ !Pl?047-8 ..,,"'
PALtOr:aGADO E DEMAIS CONSTITUINTES DOPT (vide verso)

As alterações propostas objetivam a adeQuaç~o dos

textos a uma melhor técnica

OTTOMAR PINTO

PlENI1RIO

MARLUCE PINTO

" é dever do Estado prestar assistência gratuita".

JUSTIFICATIVA

Suge:rimos a supressão de alguns textos por conside

rá-los in6cuos, ou utópicos. ou infra-coDstitucionais.:

De outro modo. as or.ganização estatais desempenham relevante
função social na prestação de serviços essenciais à população, al
gumas com responsabilidade acrescida no- projeto da Constituição

Art. 12, inciso 1. al1nea "G'... que por seu mérito I não podem ser
realizadas pelo Setor Privado

Assim. eventuaJ.s 'benefícios, subvençõt!~. se existlrem. não
podem ser creditüdos às orgünizações e sim a população a que ser

vem, razão maior do objetivo social dos mesmos

A supressão do parágrafo 32 e recomendada por se tratar de

maté.r1a de leg1s1ação ordinária e, principalmente. por conflito com

os termos dos artigos 277. inciso I, alínia "C", 284 e parágrafo
únlco, lHi6 paráfrafo 111 e :DO. que estabelecem prerrogativas e pri

vilégios às instituições financeiras oficiaIs, na intermediação, mo
vimentaçilo e aplicação de recursos publ1cos, no exercício de atri_

buições já consagradas, indelegáveis e indisssoviáveis de seus ob~

jetivos sociais.
Emenda ao projeto d" rO'1stitult.,~ da Comissilo de Sistematização

Dê "nova redaç:;o ao artigo 458
"Art 458. Até seis meses da prom.Jlgaçâo desta ConstltuIçilo real!

zar-se-ão. por meio de sufrágio lmiversal e vpto direto e sel"reto~
em todo o país, eleições simultâneas para Presidente e ViC'e-Presi-

, dente da RepÚ/llica, bem como para o COtlgresso Nacional "

LUIS 1NACIO LltA DA SILVA e demaIs ConstituIntes do PT (v verso)

Emenda de P1f'f"lário

PlENJ\.RIO

Constituinte DOMINGOS JUVENIL
o Brasil não pode continuar na crise gene'ralizada e de extrema gra

.... idade em que se encontra - -
A economia nacional está em crise, A inflaf:;o chega a perC'entagens

nunca atingidas Os preços estilo fora de qualquer controle e a carestia atinge

níveis insuportáveis para a maioria do povo AlugueIs qpresta;ões de casa pro

prla. educação e saúde tornaram-se inacessíveis Os g~Jeros alimentícios estão

escassos. ruJ.ns e caros Combustíveis, água, luz, gás e outras tarifas aunentam
cada vez mais rapJ.damente Roupas e sapatos, a mesma coisa A vida está impossí_
vel

EMENDA lP17052·4
l:J

EMENDA SUPRESSIVA DO § 312 do Art. 230

rr;;;;~~"'~

l:D;~~J!7J

.005 PRINCipIOS FUNDAMENTAIS

Art. 20 - Acrescentar 'a redação o seguinte

A República Federativa do Brasil é constitu!da sob

regime representativo. pela unHlo indissolúvel dos Estados,
Oistrito Federal e Territórios.

Inciso IV - Suprimir a express~o.
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Ressalvado o estado de sítlo e o estado de d.,!.

Das políticas de prccecnaentca e dos projetos e a _
çêes para o cesenvctvrmentc econômico e socfaf , cuja reci
procidade não pode ser abstraída ;

EMENDA lP17061·3
l:J CONSTITUINTE NAPHTAI T AIVOS DE SO'17A

".UAo:o,oou,.. lo/.".".,.,io

f'l PLENARIO

JUSTIFICATIVA

'trata-ae de assunto ligado à Lei Ordinár ia.
S9

.,s.g'"inciso II - S'.!pr!m!r Õ! e-pres sãc ,Att

tesa,

TEXTOS SUGERIDOS
Sala das sesaõesj es 13 de agosto de 1987 EMENDA S!.JPflESSIVA

CONSTITUINTE NAPHTeLI ALVaS DE SOUZA

Inciso III

Empreender a erradicação da pobreza de modo que to

dos tenham iguais aportunl~ade5 de viver saudável e dign,!

mente,
Inciso IV _ r e-carecer o sentido social da liberdade

Inciso V _ Promover a justiça social.

(,"
Art.~ ~ lnciso I - TEXTO SUGERIDO

Garantir a independência nacional

EMENDA lP17058·3
I: CONSTITUINrE NAPHTALI ALVES OE SOUZA P-;;~~~-~õJ

r»i'~SZEJ

suprima-se o parágra fo único do Ar~Igo 158. do

Projeto de Const1.tuiç~o.

JUSTIrICATIVA

Somos 'pelo regime Prêsidenclallsta, onde a fi

gura do 12 MInistro não existe.

Inciso lU _ Suprimir na íntegra

9"Art .-rl0" _ Hodi fique-se dando ao mesmo a seguinte r.,!!. EMENDA S~8STITUTIVA

Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1987

dação'

Nas relações internacionais o Brasil observará

relto, respeitada a inviolabilidade dos seguintes princí 

pios estabelecidos por esta constituição.
)0

Art .,..H'"- Modi fique-se dando ao mesmo a seguInte r!

dação'

Defende o Brasil _ () seguinte :

t _ Codi r.tcecãc progressiva do di:reito internacio 

nal e formação de um Tribunal lnternacionaf dos Direitas'
Humanos, com poder de decisão vinculatória.. (
~ InstauraçãOffl U'Da ordem econômica justa e equl

tativa com a abolição de todas as formas de dominação de um
estado por outro

Subs t Ltua-a la recaçãc do cacut do Artigo 345 I

do Projeto de Con;tituição, a expressão "único" pôr "Nacional"

JUSTIF'ICATIVA

A palavra "único" dá a entender Que todas as fol.

m3S de sistemas de prestação de sarv i çc »édacc se dará at r aves

do Estado. üas ta forma a llvre aruct at íve Mio teria espaço

Setor de Saúde. antenaencs que deva ficar sob os cuidados do E~

tado a medicina preventiva por ser de ação básica de saúde não

interferindo em sua plenitude, como está propondo na es s rs tên 

cia médico-hospitalar prestada pela iniciativa cr ívede •

CONSTITUINTE NAPHTALl ALVES DE SOUZA

EMENDA lP17062·1
fi CONSTITUINTE N.PHTAL! ALVES DE SOUZA

fi PLENARIO

EMENDA SUPRESSIVA

Su~rima-se da redação do item XXI d.o Artigo 158,

do Projeto de Constituição a expressão • "por solicitação do

Primeira-Minis t rc" •

Inciso VI _ Suprimir o seguinte •

Com vistas a criação de uma ordem interna~ional.

Sala das sesaões j ee 13 de agosto de 1987
JUSTIF'!CATIVA

JUSTIF'ICAÇlto

CONSTITUINTE N~PHTA~I ALVES OE SOUZA Somos pelo regime Presidenciallsta, onde a figura

do PrImeirO-MInistro não existe.

CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

Sala das sessões,em 13 de agosto de 1987

c;,;~;;~!j
/DiV~~7ã!Jf:J PLENAR!O

EMENDA lP17063·0
tJ CONSTITUINTE Ni1PHTALI AlV~~· DE SOUZA

EMENDA SUPRESSIVA·

,u.M.lUITlP o.~~o

\

f!l PLENARIO

EMENDA lP17059-1
t: CONSTITUINTE NAPHTALI Al;~~· DE SOUZA

As alterações propostas ub j e t Ivara a adequação dos
textos a uma melhor técnica.

SugerImos a supressão de alguns textos por ccns r

decã-Los inócuos, ou Iltópicas, infr::t-co:.onst!tlJ':J.onais

CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO E MARLUCE PINTO

EMENDA lP17056-7

DOS DIREITOS SOCIAIS

Art' ).}_ Inciso VIII

suprima-se o parágrafo 32 do Art 349, d~o projeto de

Constituição. EMENDA SUBSTITUTIVA

Substituir a palavra proporcional gc r correspo.!!.

dente;
'3

Art. Jk - Inciso XV - TEXTO SUGERIDO

"Duração de trabalho de oito horas diárias red!;!

zIveis, mas só prorrogáveis nos casos previstas en lei"

DOS DIREITOS COLETIVOS

I}
Art )1l'" - VI. "a" TEXTO SUGERIDO

:: ii.as s.ínorcacos e aseccracões em geral, é recE.

nheclda a faculdade de requerer ao Estado Informações so-

bre planos e programas re tac.ícnedcs com os setores de suas

respectivas atividades, bem como a exibição dos documentos

JUSTIF'!CATIVA

O presente artigo é da cc'sce tênc re de Lei Ordinarla.

Além do naís.e livre inicIativa fica sujeita ao arroítno por pal. I
te do poder pút>lico, dependendo. inclusIve, do capricho do ti tu -

lar da Pasta responsável pelo Setor.

Sala das Sessões, em 13 de agasta de 19871

CONSTITUINTE OJAf'HTAU ALVES DE SOUZA

Substltua- se na r-edação do caput do Art 147, do Pr.2.

jéto de constitulçl:lo a pessoa ao prine1I:o-Ministro pela do Presi 

dente da Repúbllca.

JUSTInCAT!VA

Somos pelo regime Presideneiallsta, onde a figura do

Primeiro_Ministro não existe.

Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1967

--CONSTITUINTE NAPHTALl ALVES DE SOUZA

EMENDA lP17060·5
ê' CONSTITUINTE NAPHTAL! ALVES OE SOUZA

correlatos.
1*

Art y _ VI _ "b" "c" "e" "a" ~ SUPRIMIR
11

ArL )$ _ VII- "d'' SUPRIMIR I

Art.)} _ IX - "a","b" - SUPRIMIR

JUSTIFICATIVA

f'l P1 ENARIO

..~u•• o/n~""olt",oo~'"ia --,

P;;;;~~'õO"J

fÇJ~~7ã?J

EMENDA lP17064·8
I'l CONSTITUINTE N'PHTALI ALVES OE SOUZA

(!J .1 ENnRTO

Q:I~~:;=J

tJ!.V:~7UJ

As alterações propostas objetivam a adequação dos textos

a uma melhor técnica

Sugerimos a supressão de alguns textos por considerá-los

inócuos, ou utópicos, ou infra-constitucIonais.

EMENDA MODIFICATIVA

na-se ao item I, do Artigo 158, do.Projeto de

Constltuiçilo, a seguinte redação:

ArLlS6.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se do item I. do Artigo 123 do Projeto

de Constituição a expressão: " ou do Primeiro-Ministro".

EMENDA lP17057·5
fl CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES oa SOUZA

I _ nomear e exonerar os Ministros de

Estado

JUSTIF'!CATIVA

JUSTIF'ICATIVA

Somos ?elo regime presidencialista, onde a fi

gura do 19 Ministro não existe.
Somos pelo regime Presidencialista, onde a fi_

gura do lQ Ministro não existe

EMENDA SUPRE5SIVA
Sala das sessêe's , em 13 de agosto de 19B7

supr rma-se a aIInea !!, do item rr, do ArtIgo 265
Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1987

do Projeto de constituição. CONSTITUINTE NAPHTALí ALVES DE SOUZA CONSTITUINTE N~PHTALl ALVES DE SOUZA
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EMENDA lP170G5-G
['J CONSTITUINTE NAPHTAL! ALVES DE SOUZA

P<•• .l••O/CCW••• lo/IU" ••'II'"

P' ENMIO

rr;;~~:~;=J

l§J~'UPJ

JUSTIfiCATIVA

Somos pelo regime Presidencialista, onde a fi

gura do 11;1 Ministro não existe.

IX _ todo projeto econômico pública ou privado deverá dest!
nar recursos para atendimento das denandas sociais que
posjsam decorrer de sua implantação

_ as ccnquí.s tas tecno16gicas e au t.emaç ãc não prejudica
rão o direIto adquirido dos trabalhad~res.'\

JUSTIFICAÇAQ

CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

Sala da;s Sessões, em 13 de agosto de 1987

,.,,----------"""·""'''0''----------

l"r;~~"~

rruJiíâEJ
..U~•• '~/C.~lS'h/.".C~w,.,J~, ~

Ao proposta reconhece e asse-gura, os direitos fundall'entais dei
uma existência humana digna, a subordinação do i.nteres s e inoividual OU

I
particular ao social ou coletivo, a igualdade essencial de todas, não
obstante as suas diferenças individuais, e, por via de conseqvênc í e ,
prevê os instrumentos indispensáveis à efetivação dos atributos e di
reitos declarados.

Emenda ao Projeto de Constituição.

Inclua-se onde couber,o seguinte artigo) ..v..o (~/J,../-/.,..LaJiij
"'" 74{+'...tc I zx: .

!'JPLENARIO

EMENDA lP17072-9 ••""
(:JCONSTITUINTE JOS~ QUEIROZ .----------

p-,;~~~~~;]

~W~MWIJ1Q _

EMENDA lP170G9-9
[:J CONSTITUINTE NAPNTALI ALVES OE SOUZA

r.r------ .LI~.b,o"~~"'l~/."••~~..,;:~ ~

EMENDA SUBSTITUTIVA

JUSTlFICATEVA

substitua-se no item VI, do Artigo 108. dl

projeto de Constituição a pessoa do Prlmeiro_Mfnlstro por

presidente da Repútllica.

figura do 19. Ministro não existe.

Somos pelo regime Presidencialista. onde a

Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1987

CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se do § 11;1 do Artigo 122 da Projeto de

Constituição, a expressão "por solicitação do Primei'to_l.t,ini~

tro".

"Art ••• , - Os filmes cinematográficos e de vIdeo, nacionais

8 estrangeiros, para exibição em circuito ccnercf ej , ser-êc classlficà

dos por faixas etárias, por um Conselho Comunitário Nacional e suas s!.

ções estaduais, insti tuIdas em lei."

JUSTIFICAÇAO

EMENDA lP1706G-4
l:J CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES OE SOUZA

ê' PLENARIO

r;:;~~';]

(Çj'~:LJ

JUSTIFICATIVA

Somos pelo regime Presidencialista, onde a fi

gura do 112 MInistro não existe.

A programação dos filmes exibidos em circuito comercial, pelo

papel que exercem na formação e definição de valores e ccs tumes , não

podem ficar alheios ao controle democrático permanente dos cidadãos.

Numa sociedade democrática é fundamental a participação e re-,

t Iva da comunidade nos mais diferentes aspectos da vida social.

EMENDA SUBSTITUTIVA

Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1987
EMENDA lP17073-7 ••••-------r r;r-'p..F.L.. ----,
(flCONSTITUINTE JOsE QUEIROZ _----.J c, _J

CONSTITUINTE NAPHT~LI RLVES DE SOUZA

: A' g~;a~ti~ da di;~it~ exci~~i~o d~' v~t~' par~ ca;gos dei
direção de ent r dades oesccr tave , de âmbito Ieoe r a I às
federações es t aduaa s e às es socrações pertrcícer-tes da
Divisão Principal do último cancecnatc nacfc-rat , e de
âmbito estadual, às assoe i.ações cer t rc rcantes da nívr
são Principal do último canpeonato estadual -

F!rL"':J
~õâJ4

.u~•• 'O,ccu,...=,.u••~~,.,""' _

EMENDA MODIFICATIvA
DISPOSITIVO EMENDADO' ALINEA "CU DO INCLSO I! DO ART 265

A allnea "c", do j.nciso r r , do Art. 265 do Projeto de const!

tuição passa a ter a seguinte redação.

JUSTIFICACAD

Essa proposta procura assegurar o papel do Banco do Brasil
como agente financeiTo do Governo Federal no fomento às atividades eco
nômicas e sociais. -

"P.rt •. - O Banco do Brasil S A é o a-gente financeiro do üoves
no Federal nas áreas da produção e do ccmérc í o , ficando responsável pê
lo r epa s se de recursos dos programas oficiais de oeseovotvteentc e pe":"
la centralização e aplicação das verbas oriundas de Incent i vcs fiscais
e do reconhecimento de impostos

parágrafo único - As entidades públicas movimentarão obriga
toriamente suas verbas através do Banco do Brasil S A, que cuidará
de suas aplicações no mercado financeiro e efetuará paçemenecs e rece
bimentos "

Emenda ao Projeto de Constituição.

Inclua-se ande couber o seguinte artigo

TíTULO VIII
DA ORDEM ECONOr-lICA E FINANCEIRA

CAP!TULO 111
DO SISTEMA FINANCEIRO NACIÔNAL

ê1PLENl\ R10

EMENDA lP17074-5 ...., _
(lCONSTlTUINTE JOSE QUEIROZ

rni'C':J
tJ3oâ77J

3!li;
Acrescente-se o item IV ao Art ..J.W"

~9Z
Art.~ - São princIpios da legislação desportiva
1 - ••••••.•••••••.•.•••••••.••••• , ••..•
11 -......... •••••••••
In
IV

EMENDA ADITIVA 3g~
DISPDSIT1VO EMENDADO ARi;.IGO ~T

t'lPLENARIO

EMENDA lP17070-2
(JCONSTlTUINTE JOSE QUEIROZ'"TO'

JUSTIFICAÇAO

: O presente dí.spcsc tfvc foi ecea to pelo Relator da Subco'lli..§..
• são 8A _ OA EOUCAÇM, CULTURA E ESPORTES, Constituinte João cej non no
I Substitutivo (Art. 29), após ouvido em audiências publicas os na Ls va
~ r.teocs segmentos elo Desporto, tendo sido aprovado no Anteprojeto após
) votação plenaria (Art 27). Também aceito pelo Relator da Co~!..ssão T~

: rnática, ccnst i tuínt;e Artur da Távola(Art. 23) Elrbora não aprovado na ccmr s-
J são por orverçêocies em outras áreas, o dispositivo acima fo~ aceito por
, ccncenso , nos dois Substitutivos, assinado tanta pelos 37 corro pelos

26 Const,ttulntes e encaminhados a Comissão de Sistematização
Levanta em conta que o fundamental para a reestruturação do

desporto no Pa Ls , considerado paixão naca.nna L, é a organização acmi ru s
trativa das entidades dingentes eliminando as manipulações econõmicã
elas assembléias eletivas das confederações e federações cujos mt e ees-.
ses inconfessáveis e pessoais não tem qualquer compromisso con o pró
prio Desporto

Necessário se torna refrear tais "maquinações" e o comércio
desmcref í.aente nas efeacões para cargos de direção das ent rdaue s des-

portivas n~~tia:~i;ro~o~~ot:~~i~etnzeleitoralAncial para garantir a legit.!
midade aos dirigentes cuja autonomia defendemos.EMENDA SUPRESSIVA

Somos pela regime Presidencialista, onde a fi

gura do l!õl Ministro não existe

Sala das Sessões, em 13,de agasto de 1987

Art.12D ••••••••••••• .- •• •••• • ••••••

parágra.fo Onico : ceee privativamente ao Pr.!:..

sldente da República. ressalvadas as excessões previstas ne,!

ta ccnsta tutcão , a iniciativa das leis que:

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao parágra. fo único do Artigo 120 do Pr,2,

jeto de Consti tulção EI seguinte redaC;ao

CdN::> r.,I-A!INTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

EMENDA lP170G8-1 ] EJ--",'_•• --,
Ll:J_.!:C!l!ON!>Scr.rIUT:l!Ul!INITTs.EJoN!!lAPElH!!TillAL..II_AO!'CLVt;ESLJ!JDE'---"SY!OU'-'ZJiA . Lf.MQJhQJL.I

0------ ,..~.. "~~u'U.;~,...I.~~II.1>------ =:J rr;;-7o'~

~ENARrº - -

•

.suprrma-se no item I do Artigo 112 do Projeto_

de Constituição, a função de Primeiro~Ministro

JUSTIFICATIVA

Somos pelo regime Presidencialista, onde a fi

fura do l!õl Ministro não existe.

Sala das sessües sem 13 de agosto de 1981

CONSTITUINTE No.PHTALI ALVES DE SOUZA

fI'T~,,""Tl"C.;io

EMENDA SUPRESSIVA

1oU>

Suprima~se no caput do ArtigoYd~ Projeto de

constituição a pessoa do Primeiro-Ministro.

r.r- .LEU."".=~'IIl:~/I"".~~'..i<l, ~

r;r--------""'".,,"'"",-------
Emenda ao Projeto d~constituição.

Dê-se ao Art 332 a seguinte redação

TlTULO IX
DA ORDEM SOCIAL

CAP!TULD I
DISPOS!ÇOES GERAIS

"Art. 332 - A Ordem Social fundamenta-se no primado do traba- I
Ih•• em busca da justiça social

- o trabalho é dever social e é eeseçcrecc ;s todos
justa remuneração,

11 - todos tem direito à moradia, ecucaçãc , secce , transpor
te, descansa, lezer, desperto e meio ene rente saenc i'"

111 - todas são amparados pe l a seaur í.csce s:::::;:, e tem di
reito ao usufruto do cem-esrar .50::1a:',

IV - a sociedade brasileira é p Iu r Lé t n í ca sac eeccr-t-ec roes
as formes de organização p r-ép r Las das -acees lrd!ç"lnas,

- a função scc í.at da ee terrudece , da cate co í oade. e da re
mUia é valor Fundamental, -

VI - ninguém será prejudicada nem pnvileg~adc en razão de
seu nascimento, etnia, raça, cor, sexo, acaoe , estado
cI"il, natureza do trabalho, r e Lr qf ãc , í cerrt Irrace sexu
ar , ccnví cções políticas ou rilosóficas, ni_iUlncia Sl!!
drce.t , deficiência de qualquer ordem e de Qualquer par
tleularidade ou condição soelal, -

VII - O exerc IcIc do direito de proprl~dade suecrolna-se ao
bea-est.ar da soc teceoe a ccnaer .... a'Ção dos recursos nat~

re í.s e à proteção do meio enmente ,

VIII - o Estado estimulará a participação popular em todos os
nrvef s da admf rtLs t r ac ão BYblica;

Art. 265 _ ê vedado à União, aos Estados, ao I:!istrito Federal

e aos Hunlclpios'

1 - •••••.......•••••••...

II - instituir imposto sobre'

e) • ••••••••• • •• ••••••••• ••••••••••••••••••• • ••

b)........... .. . .
c) o patrimônio, a renda cu serviços das entidades de previ

dência privada sem fins lucrativos, observados os requis.!,

tos estabelecidos ~ lei.

JUSTIFICACAO

A previdência complementar sempre desempenhoU importantíssi

ma função social, complementar ou supletlva dos deveres do Estado ê
fora de qualquer dúvida que as entidades fechadas de previdência pr!'..!

dA e as abertas que nãq tenham fins lucrativos desempenham funções do

mais alto interesse social, .... ez que ensejam, tendo como primado princ!
pio da eeurcece , a eanutençãc , quando da inativi~ade, de um nlvel d;

renda apro:..imado àquele conquistado na fase laborativa dos empregados,
por isso sendo pelo seu caráter de prevrcêncre complementar imune de
tributaçã.o.

{'!JPI..ENARIO

Emenda ao Projeto de Consti tui,ção

Inclua'-se onde couber o seguinte artigo'

TlTULO IX
DA ORDEM SOCIAL
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...To/.u."'"c.... ---,

CAP!TULO rr
DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇJ:io 11
DA PREVIDENCIA SOCIAL

"Art '" - A lei regulará a previdência privada sem fins lu
crativos com caráter ccep.tementar dos planos de, seguro social" -

EMENDA lP17079·6 ••". ,
l:J CONSTITUINTE: NAPHTALI ALVES DE SOUZA

~R!.!IQO - --'

p:r;~~~~;J

l'Ç;'~'87;;)

JUSTIFICATIVA

Somos pelo regime Presidencia!.1sta, onde a figura do

PrimeirO-Ministro não existe.

JUSTlfICAÇAD EMENDA SUBSTITUTIVA

A Ordem Social fundamenta-se no primado do trabalho. em bus-
o ce da Justiça sccref , a seguridade social objetiva assistir ao homem,

sobretudo Quando na lnatlv:dade, e a previdência complementar, em aten
ção ao princípio da ecuí.cace individual, enseja um nIvel de bem-estar
na inatividade equivalente ao desfrutado na fase laborativa.

5utrstitua-se na redaç~o do caput do Artigo 134,

do Projeto de Constituição, a pessoa do 1IíI MInistro pela do

fl~esidente da República.

Sala das sessões, em 13 de agosto de 1987

•
COf1T.ITUINTE. NAPHTALl ALVE.S DE SOUZA"

EMENDA lP17076·1
E CONSTIfUINTE N"."TALI "LVES OE sou," p-;:.;~~;]
~RrQ .., .........'CC.ffSlg/U:.g.,..1<I_--==:J tÇ;J·~~7;;J

JUSTIFICATIVA

Somos pelo regime Presidencialista, onde a f!g!!

ra do 111 Ministro não existe.

EMENDA lP170834
l? <ONSTHII,",. N"."'" T &I V"S DE SD'P"

f'I PLENA. ro
=- '..To/.".""~.{io

tS·;~~~;J

rr;;i~;J;J

EMENDA SUBSTITUTIVA

EMENDA SUPRESSIVA

Sala das sessaes , em 13 de agosto de 1987
Sutsstftua-se na redação do caput dõ Artigo 346

do Projeto de ConstituiÇãO, a expressão "único" por "Nacional".

Suprima-se da redação do §lll do Artigo 124 do

Projeto de Constituição a expressão : " e o Primeiro-Minis -

CONSTlTUINTE NAPHT"'LI ALVES DE SOUZA
JUSTIrrCATIVA

tro".

JUSTIFICATIVA

Somos pelo regime Presidencialista, onde a '1
gura do 111 Ministro n110 existe·.

r.r ...C•••,Of...,.IIO/.u••••••• lo

r ..,.",~It,(,,,;.O - __- __---'

A palavra "úntco" dá a entender que todas as f0f.

eas de sistemas de prestação de serviço médico se dará através

do Estado. Desta forma a livre iniciativa não teria espaço no

Setor de Saúde. Entendemos que deva ficar sob os cuidados do E~

tado a medicina preventiva por ser de ação t-âsâce de saúde não

interferindo em sua plenitude, corao está propondo na ess íatên _

cj.a médico-hospitalar prestada pela iniciativa privada.

EMENDA SUaSTITUTIVA
5ala das sessões I em 13 de agosto de 1987

CONSTITUINTE NAPHTAJ,.I ALYES DE SOUZA

subst.Ltca-se na redação do § 72 do _Artigo 134 •

• do Projeto de Constil:uic;ão. a pessoa do 12 Ministro pela do

Presidente da Repú"l1ca.

Sala das sessêes see 13 de agosto de 1987

•
C'i)>>sn~ltnE NAPHTALl A'-VES OE SOUZA

EMENOA SU8STITUTIV" ,.

.~"'''.'C.~,..iO/I~I•• ''''''. -_'

!" PLENA.,O

EMENDA lP17084-2
tJ CONSTITtIINT[ No.PHTA! T AI VES QE sOUZA

Somos pelo regime Presidencialista. onde a fi

gura do Hl Ministro não existe.

JUSTIFIC,llTIVA

p:;~;;.:GqJ

rÇ7~~~;;]

~.='=O=======:::=========:-~::::::=::;
=- ._......fC....lio/.~'.=.'.líO

EMENDA lP17077·0 ...,, ,
r: CONSTITUINTE NAPHfALl ALVES DE SOJZA

Sala das sessees , em 13 de agosto de 1987

$u!;>c-t-ltus-se na redação do caput dq Artigo 347

do Projeto de Constituiç~OI a expressão "único" por "Nacional".

CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

JUSTJflCATIYA

JUSTIFICATIVA

sceos pelo regime Presidencialista, onde a f"ig~

ra do 11;1 Ministro não existe.

EMEI'IDA lP17081·8
(li CONSTITUINTE NAPHTAL-'- ;~';ES OE SOUZA

r.r ...~m.n...".

EMENDA SUasrllUTIVA

;. palavra "únicl)" dá a efltender que todas as foI.

mas de sistemas de preataçãc de serviço médica se dará através

do Estado. Desta forma a livre iniciativ~ não teria espaço

Setor de Saúde. Entendemos que deva ficar sob os cuidados do E~

tado a medIdos preventiva por ser de ação tlás!ca de saúCle não

interferindo em sua plenItude, como está propondo na assistên 

da médico~hospitalar prestada pela iniciativa privada.

Sala das Sessões. em 13 de aços to de 1987

CONSTITUINTE NAPHTALi ALVES OE SOUZA

Su'='stltua-se na redação do § 211 do A~tlgl) lJ8, do

Projeta de ConstituiÇão a pessoa do Prime.iro-Ministro pela do

Presidente da Repútllica.

Sala das Sessões,em 13 de agosto de 1967

CONSTITU'INTE NAPHTALl ALVES DE SQUl:A

EMENDA SUBSTITU'rIVA

fJ PLENARIO

r.r .U•• _'c••,..ie/lu.....,•• iO ,

EMENDA lP17085·1 ..... -,
1: CONSTITUINTE NAPH1ALI A~VES DE SOUZA

Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1987

SOmOS pelos regime Presidencialista, onde a fi
gura do lQ Ministro não existe

JUSTIF'ICATIVA

P;~~'8~G;]

tÇj'~'8~

CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

~=!º~========:;;=======:~::~:::::::;

EMENDA lP17078-8

EMENDA SUBSTITUTIVA

Sut-stitua-se na redação do caput do Artigo 1330

do Projeto de ConstHuiçl:lo a pessoa "do Primeiro-Ministro" pe_

lã do Presidente da aecõortca.

CONSTITUINTE NAPHTALl Al.VES DE SOUZA

sutostitua-se na redação do ceput de, ArtigQ 350 d:J

Projeto de Constituição, a expressão "único" por "Nacional".

JUSTIFICA.TIVA

JUSTIFICATIVA

Somos pelo regime Presidencialista, onde a flg!:!.

ra d'J 11;1 Ministro não existe.

EMENDA lP17082·6 ••••
f!J CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

r.r .~t....O/CC., •••O/."••••,•• oo

m---------...~"""......"
EMENOA SUBSTITUTIVA

p-;:~;;;;J

[ITU!~~7'-7]

A palavra "único" dá a eqtenoer que tcõas as for-

mas de sistemas de prest9ção de serviço médico se dará através

do Estado. Desta forma a llvre iniciativa não teria espaço

Setor de Saúde. Entendemos que deva ficar sol" os cuidados d:J as-,

tado a medicina preventiva p:IX' ser de ação bás Ica de saúde não

interferindo em sua plenitude, como está propondo na aasLs t ê-tc í.a

médica-hospitalar prestada pela iniciativa privada

sala das Sessões, em 13 de agosto de 1987

CONSTITUINTE NAPHTALl ALVES DE SOUZA

substitua- se na redação do parágrafo 111 do Art. 133

do P'tojeto de Constituição, a eesece "do \l'rimeiro_Miro.istl:o" pela

dô 'Presidente da República.

Sala das Sessões, em le de agosto de 1987

CONSTIfVINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA
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Suprima- se da redação o item r do Art,· 345, do projeto

c1.e Constituição o termo "único".

EMENDA lP17086-9
l'-' CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

f'J PLENARID
ruwl"O';O~,,"l0/1""C.'''"'io'-- ,

EMl!NDA SUPRESSIVA

lTIJ'M~~';~;=J

fÇ/~~JEJ

JUSTIFICATIVA

Buscamos nôs Constituintes. através de uma Nova Carta

Magna aprimorar, atualizando. o atua! dispos!tiv,o legal às necess~

cedes do povo brasileiro. à presente artigo. como redigido. além

de não evoluir. restringe, de maneira gritante, os direitos daqu!.

les -cue , com di fIculdades de sustento pr6prio e da família se vêm

envolvidos, muitas vezes, involuntariamente, pelas malhas judi_

ciais,

Da;[ a nossa Emenda com a redação proposta.

Sala das sesaões , em nade a.gosto de 19B7

CON5TAINTE NAPHTALI ALV~S DE SOUZA

EMENDA lP17093-1
lTI--tõ;sl"i1ü'WTEJo:.-c-;Gr~Ac~o-rÊ;~~;;:;-------~- o, lo} ~r~:':,; __ J
liJj'LL~,Ú\-IO---- -- ruh....p'~"u: •• ~H""'Oh....lo_____ u~ _._, (~/;-7')~~;]

EN~:::Ju::::;:~:;~ -------------l
ao art. 368 .. que passa a es te fon,a.

" Art. 368 ~ A partlr de se s s unt a e c t nco anca
do vdade , todo Clclatl5;. independentemente de prova de r-ecnlh-ment;o de
ccntr-tbutcãc para ü 5egundade Soc t a l e desde que não ho s sue outra fonte de
renda. fará jus ã per-cepcãc de pensão uense t que lhe proporc.ione c.ondl
~ões bãslcas de vida e que a l e r regularã." -

JUSTIFICATIVA JU5TIFlCATI VA

Devemos lutar por ree r ir-ucr- conduta e sent rdo
públicos adequados ao t eu t sl edo r e vê-lo como cons c tent i ae dc e ef e t t va

mente ocupado com a boa elaboração da lei. cuidando bcn de terras com;

este da destHlôção de uma remuneração que enaeae ao ldoso condi cão bã

~ (parece-nos melhor. sem dúvida. a expressão. do que condlci.io mIni
.!!!.!!), o que não se adnn t e que qualquer legislador vã fazer em a t end truen
to a este dt spo s r t tvc ccns t t tuc tona l , com r rxec ão dessa r-enunerucêo no
valor de um saj ãr tc-mmtmo , apenas. ou menos que isto.

pensamos que fica melhor fixar o pr tnc Iprc ora
sugendo na Lei f1agna e a lei or-d tnâr re regularã o demais.

[TI;;~'~~~;]

f:W'~;;;J

NDA lP17090-7

EMENDA SUPR~SSIVA

CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SO:JZA

f'J PLENARIO

=- ....U"'''QW....~'"U••QW'...l~

A palavra "~nlca" dá a entender que todas as formas de

sistemas de prestaç1:lo ge serviço médico se dará através do Esta 

do. Desta forma a livre InIciativa não teria espaço no Setor de

Saúde Entendemos que deva ficar sob os cuidados do Estado a medi

clna preventiva por ser de ação básica de saúde não interferIndo

em sua plenitude, como está propondo na assistência médico-hOSPl.

telar prestada pela iniciativa privada

Sala das sessões, em 13 de agosto de 1967.

•CONSTITpI,NTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

~DA lP17087-7
l" CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

l" PLENARIO

'UT~/."'''''''"l;I~

supr ína-se da redação da alínea ,ª-~do item I.do

Artigo 201 do projeto de Constituição, a pessoa do Primeiro 

Ministro~

JUSTIFICAílVA

Somos p.elo regime Presidencialista, onde a fi

gura do llõl Ministro não existe.

.UTO".S1",..çlo _

E~IENDA SUPRESSIVA

EMENDA SUBSTITUTIVA
Suprima-se o art 392.

Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1987 JUSTIfICATIVA

Sutlstitua_se na redação do caput de Artigo 351

do Projeto de Constituição. a expressão "único" por "Nacional"
CONSTITUINTE NAPHlALI ALVES DE SOUZA

," Por uma questão de sistematização estamos incluindo
os principios da legislação desportiva como incisos do ar t • 391.

Assim sendo pode suprimir-se o art. 392,
JUSTIFICATIVA

A palavra "único" dá a entender que todas as fo!.

m3S de sistemas de pres~tação de serviço médico se dará através

do Estado Desta forma a livre iniciativa não teria espaço

Setor de Saúde Entendemos que deva ficar sob os cuidados do E~

tado a medicina preventiva por ser de ação básica de saúde não

interferindo em sua plenitude. como está propondo na assistên _

I.ia médico-hJspltalar prestada pela inicIativa privada,

EMENDA lP17091-S
I? CONSTITUINTE NAPHTALI A'.VES OE SOUZA

(J PLENARIO
=- ..IT~/•••"''''••i~

tJ3,'~;~~;;;;]

t=»i~~M

EMENDA lP1709S·8
cons t r tu mtc José Ignãclo r er-r-clr-a

fi PLENKRIO
. ....oll•• ""<J~I~ _

EMENDA SUrRESSIVA

pr;;;~~·""]

-) cr;:';T/;;]

Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1987

r,r--- n..." .."'"n." _

•
CONSTITUINTE jN~PHTP.Li P.L'IES DE 5JUZJl,

EMENDA lP17088-S
PJ CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES OE SOUZA

PJ PLENARIO

es~'~;:;J

D3!'~ãUJJ '

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se da redação da alínea l. -do item I,

do Artigo 201, do Projeto de Constituição. a pessoa do Pri 

meiro-Ministro.

JUSTIFICATIVA

"

Suprima-se o art. 394 do projeto.

JUSTIFICAÇll.Q

rncluimas o artigo como inciso do art 385.para val,2

r í zar a função cultural do turismo.

Em razão disto, desnecessari,a a manu t enç ãc do artlgo

EMENDA SUBSTITUTIVA
Somos pelo regime Presidencialista, onde a f1

gura do llõl Ministro não existe.

substLtua-se na redação do caput dfl § 22 do A.!,

tigo 353 do Projeto de constituição, a expressão "único" por
Sala das sesaões sem 13 de agosto de 1987 EMENDA MODlrICATIVA

"Nacional" • _ Altere-se a redação do art 90, pela seguinte

CONSTITU!NTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA
JUSTIFICATIVA

A palavra "único" dá a e-ttender que todas

formas de sistemas de prestação de serviço médico se dará

através do Estado Desta forma a livre iniciativa não teria

espaço no Setor de Saúde Entendemos que deva ficar so!;'l

cuidados do Estado a medicina preventiva por ser de ação !;'Iás.!.

ca de saúde não interferindo em sua plenitude. como esta pro

pondo na assistência médico-hospitalar prestada pela iniciatl

va privada,

EMENDA lP17092-3
(J CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

PJ PLENARIO
=- TtU~,.u.. ,,' ..;iQ

EMENDA SUPRESSIVA

cr;~~~':;J

fui~~;u;J

Art 90 - Os proventos da Lna t Iv rdaoe serão revistos
sempre que se modificar a remuneração "dos se rv Icc
r ea em atividade. na mesma proporção e na nesee di!.
ta ês tenoer--ee-üo aos inativos quat squer benc~~clos

ou vantagens pos te r í crnente concedldas aos se rv Icc 

res em a b v idade ~

_ ncrescente-se um paragrafo un.l co ao e r t 90

§ ünt cc _ Ressalvado o disposto neste artigo, eM n~

nhum caso os proventos da inatLvIdade cederao ecce
der a reacneraçãc q~e o aposentado pe rceber ra se ea

tivesse em at Iv Idade ,

JUSTIFICATIVA

Sala das Sessões, em 13 de '\Qosto âe 1967

CONSTI~TE NA~HTALI ALVES DE SOUZA

suprima-se o item 11. do Artigo 2Q~ do Projeto

de Const1tuição~

o dispositivo visa a assequrar , de forma mais ampla,

a extensão aos aposentados de quaisquer beneficios ou vantagens
posteriormente concedidas aos servidores em atividade. alem da
transformação ou reclassificação, O parágrafo tem evidente i,!!

tuito mOl'alizante~

EMENDA SUBSTITUTIVA

r.r----------.U'~/.UITI'~Ç.~, ~

JUSTIFICATIVA

Somos pelo regime Pre'5idencialista, onde a fi_

gura do llõl Ministro não exfet e ,

pr;~;;~LJ

rr;;j"~;g]

EMENDA 1P17089-3
!: CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

Dê-se ao Art. 195 do Projeto de constituição. a seguinte

redaçl:lo: ,
Art. 195- O exercício da Justiça será gx:atul

to sempre que a parte não puder custear as respectivas despesas sem

prejuizo do sustento próprio ou da fam1lia,

Sala das sessões , em n de agosto de 1987

CONSTItUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA



J788 • Assembléia Nacional Constituinte

,-do Latada c da const:.ltuciollaliu.:ldc de lciG Ou atos normativo:> I un Lc Ls

paLs COlltrárlos il esta ConstiLulç50~ veúaüa LI ntt:'ibul<;ão de lCgltifll.:l

ção para agir a Ull üurcc órgão.

JUS'XIFIcr.'l'lVl\.

"Art 392 - A Icglslnç::io despOIt'ívn dnrâ prer~rêl1CIJ

desporto cducl1C1.onal. nJo prOS1SSJOnnl. c conceder-à

ccnr rvcs c JpOlO 'as mcmIcs taçêcs dcspcr t Ivas de cn<'lç~o

nnc rcne í , "

lT;;;~~~

tJ/3;;,~1
__ ~ u".""n"".~1a

o ar t , 233, 111 do proJeLO delineia mecanismos

de controle par-a Do defesa da Constituição I:sto.uuo.l, cuidando LalUuélR

da inconstitucloua.U.dadc ela lei ou 11\:.0 munj.c Lpu L perante a ConstiLui

ção Fcucral. Não esclarece, porem, qual seria o 'J.'r.lbunal cOlllpcLcntc,

nem a quem ficari.:l aLribulda a legitimação concorrenl:.e para a a..ão dl:,

reta, uma vez que c do 11;J..nisLórlo públlco não é e.ccruu.tvc ,

Nn fórmuln ora propoGLa, a maLéria 3cr5. tr<Jta

da D.:l.S Constituiçõc~ I:sto.duais, em obscrvêucau no prlncipJ.o federaLi

vo, 'vedada porêll'l a <l.tribuição da lagiLil'1ação pa ra ayir a-um iinrcc ór

9:50, em consonii.ncl.:l. com os Lcndênci;:l.s J.ncorpor.:tdi:::; pela ar t., 203 do
proJCll:.o.

EMENDA lP17098-2
DcõiiSi-"iTiJliiTEJõsEI GlIs"\CIOAFEn::n""""1.C:,'-----

EMErlOA 1l0DIrICATIl'A

ao art. 143., que deve ser deslocado para const].
tu r r- parágrafo do artlgo 138, espcc r r r ceaent e passando a ser seu § 4Ç

.rus ct I'rccr rva,

A p rcva são cons t i ruc i cnm sobre J Icg rs I a ç.Io

dcspcr t rva é importante - mas o texto do art. 392 deve ser cp r i mo

rado, com 1Jlnltnç5o do seu conteúdo no que ê Iundancntn'l . p rc Ic 

rênc ra co desporto cüucacacnnt e ancent.rvc às crraçêcs dcspcr rxve s

brn s r Ic r ras
Não se justlÍ1ca daspor sobre a existêncu,0r.

ganJõ:ação c Iuncrcnancncc das cnmdadcs /ussccruçõcs dcspcrtnvcs ,

Já ob j c to de normas no ar-t , 17 (lI).

EMENDA lP17102-4 _
fl cons t i tu tn te Jos, Ig";,,, r err-elr-a

EMC/{OA AUITIVA

Acrescente-se o ac gu rn te, ao 1. t cn lIdo § 19 do

art. 257, do Cap Lt u l o I (Do s i s ecma Tnbutiino Nac Lcna L]

"11 - dcscnvo Ivmcntc sêcrc-cccnônncc cqua Lrb rndc entre

os dt Ic rcnt ce regIõeS do l'u Ia "

I:.NCNDA ADI TI vfi

Acrescente-se novo tcx to no do a r t , 369, do.

Seção n i ( D:J ASSIStêllC1:l SOelol) do Capítulo til, do TItulo 1\ •

\'01110 segue • ,

"Art. 369 : J'Lcam í.Ivrcs do ccn tr rburçêcs pa r.i a Segur.!:,

da ele SOC1.al as ms e r turçêcs bcncraccnecs de ass.rs tênca a

scc ra I e as entldoeles ela p'Tevl.elênqa p r rvuda , sem rans

lucrativos, que atendam às c:ngênclos da Ic r ...

JustlflcatlV:l.

l'crsogullll}O a ldéla de slcrllll t1 r a atuoç:io U<lS

entldau(}s de l'revlelênc13 pr ívadc , sem rms tuc rc t rvcs , e rcccnhcccg
do que t aa s or~3nlZações prestam SCTV.1ÇOS -e tcvantcs ã coml11l1datle

sem fIto outro que 1130 o de, em r-c g rmc de ve rdudc i rn cooperJç:;'o. 4

l.omplemcnt3r a 3ÇdO do poder PúbllCO, sem ônus pa re cs tc , e que pr,g,

pomos a mctusêc , no bencEfc ao da exctusêc de contnbulções par-a o.

Segurl.dade soc rat , dcs s as cntuladcs pnvadas,

Já p repuse rumcs En-cnda no nr-t 335, acrescen

tando-lhe Ull llar5gr.Jfo 39 par-c pc rrm t a r' a ex15tênc1.3 de t31.5 cn::l
dados e, ago rn , as mcnnnos no bencríC1.o previsto no ar t , 369 ,

o quo consldcromos do mai o r j us t i ça c de toda eonvcmêncra SOCIal

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se um terctnro ltem ao § 1 9 do art.
257, do Capítulo I (Do Slstem<l Tnbut3no Naclonal). do Título VI!.

como segue :

f1-;;;~~~

fll5n'7E]
_ • ..u ..'o/<a~'.. .Ia/""•• u'U.la, __,

EMENDA ADITIVA

_________ • .UIO"ijU"...~.O

tJPLEN~RIO

EMENDA lP1710S-7
'J --- ------- ----- ••'~-----------,

rous t t tum t e Jose IgJlnclo Ee r r-e t r-a

.rus t i Ir cat i va ,

A prcp cs t.adc emenda ob j c e rvn ospcca Lrc.rr , no

re c t o do i tem li, do .u t , 257, do t-rc jc t.o , quo' o desenvot\llllcnto

desejado ê a S6CIO-lCO-':ONlCO - p01S a patuv rc ücscnvo rv i acnt o , lS~

latIa ou sômnhu , nada s agu r I'r cc ,

r- r~.~•• \D,CO .. I1~.ol.U.Oo..,•• .I.

Temos cp m i âc de que se i np âe o ce s t cc ceenec '

que suçar tuos , ccn s t der-a ndo que ê melhor a l.lat€na tratada pe Ln a r t t 

90 143 ee Projeto estar ms er t de na sequênc te dos G1S?OSltlVOS im c i e í s

que f txam coepe tênc i a do Tribunal de Contas ,
A seüutr da flxação das conpe tênc re s é que nos'

parece. no caso, ãever estar a deterllllnação dos efeltos de sentença e
l

de constltulÇão de titulo exe;utlvo que se pretende no Projeto - 2.,
dela qUe entendemos COrreta - para as deC1Sões do lr1bunal

\

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

- tu'a'J,,""'e>~.a _

(!-lENDA MODlrICATIVA

- Dê-se'nova redaçi:l.o ao art. 204. § 1'"'. alínea fie",
qual seja. "um terço, em partes iguaIs, entre membros do l11oi1,

têr!o Público federal ou Estadual e do Distrito Federal, e a!!

vogados, de notário saber jurIdico e reputaç~o ilibada. COM

mais de dez aoos de carreIra ou de experiência profissional a

" tual. indicados em Ustas sêxtuplas pelos órgãos de represef1t~
ção das respectivas classes".

_ Suprima-se. no art 189, a expre5slio "de carreira'

Ou"
_ Substitua-se, no art. 207, I, a express1:io "de prE.

tlca forense" pOr "de experiêm:ia profi5JJ.onal"

_ Substitua-se. no art. 212. § 2 Q • a e)(pcess~o "J.i~

tas tr!p1ices" por Ollistas sêxtuplas"

JUSTIrICATIVA

A Emenda visa a uniformizar os critérios atInentes a

particlpnçtlo dos advogados nos orgllos JurlsdJclon<llz, harmoni

zando os diferentes preceitos sobre a mater1.a.
<

EMENDA lP17ioo-8
['1--

~~

Inciua~ nas disposições translt6rIas o segulnte aE

tigo e seu parágrafo únic~l (n.A.ck PHA.5.<~.

Art.( .• ) Nos débitos de qualquer natureza das .!.E!ill.
tuições financeiras, em liquidação extrajudiclal ou
em falência. incide correção monetária. até o efetivo
pagamento. a partir da aplicação, contra elas. da Lei

6.024, de 13 de março de 1974. salvo nos casos em que

os passivos Já tenham sido pagos ou tenham sld,J obJ~

to de contratos de no' ação No rateiO do ativo não
haverá prererência. concorrendo par Igual todos os

credores.

parágrafo \Jnico - Até que lei nova regule a interven

ção e llquidaça.o de lnstituições fInanceiras. flca r!

vogado o artigo 18 da Lei 6.024, de D de março de

1974, aplicando-se a LeI de Falências aos cases supe!.

venlentes

JUSTInCAçllD

Trata-se je uma sugestão apresentada ainda ,ã CO'lllssão

Afonso ArInos, em 28.10.1985. pelo eminente Consultor Geral da

República, advogado Saulo Ramos. que adot,mos, CO,m aplnuso. pais

corrige preJuizo sofrido pelos cofres públicos e injustIça s.Q.
frlda por milhares de in...es~fs. surpreendidos por escânda -

los no mercado de c:aplt.p-l.< /
Esta emenda. se adotada, pagara uma g;:-ande divida

que os governos tê'll ~ara com a sociedade braslleira.

I"

.. 11 - saúde, educação 'c promoção SOCl.al. "

Em consequêncu. O' atual ltem I! P<lSS<l'T3 a itcm

111.

Justlf1catlva.

Cremos n5.o sel' poss1vel dCl.xar de conslgnar, ex

pressa e claramentc. no. ConstltulÇão, que <1 COl'ltrlbUIÇão trIbut5rJ.a

do povo tem, entre outros objetl.vos fundnment'als, o. rnlnlstrraçno,
pelo Estado, de condl.çôes de 5AOllE, de EDUCAÇJiO e de PRO'lOÇ~O SO-

CIAL. '

Esta I:menda Vlsa ã corrcç50 úa falta. que vlmoS,

na enut'leraçffo dos 1tens I c Il do § 19 , do art. 257~ do compror,ct.!.

mento das recel tas trJ.butiÍ'Tl.as em programas tão relevantes, cor.os

que agora sUgerl.rnos seJam apontado& com destaque.

EMENDA lP17107·5
I:J COOS"tUlIlt. Jos, Ig";ClO r.rr"r'

llJ P L E fi lf. R I O .uu.....'.a~'...Io'"...c... ,u ...

"' '11.a/.IU."r"'~1a, ---,

EMENDA AOITIVA

Acrescente-se novo item, onde couber, aos do art.

99 ( Das l'trib uições do Congresso Nacional), do Capítulo I do TI-

tulo V, COll'O segue :

•••• - cooperativismo e associativismo.

Justtficativa.

,- • .u'a/'"u'rlcoçia _

RedíJa-se, da forna que se segue, o ~ncJ.so I e o parágrafo Ulll.CO do
art. 207 do ~prOJeto:

"Art. 207 - ••••••••

I - um qlll.nto dentre .<ldv09'''cJos. com IIIDJ.s de de? Dnos de
pr<ÍtJ.cn (orcl1sc, e lnembros do MJ.IlI'>térlo PúblJ.co l"cc1l'
r;)l, ou local. com nal.S de êez anos de exercicJ.o,

ParágrafQ 112 - ltm todos os C.<lSQS, a nomeação será
prec:edJ.da de elaboração de lJ.sta tr:iplJ.ce pelo Tlabu
nal, a pi;l.rt~r, quando for o caso, de lJ.stas sêxtuplas.
organl.ZadaS pelos órgãos competentes da Ordem tJos AdvQ
gados do Bras::t.l e da Hl.nJ.stén,o Pública Federal ou lo
cal. conforme a hl.pótese."

EMENDA lP17104·1
l:J Conslllu lute Josê Ign5clO fel I ell'a I [:J-;~~~;~

l:>J P L E 11 -~ - .--1-0 - •.. ··-,···"'··"""'··....·----------1 J;!.J;~:~rl

- _. -- -.- -__ ....."".. " ... ç.a

LHI:NllA ADITl VA

Acrescente-se miUS um i tem sob 11'" II I - renume

rando os demais - do art. 347 da ScçJo I (DA S.\l}Dl), do Capítul~
11 do Título H. como scgue :

"111 - lmpl<lllto.r lnfra-estruturo. de saneamCnto b5s1CO, "

JustJ.IicD.t~va.

EJlIbora põSsa ser alegado que a matéria desta. pro

posta Já se encontre sub entendida no it.em IV (planos de desenvo..!.

-vimento ), na verdade, poréIíl, esta será a primeira vez quc;

ConstitUl.ção de nosso país consignará normas sobre apoio, ~neent!.

vo, ao cooperatJ.vismo e ao associativismo ( cf. art. 304 -§ 2. '

art. 325_§ 19 - v. Emenda ao art. 2S9, â parte).

Jls~.m sendg., é de toda convenIência que se fixe a

competência do CongressoNaciona1 para legislar sobre estas moda

lidades de ação comunit-ãria/democrãtica, que, meSMO envolvendo

em alguns dos seus tipos ou segmentos, atos finais de J:l'~rcância

praticam, precipuamente, atos de natureza social/educatliva.

EMeNDA NOUlrlCATlV,\ I 5UI'IU;SSIVA

___ IUI.""u"...~.a _____,

Modiflque"'se d redação do "caput" do alt.392

e de seus trcs 1 tens, exclUIndo-os OU suprim,1ndo-os do Capítulo 111

do Título 1'<. como segue •

ao art. 128, do qual se elimina a expressi:l.o ..~
tu!da", além do que se altera a expressi!o "E!!.~", que se

~verã~. desta f~rma:

_u.. a""n"'~.~.a _

"Art 128 _ Comissão mlsta do Senado da Republ1ca e da

Câmara dirimirá divergênda entre as duas Casas do congresso /la
cional na 8;provação de projetos. eliminada a prevalência da Casa

de orlgeml1,

EMENDA SUPRESSIVA/MODIFICATIVA

EMENDA lPl7108·3 .
IJCOflSTITUIIH( JOSE IGIlft.Clo--;eaRREln-A---------'

N5.o tem haV1do a de\'ldn :ltenção, com-o dcsto.que

tlUO o. mntério. tem merecl.do nos estudos clentíflCoS, do Est<luO par<l

<lS ôltlvid<ldcs pübl~cns de S<lncamento bõsico - que Cl.ltnm que <l po':
pulo.çno udoeça c venha a necessIt<lr de ATCNDIl-ltNTO l-ICDICO, de

HOSPITAIS etc" com gnmdc ônus' - o custo do atcndIn:ento/hosplt~

hÕ:<Içôo e os índices de resultados, nem sempre faVOrD.\eIs.

O saneamento báslCO deverla até meSmo ter pnma

Z1a, nas ações de S<lúr.!e' de conpe'tênclôl uól UIIJ.50, dos I:stados c dos
f.lunlcíploS - para retIrar o nosso p<lís da poslç50 esto.tístlcn neg.;!.

tl.VU em Mort.lllr1::J.c1c 1I1f<lnto-Juvenl1, [lo excnpl0,

Justl!lca-se. pois, <l emenda o'ro.proposta.

Embora possa parecer que o s.:tne<lIDento b;Ísico já

estcJ<l 111sentfo nos v5nas formo.:5 de ações de so.údc. prcnst,fs no

Projeta ( da art. 3,14 0.0 art. 348 ), ê de tocIo comeDI ente que o.

importantc fOlm.l tIe PRLvLNlR DOLNÇAS conste tIe modo c),prcsso no

texto constJtucIOl1<lI.

l;]-;;;~~--I

f:Jr;-7;0!

Se, acertadamente, do SuperJ.or Trl.bunal de Justlça (art, 204, §
lI!, c) partJ.c1par<Í o MinJ.stérJ.o PúblJ.co local, o "l\esmo dever<Í ocor
rer com referêncl.a aos TrJ.bunal.s RegJ.onal.s Federa:!.s, para os quaJ.s
mu).to Valerá a e).perJ.ência dos membros do Parquet da regJ.âo.

EMENDA lP17101-6
l;J ,~;;;, -r--;~;;; le-~~ ;-Õ...!Jl:'-;;;:'··~~;:;:-;;::-------l
li! P-l -E~-fínI-~-...·u.... /c.~,..h"u•• a~.. da



- Assembléia Nacional Constituinte e 1789

' •• rO/Ju.T"'••çia---.--------,

Plenário

Constituinte .rcse Ignácio Ferreira

JUSTIFICATIVA

Na verdade, em regra a ccns t í turçao não institui

cria, em regra, tão somente contem o permIssIvo para que, adia!!
te, na Forma apropriada o instituto ou o õrqão seja criado, por
exemplo.

vinculação ao Ministéno do Trabalho tem t rdo , notcrrament;e , um
desempenho que deixa muito a desejar

zntenoeecs .po í s , que entidade desta natureza merece
tratamento idânt co às demais criadas pelos empresários, no es
forço que estamos empreendendo de concí.Lier as diversas corrent;s

predominantes na elaboração da nova Carta Magna do Pais

EMENDA lP17117-2

PJ tJ---';~~~O~

1:J/$7~7W

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA lP17109-1

llJ Cons','u,"'e Jus; l,,,ó,,o rer-r-e t re llJ-;';'~O:~

[=IJT77J<:!J

Suprima-se a alinea IX do art. 233. nodificando a r~

dação do inciso V do mesmo dispositivo ,

V _ gxe-rcer a supervisão da investigação criminal

bem como requisitar atos investigatorios
______ uOTftIJUI"fl~.~h ~

EMENDA ADITIVA
JUSTlnCATlVIJ.

EMENDA SUPRESSIVA

lU'a/l1J.1l.1c.~la---- _,

Quanto à fusão dos dois dispositivos, trata-se de m.!

ra sistematizaçãu, el1min.lndo repetições e reunindo a matéria

num único i ic Lso , Cuida-se, também, de sup r Lnf r a funç~o de

correição do MP na PoHda ;lldiciária, que é atribulç<lo do P.Q. •

der ãudí.c.i ãr ro , -

cous t r tu m te Jose Ignácio ferreira fC;';~O;~

fl7i7'iill
OL••••'o/~.y.. 'la'lu.~a"'...a _

EMENDA lP17118·1

fl PLEHARIO

- Introduza-se. um novo parágrafo no art 115, numerando-o como §

21?, e renener-endc os seguintes:
1I§ 21? - l\. Comissão P~r1aMentar de Inqcérl tc , órgão da Casa re.!

pectlva e expressão do Poder LegislatiVO, são assegurados os mcs'sos poderes confE.

ridos ã autoridade. JudlcI5r1a, nos termos da ter ,"

- Dê-se nova redação ao atual § 20 do a r t 115, suprimIndo a e=.

\ pressão "que gOZiJm de poderes de Investigação próprios das autondades judtcl ar s"

JUSTIFICATIVA

A nov.. redação, que SJbStltui, em parâgrafo pró?r1o, expressiio

contida no corpo do atual § 20 do art 115. visa a reforçar as ce-rssêes ParliJmeE.

tares de Inquérito, sel lentandn sua natureza de órgão da Casa respectiva e C!'Xpre.!

são do Poder Legislativo, co- o objet lvo de garantir-lhes o pleno exercr.elo de

seus poderes, idênticos aos da eutcr rdade ..udlclârla, a serem def Lnrdcs em te r

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICATIVA

,',

AC:õcsc:cntc~se um artigo na Se'fão VII do üap l tulo IV do Tftulo V

do PrQJeto, com a redação que se segue:
"Art. - 05 membros do MInistério Pübl ico Federal ou Estadual

e do Distrito Federal poderão compor, -espect tva-eente , o Tribunal Superior Elelt~

ral e os'Trlbunals Regionais Eleitorais, nas vagas previstas no InCISO 11 do art.

220 e no Inciso 111 do art. 221."

E Importante que os membros do Mlnn;térlo PúbliCO, como já oco..!:,

re atualmente (cf. art. 53 da Lei Complementar Federa l nc 4D, de 14.12.1981), poE,

sam, com sua experiência na matéria, Integrar a Justiça Elel tora!, como acontece

nos demars setores do Poder Judiciário
O emprego do termo advog<ldos nos dr sposr tlvos a que se reporta o

_ texto proposto, ao Invés de~, como faz a VIgente Carta Magna (art 133.111),

.poderia gerar dúvIdas quanto ã possibilidade da participação dos membros do I\ll'll~
têrlo PúbliCO nas Cortes de JustIça em tela.

EMENDA lP171l0·5

l:J Cans','u,"" Jose IgnáCIO Per-r-eí re

r.T lu'o/~n."'~.çlO

tJ-;;;;~-)

fl/~7zJ!!J

EMENDA lP17114-8

['J Cons"'",n', José I,nó"o Fero e tr-a Ir;;;;~~

[:J737?!RJ

Suprima-se o art. 431 do Projeto que preserva a naci,2.

nalidade brasileira aos beneficiários de "grande natural1zação".

JUSTIFICACAO

Trata-se de emenda no mínimo inócua.

EMENDA MODIFICATIVA
EI1ENDA NODIFICATIVA

Os beneficiários do artigo deverão contar hoje, no m.!.

nimo mais de 90 (noventa) anos, se vivos forem.

o art. 393 fica com a seguinte redação:

Art 393 _ A lei assegurará beneficios fiscais para

fomentar práticas desporUvas.

ao art. 196, seu "caput", que passa a e-sta forma

"Art. 196 - Ao Poder JUdlC1ário são asseguradas

eut.cnome adT'llnl~triltl'Va e f mence i re ,"

Neste caso estarão beneficiados pelo direito adquirI

do, garantido no Projeto.

Pela supressão.

JUSTIFICATIVA

ao arL. 383. seu "cnput", que [1.:lSS.:l il CSLil Iurmú

"Art 383 - As empresas ccmer-c te i s , tndus t r te r s

e agricolas, têm deveres. nos termos da 1e1. para com o ens r no funda-"

mental gratu1to de seus empregados e das filhos de seus empregados. :

EMENDA 1l0DIFJCATIVA

üp tnamos que lns~rever-se na üons t t tu Jcâc que as

empresas "são r esponsâve ra'' parece assustador e, decerto. e desneces 

sâno

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP17119-9
f'l cons t í ru m te José I,nó"o Fer-r-er r-a

(li P L E fi 'A R I O OLI.u'.'ca..,.oia/.u"<o."d.

Com~ em r-erer-ênc i e aos outros - Poder Execut1VO
e Poder Judn;táno - pensamos, aqu t , que melhor expressa a e t tv i dade

desempenhada por este lrganlSmo es tr-u tut-e l do Estado a dencmtna câc fE.
der Lec t sle t tvo ,

De r-es-;o , e da t r-ad tcêo don tna nt e entre nós, se.!!,

do o nome, p-ex •• aco l h t dc .te ccns c i rur cãc vr gan t e ,

EMENDA ADITIVA

EMENDA lP17115-G
ê! Con5tHu,n'e ~Õ~E ~N;~;~~~----~tJ--;;;;~"'~

rc=---- -,u""";~ÉN;{~';~"""-------- ----] I:7i7;17,:]

EMENDA AOITIVA

As práticas desportivas não formaIs, aquelas que se

realizam na várzea, num canto de rua, com bola-de-meia, não

podem ser inc1uIdas neste artigo, porque espontâneas elas t~

}.~;~:i:~f~~~~:~:e - mesmo lmpossibJ.lidade de, pleitearem as ben~

JUSTIFICAÇAO

A sociedade p rec í sa organizar-se em todos os seus

n.íve í s e aqui é uma boa oportunidade para que tal aconteça.

EMENDA lP1711l-3
l:J Cons"tu",'e Jose Ign5c10 Per-r-ei r-a

tJ P L E N ti R I o rLu..'a/~~y,..lo/.o".ay.. sla

JUSTIFICATIVA

T~T~/JO..." •• çia'_- ---,

.ud.'a/~......;'a/''''.a..,..lo _

,
EMENDA MODIFICATIVA.

Pr e fer-uncs , de outro lado, que (l) a r-eter-ênc í e

ao sa l ãr-to educação - embora não pac r r i cado , e tnde , o caráter deste

encargo - venha ms cr t te no Capitulo do SISTnlA TR13UTl'iRIO e (2.) não

deve constar do texto da üons t t tui c âo que se está a cons t ru i r a f txa

ção da j da de (7 anos>' porem deixada esta defll"ção ã 'l e t or-dmãr-r a •

JUSTIFICATIVA

"Art. 424 - 'São reconhecidos aos índacs seus
di.rea tos sobre as terras que ocupam, sua 01"
aamaeçâo eccaat , seus usos, ccs tunes , lfii
guas, crenças e tradJ.ções " -

o mesmo efeito se obtêm com a fórmula que su-ierl

D1SpOSJ.tJ.VO Emendad.o ArtJ.go 424 (caput), do Pro.re to,

Dê-se ao vcaput'' do ArtJ.go 424, do srcoeee
de cone es ecacãc, a seçumte redação

rr7~~;O-""]
rr';-;';m

Tr rta-ae de matéria de peculiar interesse e
relevância específica, contida no bCJO éJ; proposta de- maior anpli

tude que já tivemos o ensejo de formalizar ao exame da ÂssembIéia ~b

cIcna.l Constituinte, ua qual destacamos o dí spos i t ívc em tela pi

ra constituir proposição autônoma

Insira-se após o ar t 312 novo dispositivo,
renunerandc.-se os demais.

Art 313 - Le I complementar definirá as
condições nas qua.rs o btular da propriedade territorial ~na

poderá ser compel1do,onprazo determinado, à sua utilização social

mente adequada,sob pena de desapropriação por interesse soc raj oh
je t rvenoo esse efeito, ou de .mc í dênc Ia de medidas de caráter trl
butário -

EMENDA lP1711G-4
tJ const1tui~s!:lGNÃci:~o FERREIRA

No artigo 310 incluir o inciso liA importação de p.!

troleo bruto e seus derivados, assim como de gás natural".

Renumerem-se os demais.

Acrescente-se ao art 337 um

JUSTIFICATIVA

A importação de petróleo e derivados já é monopóllo
da União exercido pela Petrobrás através do Decreto 53.337 de
23 de dezembro de 1963, de forma a otimizar as diversas fontes

~de suprimento, constituindo-se num mecam sgro valioso de _co!:!

tra-partida para promover o incre~ento e a diversificação das-

':-~xp-;;-rtaçi:ies brasileiras, seja ele metérIas-pr í.aas , -seja de. pr~

"tos industrializados, sendo assim altamente vantajosa para a

economia nacional.

EMENDA ADITIVA

§ _ O SENAR _ Serviço Nac a nna L de Aprendizarem Rural

fica equiparadQ, para todos os efei tos aos serv;'ços

Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAl e de

Aprendizagem Comercial - SENAC - subordinado à Conf.!

deração Nacional de Agricultura - CNA.

: ,

JUSTIFICAçAO

Em outra emenda, já defendemos a autonomia do SESC

SENI\C,SENAI, SESI, com) entidades que há lÕl,lJitos anos vêm pre~

tando relevantes serVlçOS ao paIs

A atual emendaVlsa a corrigir uma anomalia, em rel~·

ção ao serviço NacIonal de Aprendizagem Rural - SENAR - cuja

EMENDA t~ODIFlCATIVA

Dê-se ao "caput"do art 235 a segu~nte r.!:,

dação:

Art. 235·- E instituída a Defensoria Públl

ca para a orientação e a defesa,em todas as instâncias, dos Jur.!.
'dicamente necessitados.

JUSTIFICATIVA

A gara,tiê da ass1stêntia jud1ciárla ja se

transformo~ em Jarpntia de assist~ncia jurídica, in~c1ando pela

informação e orientação pr1-proc~ssuais.

aeta re-ae pelo texto apresen tado a palavra
"or1gJ.nár1os". Como consta do Art1go emendado pelo qual se reconhe
cem aos índJ.os os seus DIREI'I'OS ORIGINÁRIOS. A prevalecer o ArtJ.gõ
emend'!.s.~...... crJ.ar-se-á uma condl.çâo J.mpossível de J.mplantar, ou seJa,
a de abôl,1T a eXl.stêncJ.a JurídJ.ca do Branl de hOJe, ao mesmo tem

~~Dciu:R~~I~~~~~~1 com a s1mples promulgação da ConstJ.tuJ.ção, o E~

É ~nacredJ. tável que se queJ.ra uma Cons tJ. tUJ.ção
para regular e regrar a v1da de um Estado que ela própr1a destruJ.u.
pOl.s. como se sabe, os indl.os eram, quando aqu1 aportou Cabral, os
ocupantes e proprJ.etárJ.os do hOJe terrl.tóno nac10nal em toda a
sua extensão. Estes são os seus DIREITOS ORIGWÁRIOS. Devolver-lhes
esses dJ.reJ.tos corresponde a abo11r os llm1tes naC10nal.S e lnterna
CJ.ona1S do BraSJ.l e esvas1á-lo de toda a popUlação brasl.1eJ.ra, nãõ
índJ.a -

Estas razões tornam 1mprescJ.ndível a ace1taçâo
desta emenda para a supressão deseJada.
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PLENÁRIO

EMEI'IDA lP17121-1
I: CONSTITUINTE ÉZIO FEPREIRA

[.!l
r.r fUTfJ'.un".uo;la ---,

EHI::NDA SUPRE5SIVA
DJ.spOS1tJ.vq Emendado' § ãe , do Artl.go 306. do ProJeto

suprima-se do Projeto de cons taeuaçâc, o § 22,
do Artl.go 30G.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de daspcsa tfvo plenamente mspeneávei

de constar no texto cons ta mcacnea , vez que aos estados, murucdpacs

e ao üas tr-a to Federal Já é assegurada per-eacrpecãc no resultado da

exploração eccnômca dos recursos nuner-aa.s do subsolo em Seus re~

pecmvcs ter-r-i tôrucs , de acordo cem o que dl.spõe o ArtJ.go 52, 1.nc1;

50 XI, '§ 22, do mesmo Projeto. Ao con t r-êrac de proteger o mum.clp1Q

o daspcea eavc emendado contrl.bul.rá para tornar nai.s fraca a sua p~

eaçãc par tacapat íva no que for das trubuadc ao respectavc estado.

Estas as r-azões que aus ta racen a presente Eme,!!

üe i.r-a só abrange as nacaonaa s , uaaer- que uma empresa é necaonat
porque tem a mator-re de cepaeea votante e de poder dec i sór-ao per
tencentes a pessoas ôceuca ra.ades no País - como é o caso do textõ
do artlgo emendado - equaveae a aânu tar- que eapr-esas ~IÀO NACIONAIS
atuem no Brasll e por não serem necaonaas não tenham obngação de
cbdecer- as rcas br-eea re i ras Pelo texto apresentado com esta emen
da. todas as empresas ans tafedas no País são ccns rder-aces tlACrDuAIs.
não amporeendc que tenham o cepa teâ em mãos de es tr-ançea.ros ou de
br-es i rea rce , Ercandc , em deccr-rênci a , suae.i ces às regras das reaa
necaonars ,

Para algumas etuvadades é necessáruc que as em
presas tenham o cepa tar e o mando em poder de br-as'í Ie i r-ca , A estas
se dencmanar-á empresas de CAPITAL nacional.

São estas as razões que JustifJ.cam a presente
emenda.

EMENDA lP17125-3'

'Ul0'.U~""C"l;10 --,

Emenda substatutava

r.r----------1U 10I'./II111"UÇ,;:O- --,

Fmenda substitut1.va

-üê-se ao artigo 40Z a seguinte redação:

Ctmpete ao Pader Executivo outorgar e renovar ccncessêo.peredssâc e au

tor1.Zaçâo para os servaçcs de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Cabe ao

Congresso l\ac1.onal examinar o ato quando julgaI' conveniente.

S19 - Ocorrendo a hipOtese prevasta no "caput'; scaente a mamfestação '{

expressa do Congresso r."ac.lonalou o silêncio apÕs o prazo que a Iez frxar .dará

efeito ao ato de outorga ou renovaçio.

§ 29_ O prazo da concessão,pennissão e autorização será de dez anos

para as emissoras de radiodrlUsão sqnora e de quinze MOS para as emissoras de

Tad1.ochfus50 de sons e imagens.

S 3' - A cassação da concessão~nnlssão "'-iil-dependerá de

fi!M~~""~

fui'~WJ

EMENDA SUBSTITUTIVA

'l't'l'UtO Il - CAPfTULO UI

ART. 17 .. INCISO IV - ALtNEA M

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO À REFERIDA ALfNEA M :

M) - Nlo 5ERfi. CONSTITUtDA MAIS DE UMA ORGANIZAÇ1i:O SINDICAL DE

QUALQUER GRAU, REPRESEUTATIVA DE OBA CATEGORIA PROE'ISSIO

NAL, EM CADA BASE TERRITORI1\L. -

- os trabalbadores acima nominaàos Obrigam-se BJ.nda, intuito de

conservarem em forma ideal seu organ1.Smo (m.úsculos, cordas V2,

Ca1.5, memór1.a at1.va, etc.), a cu~dados espec1.ais com alimentação.

vestuário e outros, tendo inclusive que adotar háb1.tos de v1.da,

os quais eXJ.gem gra1)des -sacr1f.fcJ.os pessoais;

- esses trabal~!!ÕQr;;; têm aJ..nda limi.tado tempo para " exercíc~o de

sua carreJ.ra profissJ.onal, quando a elastJ.c1.dade doS músculos, a

flexib1.1idade e leveza do corpo ficam prejud1.Cadas; o enr1.gecit:'en

to das art:a.culaçoes: o envelbecJ.mento e 8 c::alosJ.dade das cordas
VOC8J.5, entre a.números outros sérJ..os problemas acentuados pe],o

avanço dos anos. dif1.cultam e até J.mpedem a atuação em espetácg

los, consequentemente, comprometendo a ativ1.dade prof1.ssional.

AssJ.m sendo, necessário se faz garant1.r a aposentadoria a esses

trabalhadot'es, quando em vJ.nte (20) anos de carreira, após gran

des sDcrifícJ.cs pessoais pela sua arte e em prol do desenvOI\l'l.ll:t"l

to cultural de nosso povo, Já não se encontram em condJ.ç'ões de

prosseguir no exercício de sua prof~ssão.

.:JUSTJFtCAC%:O

Uma enti.dade 5J.nd.1cal somente terá fdrça de representação,' quando

devidamente reconhec1.da pelo Poder Públ1.co. Esse 'teconheclmento ê
o que garante a atuação de dl.r~1.t~ à entJ.dade. •
A pluralJ.dade s1nd1.cal, stlrV1.ra tao somente para pulverizar o tl'ová,

mento S1.nd1Cal, para d.1vidlr os trabalhadores e, consequentemente,

dec1.são do JudicJ.ário.

S 49 - O Congresso Racional lnstJ..tuirã.cOllO orgão auxiliar para o das

posto neste artagc e no segcrnee,e Conselho Nacional de CG'lunicação,integrado pat-Lta

raaaente por representantes do Poder LegislatJ.\·o e do Poder Exectivo.

Justif1cativa

A p<ÍrtiC1paçâo dos tres poderes afasta qtlalquer posslbilldnde de vicib 

A representação popukar rrespedtnda ao mãxlll'.D.aperfeicoa ato de tal envergadura

EMENDA ADITIVA

TiTULO IX - CAPiTULO II - SECXO tI

ART. 356 - ALfNEA C

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAC:tO A CIT~A AlfNEA C

c - COM TEMPO INFERIOR AO DAS MODALIDADES AC1NA, PELO EXERCícIO DE

TRABALHO UOTURNO, DE REVEZAHENTO, PENOSO, DE coMPROVADO DESGA.§.

TE FtSlCO E E1\lOCIONAL, INSAW$RE OU PERIGOSO;

JUSTIFICACÃ.O

ausTIFICA:SE à adJ.ção de "COt-IPROVADO DESGASTE: FtSICO E E~IOCIONAL",
na redação da mencacne ãa alínea c, no sentido de garantir também aos
BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSES e ATORES LíRICOS, a justa aposE!ntadQ

rJ.a por tempo de ae rvaço reduzido, considerando-se que:

- os BÀtLARINOS,"cláss1.cOS e modernos, como os art~stas de inúmeras

funções CIRCENSES, andca.am a aprendizagem da profJ.ssão. aeeam .0
na grande rnaiorJ.a das vezes começam a exercê-la na mais tenra 1;dã

de e. a preparação uécnace e artístJ.ca para o exercic1.o da mesma

eXJ.ge extenuante trabalho d1ário; ,

- pelas pecul::Laridades dessas prof::Lssões cêmces, esses artistas

são trabalhadores os que a.s sofrem dnuaa tedo desgaste fís1.CO e emo
cJ..onal, quandO' não rJ.sco de v1.da, " ,. -

- os referJ..dos art1.stas, como 1.gualmente os ATORES LfRICOS (cantores

de 6p~ra). por força da necess1.dac:le de se manterem em plenas c0l!

ChÇÕCl;l para apresentação em cena, ::Lsto é, ao pÚblJ.co,

períodos de férJ.as, obrJ.gam-se a real.l.zar exaustJ.. VOS excrc!cios
dil'Írio5,

r.r----------1UfOUU.fI'ot:-.ç;:O

EMENDA lP17129_6
1

(l CONSTITUINTE FRANCISCO "OSTER

(:l

TlITlJ/IV1f1OlC"l;1o

EMENDA lP17130-0
tJ CONSTITUINTE FnANClSCO ';Ó';TEF{

I::J flENÁRIO

fC·;~~CJ

rr;;;"~--;;)]

Dê-se ao Artigo Li03 a seguinte redação:

Justif1.cativa

O texto e Mais explicito e melhor adequado ã 'reakadade brasafeura,

Neste dispositivo, enunciam_se os princípios fundamentais da política nacional de

coounicação. Destacawse inlcialmente, como já ocorre hoje, a necessidade da co,!!
vivência efltre o slst.ell'a estatal, público e privado na exploração dos serviços
de radiod!fusão A prioridade às finalidades educativas e culturais. E por ul

timo. o cc:rtCromissoda comun!caçao com a cultura nacional e regional.

.J..5TIFICATIVA

De-se ao artigo 403 a seftlll1lte redação :

A polinca naC10mU de cDllU1JJ.C3C'ão.nas iireasde :rad~ofusão e de outros meJ.O

eãetrêmccs degrmda em'âex.cbservarâ os segumtea mincíuios.

I - Completllentanedade dos sastenas pcbtacc e privado na concessão e explo

ração dos serviços de radiochfusão•

Il- Incentivo às fmalldades educ:ativas.artist1.cas,eultura1.s e ínfOIil'.ahvas

na esptcraçâc dos serviços concedidos.

III- Promoção da cultura nacional,em suas d1.Stmtas manl.festaçoes,estm1.llada

a reg1onalização da prcxfução cultural nos meios de ccncmeecãc e na pubhCJ.dade.

IV - Defesa do desenvojvamentc integral da pessoa e da sccaedaôa.da verdade.

da e1:lmmação das inJust1.ças,da mdependêncae econ&ouca;polít1ca e cultural do

povo brasileiro e da plura1l.smo l.deológico.

UI _ Promoçl:!o da cultura nacional emsuas distintas ma
nifestações, assegurada a reg:l.Onalhação da Pttld.!:!

ção cultural nos melOS de: cCl'lUnicação e na publi

cidade.

II _ Incentivo às fJ.nalidades educo:tivas, artísticas,

culturais e infc:-mativas.

1 _ Carplenentarledade dos srsteees público, privado e

estatal na conces::.dO e exploração das serviços de

radiodi fusão.

.]ustl.ficativa

e complementação óbvJ.a e;oortanto.prcsc1nde de qualquer JustibcatJ.va. O que é

áSlCO para a manutenção da feàerm;âo deve ser JI'.anbdo e resolndo a ~iV~1 federal.

IV _ Defesa do desenvolvimento integra! da pessoa e da

sociedade, da verdade, da elim!na~o cBs~.

da independêncla econômica. poUticàe-eultural do

povo brasileiro e dO plyralisl1lO ideológICO

ART. _ A pol!tJ.ca nacional de ctJr.'Uflicação nas érees esrá:liE.
difusão e de outros meios etetrêrücos, definida em

lei, observará os seguintes prdncíptos

Inclua.se entre as cO'!T.letcnclas da União

-Explorar dlretam~nte ou med1.ante c~cess50 ,permissão ou autor1.zaIi50"OS sen·l.ços

de rad1odJ.íusão

Leg1slar sobre telecOlT'11I'licaçoes,rnd1otUfusã'o.serviço postal e mfomátJ.ca.

&enda adlt1.\ l.\'8 ao art1.l:!O 54.

fi Plenário

EMENDA lP17126·1
l'l Deputado Antônio Britto

p:rp';~"'~

(lIij;;p71
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PLENÁRIO

da

Emenda Modlflcatl.va

Dl.spos1.t1.VO Emendado "Caput" do Art1.go 301. do ProJeto

Dê-se ao "caput" do Al"t1.go 301, do ProJeto de
Constl.tuJ.ção. a segul.nte redação .

"AR'i'. 301 - Consldera-se empresa de capltal na
clonal a pessoa JuridJ.ca constl.tuida e com sede
no País, cUJOS controles decl.sórJ.o e de c:apital
com d1.reito a voto esteJam, en caráter perrranen
te, exclUSlvo e incond1.cl.onal, sob a t1. tUlarülã
de dl.1'eta ou J.ndueta de pessoas físlcas bras1
leu"as, ou de éntl.dades de dJ.l"el to públlCO l.,!!
terno " ~

~ SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO : Artigo 427 e seus §§ 12, 212 e 3l2.

SubstituaM-se o Artigo 427 e seus parágrafos
1", 211 e 31l por outro de redação seguinte

"Art. 427 - A pesquisa, a lavra ou explor~

ção de minérios e o aproveitamento dos pote!!,
ciais de energia hidráulica em terras ind!g~

nas s6mente poderão ser desenvolvidos cOflfo!.

me normas definidas pela União. nos termos

da lei".

Embora soberana, a ccns ta tumce não deve negar
o Fato COII'O perru tnr- que conste do texto cons t a tuc ronaâ a nuí.ade
de. o que equrveüe a di aer-, a mexa.s eêncae aur-Idace dos atos que
estabeleceram e cr-aer-am os Estados, os mun:Lcipl.os e as prépr i es
f.rontelras do Bras1l? A permanecer o ArtI.go 426 no texto cons t i tu
cional estar-se-â negando a própna exãs tênere de um dos elemen
tos formadores do BrasJ.l, que é o seu terr-i eér-ao , vez Que se 1m
põe a r-etrccesaão, para os erea roe persequa âcs pelo texto do arti'
go emendado, até um es eémc an ter-i.cr- à formação do Estado bras1
rearo, o seae do aresa r , prcpr-iamente da to , -

O ArtJ.go 426, como um todo, mer-ece ser supr-ima
do. o que SJ.gnJ.fJ.ca abranger, essa: supressão. não só o "caputn
mas, por absoluta vancuração , também os seus parágrafos.

JUS T I· F I C A T I V A

nfspcsa tnvo Emendado. ArtJ.90 426, do srcae to,

supr-ma-se o Artlgo 426, do r-roaetc de cons t!

, ,Todas as empresas que atuem no Orasl1 dev~m ser
cons ...deradas NACrONAIS. Asslm se lmpõe que seJa porque a lel bras!

Estas as razões que Lnda cam a necess r dade de
aeea tação da presente emenda

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIfICATIVA

Quaisquer atividades econômicas em terras .Q.

cupadas pelos índios pendem de legislação ordinária de competencia

privativa da União, conforme dispõe o Artigo 54, lnciso".,XXIII.letras
1. e 1. . Além disso. reforça_se a autoridade da UnIão nessa matéria
- autoridade soberana - na medida em que passam ~ sua propriedade '

eXclusIva as terras Indlgenas. os recursos m.1néra.1s do suhsolo e

os potenciais de energias hidráulica. Tal como está, potanto. a r!!

dação do Artigo 427 e seus §§ não é s6 ociosa como redundante, s6

servIndo para gerar controversia na interpretação do texto constit,!!
clonal em prejulzo da pr6prla União e das comunidades indígenas. Qua.!!

to à propriedade da União sobre recursos minerais, potenciais de !!

nergia hidrâulica e terras indígenas • a disciplina está prevista

no Art. 52, incisos VIII e X.

A emenda substitutiva ora apresentada ar

rima-se no Art. 23,§ 2!:l, do Regll'nel'lto Interno da Constituinte.

EMENDA lP17123-7
[!Jconstitulnte t:210 fERREIRA"Q...•

m- 'CZlO/.U.'''.uçh ---,

m- ••U ...o/CO~I1IIo/I""CO"'"io ..,
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JUSf!FICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA/MODIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Acrescentar ao § 351 do Art 229 a seguinte expressão

r-.:;~"~

DV'~uPJ

JUSTIFICACÃO

ao ano. A cobrança acima desse 11mite ae.re conceituada co
mo crime de usura,punida, em todas as suas modalidades, nos
termos em que a lei determinar.

Art. 264 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I _ Exigir, aumentar ou reduzir tributos sem lei Rue o

institua ou lhe autorize o aumento ou a redução.

Dispositivo Emendado. Inciso I do Artigo 264 do proJe

to- de Consti tufção ,

Galbraith, em seu clássico ensaio sobre a grande crise de

1929 (The Great Crash - 1929) - Pelican aoox, pãg. 194 e segts), lis

tou a má e;>trutura bancária americana naquele memento entre as câncc

grandes causas do fenômeno que abalou o mundo.

Refere o Prof. Galbraith - vale a pena, chamar a atenção S2
bre o ponto - que a loucura dos Juros descontrolados e dos grandes lu

eras auferidos pelos banqueiros e possibilitados pelas necessidades:

dos credores expremidos pela recessão eeçuru-ae a própria perda de

segurança dos negócios, que levou ã dramática rutura do sistema e ao

colapso da atividade financeira norte-americana, cuja economia, como

se sabe, só veio a se recuperar e a se expandir novamen te cerca de

de~ anos depois, exatamente às vésperas da 2~ Grande Guerra.

Na crise eccnêmí.ce que nosso paIs vive haje, nada há de mais

dramático que a desarticulação do sistema financeiro pela prática

desassizada dos Juros extorsivo.!. A rede bancária não está apenas

premunindo-se contra a inflação. Ela, ao mesmo tempo que a inflação

vai quebrando o valor da moeda, procura auferir rendimento superior

àquele que seria Justo e retributivo do capital.

O parque produtor do país não suporta mais que tal procedi

menta se estenda no tempo. t: preciso limitar os Juros reais do seto;

bancário. Toda a comunidade está a exigir o controle pelo Estado do

custo financeiro. EXl.ge, também, que a atividade bancária seja consi

derada (pois assim é no capitalismo moderno) como função social 'IU;
interessa a toda a comunidade e ao desenvolvimento do país.

Tem-se arguido que o texto constitucional não ê próprio p~

ra dizer sobre a limitação da taxa de Jura real. Que a matéria deve

ria ser deixada à legislação ordinária. Tal argumentação não procede.

A Constituição é um texto que visa ao tempo de hoj e e ao tempo de

amanhã. O que se deve levar em canta, no momento de sua elaboração,

não é- tão semente. uma visão prospectiva, isto é, o que. deve vir

.!!!!E.. lias, também, aquilo que deve ser feito hOJe e -iâ ,

Eliminar a usura: pôr freio ao uso das disponibilidades do

dinheiro com lucros extraordinários: possibilitar a circulação da r!

queaa para gerar riqueza em benefício de toda a comunidade é regra

da mais alta hierarquia e da maior urgência. A via idônea para mand~

mento com tal propósito é, mesmo, o t.exto constitucional.

Há que se ter presente que quando, por duas vezes, se in

tentou entre nós e se fez concretamente a limitação dos Juros legais,

acama dos quais se chegava ao campo penal pelo crime de usura (Decr!!

to ev 22.626, de 7 de abril de 1933 e Decreto-Lei n9 182, de 5 de j!!.

eiro de 1938), o país vivia clima de excepcionalidade. EstávaJl'os no
Governo Provisório e no Estado Novo.

Aos que se detêm de modo tnccenee ou por malícia no insus

tentável argumento formal de que a matéria da fixação do limite le

gal dos Juros reais não ê de Indoke constitucional, ê bom lembrar que

a Constituição Norte-Americana, que agora vai completar o seu duplo

centenário, previu o porte de arma como direito fundamental do cida

dão americano (Bill of Rights, artigo 11). Jefferson e Benjamin Fran

klin sufragaram a disposição porque ela, ao momento em que foi escu!
pida, representava uma realidade correspondente às lutas pela inde'"

pendência e a marcha para o oeste bravia.
Que surJa, pois, na nova Constituição brasileira, urna nor

ma, como a que ora se propõe, capaz de frear a especulação q~e sufo
ca a economia, t.er como crime a prática da usura e garantir as pes

soas frsicas e Jurídicas a segurança de suas operações de crédito, de

modo a cperãQ ~interrompa o processo de desenvolvimento nacional!.
Que a regra proposta, urna vez adotada, sirva, de modo def!

nitivo, agora e para os tempos futuraS, a normalizar o funcionam~nto

de nosso sistema financeiro e tornar a mercado de crédito bancaria

sintonizado com sua função social de apoio à economia do país.

(JPLENARIO
r..- TUTON"S""O~;.,
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EMENDA lP17136-9

Art.12- •••••••••••••••••••••••••••••••••••

a ... •••••• • ••••••••••••••••••• :.••••
b _ Nenhum braslleito será extraditado, sal

vo o naturalizado, se a naturalização for

posterior à prática do crime que houver

motivado o pedido e se o delito for def!

nido como crime pela lei brasileira

Dispositivo Emendado. Alínea "b" - Inciso XII do Arti-

JUsnncp.ç~o

go 12.

A emenda visa permitir a revisão de decisões judi_

cí.aas , consumadas desde 1964, que a União, os Estados, o Distrito

Federal e os Municípios venbcm a entender como consubstanciantes de
erros judiciários, comprometedores do erário pública.

Será o caso de referir-se, a titulo de exemplo, en

tre outros, o caso da desapropriação das ações da eia. Paulista de

Estradas de Ferro, que poderá, a.ssim, nos estritos termos de novo
processo legal, ser obJeto de reapreciaçâo'pelo Poder JUd.iciário.

XXI - aprovar prevaemente , por visto secreto, a escolha

do Presidente e dos Diretores do Banco Central do Brasil e do Pre

sidente do Banco do Brasil, e deliberar sobre sua exoneração.

Suprima-se, portanto, 11 letra "e " do inciso 111 do Arti

go 108 do ProJeto de ConstitUição. -

A escolha dos titulares desses cargos é de tal impor_

tância que deve ser da competéncià do Congresso e não apenas do Se

nado Federal. -

JUSTIFICAcJ\O

JUSTIFICAC1{O

Acrescente-se ao Titulo das Disposições Transitórias
o seguinte arri.go} OV'ldL c.c:l<-L-~

"São :'!uscetíveis de reapreciação Judicial. no mérito,
as accee Judiciais em virtude das quais, desde 1964
tenham sido a União, os Estados, o Distrito Federal'
e os Municípios condenados a indenizar terceiros".

Adite-se ao Artigo 99 do PrOJeto de Constituição o Se

guinte .inciso:

Atividades de fomento, de qualquer natureza, não devem

ficar sob a responsabilidade e coordenação do Banco Central. Por

isso, nossa emenda propõe eejem tais atividades transferidas, num

prazo máximo de 90 (noven1ia) dias, contados da promulgação da ntl
va constituição, para as respectivas instituições financeiras
que se referem tais fundos.

Tambii!m nossa emenda determina que todas as atividades
que não são próprias de autoridade monetária sejam transferidas,

no mesmo prazo, para o Tesouro Nacional.

r.r------ 'LtM ..lO/co..,fJiol$lJIco..'u.o, ~

EMENDA lP17137·7
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EMENDA ADITIVA
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r.T------.Lrd",~/CoU'S'loISu.Cou".10

fÇ~~"OO:J

fui';fl7l

pr;:~~;'~

(Tlli'oã!ã7J'U"lUO/c~"'nlo/'~' ••llll'io,-------~

DEPUTADO IBSEN PINHEIRO

§ 2'

Art. 316 ._. Os propriet:árl ..s • armadores e comandantes de navios

nacionais assim C0l'10 dois terços no mínimo de seus tripulantes se

rlfo bras í tet rcs , devendo;no case de Pessoa Jurídica, a maioria

do capital pertencer a braslleiros.

§ 12 _ são privativos de embarcaçi'Jes nacionais , a neveqaçêo de

cabotagem nacional e parcela nacional da cabotagen inter

nacional, a navegação interior e as atividades pesqceíras,
salvo os casos de necessidade pública.

_ Somente poderão exmorar empreendimentos pesqueiras , na
vegaçlfo interlor e de cabotagem , as empresas nacionais

para estes fins constituídas.

f:J PLEN.l'iPIO

JUSTIFICAC1io

eee. - A taxa de Juros real mãxirr.êtl, ã data da promulgação
desta Constituição, será fixada aro 20\ ao ano, decres
eendo em dois pontos percentuais, a cada trilllestre;
até alcançar o limite má:dmo de 12%, Eaxado nesta
Constituição, dentro de um periedo de um ano.

Inclua-se o seguinte artigo nas Disposições Transitó

rias, do Projeto de Constitpição, elaborado pela Comissão de Sis
temaUzação) <t>Y>et<. GO<-(..~ -

Q)Servaldo...se, neste último caso. o disposto no artigo

189.

Dê-se ao artigo 315 do projeto de Constituiç~o a seguinte r-edação

suprimindo-se o Art. 316 e seus parágrafos~

TUT~N"'n"c.;lo,_-----------,

A propositura se deve ao fato de a redação anterior do Art 323 rã:l

ter contemplado a diferença existênte entre os diversos tipos de

empresas , explorando tipos distintos de navegação ,embora todos

sejam prccr.íet ãr tcs de embarcações nacionais.

Como exemplo, ternos a diferença de estrutura , calado , equipame~

tos de bordo e outros • entre os navios de longo curso e cabotagem

enfraquecer sua representatJ.VJ.dade e d1sso1ver sua força de eeâvan

dicaçiio Junto ao empregador e ao Estado, no que tange aos seus 1&

gítJ.mos anteeeesee e nocesaadedes ,
1\ unacaãeõe s:Lnd1Cal revela-se de sua J.mportânc1a quando prcpacd a

~ ceeeaeeae , por delJ.beraçâo dela própria, um mesmo caminho a -pc.!:

correr à luta em defesa de seus dJ.:rtu.tos e à conquista de seus JU~

tos enseaoe ,

A proposta tem por objetivo demccrat.rzar a Segunda rns
U.ncla da Justlça Militar, conferindo-lhe composição semelhante a

dos Tribunais de Justiça dos Estados.

r..- TUTOIJU"""c •• lo

EMENDA lP17133-4r DEPUTADO FERNANDO GASPAR';;

EMENDA lP17132·6

f!l
'~lIIUI~/Cou ...b/.u.cou,..b--------.,

(!J PLEN,l{RIO

PLENARIO

r.r f ...U;..."l'~~"\nte/'IlK~'".' ... ~

r;r '".TO/.U
I11r'O

•• i.O ---,

".,- 'UTO/.USfl"C•• i.o ---,

A emenda visa a permitir a adaptação das instituições

~;inanceiras ã f!xação da taxa real de Juros até 12% ao ano.

-~

V~~"':J

rç-7~'ã7ã7J

Art. 358 -

Acrescente-se parágrafo único ao art 358.

JUSTlFICAÇM

tulção

Dispositivo Emendado. Artigo 358 do Projeto da consti-~

A emenda visa deixar claro que o prIncipio da legalid.,!!

de não se restringe ao mero "estabelecimento" do tributo, ou melhor,

não se restringe à mera instituição do tributo. é preciso haver lei.

também para aumentá-lo; ou para redu'tÍ-lo, uma vez que a atividade
de arrecadar é vinculada e obrigatória para o Governo. Isto preserva

as prerrogativas do Congresso e a garantia do cidadão de não se ver

apanhado por aumento que não tenha sido autorizado pelo congresso No!

OOonal.

(BPLENARID

EMENDA lP17~40,7

\:J DEPUTADO JALLES FONTOURA

~ '~CH.0I0ICoU' •• ÚJ/.IJIC~Utl...

pr~;;;~~

I:ft/o~ffi)

..r,..\v
J.nclua-se o seguinte artig:9 no cap!tulo 111 referente ao

sistema Financeiro Nacional, do ProJeto de constituiçâo l elaboradop!!
la Comissão de Sistematização) ~c::«.- ~.

Art - As taxas de Juros reais, nelas incluídas comissões e quais
'1uer outras renunereçôes dJ.reta ou J.ndiretarnente referioê'as
a concessão de créd1.to, 'não poderão ser su~eriores a .12%

Nem todo crime justi ra.ce a extradição de qualquer pes

soa, max!me se braslleiro e ainda que naturalizado A lei do pais ro!:.

querente da extradição pode considerar crimes certos atos não defin,!
dos como criminosos pela lei brasileira, ã qual, por sua espontânea

adesão, ou quicá, como último resultado de asilo, o naturalizado ado!:.

riu para adquirir a cidadania e os direitos a ela inerentes. Nada

mais Justo que, ao se admitir extradição para crimes anteriores

como o que se desincentiva a naturalização coma f1.nalidade menos de

fensáveis -- a extradição fique restrita aos casos em que a legisla_

ção brasileira considere delito o ato motivador do pedido de extrad..!

ção. Há, pois, de ser crime pela lei brasileira e não há de ser ina

f.iançável pela mesma l/e~ Não nreenctndes essas condições a extradi

ção não deve ser conc/plda e o brasIleIro deve tr.r o amparo do s1st!!

--..!'!.!...J~ndic~ !Ia~ion_a;r__ . .a.".~IM.C_ ;/'.

EMENDA lP17138-S
(!lDEPU'I'ADO FERNANDO GASPARI;;"

r.r TlITfI/.UIJlf"l.u;i.~

EP;;;~

(lifiõ"EJ

JUSTIFICACK;o

O papel principal a ser exercido por WIl Banco Central

clássico é o de cuidar da polltica monetâx:ia e da fiscalização das

instituições financeiras.

Inclua-se o seguinte artigo nas Disposições Transit§.

rias, do Projeto de Constituição, elaborado pela Comissão de sis

tematização1 oY\e:(.(. ~6vl.. -

Art. - Todas as atividades de~fomento do Banco Central do Bra
si1 serão transferidas para o Banco do Brasil S .A. e
aenccs Regionais Federais, e todas as atividades rela
cionadas com o Sistema Financeiro da Habitação, para
a Caixa Económica Federal num prazo máximo de 90 (no
venta) dias, contados da promulgação desta Const1.tui
ç~. -

parágrafo Onico - Em igual periodo, o Banco Central do Brasil
transferirá para o Tesouro Nacional todas
as operações e encargos que não se relaci!,?
nem com as atividades especificas de auto
ridade monetária.

'LldOlo/co...".io/.UICOull.ÃlI---------,

EMENDA lP17134-2
[l DEPUTADO FERNANDO GASPARIAN
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parágrafo Único - Na contagem de tempo de serviço ,para
efeito de aposentadoria, é perrr;tida
a inclusão das contribuições pagas

regularmel1te e mensalmente aos instl
tutos de orevidências estaduais exi~

tentes no país.

................, _------,
.,,- 1U.OU."•• .,.;Io --,

JU5TIFlCAÇi'to

Vê-4e. a. Hgu..c.nte. Iteda.ção ao tIIL.t.lgo 418 do Pll.ojUI"J de
Conh.tUu~ção:

Ac.lte6c.en.te-6e o he.~tu.n.te Ltem XIV, ao au. 13, do Ptoi!f.

ee de. Conht..t.tu1.ção, Jl.e.nu.!II'eltando-<5e 06 hubhequente..s e o atual:

A lei atual que trata da aposentadoria discrimina

funcionário público estadual que deLxa o cargo, depois de vários anos
de carreira, e Ingressa na área privada. passando a ccnt r ítnn r men 
salmente com o !NPS Antes, ele contribuia para um instituto de pre
vidência estadual e, para efeito de aposentadoria. o INPS não recc 
nhece nem aceita as contribuições pagas ao Estado brasileiro, o que
é um desestímulo pari que o funcionário púlj}lco, que recebe mal do

Estado. deixe o cargo, em busca de metbcr reeuneraçãc na atividade
privada.

Na maioria dos Estados, existem leis estaduais Que

admitem, para efeito de aposentadoria, as contribuições que os novos
servidores fizeram ao INPS. Em suma: o Estado aceita receber o trab.!
lhador vindo da área privada e lhe garante o direito de incluir

sua aposentadoria o período Que pagou à umão , et raves do INPS, mas
a União não dá oportunidade para Que o servidor público estadual in

gresse no INPS, contando o tempo que contribuiu aos institutos est.!
duais, como o !PASSO, no caso do Estado de scf és ,

n O planeja.mento ódlll..c.llall., c.om b44e n06 pJt.(.IIC.Zp,(.O~ da.

pae.ll.ft.(.dade !.t.VIte. e. ll.eo6pono6á:ve.l, Ill:t d.f.gJl.l.áa.rie hUIilt'tlta. Co

no lLehput:o ã. v..c.da é: dec..l..sâ:o do C.a.6a.t, c.ompe.u.l1do ao

E/da.do coloc.al/. li rluPOd.(.ç.ão ria. .soue.ria.dc. xodos OÓ IIllUoó
palta. que. ae e e cúlI.e.i.to óe.ja exell.c..i.do"•

lUSTIFIC;\ÇÁO

o ltI!.t.tgo que pltctendemo6 mudalt C.OIll a. n.edação plLo'H'6.ta I

não a.tende a04 .ln.telteo66 u da populaç.ão bll.tto6"le..ill.a. V..izM oae 006

õlL~ão,s piibl.lc.o.& "podell.ão .tmpta.ntaJt p1t.0!llLama.s de ptane.J4mc.nto óam:f.
l.ta.It"••• é o tlfeo6MO que nada.. Pttlta. c.o/l.Jt.igi/t es s e e.quZvoeo e que.

a e óa.z nl!.c.u4iíJu4 a. pltuente. emenda.

"pagamento de c.oJt.lteção mone.tiíll.i.a. e ju.ltoõ de. mOJl.((. hobJt.e

o.s dé61...t06 .t1ta6aetú4.taJ,I/.

lUSTlfICA9ÁO

Ua.t.t:a6 veaes a6 dl.vida4 da..s l!.nlplI.Uah pall.a. C.01ll .oS e.u..s el'lplt!;.
gad06 4ã:o que..s:t.i.onada.s e o pagamento l>Õ é: c.on6egu.i.do, na jU6tl.ça •

Ao apli.c.açã:o de c.oAAeçâo mOlte:tálÚtt e jUIl.06 de mOita. .s061te 04 valOll.eh

dev"do e bem ac.e1..ta pela c.lct64l!. tltabalhadolttt.

Ac.ontee.e qu.e em eee o de a..tJtMO de haltiuoõ, pOli. exemplo,
04 btabalha.dOlleJ. niia lle.ee6em nada alêM elo l1alOlt a que .tem d.tltu.to,

l>~ qua.tqucll. ac.lLeõc..i.mo. A plI.uc.nte eme.nda pll.evê, entlLe O!lt:Jl.Oh c.a 

40".s. ee s e que n«a Unha nenhunr ampalto legal.

,JUSTIFICACÃO

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

o objetiVO principal da emenda é o de manter no AnteproJe

to as atribuições Já consagradas, de fOJ;ma genérica, nas últimas~

tituições brasileiras. Desde 1891, na enumeração dos poderes da

União, vêm essas Matérias sendo ccncenpãeôes ,

EMENDA lPl7149·1 ..... -,
(!lDEPUTADO FEIlNA.1IJDO GASPARIAN

m- .uftl,..n".,&o;Io ~~Ilo r

Inclua-se o seguinte artigo no Capítulo 111 referente ao

Sistema Financeiro Nacional, do ProJeto de ConstituiÇão, elaborado

pela Comissão de Sistematização! tO<-l.CÚ eo<-<--6.t-t.-

Art - t competência exclusiva do Congresso Nacional:

- legislar sobre matéria financeira, cambial e monetária.

r;,- ' ....'IUO'~O~lnh/sOI.O .. S'Io _,

JUSTIFICAÇÃO

Por delegação de poderes a..... o••"resso Nacional, o Preside!!.
te da República assumiu as iniciativas de natureza econõmico-finan

ce.í res , Substabeleceu, por sua vez, esses poderes delegados a terce,!,

xcs , Esses terceiros ,em sua fúria. legiferante, se excederam, e fiz~

ratT1 a inversão de valores em nossa estrutura legal. Decretos-leis

criaram impostos e empréstimos compulsórios, cobrados no d.ecurso do

prõprio exercício financeiro, quando a praxe, em todos os países ci

vilizados, é a cobrança, depois ele aprovação legislativa, no exercí

cio financeiro seguinte. Existe a preocupação de evitar-se a desest~

bilização dos orçamentos domésticos e do das empresas, pelo surgil:len.
to da despesa imprevista, como a resultante do imposto novo e do em

prést~mo compulsórlo. Vamos ã racionalidade, ao bom senso. •

A Nação ignora qual a massa de moeda nacional circulante.

seeem-se eeuesões com todas as características de clandesti:1idü.de,
não obstante o seu elevado custo social, porque, ao funcionar

imposto indireto, se torna, sem dúvida, um dos preponderantes fato

res do fato inflacionário O congresso Nacional, - c, portanto, o pg:

r
VO brasileirQ - prec~sa saber a quantas anda o País, e nada deverá

ser_feito em matéria financeira sem. seu acurado estudo e sua autori

zaçao legislativa•

A emenda em epígrafe tem o obJetivo de devolver ao CO'lgre§.

so Nacional responsabilidades que são suas

E';~Z-:J

[=fr;~;-;;:zJ

Ac.lte.l>c.l!.nte-.llc. o 6egu..r..nte Ltem ao aJl..t. 364, do PJl.Ojeto

de. Con4-t..r...tu..tção.

N40 bahta lI.e.sgua.Jr.da.Jr.mo.s c.s d.l.n.e.l.to.s adq!Lut-idol> pe.lo6 ex
c.omba.tente.s, a.shegulta/L-ltLu ou.tlt04 que c.onl>,(.dc.Jl.amo.& .tmpolttcmte...s.

nVI - Ac.umuia/L p1t.OVl!.ntoh de /LeÓ0Jtma c'om Oh gMadoó peta.

ttpohl!.nta.do1L}a do INPS e do .seJLV"ÇO piLbt.t.c.o:

VII - Pa.tente ou 9ltaduação e.m Jl.a.Z40 do .sol.do que hou 

VM l>.i..do c.on6eJÚdo ao lte60Jl.IIladoOl

JUSTIFICAÇÃO

"0 ttIIlpall.o ao!> do·e.nt.u menteu.,s, mediante pol1.tic.ah e pil.O
glttUlla.6 que a.,s.llegulI.em pa/l..t.ic..l.pação na c.omull"dadc., deSen-=

dam .sua. õaüde l!. bem e.&.talt, õe pol>.sZvel eM ,seu4 PltÔp1U.Ol>

tdlt.e.6, gaJt.antnm c.ond,(.Q.õe.l> ca~lta6 de v..r..da e ..r..nlpeç.am
tl.i.sc.ILU!l..r..naçã:'o e plLeCOnc.e.i.toh de qualque/t natuJl.eza fl •

Ac.J:.e4een:te-..se. Oh .se,gu,(.n.te4 .l.teM VI e. VH ao aJt.t. 476
lo PlI.ojuo de Con"stUu.tção:

'~&..OIO'COUlIS.o/S.I.O."'&tI .,

tJ PLENÁRIO

EMENDA lP17146·6
!!J ConU-U""nte JALLES FONTOURA

E;;';;;;~

rfti'~'8Jã7J

,....,'"""..". .-(.~

Inclua-se o seguinte ·artigo no capítulo III~erente ao

sistema Financeiro Nacional, ào ProJeto de Constituição, elaborado

pela Comissão de Sistematizaçio} 19v1cU. ecu-.bz".

Art - Compete ã União:

I - emitir moeda;
IX - fiscalizar operações de crédito, câmbio, capitalização

seguros;

tIl - ~~i~5~~res~~~~a~g:;~ma monetário e financeJ.ro, suas insti

IV - estimular a forma.ção de poupança e sua captação pelo sist~

ma financeiro;
V - definir medidas para garantir a poupança popular.

=-_o- '~U.OIO/~'''"sslo/s.,.eO.lI'io

EMENDA lP17141·5
(lDEPUTADO FEIlNANDO GASPARI;;o.

Aelte~c.ente-,se o 4egu.<.nte pa.n.iíglu:t6o 4'1 ao t:tU. 42J, do

PltOjeto de Con.st.f...tu.<.ç.tl'o.
::!USTIFICAÇÃO

.U.....,CU.S'!oI'....OO.", ... _,

fG,'~;~' :::J
[TW~~JEJ

lcsro/lllu",eoçb
~~t.:>

Inclua-se o seguinte artigo no Capítulo III eferente ao

Sistema Financeiro Nacional,yo ProJeto de ConstitUição, elaborado
pela ComJ.ssão de s!.stem~tização, o;:;..+dJ- c:..ou.Ql. ....

Art - :l:': competência exclusiva do Congresso Nacional:

- estabelecer as condições e litD.ites e au.torizar a emissão
de moeda e de títulos da dívida pÚblica federal, est.a
dual e municipal. ....

EMENDA lP17150-4
l!J DEPUTADO FERNANDO GASPARI;;/

Por delegação de poderes do Congresso Nacional, o Presiden

te da República assumiu as inic.1ativas de natureza econômico-finan

ceiras. Substabeleceu, por sua vez, esses Federes delegados a terce.!.

ros~ Esses terceiros, em sua fúria legiferante, se excederam, e fi
zeram a inversão de valores em nossa estrutura. legal. Decretos-leis

criaram i1llpostos e empréstimos compulsórios, cobrados no decurso do

próprio exercício financeiro, quando a praxe, em todos os parses ci
vilizados, é a cobrança, depoi$ de aprovação leg.1slativa, no exerc!
c.1o financeiro seguinte. l::xJ.st~ a preocupação de evitar-se a desest!!,

bilização dos orçamentos domésticos e do das empresas, pelo ~urgime!!

to da despesa illlprevista, como a resultante do iMposto novo e do em

préstimo compulsório. Vamos ã racionalidade, ao bom senso.

A Nação ignora qual a massa de moeda nacional circulante.

Fazem-se enussões com todas üs cüracter.í.sticas de clandestinidade,

não obstante o seu elevado custo social, porque, ao funcionar

JUSTIFICACÃO

" ao d..r..J!.lgente hinrú.c.al. e: galtant.uia. a pltoteção nec.u.s4

lÚ.a ao l!.XeJtc.Zc..i.o de hua t:ttJ..v.i.da.de, eõ.tabiUdade tempoll.[

lÚ.a no en1pJl.l!.go e. plt9.teção conbta. qualquell. tipo de v,(.o 
Linc..c.a, atem do ac.l!.6.so a04 loc.a..c...s de. tJl.t:tbalfLO na hua b~

.se .teltfl..<..tC'/t.(.al. de a-tu.aç«o 11•

tli-!e a 4e.gu..r..nte Jtedaçêio ã: le:tJt.a n6" do ltenl IV. do a.1t.t.
17, do Pltojuo de Con.sU.tui:.ção:

JUSTIFICAÇÃO

Não tem .senUdo c...r..t:all. apenah .supelt6.tc..r..almente Oh c.omplto
1Il.(Á,s0,s que o goveJtno tem po.ll.a c.om ol> de6ic...tentu 6.wlc.o.s e melttct.<.6
O pltojeto 6e aplto6unda muLto em quel>tõe.s que não melLec.em tanta. ate,!!

ç.ão, d~xando a de.l>c.obeJl..to Mpec.:to"s da ma...r..olL Jl.el.evânc...r..a.

"c.om ga1l.4nUa do aUlCZUo-adoção, .<.ndependentemente da

,idade do l1Ienoll. adotado 11•

"E galtant.tdo ao cônjuge hobll.ev.tvente, c.oll'panhun.o

c.ampanhe.{.lut (] (Lê.Jteda ã. penhãa, na eaJo de ma/t.t.e de Je
gUll.ado ou 4egu/tadan •

JUST1FICAÇÃO

JUSTIFICAçli~

o 11IlU.,s .tmpoJ:.tante. nehte nlOmc.ltto é: ut..tmula.1t a6 6am!üa,s
no 6el1Udo de c.on6egu-i1Ul106 o ma..<.olt núme.n.o de. adoçãeó p0.áhZve-".h •

Sendo ahh.i.m, ac.ll.c.d..ttaIl'lO.& que o aulCZüo adOÇa0 pode./tã. c.ontJÚblU!t. '

tno..unl!.lllelt.te paJta. alc.altçttltllrOh ta.l objeüvo.

EMENDA lP17143·1
('J Con";tu«te JAllES FONTOURA

PJ PLENÃRIO

Não podemo.s admi.:t..l.lL que altomat.l.cu ~omo atgtUlltu que::. ac.o!!.

.tec.l!.1II 4tualmente no PaZ.s, em detumen:to do povo blLa6-4.le.bw, .se.
peJLpetuem. E lnad.<.m..c..óh.!vel. que o cabeça do c.a.ltat, tHt ~ttlttl. da. e,s

P0.54, não :tenha d.t.lte.Uo ao Jt.eeeb.t.men:to da pell.Jão que lhe e dCI'-4. 

da., uma vez que. a 6ate&da c.ontubu.i. uma. v"da. .i.ntulLlt pttll.4 tt plte
v.t.dlneia. 60e..i.a.t.

N«o ll.eh-ta. drrvi..da de que I:t Jl.edaç.ão pIl.Opo.sta. pela p!(.eJ.ell.te
e.ttll!.nda e: IIra..u. ~ompteta, atendendo com ma..u. pltec..L.s ao a.s n.úv.(.nd.(.c.a

ç.õel> da dltea. .s.tnd.i.e.nl.. O pleno l!.XeJtc1c...r..o da CLt.i.u.i.dade a que l>e Ite

~eJte o tõplco tt.c..r..ma AÔ he admite Ae 6ol!.em Jtupe,itadoó todol> o.s a6

pe.e.t04 bd4.i.C.04 elCpUc.Uado.s.

imposto indireto, se torna, sem dúvida, um dos preponderantes fato

res do fato inflacionário. O Congresso Nacional, - e, portanto, o
povo bras.11e.1ro - precisoa saber a quantas anda c PaIs, e nada deve
rá ser feito em matéria financeira sem seu acurado estudo e sua au

torização legislativa.

A emenda em epígrafe tem o obJetivo de devolver ao Con

gresso Nac.1onal responsabilidades q-ue são suas.



Assembléia Nacional Constituinte e 1793

JUSTIFICAÇÃO

f=S:~"~"'~

fui~~JEJ
TUTg' .....""'C1ç.O --,

EMENDA lP17158-0
tJDEPUTAQQ lAI! GS FONTOURA

A experIêncfa tirada das últimas Constituições Brasi _

lelra, mostra que por falta de clara definição do direito adquirido

e suas ccnsequêncãas , surgiram verdadeiros absurdos de benefícios pes
soais e de minorias sociais como t-oje se vê com a mcrementacãc "do~
marajás", Que ferem frontalmente a igualdade e discriminl;lm uns pou
cos em detrimento da maioria absoluta.

JUSTIFICAÇ1l:0

Dispositivo Emendado. ítem C do Inciso XV do Artigo 12

do Projeto de Constituição.

Altere-se o Et êm C do Inciso XV do art. 12.

x - ••, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ressalvada a situação dos atuais titulares,

vitalícios ou ncneadcs em carãter efetivo

cu que tenham sido rever tfccs a titulares.

§ 12 - As serventias extrajudiciais. rescet teda a res

salva prevista no caput deste artigo, serão prQ.
vidas na forma da legislação dos Estados, do

Distrito Federal e dos Territ6rios, observado o
critério da nomeação segundo a ordem de classi

ficaçi:lo obtida em concurso público de provas e

tItulos.

§ 2R - Fica assegurada aos substitutos das serventias

extrajudiciais e do foro judicial , na vacância,

a efetivação , no cargo de titular, desde que ,

investidos na forma da lei, contem ou venham a

contar cinco anos de execício, nessa condição e

na mesma serventia, até 31 de dezembro de 198.3.

8 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

b - ..

xv - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
a - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
b - .
c - A lei não prejudicará O direi to adquirido, des

de que este direito não fira o principio ccns-,
titucional da discriminaçi:lo e o respeito a

igualdade dos outros. O ato jurídico perfeito

e a coisa julgada, só terá vigência após a pu

blicação e não ccmoor tarã exceções e não pede
rá ter efeito retroativo

Arf. 12 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - .

f'S"~;;"'~

5"~ãIã!J

tr;';;/~~:J

Wi"~BJ!7J

Emenda supeeesave

Nossa emenda busca, antes de tudo, restaurar a compet;n

cia do Congresso Nacional para tratar de matéria financeira.

.~.dfU(l/•• M,.. JO""•• O.' •• l:o' ~

EMENDA lP17154-7
l!J DEPUTADO FERNANDO GASPARIA~"''"

TlIl.'."STlfIC.çi.,- ---,

JUSTIPICATIVA

As atividades de ael'otevantamento" em suas d1-vel'sas
modaZidades" seja para uso cartográfico. geol.óg1-co. s7.smográf1o 
co" etc." constituem espác1-es do g;noro aerofotogrametr1-a. Depen

dem" cada uaa ma1oS. de sofisticados e d7.spendiosoo equ7.pamentos
de a1.ta tecnologia e dizom l'espeito" desde l.ogoJ tanto à sohera

n10a do pats em suas reZações lontel'naC100nalos,, quanto ao dosenvol
vimento econômico" pela pos:nbiZlodade ds e:rpZoração de seus re

CUl'SOS m7.nerais o htdrlocos. além de aspectos reZatloVOS à pl'Óprloa

segUl'ança nacional.

Tais ativlodades" atuaZmente" são e::el'Clodas pOl' en 
tos públ1-cOS e empresas prlovadas" que atuam mediante contrato" e
seus aCel'VOB constituem verdadeiros bancos de dados acerca do 
tCl'l'itório nacional..

Não pode a União abl'1or mão de sua competênc1-a leglos

Zati"lJa em l'eZação a etse s~tal 6 Ó impol'ativa a distin9ão~

a ntveZ constitucloona1." entre operadol'es nacloonais e estl'angeil'os.

Justifloca-se. pOl' outro lado" a autori:aação eZpl'8SSa do
Cong1'8SS0 Nacional para a atuação de entidades ou emp:resas e~ran

geil'as. a ser deflonloda em cada caso" quando o pais não dceponha 
de l'ecU"l'SOS materloais ou tecnológicos para o leVantamento aéreo 

que seJa neCeSSál'100 efetual'" condicionando-se. p0l'ém" a cláus.tla 
de reciprocidade em l'eZação ao pats de origen. em nome da equlodade.

I
Além disso, nossa emenda permite dar maior transparência

no relacionamento das Instituições financeiras e governa..nentais que

~ realizam a política econômica do País.

I

AOl'0sconte-se ao al't7.go 5 '.1" inc7.Bo XXIII" do~
pl'ojeto" a seguinte altnea.

nativ7.dades do a0l'0l.evantamsnto" oõeeroaâa a e::clu

Bividade nee s e eeeo», de entidades e smpl'esas naovonave , pÚbl.1o 
«as e pl'ivadas. vedada a atuação de entidades o empl'esas ee eeeu

goil'as" sal.vo nred7.ante e::pl'e3Sa autol'1ozação do conereeeo llacio 
nal" condicionada a cláusul.a de l'ecipl'0c1-dade. n

EHENlJA ADITIVA

~ME:NDA DE- PLENJ\~~~.. ,o'.OI.. nlollulcOM ...iO

'~I.i"'o/.o...,do/I~I•• MI1l"' _

-r,
Inclua-se o seguinte artigo no capítulo 111, referente ao

Sistema Financeiro Nacional, do ProJeto de Constituição, elaborado
pela Comissão de Sistematização1 """"'"clt.. c..G<.L~

Art - A execução orçamentária da União, bem como a emissão e co
locação de titulas da div!da púbhca, serão procedidas p~
lo Tesouro Nacional atraves do Banco do Brasil S.A., como
seu agente financeiro, vedado a este a utilização desses
recursos, salvo quanto a itens de despesas previstos no
Orçamento Fiscal e autorJ-zados pelo Tesouro para execução
por seu interMédio.•

r.r TUIO'.UJfI',C&Cig

TUTC/Jul"r"lçlc --r
Inclua-se o seguinte artigo no capítulo IIl eferente ao

Sistema Financeiro Nacional, do ProJeto de Constituição, elaboradope

la Comissão de Si5tematizaçãoJ~cll.. C(;Iu.~ > -

Art - e ccmpeeêncãe exclusiva do Congresso Nacional:

- autorizar e aprovar eMpréstimos I operações, accrecs e
obrigações internas e externas de qualquer natureza, con
traídas pela União, pelos Estados, pelo Ois.tri to Federal
e pelos Municípios e pelas el10tidades de sua adninistra
çâ.o direta e indireta, ou sociedades sob seu controle.

EMENDA lP17151-i
~O FERNANDO GASPARI;D.

rrr------ ,~cd.\~/CO"'nlo/aulCc..J...c, _

Por delegação de poderes do Congresso Nacional, o Preside!!

te da República assumiu as iniciativas de natureza econômico-finan

ceira. Substabeleceu, por sua vez, esses poderes delegados a terce!

ros. Esses terceiros, em sua fúria l/ilg":'ferante, se exceder-am , e fi

zeram a inversão de valores em nossa esegucuza legal. Decretos-leis

criaram impostos e empréstimos compulsórios, cobrados no decurso do

: próprio exercício financeiJ;;o, quando a praxe, em todos os países ci

vilizados, é a cobrança, depois d~ aprovação legislativa, no exercí

cio financeiro seguinte. Existe a preocupação de evitar-se a desest.!

bllização dos orçamentos domésticos e do das empresas, pelo surgimen

to da despesa imprevista, como a resultante do imposto novo e do em

préstimo compulsório. Vamos ã racionalidade, ao bom senso.

~ A Nação ignora qual a massa de moeda nacional circulante.

l!'azem-se emissões com toda~ as p~acterísticns de clandestinidade.
não obstante o seu elevado custo social, porque, ao funcionar como

imposto indireto, se ecma , sem dúvida, um dos preponderantes fato

res do fato inflacionário. O Congresso Nacional, - e, portanto, o p.Q.

vo brasileiro - precisa saber a quantas anda o País, e nada deverá

ser feito em matéria financeira sem seu acurado estudo e sua autori

zação legislativa.
A emenda em epígrafe tem o objetivo de devolver ao congre§.

ac Nacional responsabilidades que são suas.

JUSTIFICACÃO Dispositivo emendado.Art 17.5

JustTfTcatlVa

Emenda supr-es e rve

TUTO'."'",lç.-;&O,-- _

DTSpOSltlVO emendado' Art. 255

fS;:'''~~

fu/~~7ã7J
.~ld"'o'C~~I...I9'1".COMI..Jo, ~

o Brasil com sua ext.enaãc fabulosa possue todos os ti
pos de climas e características de solo diversificadas. Não há dúvI

das que o eorovet t aeentc racional dessas condições, aumentará êxtra

ordináriamente a proQlJção e melhorará fundamentalmente a economia do

país. Além de que rP,duzira ao ;pInimo a util}zação de agrotóxicos pois
j~ é fato que a diversificação da cultura combate- eficazme~te a prQ.

pagação de pragas.

TUIO'."'T1"~.çi.' ---,

JUSTIFICAÇAo

Dispositivo Emendado: Artigo 318 do projeto de Constl-

Acrescente-se Parágrafo 7fJ ao art 318

tuição.

Art. 318 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 1fJ _ .

§ 2l:! _ ••••••••••••• •••••••• •••••••••••• •• • •••••

§ 32 _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 4!õ/ _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 5n _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 6' - ..
§ 7!õ/ _ A divis~o do Brasil, em províncias de prnrfirção ,

onde seriam estabelecidas ás melhores e -mais

eficientes áreas de produção, agro-pecuária~ e
fIlinerais, do solo e subsolo, servindo de base.
para a distribuição da terra , com obrigação, do

tipo de assistência a ser dada pelo governo.

{:JPLENARIO

EMENDA lP17159-S
tJ DEPUTADO JALLES FONTOURA

rri;';7;~

t1V~';~

Justif~cativa

Suprima-se o Art. 175

Refere-se ao regime parlamentarista de governo,

o qual Julgamos inadequado para a realidade brasileira conternc.Q.
zânee ,

Matena de m ter-es s e de tem sl e çãe ordinãrra.

supr uaa-s e art 255

{:J E"'ENDA DE PLEN1I.RI~UH&"lotco..,n,lO'lu.coMlldo

EMENDA lP17156-3·
l:J SENADOR MilRIO MAIA

Art - Dependerá de autorização legislativa a concessão de aval
ou garantia de crédito pelo Tesouro Nacional, Banco Cen
tral, autarquias, e outros órgãos da administração descen
tralizada sem autonomia financeira, em favor de entidades
não controladas pela União, pessoas Jurídicas de direito
privado em geral, Estados, Municípios e entidades das ad
ministrações estaduais e municipais ou sob seu controle.

Parágrafo Onico - A autorização prevista neste artigop:lderã
dada nas condições que a lei determinar.

TUIO'.".T"IC""O ~

Inclua-se o seguinte artigo no Capítulo III,~ao
Sistema Financeiro Nacional, do ProJeto de Constituição, elaborado
pela Comissão de Sistematização; C'Y\cU. I:.OU-U

o Tesouro Nacional, atravês da Secretaria do Tesouro Na-

cional, será o responsável pela execução orçamentária da União. Os

dispêndios previstos no Orçamento Geral da União para 05 quaa.s nãoI
há suficiente receita da arrecadação tr~butária deverão ser financi~

dos através da emissão e colocação de títulos da dívida pública (orns),

que deverão ter seus volumes quantificados no Orçamento Geral da uni

ão. A colocação no mercado, de tais títulos, pelo Banco do Brasil,c,e.

mo agente financeiro do governo, obJetiva maximizar a utilização dos

recursos públ~cos.

Por outro lado, estas são medidas que permitem ao atual

Banco Central se transformar num Banco Central clássico, cuidando e§.

sencialmente da política monetária e da permanente e eficiente fisc~

lização das instituiçôes financeiras.

Altere-se o art. 199 e seus par~grafos

r.r n %TO'" U1TI' ,••Ç,lo,------------,

Dispositivo Emendado' Artigo 199 e seus respectivos p!.

r~grafos do Projeto de Constituição.

Art. 199 _ Ficam oficializadas as serventias do foro
judicial mediante remuneraçi:lo Cle seus servi

dores exclusivamente pelos cofres públicos,

Emenda SupressJ;va """""""""-lDispos;ltivo emendado-Art, 176

SupriMa-se o Art, 176

EMENDA DE PLENJ\RIO

EMENDA-!'p17160-1
[J SENNJOR~RIO MAIA.

r=!~t'=:J

tJLV~~-;;;JtJPLENARIO

EMENDA lP17157-1
tJ DEPUTADO JALLES FONTOURA

~ .~ui"'o'c .....oJotluICOM.. do

JUSTIFICACÃO

O estabelecimento das condições e limites, pelo Congres
so Nacional, para que as instituições públicas, de qualquer natureza,

concedam aval ou garantia, ê medida da maior relevância para uma no
va ordem econômica e social.

Não raras vezes os recursos públicos, da sociedade, tem
sido utilizados para o cwnprimento de garantiafs ou avais, sem qual

quer manifestação de seus legitimas representantes.

Nossa emenda procura introduzir nq texto constitucional
mecanismoS que pt:lrmita:ll melhor controlar os re:cursos públicos, para

,*,ue não seJam socializados preJulzos decorrentes de medidas tomadas
por administradores de recursos públicos, sem qualquer autori7aÇão do
poder legiferante.
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Justificativa

Refere-se 8,0 regime Parlamentarista de qoverno,
o qual julgamos ina,dequado pa.ra a real;Ldade brasileira CO!!

temporânea.

pr;ji~7;~~

f:JW;'~7RiJ

JUSTIFICATIVA

supr-tna-se o Art. 236 e seus nar-âqre rcs

Na forma C01l10 se apresenta o Estado de Defesa
poderã ser-v t r- para cerceamento das l rber-dades , além da

exacerbação do poder da eutcr t adde cons t t turde •

EMENDA lP17170·9
f'l SEUAOOR "~'ro "AIA

Refere-se ao regime parlamentarista de governo,..o

qual Julgamos inadequado para a realidade brasile1.ra con

temporânea.

§ 39 - ••• tripartite e paritária.

Acrescentar na § 39 do art. 338 o seguinte:

JUSTIFICATIVA

~ --tU'OJlust",uçh

EMENDA lP17166·1
f'l SEN.OOR ~RIO MAIA
~ •••u"",/coW''''o/'lac",,,nIo

l:J E!'ENO' DE PLENlIRIO
fY~;;~LJ

!3U";;;;J

Emenda SUbStl tu t t va

D1SPOSltivo emende dc-ur-t , 104

EMENDA lP17161-0
(1 SENADOR MARrO .,AIA

Substitua-se o termo "Pnmeiro Nim s t r-c" por "Pr-es rdente da lI:epQ
blica"

JUstiflCa tlVa

JÚS'l'IFICATiVA

Deve acrescentar-se a palavra "paritária" ao texto

do parágrafo 39 para promover ° deseJado equilíbrio entre as

forças interessadas, evitando com esta medI.da eventuais desvios

dos recursos constituídos pelo Fundo de caranta e do Seguro

Desemprego.

'Ul01l~""'CA~io -.

Refere-se a r-eq rme pe r l amentar i s te de qover-no ,
o qual Julgamos madequadc para a r-ea l rde de contemporânea bras..!.
l eu-e ,

EMENDA lP17167·9
I'l S<NAtlJR 'cWo MAI'

tJ ~ DE P!.EN1iRIo·U~'~"'f<O"'''.oflu.eo..' '..''

Emenda supressiva

Dispositivo emendado: Art. 174

Suprima-se o Art. 17"

r.r-·---------'urO/J<},.",e.e;,II ~

EMENDA lP17162-8

fi SENADOR H:AR'lg ,,0 IA

(ti E"lENOA DE PlEf{ARJ;LI........ ' ..e~I..~o/IUI.O.'..ia

fY'~~;~LJ

f:JE7d~El

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

substttua-se o ítem xxnr 00 Art. 13, capítulo Ir, pelos seguintes:

XXIII - Proibição ao neroc de 16 ancs de ingresso no mercado de tr~

balho, salvo em corrlição de apre.'ldiz, a pat"tir de 14 anos, por período nunca

sUt,:erior Oi 3 horas diárias. Justificatiya

Emenda Supr-ess rve

ütspos t trvo Emendado Art. 420

Suprfma·se o art. 42D

Refere-se ao regime parlamentarista de governo,

o qual Julgamos inadequado para a xeal1dade brasilel.ra ccn

temporãnea4 -

Justiflcatlva

JustiflcatlVa

[:JPM~;~~

tSV'~SLã7J
PL.....'o/c ... l.I'...I'''"c.~'n...

PLENARIO

Deputado tRAJA RODRIGUES

Substitua-se o art. 154 pelo seguinte:

e nossa opinião que o mandato do Presidente da Re

públJ.ca, inclusive o do executivo e que o n-esno possa se subme

ter, ao termino dos quatro anos, a uma nova eleição para UM

novo mandato de igual período, expondo-se ass í n a aprovação ou

reJeição de seu governo pelo opinião pública.

JUSTIFICATIVA •
Art. 154 - O mandato do Presidente da República é

de 4 anos, permitada a reeleição por um mandato consecutivo.

r:~:. M::I:7,:.~~-5 IG~~
tJ EMENDA DE PLENÂRI~u .... 'o'cow'nÁOII"'cowlUÁO I rri'3i"~~

EMENDA lP17173-3
(!l

I'l-;;~::C~

Flli'~a;;J

Inclue-se no Art 13 o seguinte ítem:

XXXIiI - ProiJ:u.ção de trabalho noturno ou insalubre ao manor de

dezoito anos.

115 proibições referentes ao trabalho j..nsalubre e ao noturno Já

ronstam do atual texto constitucional e devemser mant1.da... cem vista a

prot:eção do naís fraoo.
A idade minilMpermit:!da para qualquer- trabalho sobe os doze ar.os,

atuahtente em vigência para dezesseis anos. E p;>r que"

O alto índice de analfabetos e SE!'Ú.-ana!fabetos, em nosso País,

leva-nos a prroc:upação cem a educação do mmor - o adulto de arranhão

1b entanto serae contrad1.târJ.o o erlgir-se, da craança e do ad0

rescenee, frB;luêncla a escola, quando, conCCll\.1.tantenente, abnrros op:n:t.un!
dades de enprego para sua falXa. etfiraa,

Limf.tardo-se a lc1ade tl'lÍllllla: penn1.tida para o trabalho em 15 anos

escercs buscando evitar, ou diIru.nuir, a evasão escolar.[:J";~;';~0

(l1T;"'ôi0j

Emenda Supressiva

OlSPOSitlVO Emendado:art. 243

Em outra emenda de nossa autoria sugerimos que
a idade para a apr-endr aeqem pruf r s s tone t s ej a ac tma de quatorze
anos.

Suprima-se o termo
"Es t ado de Defesa" do art. 243

EMENDA lP17163-6
tJ SENAOOD "'MIO "'AIA

r.r TEITOJ'uSt"'cAÇlío -.

DISPOSITIVO EMENDADO- Letra "C".I1.do § lSZ do art.4G1

As proihJ.tPes zeferentes ao traba1h':> msalubre e ao noturno Já

constam do atual texto constitucional e devem ser mantadas , cem vista a

proteção do mais fraco.

A idade mlníma permitida para qualquer trabalho sobe os doze anos,

atualItente em \'1.gêncla para dezesseis ares E per que?

O alto!ndJ.ce de analfabetos e senr-enatreceecs , emnosso País,

1eva-IX:IS a pre<JCtlpação cem a educaçii:) do tneror - o adulto de amanhã.
No entanto, se:n.a D:lntxa:ll.tério o exigir-se, da criança e do ad2.

lescente, a fre:juência ã escola, quando, conce:mitantetente. abrlIros 0f0rt:urJ!
dades de enprego para sua. faixa etária.

L1m1~e a idâdem1lWlla. pe.on.z.t1dapara o trabalho em16 üllOS,

est:am:G buscando eva.tae, ou dímínua.r-, a evasão escolar.

Em outr-a emenda de nossa eu tor-r a f 01 proposta a

supressão do "Estado de Defesa"

SENADOR M1\RIO MAIJ\

,.,,- ltl.O/.llllt"lCAÇIo --,

Emenda aopressxva

Dispositivo emendado: art. 182

Suprima-se o art:.. 182

JUSTIFICATIVA

EMENDA lPl7"169·5
f SENADO~ MARIO MAIA
~ 'LU••IOJc~w'nlQ/lule.w'lllo' _,

(!J EMENDA nr PLE"i}l:RIO

fl!Y~7;~~

fF!";YEJ

Dê-se nova redação à letra "CI! do 1nciso II do
§ 1l:l do. art. 461:

-Art7 461 •••

E)-" O percentual relativo ea Fundo de Partici

pação dos xunícfpfcs entrará em vigor na data da publicação
desta Constituição".

Justificação

A situação financeira dos Municípios é tão

precária e tão pública que independe de maiores comentários, e
não há dúvida que eles necessitam jã de um incremento de suas

fontes de rece.í te ,

Eomo o sistema Tributário só entrará em vigor
em 1989,propamos que a transferência do FPU passe a vigorar

"imediatamente após a publicação da Constituição,suPrimindo

assim,em parte, aquela deficiência.

T.'TO/lU.fl.1CAÇ10' --,

PLENARIO
PU.......,/CO~'.'loJll/'C••III..,

Deputado IRAJA RODRIGUES fC;~~;;~

l:J13J'~ãLã7J

EMENDA lP17174-1
tJ§ SQ - A construção de centr-e r s t ermcnuc l eer-es ,

eereee tãer r ces , hldroelêtncas e de usinas de processamento de m,!

ter-ras fertels e flssels. bem como qualquer pro.ie to de unae c to a!!!,

bi en ta l , dependerã de aorovação do Congresso Nac t cna I e de consulta

pleblscitãna ã população que serã atln(pda.

Acrescente-se ao art. 395 o sequ mte pe r-agrjif'o ,

Refere-se ao regime parlamentarJ.sta de aoveE

no, o qual Julgamos inadequado para a realidade brasileira

contemporânea.

SENADOR M1\Fl.IO MAIA

EMENDA DE PLENJ\RIO
DISPOSITIVO EIolENDADO- Inciso I do Art. 292

Elnenda Sup:ressiva
Dispositivo emendado: art.. 180

Suprima-se o art. 180

Justlflcaçiio

A preocupação com a preservação amblenta1 e dever

desta ConstltulÇão O are s r t tem hoa e a maior opo r tun i dade de

não se au tc-des tru rr em futuro próx1mo

Dê-se nova redação ao 1nciso I do art.292:

Art. 292 •••
I- lO Vincular receita de Iaecst.oe a orgão. fundo

ou eesceseveeeeatvaca a repartIção do oroáuco da arrecadação

dos impostos mencionados no caoítulo do Sistema Tributário

Nacional".



Assembléia NacionalConstituinte e 1795

Justificação

o termo" natureza tributária" é amplo,Dois se
refere a todas as espécies de tributos.Assim inclui as taxas
e contrlbulçi:ies que ,por suas naturezas ressarcitórlas,obrl

gatóriamente,têm suas arrecadações vinculadas a determinadas

despesas.
Portanto a vinculação vedada deverá ser apenas

às receitas dos impostos.

PLEN,l!;RIO

Deputado tRAJA RODRIGUES

Os terrenos de Harinha são de nenhuma valia para a Unii:lo.

Normalmente são ocupados por particular, de forma desordenada e quase

sempre causando problemas de ordem urbanística aos Municípios em que
estão situados A União,deles não cuida. Por essas razões, melhor aten

deriam aos interesses locais se fossem de propriedade Municipal. Essa

transferência é antiga relnvindicação Municipal, que pode agora ser

atendida. O mesmo ocorre em relação a ilhas fluviais e lacustres Quem

tee mais condições de ordenar sua ocupação e o Município. notadamente
nos aspectos urbanísticos.

A inalienabilidade preservará esses bens. que em razão disso,

permanecerão sempre com o Poder Público.

JUSTIFICACAO

f1Y~~;'~

fSJ'~ãZã7J

Deputado IRAJ.t\ RODRIGUES

PLENARIO

EMENDA lP17179·2

I'l

~-- I"'O"UIT,,",.;ill'-------_-_~

DISPOSITIVO EMENOADO_ Art. 73

• Dê-:se nova redação ao art. 73:

Art. 73- .. As áreas metropolitanas e as
microrxegiões são crIadas, modificadas ou extintas por lei

estadual, rati ficadâs pelas Câmaras Municipais dos respectivos

Municípios."pr;~~;'~

rrn;~~7NJ

EMENDA lP17175·0
!'l

Dê-se nova redação ao § 32 do art.277:
Art. 277 •••
§ 31:1 _ liA União entregará imediatamente aos

respectivos municípios,vinte e cinco por cento dos recursos
que receberem nos termos do ítem 11 deste artigo,observados
os critérios es tabe tec tdcs nos ítens I e II do § 2l:1 do art.

276".

Just! ficação

EMENDA lP17176-8
f!l Deputado IRAJA RODRIGUES''''

r;~~;"~

fui'~'ãL;J

rr;:~~~'~

1§J"~!iEJ

ll..O/lusr",..;ill'-- ~

Deputado IRAJA RODRIGUES

Deputado IRAJA RODRIGUES

EMENDA lP17183-1
fl

PLENARIO

Com a previsão de Leis Orgânicas Municipais,não
tem sentido a proposta do projeto que atribui competência

sobre iniciativa legislativa conuã ar e referendo ao Estado
membro.

Justi ficação-

DISPOSITIVO EMENDADO_ Art. 62

fncfua-ae como § 1Q no art. 62 o seguinte
disPosi tivo, renumerando os subsequentes s

§ 1" -"Lei Orgânica disporá sobr-e a

iniciativa popular e o referendo às leis
municipais ...

PLENARID

EMENDA lP17184-9

fl

E';~'~'B~

!§J~~hV

IRAJA RODRIGUESDeputado

PLENARIO

EMENDA lP17180-6
[!1

E desnecessário, porque natural,indicar

que as áreas metropolitanas e as microrregiões são constituí

das por agrupamento de municípios limitrofes.Se não constituí

rem agrupamento ri'b sãJl1mítrofes e se não são limítrofes não

podem ser agrupamentos e, via de consequência,não podem ser
áreas ou microrregiões.

De outra parte, para atender-ao nrIncL,
me da analogia, a lei estadual que cria,modifica ou extingue
as áreas metropolitanas e as microrregiões devem ser rat í r.ica

das pelas câmaras Municipais.Observar_se_á assim,solenidade

semelhante a que se exige por ocasião da criação,modif~cação

ou extinção das Regiões de Desenvolvimento Econômico,isto é,
a ratificação da lêi federal pelas Assembléias Legislativas

dos respectivos Estados-membros.

lIXIOI.lu.T"""';io,------------,

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 65, parágrafo Único

Justi fi cação-

Dê-se nova redação ao Parágrafo Único do Art. 65:

er;:~~~'~

rn-;~~7ã!]PLENARIO
.~l".'O'CO~1S.i""UI.OM, ... I<I ~

DISPOSITIVO EMENDADO_ § 312 do art.277

A UnHio eeeececa rdeccfs repassa aos Estados
e este,então,irão repassar aos Municípios

Quando o repasse já é direto da União ou

dos Estados aos Municípios o caminho é longo e demorado,o

que se dirá deste repasse que vem em duas e teceszüe efeitos

do " turismo" de dinheiro são por demais conhecidos Assim a
un.íêo deverá repassar direta e imediatamente aos Municípios,
devendo os Estados informar apenas os índices a serem aot Ica-,

dos.

I•I

f.uo'~nl"'o.;iO'----- ~

DISPOSITIVO EMENDADO - AR! 266

Inclua-se o inciso IV no art. 266 com a seguinte
redação: Art. 266 ••

IV_ " Instituir contribuição crevfcencIãr.i e do
empregador quando este for o Município"

• Justi ficação

Dada a qualidade especial do I.luncíoio como ente
federado e atuando em benefício de toda a população brasileira,

q qual reside sempre num Município, deverá ele ser excluído do

pagamento da contribuição previdenciária como encrepadcr A atlvi

dade social desenvolvida pela municipalidade ja sUbsid~a,sobre_

maneira,os gastos da previdência social

Art. 65 ...

Parágrafo Único -"O limite da remuneração dos agentes po
líticos referidos no "caput" será fixado na Constituição de cada
Estado federado."

JUSTIFICAC.o:O

A remuneração do chefe do Executivo Municipal deve vtncu-,
lar-se a limite, a exemplo do que ocorre com a remuneração dos Ve
readores

DISPOSITIVO EMENDADO- Art. 61

Dê-se nova redação ao art. 61
Art. 61- ,~ Perderão o mandato. o Gover

nador e o Prefeito que assumirem outro cargo ou função na

Administração Pública Direta ou Indireta.ressalvados os

cargos de Secretário e Ministro de Estado.Presidente de

Autarquias e de Empresas Estatais,bem como,Fundações,desde

que devidamente licenciados pelos Legislativos respectivos"

Justi ficação-

Objetiva-se com a emenda distinguir

as funções de agentes políticos das funções de agentes

públicos.

Deputado IRAJA RODRIGUES

PLENARIO

Deputado IRAJA RODRIGUES

flUO/~U.T"IC.;io---- ~

rr;:~~~'~

fi1Ti~~7ã!J

Deputado lRAJA RODRIGUES

PLENARIO

EMENDA lP17185-7
fl

PLENARIO
.UR..,O'CO..'..io/l""COM'UiO ~

DISPOSITIVO EHENDAOO: Art. 65

r!~Ô'B'~

fÇ/'~ãmJ
PLI".IO'CO~,ulo/'UIC.M...I<I ..,

EMENDA lP17177·6
f!l

_----------II.,ollU"""c.;io

tes:

Justi ficação-

~ nnll'~UlflflC.;ill_----------,

OISPOSITIVO EMENDADO' Art. 75

rr;:~~;'~

ffiJ:~mPLENARIO
.~lR."'./co~ .. oIol.u.o.M,•• >4 _

Deputado IRAJA RODRIGUES

IUTOIJun,,,c.çio

DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 55

Inclua-se o § 411 no art.55 COl'1 a seguinte
redação

Art. 55-•••

§ 4li! -"Sem prejuízo do d~sposto nos §§ 211

e 30. poderão os Estados,atraves de orga
nismos eacecref raeocs ic res tar assistência
técnica aos Municípios que assim o soli
citarem. fi

DISPOSITIVO EMENDADO. Item IIl. do art. 56

A ocupação das ilhas fluviais e lacustres, diz mais de perto,
com o interesse local e, portanto, do Município. Assim é, por exemplo,

em termos de urbanização. O Estado,mais distante da realidade, não tem

condições para cuidar devidamente das urbaruaeções surgidas nessas
ilhas.

JUSTIFICAC.lI:O

Suprima-se o item !lI do art 56

EMENDA lP17186-5

fl

FE';~~~~

f:JYi;~7ã!JPLENARIO

"''''~''''".".====~==::=::

Deputado IRAJA RODRIGUES

JUSTIFICACAO

Art. 65 - .. Os subsídios do Prefeito. do Vice-Prefeito "e dos
Vereadores, serão fixados pela Câmara Municipal, no fim de cada le
gislatura, para a legislação seguinte, antes da realização das efea-,
ções "

Dê-se nova redação ao art. 65:

o dispositivo sob exame não il'lpõe de forma expressa o atendi

mento de sua finalidade, qual seja, a de assegurar a imparcialidade no
momento da fixação dos subsídios

Para tanto é necessário o estabelecimento de dois pressupostos
que viabllizem a legetimidade da fixação da remuneração destes agentes

pol!t1cos que esta ocorra no final de cada legislatura para a legisla
tura seguinte e, o desconhecimento dos erer tos. -

DISPOSITIVO EMENDADO: capitulo IV, do Título IV,dos MunicípIos

Inclua-se no Capo IV, do Título IV, Dos Municípios, um artigo

~r:2c.ra~~ após o art 64. com a seguinte redação) k]t4.~

EMENDA lP17182-2

I'lE;~;~~

fSJ'~ã!ã7J

Deputado IRAJA RODRIGUES

DISPOSITIVO EMENDADO - Inciso II do art. 86

SupriMa-se o inciso IÍI do art. 75, renumerando os subseqüen-

Pela redação, obrigar-se a concurso público,

seanrevccde até inviabil1zar serviços eventuais ou temporários.

Dê-se nova redação ao inciso II do art. 86.
Art.86 ••
11- .. o ingresso no serviço público,sob qualquer

regime, dependerá sempre de ecroyaçãc prévia em concurso púb-l~

co de orovasvexce tc para admissão em caráter temporário a _~~r ~

definida em lei comojementarvserâ âssegurada a ascensão funcio

nal na carreira, mediante promoção ou provas internas e de tít,!;!

los,com ~gual peso;"

PLENARIO

EMENDA lP17178-4

I'l

JUSTIFICACí'l:O

m
- A hip6tese de intervençãu no Município, elencado no inciso

IIl. é casuística e limita a atuação fiscallzadora da própria comuni

dade concomitantemente com a Câmara Municipal

Art. - "Incluem-se entre os bens do Hunicípio.
a) os terrenos de Marinha;

b) as ilhas fluviais e lacustres.

Parágrafo Uni co - Os bens mencionados neste artigo são inalie
náveis a qualquer titulo ..

Justiflcação-

Com a inclusão desse dispositivo,objetiva

se colocar órgãos técnicos especializados à disposição dos

Municípios carentes da assessoria indispensavel para a realiza
ção das ccececêncras Que lhe são cometidas.
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PlENARIO

As alíneas ora objeto àe supressão são d:Lspensáveis não só emra
zão de estarem J.n'IP1J.CJ.ta.rnente contJ.êas em outras regrás. cc-c , de resto.

constituem matérJ.a na.l:S~.ian:ente de leg,tslaçdo on:b.nár:Ia.

que, ate então, contares, pelo menos. 15 anos de

serviço públlro poderão aposentar-se. voluntari!.

eente, rem proventos Proporrionais ao tempo de

serviço ".

JUSTIFICACAO

pr';~~~:==J

tçJ"~;;J

IRAJA RODRIGUESDeputado

EMENDA lP17187·3
('J
r.r------ '.C.l.../CC.'*iJ./IU••••"dll

DISPOSITIVO EMENDADO: Item Vl!. do art. 52

Suprima-se o item VI!, do art. 52:

JUSTIFICAÇAo

Os terrenos da Marinha não atendem mais aos .seus antigos fins

de segurança nacional, de sorte Que não se justi fica sua manutenção
no domínio da União. Além do mais. sua ocupação desordenada tem
criado problemas aos Municípios em que es tão situados

A medida visa. ao mesmo tempo, criar una válvula

para aliviar excesso de pessoal e abrir o oerraoc de trabalho
para os jovens em Inír-Ic de rarreíra,

VIsa a renovação e a melhoria do nível técnír-c

dos servidores, já que o ingresso. a partir da nova Constitui

ção, depende da aprovação em ecorursc públiro.

No que se refere aos servidores das Polidas Mi

litares, a medida possibilitará a diminuição da idade média de

seus quadros, importantissima para uma instituição que exerr-e

as magnas tarefas de manutenção da orces e de segurança dos ri
dadãcs, exigindo de seus integrantes exr-epcrcoets r-ondições fi

srces,

p).enãrio, em 13 de agosto de 1967.

CQtJSI'ITUTIrrE FERHNIDO L'AA

I _ Dê-se às alÍnM5 "d" e "~II, C!O. item. IV do art. 12 do Projeto a s!:.

guinte redação'

DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 50

m- TUT.I.u...."'.~il, __,

Deputado IRAJA RODRIGUES

"JIrt,. 12 •••••••••••• "••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV - •••••••••••••••• # - •••••••••••••- •••••••••

d) t assegurada a ãavre rranifestação de pensanerrto, de prmei:pJ.Os
êt:u::os, de ccovaccões rell.gJ.osas, de :LCê~ .fllosé!J.CaS. t'OlÍ
ticas e de weologias, vedado o a..'lOJWI"ato e e:<c.luídas as que
incitem a viol-énCla e defendam d:u;c:rJJ:'Ii.nações de qualquer na~
reza, sendo assegurado o d1.X'eito de resrcsee'',

li _ SUprma-se o lotemVI do art. 12 do ProJeto.

OONS'lTlUllrI'E FERNANDO LV AA

EMENDA lP17192·0

III
[!J

pr';~~O

r:ç7~à/87l

EMENDA lP17188·1
('J

Dê-se nova redação ao art.50:

DISPOSITIVO EMENDADO: Al!nea "c", do Item XIII. do art. 12

Dê-se nova redaç~o a Alínea "c", do ítem XIII, do art.12:

fTIPi'ó'ê:sp]

r;-;;'~ãfã;]

EntlUlder:os que a redaoão ora proposta, na linha do 'tratamento
dado ã matéria pelas Consntuicões arreeraccee, ceeecansc pela O:>nstJ.:tuJcio

Denocrática de 19l.i6, satJ.5faz pleMmente ao objetJ.vo, que ê de tcôcs os d.!:,

aceratas, de assegurar a plena Liberdade de expressão das idéias, cem o Te.!
guardo do incb.VÚfuo e da co1etloVl.liadecontra os abusos que venham a cccrrer-,

A presente proposta leva a qUe se tenha p:lr ociosa a previsão'

do aten VI do art 12 porque, ã ev1.dêncJ.a, as marufestaeões que 5.mpliquem

ataque ã honra~ ã digrudade e ã reputação de quem quer que seja, constituem
abuso de que decorre, alm de san;ões em ôrbl.1:a cível. e penaJ., o cb,re!:to de

resposta.

"Ficam liberados todos os jogos. mesmo os que

dependam de habil1l;1ade ou sorte, desde que pratJ.cados em estab!:,
1ecimentos adequados, que atendam as chances proporcionais dos

apostadores cujos tributos decorrentes da exploração dos eeaeos

sejam destinados a fins sociais, tudo nos termos de lei compl-"

mentar que regulamentará a matéria. n

PJ.enár1.O~ 13 de agosto de 1987.

r.r----------ta,.,..,.~...."'~:Io------------,

EMENDA lP17197·1
l:J DEPUTADO SAMIR ACHOA

5;;'~"=:J

fIE/'~;m]

consrmmrrs FERNP1IDO Vi~

SuprJJna-se a alÍnea "ar" do ite:n v~ do art. 17 do ProJeto.

A alÍnea ora obJeto de proposta de supressão e~ece que "é l.1.vre·

a nanifestação coleb.va em. defesa de arrreresses gnlpns , asSOC:LanVOS e smd1:;

cais". Referl.da garentia já se acha ;unplic::t.tanente assegu:reCa no item. ri do

art. 12, p:ll.S que este ÚltirÓ dísp:)Sl.tivo não1iruta o di:reJ.to de hvre naru, 

festaeãode J.d~, que é amplo, às pessoas fÍ5J.cas, mas, por óbvio, alcança as

pessoas jurichca.S' de .qualquer ínclole e regula:rmente·· constituídas.

Nãohá razão, ass.un; para. repetir-se, na a1!nea "a", do .rrenV, do

art. 17 do Projeto, o que amplamente assegurado se acha m a.tem IV do art 12

Suprira-se o J.tem xi do art. 12 do Projete,

EMENDA lP17193·8
III
r.T------- ,~U.~~'c;NIS.ic'n..cNII'Io ~

r=;'~~';~

(TIUj'~ãIã7J

IRAJA RODRIGUESDeputado

PLENARIO
r:r------,~I •• ~,.'C... ,.I1.'I..<.'''lIlo

Art. 5D _fi Cabe li UnHo, aos Estados, ao Dlstrito Federal e

aos Municípios, cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, as
Constituições dos Estados Federados, as Leis Orgân.1cas Municipais e
as demais leis, zelar pelas instituições democráticas, bem como legis

lar e editar normas sobre todos os assuntos de suas respectivas esfe

ras de competência "

EMENDA lP17189·0
('I

As Leis argênicas Municipais tem "statos" de constituições

MunIcIpais, por isso. devem constar expressamente do texto com a mesma

êntase conferida à Constituição Federal e às Constituiçêles Estaduais

JUSTIFICACAO

r;r n~ro'~ul~,,"'.~io ___,

Arto 12 •••

JUSTIFICACAO

rr;;;;~"-J

fITlVoWiJ

nlf VEDADA MAIS DE UMA REELEIÇ~O PARA OS CARGOS DA

DIRETORIA C50S SINDICATOSll.

INCLUA-SE, ONDE COUBERf <lA-<> GjLl4-w ~ .b T;l~.!L .

JUSTIFICATIVA

Atuallflente todo tipo de Jogo. exceto as lote
rias regulamentadas pelo governo. são consideradas contravencões
penais e assim mesmo prol! feram na clandestinidade, acobertados
por algumas autorldades lnescrupulosas auferem vantagens em seu
própio benef'Icâc ,

Como exemplo mais flagrante podemos ter o jogo

do bicho que de rxa alguns ricos em função da exploração de muito
sem muitos, sem que o poder público aufira algo que pccer ra ser
empregue para fins sccraas , tais 'Como, escolas, creches, hosp!

tais, casas populares. etc.

Além dos fins sociais. haverá a criação de milh~

res de empregos diretos, tais como, garçons,artistas, motoristas
crupies, e toda uma extensa faixa de profissões pertinentes ao

bom funclonalllent~_dos jogos. e também a crlação de outros mllharc

de empregos ellÍ~indústrla correlatas.

m----------- tIUO/.un"'c&çIo

eMENDA lPl7198·9

l" OEPUTAOO SAMIR ACHO,I - SUprima:n-se as alÍneas' "ali ã neu do item vm do art. 12 do ProJeto,

passando esse lotema ter o des:Lgnauvo "ACESSO A rxroR.'1AÇ1.O", cana segtu!l1:e

redaeão'

li!; .assegurado o dJ.reito de ~esso ã. lIlfomaçâo revestida de m:teres
se púb1J.co, asSlt.\ c:a:o#ãs mfomaçÕes pesso~~g~ po:r em::!
dades pa:r1:J.cu1ares e tlUbll.cas, J.Jl.clusJ.veas poll.1:icas e m~.hta.-es,

podendo ser e:ugJ.da a· r;:or.roçào e atuahzação de daêos através de
pt"ttesso Judim.al ou ac:JUm.Strativo Sl.glJ.oSOs" i

lI... SUprmn-se o item :ç< do art. 12 do ProJeto.

PLEllÃRIo

o .).tepl XI sobre ~ver que os abusos ecmetiCos 'Cetos meacs
de ccaeucecêc serão puni.dos, elenca direJ.tos lJ.gados ã utiluaçã~ eee ram

festacões crJ.a.doras ro canp:l ?rtÍstJ.co, mte'lectual, científico e técnico.

Tais pI"evJ.SÕes, a nosso vaso e CO'7:I nãopcderua deaxar- de

ser-, encontra, na leg;slaçãO ord:inãJ:oi.a, o reposl.tõr,1.O apropriado para a J.r'~

c:r.1Ção do dJreJ.to 1egJ.Slado respeetavc , constJ.tumdo, adenais, vatêt-1.a que,

pelo evolver dos tempos, exige edeptecêes necessêrdes ã regulação de entre
cheques de arrteresses JamaJ.Spermanentes e IX'r aaec que deaxam de 'ter aqU;
la condJ.ção de longevJ.dade mererrtes às preceícuecêes de natureza constatar
cacoer,

m- lu·tO(""'tl"c.~io

Ep~~ii:=J

&i'~ãfã7l

IRAJA RODRIGUESDeputado

Dê-se nova redação ao artigo 2l:l::

DISPOSITIVO EMENOADO Art. 2l:l: "caput"

c Ivas desapropriações urbanas de terrenos ociosos secâc paqas

na forma da lei "

Arto 2l:l: -"O Brasil é uma Federação constituida pela união in

dIssolúvel dos MunicIplos e doS Estados, adota a forma Republicana

de governo, sob o regime representativo, e tem como fundamentos'"

Os terrenos urbanos, quando nãc utilizados, são propriedades

que nao exercem função sccj e.l , justificando-se. assim, o pagamento de

desapropriação de forma diferenciada da regra geral que determina o

pagamento à vista e em dinheIro A ConstItuição, por essa razão, deve

permitir que a Lei Ordinária disponha como à indenização corresponden

te à desapropriação deva ser paga

EMENDA lP17190·3

I'l

JUSTIFICACAO
JUSTIFlCAÇJiO

A presente Emenda Objetiva dar um maior dinamismo aos

aos Sindicatos, bem como oportunidade a todo trabalhador em

preendedor e que realmente trabalhe em prol dos seus pares
na sua entidade de classe.

Evita-se também o contlnuísmo que ora existe nos sin

dicatos, pois muitos dirigentes perpetuam-se nos cargos aUferi~

do vantagens e beneficios Que a função lhes dá, perpetuação es-:'
sa conseguida com a manipulação dos rp.cursos financeiros e bar
ganhas de cargos na entidade de classe que fatalnente favorece_
rão na sua reeleiçi!o

As dir'iltorias de sindicatos e outros organiSMO dos

trabalhadores estão a décadas nas mãos de bem pOucos que se va

lem da prerrogativa de reeleição e se perpetuam nos cargos
Com a presente emenda se~ evitara peleguismo e os abu

sos que alguns diretores fazem atualmente, dando_se maIores opo.!.

tunidades para que surjam novas llderanças bem como novas ideH5

contribuindo assim com a melhoria da representação dos trabalha_

dores junto aos empregadores e aos órgãos públicos em geral.

#'Le.~1IIW"c",,:tlO('fJCCC"'Slto

PIDlÃRIo

&lpr.imam-seas alín~ J'd~ "eY e Ilfll do item VII do art. 12 do~

A MSSO ver, desnecessárm a especificação c:er.stante dos l.tens VIII

e IX do art. 12 do Projeto. A redação que ora Pr'OpctrCs pa.""ao J.Um VIII; co.!!,

densa,satl.SfatorJ.amenté, o obJetJ.vo de assegurar o acesso às J.nformaçÕes.sEl!1

do de sahenta:!' que os preJuízos que se provcquem ao indivÍàuo CO"I o uso das

infonnações ou o laneamento de reg1.stros falsos já encc:ntraM r'ept'Qvaçâo ros
mstrunentos legaJ..s JJU.bJ.dores de abusos de canrortamentos que 1:ragan preJuí

zo de q,ualquer cm:l.em ao .mdivÍduo.

rjeta.

.U...IO/CO..'uio/'....o...nio

~~-se nas Disposições Transitórias o seguinte artigo) q1Il.

" No prazo de 180 (rento e oitenta) dias t a rontar

..da PtOO!Jlgaçãodesta Consdtulção, os servidores

EleIJA ADITIVA

O Município é uma realidade inafastável O Projeto Constitucio

nal avançou em diversos pontos. consagrando as reinvindicac;eies da cé

lula_mater da federação brasileira. Todavia, o Projeto carece de maior

objetividade ao consagrar o Município como ente federado. Eis a razão

da proposta supra.

EMENDA lPl7191·1
[J Constituinte ..aIO ROSAS

tJ Plenário
r;r lUlO'......t""'.,Io --,
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~ a Jushficação.

o Proj e'tc cu rda apenas de assegurar aquele pnncipio s~

!Dente para as aquava as , A Emenda ê maas abrangente e atrtegre ao
principlo as V1.B.S terrestres e aéreas.

A mter-Lagaçãc entre doas portos não ê excãus rvaaente I

por meao da aquavia. Há o transporte rcdovaâr-í.c e o ferroviâno,

bastante ut1.ll.zados nesta tarefa, que carecem de uma flScaluação

nea.s atuante, para Que se evrte o desvac de mercadcr-aas e o pera,!
mente de cargas. Ass m , cumpre ã ümãc fazer aquele transporte,

da.re taaente , ou mediante concessãlii. perm.asâc ou autcr-i aaçãc ,

Note-se que, no Inc1.so;t.H, a Emenda acrescenta 3 e"tpl,2

ração autorÍ'l.ada, ao lado da concessão e da p'eTml.ssào. A autora.z..!!
ção ê um mstntut;o precârac , cces acnat , sem maacr-es ccaprone t men
tos JurídICOS. mas necess ãrac , posto que, nem sempre hever ã neeei

sidade de se dar u'lt\.a concessão ou uma permissão pat-a se'rvaçca c

casacnaãs , pcss avefmente gratuitos ou de mceresse do prõpruc do

no da mercadc raa a ser transportada.

l!1 F'LENtlRIQ

EMENDA lP1720S-S
tJ CONSTITUINTE NAPHTALI Ar..~;~· DE SOUZA

O texto contido no Ante-proJeto de constituição ~

presenta formas e métodos inadequados quanto ao pz-eench Ireentio 

das vagas existentes no Tribunal de Contas da u-a.ãe, nos Tribu 
nais de Contas dos Estados e nos Tribunais de Contas dos '~un~c;i

pios.
Eis porque, propomos a emenda acima referida para

f~xar aquilo que para nós deve ser claramente exposto no ts,,:to 

constitucional - a prerrogativa do poder Legislativo poder esco

lher via Congresso Nacional os futuros membros dos Tribunais de

Contas.

~ notória a incongruência hOJe existente na nome.§!

ção dos Ministros do Tribunal de ccneec da União, Conselheiros

dos Tribunais de Contas dos Estados e Juízes dos Tribunais de Co!!,

tas dos Municípios.

Indicados pelos Chefes do Poder Exec"tivo, vão na

maioria das vezes, julgar as contas daqueles que os nomearam.

Mesmo cunsiderando a honorabilidade dos indicados

que procuram, via de regra, executar seus misteres com absoluta

isenção, não podemos deixar de considerar como espGria a indica

ção feita pelo Executivo.
Finalmente, se considerarmos que esses Tribunais

na verdade são órgãos de Assesoria do Poder Legislativo, legíti

mo se torna que este poder, de forma democrática, através de vo

tação direta, proceda à escolha daqueles que irão compor esses

Tribunais, sejam Ministros, Conselheiros ou Juízes.

rõ;:"=:J
Q;j';'7ã!].~Cd.""c.~'salafS"""'M'''ltI --,

JOSTIFICACJto

PLE~R!O

A atividade produtiva, sobretudo a que constitui

encargo da empresa privada, merece que se lhes estenda o elenco

de ince:ntivos que not01:'iaMente contemplam os empreendimentos a

cargo do Governo, sobretudo levando-se em conta o aspecto do r.=.

torno dos ínvestimentos, melhor assegurado pelo empresariado "5.

cional particular.

"§ 39 - As empresas públicas, as sociedades de eC2

nomía mista e as fundações públicas não poderão gozar de benef!
cios, privilégios ou sbvenções não extensiveis, paritariamente

às do setor privado".

Suprima..-se a o parágrafo 39 do Artigo 303, assim redigido:

EMENDA lP17200-4
f!J Constituinte ADHEMAR DE BARROS FILHO

"'"" 'U'OI~'If\e.C..O

EMENDA lP17199-7
l!J COnstituinte ADHEMAR DEouBWOS FILHO

~UTU,~""'.J~h I
Dê-se ao inciso XVII do Artigo 100 a seguinte redação· • I

"XVII - Escolher. pelo voto secreec a totalidade

das membras do rrr'ibunal de Contas da União".

JUSTIFICAc1\o

'~,u.,./e.~.. , .. /IUle.W''''' ·

Substituam-se os artigos e parágrafos cit~dos pelos seguintes:

"Art. 306 - As Jazidas e demais recursos -unereí,s
e os potenciais de energia hidrãu~ica constituem p:=op:J:'iedade di§.

tinta da do solo e pertencem à União.

EMENDA SUPRE:SSIVA

SU;lrima-se da redação do caput do Artigo 236,

a expressão "por solicitação do Primeiro-Ministro"

os nomearam.

ImpÕe-se estabelecer a prerrogat~va de o Poder

;Indicados pelo Chefe do Governo, esses :11nis-

Mesmo considernado a honorabilidade dos indic~

rY~~'~':~

f"Illi';;;;r

EME,:NOA MODIFICATIVA

•••••"'.JC.w... loJ••••OWI111o

Art. 277.

Dê-se a alinea .!:" do item I. do f\l:ts.go 277. do pr2,

jeto de constituição, a seguinte redação'

Sala elas Sessl3es,em 13 de agosto de 1987

COUSTITUINTE W\l:Il-ITA.LI A.LVES DE SOUZI\

I - .

JUSTIFICATIVA

Somos pe Io regime Presidencialista, onde a f!.

gura do 19 Ministro não existe.

l!J ?CEN'RIO

EMENDA lP17206-3
(J CONSTITUINTE NA?"TAU ALVES DE SOUZA

JUSTIFICACÃO

Pequena rnodif:lcação de r.éri to é propo~

ta ao artigo 492 das Disposições Transitórias, ãra reduzir de 

cinco para trés anos o prazo de prescrição do direito de lavra

quando não exercitado comercialmente no tempo aprazado.

Basicamente, a presente proposição in

tenta produzir melhoria em texto que consideramos de alta rele 

vãncia.

§ 29 - A titulo de indenização pela mineração,pa=:
cela dos resultados da lavra, a ser definida em lei, será destina

... da ã formação de um Fundo de Exaustão para apoio ao dese'rlVolvi"e;

to sócio-econômico do munc!pio onde se localiza a Jazida. I
Art. 307 O aproveitamerto dos pote:lciais de e"'er

gia hidráulica e a lavra de Minas en faixas de fronteira somente'

poderão ser efetuados por enpzesua estatais ou er-pzeaas "laci01ais.

1
Parágrafo Onico. O aproveita::ento dos pote.,ciais

de enê;rgia hidráulica e a lavra de Minas em te:rras inóígenas so I
mente poderão ser efetuados por e-ipze s as estatais, e depe"1derão •

da prévia aprovação do Congresso eacrcnet , I

A3:'t. 30B A prospecção, e'toloração, eeeeevctvtr-eoec

e a lavra de Ninas, be~ como o aprovei eeneneo dos ?otenciais de

energia G..Qos recursos hídricos, dependem de autorização ou cOl"ce~

são de Poder Público contrat.ados sempre por prazo detet:t\"inado, "\0 I

interesse nacional, e não poderão ser transferidos se..._ ?révia a"1U

ência do poder concedeu te. "
"Art. 494 Serão mantidas as- atuais conces sôcs c!!,

JOs direitos de lavra orescreverão decorridos três anos scn a sua

comercialização, contados a partir da promulgação desta Const1tuf.

çâo".

A supressão proposta tem a finalidade

de adequar o referido Artigo ao de n9 100 do proJeto

~
suprima-se a letra t1b" do ítem 111 do Artigo 108, que tem a se- I
guinte 3:'cdação

"b" um terço dos Ministros do Tribunal de Contas I
da União, indicados pelo Presidente da República". I

JUSTIFICACÃO

f

Legislativo poder escolher a totalidade dos futuros merabcca do

Tribunal de Contas da União.

tros vão na maioria das vezes julgar as contas daqueles que

indicação feita pelo Executivo.

dos que procuram, usualmente, executar seus misteres COM abso

luta isenção, não podemos deixar de considerar como espúr~a a

r;r----------TU'oIJun"'eac1o------------,

EMENDA lP17204-7
fJ CONSTITUINTE O","SAR ARNE'RO

PLEN,l(RIO

rr';:~;B--;;;:;)

CÇf~~;;;)

c) dois por cento para aplicação nas

Regiões Norte, Nordeste e centro-Oeste, através de suas institui

ções oficiais de fomento regional.

jI~ ",--- I.'TO/'UI1' .. e.ç';:o --.

Dê-se a seguinte redação ao Artigo 145:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO - ATt.~gO 54, tncs.ec Xl! e sua alínea "d'",

-Art. 145 - Os Ministros do Tribunal de Contas da

Uniãqe serão eleitos pelo cong~esso Nacional, através da manife.!
Ução de 2/3 (dois terços) de seus representantes;

~ 19 - O registro dos candidatos far-se-á pelos

Partidos Políticos, juntos à Mesa Diretora do Congresso Nacional.

Havendo vários candidatos, os dois primeiros colocados no 19 (pr!

meiro) escrutínio disputarão a indicação para o cargo, em uma 2a.

(~egunda) votação;
§ 29 - Os candidatos deverão ter idade mínima de

35-' (trinta e cinco) anos e mâx.íraa de 65 (sessenta e cinco) anos,

diploma universitário compatível com as funções que irão deaem 

penhar, bem corno notória e ilib3,da reputação;

§ 39 - O mandato do eleito será de 5 (cinco) anos,

podendo o mesmo candidatar-se ã reeleição;

§ 49 - As normas aqui expressas deverão ser res

peitadas tanto no âmbito estadual como âmbito municipal;

§ 59 - Este dispositivo constitucional começará

a ser aplicado na medida em que surgirem vagas nesses Tribunais,

em decorrência da aposentadoria ou morte de seus titulares".

Ao tacase XII e ã sua alínea "d""t. do art:lgo 54, dê-se a seguant.e T~

dação

Artlgo S4 - Compete à umãc

XII - Explorar, diretamente, ou nedaanre concessão,

permissão ou eutorc.aeçâc

a) ••••••••••• ••••••• •••••••••••• • ••••••

b) .

c) ••••••••• " ••••••••; •••••••••••• : •••••••••

d) o transporte entre os portos nec ronaas , o
transporte terrestre, equavaâr rc ou aéreo

que transponha ou as fronteiras nacionais

ou os llnlltes de Estados ou 'rer-r rtôr-acs ,

JUSTIFICATIVA

JUSTN'ICATIVA

Nap desmerecendo as necessidades das Regiões Norte

e Nordeste I não podemos deixar de reconhecer cue a Região Centro

Oeste. com suas carências e dificuldades financeiras para suprir

as necessidades básicas de saúde e saneamento, nec:essita e mer,!

ce a igualdade de ajuda que os outros das regH5es beneficiadas

pelo dispositivo.

sala das Sessões. em 13 de agosto de 1987

JUSTIFICACÃO

A presente emenda substitutiva visa dar maior am

plitude ao dispositivo constitucional ora em elaboração, de modo

a adequa10 a uma realidade hóje inexistente.

A Emenda va sa aper-fe açoa r o texto do p'roj et;c O prmcIpac

da exploração estatal de de termnadcs segmentos de anteresse do n!,

tema de transportes, fIca caracter raadc no daspcs i t rvo , colocando'

soh o comando d rre rc do Estado todas as v ras que r n t e r-La guera os po,!.
tos necacnaf s ou transponham t nm res Ineernacacnms ou e s t aduaa s , CONSTITUINTE NAPH'rALI ALVES OS SOUZA
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'.IU.. e/C~"'td./luIC~"'lll., _

PLENÁRIO

pr;~~~7RLJ

fui';;m]

EMENDA lP17210·1 '""., ---,
f CONSTrTUfNTE DEN"rSAR ARNErRQ pr;~;;~0

tS/~r~J;;]

I:HEUDA MODIFICATIV;'

DISPOSITIVO EYJ!J1DADO - Arhgo J11J

Ao art~go 314 dê-se a segufrrte redação:

ARTIGO 3!1l - O transporte, terrestre ou eêr-ec , de bens

ou de pessoas. dentro do terr1.tôr1.o nacional. somente será expiar.=.

do pelo Poder Pí:blíco, por bras1.1eiros ou por enpnesas nas ceaas •

os SÓCJ.os brasileJ.ros representeM a maior parte dos votos em sua
i!lssenblêla e do capa'tat subscrito

JUSTIFICATIVA

A emenda .. a"lte"i a J.dêia do Projeto de Co,s'tJ.t:u1.çãc. a

perfeJ.çOd.,do a redação e i.ncluirdo ~ espírito e na lett"c da <;h.spg,

~açãc o 'rear-spcr-ce aéreo de pessoas que. sega-ice o texto do Proje

to, seria deferido 'tdl:'~én a empresas cstrange..ras.

VJ.sa a emenda dar p Le-ra proteção ã er-pr-e ae r-ecacnaz .?.!::"
1lu1:ida a presença do Poder Púl::ll~co cos-o gara'1t"2dor da reãl~z=;.io'

ecs scr-vz.ços de 'rr-e-vspor-ae , ncn qve zs a er rcê-cae da :.rJ.:::;.a,::.va pr~

vaca :.i de ser $CT.:::-I'C e'.:.:.s:.=a#

Necessêruc se faz dis'tJ.'g~:!.r a pessoe do s e ; di:#,E:_r:;,

A vcnreõc se expressa no voto do hOPlen. DaI a nova redação oue r.:o~.=.

rcce o t:cvt;:; or:.gJ.ra1 e busca .al::r.=ar o tra:; __ ecc-c C::-.= ~""S:~::l; e:

~::otel:.[e- c te ,

:: a J .. st~::.:::at:.\a

EMENDA SUPRESSIVA

Da.spo aa't Ivc Eonendado - Artigo aIú. anc r sc 111.

Supr-ame-cae o J.nciso 111. do artigo 310. do Pr-oj et;o de

Cons't.1.tuição. por l.mproPI'J.o e por e'rerrter- contra o arrrer-e s se pú~l.:

JUSTIFICATIVA

Considerar monopólJ.o "o transporte ner-I't amo do pe'tró

leo bruto de origem nacc.cnaã ou de derivados de petróleo prcduaades

no País ll e J.npedir a expa:'são do transporte rnarít!.:'1o e da par-r.i ca-.
peçêc da ãrucãecãva privada e-i escala r.a:':s s2g~:'fi:at:J.va de-vtr-o co

umver-so da econoru.a nacional.

Nota-se U'II cr-escente ampac'to na produção nec aoneã de

pe"trõleo, sobretudo COM a descoberta de novos ee-rpc s pet::'o!ífero:>s •

quer no ccnt ír-ence , como na platafoma cceêrdce , O fenÔOE"'lO eneeye

rã naaoz- exagêncae de transporte dos pontos de extração. aos de re

f'anc e. depoas , aos de consumo, -nedLarrt e pr-ocedcr-en'tc s de ag:'1:l.za-;ão

oue T'lov:.r.te-rt e... a ecc ncr-La e ?rodu:::a':! reS,J:!.-::a.:.os ecc-ê-accs E f:..~a-

ce:lros aneã re'ros #

A privat:2zação do se-ter- de -rna-ispor-t e 'Tari"::.-:.:). ::;,~a-"::l

ao petróiea brwtc e a seus derivados. re~reser.'te u- retrocesso

vasâe ?r_\'~:tJ.=;acora da "'-:'::er-a r:::'aç~::: ;;"":a::'::'5~'::"é=a::<;;, cc ser ac a

nã~ ece'<as '"1'::!:: 'n,'l::t;<;;s ~a-::.. ce i as ce c , "':5.Z --=~--:> ra:;..:e:es :::"_e: ":a=: s -.:..

12"tlca-e~'te ::=':"''1. o j-ccer-ae do E:S":é;::O E :: ae ; ~:::-:=- _:: ser r e eec cc ac "
ms'ratuaçêes

EI~ENOA SUBSTITUTIVA

Título IX

DA ORDEtl SDCIAL

Capítulo lU

DA mUCAçAO E CULTURA.

Substituir o art. 381~ eliminando os incisos, p~

seaumte receçãc e
A.rL 381- As verbas públicas serão des t rnadas s s

escolas \públicas, à concessão de bolsas de estudo, à anpEa';.;:;"

do atendímcntc e à qua1J.ficação das atividades de ens mo e pt:.squl

JUSTIFICI\ÇJl.O

A bolsa de estudo, além de descentralizar, coost..!.

tui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de ens Ino , vedar c se I
a bolsa de estudo mpt Ica impedir a educação de aluno ca-eot.e "';:;$ I

locais onde não houver escola púb Lí ca , I
Ds incisos I e II do anteprojeto criam drscr .. ~ -"~ i

çees, reserve de mercado c proteção do Estado às escor es can"'~vi.E '

neãs , quando este deve ser dissociado de insti turções rel:'o; l.~""" c:, I
sen Zllflliar as condtçêcs de acesso e a melhoria de quat Icauc , 1:"...._;

todos os nfve íu de modo qenerat í aaoc ~

JUSTIFICATIVA

Artigo 316 - Os proprJ.etárJ.os. armadores. co':!a":Jartes,

mestres e patrões de ei'lbarcações de registro brasl.leJ.ro. assJ.::' co

mo no mínJ.Mo doJ.s 'terços de Seus trint.l.:::.ntes, serão brasile::.ros

§ 19 - Tratando-se de soc::.edade, a empresa de navegação
deverá ter sede no Brasil, ser consti'tuida de acordo co"!' a leJ. bra

sileira e deverá ter a malor parte de seu capital subscrJ.ta por br~

silC!iros er:' percentua~s a se'!'e::l defl.l":l.dos en 1e::.#

§ 29 - A ar-ação, a proor_ec.a:!~ ~ a t::-:"::__!i;~= t:", 0:-:5.;:

cações de esporte. tU,!,:"S:JO e recre20 se:-ão regoJla;;;e-':=.>:a= ;:.r ~(,_ ar.
dinãr~a#

Nada impede que o Es-tado per-eãcãpe e mesmo concorra de~

tro do setor. Mas, igualrrente. nenhuma razão de Es'tado há que Just.=.

f aque este monopólio, considerando-se, ancfuetve , que o 'transporte r

não ê urna atnvIdade fJ.m.

Os mesmos argumentos se aplicam ao 'transporte por meio

de condutos.
Deve ser levada em consideração a crescente ccnsee'reçêc

de que o Estado sempre labora el'l desfavor de si mesmo quando procura

desenvolver a"tividade própria ao setor privado da econcaae , O trans

porte ê. por natureza. uma at:iv~dade econêndca que enccrrrr-e no mono

pól1.o um fa'toI' de encer-ecãnenrc de seus custos, que entretanto se r,!

velam rrais baratos dentro de un sdseeme adequado de cO::l?etJ.ção e ce

cO"I~.:;lrrê"'c:..a. t'ã:: ..ã c~"o -:l..t:er-;;:e, FO:'S. o :'0;::_5::' :::i"I. cc art:~go

:nn, l:!.2sposJ.t:ivo que r.lerece ser su?rJ.::IJ.do do Proje,:o de Const:~tu:..çã::;.

t a JustJ.ficativa.

JUSTIFICAÇAO

O ensino superior não está todo organizado e"l u~~
versidades, predonin"'lndo o número de instituições e faculdades .!.
soladas Como redJ.gido no anteprojeto, ha dlscriminação qlHintc •

às instJ.tuições isol",das e divórcio relativamenle à realld..de e
ducncJ.onal 01 asilcira

Substituir o ar t , 377 (Caput) pelo Seguinte

"ArL 377 _ As instltuiç1ies de ensino supe_

rior gozam nos terreos da leJ., de autonoQia

didátlco-cJ.entifica, administrabva, econ.Q.

mica e financeira, obdecidos 05 seQuJ.ntes

principias: "

EMENDA SUBSTITUTIVA

Título IX

Da Ordem Social

Capítulo III

Da Educaçdo e Cultura

",-------"'''''"''''''',',,-------,

E;"DB;~
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EMENDA lP1721l·0
t' CDNSTI1UHJTE DF"'lSI\R ARNE;u~~

EMENDA SUFRESSIVA DD ARTIGO 359

l: FLt:wtRIO

rr;~;7RLJ

fui';ã/ã!JPLtNt~Io

Ao artJ.go 316 dê-se a seBuJ.nte redação

EMENDA MODIFICATIVA

naepeea'eavc Emendado - Art"J.go 316

A redação dada pOr esta e....eõda a...plia e êef_-e r-el ...::!' a

presença de b:-as:!.le2.ros ern enbarcações ce registro !:re$:.:e2:r-~ J te~

-:0 do ;.'r::;eto "'ã~ c ,:ã? a-:~::::; e ey=:!.!=_-==#
Por J.[ .. :!.~, os ;::;.r~~ra:::3, '::~- =. P:":l; ~=.:.a;s:, E-: -::-'a-

rraJ.S próprJ.os ã trad ..ç~o das :!.e.::.s bras2.':'eiras ..o c_e: ~",-g= a;:;.:. Ee'!'

vJ.ços e cnoresas de navegaç'ã:l#

A e:ne-.::la S':~5t:""!:'l.\2 a eX?res5s::> "".av:.cs" ;.- ..~.

e:':., ":':'-= ['~·€'''::CL;...-:l; 'C=; '>'"" c.. :.:-:- ",--ar.:.,,:':',::_ -_, _:;

"_:~=;,:::a= de: '=, :'v5, e:--;,r=. ep:-re;'í_<.: =~ ser' _";:: :: -: "'-1:""-:
ra o trai sporte de l,e-ls E de peesoa9# 1: a )ust.::.f.::.cac-ã::-

ArtJ.go 315 - Ressalvados as casos de J.nteresse naclonal,

reconhecidos e declaradas pelo Poder Executivo, serão senpre de re

g1.stro brasilelro as enbarcações e!'l?regadas#

a) no transporte aqua'J2ár1.o, com f~ns comercJ.a:i.s,de bens

e de pessoas, de W'l para outro ponto do terrJ.tórJ.o nacl.onal,

b) nas atJ.VJ.dades de pesca e de apo:l.O ã exploração ce h=.
drocarbonetos e de outros lrlneraJ.S encontrados sob água. e

c) no apolo a::> tra,spo:'te aqua·::.á:-:.:- r,es ?~::::;s, :e:r-:'~

n8is. atracadouros e fundeadouros sob )u'!'::.sc:..çã::J na:::i.~~a:

Retnardo art 373 (caput) a palavra "púb1J.co",

redigindo_o assim I
"ArL 373 - D dever do estado CO"'l o cnsJ.no cf!:,

.1
tivar-se-á nediante a garantia de: "

EMENDA SUPRESSIVA

Titula IX

DA OnDEM SOCIAL

Capítulo III

DA EDUCAçnD E CULTURA,

D dever do estado é o de milustrar ensino, de

acordo com os meios disponíveis, mais conven~entes e poss!VC.LS,

com o menor gasto e a obterçgo dos nelhores resultados# Por l~

50, OdO se deve restrlngir soa atuação dE. "Iodo a não tolh!l't", em
cada local, a forma possh-el e mêl2.S cOnVfi"_rllente

ti. obrlgação do Estado e com todo o enS!.Oi co não

't"estrlUva e disct'lminaLoriarnente com a e:nsino púohco apen<ls

JUSTIFICAÇ1'lO

, •• rO'"CU"IUÇio

f!lPlCNARID

EMENDA lP17215·2
[!1 RDNARD CORREA

r-;;;~'~;;jJ

5V~~mJ

Dê-se ao ArL 384 a seguinte redaçãc

'·Art. 384 - As empresas comerciais e mdustriais
são ob.r1gadas a assegurar a capacitação profissionõ!! dos seus tra

balhadores, inclusive a aprendizageM dos menotes, nos termos G:s
lei",

Suprima-se o artlgo JS9 do Projeto da Comi2,
51:10 de Sistematnaç'ão#

EMENDA MDDIFICATIVA

JUSTIFICAÇAO

Ademals, a r'rev_dênCla Social, :al e q .. 31

seguro coletivo nac..l.onal, é mantlda CiY'l con~r_r-J_;,3e5 co ellpr~1ã

dor, do cnpregado c da Unúl.o (d.Lga-sê de passage..;", c enré..:'go C'2 _2
nutençi!o recal com muito mais grava'lle sobr~ as emç.es3s) e em g,,_
s.!.m sendó, não cabe ao segurador. no caso a ?rev.!.dêncla Scc.lal

ac_cnar em regresso aquele que, através de cont._' ulç5f's, a mnn~,"n

A ação regresslva c!a ~rev~dêl1c!a Scc!e! cc"t-a
o elllpll;Yddur, a f~m de re~~<:trelr_se de or.:ostaçàc e ben:!,~!c!.,s ca

gos por acidente do trabalho ou doença profissicnal. é nC'u:::laCll"

e~travô9an::e, PC_5 a nenhwl'l s..l.s"ema de segures se adr.ute tal
gresso,

tJ PLENaRra

~ '.."".n"",," ---,

pr;;:;~';~"ZJ

rrw;';J;J

lJê-se ao artJ.go 315 a seguinte redação

PLENfl:RIO

EMENDA HO;)F!CATIVA

DJ.sposJ.tJ.vo Emendado - /<rtl-go 315

EMENDA lPl7209·8 ....., --,
f!J COt-.STITU!NTE DEN!SAR C.RNEIPO

JUST!FICAT!lIA
JUSTIFICAÇAO ~--------""",",,,,,,,,,.

Esta emenda vJ.sa ampb.ar a prDt:eção ã empresa nac..loral.

A expressão "navegação de cabotagem" ê restrJ.tiva e não :l.ncluJ. ou
tros serviç.os CONo a navegação de apoio ã explora;ão ds =.:.~era.:.s e-

cont.rados sob água e r,en a::''''l.da cs serv:.ç':l5 ce il?:'_:::: :-:;5 -:e:"-:'-=_~

portuários. ns"!":,j.-os ou ':luv;l.a:.s

A noVa redação especJ.fíca, t:a-~ê':.. a ~ue;- =a~", !"e:':;--",

cer e declarar a necess:l.dade e a poss::.:-::.!:d.;de da a='-:.ss~= :::'" '" ''=:5.:"-

:~~~::ed:ã:a::::;~a~.:.;e~:s:~~a~::;~::e~:o;e;::-:::r;~~:~_::~_~r--:- =~
t a Jus::.::::a':.::. ...·".

Num Pais em desenvolviMento, onde os processt'$

tecnológicos são ma.!.s d!nâm_ços, nada ma.!.s cOl'lpe::'P'1t.e do ,::: ..1'? a f::r
maçãD de milo de ebra ser adnlolstrada pelos empregadores-::!"nhecec,!
res diuturnaMente das necessidades de capacitação do trabalhador
e <Jprend!zadc dos menores

Dessa farma a "emenda" prorlGsta V,Lsa cancrctl_
Z2:' cada vez mais a claSSE:! patronal das responsabilidades de aper_
fe.lçoamento e formação de pessoal para atender aDS parques
ciais e undustriais do Pais.

EMENDA SUBSTITUTIVA

Título IX

DA OROE" SDCIAL

Capitulo fI!

DA EDUCAÇJiO E CULTUnA

Substituir o inciso I do art. 372 pelo seguin:e
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262."

JUSTIFICI\Ç1iO

Na conformidade desse entendimento, esta emenda sin
tetiza as regências em três dispositivos suficientes.

A rigor, poderia ser disciplinado em lei comum qual-
quer aspecto sobre os orçamentos e os planos de investimentos fe-
derais.

Todavia, a dispor algo, em seqüêncfa à tradição bra
sileira, esse algo deve ater-se ao essencial

O primeiro artigo determina, em respeito à indepen
dência dos Poderes, que o Executivo e o Judiciário encaminhem ao
Congresso Nacional seus programas e pIei tos de recursos, para que o
Poder legislativo acrescente sua parte e delibere sobre o todo, da!:!.
do a versão final tanto do orçamento anual quanto do plano plur!a
nual de rnvest rmentcs O procedimento adotado no Projeto submete ao
Executivo o Judiciário e o próprio legislativo, ao conferir àquele
a iniciativa de elaborar inteiramente as propostas, incluindo, pois,
crivo nas reivindicaçÕes de todos os Poderes, função que s6 caberia
ao Poder que representa o Povo e os Estados. Inválidas serão garan
tias de serviços estatais, previstas na Ordem Econômica, Financei

ra e Social, se o legislativo continuar manietado na destinação dos
recursos arrecadados. O mesmo dispositivo sob justi ficação, seguin-
do recomendável técnica legislativa, não especifica a União nem
suas autarquias, empresas ou fundações, sob a basilar exegese de
que a ausência de discrimin<1ção permite que o Congresso Nacional
disponha sobre todos esses entes federais ou parte deles, conforme
for conveniente e possível

Tanto numa parte quanto noutra, esse Projeto preccu-,
pou-se em fazer prevalecer normas de conteúdo técnico que - a par
de regrve~s por normas aplicáveis à União, aos Estados e aos MunicI-
pios, ou na lei ordinária pertinente à União _, são de desccnhec í ;

mento natural da imensa maioria dos Constituintes que, por isso, n~

cessltariam de meses s6 para assimilar os conceitos e depois deci
dir sensatamente.

O Projeto de Constituição sob exame trata, dí spersL,

vamente, sobre o orçamento e os planos de investimento, uma parte
no processo legislativo (arts 133 a 135) e outr'a parte ao lado do
sistema tributário nacional (arts. 286 a 299)

Não se afigura razoável estabelecer, numa Constitui..
ção , preceitos referentes a prazos, métodos, critérios e outros ce
talhes Que poderiam até não funcionar ou serem de mutação eccnse-,
lhável no tempo, inviabilizando alternativas ma!.s condizentes com
novos processos tecnológicos de informação e técnicas para montagem.

de orçamentos e planos. Nesses assuntos, a Assembléia Constituinte
não deve, evidentemente, impor uma opção técnica por maioria, para

condicionar a modificação por dois terços dos representantes do Po
vo e dos Estados federados.

O segundo dispositivo renova a tradicional proibição
das chamadas caudas orçamentárias. limita as leis de orçamento a

seu objeto especr rrco de fixar a despesa e prever a rece.í ta, com
ressalva necessária, e também tradicional, aos créditos sup leaenta
res, às antecipações de receita e ao excedente ou à insuficiência
financeira. Corresponde ao ar t , 288 do Projeto, todavia escoinando
dele detalhes impertinentes numa Consti tuição, como a Umi tação

quantitativa das operações de créditQ, proposta em 25" mas que po
deria ser de outra grandeza (§ 111, I). Exclui também inovações con
trovertidas como a modificação de lei tributária no próprio orça-
mento (item IV do § lQ) e a incoerente admissão de programas não
computados no orçamento (§ 211) O presente dispositivo ainda ccr r í -,

ge falha de não previsão de cobertura do déficit, po'is o Projeto re
fere apenas aplicação do saldo, o que supõe sobra a ser gasta o';;
investida (§lll, UI).

Finalmente, o terceiro artigo transfere à lei com-
plementar as disposições obrigat6rias tanto para a União quanto pa
ra os Estados e os Munic!pios, no Que concerne aos -orçamentos e pla

nos de investimento, sem explcitar detalhes Que podem omitir algUltl cu
exagerar em outro.

Com o texto proposto para os três artigos desta emen
da, são absorvidos os arts. 133, 286, 287 e 293 do Projeto de Cons:
tituição, enquanto que os demais se tornam supérfluos ou até ino

portunos. Realmente, 2' tramitação da proposta orçamentária
no Congresso Nacional é matéria essencialmente regimental e, sendo
uma lei do ponto de vista formal, convém que sua sanção ou veto se
jam feitos no prazo. previsto para as leis em geral (arts. 134 e 13.5
do Projeto). Não tem sentido, por outro lado, fixar na Carta Fe-

deral que os investimentos devam atender ao critério populacional
(.art. 287, § 3Q), tratar de transposição de recursos, conceituar
créditos adicionais, tratar de exclusões no cômputo de variações da
arrecadação, e outros conteúdos técnicos (art. 289 a 291). A proibi
çl!o de vincular receita tributária, por conflitar com necessidades~

vem sendo burlada através da dissimulação de impostos em contribui
ções (art. 292-1). A vedação de gastar sem crevrsêc no orçamento ou
no plano de investimentos é ccneecuêncra impl!ci ta na lei, assim c.,2
mo a abertura de créditos sem indicação dos recursos (art 292, II
lU-IV) • ..Q.ç.Jlada adianta proibir a criação de fundos, quando admis
síveis em l~i complementar (art. 294). Os pedodos para distribui:

çãc do numerário aos Poderes, entre os quais incorret.amente foi In
cluído o Tribunal de Contas, é disponível em lei comum, podendo até
ser diminuído no futuro (art. 295). Afigura-se pejoratIvc campe

1ir, na ccns t.tturção, até com prazo e meio, que os entes govername;;
tais divulguem Inrormaçãc sobre quantidade e faixas salariais d;
servidores (art. 296). O impedimento de aumentos e vantagens ao fu!:!.
clonalismo, sem recursos suficientes, além de óbvio ~ vetável (art.
297). Não parece aconselhável pôr na Constituição um teto de des
pesa com pessoal, proposto em 65X da despesa corrente, porque varii

so Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre
orçamento e plano plurianual de investimentos, diretrizes orçamen

tárias, abertura e operações de crédito, dívida pública e emissões
de curso forçado (art. 99-II) Havendo, aliás, competência legi re
rante sobre orçamento, redundante se torna mencionar le>i de diretr,!
zes orçamentárias, que, de resto, pode ser decretada sem previsão
expressa e encerra o inconveniente de constitucionalizar o alija_
mento do Poder legislativo em alterar a proposta orçamentária.

prp:~~'=:J

Pç;"~8illJ

cry~~~~,

tJEi~~PJ

uprima-se o § 112 do art. 270 do Projeto de Constituiçêlo

Justi flcaçêlo
O parágrafo que esta emenda deseja eliminar advém do

regime autoritário, permitindo que o Executivo altere as alíquotas

dos impostos sobre importaç~o, exportação, produtos industrializados,
aditando o projeto ainda o imposto sobre crédito, câmbio. seguro e
valores mobiliários A prevfsãc de ccndrçees e-limites a serem estab~

lecidas em lei atenuam mas não elidem o desvirtuamento legislativo.
Não convence a alegada necessidade de conjuntura eco

nõmtce , Os países democraticos também enfrentam problemas conjuntu
rais mas lá o Executivo não recebe autoridade para alterar os impos
tos. Na verdade a faculdade incentiv,a a improvisação e desorganiza
a produção e o comércio, conforme demonstram as manipulações nas aI!

quotas do IPI e do empréstimo compulsório, nos anos de 1986 e 1967.
A manipulação de alíquotas tributárias PlfI gabinetes

fechados ainda abre possibilidade s para a corrupção, enquanto que
no Parlamento o exame e as discussões são públicas.

De resto, em caso de urgência o Executivo pode solic!
tar que o projeto de lei seja votado pelo Congresso Nacional no cur
to tempo de 40 dias (art. 124, § 1Q).

Dê-se a seguinte redação aos dispositivos ebe íxn do Projeto de ConE
ti tuição e suprimam-se os artigos 286 a 299:

"Art • .],33 O Poder Executivo e o Poder Judiciário e!:!.
caminharão ao Congresso Nacional, no prazo que a lei fixar, as pro
postas concernentes às respectivas competências, para elaboração

dos orçamentos anuais da receita e despesa e dos orçamentos p!uri- I

anuais de investimentos

Art. 134. As leis de orçenentc não conterão disposi
tivo estranho à fixação da despesa e à previsão da receita, exclui.!!
do-se dessa proibição:

I - a autorização para abertura de créditos supleme.!!
tares e operações de crédito por antecipação Sfa receita, e

11 - a determinação do destino do saldo do exercício
ou do modo de cobrir o déficit.

Art. 135. lei complementar estabelecerá normas ge-
rais concernentes aos orçamentos anuais e aos planos plurianuais de

investimento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
c!pios "

o Projeto de Constituição já assenta, na ccmcet ên-
cia da União, a de legislar sobre normas gerais de direito finance!
ro (art. 54-XXIII-a) ExplicIta, ainda, nas atribuições do ccnçees ;

, ,uro"~.. ", ...çio
Modi rfque-se para o texto seguinte o parágra fo único do art. 262 do
Projeto de Constituição:

"Parágrafo único. Os empréstimos compulsórios somente
poderão tomar por base fatos geradores compreendidos na competência
tributária da pessoa jurídica de d!rp!tn público que os instituIr,se
rfto restituIdos em valor corrigido, no prazo máximo de três anos, ;
a eles se aplicarão, no que couberem, as disposições do art. 26~."

Justificacão

Esta emenda introduz insistência do Prof. Geraldo Ata
l1ba de que a Constituição deve obrigar a devolver o empréstimo e;

moeda do mesmo poder aquisitivo da cobrança e que, sendo na verdade
um imposto restitu.ível, ao empréstimo devem ser aplicadas as exigên_
cias previstas para os impostos em geral, e, ainda, que se torna ne
cessaria estipular um prazo para a devolução.

Os abusos praticados bem demonstram a procedência da
lição do eminente tributarista.

Justi ficação

Retrocedendo nas conquistas democráticas e reproduzi!:!.
do preceito oriundo do regime ditatorial, o parágrafo que esta emen

da deseja purificar permite Que sejam cobrados no próprio exe rc Icdc
da instituição ou do aumento, os impostos sobre Impcr taçãc , exporta
ção, produtos industrializados e sobre operações de crédito, câmbio,
seguro. ou relativas a titulos e valores mobiliários.

O argumento de necessidade conjuntural encobre velei
dade totalitária e é negado pelos países regidos-pelo estado de di-
rei to democrático. •

Além de estimular a improvisação governamental, sub
trai recursos da deliberação orçamentaria e impede que as empresas
possam planejar sua produção e atividades.

As únicas exceções ao princípio da anterioridade da

lei estão contempladas na nova redação proposta

JUSTIFICACJtO

'L~"l\lO/.~'''Uio/'"'<O.'''''' --'
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JUSTIr1CACAO

NO TITULO X_ DISPOSIÇOES TRANSITORIAS do Projeto
de Constituição, o inciso 11 do artigo 476, passa a ter a segui.!!
te redação •

Art A76 ... • •

1 ••..

11- fi aposentadoria ou re rorea integral aos vrnte e cin

co anos de serviço público ou privado, além de i;
portãncia adfc i one l correspondente ao venclmento7
de segundo Tenente das forças Armadas,

Vê-se pelo "ceput« do artigo citado o espírito de jus
tiça do Senhor Relator, dando qualificação ao ex-ccnba tebte "ci
vil ou militar".

A Constituição em vigor discriaina o ex-combatente e ,
em seu artigo 197, estabelece diferença entre o civil e o mih _
tar E sabido que, no cumprimento das missões de guerra nêc se'
cogita saber se o combatente, ao reqres sar à Pa t r-Ja , contin..lará'

na vida militar ou será civil 11. êpcca da guerra, todos SdO com
batentes por iguaL

Há de se considerar, que a "aposentadoria", transf~rên

cia do milHar para a inatividade, oa i.dede dos atuais ex comba.;

tentes, obedece a nomenclatura de " rc rorcev ,

Assim, o acreécmc da palavra reforma no texto do

inciso :CI do artigQ 476, vem completar o sentimento de just!
çe tão bem emprestado pelo legislador

tJ PlENARIO

EMENDA lP17218-7 ..n.'---------,
tJ CONSTITUINTE GONZAGA PATRIQTA
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~
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Acrescentem-se os seguintes itens ao art 257 do Projeto de Consti
'tuiçr!:o, alterando concomitantemente a redação do parágrafo único do
art. 262 e suprimindo o art. 263:

"Art. 257 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IV - contrlbuiçêles sociais, de intervenção no domí

nio econômico e de interesse de categorias profissionais, cuja cri.!
~ID seja eutcrIzeda por esta Constituição; e

V _ empréstimos compulsórios a que se refere o art.

"Art. 262 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Parágrafo único. Os empréstimos compulsórios somen

te poderão tomar por base fatos geradores compreendidos na compe

tência da pessoa jurídica de direito público que os instituir"

Justificação

CONSTITUINTE RONARO CORREA

Esta emenda procura harmonizar com a doutrina e o C.2,
digo Tributário Nacional as contribuiçl:les diferentes dos impostos,
das taxas e das contribuiçêles demelhoria, assim como os emprestimos

compulsorios, reincluindo essas prestações compulsórias nas espé
cies de tributos

Realmente, tributo é qualquer prestação pecuniária
compulsória que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em

lei e cobradamediante atividade edmín.ts trat Ivap renamente vinculada
(art. 3Q do C6digo Tributário Nacional) Esse conceito também'" é

doutrinário e mesmo do senso comum, pois se a prestação não fosse
tributo nem punição, teria que ser voluntária e, portanto, uma do,!
ç§o da pessoa física ao Estado.

Torna-se necessário repor aludidas contribuições es-

peciais e os empréstImos compuls6rios entre os tributos, afim de

prevenir demandas judiciais e discussões admlnistrativas.
O Professor Geraldo Ataliba e outros tributaristas n,!

cionais e estrangeiros sustentam a natureza tributária das presta
çües citadas e, mais, que r s empréstimos compulsórios são na verda

de impostos restituíveis
Como efeito, esta reinclusão tributária, está sendo

suprimida a pa B final 00 parágrafo único do art 262 e totalmen
te o ar t , 264 ~;l Projeto Isso porque às ccnt.rfburções especiais e

aos empréstimos compulsórios devem ser aplicadas, no que couberem,

todas as ccndrcfcnantes referentes aos tributos.

"I _ democr at í aeção do acesso e permanência

em todos os níveis de ensino".

t: preciso garantir o acesso e cereeoêncta do aI.!:!.

no em qualquer grau de ensino A gestão é de naturez a t.écnrca ,
com provimento requt anentedc em legislação propr ia, conrorwe a

natureza jurídica de entidade mantcnedora da escola

EMENDA lPl7219-S
iJ

CONSTITUINTE GONZAGA PATRIOTA

r l"TO,.~",,,':'.çio

!..Ioê-se a seguinte redação ao parágrafo único do art. 26A do Projeto
de Constituição: '

"Parágrafo único Somente os impostos extraordinários
decretados na iminência ou no caso de guerra externa, e os emprésti_
mos compuls6rios, pcderãc ser cobrados no próprio exercicio de sua
decretaçl:lo ou aumento ...





Assembléia Nacional Constituinte e 1801

'1N - proporção mínima de nove décimos de empregados brasileiros em

todos os estabelecimentos, salvo as rücrceeoresas e as de cunho estrfte-eote famí
liar, -

'lNI - reconhecimento dos contratos coletivos de trabalho e obriga_

toriedade da negociação coletiva,

XVII - não incidência da prescr.lçãc no curso do contrato de trabalho
e até dois anos da sua cessação,

XVIII - proibição da locação de mão-de-obra e da contratação de trab!.

lhadores avulsos ou temporários para a execução de trabalho de natureza perranen

te ou sazonal;

XIX - participação direta nos lucros ou fatufaMento da esoreser
XX - garantia de nanctençãc, pelo empregador, de creche e escola

maternal para os f!lhos e dependentes dos trabalhadores, no mlnimo até os seis

anos de idade;

XXI - fundo de garantia do tempo de serviço, que podere ser Ievanta

do anualmente pelo trabalhador ou em qualquer dos casos da rescísâo do contrato

de trahalt\o;

XXII - seçaro-deseeoreqo ate a data do retorno à atividade para todo

o trabalhador que, por motivo alheio a sua vontade, rrcer oese-oreçeoc,
XXIII - proibJ~ão de distinção de direi tos por trabalho Manual, tecn.!,

co ou intelectual, quanto à condição do trabalhador ou entre profissionais resoec
tfvcs, -

XXIV - alimentação custeada pelo trabalhador, servida no local de

trabalho ou em outros de mútua ccnventêncía,
XJN - proibição da caracterização COl'lO renda, para efeitos tributá_

dos da remuneração mensal até o limite de vinte salarios lI'ínimos,

XXVI - remuneração em dobro nos servfçbs eeerçenctets ou nos casos

de força maior;

XXVII - garantia de un selarão fixo, nunca inferira ao salário mínimo,

além da remuneraç~c variável, quando esta ocorrer,

XXVUI_ irredutibil.idade de salário ou vencimento,

XXIX - normas e condições de higiene e segurança do trabalho, fican

do os infratores sujeitos às penas da lei,

XXX - solução, no preze máxill'o de seis eenses, dos litígios traba-

lhistas na esfera judmíal ,

XXXI - garantia de ceroarêrcíe no emprego aos trabalhadores acldent!.
dos no trabalho ou portadores de doenças profissionais, sem prejuízo da remoera

ção antes percebida,

>OOUI - participa.ção nas vantagens advindas da modernização tecnolÓ9.!.
ca e da automação, Que não prejedrcerãc seus direitos adquiridos, -

XXXIII-aposentadoria nos termos do art.

XXXIV - co-stttuír crçaruaeçõea, nos ternos do art

'iXX!J - acesso, por mtereénc das organizações de classe ou ccnts
sões por local de trabalho, às informações ao-nüstratfvas e aos dados econõsüco,

rarercetros dos setores, empresas ou órgãos da administração pública direta e in

direta emQue trabalhem ..

XXYNI _ participar das oectsões de política econêeüce governa'llental

e da gestão dos fundos sociais,

XXYNII - greve, nos termos do art
XXXVIII - piso salarial proporcional à extensão e a complexidade do

trabalho realizado,
Art. 14. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos,

além de outros que vfsen à melhoria de sua conrãçãc sccíat , os direitos previstos

no artigo anterior, a exceção dos incisos VII, IX, X, XV, XIX, XX, XxVI e XXV ,bem

como a integração à previdência social e aviso prévio de despedida, ou eqctvefen-,
te em dinhel.to

Parágrafo õ-tee. E: proibido o trabalho doméstico de oencres estira
nhos à família em regime de gratuidade

Art. 15. A lei protegera o salário e punirá cemo crime a retenção
deflnitiva ou temporária de qualquer forma de remnereçêc do trabalho já realiza

do
Art. 16. E: garantido ao trabalhador, seguro contra acidentes do tra-

§ le A indenização acfoentérae, não e~clui a do direito comum, en co!

so de dolo ou culpa do eeoreqaõcr, •

§ 22 E: presumida a culpa do el"Pregador ou comitente pelo ato culposo

do seu preposto;

§ 32 A culpa se revela por meio de falta inescusável no tocante à so!

gurança do empregado, ou à sua exposição a perigo no desempenho do serviço

Dê-se ao artigo 402 a seguinte redação.

"Art. 1102 fica instituído o Conselho Nacional de Caunicação,

com cClllPetência para estabelecer, supervisionar e fiscalizar políticas naci.5!.
nais de comunicação, abra;.genda as áreas de i~rensa, rádio, televisão e serv!

ços de transrnlssão de imagens, sons e dados pbr qualquer meio.

§ lI!. CClIIPete ao Conselho Nacional de COlTlJnicação a outorga,

renovação e revogação das autorizações e concessões para uso de frequência e c!.
nais de rádio e televisão e serviços de transmissão de imagens, sons e dados

por qualquer meio.
§ 2" O Conselho Nacional de COroonicação é cooposto por 15

(quinze) brasileiros r,atos em pleno exercício de seus direitos civis, sendo 2

(dois) r~ntantes de entldõ'i:l"es empresariais, 5 (cinco) representantes de er!.

tidades representativas de pIofissionais da áIea da cQ'l'OOicaç~o., 7 (sete) re;Jre:.8"\
Untes cEeT..ld:r:Es cEc:at.e:;p:'"....as proflSS1o-eJS e lÍ!~ p::p...ili;res e 1 (U'l) representante
de instltUlção universltaria

§ 31! As entidades integrantes do Conselho Nacional de Comun.!.

cação serão deslgnadas pelo Congresso NaciOf1al, para mandato de 2 (dois) anos,

observado o prevJ.sto em lel
§ AI! Os representantes das entidades integrantes do Conselho

Nacional de CCI'lUnlcaçã., nllo poderão exercer mais de um rardato consecutivo
§ 5Q Para viabilizar o desem;Jenho dáS funçi5es do Conselho No!

clonal de Comunicação, a União destinara ao orgão urnaparcela da arrecadação

de jllPostos e taxas previstos em lei

Emenda ao Projeto de,tonstltuiç1!lo da COMIss1!lo de Sistematiz!.

ç!lo.

balho

Trata-se de consagrar constitucionalmente um rol de.direitos que asse

gurem proteção efetiva ao conjunto de trabalhadores brasileiros.

~.!?~-.!Pl1.~~:º
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Art 13. São assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais, indepe'l

dentemente de lei, os seguintes direitos, alél"l de outros que VIsem à melh::Jna de

sua condição social.

I - salário mínimo real, fixado em leI, nacionalmente uni ficado e

capaz de satlsfazér efetivamente, as necessidades normais do trabalhador e sua f~

mílla, sendo considerado para a determinação de seu valor, as despesas nacessa

rias com alimentação, moradia, vestuario, hIgiene, transporte, educação, lazer,
saúde e preVIdência 50ela1,

11 - proibição de diferença de saláno par trabalho igual, qual-
quer QJe seja o regime Jurídico do prestador, inclusive nos casos de substituição

ou sucessão do trabalhador, bem como proibIção de di ferença de criténo de admis_

são e promoção por motivo de raça, cor, sexo, religião, opInião polítIca, ldade,

estado civil, defIciência física. origem, militância sindIcal, condlçãc social,rE.
cionalldade, orientação sexual, ou outros motivos discrimInatórios, • -

UI - salário de trabalho noturno, independente de revezar>ento, cc.::!

preendido entre as 18 (dezolto) e as 6 (seis) horas, supenor em pelo men<:s cin
quenta por cento, sendo a hora ncturna de quarenta e dncO minutos,

IV - salário fam1l:ia, à razlIo de vinte por cento do salárlo mlnl-

mo, por filho ou dependente menor de IA (quatorze) anos, bem como por filho menor

de 21 (vinte e 1J1l) anos ou pelo cônjuge, desde de que não exerçam atividade econ..§.

mica, e por filho ou dependente invalido de qualquer idade,
V - gratificação natalina, cem base na relflmeração integral, pago

em dezerrbro de cada ano;

VI. - reajuste autcmátlco mensal de salários, relllJneração, pensões

e proventos da aposentadoria, pelo índice do custo de Vida,

VII - estabilidade desde a adnissão no emprego, salvo no caso do c.2

metimento de falta grave comProvada judicialmente,
VIII - duração do trabalho não superior a oito horas dlárias; com i~

tervalo para descanso e alImentação, até o máximo de quarenta horas semanais,

IX _ jornada de seis horas diárias para o trabalho real1zado

turnos ininterruPtos de revezamento;

- proibição de trabalho em atividades insalubres ou perigosas,

salvo o estabelecido em contratos coletivos que, além dos controles tecnológicos

visando à eliminação do risco, promova a redução da jornada e um adlc10nal de re~

IIllneraç1!l0 incidente sobre o salário contratual, sendo possibiliti;ldo a recusa ao

trabalho em amhlentes sem controle adequado de riscos.. com garantia de permanên

cia no emprego.
XI _ proibição de qualquer trabalho a Menores de quatorze anos e

de trabalho noturno, insalubre ou perigoso a menores de dez:Jito anos,

XII _ repouso semanal nos sabados, doningos e feriados civis e reI.!..

giosos, de acordo com a tradição local, nos serviços essenciais e lr"dlspensaveis,

o trabalho em dia de repouso so sera permitido em qualquer circunstância, no máx!
mo duas vezes por mês, deve'"ldo, ainda, o trabalhador receber a reMuneração em do

broj
XIII - gozo de férias anuais de pelo menos trinta dias, com pagamen

to igual ao dobro da remuneração mensalj
XIV _ licença à mulher gestante, antes e depois do parto, ou no cs

so de interrupç~o da gravidez, com rem.meraçã"o integral, por pedodo (lão inferior

8 cento e oitenta dias;

tos ã a t av rd ad e censõr1;1 dos tr1bunaJ.S, especialmente às Corregedor las

uer a i s de .ru s e rç e

Por outro lado. o atual processo de escolha dos dlrlgentefõ

do Tn..bunal de Just1.ça .. vitaJ..í.c.1.os os me.mb1:os do Orgão Espec.1.al e. e

Le r t c s por um colêg1o r ee er i ec os dema1s - não se vem mostrando salu

tar. gerando um d e s c cmp r uma s s c entre os lntegrilntes da cúpula do Poder

os s cu s d eea a s membros

Emenda ao Projeto de Constitu~ição da Com!ss"ão de Sistematizaçã"o

Modifica o capítulo II (Doli Direitos Sociais) do Título Il (Dos Dire.!

tos e Liberdades Fl.J'ldarrentais) do Projeto de Constituiçã"o, dando a seguinte reda

çã"o:

CAPI1U.O II

OOS DIREITOS sa:IAIS

o art. 189 pas$arâ a ter um , ,e;t. com a s e.gu un t.e re.dação.

04 nlemb1t06 dOó TIt.c..bu.nad de. Alçada. noml?adoll naó c..(.ll.cunótiillc.(.a~ do "ca.

pu.t" de.6te altt.(.go e ce euce podell.ão C.Oltco1t1te,1t aoó T1l..(.bu.na-t6 de. Ju.ót.(.ça I
uae vagaó de.ót"nadaó ii 6ua c.lct66e de. oJt"gl!.m.

JUSTIFICAtIVA:

A eUlenda busca garant1r sejam as vagas d e s t an ada s a membros

do H1R1stcr10 Púb11co e advogados realmente um qu i.nz o das dos Tribu

na t s g a e adu a as , dando acesso aos Juí.zes de Alçada do qu a.nt c een e e i eu 

e r ena l , porêm sempre com a observânc1a da classe de or1gem

Extingulr o § únlco do art. 198. passando o " caput" a Vlg0

r ar com a seguinte redação
Aó 6ell.Vent.(.a.s de Ju..st.iça lIeJtdo oltga.lt.c..zada.4 e mctnt.(.da6 peto E4tado. '('IlM

etl!lda6 110 o1tçamento do Pode.Jt Jud.(.c.(.áJl...r.o.

JUSTIFICAtIVA: •
Helhorar a redação do "caput". tornando-a ma a s clara, e lmpe

d a r a formação de uma esdruxula car1:e.l.l:a nac10nal de servenr:.uãr10s. ou

a adoção de um lIadrão nac10nal de remuneração dos aux1liares da JUStl

ça. o que. alem de violar o pr1ncíp1o f ed e r a e a.ve s revae ra , por certo.

ao n rve Lae ence por ba axc , aV1ltando tal e a e eg c e ae ,

~NDA lP17238-
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pasllando o art. 234 a ter

Busca a pe e e enee emenda. alem de melhorar 4 redação da a 11

Rea. criar ma1S um obstáculo ao c a r e e a r a amo , d1mJ.nuindo a luta entre

as colegas no momento da promoção por eee ec men e e , o que fortalece a

idê1a de carre1ra.

tal como proposta a redação da a11nea b). torna-se desneces

sârla a11nea =lo alêm de a matêr1a ser mais para~el complementar. -

bendo exc rus ívanente ao Estado a

normatização e controle

TUTa/~n,,"c.çi.a' ,

Acrescentar um § 29 ao art. 190

E vedada l1.utc.u:lação ou eq!u.paJta.ç-ão de qua.tqueJl. natuJteza. aolJ menrbfl.o4 d

Pode.Jt lud.(.c.(.áll..to.

MILTON REIS

Parece-nos que a redação que oferecemos,
modificando o"caput" do referido artigo, esta mais adequada

a um País que possui dois sistemas de saúde, o público e o

privado, e que tem no llvre exercício profissional, na 1.!.

herdade de esc·olha, e na universalização da assistência, os

pontos básicos da filosofia que rege a materia, em nosso País

JUSTIF'lCATIVA

seguinte redação:

Le.-C. c.omplementaJl. Jl.egulaJtIt o u.ta..tu.to oltgãn..c.c.o do &1..c.n.(.6teJl.'('0 Públ-tco.

STIFICATIVA: ~

A presente emenda.. alem de guardar c.oerênc1a com o art. 29

do proJeto, l.mpede a confusão conceJ.tual entre membro de Poder e func

onârlo públlCO. a qual poderJ.a trazer graves c.onsequênclas 1nstltucio

nais o lIrocllssua1s - 1101' violar o 1It'1ncíp10 da. 19ualdade das partes n

processo - e orçamentár1as.

MILTON REIS

Acrecentar o segu1nte § ao art. 229:

04 õ1tgãoó de d.(.1teç-iío do4 flt.(.buna-t4 de Ju..s.t..r.ça, monoc.Jtát.(.c.aó ou c.aleg.t.a.

dOI>. 4e1tiío ete.c...to4 palta. Ubl mallda..ço de do.i6 a.noó, peltlll-t.t-tda. uma. úl1.(,ca
1tee.lc..(.ção pctlt4 alJ monoc.Jtiít..r.C.06 e. lJem ta.t l-l..lll.(.taç-iía pa1f.a. 04 c.oteg.(.ado~.

.sendo ete..(.toll.U todo6 0.& ma!l.utJtadob vda.tlc.(.o,6 e. at.(.\lO~ a e.t~ 6ubo1l.d

nado6 e eleg.1.veul apena.s 06 Ve6emball.!IadoJtu.

JUSTIFICATIVA:

Busca a presente emenda democratl.zar a adm1n1stração do Po

de'( Jud\.ctãl:\.o.

Considerando que os orgãoll de d1reção, do Tribunal de JUst:J.ça

são. em verdade, Qrgãos de d1reção do Poder Jud'1c1ârio Estadual, nada

lustlf1~a sejam afastados do processo de escolha de seus d1rigentcs os

jui:aes, que tambcm são mElmbros de t<t.l Poder. Just.1.ficando-se a restri

ção àqueles ainda não vital!cios, por estarem malS d1retamentl! aujei

:tda a ali:e:r:;: 188. r r, b), passará a ter ~ aegu anz e redação. supr.,!

.... p/t.ornoç-iio paJt meJtec..(JlIento pJtel>4u.põe dOA.4 4n04 de. e:teJtc.tc.A.o lia Jte4pec.

tivct el1tltânc...ta. e. ..tlltegJtctlt o JI1-tz O pJt.une.ilto qUA.nto da. l.(.4ta de a.lltA. :

gf1.idctde. 4alvo e e não houveJt, c.om tct..r.6 ~eqUA.6A.t06. quem ec e.cce o tu _
gtt/t. vago, obl>eJr.l1ctd06 ol. c.JtdeftA.a6 obJet.t.vol. de a.6elt.tç-ão utabeiec..(.doó
em le..(. c.ompteme.ntaJt

.JUSTIFICATIVA:
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§ 61l. o Conselho Nacional de Cetrunlcação poderá fazer repa~

ses do seu orçamento aos 6rgãos de execução e fiscalização que, na forma da
leI, forem criados para irrplementar suas decisões.

§ 7rJ.. Ficam criadas as seções estaduais do Conselho Nacional
de ccnsuceçãc, en cada unidade da Federação, integradas por 15 (QUinze) bras.!.
leiros natos em pleno exercício de seus direitos civis, indicados por entidades

da mesma natureza das Integrantes do Conselho Nacdonal, a serem desIgnadas p.!!

las Asserrbléias legislativas para un mandato de dois anos. ~

§ as, cceete às seções estaduais do ConselhoNaclonal de C~

níceçãc, a supervisão e fiscalização da execução das políticas de ccnoíceçãc
emârrblto regional •

§ 92. A lei regulamentará as atribuições e o funciona'l1ento do

Conselho Nacional de ccnsucação, bemcomoos cri!érios da fur;ção social e et!
ca do rádio e da televisão

craí.s e previdenciários sejam objeto de discussão e dellberação A

escolha da reoresentaçãc será f'ea ta diretamente pelos trabalhado
res e empregadores:

o) nas entidades de orientação, de formação profissional. cultural,
recreativa e de assistência social dirigidas aos trabalhadores, é

as~egurada a participação tripartite de governo, trabalhadores e
empregadores;

p) a Justiça do Trabalho DtJderá estabelecer normas e as entidades si.!!
dicais poderão celebrar acordos sobre tudo Que não contravenha às
disposições e normas. de proteção ao trabalho;

Q) é assegurada a participação das organizações de trabalhadores nos
processos oec í sõr ros relativos ao reaproveitamento de mão-de-obra

e aos programas de recrcraçe», prestados pela empresa, sempre que
importar em redução ou ellminação de postos de trabalho ou c r.íc i o

§ 5Q. A lei regulará. a ação requisitória de informações e de
exibição de cccoeotos, para garantia do drreítc previsto neste artigo.

§ 6Q. A lei estabelecerá limites de dispêndios para os cand.!.

datos e os partidos, nas ceecereas eleitorais, bemcomo fixara o lI(lntante máX!
mode c011tribtliçào Quecada candidato é autorizado a receber.

JUSTIfICATIVA

Trata-se de fixar normas cue assegurem a plena liberdade de o,!.
ganrzação partidária e que credenciem os partidos políticos CO'1O Instnnentcs
eficazes no exercício cerocréttco

EMENDA lPl7244-6
CDERCINJO MIU-j].EM E DEMAIS COriSTlTUINTES 00 PT (vide verso)

JUSTIFICATIVA: A emenda que ora oferecemos e é subscrita pela aanca
da do PARTIDO DOS TRABALHADORES Quer, e ret Ivaeente , est.ebej ecer
crãncrcres básicos da liberdade e Autonomia Sindical tão re ivtnoãce
da ao longo do tempo pela classe trabalhadora

Pretende-se, CCt'l a presente emenda, aperfeiçoar o instituto da

Çonselho Nacional de COI"UI'licação, já prevista no texto do Projeto de Constitui.
ção da Comissão de stste-etrzação.

'~I"'OIll/cOW'ulJJ1'~ICOW'Ulo ~

EMENDA lP17242·0
PLtNID 5AWAID E DEMAIS CONSTITUINTES 00 PT (vide verso)

p"""'. OC PLENAAIO

E";;"~

W:~'051

Emenóa ao Projeto de Constituição da Comissão de 5istell'.atiz.!!,
ç~o.

Dê-se nova redação ao Capítulo II ("00 Executivo") do Título 'V,

suprimindo-se integralmente a Seção IV do mesmo Capítulo e o
Capítulo III do referido Título V

.l:5TIFlCATIVA

"e investidura mHitaI;es".

IV _ A SINDICALIZACli.O

"Capítulo II - 00 EXECUTIVO
seção 1 _ Do Presidente da República

Art. 151. O Poder Executivo é chefiado pelo Presidente da R!.
pública, cema cctebcraçãc dos Hmlsfros de Estado

Art. 152. D Presidente da República será eleito pelo POvO "2.
venta dias antes do termo do período presidencial.

Parágrafo Úfl1CO A eleição do Presidente kplicará a do caM..!
dato a Vice-Presidente comele registrado.

Art. 153. Será considerado eleito sresrderrte ou Vice~Preside.!!

te o candidato que obtiver maioria absoluta de votos, não ccenctados os em

branco e os nulos.
Parágrafo único Se nenhU'"l candidato obtiver maioria absoluta

emprimeira votação, far-se-á nova eleição 30 (trinta) dias spcs a proclfll!.
ção do resultado, coma participação apenas das 2(d01s) candidatos nafs vot,!

dos, ccosaceraecc-ee eleito o que obtiver vaiaria slll'ples de votos

Art. 154. O Presidente e o Vice-Presidente da República exeI.
cerão o cargo por 4 (quatro) anos, não podendo ser reeiertcs para o sesao caI.
90 na período n-ectatc.

Art. 155. O Presidente e o Vice-Presidente da República t~

rãc posse emsessão solene perante o Congresso Nacional, especialmente COOVOC!

da.
§ lQ. se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o

Presidente, salvo motivo de força maior t não tiver assunido o cargo, será cO!!.
vocado o Vice-Presidente para que O faça. Se não o fizer no mesmo prazo, a Fr!

sidência será declarada vaga, assU'llinclo-a, emcaráter interino. o Presidente

do Congresso que, no prazo de sessenta dias, convocará novas eleições. •
§ 2g. Substitui o Presidente, em caso de irrped1Jrento, e sue.=.

de-lhe, no de vaga. o Vice-Presidente da República.
§ 3; Em caso de irrpedimento ou vaga do Presidente e do Vice

Prestdente da República, serão sucessivamente chamados ao exercfcín da presl

tlêrda o Presidente do Congresso Nac1onal~ o Presidente do Tribunal eonstit.!!
cional e o Presidente do ~erior Tribunal de Justiça

§ 4Q. vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da R!.

pública durante a primeira metade do perfodo presidencial, ter-se-é eleição 60

(sessenta) dias depois de aberta a última vaga, 'devendo os eleitos ccmleter o
perfooc dos seus antecessores.

Art. 156. Os subsídios 00 Presiclente e eloVice-Presidente. da

República são fixados pelo Congresso Nacional.
Parágrafo único O Presidente e o Vice-Presidente da Repúbl..!

ca não poderão, desde a posse, sob pena de cceetmentc de crime político, ma,!!
ter o controle de qualquer enorese

atuação;
- lU - exercer o ccxnando suprema das Forças Armadas,

IV _ dIr1gir_ a ·poI.ítica internacional do País;
V _ cOl\Ceder indulto e ctmJtar penas; •
VI - fIxar os subsidias dos deputados e vencimentos dos magi~

trados federais,

VII - elaoorar e subMeter à provação do Congresso Nacional o
plano nacional de deserwolvirnentot"'como orçamento-programa correspondente,

vlII - dirigir, con a colaboração dos Ministros de ~stado, a
elaboração do plano nacional de desenvolvimento,

IX - exercer outras atribu1ções previstas nesta Constituição

Art. lS8. Collllete ao Presidente da República, cem aprovação
prévia do Congresso Nacional.

I _ declarar a guerra e fazer a paz;

II - permitir que for~as estrangeiras trar:1sitem pelo territQ.
rio nacional, ou nele permaneçam, temporarla'!\ente õ

In - decretar a mcblli2:ação nacional, total ou parciêlmetlte;
IV - decretar a intervenção federal;
Seção III - Responsabilidade Criminal do Presidente e do Vice

Presidente da República.

Art. 159. São crimes políticos do Presidente da República t ou

do Vice-Presidente no exercício da Presidência, a serem definidos em lei c02!.
plamentar, os praticados contra:

I - a independência nacional i

II - o livre exercício dos pOderes públicos e, erl particular,
o dos poderes de fiscalização eloCongresso Nacional,

III - os direitos do cidadão. as liberdades fundamentais
exercIcio das direitos políticos subjeUvos,

IV - a probidade na adn.tnistrao;ão,
V - o CUTPrimento das le.ls~ bemc~ o das decIsões e ordens

do Poder Judic1ário.

Seção II - ccecetêrcía do Presidente da República

Art. 157. COl'I1Jete prlvat1v~nte ao Presider1te da Republlca.

I _ estabelecer as diretrizes da política aónlnistratlva f.,!:.

deral e exercer a sua direção superior, dispondo sobre a estrutura, as atribu!
• ções e o fLK'Cionamento dos órgãos da alinin1stração federal;

II - recear e exonerar os Hinistros de Estado e coordenar sua

Acrescente-se ao Capítulo IV ("Do Judiciário") do Titulo V a

seguinte Seção;

"Seção _ Do Tribunal Constitucional

Art. • O Tribunal Constitucional é composto de nove Mlr,j~

trcs, nareados pelo Presidente da República coe aprovação do Congresso Naci~

rer, dentre bacharéis em Direito comsessenta anos no máximo, pelo prazo de fl:Q.

ve anos, não podendo ser reconduzióos.

& 12 Cada tJ'n terço dos Ministros será nomeado mediante escE.
lha em11sta tríplice, epresentaoe, respectivamente, pelo superior Tribunal de

Justiça, pelo Ministério Público federal e pela Ordem dos Advogados do Brasil
§ 2g. A renovação dos eeecrcs do tribunal rer-ee-é por U'l1

terço cada três anos

§ 3g. O magistrado, o merrbro do Ministerlo Público ou o PrE.
curador da Fazenda Pública, nomeado para o Tribunal Constitucional, é apos~

tado do cargo que exercia, coa vencimentos proporcionais ao tempo de serviço,

Art. ecroete ao Tribunal Constitucionab

I - processar e julgar originariamente:

a) nos crimes políticos, o Prnsadente e o Vice-Presidente da
Repúbl1ca, os Ministros de Estado, o sroccreoor-cerar da Repúbl!ca e 05 eem
bras do Congresso Nacional;

b) emooaisqcer crmes, os Ministros do Superior TrIbunal de

Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão de Slstematu~

ção.

Art. 30. Os partidos políticos estipularão livremente sua f0l:
ma de organização e funcionamento, vedada qualquer interferência de normas I!
gais 01.1 regulamentares

§ 12. A lei assegurará o acesso grat~ito das partidos polít..!
cos aos órgãos de cc:m:..nicação social para a divulgação de seus programas e p.!
ra calrpartlas eleitorais.

§ 2R. Os candidatos lndicados pelos partidos políticos têm a~

segurado o direito a quatro meses de licença rertKJnerSda emsuas ahvidades
profissionais, para realização da c8llpanha eleitoral

§ 32. E asseg-..Jrado a todo partido político. ou conjunto de c..!

datlãos, o direito de iniciativa em maténa consbtucional e leg1slativa,
forma do disposto nesta Constituição e nas leis C8mPler;entares.

§ 4g Aos parhdos políticos é reconhecida, med1ar-te requer..!
mento, o dne1to de receber, de quaisquer órgãos do Estados, das pessoas da
administração indireta, e dos prestadores de serviços públicas emgE'ral, info;:
mações precisas sobre atos praticados ou sobre a gestljo dos negócios públicos

ou errpresariais.

pulsorla.rente.

Dê-se nova redação aos artigos 29 e 30

"Art 29. ~ livre a criação de partidos políticos, QUe dev!
rão efetuar seu reg.tstro Junto à Justiça Eleitoral

Parágrafo úmco Os partidos não poderão ser dissolvidos c~

Emet'lda ao Projeto de Constituição da COIlI1ssão de S1stematil,!
çI!o.

PAl.t.O caGADOE ~MAIS CCNSTITU!NTES 00 PT (vide verso)
•• , ......lU"'•• lo/.u.cD.'..lo ~

Justiça,

c) as causas e conflitos entre a '{Jniã~ e o~ Estados ou ~rr!

tórlos, ou entre uns p outros, inclusive os respectivos órgrios de aoministr3!
ç~o indireta, especialmente as reclamações por recusa ou injustificado reta,!.
damento no CltlPrimento dos deveres de cooperação federal r !lrpostos nesta con~

tltuição;
d) os conflitos de jurisdicão entre quaisquer tribunais e E!!!

tre tribunal e juiz de primeira instância a ele não subordinado, ou entre jui
zes federais e estaduaisj

e) o habeas corpus, quando o coator for o .superior 1J:lbGnal

de Justiça, e os mandatos de segurança contra atos deste últi~ri6unal;

f) a ação direta de inconstitucional1dJcSe-'""'e as representações
de inconstitucionalidade fOrnw.Jladas pelo srccursocr-ãereí da República.

11 - julgar em recurso extraordinário as causas decididas em

éüce ou última instância por outros tribt.J1ais, quando a dedsâ"o recorrida d!,
clarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, ou quando ela julgar

vállda lei ou ato de governo local contestado et'I face desta Constituição

Art. Os Ministros do Tribunal Constitucional são processados
e julgados perante o proprlo tribunal."

~

'rreta-ee de consagrar constitucionalmente, como instância s.!!

prema do Poder Judiciario, o Tribunal Constitucional, ao qual caberá qerantrr

a prevalência dos princIpias da futura Constituição do brasf.l

r.T"----------TtI'Oll".'.. ,.~iO __,

EMENDA lP17243·8

p ~~,.. ]
P1di~'~-;ã7]

e) à entidade sindical incumbe a defesa dos direitos e interesses das

trabalhadores, individuais ou COletivamente, inclusive como subs

tituto processual em questões jUdiciãri~s ou administrativas;

f) ao dirigente sindical, além da estabilidade plena no emprego, é g!
ranUda a proteção necessária ao exercício de sua atividade, incl.!:!.
sive o acesso aos locais de trabalho no âmbito de sua representa 
çl!l:o;

g) a assembléia geral é o órgão deliberativo supremo da entidade sin

dical, competindo-lhe deliberar sobre a sua constituição, organiz,!
çlio, dissolução, eleições para os órgãos diretivos e de represent,!
ção; aprovar o seu estatuto; e fixar, Dor ocasIão de obtenção di!

normas coletivas, contribuição extensiva a todos os trabalhadores

Que por ela serão regIdos e que deverá ser descontada em folha e
recolhida a entidade para CUJsteio de suas atividades,

h) as organizações sindica.is de Qualquer grau podem estabelecer rela~

ções com organizações sindicais internacionais,

b) a lei não poderá edgir autorização do Estado para a fundação de

sindicato;

o) t Livr-e a associação profissional ou sindical em todos os níveis,
a aquisição da personalidade jurídica de direito privado pela as
secraçêo profissional ou sindical se dará mediante registro

cartório;

c) é vedada ao Poder Público Qualquer mter rerêncf a na nr qana zaçãn

sindical;

J) a lei não obrigará a rlliaç~o a sindicatos e ninguém será obrigado

a manter a filiação;

Dê-se nova redação ao ínc i so IV, do artlgo 17, do Projeto de Cosntit,!:!
lote da Comissão de Sistematização':

Artigo 17 - •••••••••••••

d) é igualmente livre a organização de associações ou comissões de
trabalhadores no seio das empresas ou estabelecimentos empresa
riais, ainda Que sem filiação sindical. garantida aos seus inte
grantes a mesma proteção legal dispensada aos dirigentes sindi

cais;

Objetivamos, na definição constituc1onal das PoI!
"cías Militares e dos Corpos de aoroearce, desmilitarizar essas Instrtuíções
diante de sua vinculação às Forças Amadas. A marx.ltenção dessa expressão
pode representar a cOl'ltinuidade dessa militarização.

SUprima-se do Cllput do artigo 254, a seÇlJinte expre~

são:

8renda ao Projeto de tonstituição da Comissão de Si~

tematização

TUToO""",c.açio ---,

n) é assegurada a participação dos trabalhadores, em igualdade de r~

presentação com os empregaOores, em todos os órgãos da admil'Jistr,!
ção pública, direta e indireta, bem como em empresas concessiona_

rias de serviços públicos, onde seus interesses profiss10nais t s,2.

1) os aposentados terão direito de votar e ser votados nas organiza 

ções sindicais;

1) o";. sindicatos terão acesso aos meios de cOll'unicação social, confo.!.

ml a lei;

11) é prerrogativa da entidade sindical a repres~ntação nas negocia_

ções coleUvas de trabalho,

EMENDA lP17241·1
•éÕ~;I~üi~TE PAU~O PÃIM e aó:ais COUSTIT-UINTES 00 P T (v
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Art. 160. A propositura de ação penal contra o Presidente ou

Vice-Presidente da flepJblica compete, emQualquer crime, ao Prcccraocr-üereí
da Republica, e. nos crimes políticos, ta:tlbélr, a qualquer certrdc pul It.acn ou

conjunto de cídadãos que corresponda a mero por cento do eler torado nacronel

Parágrafo único Lei ccroje-entar estabelecerá as normas prQ.
cessuals das ações cmníoers contra o sresfceote e o více-sresrce-ite da RepQ

mrce.
Art. 161. O Presidente ou o Vice-Presidente oa Republica são

julgados, nos crer-es co-uns , pelo sccer.icr 'tr rbunal de justiça, e nos crfees

oot.ít ícos , pelo Tribunal ronstrtuciorel , depois de, neste últlmo caso, terem
sroc crc-o-creoos pelo Congresso Nacional .. em oecfsêo to-ada pela maioria abs,E

luta de seus mercrcs

§ l~ O recebimento da denúncia, no processe dos crimes c~

nuns, ou a pronúncia, nos crimes polIticos, acarreta o afastamento do Preside~

te ou do vfce-srasrcente da Repubttca do exercido de suas noções
§ 2~ A coroenaçêc do Presidente pu do více-srestoe-ue da Rep~

blica implica a sua destrtuíçêc do cargo, sem prejuIzo das penas ccomaoas p~

la prattca de crimes cmms

§ 111. O usucapião urbano somente sere concedido uma
única vez. ao requerente

§ 211. Os bens de uso ccnm do povo não serão objeto

de usucapião urbano

Art 82 O transporte coletivo urbano é U'1 serviço públIco es
sencial, de responsabilidade do Estado, podendo ser operado sobsfdíarderente

através de contratação de empresas privadas

§ 111 As tari fas dos serviços de transportes coletl

vos urbanos serão fixadas de rodo que a despesa do usuário não
ultrapasse 3D% do custo do transporte

§ 212. Lei ordlnérao disporá sobre a criação de um fun

do de transportes urbanos, adminIstrado pela união e mmlcf

pios, para subsidiar a diferença entre o custo do transporte
e o valor da tarifa paga pelo usuário.

JUSTIFICATIVA

Pretende-se, com esta emenda, arcorporer , ao texto da Nova

Constituição, as propostas consubstanciadas em emenda popular a ser apresenta

da à Assentlleia Nacional ronetrtuínte por diversas entidades civis ligi5.cas -;

Questão urbana e os díscosrtrvcs concernentes ac tema, coerroos no Projeto de
Constituição do Partaoo dos Trabalhadores.

§ 52. Nos casos de aposentadoria por tempo de serviço, cC!!.

aíderer-se-ã qualquer tempo de serviço cceorcveoo, não ccnccartente, de qua.!,

quer natureza, assegurando-se, ainda, ao berefidário !el!lJne!aç~o igual à do
trabalhador ematividade, que não será caracterizada como renda, para efeitos

tributários, até o limite Mensal de vinte salários mInimos

Art. As atividades pertinentes à seguridade social serão

prestadas, exclusivamente pelo Poder Publico, através de sistema nacional, c~

ordenado por órgão da União.

Parágrafo Ú1ico. O sistema nacional de seguridade social
será organizado de forma unitária, com cesccocentreçâc de funçêles, garantida

a participação, coa poder decisório, das organizaçêles de trabalhadores na

gestão e no controle de suas ativIdades

.lJSTIFICATIVA

Trata-se de assegurar aos aposentados todas as cordtções

necessárias a uma vida d.lgna.

EMENDA lP17249-7
Apresenta erenoa objetiva Inserfr no texto do Projeto de Con.§.

tttuíção da Comissão de Sistematlzaç~o os dispositivos oel íoeedores da sist~

ma oresíoencterrste de governo, emsubstituição ao sistema ~brIdo ccreeareoc
inicialmente em tal Projeto.

EDUA.'=lDO JOOGE E DEVAIS CONSTITUINTES 00 PT (vide verso)

EMêNJA DE Pi..ENAAIO

Ete{)A AO PROJETO DE CONSTITUIÇAO DA CG1ISSAO DE SISTEMATIZ.a.

ÇJIO

DA 1Pl7245-4
\ ,

ConstituInte LUIS IN.ltCIO LULA

r.r------ .~.~.~,./~o~,'slo/.~J<.w'"ll.' ~

Errenda de Plenario

Emenda ao Projeto de Constituição da ceníssêc de Sistematização

E';;"~

rrni~~Jã1J Emenda ao Projeto de Constitu.lção da Comissão de sfstenatrza
~. -

Acrescente-se ao artigo 54 o seguInte inciso'

A seção I (ene saúde") do Capítulo II ("Da Seguridade Social")

do Título IX ("OaOrdem Social") passa a se constltuir no Capí

tulo lI! - Da Saúde, recrceea-ioc-se os det".ais capitulas e S;;

ÇÕ8S do Tíb..lo IX, dando-se nova reclação aos arUges 343 a 354

e acrescentando-se un novo artigo 355, reoceereroc-se os de
maIs: -

."..
Acrescente-se ao Projeto de Constituição da Comissão de Sí.ste-ea

tização os seguintes art.lgos) M,...::> C&f..,.f-<'~ I/.Lo T(.'-4...Lc ~. -
"Art. 54. rcrcete à União

"CAPlTU.O UI
!lA SAIIE

.lJSTIFICATIVA

Art. 343. A saúde é umdireito Inal Ie'taval da pessoa humana

sendo dever do Estado asseçoré-jc a toda popula;ãc de pais

Art. 344. O Esta±: assegura o direi';.c iz saúde mediante

I - Ill'plementação de práticas ecc-ônícas e soclais

QUe visem asseçurar corcíções dIgnas de vida, a el Imfr-açãa ou

red.rçãc do risco de doen:;as e outros agraves à seooej

II - Acesso uoíversej , igualitário e gratdtc às
ações e servrçcs de promoção, proteção e recuperação da sefoe

e reabilitação de acordo com as necessidades de cada U'I

Parágrafo tStlco. A leI dispara sobre ação de rito screrfc pela
qual o ctoeoãc edglrá do Estado o dIreito prevIsto nos artigos 34J e 344

Art. 345. As ações e serviços de secoe integram LfIIa rede regiE.

nalizada e hierarquizada e constituem um Sistema !Jnico de Sa.íde organizado de

acordo com as seguintes diretrizes
1 _ COOI3ndo "político administrativo único e exclus!

vc emcada nível de governo,
I! _ Atendimento integral e corrpleto nas ações de

saúde adequadas às realidades ep.lóemiológicas;
lI! _ üescentratfzaçêc polítlco_ad.'llinlstratlva em n..!

vel, de estados e runicípiosi
IV _ Parbcipaçll:o da população por meio de cc-serres

de Saúde, de orqe-üaeções representativas de usuários e de eE!,

Udades de trabalhadores Ell" saúde na fortlUla;ãc das pol!bcas,

na gestão e no controle das a:;1:les nOS níveis federal, estadtlal

e rruniclpal

Art. 346. O Sister13 !Jl'llco de Sa.Jde será fll"a"'lC.ladc pelo F'undo

Nacional de Sa':je, CO!'l;lcsto por no lTIinImü JQ%da receita de F',JI'ldo t~acional de

Seguridaoje Social e com recursos de receitas da União, Estados, I-lJnicIpios e

de outras fontes.
Parágrafo Ú1ico. Os Estados e M:.JnicíoicS deshrarão anualwente

no mínimo 13% das resoectivas receitas aos F'u"co EstadJais e MoJ"icipais de SaQ
de Q'Je receberão ta"éem dcs necessi5.:rlcs repasses do I='\,lnd:: 'l/5:10.'a1 de Saúde

Art. 347. CQIl'4:Iete ao Estado r.eé_a"te O Siste-.a j-i:o de Saude.

I _ F'orlllL.l9.r políticas e elab::rar p:an::ls de saúdej
11 _ Prestar assistência integral a sa,)de individual

e coletiva,
lI! - Oeter o monopólio da importação de matéria pr.!.

maquímico-farmacêutica e organizar umSIstema Estatal qe prodJçãc e distribui

ção, sc:b o princ!plo da soberanla nacional, de componentes farmscêuticos bÉs!

cos, rredicamentos, equipamentos médicos e odontológicos, produtos Irl\Joóbioléol
cos e blotecnologicos, sangue, hemoderivados e outros insumos de saúde, esta;;~ I
lecendo uma relação básica de produtos com rigoroso controle de ~alidade, v!

sando suprir toda demandae torna-los acessíveis a toda população

IV - Fiscalizar a produção, comercialização, qualid.2.

de e consumo de alimentos, medicamentos e outros produtos :::le
uso. humano utilizado no território I"acional,

V - Controlar a produção e a comercializa:;~o dos p:o

dutos tóxicos inebriantes pelo abuso e estabelecer princíp:c-;

basicos para prevençã:: de sua utilização inãde:juada.

VI - Controlar o errrprego de técm::as e de métodos "0

civos à saúde pübhca e ao meio amb.lente, bEl!' COTO a produ;ão:

cOCfErcial.lzaç~o e utiliza;ão de substanciais 19ua1rlente lesi
vas àqueles bens, -

VII _ Controlar a qualidade do meio al"biente, incl,!:!

sive o de trabalho,

VIII - Controlar as atividades pu!:!icas e privacas
relaciOl'ladas a experimentos com se:res hunanüS, a fim de garan

til' o respeito aos valores éticos. 

IX - Controlar as políticas de desFnvolvime.,to tecno

lógico da área da sawde e de saneamento básico -

Art 348 As ações de saúde são de natureza publica cabendo ao

Estada sua regulamentação, execução e controle

Art. 349. As Instituições de assistência à saúde sem fins lu
crativos na condição de concessionárias de serviço público poderl:loSQr cha~
das a colaborar na cobertura assistencial à populaçl!losob condições estabelecl
das emcontrato de Direito Público Lei carplementar definirá os parâmetros p;
ra QUe U'Ila entidade sem fins lucrativos possa ser beneficiada por este dispoS!
t~o. -r

E";~"~

fui';ã!YJ

o porto. como principal porta aberta do país, envolve aspeE,

tos relacionados à soberania nacional Sua privatização atraina as empresas

que operam no transporte marítimo, em sua maioria ligados a poderosos grupos

m.:ltinacionais. cem interesse no prccrto ou no mercado brasileiro. NaturalmeE!,

te seriam essas empresas as mais interessadas e capacitadas técnica e finance.!,

ramente a investir nos temnais portuários Una vez instaladas nos portos 0E.
ganlzados, o passo seguinte seria o transporte interior e a dOOlinação de todo

o canal de d~stribuição, sabIdarrente i~ortante no comercio. A consequênc~a s~

ria a desnacionalização de lII1 segmento ela econom.la totalmente nacional e em

franco desenvolvimento
Os trabalhadores, por suas entidades de classe, têm reiter~

damente se manifestado contrários á privatização dos portos, face suas cons~

QUências danosas aos interesses nacionais e ao próprio mercado de trabalhO

das categorias.
Entendem ser do interesse nacIonal a criação da regra const!

tucional acima referida. Em caso de sua aprovação, sena conveniente dlSC~pl.!.

nar, nas disposições constitucionais transitórias, as situações existentes.

O porto é organIsmo extremamente comtexc que envolve lPll8

serie de grandes segmentos, englobando os serviços portuarIos, o transporte

terrestre, as armazenagens, os transbordos, a mão-de-obra avulsa, os despachan

tes aduaneIros, a f.lscalização de crverscs órgãos públicos, o transporte mar!
timo propriamente dito etc.

Dado a sua complexidade e à variada qama de interesses QlJe

gravita'll ea torno do porto, provocando não raramente a ínterveuêrcta da aóni

nistraçIlo portuária comoprincipal órgão crsctcrmeoor, é de vital importãnci;
que o comando nas operações pnr tuãr.ias esteja concentrado em mãos do poder p.!:!
blico

Emenda ao Projeto de Conshtuição da Comissão de S.lstematiz~

5ão

xxv _ explorar díreterente, ou medIante concessão ou pe!.

missão a entidades federais, estaduais ou nunicipais

da administração direta ou mdíreta, os portos mar..!

Umas, fluviais e Jecustresr''

I 1_ Acrescente-se, onde couber, os seguintes artigos} o'I.A..C ea;l-
-tvU-' JJ:i do r;..'~ TI:'

"Art. Toda pessoa tem direito, em caso de acidente, doe~

ça, invalidez, telTPO de servIço, velhice, desell'ÇJrego involuntáno t à segurid.2.
de, tendo assegurado benefícIo equ.lvalente aos rendimentos do seu trabalho

§ ll:!. A atualização dos beneficios sera serrpre efetuada s1

m.sltaneamente e na mesma proporção das atualizações salariais

§ 2Sl. Os beneficios previstos neste artigo não podrão

inferiores ao salário mInimo, devendo também ser pagos aos beneficiários não

contribuintes
§ 32. Cabe à seguridade social assegurar a efetiva establl.!.

dade econômica e social do benef.lciário vítima de doenças graves adquindas d.!:!.
rante o exercIcio profissional, doençes ocupacionais e acidentes de trabalho

§ 4Q. E: garantida a aposentadoria aos sessenta anos de idi!.

de e t por terrpo de serviço

a) aos trinta anos de trabalho para o homem;

b) aos vinte e cinco anos de trabalho para a Il\Jlher,
c) pelo exercIcio de trabalho, penoso, insalubre ou

periculoso, após perícdo de trabalho menor que o consagrado
nas hIpóteses antecedentes, nos termos desta Constituição e

da lei.
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Art 32 Compete ao Poder Publico controlar o uso do solo urbi!.
M, assegurar o transporte coletivo e demais serviços urbanos, e prover a habl

tação de interesse social

Capítulo II

Capitulo I

"Título VIII

Da Ordem Econônica e financeira

Art 42 Competeao Poder Púb1.lco ex!g.lf que o proprietarlo do

solo urbano dê ao mesrro utilização consetânea COfll o adequado aproveitamento

dos investimentos públicos que o beneficie, podendo aplicar para os que prat.!,

cam a retenção especulativa de terrenos vazios, a tributação progressiva, a d!.
sapropriação por interesse social, o parcelamento ou edif.1cações compulsorios

Art 50 A lei fixará os instrumentos especiais pelos q.Jais a

propriedade imobiliana urbana será subordinada ao interesse coletivo

Art. 611 Nas desapropriações urbanas nec:essárias à habitação
popular, as indenizaçi'les poderão ser feitas em títulos da dívida pública resgi!.

táveis emvinte anos.

§ 10. A desapropriação da casa própria, em Que resida

seu proprietario, somente podera ser feita em caso de evidente

utilidade publIca, reconhecida em juízo, e mediante plena, i.,!!

tegral e prévia indenização emdinheiro, de cujo deposito d~

penderá tam!:lem a ef"Iissão provisória na pOsse do bem

Art 711. Todo cidadão que, não sendo proprietario urbano, det1

ver a posse não contestada, por três anos, de terra públIca ou privada, cuja
melragem será definida pelo poder municipal até :>00 m2, lJtilizando-a para sua
moradia e de sua famIlia, adquirir_Ihe_a o domínio independente de justo tít,!;!

10 e boa fé.

Art 12 E dever do Poder Público orientar e interv.lf no de

senvoh i".ento urba"C pa:a a;::seg.Jrar C'Jr.dlo;~es de vida ..lrba"'la cQ,....pa:l\,e~s co.;

os dIreitos dos c1da::lã::s, co:1'I a preserva;E!::! da qU61.ldade ambiental, do patri
mânio cultural e hi ..torico e com a redu:;ão dos custos de urbaniza:;llo a sere;'

assumidos pela coletIvidade.

Acrescente-se ao Título VIII - Da OrdemEconômica e Financei

ra , do srcjetc de constituição da Comissão de Siste'l\ati1.3,';~O ~
seQtJlnte Capítulo II - Da Reforma Urbana, renl,l!llerando-se

subsequentes, e sUPrlmindo o artigo 312 do Projeto

Art 22 O uso social das terras urbanas prevalece sobre o d.l

reito de pro;:;r1edade, para garantir as edgên::ias fU'"l:~"entais de hat:itao;1:e:

transporte, sajde, edu::a:;~o, lazer e ct..ltura das p::JiJ•.rIa:;ões citadInas C.ri're
às aulorIda::les rJ"'ic~ca':'s e ".etr"pol!.:a-as ela~=ra: e aiJl~car. cO!"" a cc2~=::ra

ção da UnIã;:} e dos E.sta:::s, planos de uso do solo e l".rban~za;ª:: para a cc-::e:::
ção de taIS exigências -

"Art. Toda noradía adquirida mediante rtreociaeentc público

só podera ser alugada ate o valor maximo da prestação paga pelo accotrente
Art Qualquer pessoa rrstce ou .jurIdrca só poderá adqui~ir

um imóvel por' intermedio de f.lnanciamento público

Trata-se de fazer constar no texto do Projeto de const rtuiçãc,
a garantia da justa utilização dos recursos públicos na aqutsrçãc de imóveis, I:en

como prevenir a utilização de tais recursos para fins especulativos
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§ lll. E: vedada a transferência sob qualquer titulo
de recursos públicos a instituições 'de assistência à saúde
CCtll fins lucratlvos.

§ 2Sl. O Poder Publico podera intervir, oesecrcciar
ou eJiprcprlar os serviços de saúde de ratcreza privada reces
sárias ao alcance dos objetivos da políhca nacional do setor

§ 3'2. Fica proibida a exatoreçãc direta ou indireta
por parte de esoreses e capitais de oroceoêreía estra-qerra I

dos serviços de assistência a sajoe

Art. 350. t; saúde ocu;lacional é parte ~nteg:ante do Sistema
Unico de Saúde, serão assegurada aos trabalhadores eeoteote.

I - Medidas que visem a elimina;l;o de riscos de eer
dentes, doe'1ças prortssto-eís e do trabalho sendo o prncesse

produtivo orçar-Iaeoc de IOOdo a"Qarantir a sa~de e a 'lidá dos
trabalhadores;

II - Jnformaçêc a resceatc de etrvroeoes que compor
tem riscos à saúde, dos retcocs de controla-los e dos result;
dos das avaliações realizadas, -

lI! - Participaçi;o na gest~o dos serviços in:ernos

e externos aos locais de trabalho, relacionados à segurança e
tedícfna do trabalho, eccccemenco a ação fiscalizadora do a::!!.
biente,

IV - Recusa do trabalho em ambientes que não tiverem

seus riscos controlados comgarantia de permanência no esoreqo

e sem rer:llção salarial,

V _ Livre ingresso aos locais de trabalho de repr!

sentantes sindicais para QUV.lr os eroreçadcs a respeite das

condições de trabalho e eccmareeeento da ação rrscalfzacora I
referente a segurança, higiene e medicina do trabalho
Parágrafo õucc ns oesscas Q'.Je detém o poder de oecísêc sobre I

a organização do processo produtivo serão resccnssbíã.taeoes civil e cn.minal I
neote pelos acidentes e doenças relacíonaces às condições de traaalno

twaros do siste:t~~:~.~ss:~~~t~:a:~:r;~~:ç:: :i~:~~~::~ã~e::e S!:~::s~: I
rantindo aos trabalhadores da saéoe. planes de cargos e salarios con al terl'latI I
'Ia de carreira, isonomia e equipB:'ação salarial nos níveis federal, esteõuaf I
e nuniclpal entre ativos e inativos, amíssêc por concurso público; ircentfvos I
à dedicação exclusiva e tet1'o integral, capacitação e reclclagerr perrare-te I

Art • .352. A lei disporá sobre a pesquisa, o ensino e aplicação

de métodos alternativos de assistência à saú:::e

Art. 353 Corrpete ao poder público prestar assistência int!

gral à saúde da rrulher, nas diferentes fases da sua nda e garantir a homens

e lll.Jlheres o direito de determinar livremente o número de s~ fil,ges, vedado

todo tipo de prática coercitiva por parte do poder pÚblico e de entidades pri
vadas -

§ 19. O Estado assegura o acesso à eclucação, a infor

mação e aos métodos adequados à regulamentação da fert1lidad;
respeitado o direito de opção indiv~dual.

§ ~. O Sistema IJnico de Saúde assegura assistência I
médica integral a toda rrulher nos c:asos de interru~~o da gr!I'
videz

Art. 354 A lei disporá sobre as condiç:3es e requisltos que
facilltem a remoç~o de 6rg~os e tecidas huiToanos para fIns de trans~la'1te e de
peSq'.Jisa sendo vedada a prática em incapazes e I"enores.

Parágrafo lÍlico. e vedado todo tipo de comercializaç~c de õr.
gãos e tecidos hunanos.

Art. 355. e vedada a propaganda comercial de medica!n=n~os, for I
mas de tratamento de saúde, taba=o, bebidas alcoólicas e agrotoxicos -

JUSTIFICATIVA

1. CAAAClEIUZAÇJ10~

o nível de saúde da população resulta de umconjU"lto de cO"ldi
çBes associadas ao trabalho, alimentação, habitação, transPorte, edu:::ação, re;;

da. treio arrbiente , liberdade, lazer, posse da terra e acesso aos serviços d-;;

saúde Desta forma, a saúde de umpovo é resultado da forma de organização 50

cial da produção e da apropriação dos bens e servi~, que~~na soc~edade brasl
leira tem gerado grandes desigualdades nos niveis de vida e de saúde

Assim, se as camadas sociais mais ricas apresentam níveis de

vida e de saúde serrelhantes às dos países capitalistas centrais, a maioria da

população tem un nlvel de ....ida e de saúde igJal à dos países mais pcbres da
on;ndo.

As exigências do processo de aCUTUlação do capital nas últimas

décadas no país é responsável pelo desenvolvimento de um modelo econÔfl'ico b!

seada na grande concentraçl!lo do capital nacional associado ao capital inter~

clonel, na transferêl"lCia para o Brasil de limas de produção industrial extr~

marrente lesivas para a saúde do trabalhador, e. na super exploraçll:o da força
de trabalho (transferência de grandes contingentes de trabal'ladares do ca!l?o

para a periferia das cidade!>, vivendo e71 condições sub-"u:nanas, sem e""Ç'rego

fixo, sem proteçllo trabalhista e previdenciária, perda do valor real dos sal~

rios. aunento da jornada de trabalho, intensificação do ritmo de prod-..r;ão,
etc)

Isto trouxe reflexos graves para a qualida:fe de vida da popul.!

ção, que se encontra hoje em níveis que não correspondem ao grau de desenvOlv!

menta econ&lico que o país alcançou segundo o últirro censo, 67% da população

ativa no Brasil recebe até 2 salários míl'l1r.t::1S, sendo q.Je no nordeste essa P~E.

centagem chega a 84%, e dentre estes, 65%recebe menos de 1 salário ro;ínimo

A situaçi;o de saúde da população brasileira tarbern não corre~

pande ao estágio atual de desenvolvimento do paIs· se corrpararmos corr a Arge!!,

tina, Chile e Venezuela, veremos que teroos una IOOrtalidade geral e infantil

superior à desses países da América Latina. Interna'll2nte, observal'lOs difere!!.
ças ll'Uito grandes no estado de saúde entre os brasi1eirc~s di~as regiões

e das diversas classes sociais un nordestino pobre vive 30 anos menos que UlI

sulista rlcOj nos grupos pobres e explorados da população em todas aS reg~ões,

o risco da mortalidade infantil é 10 vezes maior

Em virtude desse processo de ae:utrulação do capital, da explor.!

ç1:l0 do trabalho, da urbanização desordenada, da produção industrial que se

utiliza de equipamentos e substâncias agressivas ao trabalhador,estabelecem-se

altos índices de incidência dos diversos tipos de d~nças nas diferentes r!

gi&ls do paIs

Registra-~e nas regiões sul e sudeste. uma grande incidência
das doenças denominadas "modernas e industriais" ou outros, decorrentes das

formas atuais de aClJlJ.Jla;~o do capital e explora;ão da força de trabãlho: ril

100 de produção, organizaç1:lo do trabalho, contato com substâncias nochas , a!

quinas inseguras etc A morte por doen;as cerdtcveeculeres, cê-cer , doenças \

profissionais, acidentes 00 trabalho e por outros formas de violênc!.a, como

suicidio, homicídio, acidentes de trânsito cresceram bastante de ~96G cera cá

As doenças crôníco-oeqeneratrves constituem causa ill'(Jo:,tante de aposentadoria

por invalidez, e as cardio-~a;culares (principalmente a rucerte-eêc arterial),'
as doenças mentais e as ostecartrites constituiram 58,7% dos rctrvcs de ap:Jse~

tc:doria pelo II'PS em 1980

Por outro lado, não resctvesos os problemas (oecorre-tes da
alta mcfcêrcfa das "doençóls tradicionais ou da pobreza per Iferaca", ligados
às formas mais atrasadas de ecoroteção do capital, expIoraçãc do trace..fjo

ocopaçêo do solo Tais doenças , alg~s delas ocorrendo desde a epcca calS!,

nial, restringiam-se principalmente a determinadas regiões do país, principal

mente de produção agrícola. No entanto, hoje elas ererçen nas zonas urbanas e

expandem-se nas rrcotearas de ocupação territorial, comona Amazônia e em Ro~

dônia esquitossomose ( 6 a 8 milhões.) , tuberculose (l mühão), doença de Ch.,2,

gas (mais ou menos 6 milMes), malária (160 mil casos novos por ano), desnutr,!

çãc (40 milhões), as doenças infecciosas associadas à desnutrição são respo.2

sáveis por 26%da mortahdade de crianças menores de 5 anos Essas doenças

derlJnciam as péssimas condições de vida da ooonação salários cerxrsstecs, !
llmentação insuficiente, más coodíções de habitação e saneamento Aproxil"'ad~

mente 300 mil crianças morrem por ano no país por doenças QUe a medicina bras.!,

Jerra poderia resolver E, mais recenteeeote, agravarmo ainda mais o nível de ,

saúde da população, vrvencs a eclosão das eproenías de febre amarela e de"gue, !
doenças que já estavam sob controle desde as primeiras oeceoes deste século I
no Brasil

Nos últimos 26 anos, o estado de saúde da população brasile!,

ra, mantémas desigualdades regionais No período verifica-se para as canitaís I
brasileiras uma queda na ocorrência de mortalidade das "oce-çes dos países p~ I
:~:é:C~S:~oc: ~~~a~:~~: ~~v~~:e:~:~~::::;i::::~ ~o~~em::t:~~~:::e~ :;; I
o padrão de desenvolvimento atingido ceia socieda:::!e oresrteara, alé'll de ma~ I
ter o mesmo padrão de desigualdade regional da dé:::adade 60 Por outro lado, I
no mesmo período, a mortalidade nas capitais para as "doenças dos países ce-

~~:~s:~~::: ::;:~: :~:r~~~~:~:;~;~::::~v::,p:~:::s:n:~~d: oS:~:::~:! I
portanto, Infere-se Que as chamadas "doenças dos países peri"'i

ricos" continuam sendo um problema Irocrtante para CI Brasil comoun todo, ao

neste tempo em Que as "doenças dos pafses centrais" cresce-r de í-cortêrcia no

quadro nosológico brasileiro, principalmente nas reg~ões ma~s industrializa.:las.

Emlinhas gerais esta situa;ilIo configura un quadro sanitário

peculiar onde, na ali. Economia Capitalista, conviv2l'1problemas de saude ma1s

frequentes nos países capitalistas periféncos e aqueles QUe ocorre:r. nas econ.Q.

mias ma.lS desenvolvidas do lfIJndo capitalista

Por outro lado, na configuração dos serviços de saúde pDdeõ.cs

tarrbéar perceber os reflexos do processo de act.mJlação do capital, prlnciça:'"le~

te dos últimos 20 anos. Enquanto em lfIJÜOS países de forma;ão capitalista, as ~
políticas sociais tendem a se constituir emmecanismos de redistribulç1:lo de I
renda entre as regiões geograflcas e entre as classes sociais, no Brasil, ao

contrário, a política de s~úde não so tem "avorecido uma maior co..,centra;ão je ,

renda, COlJO,. ten possibilitado a constitu~ção de mais um ra"lO de aCUf"'.J!a;ão I
da capital Diferentemente do QUe se deu em outros ps':ses da :utlerica :..aL-a, o I

estam brasileiro pouco investiu na Ilt.Pleme'1taçãode .serviços publicos de sa'; I
de Mais grave ainda, nos últimos 20 anos, passou a subsidiar o deSe"'vol\!.-.e~

to de un arrplo setor privadO de prestação de assistência medica, com os recu!. I
sos provementes das contribuições dos tra!:lalhadores para a ~rev!.dê'1Cia SE.!
cial Isto foi possível com a exclusão dê parhc.lpação dos trabalhadores dcs I

organismos do sistema previdenciário após e criação do Uf'S em 1967, e pela
criação de elos entre a tecnoburocracia estatal e os grupos privados em;:Jres~

riais e da área de saúde.

Os grupos privados na sa1de se dese"lvolvera:r. através de duas

principais modalldades de prestaç~o de serviços
a) os serviços hospitalares, representados na

maioria pela F'SH (F'ederação brasi1eJ.ra de Hosp1lais), que na

década de 70 cO'lseguJ.ra'llbenef.lciar-se de financ~a~rto públl
co para artpliação de seus leitos (via recursos da cai~ E;ün2,

mica Federal pelo fundo de Apoio 50::...81), e são mal"tl,(IOS pelos

contratos que celebram com o INA1.pS para atendimento dos pr~

vldenciários urbanos e rurais;
b) os convênios com etrÇIresas ou "medicinas de gt;!.

po", representadas pela A3PJJ!iE (Associação B:asi~eira de Medi

cina ele Grupo), em QUe se dá a convergência dos interesses I!:!, I
crativos dos 2l1)resános rroédiecs com os interesses de lucrat!
vidade e controle do trabali"lador por parte das empresas indu~ I

triais, comerciais e financeiras, lo;:al!zadas princ...palf'lejte

na região sudeste

Emcontrapartida, nesse res:nc peI'!odo, o Sstado dirnlnuiu o i!!,
vestimento de reC1Jrsos na presta;l!io de ser içcs através dos J-msp!.tais est~

tais, dos centros de saúde, dos ambulatcrlos oublicos, !:ler cone dos hos;l!.tais

e arrbulatórios próprios do IN,:J.FS

Por estas razões, cheganos à dacada de 80, CCX'i a dest:naçãc

de 85%dos reC1Jrsos púbhcos federais (do INt./oPS e M~nistério da SaJde), aos
serviços médicos hospitalares, principall"lente privados, de custo elevado e
QUalidade questionável, e"'lquanto são insign~ficafltes os recursos dest~nados 80

controle das doenças tral"'.smissíveis, bem come, as medidas adcta:las para co:ro.!

tê-las são de caráter er'1ergenc~al (de rr.aior custo e rlef'icr eficác..al, nos ro-,e!::,

tos de epidemias, inex~st1ndo nas unidades hasitas de saj:le, cond...çi::les ;::a:a o ,

controle e o diagnóstico rotineiro dessas doenças A ação dessas umdades n:;o II
inclui tarrbémmedidas de controle dirigldãs acs agravcs gerados pelo processo I
de produção (polUição arrtliental. acidental de trabalho, doenças profissionais,

bem como os acidentes de UIImodo geral, como domésticos, de trânsito .. ).

flJtro aspecto a tessaltar e a assistência médlco-odontologH:a I
prestada pelos sindicatos de trabalhadores urbanos e rurais, atraves OOS cO!!
vênios com o IWJ.f'S e FU.RLRAL, substituindo as obdgaçBes do Estado no setor

e reforçando as ações assistênclais do sindicato, em detrimento de suas lutas

Tarrbém em relação à prestação de serviços de saúde, deve'flOs

apontar para 8 extrena desigualdade de servi~os à que d população tem direito

e acesso As diferenças se d~o entre previdenciários e não previdenciános, e!!,

tre previdenciários das várias regiões, entre previdenciari~s:urbanos~ ..I!!. I
rais, entre previdenciários com convênio-ertOresa e SEi1' conven..o-e/liPres", e"~re

empregados e desellÇregados, sube'!Pregados, trabalhadores não registrados,
bóias-frias, errpregados domésticos etc Enq-ua,.,to para o trabalhador urba"lo o
lNA!-F'S propiciou 2,05 consultas/ano ef"l 19&, para c tr~alh8dj:O rural o í"ldice
ficou por volta de 0,4 consultas/ano, UIIoutro exe~10, em 1ge1, o lNA.'-PS 9a1.
teu 6 vezes mais COOl os previdenciários do Rio de Janeiro do que C(JTl os pr!!~l.

denciários do Maranhão.

2. DIREITO I:E ASSIS'l'a,cIA A soa:E

- cerecterfaeçêc do direito à saúde de cada ser hu:nano

de interesse coletivo, como dever do Estajo,

- Acesso igualitario de todos cs habitantes do terrdtér íc ~
crcner às eçaes e serviços de promoção, proteção e recccereçêc da sajde em. t.2,

dos os nIvels;

- Caracterização dos serviços de saúde como públicos e esse!!,
ciais.

3. r.RbllNIZAÇP,(I OOS SERVIços [E SA1tt

COOIO vhrcs, a organização atual dos serviços de saúde no BI',2,

sil, tem por princJ:pal objetivo o "lucro". Apenas como exerctc ainda, pcoercs

citar a existência em 1984 de 70 tornógrafos ccnootaocrtaeocs concentrados na

área mais rica do paIs Este rúnero de aparelhos daria para atender 490 tI!!.
rtees de habitantes, Cl'.J seja, para a nossa realidade seriam Suficientes apenas

20 aparelhos, desde que distribuídos adequadamente A instalação de laborati

rios. de outros ecotce-eotcs e ate a construção de hospitais e clínicas obed~

cem à lõgica da s-ax.ínuzaçãc do lucro Esta e a ooestêc central QUe deve ser d~

rcrctaoa, pois saúde não e "eerceocrãe e o objetivo "lucro" e incorrpatIvel com
a assistência à saúde igualitária e de boa qualidade ao ccojc-tc da população.

Assim, não se coloca a pura e sirrples estatfaeçãc do "atual"

sistema de essfstêocie, pois, este aistere foi monta:lo objetivando r-axlmízar a.
concentração do capital e não para atender às reais necessidades da população.

O que realmente se coloca comoobjetivo a ser alcançado á a i~

plantação de l)'I1 novo sistema de ~ajde que deverá utilizar partes do atual si~

tema, porem cem outra Ioqrca Este novo sistema deverá ser comeste pelos se!.·

viços púbhcos dos níveis federal, estaduais e ll'tJnicipais, pelas instituiçBes
privadas sem fins lucrativos e por algw.as !..nstituiçães,privadas com fins l~

crativos, que por estarem. estreteqrcere-te localizadas e, Ü'.Je epcs estcccs r!:,

gionais, seja econsetréver sua desapropriação Assil'l, esse nevo stste-a de

saúde devera ser unificado, socializado, oesce-trat.izeoo, sob controle da p0p!:!.

Iaçãc , e QUe ofereça assistência à saúde de igual qualidade ao conjunto da p!!.

puraçêc, Inoecerdenterente das pessoas serem da área urbana ou rural, previ~

ciárias ou não

Assim, e fundame'1tal ocorrer a nível federal a definiçao de

un corando único para o sistena de saúde. Esta unidade de comando deverá ser

reproduzida a nlvel estadual e lfIJnicipal, descentralizando imediatanente os n.f.

veis de decisão

o governo deverá investir na a'!Pliação e na nelhoda do atend!

mento da rede pública, dal"ldo passos no sentido socializaç1!o e progressiva est.!

tização da assistência a sat:de no paIs Neste sentido é funda'"lental isolar e

não tranferir Mais recursos públicos para as instltuiçBes orivadas com fins

lucrativos e al";)l1ar a integração e o apoio as instltuiçces Ser.l fins lucrat!
vos (santas Casas e instItuiçBes beneficentes), dentro de U'1 prograr>3 de ~

cratIzC\ção da aliunistração e controle destas instltuiçBes. cem vistas à de~

centrallzação e hierarquização dos serviços no sistelf'.3 unificado de saúde

O sistema uni ficado de saúde deverá ser i!l91antado prog"ess.!,

vamente, de acordo com as condições locais, organizando mód..dos de sa.:ide.

O Hódulo de Saúde é concebido CC'l'O U'l8 rede de Unidades Bás!

cas de Saúde (uas), e UTI l10spital Geral (I-G), organizad~s de foIl"'.a hierarQUica

em nlveis de co:rplexidade e articulados funcionalmente sob gerência única A
lBS é porta de entrada principal da clientela para esse sister-.a de sa.:ide, ~
tem por objetivo prestar assistência integral à sa.:ide da p~lação e'll area geE.

graficamente delimitada.

O Modulode Saúde acresenta as seQ'Jintes características:

- é a unidade organIZacional e de planejamento de todas

açi:ies a serem desenvolvidas;
- desenvolve suas atividades sob gerência únIca COl'1 autonomia

orçamentária e administrativaj
- sua estrutura orgal'li2aclonal e funcional deverá ser co.;oçat,!.

'leI com a viabilização e manutenção do novo modelo de assistência,

- devera contar com o sistema unificado de informaçã; gere!!,

cial e operacional - para responder as necessidades propr!.as CinfoIl"3;ÕeS re

ferentes a: produção, vigilância epidemiologica, recursos h.JfIanos, custos, ~ I
dicarrentos, I'I8teriais e outros), bem co.m as instibcionais,

- deverá contar com O siste"1a de custos que leve em co.'1sice:~

ção os vários ccxnponentes do Mod'...lo, Q'.Je permita não so a ava11a;ão de ca:::e

COCIPonente mas tambema avaliação co>paratlva entre eles e entre os llI6dulos;
- as tecnologias de apoio - diagnóstico e trata"lt!nto (la:'cra:É.

rio clímco. radiologia, transporte, manutenção etc}, abast::::!.rrento e proces~ 1

mento (abastecimento de mater!.ais, lavandena etc) e a:h~nistrat~vo _ deve:.. 'I
servir a todas as unidades corroonentes do Módulo,

- todas as ações a sere!"!desenvolvida~ seri;c pla"'leja:::as, ~~ I
plantadas, aCO!TPanhadas e avaliaàas a nível do ~dulc O Mod..J1o a"'al!sa:a c l,!

pacto das ~es sobre a P0P':'lação alvo , ã eflcácla e a ef!ciência dos serviços I
prestados, devendo reorienta-los,-quando necessario,

- o Móduloprogramar;; suas atividades a partir das necessid.!
eles de saúde da popula;ão de sua área de atuaçã.o, utilizando o e"'l"'~e de ri~ I
co na daterminação de prioridade, COlll base na relação demanda de saúde/tecnol.w

gia disponível; I
- o !-ok5r:lllo será dotado de capac~dade assiste"'c1al pa:a reSC1J

ver a grande maioria de proble""1a de saúde da área \est!.ra-se e!'" :esche: e5
a 900> dos problemas) Os principáis c~c.,entes que levarao a resultados des~

jados são a capacidade resolutiva de cada nível (l5S e H:i), operac1onal!zaçllío

adequada de atiVIdades. o modelo orga"lizacional a ser adotado, recursos mat~

dais e recursos humanos capacitados para execução djls ativida~; ..........: I
- o Modulo desenvolverá os mecanismos da referência e contra

referência entre I.BS e I-G. A referêl'1Cia e contrawreferência s~c elementos fo!.

mais cp.Je garantem a contiroidade do atendime.,to e terão importâ"lCia fundame~

tal para a obtençao de credibilidade dos usuários, ir'presc!nclivel no sucesso

do Mó:iJlo de assistência proposto,

- o Móduloarticulawse com outro serviço de maior cCJl'll)lexibll!
dade localizados dentro ou fora da área geog:oáfica do rresno, para referir pr.E,
blemas de saúde que necessiten de tecnologIa que o Móc1'.Jlo n:;o disponha. Esse

tipo de apoio deverá ser garantido através de instI1J.""lentos fomis a serem e~

tabel'içJpQs entre as instituições públicas e/Ol,J privadas sem fins lucrativos;

_ o MÓdulo desel"voherá mecanislllCS de controle de q,lalidade

de seu produ~o, utilizardo tecnologia conhacidas ou desenvolvend~ outras. A

parbc!pação dá cO'"lJl'lIdade na gestãc do Mci:l'...lc deverá ser esti'fl.llsda com a ót!

ca de promover a partIcipação de usuário no controle de Q'Ja!:daóe dos servi

ços;
- o Móduloadotara, CO"'1O aç1:l0 funda-.ental, as atividades de d!.

senvolvimento de r2ClJrsos hu'nal'los. c=mvistas à elevaçãc e manutençã.o dos n.!.
'leis de atendimento e de capacidade resolutiva desejável,

- o Móduloadotará~ una estrutura e una poHtica de pesquisas

operacionals que contribuam para o desenvCjlvil'lento dos serviços de saúde.



Assembléia NacionalConstituinte e 1805

329.

11. SlUl:EOOPACICW\L

ro intermediaria entre poupadores e aplicadores, exercendo um papel neutro na.!
se intermediação. Na verdade, tal não ocorre Ao contrário dessa suposta e até

apregoada neutralidade, o sistema rrnencerrc atual, primando a sua atuação pe

lo objetivo do lucro, privilegia os setores menos importantes para o oese-wot
vimento econômico, direcionando, prIoritariamente, os recursos para as ativid!

des especutatfves
3. O sistema financeiro no seu papel de rínencrer o setor produtivo,nao

tem adequado os recursos às necessidades do ciclo produtivo das empresas, quer

no financiamento dos investimentos, quer nos emprestimos para capital de giro.

Esta falha decorre do posicionamento oportunista e imedlatista do sistema, coe
só realiza operações de curtIssimo prazo, tanto de captação cornode aplicação

Os bancos de investimento, criados especificamente para realizar operações de

longo prazo, atuam hoje apenas no curto prazo.
4 Outra grande distorção provocada pelo segmento privado do sistema f..!.

nanceiro é a concentração funcional e regional da renda, na medida em que, de

un lado dirige o crédito, prioritária e privilegiadamente, aos mais erortune-
- dos economicamente e, de outro, capta recursos no interior e nas regieles mais

pobres para aplicá-los nos centros mais desenvolvidos Outra forma de concen

tração se dá etraçes do deferimento priontário de empréstimos às eepreses li
gadas ao grupo financeiro As restriçeles requlareentares existentes nesse sent!

do são contornadas por empréstimos recíprocos entre os grupos econômicos Além

disso, as Insttturções financeiras oferecem sempre maior re.fltaoilidade

grandes poupadores e menores custos aos grandes tomadores
5. O atual sistema financeiro tem se beneficiado, de forma sistematica,

da política monetaria do Governo. LIma política expansionista, tendente nos p!"l

.J!l!:iros moment~ a beneficiar todo o segmento da eGoncmJlI"-privllegia as instl·

tuíções rfnarcetras, na medida em que elas disporão de mais recursos para ate,!!

der seus clientes, sempre ávidos, numpaís carente como o nosso, de mais em

préstimos. Nas fases de contração monetaria, quando o setor produtivo se prej.!:!,

dica com a menor disponibilidade de recursos, os bancos se beneficiam de forilla

ainda maior do que na fase de expansão, pela elevação extorsiva das taxas de

juros
6. A pol:Itica levada a efeito para o setor financeiro, a partir do Go

verno Médici, de incentivar as fusões e Incorporações com vistas a ganhos de

ecorcnia de escala, não surtiu os efeitos desejados em termos de redução das
taxas de juros Os ganhos de escala obtidos com a redução do número ,de lnstit~

tções não foram transferIdos para a sociedade, mas retidos pelo próprio siste

ma financeiro, graças a seu poder oligopolista de manter elevada a diferença

entre as taxas de captação e de apllcação.
7 Por outro lado, as Intervenções que têm sido feitas pelo Governo no

sIstema, destinadas a sanar os problemas de instituiçeles falidas - situações

que normalmente têm sido causadas por aoníoístrações fraudulentas ou por real..!.

zeções de operações com excessiva dose de risco no rntuítc de auferir lucros

elevados a curto prazo - têm resultado sempre na socialização dos prejuízos,
enquanto os lucros são sempre, tempestivamente, apropriados ou distribuídos

aos acdorustas
a Os subsídios que têm sido dados ao credito para rínaocrar determina

das atividades, consideradas essenciais ou de maior rrcrcêrcía de risco, têm

resultado em eeíor concentração da propriedade, mormente no setor agrícola Tal

Fato decorre da circunstância de que os creditos subsidiados, quando deferidos

pelo sistema prIvado, sao canalizados normalnente para os c1.lentes preferenci

aIs e de maior poder econômico. Com ~~ d~r:lheiro baratti-f:oram ampliadas as

grandes propriedades ruraIs, mediante II'lCOrporaçeles de pequenas unidades, as

quais normalmente inferiorizadas, não desfrutaI') dos benefícios dos subsídios.

Situação diferente prevalecerá numsistema estatizado, onde o credito é defer.!

do conforme o interesse social.
9. OUtro grande malefício oriundo do sistema financeiro privado decorre

do flnanciamento do deficU público, já que as instituiçeles financeiras so se

dlspi:lem a adquirir tItulos do Governo em montante adequado, rr.edlante abertura
das taxas de juros, CCll'l maiores custos para o Tesouro e, consequentemente, pa

ra a sociedade
lO O alto índice de automação atingIdo pelo sistema financeiro - supe

rior mesmo ao registrado em vários países desenvolvidos - longe de ter sido ii!

duzido por uma demandado público usuário, resultou, essencialmente, da utiliM

zação de incentivos e facilidades propiciadas pelo Governo, como reserva de

mercado no campo da informática O setor financeiro tornou-se proprietario da

maioria das empresas de informática, ao tempo em que a própria Embratel pres

ta, frequentemente, serviços diretamente aos grandes bancos Memais, essa in
tensa automação do sistema financeiro contribuiu para alijar os pequenos ban_

cos, favorecendo a concentração bancaria
11 Com referência ainda à automação bancária, especialistas nesta área

sustentam que, nesse processo, os bancos não orientaram seus projetos COl"l base

nos custos/benefícios da automação, mas se preocuparam multo mais com o seu

efeito dem:::nstração junto ao público usuário, diretriz que foi cor;oborada pe

los mencionados incentivos recebidos
12 O atual sistema financeiro, por realizar um serviço de utilidade pú

blica, depende, para seu funcional'lento, de conceSSõeS do setor publico. Entre_

tanto, ao contrario do que o,;..orre? as demais empresve prestam s:.rviço;
de interesse público, as instituiçeles financeiras não tem, em geral, nem seus

preços e nem seus lucros controlados pelo Governo. Mesmo quando se estabel!!cem

eventuais e periódicos tabela'nentos sobre as taxas de juros, esses tablementos

se evidenciam ineficazes, em face de mecanismos de que dispi:le o sistema para

burlá-los, como as exigências de saldo médio/retenção de empréstImos, de real.!

zação de seguros, de compra de ações e outros títulos do grupo a preços super..!.
ores aos de mercado, e de outros <lrtifícios, para elevar, ao nível desejado, a
taxa real de juros

13 Com relação à dívida externa, a tomada de empréstimo Junto ao si~

tema financeiro internacional pelas instituiçeles financeiras privadas repr!

senta um risco mais elevado e, consequentemente, elevaçeles das taxas de ju

ros, com maior custo para o País

14. O sistema financeiro, com a estatização, vai ser simplificado, m~

diante eliminação dessa gama de diversos tipos de lnstituições especializa

das emoperar em diferentes segmentos do mercado, bem como vã:oser extintos
varios instrt.nentos de captação e intermediação de recursos, os quals só
contribuem para estil"iJlar a ciranda financeira, e elevar a diferença entre
remuneraçEIo do poupador e o custo do tomador final dos recursos, com refle

xos desastrosos no custo final dos produtos

15 A estatização do sistema financeiro, na r".edida em que reduz as

taxas de juros, representa o interesse não apenas dos trabalhadores, mas
tambémdos empresários n1l:0 financeiros, principalll'.ente pequenos e medios,~

ja vista as grandes pressões que, de ummodogeral, têm sido feitas sobre

OS bancos por todo o setor empresarial não ligado ao setor financeiro.
16. A defesa do sistema privado, sob a justificativa de que ele, ao

permitlr a concorrência entre as institulções, resulta numamenor taxa de

juros, não tem va1.ldade no caso brasileiro, na medida em que os bancos fun_

cionam de forma cartelizada e não se permite a entrada de novos concorren~

tes no sistema Por outro lado, se fosse perMitido o livre ingresso de

tras instituições, elas teriam, nesse quadro, poucas probabilldades de

brevivência aunentando o risco de mercado
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o Sistema Financeiro Nacional, pelo seu papel estratégico de interm~

diador dos fluxos Financeiros entre poupadores e aplicadores, servindo de va

sos comUl'1lcantes que levam a seiva dos recursos financeiros a todo sistema ecE.
nômico, tem papel fundamental no desenvolvil"lento sócio_econômico do País De
pendendo, entretanto, da forma d.apropriedade do seu capltal social que vai

ser definido na futura constituição, iremos ter um serviço que vai atender à
função social de intermediação financeira, harmônico e voltado para um maior

equilíbrio dos agentes econômicos ou então, vamoscontinuar, como agora, as

sistir a uma concentração contínua do capital e da renda, beneficiando as ati

vidades especulativas em detrimento do slstema produtivo e da sociedade em ge

ra!
2 Em primeiro lugar, é preciso questionar se a função hoje atribuída

ao nosso Sistema financeiro Nacional se restringe, cpmo se tem afirmado, a me-

"Art. 327. As instituições financeiras são de pro

priedade exclusiva do Poder Público, cabendo-lhe

privativamente o exercício das atividades de lnter

mediação financeira em todas as suas modalidades."

Dê-se nova redaçllo ao artigo 327, suprimindo-se os artigos 328 e

ma deficiente. Ao lado de exemplos sobejamente conhecidos, COr'IQ a assistência I

preventiva e de diagnóstico precoce de doenças ginecológicas, outros aspectos,

como prevenção, detecção e terapêutica de ooerças de tranemíssãc sexual, repe!.

cessões bíoosicossocíais da gravidez não desejada, ebcrtarento e acesso a '1l8tE.

dos e técnicas de controle de rert.n.íoeoe, têm sido relegados a plano seCUt'ld~

rio Esse quadro esswe Irocrtêrcta ainda maior ao se considerar a crescente

presença da muner na forma de trabalho, além de seu papel fundamental no r'!Q
ctec famiUar

2) O planejamento ra'mHar e questão de suna illPortânc1a para

o futuro dos brasileiros, conceitos dos mais variadcs e antagônicos vicejam
nas dl rerentes tendências Que se expressam atualmente no país

E fundame;,tal que a Constituição oerme o conceito de olane

jamento, garantlndo o oireíto de opção do indivíduo para oetereurer o rrJmer~

de filhos e o espaçamento entre eles Este direito deverá ter comocontraparti

da o fornecimento pelo Estado não so de Inrcmeções, ccmo dos prcorfos neios -;
técnicas e-ittconceocíonets crent.í rtce-ente aprovados

Por outro lado, deve-se atentar para que o Estado e as entida

des privadas, nacionais e estrangeiras, acstemee-se de exercer qualquer tip~

de coação ou induzimento sobre as pessoas que necessitam de seus serviços O

planejamento, no caso não se confundira cem o controle de retericeoe de cunho
puramente damograflco s-as respondera as necess ioaoes besrces da população den
tro do contexto de ateromento a saúde -

3) A obrigatoriedade prevista neste artigo, pela qual o Estado

garantirá o acesso à Inromeçãc e aos médicos contraceptivos afasta a possibl

lidade de que interesse nacionais ou estrangeiros e de setores governamentais

interfiram na reprodução Mana

Este dfsocsrtivc ensejará a criação de condições objehvas

e oerocretfcee para que brasileiras e brasileiros decidam sobre o planejamento

da procriação

Outrossim, o artigo vem integrar à Constituição Norma contida

na Convenção sobre a ermíneçêc de todas as formas de discriminação contra a

milher , de 1979, rabficada no Brasil pelo Decreto n2 89 460, de 20/03/84 De

acordo com a reeerroe norma, incurrbe ao Estado informar e assessorar a famIlia

sobre o planejamento da reprodução

4) Emoutras conreeões a questão do aborto tem sido tratada
com un grande radicalisroo levando inclusive a un retrocesso na atual legisl!

çãc brasileira Vigorando o ponto de vista destes constituintes nem os casos

previstos de aborto terapêutico ou gravidez advmda de estupro terra a inte.!,

rcpçãc as gravidez pemutdda por ,lei.

Evidentemente o aborto é um problema ccsctexc que exige una

abordagem ao mesmo tesoc moral, medica, social, religiosa, polítlca e demogr~

fica Não resta oõvroe de que. a) o aborto é amphmente prat.rcada no Brasil,

b) a maioria das mnreree o faz sem os recessér ics cuidados médicos, c) a a~

sêrcra desses cuidados causa séraos danos a saúde das IlJJlheres e chega mesmo a

colocar em risco a sua vida, e, d) a maioria das vítimas do aborto mal pratic~

do são as nulheres das classes mais pobres No caso da nessa,.,emend~o enta~

to, estamos querendo apenas ver a questão do ponto de vista da assretêncía m~

dica.

Não estamos entrando no mérito da criminalização, descriminaI..!.
zação ou legalização.

O que q,Jeremos é garantir, pais isto l1lJitas vezes na ·prátlca

é nega::io, o direito da nulher e o dever do, sistema único de saúde prestar as

sistên::::ia médica aquelas rrulheres que por algum motivo e de alguma forma estã;

no prccesso de interrupção da graVldez. Com este direito e dever assegurados

na lel não acontecerá comohoje que a nulher teme procurar os serviços médicos
nestas circunstancias cem graves consequênc1as para sua saúde levando_a, às ve

zes, à morte Alemdisso, não mais a nulher será atendida nesses locais 

se a ela estivessem fazendo uma concessão, um favor, nultas vezes sendo hum.!,
Ihada e maltratada

Para concluir uma palavra sobre a questão da saúde do traba
lhador. Nossa proposta, seguindo a orientação dos debates da Conferência Naci~

nal da Saúde do Trabalhador que contaram com a parbc1pação de ce!ntenas de si~

d1catos, das centrais sindicais e de órgãos do setor, é por sua integraçi:lo ,;;
Sistem5 Ijnico de Saúde

Alémdisso, são prev.lstos dispositivos COOIO a participação dos
trabalhadores na fiscalização do melo ambiente e da gestão nos orgãos que tra

Jãn do assunto -
Assim, acreditamos que o enfoque das questões relabvas a doe!!,

ças do trabalho, doenças profisslonals e acidentes do trabalho, sua assistê!!

cia e sua prevenção nu'"dariam -radicalmente de enfoque Oas pnondades {lOS est~

dos de custo/benefíc.lo, da maximização da produção e-dos lucros, teremos como

prioridade a vida, a saúde e o bem estar do tra!ialhador

EMENDA lP17250-1 '"''' ,
LUIZ GUSHIKEN e demaIs Constituintes do PT (vide verso)

9. FIN1W:IIVoENlD

o atendImento a nulher pelo sistema de saúde tem-se limitado,

quase que exclusivamente, ao período gravíd1co-puerperal e mesmo assim, de f0E.

_ admissão no serviço pw:hco so por cCl'Curso pú!ili:o,

~ remuneração condíg'1a e isonOl'lla salarial entre as mes-as C!

1'-"" tegorias profissIonaIs nos níveis fed:ral, estadual e rrunic!.pal, estabeleclme~

to urgente e imediato de carreiras profissionais complanos de cargos e sal~

rios;
• estabelecirrento de oportunidades de aperfeiçoamento e atual..!.

zaç§o profissional periodica;

- política salanal discutida com os trabalhadores da saúde,
_ reconhecimento de liberdade sindical dos servidores,

- cOlrPosição rrultI-profissiol"'.a1 das equipes, de acordo com as

características da derr.anda de cada região, em consonância com os padreles de cE!.

bertura de assistência,

- preparação do trabalhador da saude para reconhecer o direito
e esUrrular a participaçi:lo da população no desenvolvimento das abndades de

saúdej

- particlpação nos cC'lselhos em conju.,to com a pOPJlação, r!

forço do comprOll'isso do servidor CO'T' a populaç~o usuaria, para eli'llinar o autE.
ritans.1lO existe'1te nesta relação

- recuperação e awliação dos ce.,tros formadores de

hlJllanose integração de sua polftica-educaéional e de seus servJços ao sist!
>'"/" ma Ut'Ii ficado de saúde,

- formação dos pro·'lssio'la!.s de saude em todcs os ní\eis de

forma inte;;ra::1a a:: nodelo de assist~"'ICia QUe devera ser p:,=stada pelo slstema

unificado de saude regionãllza1e e hlerarquizad:::,

- inclusão no ensil"'o de saúde do cCi.'eclme'1to de praticas a.!.

ternativas de assistênclaj

~ - desenvolvimento de atividades de pesquisa nas áreas bio-médi
cas, de equipamentos e de serviços de saúde, ta'l'Oem nos serviços de asslste!!

cia, cem a particIpação do pessoal da execu;ão I de forma ln;egrada com as ent..!.
dades de ensino e pesquisa

7. ENSltlJ E PESQJlSA

A prática tem mostrado Qqüe as principais características dos

novíee-rtos populares fo:arr as seguintes.
_ organizarem-se a partir da iniciativa da própria populaçil:o

independentemente do Estado e dos partidos políticos,
_ ganharem illÇ)ortãncia porque conseguiram a arrpla part1clpa;1:lo

da população, const1tuindo-se ell' movime.'ltos de massa;
Mgarantiram arpla participação da população, devido ao alto

grau de derocrecte interna, que permitia a todos a participação no processo

de oecísões que encamin."a\arr as lutas,
Mao apresentarem suas reivindicações, ceree-ectee orga.,;'zadJs

e pressto-ercc o poder publico, não conFiavamque as autoridades atenoerfer
sempressão popular. As vitorias ten servido de estínulos para novas lutas e

não para desmobilização e ecc-coaeentcj
_ busoaram a uoiflcação dos roovimentos atraves de propostas de

lutas conjuntas e não atreves de entencllnentos entre cúpulasj formaram progr!

mas de luta cada vez mais arrplos e abrangentes,
_ souberam desafiar a lei e as ameaças vindas de "cima", co~

fiando em que a única maneira de enfrentar as suas necessidades era asswur 6

luta pelos seus direitos com as suas próprias mãos e com a força de sua oníãc.

Considerando estes aspectos o PT na eree de saúde defende.

_ o respeito a autonOl'lia dos ecvreeotos populares e suas fo!.

nas de organIzação;
_ democratização d'os comecíneotcs e informaçêles de s3Úce para

facilitar a pert.Icrpação da população,
_ definição de espaços adequados de partlclpação popular e dos

trabalhadores de saúde no planejamento, recasão da atoceçêc de recursos, c~

trote e avaliação dos serviços e orcçre-es , nos díverscs níveis do sístete un.!

ficado de eeãce, Irctusrve de i.,stituiçàes orwaoas see fins lucrativos Y.Je r!

cebee recursos públiccs

Concluindo, consideramos que a certrcíoeçsc popular tem \.til I!!
mo claro e explicito no programa do P" "t.otascs pela cc-strocêc de u-a det'l,Q,

cracia que qarartta aos trabalhadores, em todos os níveis a direção das dec..!.

seles politicas e econômicas do País Una d..reçãn segundo os interesses dos tr~

oetheoores e através de seus crçarus-os de base"

5 Q..ESTAO DA PMTICIPAO!O PlR.LM

Admite-se que lrr;Jlanta~il:o adeQJada de sistema uniflcado de saQ

de devera garantir'
_ atendimento oportuno. segundo as necessidades,

_ respeito à dignidade dos usuários, por parte dos servidores

e prestadores de serviços de saúde;
_ atendimento de qualidade ccrcetrvei com estágio de desenvol

vi~nto do conhecimento na area de saúde,
_ direi to de ecceoeroerento pelos familiares a doentes !ntern.§.

dos, garantida a assistência integral inclusive nos aspectos psicológicos e s.2

clais.

4. AS Q..ESTtES00 ACESSO E DA c;uALIDJll:E

- dever1l:0 ser formados fundos únicos de sa~'de nos níve!.s f!
deraI, estadual e I'Unicipal,

- o fina'lCiarnento do s:stel'l3 um ficado ce sa':de é:e res;:J~~s.§.

bilidade publica, de~endo ser flxa:!o um percentual nas or;.srrre'1~cs de; 1,,"'iãC, e~

tados e rrunicípios (valor indicativo - 13% CIr cada nível'

lO. JlSSISTEN:IA IEDlCA A K.UER

- estabelecer controle social sobre a incorporaçãa da te::nolE.
gia na area da saúde, para evitar que a orientação do pregresso ca ..ss!.s':.ê'1::1a

à saúde fique sob o domínio das empresas r.ul tinacionais de eql..!~a~=,..tos e med.!,
camentos,

- desenvolver l"as lnstituiçeles naclonais de pes::j..Jisa se'll rins

lucrativos, tecnologia adeqoJada as nossas necessidaC::es,

- garantir a prod,;ção estatal de soros, vaClna e lista baslca
de medicamentos e distribui-los gratl .•itam2r'lt.e a população atraves do sist€'ll8
unIficado de saude
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JUSTIFICATIVA

Supr.unam-se do ProJeto de Constl.tu1.ção:

JUSTI FI CAÇA0

EJofENDA SUPRESSIVA

DISPOS!TlVO EME~DADO Artl.go 188. Incasc r r t

Art. 189 - DOloS quan t.e s dos lugares dos Tnbu -
neas Es t aduaas ou do üi s t r i t c Fede 

Tal e dos 'rrabunaas de Alçada, onde homer,serâ
Composto, alternadamente. de memb ro s do '1J.nl.sté
rio PúblICO e de advogados, de notón.o saber J~

ri'dico e reputação J Lrb ada , com aa r s de dez a 
nos de carreira ou de expe rf êncaa p ro rxs s rcnat ,
indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de
presentação das respect r vas classes.

Supnma-se do Inc i so III, do Art. 188, do Pro

jeto de ccnsca ccrcãc ,

o Art. 189, do ProJeto de cons e.reurçãc , passa a
te r a seguin te re dação.:

Art. 188 - •••••••••••••• ~ ••••••••• ~ •••••••••

1- ·
11 - •••••••••••••••••••

"JI:! - •••••• o- e a classe de or1.gel'l

DISPOSITIVO EMENDADO Artigo 189

CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CU~'H>\

o acesso de integrantes do Ministéuo Público e de .s.dvogados

aos quadros da Haga.s t r-at ura re t r ra daquele p rc f i s s aona I todas as

prerrogativas da ata va dade ante r-i c r de Procurador de JUStlÇo. ou..
mesmo de advogado, não sendo razo~\'el que a pessoa con t rnue a
representar uma arava dade laboral a que não pertence, e s t nndo ,

Inclusive, p rcab rdc legalmente de exerce-la.

EMENDA ~IODIFICATIVA

EMENDA lP17258·6
~ CONSTlTUl~TE PAULO RoâlE"iTO CU~HA J tJ:P~~'.G~

tJ Plena"o '---------,1 [1[[iJ/EJ

E;~~~-J

(Ç"j'~~7EJPLEI-lJiRIO

SERGIO SPADA

EM~NDA AOITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 323

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO El1ENDADO: Artl.go 181

Acreoc:mte-se, 0.0 Art. 326, o seguinte ite::l:

"Art. 326 - A Lei do SJ.stc.....a FlZ.e.nceJ..ro disll0r{, :mc:!.1...::'iv~,
aobre:

a) O artl.go 181

As cocpera-avue <1-<: cr~tti'to, L.sti1."'..:Í.;:õ .... fi:::".l..'7t"'C'U"'::!

sob conta-oão (10 Banco ccntcet , ter5:o ccr..lJ.,:,Õt"3 t4'" "'clLor r~'J -
:p...eêcrc _ aos OChtS ,10brO:) ='J.:::l"i (te ult"l. xcperc we'Io coca 1, }-~ I
do 1..!"P'lu!YOC.3. cO:J.·..1.~J.b1.1J..;:!.o SCCJ.fÜ.

I 
Ir 

lU -
IV 
V -

c~m'~\cnt~Io ~"1:::~~~i~,~ ,~~ ~~0~~~:~~3~~J..~~~d~:~ ~~r/~~;
ti~~ções ba:lc&'·J.as, ~be-~rv·dl\q Sl'ttS l1CC.llJ.t:''''.r).(:l:ld(..s. • -

Em razão da unl.fl.cação no texto, dos artl.gos ISO e lS1, proposto
por emenda (anexa); deve supmr-ese o- artJ.go 181 Já englobado
texto do artl.go ISO.

(!JPLENARIO

r;r- '~••• "lOfC~.."slol.".co..,stio

EMENDA lP17253·5
I:J

17. Outra grande desvantagem do sistema financeiro privado reside no
fato de que, por mais eractente e rigorosa que seja a fiscalizaçao, ela não
conseguedetectar e apurar grande parte das uregularidades do stste-e fi_

nanceIro privado, pelos artifícios (alguns antes mencionados) Que as Instf
tuíçees, movidas pelo interesse do lucro, utilizam para burlar a regul;men~

tação, Com a estatreaçsc, deixando de existir o conflUo entre o Interesse

do sistema e a vontade do Governo, as irregularld~des serão sensivelmente
reduzidas.
18. Os defensores da iniciativa privada a qualquer preço Irêo, Indu_

bitavelmente, invocar contra a estatraeçãc, a situação atual na maioria dos
bancos estaduais Nésse caso, alguns fatores que não podem ser atrIbuídos

ccec características de tJ!1 sistema estatizada explicatl'l essa precãria sí tue

çlJa dos bancos estaduais. Em primeiro lugar, e;;tá havendo un scceronrensto
namento dos prejuízos ocasIonados pelos bancos estaduais emrelação aos eco!.
Eldos com o saneat'lento dos bancos privadas, O'Ila vez que, no caso destes não

foram dimensIonados os custos socIaIs dos elevados subsidios creditícios en

volvidos nos processos de liquidações, nos incentivos tributários, nas pro
cessos de incorporação e outros favores e concessões pe ~utro lado, a situ-

ação atual dos bancos estaduais decorreu do problema financeiro dos estados e,

mais do que isso, da falta de moral1dade pública dos governadores QUe, em certos

casos, CO'110 ocorreu em1982, f0Ij.am estimulados a captar recursos a qualquer pre

ço no mercado, através de seu banco estadual, para financiamento de obras emine,!!

temente eleitoreiras E foi exatamente a partir de 1982 que teve inicio o crôni

co problema dos bancos estaduais. Por fim, faltou ao Banco Central a adoção de

mecanismos para un efetivo controle dos bancos estaduais.

19. CkJtra grande vantagem da estatfzeçãc é a maior garantia de êxito

na execoçêo de lJIl planejamento econômico, já que o Governo vai ter controle so

bre o sistema financeiro.

20 Por todos esses malefIcios trazIdos pelo controle privado do s1st!,

ma financeiro e beneficios de UIl sistema estatizado é que se apresenta este ant!.

projeto de texto constitucional, estabelecendo que as instituições financeiras
serão de propriedade excluaíve do Poder PúblIco e a Intemerãeçãc financeira at.!

vidade exclusiva dele.

21. A propriedade exclusiva do Poder Público, e não apenas o controle
acionário, é necessário para não provocar confhtos entre a finalldade social

dos serviços de intermediação financeira e o interesse de lucro dos acionistas

minoritários
22. Para que o sistema estatizado não venha pecar por ineficiência na

prestação OOS servãçcs, emceccrrêocra da borccrecfa que, emgeral, tende a pre

valecer nas atividades públIcas, e teecen para que sua a!uaçl'lo não seja ditada

por interesses polftico-partidários, vai ser necessário éstàbelecer formas efetl

vas de controle social sobre o srete-a, a serem definidas em legislaçlJo específ.!.

ca, sem as quais as vantagens da el1minaçlllo dos melefícios do sistema financeiro
privado e da conquista dos beneficios da estatraeçãc poderão ser reduzidos pelas
chagas da burocracia, da deficiência na prestação de serviços e dos favores p:5

HUcos, emgeral.

EMENDA lP17251·9
l:J CONSTITUINTE PAlJ..O D:LGADQ E ~';~;ITUlNTES DOPT (~~~~o)

Emenda ao Projeto de Consti tulção da Comissão de sistematiz,!
Çllo.

Dê-se nova reoecac à erínee "b" do inciso 1 do arllgo 27

r.r 'cOl~/.n";,:~çi~

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO E-IEND-\OO: Ar e i.gc 187

JUSTIFIC~ÇAO

A composição híbrida dos Tnbuna1s tem como cb l e t ave o de dar
às decr sões 0311. tomadas un Conteúdo sOCJ.OIÓglC:O ccr-pa t Fvc I COl'! a

dfve rs r da de de cnrendrnenrcs j ur-I'dr ccs das questões a l r dec i dr das

Nada m31S razoável que os segumentcs não ongln.ínos da 'Iaglstl:-"
tura tenhaM meso r pe r-rzc Lpnçâe , Já que ems órg:ios deCidem coIQ,!;._
ad amcrrt c , onde a quantidade de votos 6 que fl);a o decISóno A 

representação da ru nut a torna sJ.mbólJ.co e ane Eacuz o cb j c t rvo da
eempcs r çâc nu s t a dos Tribun.:ns. Por dc r rudc r rc , s-c rc cc ser e xp I F-.

ca.tc que t cmbén os Tr1bun.:us de Alcado. cs t a r-ic suic i tos ã COl1pOSl
C;'ão bjbrtcl1 q .. 'Pto 1 ollgon dos IRt

"Art. 27

1 - ••••••••••

No Art. 187 do PROJETO DE CO\STITUIOO, con
verter o parágrafo íimcc em ptlrágrafo 1 9 e adacacnar o parágrafo
29 , com a segumee redação

b) li obrigatório o etrstaeentc dos estores
anos;"

JUSTIFICATIVA

de dezesseis
Art. 181 - •••••••••• •••••••• • •••••••

51" - •.....•..••..•.•.••...••...••...•.
529 - "A postulação em Juí:o é prrva t i va de

advogado que, j un r anenue , com a mag as t r-atu r a e o \llnJ.stérlo Públ.!.
co. e an da spens âve L à adma.n r s t r-aç âc da .jus t.a.ça , '

."C"~"'/cc"" ••ol'"'.~""'''' -'

~----------...",.".";<,,,.----------~
EHENDA SUPRI:SSIVA

Trata-se de dJ.sciplInar o allstanento eieitorer, rrxenoc-se
em 16 anos a idade mínima para que o eeseo se dê

"' 'U,..,�."." ..:~:i. ~

JUSTIFIC~Tl\·.\

A inserção Constltuc1nal da pnnC1pa_ prerro~at1\a

da advocacJ.a que é a postulação em Juí::o. representa u']a garantJ.a
de adequado tratanento d3S questões ]Udl.CHUS COl'l0 benefJ.cas CDl!
sequencl.as para toda a SOCl.edade

Ademal.S, todos os demal.S setores en ..ol\l.dos na (h~

trJ.bull;ão de Justiça têm prev1.são cOl}.stltucl.Ona1. con o qu=. se

r~~b~~~~n~d~~es~nd~:U~~~~~~a~~~O~~}~~~~ri~~dae~3t~~~gen ~~~3ihd~
suas prerrogat1vas proflssJ.onais.

A advocacla. pa~ sua especlal lnportanC-ln-nn \ld:;
social do País e. especlalnente por se poslcl~n3r ceTO J.ndJ.spensn
vel ao funcl0naf'lento de um dos Poderes da Republlc3 l"erece tr~
tamento assell'elhado 0.0 do Poder em que pratl.ca seus atos

DISPOSITIVO EHENUo\DO : Art. 188, Inciso VII

Supnma-se do'lnc1.So \"II, do A~t. 188, do Pro
Jeto de Const1tul.ção. os segul.ntes terl'los:'

Art:. 188_ - ••••••••••••••••••••••••••••• _

VII - •••••• o.u obter d1sponlbJ.1J.dade con \en
CImentos J.ntegral.s.

JUSTIFI CAÇ;l.o

JUSTI FI CAÇXO

Adic1.onar ao Inciso !Ir, do art. 188, do PrOle

to de Const1.t~J.C;ão, alínea com a segulnte red~
ç'5.o:

Art. 190 - •••••••••••••••••••••
11 - ••••••••••••••••••••••••••••
a) Il'ag1.sterio. em que não se 1ncIua

função dl.retJ.va ou adn1nJ.strat1va."

'U'o/lu,,,,..;i.

El-IENDA ADI-T'IVA

DISPOSITIVO E~IENDADO: Artigo 19.0, Inciso II, Alínea "a".

Não há qualquer razão que possa Justl.ficar a poss1blhdade de
que o Hagistrado. cUJa çomarca tenha se mudado, obtenha a dlSPO
nib11idade reMunerada "ad úlflnltum" porque. na eSl'lagndora maJ.o
ria dos casos. as comarcas Somente se nudam quando desaparece o

aglomerado urbano, J.sto é. a cidade em que Se localJ.:a. \ss!m. o

maglstrado terá que se mudar. não lhe sendo tícno optar por U'13

"anteclpação de aposentadOTla" pelo SImples capTlcho tle que nào

qllc~ra trabalhar em outro local. Não estará se afetando o pI1nci

pl0 da 1namovlbl1ldade porque nJ.ngtlem \'al extlnl:,Ul r tl'lla cHl.ldQ
com o ún1co fJ.m de pronover a mudança fíSIca do JUIZ.

Acrescente-se ã alínea "a", ào InCl.SO lI, do
Art. 190, do PROJETO DE CO;';STlTUIÇ-'O, o seguinte

r;~'''''~

IilLfi~EJ

DISPOSITI\O E.l.IENDADO _ Artl.go 188, lnc1.so IrI

CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUl'.'HA

EMENDA ADITIVA

Como 1.ntegrante do Tnbunal de Alçada, seJ a ong1niíno da

Hag1stratura, do MinlstérJ.o Públl-co ou da Ad\oco.CJ.3, o JU1: tem
19uaJ.s prcrrogatl.V3S e conpctencl.a funclonal. não ha.l.'endo MotiVO
para dlsc:rJ.MlnnçÜo nas ocaSlões promocJ.onalS O JU1:: de\c ser
promOVido na vaga de JUIZ.

Art. 188 - ••••••••••

111 - •••••••••••••••

Alínea ••••• - o s integrantes do qUInto con~

t1.tucJ.onal dos TrlbunaIs de Alçada terão
acesso aos Tr1bunal.S de Justl.ça na con

diç.ão de .MagJ.strados.

r.r 'COl~/.~.'t,IC~~iQ

EMENDA lP17256·Q
I:J

H:Lstor1.camente, o Bras1.l reconhece a l~berdade de pensamento, de
cr1.ação e c:Lrcu1ação de 1.dél.as, nas qua~s se 1.nserem a l~berdade de
d~vulgação (Propaganda1.

Curiosamente, o parágrafo ún~co do ProJeto de Constl. tuição veda a
propaganda comerc1.al de alguns produtos, sob o fundamento de serem
os meSI"OS danosos à saude do c1.dadão.

Dê-se ao parágrafo ún1.co do art1.go 404 do ProJeto de Const1.tu1.ç'ão a
seguinte redação.

"Parágrafo On1.co - g l1.vre a propaganda comercial respondendo cada
um, conforme a 1e1., pelos abusos que cometer.
'.

JUSTIFICATIVA

A divulgação anpla dos produtos, além de poss1.bJ.ll.tar uma escolha,
favorece a compet:Lção de Il'ercado e consequente queda de preços para
os connnmiõor<'>n

A pr1me:Lra v15ta, a redação que se pretende modl.ficar poder1a btln!::,
f1cl.ar o consum1.dor Todavl.a, a reall.dade de mercado se encarrega
de evidencl.ar que o consulI'o dos produtos all. J.ndl.cad05 não tem vJ.!!
culação d1.reta co., a propaganda co~erc1al dos mes"'os. Em outras p.!
lavras, não é a propaganda que aumenta o cons~mo daqueles produtos.

Dema1.5 disso, (1) a matér1é1 não comporta tratamento Const1tucLonal,
(:Li) novos produtos que possam causar dano ã saúde ~urg1rão, e:agJ.!!,
do rncdl.f1.caçáo na Constl.tu1.çãoJ 1J.l.l.) J.nexJ.ste crJ.terl.os def1.n1dos
para d1stlngu1r, S<llvo nos casos de propagandá ost!;!nSJ.V<l, quando si!
rin o enso ri." vedação.

EMrNDll SlInSTITIJTIVA .-
DISPOSITIVO EMENDAOO: parágrafo único do art. 404

Por essas razões, a 1eJ. melhor dJ.rá a respe1.to da matéria, 1.nolus.!.
ve Quanto aos abusos cornctl.dos.
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T•• T.,.VOT',OC:.CiO ---,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 37(,.

l"ofif:!.q\le-: e o ::m.rl.:r"fo único elo Art. 376 'h.(lo-l~e
estn. redação:

E'~~~'B=:J

[ITUj'oãL§.

SERGIO SPADA

.~r•• OIO/•• I/ .. d.I.""COw,lIio- ...,

PlENARIO

"Art. 376 - •••• , , ••••••• , ••••••••••••••

j ú''1ioo - o 6:1;1::0 l'elJ.:ioDO ;. o ensãnc de coo-er- -:i
vrãa-o c~r.r'lti1uirãú c.J.Gcipl1J"a obric-.tón'<., de ·.-:.tr!c la. icc .lt';l
tiva, 1'0 cm-ric''".1 nele rrir:elXo l;ran." -

EMENDA lP17266-7
I:

Os Tribunais já decidiram, de modo reiterado,que

o fato de ser o titulo emitido em OTNs, UPCs. LBCs ou em moe

da estrangeira não lhe retira a necessária liquidez, que jus

tifica a execução do tItulo judicial ou extrajudicial. A 11 

qud dea , sendo concebida como a fixação exata do valor, exí e 

tente tanto quando o montante em cruzados é determinado, dea

de logo, como quando ele á determinável, mediante a simples

operação que consiste na multiplicação do número inicialmente

fiX'ado de unidades de contas (OTNs, UPCs, VALOR DE: REF'ERE:nCIA
ou LBCs) pelo seu valor na data do efetivo pagamento.

A OTN, a LBC, o VALOR DE REFERb:r:CIA e a UPC

transformaram, entre nôe , em verdadeira moeda de conta. pois

o cruzado já não mais desempenha esse papel, em reee da infl!,

câc que assola o Pais.

A Haglstratura é de tal lmportânc13 Que não deve ser
prejudgcada com l! êcmpcs i çâc de Dunas a e rv adades . ~ não ser a d'l
mag i s t e mo , tambem de grande 5J.gnl.flCaçao para o Pa15 ~ necessa

no, entretanto que os Juízes não se j an Levados às funções but'Q:
crâe rcas do \lag15térlo. 'vão havendo p ro rb rç âo cons t i tuc rona I e.!
pressa, não tardará o surglmento de re i s que ccns ade re t.11S fun
ções como m tegr an tes do maglsténo e. de consequênc ra acumulá\'clS
com a Haglstratura, o que será mur tc p re j ud ac i a L,

JUSTIFICATI\'A

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA lP17261-6
~ CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNdA

O encdnc rCll':l.CSO, ~C: c:o.r:í-er eve.ngeliz'lfor ...
si-p"C;;::"~lt;J ir.t'orr..ador, 6 o C..S~.lO <:'0 c oc.ezutavc,s. o são i::. -

~;~t;~~~t~~l~~~~~rJ<- :~'<~~~ ~~.~ -~i~~:t.~l~'~:; c,:~~f~ ~6r~~::
o lJ_C p!' cer-v., o ::,er"l:! de ocrático da ecccã- oü':r;l:'••

SERGIO SPADA

DISPOSITIVO EMENDADO Artigo 197

o Artigo 197. do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, passa a
ter a seguinte redação.

- Art. 197 - Os pagamentos devidos pela fazenda Fe

deral, Estadual ou Municipal, em virtude de sentenças judiciá

rias, rar-se-ão na ordem de apr-e s en t açjic dos precatórios e à

conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos

_~ ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos ceécaccs extra _

,'-orçamentárioS abertos para esse fim,

Assim, nada impede que o requisitório ou.' precató

rio peaea ser definido em OTNs, na data da efetiva liquidação,

evitando-se, assim, os atuais procedimentos que ensejam a pro-

crastinação e burocratiz'ação do pagamento. em detrimento dos

~egltimos interesses dos credores e em flagrante violação do

principio constitucional, que consagrou a justa e prévia inde

nização, nos casos de desapropriação, a qual deve ser integral

e completa e não parcial ou parcelada.

EMENDA lP17264-1
f'J Const,tu,"te sERGIO SPADA

.~,•••,.,cc",'oi.'.......,u&o, ...,

EMENDA lP17267-5

l:J
.~.U~iO/CO"' ..Io/o"o.O"'"lo ~

PlENARIO

E;~~~:J

fÇ7;;;;J,
JUSTIFICACÃO

pretende-se corrigir êrro de redação no texto,

virtude da supressão da conjunção "ou".

Dê-se nova redação ao item II e ao § 1 9 do art. 145 do Prcj e tc de

ccns eaeurçãc , supranmdo-se o § 29 do mesmo di sposã tavc

EMENOA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO Art". 2~5

e) - o ato coo-cr-rta-rc ceãebz-eão :ntre o eer o
cia<:'o e a coo!l~rati\"::'. cc p,tre c00l'lc:!:'9.ti"rs a-eocãeaer- e ('\\ja
finallónde c;;"sbtuP.. objElto social. ti

El-1ENDA SUPRESSI\'-\

DISPOSITIVO E'IE.'lDADO, Art1go 193 e seus parágrafos,

"Art, 145 - , •••••••••• ': •••• , •••••••••••••••••••••••••••••••

II - d01S terços es co Ihados pelo Congresso Naca ona'l ,

com mandato de s ea s anos, não renovável, segundo

cri térios faxa dos em lei.

19 ~ Os Nmrs t rcs , exceto quanto ã va t a.I r credade

r-eLa t.avamerrte aos que exercem mandato, terão

as garant i.as , p re r-roga t rvas e anpedmentcs dos

membros do .Iud r caji'ru o , segundo drspcs rc em

Lea "

çeo:
Acrcocente-t"e, ao Art. 2155 do Fr c eto ôc Cüns~it"U:!.-

"Art. 265 - •••••••••••••••••••••••••••••
I -

II - Instituir ir::lOsto!J sobrEl:

JUSTIFICATI\'A

j:

Suprima-se do PROJETO DE CO'{STITUIÇ'\O

a) Art. 193
b) s 19

c) § 29
dl 5 39

Não se jus r t f rca a dwers aê rcaçãc de coepe eêne ra JU
r rsd rc i ona I COl'! a consequente c r aaç âo de d i Er cufdade s para as par
teso A mcIu s âc de re rgcs , lStO é. de não bacharê i s no quadro dã
aag t s t ra turu com c ompe t ên ca a geral em nada ccn t r rbu i râ para o seu
desenvotvrnen te , ao contrárlo. estabelecerá maac r-es d r f r cu l da de s
para a entrega da prestação JunsdlcloM.I, hOJe Jii precár13,

Por outro lado não se Justlflca a crlacão de uma
"Justlça de CasaMentoS" com nenhur'"l especlall:ação tunclon"ll e de
corrente de malS ul"a elelção sem qualquer pro\clto "ioclal Cape
nas o aumento de ônus para a socledade Mantenedora do E:>t:ldo \:lS
grandes Corn.o.Tc.o.s. Justlflca-se .::l. deSl~n.::l.çào de UM JUl:: tO\l.::l.UO pa
ra a prcp:lT:lçào e rC..lll:açào ue CaS:lMentos \as pcquena:>. tal ã
tnbulç,ão não lmpede o normal dcsempcnho das atl\lUades-flm dõ
Judic13no, mantcndo-se 3 slsten5tlc3 atual.

rrPHDB':J
th7~~7PJ

SERGIO SPADA

P~.U""'/.ow ..slO/IVo~ow,"iO-------...,

PlENARIO

EMENOA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDi\DD: k:t. 302

:lst'l 0$ r-eepr- rcr; er-ãc propos~:' de .... r-a- ewecrac o "e-.
recido. na "aee :!.J,.C'lJ. ;!.":U- doa tr~b~l.::lB, -ce ~.ão nccol i"t~ I ãn _
J sti~:t.ce\'elr._nte, na rr--pectJ.vn. comocâo eo .&t:.ca.

~'it:.-et.l:ltol p:o.rt:mdo da o cn-u .tw;o I],'!,...Q o Pro. r to i:e
~c'stitui-::ao nbuor-i..e !.'r1 ,c!::o·oc vcã tc tcc e- ~t'vor- do c1 '':m7':il
'·.l(€.l~to i:.:. coope!'ltJ.'\"1c-o (po.r6c'2I!, c.rt. ';'00, cc' 9.1 OS que O

·~E'I'O ,it:::"v:< ci:.:':. ;.lit..,~o c Art. ~"i vet; co ," J ::'r-. co o cr
1'J.r1to ,rev~lecell"';e no cer c C=:l. C:,'stit-u.i.:te. -

Uoãii'1:;,ue-::e o Art. 302, dando-1he e13t:. red""~ão:

JUSTIPICA(":i:C

EMENDA lP17268-3
f'J

Por outro lado. não cabe equlparar os lohnlstros - do

TeU aos do Supenor Trl.bunal de Justlça. colocando-os. desse m2,

do. em sltuação de pTlV1léglO em relação a todos os demals Tnbu

nais supenores, cUJos Hlnlstros. além da reputação 111bada, d~
vem ter notórlo saber Jurídlco Acrescente, o atual § 19 , poderão
os Hlnlstros do TCU aposentar-se com as vantagens do cargo apenas

de efetlVo exercíclo.

Por flro. o § 29 volta a prJ.vlleglar especlflcamente a

carrel.ra de Aud1tor do TCU. através de dlSpOS1Çâo que, ahás

tem caráter estr1tamente reglmental

JUSTIFICAÇÃO

A atual redação. ao cb r-aga r que nada menos do que

doas terços dos Ni ms t ros do Tr ibuna I de Contas e Um âo sejam Ag

da to re s daquele órgão. er-ra uma s a t uaçjio antoIe râve I de c'l aerrte-c

La smo , ao mesmo tempo em que des Et gur-a o cargo de Mr rn s t.r n , :tran.!

formando-o. na prâtc ce , em cargo de f1nal de car-re r ra de servld.2.

res do órgão.

Os cratér.ros de ccnpcsaçâc do Trlbunal devem ser regu

lados em Lea , j amaa s tenho se constituído em matêra a constltucl0-=

nal.

DD~""":J

r'jI7178
'~I"..,o/.o"'oob/'~I•• "'Olb-- ...,

EMENDA lP17263-2
tJ CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

I: PLENÁRIO

r.r---------- .u.o"ul"....~io

SERGIO SPADA

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMEllDADO: Artigo 197, S 111:

_ Substitua-se a redação do § 111:, do Art. 197. do

.fPROJETO DE COllSTITUICÃO, pelo seguinte texto'

EMENDA lP17265-9
f'J
r.r------ .u"u,.I.cw,..io/oUlcow",lo

PlENARIO

rr;~;~:J

fiTD!"~"ãZB

'Art. ~02 - Os 1nV;st:u:antos de CllP::"'''Ü. o::.trc_::cJ.:'o ecr-r-o
nc'!.cltldos 00-:0 c.:ontc econor.fco ~ <ple"tivo nos setores o:'fe .., e.- 
!J;t'er.:n. r.e.cio.~.1, 0.-;::1- consider-.da a'lueln !::l:ljD!'ite.riar-ente dE' cn 
p:.tcl e t:;.tuJ.:n·J.d de br:!'sJ.1eiro::" n:::o se i:.1~rO...!.~ f~ r.t\l.2!'."

/
Acrescente-se ao 1nc. VII, do Art, 203, do

PROJETO DE CONSTITUIÇÃOo o seguinte,~

Art. 203 - •••••••••••••••• , ••••••••••••••• ~

----_ VII - •••••••••••••• " os Conselhos F'ederais ~
e Secionai:!! da Ordem dos Advogados do Brasil".

...-
C c~~.::.t.~ sctranceiro deVI" t€r, -;e·::o:c , P:!l!="- e·.._(:'ot~

vo !':- (Cono:!a .:l.n'"=-rna., se:' o q.lle esta;!'er..oe CO:ot=llU.::'O:?""
e ro.1ê~c::.::' !lo e:-:>res~.::'lt''.!O l.e..-.::!.O'':..'''.1, 0'- :,~o. sua. Il!lrl;J.n!l1.iz~ ,[co. ~

A c-~esc. e:'etiv:':cmte nacional, c 'jo c :01....:.1 • .:'~:::;!,l

t--!:rJ.':: co Co tlt leria.:.::'e esteja::. nas cios de br.:.sileiros, 1'·'..lCi~c.
Lcr prote~'l~ e..TJtlJ: o concorre:lte estrange.iro, [.~t ':;0 ~c :;O"':"w'1.l:!'
~dUO reC'LorDOS e, !l0r im:::., co=. r.:.e::.os ca.ps.zes t:e oc :I':.Z' o::; Sl:lt..::
r<.~ r er ar rc \.:'.;ra:o~es rio: erc Jo.

r
'Uta/~vOTlf""Ç'O

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 203, Inciso VII.

EMENDA MODIfICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO 301

j'odJ.fig"ue-sc , o A:"';. 30J. to 7ro~n",:o de Co~tJ.t'"J,~Eol

d"'~l'O-1J e eS'ta re·· ... o;ão:

" Art. 301 - Sorá conslecr"õ'2. tl .":,res- !:.:l.clC'r.::.1 a Ilessoa
jltr;C:'lca C::>:-.st1 tt..ll" e co::,. sede no ::ds, cujo c"r:trole '·ElC1::'Ó
=10 e (e c:')i....cl. estEJa e::l ce.réter per::1Ile.~~e e ey.cl s::.vo f-ob
(l tltl'.l!;'.!'l':i!l~e êe brasJ.l!:.!:l.rcs, o I üc el tJ.('-:.de r.. er di:re~to 1,). 

b!;!.c~ interno. n

J':.lSTI?IOA;J;C

I,: ~cl~zt'e tE. eri te ~'.:.ucles ~ue, ' toc1o tr.::.::se I

~~~:~~~/i~:~~~6t:o~~.-,""j·!:'. :oten·"r :t."ter-e::ses e ore" e _~-

O il vc,:,t:rO!1to e:}t'r=.o ,J"ve ~er o-.:s:l.t1 r-eo be=-éri
('o t: C~ t.r co c ..t:ú.·..lo~ :l....t: ..:"'Jc. l'''l:l ..._:'cc·!::-:· ... ~~.~t- =
;'C:lC c lnctn'lYO::: e, r'.J.!:a~, :,sr::t.tJ.r-l e !:loce nc. ... c:!.éc.:!.tos I
~;~~~c~~: ~1 : e-:'ocd:c~(~~ :~~r~.!: ! ;~~=E~~;~~~~~i~~~:~~ô J.c~.

JUSTIF'ICATIVA

A atualização monetária dos débitos da Fazenda Pú
blica constitui prática corrente nos dias atuais, de inflaçao-

galopante.

Art. 197 - .

S 12 - ~ obrigati'ia a inclusão. no orçamento das

entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento

dos seus débitos constantes de precatórios jUdiciários, apre 

sentados até 12 de julho, data em que terão atualizados os seus

valores, os Quais serão convertidos el'l Obrigações do Tesouro

Nacional _ OTN, ou qualquer outro titulo ou obril:::a"'ões r~a '.IS

táveis periodicamente, croibida novas atualizaçõoes O paganen

to far-se-á obrigatoriamente até o flnal do exercIcio seguinte,

oportunidade em que serão convertidos em 1'I0eda corrente.

Nos p~ocedimentos atualmente em vigor, o que se

• nota é a eternização do processo, com constantes_atualizações

sendo efetivadas, objetivando compensar a inflaçao ocorrida'

no periodo entre a data do cálculo e a do pagaMento.
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JUSTIFICO\Tn·-\

DISPOSITI\O E\IE~DADO Artlgo 257, 1nc1S0 II

JUSTIfICATIV~

A emenda visa suprimir a disposição que da às polícias'
militares e corpos oe, bombeiros o poder de polIciamento nas raet2,

vias fed~~~l~feltO, esse policiamento::, por suas cr ascent e s con
piexidades, deve permanecer de responsabilidade da entidade polI
cial cujos integrantes es cejee devidamente t re í neuos para esse

fim. As polIcias mUltares e corpos de bortlblilras têm lnúl'leras
outras atribuições que não lhes permitem desviar atenção para

pol1ciam~~~~a1~.r~d~~~;=SSãO ao tráf~go de encorceceo ees e a cP.!.
tas infrações co-aet mes ao longo das estradas não pode ficar ...
cargo de polIcias estaduais. cuja área de ecuaçãc fica restrita'

ao terrli~~~oi~~O;~~;~~ facilitar a ação de traficantes, dO! cri
minosos ou ce infratores diversos que ficariam fora do al cance
policial pelo simpies fato de ultrapassarem as fronteiras do E~

t ecc • Desta forma, estar_se_ia, através de norma constante da
Carta Magna, rec i t r taocc a ação er Ienoosa , Em nesse PaIs.

práticasOc~~~~~~~a~a~~sp~~t~~~~~s s~j~~e~ea~~~~:~~~ ~ ~~~r es~~~a~or
parte de autoridades federais _

EME"DA MODIFIC-\TIVA

DISPOSITIVO E~IE\DADO: Art.1go 257. parágrafo 29

Art. 257 .

11 - Taxas. em razão do exercício do poder de po

~~~i;s;~Crf~~o~t~ld~~r;íve~;~t~~;s~~d~~t:~c~~~tr~bu~~~;l~~Sp~~~~~
ã sua d1Sp0S1Ção.

o inciso lI. do a r t , 257, do PROJETO DE COt:STITU
CÃO. passa a ter a segumte redação: -

JUSTIFICo\TIYA

Taxas. são os t r-abu tcs de s t madcs a remunerar ser
V1ÇOS públ1CO espec f srccs prestados ao ccn t rubum t e ou postos ã
sua dr spes r ç âc , cobrado" eXC1US1\31ô1ente das pes scas que se ut1.ll.
zem ou bene Fa c r em, e Fe tnv a ou pc cencaaraen ee , do se rv rçc que ccns
tia tua o fundanen ee da sua .m s m t.u açâc , ASS1n. a aa'ca é uma contrã
prestação do se rvs ço púol1CO. Lcgc , essa contrapresc3ç'io dele ser
p ropc r c rcn a I ao bcrie Hcrc ou ut1ll:ação de cada ccn t r rbum cc , e
rs tc Só é possí..el para os se rv rçcs públ:l,cOS que possam ser d1V1.
s ívexs ; ASS1m 35 taxas del·em ser mensur3la!.s e ds i as Ir e r s sendo õ
ccn t r-abu mt e que :1 paga. a pCSS03 que se bener i c ra do s e rv i çc e
na proporção do pagcnen t c por ele feno Se o sc rv rcc públlco lar
.1ndn·ISí\el. ele dele ser custeado pala c ereeedccãc dos J.l'lpostos.
P01S nesse caso não é possível medlr quanto cnda cld1.d.J.o sc bene
flCl0U. portanto. os Ser\1ços púb11C:O lndl\lsi\'cJ.s~de\cm ser cu~
teaclos. cano o s.iio os gastos [;cr:us dól ~\dmJnJstr.:lçao.

Art. 257 - ••••••••••••••••••••••••••••

S 29 - Os 1mpoStos serão eXll~1dos de acor
do com a capacidade contr1butiva do sUJe1to paSSl\o e não preJu
dicarão a poss1b1l1dade de 1nVeStlmentos CO contr1bumte J" a~-r
n1straçào trlbutârla. esoec1almente Dara confer1r efet1\'lcadc ã
esses O)et1l·OS. poderá ~denClf1car. respe1tados os dtrettos ~ndl
v1dua1S e nos ternos da lel. o patr1Môn10. os rend1r'entOS e as
atJ.v1dades económJ,cas do contr1bu1nte.

preservação da ordem pública. com base na merarqo re , disciplina

~ã~n~:s~~~~~ap3~ti~:~e~~be~e~~~~r~d~~~e~O~eg~~~~~;~~~:s d~:n~~~i
dos dos Territorios e do Djstrlto federal, são forças auxUi!
res' do Exército e reserva deste para fins de mobllizaçãQ.

o parâgTafo 29 • do Art. 257. do PROJETO DE
CO'lSTITUIÇA.O. passa ter a SeguJ.nte redação

F E"E>lM 'IODIFICATIH

róc"'=:J
fIIfj'v7ill

Art. 234 - Lei Cotr,plementa! Federal d1Sporã
sobre Jiarant1as. d1t'e1tos. prerrogat1\'as e vedaçoes dos I'lenbros do
Mmíster10 Pübhco

E"IE~mA. SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo 2,34

SubSt1 tuam-se. no PROJETO DE CO~STITUIÇ3.0
o texto do Art. 234. que~passa ter a segu1nte redação

A equiparação proposta no texto do ProJeto desflgura
e enfraquece o Judic1iír1o. Conqu1stas COI'lO garant1üs e pre.rrc~at1
vas da ~lag1stratura não podem ser. deI'locrat1camente. estenã1l!assc"l
a consequente perturo3çãl. to~l da tnst1'tu1.ção e seu pleno f:nfl.:lq1.4!.

~~~e~~~~n~1~1~~:l~ed~P~~a~~15r~~~ t~~~~~~oot~~~:;oma~s ~~~iale~~i~~
País. Por 1SS0 a mod1f1cação proposta

A composição h!brida dos Tribunais tem COIl'lO
objetivo o de dar às decaeêee ali tomadas um conteúdo sociológico
compatível com a diversidade de entendimentos jurídicos das ques _
tões ali decididas. Nada mais razoável que os s egu Imen t cs não ol"i_
ginários da Magistratura t enham maior participação, já que tais ór
gãos decidem ccfesaacaeent,e , onde a quantidade de votos é que fixa
o decisório. A representação diminuta torna simbólico e Ine r t caz o
objetivo da composição mista dos Tribunais. Por derradeiro. merece
ser explIcito que também os Tribunais de Alçada estarão sujeito~ à
composição hIbrida quanto à origem dos integrantes do colegiado.

JUS1'IFICACÃO

o controle de consti tucionalidade aerece u
rna aná Lí.ae mais rápida e ef"J.ciente. Por tal razão, Justo que 0$

Conselhos Secionais da OAB possam Questionar, drr-eeesenee as leis
emanadas dentro dos limites de sua competência t.er-r-a toe í aã , Por
outro lado, a referência às leis municipa1s representa U1'13 ror-e-a
de se permitir o ques t a.onemen t o de tais normas, hoje Somente c.í s-,
cutive Ls de forma incidental.

o inciso r do Art. 207, do PROJETO DE CONSTl
TUrCÃO. passa a ter a seguinte redação;

JUSTIFICAÇÃO

Art .. 207 - .

DISPOSITIVO EMENDADO; Artigo 207, Inciso I.

RM'EN'DA MODIFICATIVA

I - dois quintos dentre advogados. com mais
de dez anos de prática r'cr-enee , e membros do MinisteriQ Público Fe
deral, com mais de dez anos de exercício; -

PJ PI.ENARIO

~ ....O/."U"...ç.O, ---,

EMENDA lPl7275·6
tJ CONSTITUINTE PAULO RDBER'rô" CUNHA

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

DIENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDA.DO· Art~go 198

o controle da ccnst.f tuciona.lidade mer-ece u
ma análise mais rãpida e eficiente. Por tal razão, justo que os
Conselhos Secionais da OAB possam questionar, diretamente as leis
emanadas dentro dos limites de sua competência territoriaL Por
outro lado, a referência às leis municipais representa uma forma
de se permitir o queactcnauenec de tais normas, hoje somente dis
eut.Ivete de forma incidentaL

JUSTIFICACÃO

Mhclone-se 'a. redação do a.rtIgo 198. do PROJETO
DE CONSTITUIÇÃO. Q seguinete cexrc-

A oficiallzação total e imed1ata das serventaas
de Just1ça ap resenta aepececs negat.1Vos de ordem fát.1ca e de fIa
grante ilegal1dade. -

A situação f1nance1ra d1fíC1l e mesmo precãrra
dos Estados é sobremane1ra notón.a, levando constantemente a Unúio
Federal a prestar-lhes socorro. quer através de l1.beração de ver
bas , mormente a fundo oerdido, bem como pc s s ab a Lat andc a prorrogã

, ção no pagamen to de suas dfv rdas , De outro modo. boa parte aos ES
tados. em espeeaa r os de econOID12 1'1a15 prJJtI.ârJa e com sua lndus
trialização send~ ou a ser implantada. terlam anv aab aLaaadas as
suas admln1straçoes.

Como tal falta de recursos Fanancc i r-os , não se
pode pretender que os Estados absorvam mden raações t ruba Lhr s t a s ,
arque COIII as despesas decorren tes da aposen tudo r rn pré\!ti de t a tu
lares de scrvent aas , promova nevas contratações e nomeações de
se rven tuãr rcs , além de suportar despesas. as mm s d rve r sus , para
o func rcnanen ec dos careêr rcs , Dentre elas, mat o r m t de consuno e
expedacnre , computadores. m1cro-f1lmagcns. mobJ.JJ.5r10. m.íquJn.:ls
de dat11ograf!.a e de calcular. etc. A 1SS0 se acresce a thf11.ul
dada de se prover dessas neceas rdadcs , com a reRul<lrl.dadc 1mpres
cindívcl, as se rven t rus espalhadas. em l-astíss.1l'lo número. nas cõ
earcas e tambcm nos srumc Iprcs e d1str!.tos~,: de mau~

eaonaaenrc da Just1ça e o desserviço a ser prestado ã sccaedade,
A estat1zação de t.odas as serventras da Jus:1ça, au~cn'tar1a os
gastos dos Estados e. eensequen teaen te , o def1c1.t pub11CO.

Por isso melhor será se a es eaea aaçãc das Serl'eE.
t.ias acontecer com as ;espect.1.vas vacêncãas por seus atuaas t,!
tutares , prcp rcãendc ccndações aos Estados para que possam pr~

:~i~~ra~q~~~i~;d:n~os~~ ~~:~e~:~~~s:bru~~=s~o~a~~~~u~~~àmen~~~.
Quanto ao ânyulo Juríd1.co ~a quest.ão. 'todas as

constltuições SeMpre t1veral'l a preocupaçao d:: rest:uard~r o d.!,
re1to adquludo. ~o proJeto desta ConStltu1çao. como nao pod~

~~~t~e~~~~l~~as~~~oon~~~s~o~;~t~~~~~~~~tl~doa~~~;~õ~;' e o\ e~~~
do qualquer efe1to retroat1lto.

A ConStitU1Ção em elabo!ação. se Vl!T a_vlgn seJE
resguardar o d1re1to adqu1r1do. estara fer1ndo. nao s~ o prlnE.!,
p10 que seMpre se nanteve em nosso d1re1'to. como a proprla I=.
tra a tual da nossa Carta :'lagna e. especlalmen te. e\. I denc1ara
confront.o d1re'to com o texto retro c1tado 1nsertO no art. 12

De outro modo. sem a ressalva da gaTantla dos d.!,
re1tos e vantagens dos t1tulares da Serlent1as da_JustlÇ:l 31!l
da não Of1c1a11<::adas. a nova Const1tu1çao enseJara deMan~as J!:!.
d1c1al.s a serem 1nev1ta\'elmente proposta~ pelos s~r\entuar1os
preJud1cados com ampla POSS1b111dadc de eX1to alem dos probl~

~~~r~~c~~d~~s~~m1~~~;~~t d~a 1~~~~~~~~~0;~q~~~~~d~ã~l1~~emem de~I
d1dos em 1nstânc1a fmal os processos. cl1l'la pS1cr:lopco ale!,
mente noc1VO ao bom func10namento do poder Jud1.C1ür10

r.r----------'UTO/~lI......~~... ____,
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DISPOSITIVO EMENDADO: TíTULO VII - CAPíTULO I - SECÃO I

Inclua-se no TÍTULO VII, CAPíTULO I, SECÃO
l, do projeto de Constituição, o seguinte artigo'

Artigo •••••••••• " Toda prestação cOl!!puls,É,
ria, que não seja resultan:e de sanção penal ou admin1strativ~ ,
será exigível pelo Poder Publico somenee se instituida p:;:.r _:1

ue observe na sua essência e no seu procedimento de elaboraçao,
~odas as li~itações estabelecidas para os tributos nesta Consti

tuição".

EMENDA MODIFICATIVA
OISPOSIlivo EMENOAdo Artigo 253. ítem I

Dê_se ao Item I do Art. 253, do PROJETO DE
CDNSTlTUIÇAD, a seguinte redação.

I - Apurar infrações penaiS-!:.ontra a ordem
polltica e social, segurança nacional. transportes e_ comunic~

ções ou em detrimento de be"ns. serviços interesseS da União
ou d~ suas entidades autárqulcas e empresas públicas, assim como
outras infrações, cuja prática tenha repercussão interestadual ou
internacional e exija repressão uniforme, segundo se d1spuser em
lei.

JUSTInCATIVA

JUSTIF!CATI\'\

SustentaMos que não serã possí\el gerar-se no\os
empregos. aumentar o nhel geral de 1n\est1mento. e. portanto a
prOdut1V1dade ~ac1.onal se os trlbutos se tornarel:1 t.ào onerosos a
ponto de el1m1nar ou reduzu" scnslvelI'lente a capac1dade dIJ e"<nan
são das emprQsas V1a 1n"'est:1I1'cntos ou re1nVest1mentOS. Daí ã
proposta~q,::!e af1rma o Prl.!2:CíP10 dc_que cor: UJ:l3 atl\ldadQ e\õlan.
d1da. a prOpl"la arrecadl!çao tr;bUtarla c!.escc. Junto e en ternos

-rca.1S. Por outro-lado. e contrar10 30 proprlo Est.Jdo a COnstltul
ção afnmar que O! Impostos terão caráter pessoal. !lã tnb'!tõs
que. ror SU::I 1nt.rlnseca n:lturc:a. ou pela nature:3 da l'l:lterl'3
lmponível que at1ngem. siio tributos ~er3lS e não nessoa1S 03í
a susestiio de o texto constl.tuclonal n50 nenC10nar C].ualqucr J1S
t1nçao. A personah:.aliiio .los 1npostos é pnncíp10 Ja contIdo n,
~;~b~~~~~ ..de que "serao cX1gldos de acordo com a capac1dadc c0n. •

.. USTIFICACÃO

o tributo é legal e autorizado. A presta 
ão compulsória pois, não sendo tributo, é antes de tudo, ile 

:al, afrontosa,' esdrulCula, inaceitável. Razão direta da emenda
proposta.

~~"'''~

l52J'pA±J

EH~NDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 203, Inciso X.

Os crimes contra o Transporte de Pessoas e de Bens em !.o
do Territ6rio Nacional ~~o um fenôm ...no relati ...amente recentf:.que
vem atormentando as policias estaduais, confessadamente impote!!
te para reprimi_los.

Os assaltos a mão armada a ônibus e caminhões nas estr~

das brasileiras são obras de quadrilhas organizadas. l'1uitas v~
zes com ramificações em diversos Estados e, mesmo, n? exterior

As polIcias estaduais. limitadas pela conpetenc1a t':!rr..!,
torial, ficam impecHdas de realizar investigação ag11 e modern:!.
a altura dos sofisticados recursos empregados pelo crime orga01-

zado. Este e. sem dúvida, um dos casos em que a com~etp.nc1a da
Policla federal precisa ser explicitada no texto ca'lst1.lucional.
até porque sua atuação neste cargo não sofra QualQu~r Questiona
mento. uma vez afirmada a sua compet';ncia para reprimIr os crI
mes contra o transporte. nada impedira que fossem firmados conv:;.
nlos com as pt:JiIcias estaduais em mesmo com as patrulhas rodovl~

rias, assegurando-se, contudo a repressáo uniforme exigida p.. la
repercussão interestadual que caracteriza os delitos ora coment,!
dos

EMENDA lP17279-9 j r;r-"'PDC ]f!J CO\sTIrUI'1TE PAULO ROBERTO CV\HA _ '=- _
.u......,.o..,••õs" ..'o......o' 'j ~O•••~
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~"lE"D~ ADITI\'~

DISPOSITIVO .EME\DADO Artigo 258

A.crescentar ao Art.. 258, do PROJETO DE CO\STITUI
çi\O como parágrafo segundo. o segu1nte; ~~\,&om'l.4'\l\.o1.<:~ t.. C~ Th.o....S'"
~ J........~ ~ \11::,

S 2' - F1ca dela isenta, aquele_que prono\er por
1niciat1va própr1a e as suas custaS. a construçaO ou ll:lplell'ent!
ção destes equ1pamentos. na conforrn1dade com a leg1s1açao Ordln,!
r1.a.

Acrescente-se ao !iKh-X, do Art. 203, do
PROJETO DE CONSTITUICÃO, o seguinte parágraf"o, remunerando os ce
lIais;

Art. 203 - ••••••••••••• , ••••••••••••••••••
~- , .
5 til - Os Conselhos Secionais da OAB terão

competência limitada à arguição de inconstitucionalidade de le1s
e:Jtaduals e municipais de seu E$tado.

,u"'IO/,",,".io/••,.s.."ao

EMENOA MJOIfICATIVA

DISPOSITVO EMENDAOO: Artigo 254

D&-se ao Art. 254. do PROJETO DE CONSTITUl
ÇAO, a seguinte redação:

beiras são inst! tl.lçlSe;A~e~~;~:~~:sm~l~~=~~:r~s~sd~~~~~:d~~ bO~

JU5TIFIC.r\TI\ -\

o art1go 25S do ProJeto de Const1tulçâo trdnsf!:,
re paTa o \lunlcíp10 a 1nplel"entação de obras p3ra 3tender o Par.
celamento do solo Como se sabe 3 le1. atual aco-etc t31S cbng!,
tor1edades ao loteador. ou seJa, a 1n1Clatl\a pr1\ad3 Ora. B~

be-se que o poder públ1co. h1Stor1Carente. tei'\ sldo_adr:lnlst~a<!or
pouco capaz.. e os custos de obras efet1\ados pelos orgaos publ.!,
~~~as~~1~~~~1~;e~~~~~ce~ai~eaqueles ndm1n1strados e real1:.ados • • 1

Ao dar c01'lpetênc13 "aos \JUJJ1Cíp10S de .l1:lstitu.1r
como tr1buto. contr1buu;ão de CUStC10 de obras 0<.1 sen lÇOS resu.!.



Assembléia Nacional Constituinte e 1809

JUSTJFICATIVA

EMENDA lP17287·0 '~' --'I ror'
p
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A supressão do inc:iso II visa a preservar NO NlVEL CONSTITUCION'AL

a matér1.a que, a par daquela relat1vas aos dfre i cos e garantias i11

d.Ividu.,is é IMPRESCINOlvEL em toda constJ.tuJ.ção, qual seja a das
li1nJ.tações ccnetneucacnec.s ao poder de tributar. Não se pode dell:!,

cp.r esta função nem mesmo a Lei Complementar, p01S se as lim.It~

cõee são CONSTITOCIONAISt elas só podem ser DA CONSTITOICAO e não

da Le1. com plemetar.

Também a emenda (anexa) modof:l.catJ.va do preâmbulo desse artigo com
plementa a idéia, num todo, do texto.

tantos do uso do solo urbano, c"<l,gí\cl de quen p r omovc r ates que
ampLdquem aumento de equ rpamen te urbano em :ír(!~ de t e rmmnd-r" e
cons ade r-ando que o § único de t c rm rnn que"" ccn er rbu rçâc tem por
11mltc~o preço global das o~r3s ou SCT'.lÇ'OS. p ra t r cancnt c c Cans
tn tu rçao avocá para o \IU01C1010 Do ccnpe t cnc ra para execução dos
se rv rçcs ou obras decorrentes do pa r c c Lamen t c do solo.

4 .r A ccnsequênc ra é que, o \lunLclfllo OdO lmplcmClll:l
Ta ra rs obras. se o fizer p_1j::or:í preço e Icvado , III [leu! tende Õ
put-cc Laraen tc do solo. ou onerando li. bolsa pcpu La r , através da c
teveçãc do custo do terreno. -

O problema da moradia no BraS1l ê grave. ca recen "
do que os ms cruaen ecs em v t gor , que tem cerceado o !raclon.:ll'lcn
to de terrenos, sej am afastados, pe rrm t andc a produção de lotes
des t m adcs às pes scas de bana renda, não jus e i Ercandc po r t an tc ,
as dlf1culdades se aprovado o texto da pr-opos t a ccns e atuc rcnat ,

'.lUW/C.~I.t.".u..nlltÕll_- ~

Art. 262 - A uru.âc poderá ans cr tua r emprést1nos'
ccnput sõrios para atender as despesas exe recrdmâr ius pro\"ocadasi
por ca.Lanudade púb11ca. med ran t e te i anrcvada por msro r i a ahSOIU1:<l1
dos membros do Ccng re s sc laclona!.

Parágrafo Ilm cc - A Le1 fJ.xará obngatonamente o
praz.o do empréstlmo. as ccndaçêes de seu 're s c a t e , que será sempre
:~s~1nhelro, e as normas a serem observadas na. apl1cação dos recu!.

JUSTIFICATIVA

Embora seja louvável restrIngl.r a ms t i tu rç âc de
empréstImos compulsórIos apenas aos casos de ea Lamada de pública. e!!,
tendemos não ser viãvel a extensão dessa ccmpe t ênc ru aos Estados e
Dl.strit.o Federal, p01S. e s pe c r a Imen t e , cn casos de ca Lamadade núblll
ca toda a \ação deve ser chamada a se so Lada r r aa r e ccnu r ibu i r" parãl
a solução dos problemas Com a ccape têncaa a nhel Es t adua L, a 5011.\
dar i edadc passa a ser de caráter local, não sendo Justo que os " de!

;~~bl~~~; l~;~~~;. n~~s~~n~~;b~~~ab~r~c~~~so~m1~~~~~sq~:glõe~n~~e~~í~:
Asslm. entendemos que o empre s t nao ccnpursõr rc dcv e com i nua r cem
tralltado única e e -ccâus rvancn te no Poder Central. que de\er;Í cana'
11zar os recursos eb t adc s com sua arrecadação ao rccu i s neccssltlil
dos. I:J PLENÃRIO

.U...../C ....~••/IU.C~.lt....--------,J fITIIiy7iJJ
gME~DA Hem ncATIVA

DISPOSITI\O EMENDADO. ArtJ.gc 257 - Parágrafo 3'"
E~IENDA \toDIFICATIV"-

DISPOSITIVO EMENDADO. Art1go 259

E~IEf>lDA ~IODIFIC"-TIVA

JUSTIFICATIVA
p-.;~~':J

MIlYPJ
•• E.."""ce~'tSÕllllule... ,tl•• ,

EMeNDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EHE~Dj\DO. Art.igo 273, parágrafo 59.

JUSTIFICATIVA

Art. 273 - ••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••

S S9 - Cabe a le~ comple"lentll.T fu:ar as :lliquctas
de que trata o ítem 11 deste ar-t i.go ,

Artigo 259 do PROJETO DE COo,:STITUIÇ~O, passa
ter a segu m te redação:

Art. 259 - Cabe exctusavaaenre ã Le r compl.!

o parágrafo S9 do ar-t r gc 273. do PROJETO DE CO},ST!
TUIÇi\O, passa a ter a seguan.te redação

A inscrição do advérbac "exctus rvaaen ee" VIsa a enfa
tlzar o nível necessar ranen te complementar ã ccns r acuaçâc de t.odã
regulação~ das ma1:ihlas p'rev ~st3S nos :r.nC'lScs. _t.a as como confl1.~oS

de conpe tenc í.a , entre a unaãc , Estados, :Olun1cIp.IoS e rc , t nm cações
ccns t r tucaonms ao poder de er-abucar e normas ge'r aa s de sorte que
a leJ. crdmãrra não possa t rata r destes assuntos, a não ser de mo
do subordinado â le1 complementar. -

mental'

(l PLENÃRIO
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Art. 264 - .

V - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

S Onico - Alterações na legiSlação eeaaeava
impostos de que tratam os Incisos 1,11, IV, eV, do artJ.go 270

Artigo 271 poderão entrar em vJ.gor 30 (trl.nta) dias após a data
da sua publicação.

o Parágrafo Iinaco do ArH9'o 264 do ProJeto de Con.§.
tituição passa ter a seguinte redação:

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Arti-go 264 - Parágrafo Onico

A "vocativo legJ.s" é eesencaea em matérJ.a trJ.butária, para perrnJ.

t.ir que o flsco e o contribu:l.nte se adaptem às novas normas. Dal
a razão lógica de se promulgar ou determJ.nar o prazo minJ.mo para
eaee adaptação bi-lateral.

r.r----------TUf.,.UIIl'IC:~•• ~
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"""'"";.....,--------~

o P31;ágrafo 3 9 do Art. 257 do PROJETO DE

CONSTITUIÇÃO, passa a 'ter a segU1.nte redação:

Art. 257 - •••••••••••••••••••••••••••••

S 39 - 'As taxas não terão cone base de

cálculo cu fato gerador 05 próp1'19S dos ampos tcs ou de contr.!.
bU1ções p reva s eas nesta censea euaçãc , nem serão caf cu l adas em

função do Cap1tal das empresas, do valor do pat raaêruc do CO!!

t rab umre , dos seus bens ou dr re i r os ,

Inclua-se no Art. 257. os Parágrafos 6 9 e 7 9

no PROJETO DE CO~STITUIÇJl.O •

1:!: da H1stÓ1'13 a r-eat e r-ada e abusava pr,!

tlca dos governos ms t í rua rea taxas semelhantes, na sua es sên
cí a , aos ampes ro s , mesmo que, em certos casos, os t r rb una r s -;
tenham cOlbido ti ehcilcia dessas p't'á't1cas. Por cut rc Iudc , o
cence i cc de taxa deve excluu: eXprcssamente a sua mc i dênc ra '
sobre o patrlmõnlo, p01S, em tal C<1So se r-r a rmpos ro e nno r a

xa, Daí a sugestão da emenda. -

DISPOSITIVO EMENDADO: ÂTUgo 257.

EMENDA ADITI\'-\

JUSTIFICA('M •

EMENDA lP17281·1
f'J CONSTITUI'''E PAULO ROBeRTO CU\1I"

tJ Plenáno

Art. 257 - • '.' •••••••••••••••••••••••••• " DISPOSITIVO E:OIE'iDADO. Art:Lgo 261 e seu parágrafo 19 e parágrafo 29 JUSTIFIC"-TIVA

'Ud""C.~1I11<1/Iulc•• ,..I.

JUSTIFICATIV,\

Suprima-se do PROJETO DE CO\lSTITUIÇ'\O·

alo J.nc1SO 111, 'do ar't. 273·

SIENDA SUPRESSn'A

DISPOSITIVO ENE~DADO. Art::lgo 27$.

un.,.uIT".. oe:
ã
• --.,

SupriMJ.do o J.nciso UI. do art1(;o 213. não há por.
que da sua peTmanênc1a no Projeto de ConstltUlçao.

SUpr1M1.do o l.nClSO ItI do ar1aga 273. não há mot!
vos para a sua cr eeçãc no § 59 do artJ.go 273,

JUSTIFICATIVA

SupTlma-se do PROJETO DE CO~STITUIÇÃO·

a1 O parágrafo 4 9 , do artigo 273.

mlENDA SUPRESSIV\

DISPOSITIVO E~IENDADO~ Arugo 213. pariigrafo 4 9 •

f'J PLENÃRIO
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JUSTIFICATIVA

Artigo 261 ~ A unlão poderá instItUJ.T. além dos Que,
lhes são nomlnalmente atrJ.buídos, outros· lmpostos desde que não

tenham fato gerador ou base de cãlculo própr10s de lmpostos dlscrl
tlllnados nesta Const.Itulção. -

_ _ § 1 9 - Imposto lns1;~1;uído Com base neste artlgo
nao podera ser cumulat1vo e dependera de Le1 apro\ada por malor1a
absoluta dos membros do Congresso i'.aclonul.

§ 29 - A unlão poderá transferIr o e ...ercíClo da

f~~i~~ê~~l~e~ef~~~~;l~ma~;l~~~~d~s ~m~~~~~;l:~~i~ ~~~~~~c~aa~~JaHu~fl
CíplOs. -

A outorga de competêncIa resldual aos Estados e
D1str1to Federal podc pro\ocar uma \erdade1ra correrIa destes a no
vas fontes de r~ndas tr1butãrlas~ com sér1as consequêncIas aos· con
t!:lbulntes. ad\'mdas de uma plurltrlbutação A d1ferenclac3o tr1bü
tarla entre os I:statlos, que pode ser ocasIonatl3 pela conpetênCl:l re
sldual, pode prO\OC3r dl\'ersos confl.Itos entre os estados redelados
na medId<l. em que pode estImular ou desestImular certas at.l\ ld:ldcs
provocando. possível$ rotatlVldades populaCl0no.l e econômlca •

• Além do maIS, se conslderarmo5-. especlalment.e. o
disposto no art. 298 do PrOjeto de Cons1;l~ulÇão q~e est,belece que
a despesa com pcsso:ll. at1.VO c lnatlvo. nao podcl'<l c'tcedcr a ó5~ do
valor das respcctl\aS receItas corrente. é de supor que 3 competen

'c.Ia reSIdual 005501 se cOnstltulr numa \Crd3delra \51\ull de cscôlpe7
para que os admlnlstradores públlco possam ContlnUar 1ncrementando.
ate de forma ll'responsãvel. os quadros de Eessoa.l, valendo-se da
alternatlva de aumentar o campo de 1mposIçao trlbutlÍna.

Por outro lado. na medlda em que os Estados e - D1S
tT1.tO Fedet"al passam a can1;a,r com a possJ.bJ.lldade de obter recursos
de outros lmpostos que não os prev1amente estabeleCldos na Ccnstl
tuiçâo, a eflciêncla dessas esferas de governo. em termos de arreci
dação e flscahzação. tende a ser menor p01.s. a evasão \erlflCadã
nos 1mpostos atrlbuídos nOIli1nalnente pela ConstJ.tulção. pode sen

~~eos;~s~~~~;d~m~e;~p:~r~;~::ç:~lt~t5~~~0;ml.;~~~~~s D~~~~ri~~~~te~
regulaTes. com elevada e\asao de rcceJ.tas. por parte de outros con
trlbu.Inte. A ampl.Iação do leque pot.encJ.al de tr.Ibutação ia: com quel
a ef.IcenC1a dO' aparelho flscal do poder tributante torne-se de qua
lldade questlonã\ elo pO.Is, provavelmen1;e. será maJ.s fác1] arrecadar
mUltos lmpostos de poucos, do que arrecadar poucos lmpostos de mUl
tos. -

Diante do exposto, entendemos que a competêncla re
SJ.dual. em termos de .Impostos, deve contlnuar rest.rlta ao Poder Cen
traI, a f .Im de que perm.Itlr certa flexlb.Il.Idade ao sltema trIbutn
1'10 em relação a futuros fatos econômIcos que -e0ssam adv1r do pró
pr10 desenvolv1mento e de não dar ã Constltulçao. uma feIcão de aü
to sustentação do Poder PúblICO, em relação aos tnbutos ngldamen
te deÍln1.dos. -

o artlgo 261 e os parágrafos 19 e 29 do ;espectH o
~ã;:go, do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, passam a ter a segU1nte red,!

~.u...../e ....,1<I,....C..., ••••

SubstltUlr o earágrafo únlcp do art. 258. do PRO
JETO DE CO'lSTITUIÇ,\O, pflr par<lgrafo prImelro. mantendo a nesmã
redação.

JUSTIFICATIVA

JUSlIFICATl\'A

Art. 258 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Parágrafo Prune1TO - A contubulção pre\ lsta ne~
te artigo tem por 11rnne global o custo das obTas ou seT'\ lÇOS

A sugestão de se lncluir esses parágrafos Vl
sa estabelecer de modo claro que não ha.erã o "bls~ln-ld~m -

qual for o rótulo adotado ou o pretexto por que sc queIra cnar
contnhulção nova. Por sua vez o sugchdo § 79 estllbelccc o prl!!
CíplO da econol'uc1dnde SOCIAL do tnbuto. O encargo com ele cnusa
do aos contnbulntcs, somado ao seu custo de arrecadação c contr~

le, deve ser menor do que as Vantagens coletlvas que o tnbuto \.;

nha a propiclar. caso contrãTl0, não SCTV1.Tá a nInguém.Asslm u;

tnbuto que arrec:ula o q!:!ase c;!: mesl'lO ou pouso maIS do que mont,ntc J
do que cuSta a arreC<ldaçolO lnlltll e cllSpenSol\el pOIS só servlrí
P!!.!<l "eler'ntl:,r" o setor púhl~C'o <;em OTO\ett~ olrl nlnl!uê"l

E~IENDA SUBSTITUTIVA

(e DISPOSITIVO E'IE~DADO Artigo 258

_ § 6 9 - As ecnr raburcêes não poaerão ter D<lSC

.Je cálculo ou fato gerador própnos de lmposto ou taxa prenses. '
nesta ConstItuição.

§ 79 - Na 1nstitulcão de qualquer tnbuto se
rã considerado o custo moderado de sua arrecadação e f1scall=ac::i~
por parte dos Govern~s e de seu pagamento e obngações acessón3s
por parte do contnbUlnte.

o imposto de vendas a vareJo de mercador1.as. autor

:;~~d~a~0~b;:n~:~c~1~~5~Pd;·m~:c:~~:::: éA~~i~dl~~~~~; :0 ~~i~~~~ I
cJ.a do que se chama competênCla trlbutána comum. entre os Estac.os I
e os Hunlci:pHl-S. que pooiem. dessa fonna. cn.a't' l.mIlostos c.on nat.ure
za jurídl.ca J.dêntlca. -

Entendemos ser essa modalidade de cempetê'lcla tri
butária comum em desfavor do contrlbu1nte, que passa a aSSUll'lr Õ
brigaçõeS'. prlnclpal e acessór1as, com duas entIdades tr1butan1:es";
provocando. com lsso •• uma maJ.or burocratJ.;:ação de encargos. con re
sultados que poderiam ser obtl.dos de forma malS eflClente -

Dessa forma, entendemos não ser vlá\cl a outorga
de competência trlbutárla para que os Mun1cípl0S po:.>sam crlar o re
fendo lmposto sobre vendas a vare)o. Para rec:ompcns5~10s é prefe
rível que seja ele\"ado O' índlce de paruclpaç30 dos \lunl ...íploS ni
arrecodação do 11:1pOStO estadual equivalente. o que de ceT1;O além
de propIclar um enc:lrgo a menos aos contrlbulntes. prOpJCI3di U"';l I
maJ.or Cf1.ClênCla na. arrcc:ldação ~o trlbuto. p01s. asslm o,> \lunlC{
PIOS, também, estarão imbuídos em contrJ.bulr para (\UO a arrecadá'
ção do trlbuto estadual ocorra de forma plena. -

suprima-se do projeto de Constituição:

EMl::NDA SOPRESS~V1l.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art1go 259 - Inciso 11

a) O Inc1so II do Artigo 259

~ TUto/.ut","'~çã.~~t...."CG~llt•• /lule.~'"I..

grafo segundo.

EME'lOA \IODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. O Artlgo 262 e seu parágrafo únICO.

Apresentação de emenda aditIva, cl'1ando o par!

.. O art. 262 e seu parâgr!fo iÍnico do PROJETO DE CO'\§.
TITUIÇAo. passam a ter a segulnte redaçao:

EMENDA lP17283·7
l" CONSTITUINTE PAULO ROBE~TO CU\H" ) r=';~'~J

I!I PLENÃRIO -----""] fui'~JEl
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EMENDA lP17299-3
I:
f!l

I
giões periféricas dos grandes centros ~rbanos todas as facilidades queI
nos conduzam à prevenção de doenças que dIminuem a capacIdade produt.!

va da nossa gente.

O Art. 54, inciso XXIII, letra "s" do Projeto de ccns-,
tituição passa a ter a seguinte redação:

"Art. 54 - Compete à UnIão.

~ I-100IfICATIVA
OISpaSIlrVO~: Art. ,54, inciso XXIII, letra "s"

~~: ArJ:..62- ••••••••••••••••••••••••••••••••

§ la _ Incluir cemo§ 1. ,art 62 o segui!!
te e renseré-Jcs, Lei Orgãn1ca di.;.

porá sobre a Inícratfva popular e O
referendo às leis !I2JOicipais-.

Art. 272 - ••••••••••••••••••••••
pprágrafo lO' - •••••••••••••••••••••••••••••••••

I - Compreende o acnearree pago pelo adqu ar-arrt e ,

o inciso 1 do parágrafo 10". do art.igo 272, passa• vr a seguinrc ..redação:

a(E~DA MODIFICATIVA

DISPOSlTIVO EI-IENDADO: ArtJ.go 272. lnC1SO I do parágrafo 10 9 •

=- TUT./~UI1I"C~ç1a

EMErIDA lPl7291-8
['J CONSTITUINTE PAULO ROBÊRrO CU~HA I r=''';ÕQ

""···'''·'''~''''''·'''~'------'I ~I1"1,1'~/~1!!J PLENÁRIO . Cl.l.! ~,H J

JUSTIFICATI\'A

Não se pode_permJ.t.1r qU~ se transforme em t'!:cclta
cperecacnaã , a mera repcs açac da .1nflaçao. quandc jda venda a pr~

%0. 1: notadamente sabadc , que o percen!ual de acres camc , sofre !!
lIa fort.e elevação em va r cude da inflaçao m315 e ãevada que a taxa
de Juros.

JUSTIFICA~O Com a previsão de Leis Orgânicas lJ.uniclpais ,

não tem sentido a proposta do projeto Qtoe atrl.
fuI cceoetêocra soare inic1ativa legislativa _

popular e referendo ao Estado-merrbro.

XXIII - leglslar sobre ,

s) normas gerais sobre produção e consumo, bem como sua

propaganda cceercf af ,

Plenário

Constituinte ADROALDO STRE:CK

"~r: ..~~~.~:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~
II - ..

a) .

b) , .

c) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

d) livros, jornais e perI6dIcos, inclusIve insumos e

papel destlnados à sua impressão.

JUSTIFICAC1l:o

1iT"----------""'''''.'•••''-------------,
~t~ODlFiCATIVA

DISPOSITIVO~'Art. 265, inciso rr , letra "d"

o Art 265, inciso Il. letra "d" do Projeto de Consti_
tuição passa a ter a seguinte redação:

JUSTIFICACJiO

O Anteprojeto da Subcomissão'da UnIão, Distrito federal e Territ!!
rios consagrou a competência da UnIão para legislar sobre a orodução e conSUll'Q e

sua propaganda comercial
TaaOem o Anteprojeto (não aprovado) da Comissão da reenre, da Ed

cação, Cultura e ssocrte, da CIência e da Tecnologia e da ccasuceçêo traz ao seu

final a "proposta ~~ , oenoo à lXIião a cotcetêncta para legislar sobre "Cultura,
COOlJnicação social, propaganda e putllicidade en todas as suas formas •• U 1

Una das características fundamentais do Estado Federal é a de

qJe as atribuições da Unlão e das unidades federadas são fixadas na constituição,DO

meio de umadistribuição de competência (cf. Dail'lO de Abreu Dallari, "reorfe Gera!
do Cstado", pág 22,5). •

Desta forma, tendo emvista ~s normas básicas constitucionais que

consaqrer o princípio da igualdade perante a lei e as que dão competêcla à União p!
ra legislar sobre normas gerais a respeito da propaganda comerc!al,c!!.
mo medida de coerência e de justiça •

O princípio consagrado desde a Constnuição de 1946,o.E,

jetiva assegurar a liberdade de Jmprensa , evitando a interferência do
Governo (que é transitório) sobre o conteúdo dos meios impressos de

comunicação. Não tem, como pode parecer, qualquer objetivo de prote

ção às empresas jornalísticas, que não gozam de proteção tributária,e!

tando, elas e seus proprietários, sujeitos ao pagamento de Imposto s!!.
bre o resultado do empreendimento, Quando ocorre, ou da renda. Da ees
ma forma, por ser imunidade de impostos, essequra o p~gamento de to:

dos os tr-ibutos que não me Idem sobre ~ coisa !1vro, jornal e periód!
co, como "aS-..contribuições sociais e tudo maIs que esteja inclufdo na
na chamada para fiscalidade.

Convé~brara origem remota da imunidade de iMpostO,>

sobre o livro, jornal e periódico. Data do século XY1II, na Europa,

quando o homem ingressava, depois do renesc rmento cultural, na era

da revolução industrial usava-se , até então, eeoecaajeente em países
sob a influência da rncius rçao, a tributação para impedir ti ·circula
ção de livros e jornais, alguns países tributando as páginas (razã"

dos livros tamanho gigante e o formato do chamado Jornal standart) ,ou
pelo número de folhas, D que, j):'nto ao !!!!!.!.!~ do Santo aríeio ,
frontispíclO do livro, indicava, por Termo ~eal, o quanto de iMposto
dever!a ser recolhido à Coroa para que o livro tivesse o direito de
circular.

NA AFfUCA DO SUL, QUE VIVE, AINDA, SOB O JUGO 00 PENS~

!-lENTO MEDIEVO, OS JORNAIS PAGAM IMPOSTOS E ESTAMPAM, NA PRlMEIRA PAGI
NA, O QUANTO RECOLHERAM PARA OS SENHORÉS DA DI.SCRlHINAÇM RACIAL 
• N:lo é modelo que o Brasil deseja seguI;r Lá, com o trl

buto que a Suprema Corte Americana classi fica de "perverso" por ter

como fato gerador as idéias, objetiva-se manter longe da lnforl'lação a
grande massa dos negros, hum:llhados e perseguidos nativos que ~ão

maioria naquele país.

No Brasil Colônia, além do triauto exigia-se registro
de tipografia, por tazões óbvias -'0 controle do Estado sobre o con

teúdo dos-..-lÁvros e jornais. Não foi diferente a sorte nos prineiros

tempos da ~üblica, ou durante a ditadura Instaurada depoIs do rraca~

so da revoluçao de 1930, quando o DlP, senhor de todas as vontades ,usa
va o subsídio sotlre o paoel, uma forma' sutil de controle, t;lara estab;
lecer o 'Joder de vida e de morte sobre os jornais _ sem coto de Impa;

I
t a ção , nInguém sobreviveria em termos jornalísticos. t

Em 1946, por iniciativa de Jorge Amado, o grande escri
tor e, entilo, Constituinte pelo PC8, foi Introduzido na Constituiçã.o
o princípio da imunidade t:.ibutária para o livro, os Jornais e pedo.

dicas, o que, nem mesmo o regime duro que seguiu-se ao movimento de
1964, conseguiu destruir. •

fIT:;~;':=J

fUi"~J;!J

eonst í tumte AOROALOO STRECK

, JUSTIFlCACi\O

As condições de saúde da população de um país espelham
o seu grau de desenvolvimento Por Jesc , devemos traçar princIpios que
propiciem' a Ecdcs os cidadãos um nível de saúde que lhes permI ta le

var uma vida social e economicamente produtiva Desses nr inctct cs bá
sicos, que estamos a definir com a elaboração do novo texto cons t í cu;
cional, deve constar, necessariamente, para que possamos atingir tal
objetivo, aquele que proporcionará à população conhecimentos sobre
salÍde preventlva

Hoje no Brasil mais de 20% da população é constituida
de analfabetos, e um índice bem maior vive nas periferias das grandes
cidades. Isto contrJbui oara a constante roUfera 110 de doen as decor_
rentes únIca e exclusivamente da falta de orientação sobre como rep~-

11-1as. Essas doenças, evitáveis através da símples educação higiêni

co ..sanitária, constitui O grande problema Que enfrentamos na área da

saúde. Com a manutenção de programas permanentes de educação sanl ta

rIa, temos certeza que o quadro atuat de doenças Que afetam o nosso p..!!. I

vo sofrerá signi ffcativa reversão.

Os Centros de Educação sanitária, se encarregarão de i

plementar medidas preventivas, inclusive de vigilância epidemiológica

e de combate às endemias, através da execução desses programas, Que

abrangerão os principais problemas de saúde pública peculiares à cada

região do País. Isso proporcionará uma reduçã.o..de significativa impo!.
tância também nos gastos do Estado com o setor de atençllo à saúde cu
rativa.

Na execução desses programas atuarão ainda as Faculda
des -de Ciências da Saúde, através dos ~studantes de MedJclna,OdontolE.

9ia, Nutrição Também as Entidades Comunitárias, que informarão aos
Centros de Educação SanItária os problemas relativos à saúde que maIs
afligem a comunidade, auxiliando também na execução e sucesso dos pro

gramas. /

EIellA. HJOIFlCAnVA

Parág Único - Os programas a que se refere o "caout"
deste artigo serão executados pelos Centros de ecuca
ção sení ter-r a, com a colaboração das Faculdades de

Ciências da Saúde e de Entidades Comunitárias"

"Art. 349 - Os 6rgãos 'responsáveis pela área da saúde,

a nívef s Federal, Estadual e Municipal, de forma lnt..!:.
grada, manterão programas permanentes de educação sa.,

nitária, atendendo às pecut rer Idedes de cada região.

Inclua-se no Titulo I;X, Capftt.llo II, seção I _ Da sac
de - o seguInte art. 349, renumerando-se o atual e 05 seguIntes. -

DISPOSITIVOEMENDAOQ - § 3lZ do Art. 2f17

SUbstituir na redação do parágrafo emendado o rorcíc,
OU seja, "os Estadas entregarão", por .. a f.klião entregará ime_
díaterente«

A Un!il!o arrecadai depois repassa aos Estados e estes,
então, irão repassar aos Municípios.

Quando o repasse já é direto da União ou dos Estados
aos llU"Iicípios o caminho é longo e demorado, o QJe se dirá deste
repasse que vem6'1 des etapas? Os erertce do "turismo" de dinhei _
1'0 são por demais ecmecídcs,

Assim , a União deverá repassar direta e imediata
mente aos Municípios, devendo os Estados informar apenas os índi _
ces a serem aplicados

JUSTIF'ICAÇAO

EMENDA lP17297-7
t: "'MA", AlEXIWDE PUZYM

f!! ?LE""'IO

Para exempU ficar a impoytâncIa da proposta que estou
fazendo, cito o caso especíq~o da Noruega, que diminuiu, a níveis ml.
nimos J a incidência da cárie dentária porque milhares de agentes san!

tários tratam diretamente a questão, ensinando às crianças a escova

:rem os dentes. I! nesse' sentido que devemos camInhar, colocando nas r!

m---------__ Tll·O/..b.I"'~ACI.

r;r----------1EuoouST'rlaç,Õ.' ---,

EMENDA lPl7298·5
('l

~~. f tem VII,do art. 52

Suprimir o Hem VII, do art.52.

Os terrenos de IIladnha niro atende'll mals aos seus ant.1gos
fins de segurança naelonal, de sorte que não se justifica sua lr.:/nuteQ.
ção no domínio da União. Alemdo mais, sua OCl!pat;'âo desordenada tem crI.
aelo problemas aos Municípios em que estão sltllados

~~

DISf'OSITIVO EJ.e[IADO. Art 50

Inclua-se ap6s a e>:pressãof Estados federados,

nas Leis Orgânicas ».Jnicipais e as demais Leis".
JUST!FICACl!:O: As Leis Orgânicas VoUnicipa1s têm "statusl '

de Constituições MJnic!palS, por 1sso de~

ve:nconstar expressa.'r.ente do texto cem a

'mesma ~nfase conferida à COnstituição F!

deral e às Constituições Estaduais.

• DEPUTADO .t\LEXANORE PUzYNA

sccescenta ao art. 303, mais on parágrafo, o SI: coma seguinte

redaçlIo'

§ sv _ A intervenção da União exclui a do Estado e esta a do

lolJnic:ípio, emmatéria de corrpe~êncla concorrente

JUSTIFICAC]l:O

O projeto não ~nelona a quem cabe intervir no comínio econô

mico. O I>',utlicípio tam!:Jém intervém no dCI'I!njo econômico, como ocorre

zooeatllêntourbana. Assim, para afastar conflito, no caso de ccroetêncíe

das três esferas federativas, convém adic10nar o prefalado parágrafo

Sup1'1D1a-se do PROJETO DE CO~STITUIÇàOt

a) o Parágrafo 1'1, do art. 272.

lUf./j~'Í'I'IC'C,Õ._- ---,

EMENDA SUPRESS IV0\

DISPOSITIVO IDIE~DAtlO. Art1go 272, paragrafo 1'.

~~""_I••w, ..l."UI••W'''I. -,

~~'Art 30}

JUSTIFICACA"O

JUSTIFICATIVA

Entendemos não ser salutar o ressu!pmento da fl&!:!.
• ra da competência tr1butarla concorrente. p01S. alem de gerar uma

dlstrlbutaçâo, pode provocar c~nfll~os entre os Estados ~a Feder1!
ção, p01S. sendo o adac rona l nac unlforMe. este p rovccat-a uma dl,!
crimmação mdese rãveã entre os con t r-abtrrnt es , de acordo com o e!
paço IíslCQ de sua res rdêncaa ou dcmr c í Lac • .E um .ms r runen rc que

~~~~l~~~~~O~~~~e~i~}~:~~epa~:r~O~r~~~~~e~~;t~:ao~~~:r~~~~~:c~e .~~~
outro lado, o adacacnat ao ampes t.e de renda for um fo rme nao \ em~s
• necess rdede desse d1sposJ.t:l.vo. D01S, maro r volume de arrecadaçao
pode ser alcançado pela maJoração- da alíquotas do ampos to da Unlão
e. pela consequente, transfet'êncla a raaa c r- de recursos aos Estados
I: DJ.st1'.1to FederaL

=- TlKle/~UST"IC.C1D
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JUSTIFICATIVA

recursos hídricos, aproveitar racionalmente os

demais recursos naturais e preservar o anb íente ;"

o desenvolvimento urbano e rural. conservar os

de cada uma das Unidades da Federação"

"Art. 57 - ••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••

"Art. 5.6. - ~ ••••••••••••••

CAP!TULO II

DA UNIFiO

ALTERAÇ1W OE REOAC1l0 00 INCISO IIl. ARTIGO 57 DO
CAP!TULO III - DOS ESTADOS FEDERADOS

111 - estabelecer dnetrizes gerais de ordenação

de seu território, objetivando coordenar

to de recursos hídricos, tendo como unidade

básica a bacia hidrográfica, quando· esta abranger

mais de um Estado, integrando sistemas específicos

Deverá haver coerência entre os artigos dos capítulos

da umãc , Estados e Municípios. No art. 57, IlI, já está menc1on~

da a competência do Estado para ordenar seu território objetivan

do aproveitar racionalmente seus recursos naturais Não poderá h~

ver dúvida Quanto à sua competência no discipl1namento do solo, v.!

sando a proteção e adequado gerenciamento dos recursos hídricos
Que estiverem inseridos nos seus limites geográficos Deve-se ter

cuidado para não deixar margem a dúvidas de que a competência da

União em coordenar um gerenciamento dos recursos hídricos se fará,

prioritariamente, nas bacia; hidrográficas interestaduais. neve

se prever a autonomia do Estado em legislar sobre os recursos hi
dricos inteiramente contidos nos seus limites, como forma de des

centralizar o poder da União e tornar mais ágeis e eficazes as medi

das necessárias ao abastecimento d,'água à população

AIterar Pedação

xx - instituir um sistema nacional de gerenciamen-

TUTO!''''''''.'; ••

p-;.;;;;"~:

rq;Tw

DEPUTADO ALEXANDRe: PUZYNA

ART. ~3 - O servidor publiço f~deral, estadual ou I!'Unicipal, da
eenírustraçãc direta ou Indireta, exercerá o mandato eletivo o
bedecidas as disposições deste arhgo.

I - em se tratando de mandato eletivo federal ou estadual, ficará
afastado de seu cargo, emprego ou fur.ção,

VI - excetua-se da vedação do parágrafo anterior o cargo de secretã
rio IJ.uniclPal, na forma estabelecida pela Lei Orgânica, tícendc ú:
cenciado do r-andatu a partir da posse

II - investido no mandato de Prefeito lI.unicipal, será afastado em
seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela re
muneração,
111 - investido no mandato de Vereador, havendo cOll'opatlbilidade de
horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função ,

sem prej.J!:':l:I dos subaídics a que faz jus Não havendo co!'1Pab.bilidade,
aol.ícer-se-é a norma prevista na inciso I deste artigo,
IV - em qualquer caso em que lhe seja exigido o arastarentc para o
exercício do mandato, o seu tempo de serviço será contado para todos

efeitos legais, exceto para promoção por merecimento,

v: é vedado ao Vereador, no ârrbito da Admimstração plbllca direta
ou indireta ocupar ca-ço ~M comssãc cu aceitar, salvo concurso p.Q
bUco, eroreqo ou função,

Dar ao artigo ~3 e seus incisos a re:tçãJ seguinte'

~~ = artigo 93 e s!;:!.?s incisos

Substituir toda a redação contida entre os termos na par
tir de" até " art; 277" por" entrará emvigor na data da publicação
desta Constituição".

PlENAAro

El-Et-llA H'JDIFlCATIVA
DISPOSITIVO 8'':ENDADO _ LETRA "CH , II, 00 § do ArL 461

JUSTIF'ICAçAo _ A situação financeira dos Hunic!p!os é tão precária
e tão pública que independe de maiores corentérrcs , e não há d,jvida
que eles necessitam já de um incremento de suas rentes de receita

Como o Sistema Tributário só entrará emvigor em

1989, proponos que a transferência do FFM passe a vaçorar imediata _

mente após a publicação da constrtuíçãc supnmlndo assim, efll parte,
aquela deficiência

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

EMENDA lP17304·3
['J

~ EMENDADO • Art 61

EMENDA ADITIVA

Estranhamente, na subcomissão de Tributos, o texto or!
ginárJo de 1946 fol alterado pela inclusão da expressão "de interesse
cultural e educacional", depois de assegurada a imunidade a "livros,
Jornais. bem como perIódicos", o que reestabelece nas mãos de senho
res eventuais do poder, o direito do exercício de censura sobre o 11
VIO, o jornal e o periódico, todos sujeitos a uma classificação, te

nham ou não interesse educacional ou culturaL Está claro que, para
aqueles que terão o poder de tributar, o interesse sera medido pelo
conteúdo. Imagina-se que alguém na leitura de um lIvro de Jorge Amado,

diante da maravilhosa narrativa de coisas e casos brasileiras, em li!!
guagem do povo, tenha - como já ocorreu - a sensação de que está dia,!!
te ele um livro anti-educativo ou acultural. Os preconceitos são, em

qualquer temoo , a origem das censuras
Nota-se que a imunidade não atinge a pessoa do jornal!

ta ou do proprietário de editora Houve época, felizmente ultrapassa

da, na qual, pelas razões que somente os homens do DIP podem exm rcar ,

jornalistas e propr íe târ rcs de jornais t inham isenção do Imposto de Re
da, que constltuía um escândalo, e foi revogado com a reforma tritlut~

ria dos anos sessenta
A presente emenda pretende apenas assegurar a imunida

de de impostos que incidam sobre a coisa livro, torne I e periódicos,
lnclulndO os insumos e o papel de impressão, porque, na forma agrega-

da, correspondem ao aumento do chamado preço de capa, tornandO o mat~

rial editorial de acesso permitido apenas a uma eLr t e e destruindo-se
o pr6prio espírito da atual ecns t r tuí nte , que está assegurando o di

reito de informar e ser informado

E não se argumente que alimentos básicos não contam com
imunidade, porque para que sejam p!'fjlduzidos têm Inc Ius ive recursos su~

sidiados, e devem, no momento de chegar à mesa dos mais pobres mere
cer não apenas a proibição de impostos, mas a contribuição do Estado

na redução de seu preço.

A presente emenda deseja que. o alimento do espírito não

esteja condicionado ao humor de quem detenha o Poder

Objetiva-se COM a emenda dlstlnguir

funções de agentes poHhcos das funções

de agentes publicos

Incluir após o vocábulo indireta- ressal

vados os cargos de Secretario e Ministro
de Estado, Presidente de nutarquaas e
de Empresas Estatais, beM CQIl'O Fundações,
desde Que cevroanente Jrceocíaocs peles
Legislativos respectivos.

EMENDA lP17301-9
~purADo ALEXANCRE PUZYNA

DISPOSITIVO EMENDADO Art. 212 "caput"
Modificar a redação do art 22 para a seqcinte

JUSTIFICATIVA

E preciso- deixar clara a preocupação que hoje é da

nuu'o'co~'$dc'I".'o~'"ID _,

abranger um só Estado, deverá caber a esse Estado e não mais

União, conforme cita o artigo 5.6., XX

grande naã.cr i a dos Estados Federados, e diz respeito ao abaste

cimento d'água à população E:: necessãrao descentralizar a comp!

t.êncãa do DNAE O gerenciamento dos recursos hídricos, seja ao

quandonível da, toda a bacaa hidrográfica ou d; microbacias,

o texto atual do projeto não é reqra Que beneficie o Município, pois
abriga o Vereador servidor pebl rcu, a afastar-se do cargo ou eroreçc

para dedicar-se comexcíusavidece, ao mandato

Ora. é sabido Que, em havendo ccrnpabbilldade de horários, o edU po
de exercer corconí.tente-ente o mandato e a função.
A obrigatori-edade de se afastar, vai permitir que o Vereador servidor
na pequena cidade, ganhe do cofre público sua remnerecãc de servidor
e compareça scrente à sessão ceearãrra que pode ser I (UIl'a) por mês,
restando todo o seu tempo já pago pelo cofre público para atividade Ç8f.

ticular, ou,laser
O Prefeito, sim, deve arester-secc cargo ou fun!1l:~ pública

Art 2" _ O Brasil é uma receeecac consitutuí 
da pela união indissolúvel dos "'unic!pios e dos
Estado , adota a forma Republleana de qovert-o ,

sob o reglllle reoresentatrvc, e tem co-c runce

mentos

o IJ.unicípio é una realadade inafastável O pro
jeto .:onstitudonal avançou em diversos pontos,

consagrando as reívmdicações da celula -mater

ca federação brasileira. Todavia o projeto c.!
rece de maior objetividade ao consagrar o M~..!.

cipio como ente federado. Eis a razão da pro 

posta supra

JUSTIF'ICAÇ.110 •

atualAcrescente-se um artigo. lmecHatamente após ao

EMENDA ADITIVAfC';~;'~

ffiJ"~7ã!J

Constituinte ADROALDO 5TRECK

Plenário
PUd"""co''''UO'''''COW,.. 1<I

r.r-------.......:--TU1~OUIT.."'.ç.O ____,

EMENDA 1P17306·0
!!J

.U~.b"'~O~, .. 1<I"U.<ow'"Io -'-...,

r.r IElt.,.''n"'~.":;.

EIo'E~ IomIFICATIVA

DIsPOSITIVO EMENDADO _ ART 37~

Retirar a palavra" Municípios" de onde está, e, após o termo

"vinte e cinco pct cento". incluir "e os Municípios, quinze par crrt.I:/'.

Ainda, excluir" Inclusive a proveniente de tranarerê-ctee

e"substituir por "arrecadados diretamente"

JUSTIFICAçntJ

NiJ tá dúvIda que a atuação dos /oUnic!pios na área da educação

se reaãrza em menor grau de intensidade é, portanto, de di.§.

pêndíc Por conseguinte devem as nunicipaHdades ter um pe!.

centual menor

Por outro lado, o própdo texto constitucional veda qualquer

condição ou restrição ao eroreqo dos recursos atribuídos na

repartição das recettesj decorre, portanto, que a vinculação

deverá ser apenas quanto à receita de ill'Postos ar-recadados p~

los entes locais

b(..o.~c.e_t_<~~I

roeaua-ee' no Projeto de Constituição, Título X - DispE..
sãções Transitórias - o seguinte dí spos i t Ivos

"Art •• No prazo de um ano, a contar da data da promu!
gação desta ccns t í tuacêo , o Governo da União estabel!,

ceré as bases de criação de. um Pólo Industrial, em á

rea fora do Distrito Federal, com isenções fiscais p~

pIo prazo de 10 (dez) anos."

JUSntICAcll:O

Bras!lia Erans rcrmcu-se num "elefante branco" com cus

tos administrativos que nem mesmo um Pais desenvolvido como a França

ou Alemanha poderia suportar. Dispensar- funcionários em massa sem lhes
dar opções de trabalho seria uma so.tuçãc Que não consulta as interes
ses sociais do País. Com um Pofo Industrial instalado a 40 Km da cap.!

tal federal, ebrLr-se-ãc perspectivas novas de trabalho, promovendo um
desinchaço do aparelho burocrático e diminuindo custos administrati

vos. Ou sej a, Brasília será viabilizada mediante a criação de outra

cidade, de caráter industrial.

artigo 302'

"Art•••• - O proprietário tem o dever de utilizar

Sua propriedade para dar cumprimento à função social a

ela inerente, sendo permitido ao Poder Público insti

tuir, por lei, a edificação ou utilização obrigatória,

a espécie de uso necessário ou conveniente, gabaritos,

índices de ocupação ou de eprcve í ta-nentc do terreno

outras medidas que assegurem a utilIzação 6tlma dos re

cursos financeiros, o bem estar da coletividade, a pre

servação do patrimônio m s túr Ico e do meio ambiente e a

melhoria da qualidade de vida das pcpujaçõesv ,

JUSTIFICATIVA

E inútil afirmar a função social da propriedade, como

faz o_artigo 300, sem especificar o seu conteúdo e as prerrogat..!..
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m meí ro - t

Ificando proibido a QUE' induz ao consumi-

dor a aquisição de bens ou servfçcs de

- A pubHc í datíe serâ disciplinada por lE'i,

Artigo 404

ncrescente-ae o parágrafo §251, com a redação Q-

"Art.- 404

5~
A matéria se choca com o que consta do ar t . ~ VIl

O dispositivo em questão extingue o instituto da enfi

teuse e atribui ao enfiteuta o domínio da propriedade

Enfiteuse é um instituto juridico, também designado por

~, por meio do qual a União concede aos particulares o

domínio útil dos terrenos de marinha

Pelo dispositivo acima, os part1.cu!ares passariam a sei'

donos (proprletarios) dos terrenos de marinha.
'í~

Isso ccntrer.íe o disposto no Art..P8. VIl, Que inclui

os terrenos de marinha entre os bens da União.

Dada a incompatibilidade entre eles, deve ser suprimido

o dispositivo que favorece os particulares em detrimento do mte

resse publico

Na verdade o dispositivo, cuja supressão é Imprescfn-
atvea, visa, em última análise, assegurar a uns poucos privi!egi~

dos uma forma de prIvatizar o uso das praras , por melo do domínIo

do acesso a elas.

EMENDA AOITIVA

DISPOSIlliVD EMENDADO.

baixo, pereanecendc o parágrafo único como parágrafo

sua redação original

JUSTIfICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

SUPRmP;-SE o ARTIGO .6.71

forma dolosa, ençancsa , d.ír et.a E' sub 11m.!

L~~.:.:::::==- -.--JJ er'~""'ó;, --,EMENDA lP17316·7
f!J FABIO FELDMANN

l" PL e 1\1 Ã R~·~..·m.""".~ ...."..

EMENDA lP17317·5
tJ ConstituintE> - FÁBIO FELOMANl-t

,/

SUPRIMA-se O INÇISO VII, DO ARTIGD )47

JUSTIFICATIVA

possam SE'r aretadas , visto qUE' muitas VE'ZE'S ccocreçees sujef tes a

riscos deccr rentes da dt'grac!açào ambLent aI E' qua l í dade de vida,nào\
SE' enccntram informadas a ponta (JE' deacst.rareu, seja at.ravés ee E'!! •

Hdades civis organizadas, ou na deresa e rl."'ivindicação de SE'US dl

l:pitos junto aos poderes públicos, eatar Interessadas no assunto

Garantir-sf'-ia, de orna forma cemcceât Ica , a pa,!.

ticipação de todos eque í.es envcãví.oos E' sujet tos aos riscos ambiE',!}

tais E' sanitários daque Las atividades

EMENDA SUPRESSI'/A

Illan!festada por consulta popular".

Substitui -SE', et.revés ceara euende , a E'xprE's-,

são "ccmmí.daces dirE'tamE'nteo Intereasacaa'' por "cnmurrLdades que

JUSTIFICATIVA

EMENDA MOOIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 172, inciso VIII, Jet.ra !!.

pctuentes p de outras obras de grandE' po,!.

t.e , SUSCE'tíVE'is de causar danos à vida E'

ao mE'io aetnente , dependem da concordân

cia das comunidades QUE' possamspr afl:'tadas.

"Art. - 17 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VIII - O MEIO AMBIENTE, A NATUREZA E A IDENTIDA

DE HISTÓRICA E CULTURAL

b) - A ampliação ou instalação de indústrias

de agrassão à famIl1a, ao menor, à ética pública e à saúde, bem assim
a propaganda ccaercraâde medicamentos, formas de tratamento de saúde,
tabaco, bebidas alcoólicas e agrotlixicos"

A emenda visa apresentar técnica mais sucinta e, ao mesmo
tempo, permitir que a legJ.slaç~o ordinária displina cada caso, de per
si.

~__':'- U.tD/'UITI"..çiO --,

EMENDA MOOIfICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo J47, inciso IV.

A modi flcação propus ta prende-ee a af Imentos ,

efcaeerrtcs E' outros produtos de Interesse para a saúde humana,

não soaente ecoe-te de uso humano, conrorme a reoaçãc ccnstente no

Projpto de Constituição DE' fato uma gama enorme de produtos, a11

eenecs E' lIlE'dfcamE'ntos para uso pm animais, por exeep rc , podE'm

afetam a saúde humana SE' não utilizados E' controlados adeQUada/llé'nt~

VQS que disso decorrem para o Poder PúblJco, em favor da coletivl

dade.

'tJu-/e~Io!UJlD.""".~"'JI~

f'LE1',US:·Rlo

JUSTIFICATIVA

Sem instrumentos hábeis, econcmícamente viáveis, jamais

se poderá promover o adensamento das cidades, o barateamento dos

lotes e o elementar direito à habitação, que deve ser reconhecido

como superior ao puro direito de propriedade, exclusivo e egoístl

co, j;i que ninguén vive no éter, no espaço, mas sim, necesser í e-,

mente localizado. num dado lugar I o~de habita

E indispensável pois fornecer Inecuívccc respaldo cons

titucional a legislaçi:io ordinária lndi':;pensável à reej r asçsc da

reforma urbana, para por fim à violência e à gritante Injustiça

soelal resultante de um desordenanento e veloz processo de urbanl

aeçãc , que tende a se agravar

A reforma !:!.!.~, tão ou mais necessária e urgente que

a reforma agrária, depende de instrumentos para sua implantação ,

que já estão contidos no conceito de "função social da proprieda

de", mas que, se não forem expressamente referidas na Constituição,

demandarão anos e anos de estéreis demandas Judiciais.

"Art. - 347 •••••••••••••••••••••••••

IV - Fiscalizar os sE'rviços. a produ-

ção a ccnercraã í aação , a qual Idade

e o consumo de alimE'ntos,mE'dicamE'!!,

tos E' outros prooutcs dE' intE'rpssE'

para a saúdE' humana, utilizados no

tf'rritório nacional"

Da nova rf'dação ao mc.í so nencronacc,

(1l Pl ENÁRID

narw ,
CAPiTULO IV

DOS MUNIC!PIOS
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Isto é ôbvro

No "caput;" do artigo 350, dispõem-se sobre a inclu

são da saúde ocupacional no Sistema ümcc de Saúde, não se fa

zendo necessário mencionar o mesmo em inciso referente as atri-

JUSTIFICATIVA

guinte artigo:

nos de /'larinha, a constr~ção de eor rrcacnes de ma.is de

três pav irnentos "

~E de significativa Impor têoc.í e qUE> a Constitlli

çãc í.nclua ent re os SE'US dlsposit1vos,a proteção do consumidor,pro.!.

bindo a pub!lcidadE' enqannsa , sendo qUE' obv í anente oeveré haver !f.

gislaçil'o cz-df né r-La regulando a publ1cldadl." em geral.

EMENDA ADITIVA

Entre os atuais art.lgos 302 e 303, acrescente-se o se-

"Art .• - E proibida en toda orla raar f t fna , numa exten

são de mIl metros, a contar do limite externo dos terr~

r.r----------".,,"~"""<,.

i
I'

i

"...·.,,,·,, ••o,'".,,....~,_-- _

"Art. 52 - ••••• •• • •••••• ••••••••• • •••••
r

IX _ as cavidades naturais subterrâneas"; assim co

mo os sitias eSQeleológ~s, aroueolóoicos

paleontológicos e da pre-história"

bulções daquele SIstema.

Quanto ao controle da qualidade do meio ambiente,

isto é hoje, e deve continuar ~o)-..p-!rte integrante do Si~t~

ma Nacional do Melo Ambiente. Na verdade deve ser incentivada ~

integração entre os órgãos, nos diversos níveis dos Poderes PÚ

blicos, pertencentes aos sistemas de saúde e ne i.c ammente , visto

a íntIma relação entre a degradação da qualidade ambiental,

poluição, e o aumento dos riscos e agravos à saúde.

ALTERAÇ,lW DE REDACAD

EMENDA lP17315-9
tJ FABIO FELDMANN

fi PCENARIO

E totalmente dispensável dizer que a ordenamento será

disciplinando o parcelamento e a ocupação do solo

urbano e rural. aprovei tar adequadamente Os recur

sos naturais e oreservar o ambiente."

v -' Promover o adequado ordenamento de seu território.

t.êncãe em se ccnter-o tar não se o parcelamento e uso do solo rural

e vrbenc como também as preocupações fundamentais com a utiliza

çâc dos eccss í s tenas que os compõem. Não há no Brasil, preocupa

ções com a variável ambiental, nos planos diretores ou na politi

ca de ordenamento do solo, quer seja ela executada pelo Estado ou

Munic!pio. E: preciso manter redação eenekhente no aJ:tigo que

refere a este assunto, tanto na competência do Estado quanta

do MuniC!pio.

"Art. 66 - ••••••

§ lI:! _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Alterar Redação

JUSTIFICATIVA

. feito mediante "planejanento e controle de uso".

e já está claro no pr6prio conceito de ordenamento

A alteraçZc ela redação, se faz necessária pela Inpor-,

COOSTITUINTE AOOOALOO STRECK

_-------n'.í~lelee.ltl;.o/llll~O.' .. ;.O-------_,

Plenário
_----------'UtD/.~I"....;io ___,

Dê-se ao 8·rt. 11011 e seu parágra fo único do projeto a segui!!
te redação:

Art.404 - A lei criará mecanismo de defesa da pessoa contra
8 promoçrlo. pelos meios de comunicação, da violência e outras formas

JUSTIFICATIVA

Suprimiu-se a expressão "do subsolo", já que está

claro ao se mencionar "cavidades naturais subterrâneas" Na ti

pologia dos sítlos a serem incluídos entre os bens da União, i~

c.tuíu-se os sítios paleontológicos, visto a importânlca dos me§.

mos para a ciência e proteção do patrlmônio natural.

~...:o-o art. 300 se refere ã nropr t eoace privada e a sua run

çêo socla'i, mas é totalmente omissa quanto a meios e instrumentos

para que esta função social se realize.

A proposta ora formulada ja figura na legislação local

de diversos munIcipios litorâneos. Seus bons resultados rcccnaouan

sua apf Icaçâo general1zada em todas as povoações do litoral

A especulação Imotn í Ler i a desenfreada ten levado à ecn-,

ficação de verdadeiras muralhas ao longo da casta, causando

rissimos problemas decorrentes da excessiva ccncent raçao urbana I
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~USTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIvA

Tural. ~xclul.ndo-sp os dE'

l1dadE'

res em zonas rurais. Nestas rE'giõl"s, as eat r adas são precar í as E"

os ee.tcs oe aransccrte dE'ficit>ntE'S ou rnex.í s tentes As criança.s quE'

frf'quf'ntam a t erceIra ou 1;1. quarta sé r Le das esco Ias rurais, l!mitE'

comum em quase- a to.taUdade da zona 'rural btasile1ra, precisam de,!

fccar-ee à oé , devendo VE'nCE"r distânc!as multas vE'z~s longas de

mais. s~gundo os dados do tHnist~rio da Educação (1) havia no Bra

s11 em 1978 cerca de 145.000 esccfas rurais, com cerca de 5.6 mt

jbões de alunos, o qUE' Leva a uma mÊ'dia de uma eseera rural para c,!

da 58 Km l Nas I:E'giõe-s Ncr t.e e> cent.rc-ües ee es ta taxa e teveva-se a

uma escc.ta para cada 200 Km l eprcxtaedament;e ,

O problema terna-se mais qrave ainda quando as crianças

qUE" tE'rminam a quarta sér-Ie do pr ímeLro grau na zona rural dppa

cem-se COM a oecess tdece de ir até a cfoade mais próxima para con

tinuar os es tucce , uma vez qUE' prat Icaaente não há c re rt a de> clas

Sf'S a partir da quinta sé r Le na zona rural brasllE'lra' sequnüo a
mesma fonte, apenes 3% dos alunos rurais f'requentavam c leases da

quinta à oitava sér-Ies em 1978. rl ccnsequêncra P que prat tcamente

todas as crianças rurais são ent ão forçadas a abandonar a esccfa I

ent renco premecurenence no mercado de trabalho ou sntão na margin,!

o prcbãene a fe ta gravemE"ntE' tambpm os proressores f' os

supervrsores do ens rnc rural, pois não ha auxílio t.renscorte para

os SE'US des lccaaentcs , dificultando o acesso ao uabalho, princi

pateente na época das chuvas. Todos E'stE"S prob lenas'; aliados as ja

ccnbec í ces di ficuldadE"s dE' natureaa eccnômí.ca , cultural E' pE"dagog!

ca, fazf'm ~com QUI? a frt"Qu~ncia à eseere TUTal se-ja mui to irre-gu

lar, E' baixa no balanço anual, Levando a péss ímas condiçõE's de E'n

sino E' ao quadro de cesoã açãc que SE' observe no paIs Em 1978,70%

dos alunos eatudavee em esccfas rurais com apenas uma sala de aula

para todas as spriE's. e nas quais o índicf' df' aprovação não pass,!

va dE' /S2% Adic!onalml"ntE', dpvE"-sE' obsE'rvar qUl" as matrículas

primf'ira st>riE', denotando uma evasão alarmantE'.

A E'mE'nda aqui proposta basE"ia-sl." portanto na dl."fE'sa dE'

um novo dirE'lto, ou sE'ja, o dirE'ito do acE'SSO rpal, f'fptIvo, à E"S
cola, direito pstE" qUE" passa pl;'la garantia dE' condicõps dE' trans-

~ para as crianças E'm cuja rE"gião dE' moradia não haja f'scola

pública dp prtmE'iro grau. Estp dirE"lto já e reconhpcido plpnamE'ntE'

E'm paisf's mais avançados. E'1l1. quP o Estado' fornE'CE' as condiçõf's mí

nimas dE" transportE' para qUf' as crianças possam frl"qupntar as l"sc,9.

las. Nós Estados Unidos, por E'xE'nplo, sào gastos anualmpntE' mais

dE' 4 bilhõl"s dE" dólarE's para transportar diariamf'ntE' pf'rto dE' 2 m1

lhóE"s dE" crianças. Mpsmo no Brasil. apE"sar dE" enormE' df'fici~ncia,

já há E"xpE'rHnc1as nE"stE' sE'ntido, como as dos estados do Rio Gran

de do Sul r dE' São Paulo, E"m qUf' dE"zE'nas dE' municípiOS já UM bom

sistf'mas dE' transportE' E"scolar rural: em Araraquara-SP, por pxpm

pIO, são transportadas diariamE'ntE' CE"rca df' 600 crianças da zona

rural para as rscolas urbanas com primeiro grau complf'to. condição

lmpT"f'scindlvrl para t"vilar p abandono pl'f'COCE' da f'scola.

c rfc i e í s

p sociologo

.- .~IM•• 'O/to ..lls1o/.,,"~O ..,luo- _

gratuito, não podendo portanto SE"r exc Iu Idc das verbas

lista pm transporte E' f'ducação rural, o E'ngf'nhE'iro

Eduardo Alcântara dl" VasconCE'los

Consti tuintp FLORESTAN FERNANDES E FÁBIO FELDMANN

ncep:.ut- ces te artigo, SP-

mais auxílios suplE'mpnta

rps do inClso VII do

Esta f'mt'nda foi t'laborada com basE' no parE'cE"r do E'spE'ci,!

sam a sl"r pxclu!dos das dotaçàps oficia1s. como auxílio "E'vE'ntuais".

mas de ens ínc recerat , p~

tadual E' municipal,p o a1:!,

dUo transportp na arE'!

A emenda teu a flnalidadE' de garantir recur-sos vmcufe-

dos à educação para o rcmec ínentc do auxílio t censpcr te , centirc

do proposto no novo inciso VII do artigo 373, pois eate f. cons íce

, rede par-te Inteqrente do dirl"ito ao ens Lno público obrigatorio

§lSl _ Para ere í to do disposto no

rão cons Iceredcs os sist!.

vinculadas. como nerc auxílio "eventuaí,v , ueata farma, as dct.eções

crçamentérIas anuais para o ens.ínc público deveu prever os gastos

com O auxílio t ranscor te , SE'm o qual o ct re i tc ao ens Loo não se ~.!

t abe Iece e-fe t Ivament.e OE'VP_SE" ressat tar qUE" a proposta é- plf'nall'E'~

te v.í évef , uma VE"Z qUE", por exemplc , um dos maí cres s í steees de

t.ranspcr te esccfer do mundo, feito nos Estados Unidos da nmer L,

ca, dí spenoe anualmente de 2 a 3% do crçementc da educação

o auxílio t rensporte a 23 mí Ibões ce es tudentes f' que , no caso

bras í Ief rc , o Estado de São Paulo gastou com este auxílio apenas

0.5% do SE"U crçemento de educação em 1984, para t renspcr tar dlari§.

mente cerca de cem mil crianças. Com um psquenc eoerento , até atl!!.

gir CP 2 a 3% dos recurscs da eeucação , p ccsatvea provtoencte r
transportE' adE'quado apra a maioria das crianças E'm cuja rE'gião dE'

moradia não haja E'scola pública dE" primE"iro grau. EstE'S nívpis po

dE"m SE'r alcançados por todos os pstados da fE'df'ração, dE'vE'ndo SE'r

E"stabplE'cidos pm lf'gislaçõE"s complE'mE"ntarE"s l"staduais, rE"spE'itando

as caractE"rísticas rE"gionais. DE'sta forma, apE'nas os auxílios rE'f!,

rE"ntE'S ao matE'rial didático E' à assisH>ncia na árE'a da saúdE' pas-

rr;-ENARIO

EMENDA lP17322·1

m-----------'II'o/.."...',~.~IO- __,

EMENDA MODIFICATIVA/SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 17, inciso VI, Ie t ra G

JUSTIFICATIVA

prejudicando a ventilação das áreas interiores, destruindo a pa.!

segem e afetando um pattimõnio nacional§

Com efeito. a preservação da orla litorânea extravasa

simples interesse local e tem sérias implicações com o tur'lsmo n,!

clonal e internacional, aFetando, ainda, a próprIa salubridade do

meio ambiente e a qualidade da vida urbana em geral.

Além disso, como a experiência tem demonstrado, as aut.Q.

ridades locaIs multas vezes sucumbem diante das pressões, de toda

Entre os atuais artigos 302 e 303, acrescente-se o se-

EMENDA ADITIVA

ordem, feitas pelos especuladores.

Assim sendo, ascende ao nível constitucional a adoção

de medidas de proteção a um patrimônio nacional, desta e das Fut,!!

ras gerações de brasHeiros

Trata-se, portanto, de uma limitação à propriedade pri

vada' que, por sua importânica, necessita e merece amparo constit~

ctceat ,

" Art. • _ Na ausência ou no silêncio da legislação uI.

banística pertinente, todo proprietário tem direito

edificar apenas o correspondente a uma vez a área de

guinte artigo:

JUSTIFICATIVA

seu terreno."

supr Iaa-se a locução «passados v In t e anos

de sua produção", mantendo-si;' a redação no restante

~ A citação E' contraditória a varios dispas.!.

Uvas E'numf'rados antf'rior E' postl"rlOrmE'ntE' ao mE'smo, E'ntrE' E'lE's

a letra .!' inciso IX, artigo 12, bE'm COMO do inciso VIII, <lrt 408

t:J PLENARIO

EMENDA lP17319-1
l: cons t Ltufnte FÁBIO FELOI~ANN

Finalizando. valp sallrntar qUE' a proposta rE'frrE'-sf' uni

camentE' ao auxílio aos alunos das f'scolas públicas do E'nsino fund,!

mental, podendo, na disponibilidade dE" maiorE'S rf'curSOS, srr l."stf'~

dido aos alunos do Sf'gundo grau ParalE'lamE'ntl", o tE'xto dE'ixa cla

rSlll poss!bilidadp do Estado garantir o transportE' utilizando-sE"

tlão basta, portanto, qUE' as constltuiçõE"s brasill."iras r!,

firam-sE" ao "E"nsino público. obrigatório f' gratuito", SE' as crian

ças, pTincipalll\t>ntp as moradoras I?m z.onas rUTais, não t~m mpios dr

transportE' atr a l."scola t fundamE"ntal portanto quP sp inclua a n.f!.

ção do dirPito ao transportp como partI? inte>grante> do dirrito ao
f'nsino, E" não como mE'ro "auxilio E"ventual", pois simplE'smentE" n<1o

há pnsino, nE'm escola. st" as crianças a pla não podt"m chpgar P.s-

classi fica o auxílio transpotte como uma das garantias do dE'vE"r do

Estado com o rnsino público E' gratuito, sE"ndo portanto condição i!!!,

prpscilÍdlvrl para a dE'mocratização rpal E' E'fE'tiva do acE'Sso à E'sc.f!.

la, qUE" ~ por sua VE"Z condição fundamE"ntal para a busca dE" uma so

ciE"dadE" mais justa f' democrática Como consE"qulilncia, O auxilio tran~

porte dE"VE" Sl."r incluído nas dotaçõE's orçamE'ntarias do E'nsino públl

co, prE'vistas no artigo 379 do projl"to dE" Constituição, Sf'ndo

E"le garantida anualmE"ntp uma partE'dos rE'cUrsos vinculados.

A Constituição deve afirmar o direito à propriedade pr.!.

vada, mas deve, também, estabelecer llmites a esse direito, ja

que direito ilimitado é um absurdo jurídico

O artigo ora proposto visa estabelecer, em âmbito naci.f!.

nal, o chamado "Indice um" como coeficiente de edificabilidade

estabelecendo um limite ao direito de propriedade, no t'lcante

ediFicação

Atualmente, na ausência de legislação restritiva, tem-

se entendido que o proprietário pode e~i ficar tanto quanto lhe

aprouver. Isto tem levado a contrução de espigões, que enfeiam as
cidades e criam terríveis problemas quanto aos equipamentos urba-

nos (redes de água, esgoto, energia elétrica) e aos serviços pú

bl1cos <trânsito, transporte coletivo).

A norma sugerida evita isso, ao fixar, como regra geral,

que ninguém pode edificai senl!io o conespondente à áies de

terreno. Qualquer edificação além disso dependerá de expressa pr!.

visão legal.

Tal providência, além de preservar o ambiente urbano, e,2,

timulará os Municípios que ainda não elaboraram sui!:ls leis de uso

do solo a fazê-lo com brevidade, passando, desde então, a disci

plinar o crescimento da cidade e evitando o caos urbano.

Altprar a rpdação do inciso VII p do §20,

do artigo 373 da forma como Sf'.SE'gUE'.

Art - 373

VII - Auxílio suplE'mE'ntar ao pnsino fu~

dampntal, atravps dI" programas' dE'

matE'rial didát1co-escolar, alimE"~

tação, assistlilncia médico-odont.f!.

lógico, farmaCE"utica. psicologi

ca, E" transportE'. SE'ndo pstf' obri

gatório na arE'a rural
§2 Q - O chE"fE' do E"J<E"cutivo compf'tE'ntE' pode>ra SE'r

I:f'sponsabilizado por omissão,mpdiantE' ação

civil pública, SE' não diligE'nciar para qUE'

todas as crianças f'm idadE' E'scolar, rE"si

dE'ntps no âmbito tE'ultorial df' sua compE'_

tloncia, tE'nham acesso E'fE'tlvo ao E'nsIno

fundaml."ntal obriaatório p aratutito" E'

transportE' atl!' a E'scola na árpa rural

sim sendo. a inclusão do inciso VII com a rE"dação aqui proposta

dp sistl"mas dp transportE' público porvE'ntura pxistl"ntE'S, caso em

qUI? podl?ria por E'xE'mplo fornecf'r passE's bs crianças, como a França

Por outro lado, caso não haja transportf' público 0pE'rando, o Esta
do dl;'vE"rá prol.fidenciar veículos dE' transpoTte escolar, como no ca-

so dos Estados Unidos. As formas dE' transportE", bem como as

condiçõE"s dp forneciml"nto e as dotações a que tE'rá dirl."ito.dE"vE'rão

pal., para respE"itar as pf'culiaridades regionais f' locais.

O inciso VIII aqui proposto trata-sE' na t'E"alldadE' do in

ciso VII proposto no projpto dp Consti tuição, pm quP appnas foi r!

tirada a palavra "transportE''', dE"vldo à sua inclusão como dlrf'ito

lntpgrantp do direito ao E"nsimo, E' não como auxílio "f'ventual"

A alteraçã6 do parágrafo dE"vl"-sE' aos mE'smos aprl"sE'ntados

EMENDA lP17321-3
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EMENDA MODIFICATIVA

Altf'rar a rE'daçao do §10 do artigo "J79.

na forma como SP sPgUE'

Art. - J79 ••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICATIVA

O disposto no incisQ I do artigo 373 do projpto dE' Cons_

tituIção. r€'fprl"ntE" ao "pnsino fundampntal. obrIgatório E' gratui_

to. com duração mínIma dp 01to anos, a partir dos sptp anos dl" id.!

dE"". já consta da Constituição vigE'ntE' pm SE'U artigo 176,pm quP sp

afirma quP o E'nsino "sprá obrigatório dos SE'te aos catorzp anos, €O

gratutulto nos pstabplE'cimpntos oficiais", spndo quP pstE"S tpxtos

não garantE'm, como dE' fato nunca garantiram, o acpsso l."fE'tivo das
crianças brasllE"iras à E'scolarização mínima dE' alto anos Um dos

principais motivos dE'stp fracasso, E" infE"lizmE'ntp pouco con~idE'ra

do pm todas as discu~sõl;'s sobrE' política E"ducacional, diz rE'spE'lto

b condir;õps dl" dE'slocaml"nto dos alunos, princlpalmf'ntE' QS marado-

$pr dE'finidas E'm IE'gislação complE"mentar E'stadual E'

antE'riormpntE", ou SE" ja. da dE"ff'sa do dirE"i to ao transportp

munici-

com~
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partE' intf'grantE' do direUo à educação púbJ.,ica f' gratuita. Não ba,!

ta haver as vagas para as crianças em Idade escolar, P preciso ta.!!!,

bém qUE' eIas tenham meícs de Eranspcr te acessfve í s até a escore A~

sim senco , o cbere do execut ãvc deve rE'sponsabilizar-sf' peIa ga

rantia ce disponibilidadE' dE' vagas, mas t.enbem, oent ro do proposto

aqui no novo inciso VII do artigo 373, pe-La exa s t ênc Ia de mefcs 8

cequaccs de transportE' para qUI? as crianças t.enharn acesse e ret.Ivc

à escora,

1) ACESSO .4 TECNOLOGIA E CONHECIMENTD CIENTIFICD

Não é através da aquisição de equipamentos nuclea

res para fins energéticos "que o Brasil dominará tecnologias eo- •

demes , Há melhores formas de se investir em ciência e tecnolo

gia do que esta, entre as quais, maiores verbas para organismos

científicos cone CNPQ, FINEP e Universidades;

2) NECESSIOAOE DE: PRODUCAO DE ENERGIA POR REATOR NU

CLEAR PELO ESGOTAMENTO 00 POTENCIAL HIORELEíRICO

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSIVO EMENDADO. Artigo 12, Parágra fo único

Dê-se ao parágrafo único do artigo 112, PROJ5.
TO DE CONSTITUIÇAO, a seguinte recaçãor

Esta emenda foi efabcrada com base no parecer do f'spE'ci~

Usta E'm t.raospor te e educação rural. o engf'nheiro e soclologo Edu8.,!

do Alcântara de vaeccncefcs

Um dos pontos mais importantes dessa discussão é,

mais do que a produção de energia, o consumo da mesma. Não é
verdadeira a tese de que haverá cada vez maior consumo de ener-

Art. 1Q - • _••••••••••••••••••••••••••••••••
~ Parágrafo único - Todo o poder emana do povo

e em seu nome é exercido.

JUST.IFICATIVA

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

Há exptcração ideoldgica de fundo I'larldsta
na proposição anterIor, por isso a mooiFicação proposta. Não e _
xiste livre Iniciativa se mantido o texto anterior.

nISPOSITIVO EMENDADO: Art. 12. Inciso I _ Alinea "c"

Art. 109 -

EMENOA HODIF'"ICATlVA I
UI!:tDO:'!TIVO EMENDADO' Art. 6\1, Inciso 111-

O Inciso lI! do Art. 611 oo PROJETO O.E CONS_ I
TITUIÇ~O. passa ter ti. s eguint e redação:

Art1g~If :'g~;;nti; ~ ii~;~'ini~i~ti~;:fâ .1
~C;;~~~~ ~J~~t~~o~:~~~C;~~, r~q~~~i:l~~~~:Ood:u:~~~~i ;r~~~ l1~f
tividade, reprimindo todas as tormas da opressão pcf ItIce ou ecõ
~~~ica, de modo a ga~anUr o e es estar e qualldaae oe wí.ca co p~

r:Hr:NDA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVA

Suprima-se do Projeto de Const:.ituir;ão:

Alínea "e" do rncaee I do Artigo 12.

Ef.IENDA ~IODIFIC.<\TIV.<\

DISPOSITI-V&>-E..\IE~DADO: tncasc VII. Artigo 109

JUSTIFICAÇÃO

o Lr-r-eaLf.ano e a inalcarçabilidade da pro
pos t.a a_faz sem sentido para constar na ConstJ.tu~ção. POI" isso a
eupr-eaeao ,

O dispositivo em enfoque constitui inadmissíve' retr~

cesso em termos de de'nocracfa ,
Com efeito, já são decorridos mais de dois mil anos

que se praticava a democracia direta em Roma, durante os primeiros
reinados, e na Grécia clássica. com participação do povo nas gra!!.
des decisões e nas elaborações de leis.

O desenvolvimento dos povos determinou. por necesarde
de imperosa, a criação do sistema de representação popular, atuaT
mente adotado em quase todos os países do Mundo. -

Deste modo, não é admissível que a nova constituição.
brasileira, que se pretende es t ej e encampando o que há de mais m,2.
derno e melhor para o povo, venha a consagrar a democracia direta.

Ou bem o povo exerce o poder diretamente. como nos tem
pos de outrora, ou bem indiretanente, através de reoresentaçãcc -

Essa expressão "com <J povo" está presente em varias pas
sagens do texto constitucional, onde a classe 'politlca parece a-
brir mão do princípio da representatividade, para dlVidi-lo com
entidades sem eutent rc loaoe derivada do voto popular e cont rot aoa
pela Justiça Eleltoral

segUIndo essê-m-esmo racIocInfc , devem ser alterados os
seguintes dispositivos:

1) Art. 2S!, Item 5
2) Art. 6 Q • .item 29
3) Art. 12, ítem 3Q • letra b
4) Art. 25, ítem 451
5) Art. 17, Item 7, letra b
6) Art. J45, Item 412
7) Art. 17. ítem IX, letra c

Em alguns desses dispositivos sustenta-se um direito
absoluto de livre ação corregedora a orqantaeções da sociedade 1

despidas das necessárias cautelas no interesse social.
• Em certos casos, terão mais força que o Ministério I

:~~l;~on:oos tribunais, pms , estes têm limitações, enquanto .!
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cru-

destruiu

população

praticamentetos nucleares da Alenanha Ocidental e do Canadá

afirmou recentemente que o "acidente (de Chernobyl)

Cabe a todos, comprometidos com o" processo atual de

objetivos militares no Programa Nuclear

as assuntos referentes à qceseêc nuclear, pois envolve a vida

transição para a democracia, tornar claro a toda a

gia. A demanda energética per cepf ta deverá diminuir até o ano

2000, principalmente em função da melhoria da eficiência dos e

quí.paeentcs utilizados e da maior participação de tecnologias

hoje pouco empregadas, como o caso da solar, bombas de calo!" e

cogeração, bem como a utilização de modos de transporte que ga§.

tem menor energia Além disso, não, há cbnf'Lab zLf dade na avalia

ção do esgotamento de potencial hldrico brasileiro. De "acordo

com o Prof2 José Go1demberg, f!sico e reitos da Universidade de

São Paulo, o Brasil deveria concentrar seus _esforços na energia

hidrelétrica, maa s viável e barata (O Estado de São. Paulo, em-

de milhares de pessoas, cujo direito a opinar sobre o tema

inalienável e indispensável

clear" (Folha de São Paulo, ernçsc de 05/08/87, pag.A-12)

á) INEXISTENCIA DE F"INALIDADES B~LICAS

Pela magnitude dos bens e valores envolvidos com a

Questão nuclear, a vida e a saúde de populações inteiras, assim

o Prof2 José Goldemberg, reitor da Universidade de São Paulo ,

Essa questão é sempre tratada com o maior sigilo,

fato que se vet'ifIc::a inclusive na l~gislação atual. No sub t Ltü

lo "As Diretrizes". do Programa Nuclear Brasileiro .enccntrancs r

"sendo, como sãc , de caráter sigiloso - ULTRA SECRETO _ delas

tornaremos públicas, tão somente. as linhas gerais que definem

nossa política nuclear e de qve , de direito, o povo deve ter c,2.

nhecimento para saber como ti seu governo está atuando num setor

que é vital para o desenvolvimento e o futuro de nossa pátria"

ManIfestações recentes de altas autorIdades do go

verno federal parecem confirmar o relatório da Sociedade Brasi

leira para o Progresso da Ciência sobre a intenção do uso mili

tar no Brasil da energia nuclear. Contas secretas, com recursos
públicos, para movimentar o programa paralelo foram amplamente

divulgadas pela imprensa (Folha de São Paulo, Isto E, veja e o.!:!.

t.rcs L A revelação, pela Folha de São Paulo, em 1986. da exis

tência de uma perfuração em uma base da Aeronáutica na Serra do

CachJ:mbo. em lugar ermo do Pará, vejo reforçar as suspe1tas de

o renomado flsico e especialista na questão nuclear,

Os acidentes nucleares de Three Mile Island, nos E,,2,

tados Unidos, e Chernobyl, na União Soviética, mostraram a fra

gilidade dos estudos de segurança dos reatores Entre os es tu-

n'ão apenas.!:!!!!. reator nuclear, mas a cred íb r Lí dede desta tecnol.f!.

9ia; os enormes esforços de vários governos e da Indúat r ra nu

clear de vender, durante anos, a imagem de que a ener9~a nuclear
é uma fonte de energia segura e pouco poluente em comparação

com o carvão e o petróleo foram desacreditados em uma semana. A

tentativa scvãét rce de enccptrar culpados e julgá-los exemplar

mente ccrcespcnce provavelmente à estratégia de atribuir o aci

dente a falhas humanas 1 inocentando, portanto, a tecnologia nu-

dos mais famosos, o Relatório Rasmussen, elaborado por encame!!

da da Comissão de Energia dos Estados Unidos, considerava que a

chance de haver um acidente é. em média, um a cada 25 séculos I

O ac1dente de Chernobyl liberou apenas 3% de radioativIdade e,

afora a morte de muitas pessoas, afetou sens!vel e irreversivel.

mente milhares de outras e ao meac ambiente. Nos Estados Unidos

chega a 86 o número de usmas que tiveram a sua contratação ou

construção canceladas, entre 1975 e novembro de 1983. Os proje-

ção de 07108/87)

3) SEGURANÇA DOS REATORES

não avançaram. Os programas ela França, Japão e Europa Oriental

expandiram-se muito menos do que se previu na década de 1970.

Há, entretanto, outras questões que contribuem para

uma reflexão mais profunda sobre o problema nuclear,--entr.e_ as

quais a do .":ixo radí.catLec A tecnologia ainda não resol véu

problema do seu acondicionamento de forma a impedir a liberação

desta radioatividade.

como o meio ambiente a ser legado às futuras gerações, é

eial que entidades representativas da sociedade civil tenham a,,2,

segurada a fiscalIzação supletiva das demais at1vidades nuclea H

_. 1

demonstram

I
iINCLUA-SE, ONDE COUBER, OS SECUINTES DISPOSITIVOSl .

<1-<0 oJ..,'fJO ó'l/,,~..o -ªI[ !
Art•••• _ Proíbe-se no território nacional a insta I

laç'o' e funcionamento de reatores nucleares para a produção d:I
energia elétrica, exceto para finalidades cientificas. I

§ 12 _ As demais atividades nucleares serão exerci

das mediante rígido controle do poder público, assegurando-se a I
riscal!zação supletiva pelas entldades representativas da SOcie-,

cede civil.

EMENDA ADITIVA

(Revista "Isto é", 12/08/87, pag 73) Esses fatos

Há alguams semanas atrás, a empresa estatal FURNAS,

decidiu ecfoner na Justiça Americana a companhia Westinghoose ,

§ 211 _ A responsabilidade por danos decorrentes de

atividade nuclear independe da existência de culpa. vedando-se qua

quer limitação relativa aos valores indenizatórias

Art •••• - prn.íbe-ee a importação, fabricação

transporte de artefatos bélicos nucleares, competindo ao s res i den

te da República o fiel cumprimento desses dispositivos, sob pe_

na de responsabilidade prevista na Constituição.

em Angra I são obsoletos, comprometendo ser.temente a alegada s~

gurança de suas instalações. Além do mals "cálculos aproxima

dos estimam que há cinco bilhões de déLar-ea em equipamentos e~

palhados no canteiro de Angra lI, nos pátios da Nuclep, em Ita

9ua!, no Rio. e estocados no porto de Hemburqo , na Alemanha" ,

claramente a situação desastrosa co progral'ltl nucle~I' brasileiro,
que , além de uma sucessão de enganos, erros e ilusões, produ-

ziu t anbén significativas seque Ias sociais. Os bilhões de dóla

res já investidos, não s6 em Angra I mas até em equipamentos

para usinas que não sairam do papel, e a existência de recursos

enormes em contas bancárias secretas para alimentar um programa

nuclear paralelo ou autonomo (Folha de São Paulo, 25112/86 p.l.6.

e outros), correspondem a valores suficientes para proporcionar

e melhorar serviços de saneamento básico. de saúde. e educação a

uma p:,rcela razoável da população brasileira

Durante os trabalhos desta Assembléia Nacional Con~

tituinte, vários dispositivos rcreo apresentados com propostas

semelhantes a presente emenda ue fato, a proibição da instala

ção e funcionamento de reatores nucleares para produção de ene!:,

g18 elétrcia, exceto para finalidades científicas, foi rnc Iu í dc

no anteprojeto aprovado pela Comissão de Ordem Social Os cons

tituintes da subcoofssêc de Saúde, seguridade e Meio Ambiente,

houveram por bem aprovar a proibição referente aos artefatos

bélicos nucleares (segundo artigo desta emenda), bem COMO

quest.ões relativas tio controle pelo Poder Público, com a fisca
lização supletiva pelas entidades representativas da sociedade

civil das demais atividades nucleares (parágrafo 22 do artigo

inicial desta emenda) Esses princípios e o referente a respon

sabilidade por danos decorrentes da atividade nuclear, os de

mais memaros da Comissão de Ordem Social dec1diram aprovar

jncluir no seu anteprojeto.

Os fatos registrados ~emonstram cabalmente a frag!

lidade dos argumentos utilizados para a defesa do Programa Nu":

clear Brasileiro, oficial ou paralelo:

fabricante do reator nuclear de Angra 1. No último dia 6 de a9O,,2,

to, quando completou-se o ú.22 aniversário da exmcsão da bomba

stâm!ca de Hiroshlma, foi amplamente divulgado pela imprensa que

FURNAS CENTRAIS El~TRICAS, proprietária da Usina Angra I, terá

• Que paralizar a di ta usina em função da queima do gerador _ Di-

vulgou-se que parte significativa dos equipamentos instalados

EMENDA lP17323·0
Ctonstitu!ntf's f ABra fElOMA;~· li' EDUARDO JORGE



Assembléia Nacional·Constituinte • 1815

TlArt. 71 - Lei ·complementar federal eatebejecer-ã as di

retrizes e bases do planejamento do desenvolvimento r;
gional integrado, na qual: -

I - serão definidos os critérios para o zo
neamento econômico nacional, articulador dos investi _
mentos públicos e norteaóor dos investimentos par t ícu
lares incentivados j

II - será estruturado o sistema nacional de
planejamento regional integrado, que incorporarã as R!!,

gUies de Desenvolvimento constituidas na forma deste
Capitulo;

111 - serão estabelecidos os processos de cá!
cure das quotas dos Estados, Distrito Federal e Munic!
pios, no rateio dos Fundos previstos nesta Constitui _
Çno, obrigatoriamente:

a) - na razão direta do tamanho das po
pulações beneficiárias. da superf!.cie territotial rea

pectiva e, quando for o caso, dos saldos das bafançes

comerciais dos Estados com o Exteriorj

b) - na razão inversa da renda per caPÁ
ta e de outros indicadores econômicos e sociais perti
nentes, neqat ívcs r

IV - em função do zoneamento previsto
ítem I, serão fixadas as sedes dos organismos fede
rais de âmbito regional, inclusive os da admInistra 
çãc indireta, obrigatoriamente nas respectivas áreas
de jurisdição:
Parágrafo l1nico - A mesma lei disporá sobre a criação,
organização, sustentação e funcionamento das Regiões'

de Desenvolvimento, observados os seguintes critérios:
I - cada Regiãa de Desenvolvimento será

criada em lei federal, reurundo Estados e Territórios
federais limítrofes, integrantes do mesmo espaço geo
eccnêmí.cc e social j

II - somente participarão de Regiões de De

senvolvimento Estadas e Territórios que apresentarem'
indicadores econômicos e sociais característicos de
situações de subdesenvolvimento, inferiores às médias
nacionaisj

III - cada Estado ou Territ6rIo, na situação
descrita no ítem antedor, fará parte obrigatoriamen
te de uma Região de Desenvolvimento, e scnenje de uma;

IV - a criação de Região de Desenvolvimentô
será objeto de lei da Assembléia Legislativa de cada

um dos Estados interessados, nesse ato se definindo as
parcelas das quotas a que tenham direitas nos Fundos'
de Partlçipação e outros, e que decidam destinar li
compcs í.çãc do Fundo Regional j

V .. Cumprido o disposto no !tem !V a UniDo
obr1ga-se, automaticamente, a consagrar, em cada exe!:
creí.c financeiro subsequent.e , Quantia correspondente

a, pelo menos, o dobro da reservada pelos Estados, p.!
ra composição do mesmo Fundo j

VI - na lei de crIeçêc de cada Região de D!,
senvolvimento serão:

a .. fixada a respectiva sede;
b - configurados os seus órgãos direli

vos e administrativosj

c - organizado o Conselho Regional, do
qual serão membros natos os Governadores e Presidentes
das Assembléias Legislativas dos Estados associados,
bem como representantes do Governo Federal em número
nunca superior ao dos delegados estaduais.
Par4grafo tlnico - Para os efeitos do disposto neste a,t
tlgo, o Distrito Federal equipara-se aos Estados.

Art. 72 - Os Estados e o Distrito Federal podemo
criar RegUles MetropQ.lltanas e Microrregiões, resneã
tados, com as adaptações exigidas pelas peculiaridades
locais, a ccncepçãc básica e 0$ critérios do artigo afr
terior

Art. 73 ..- As leis federais de criação de Regiões de
Desenvolvimento estabelecerão os Incent ívçs tendentes
li. melhoria dos padrões de vida de suas populações e a

garantir a. competitividade dos seus sistemas Ptoduti-
vos. (' ...
Parágrafo ünfcc .. Os incentivos conpreenderãc , entre

outras medidas, as seguintes:
I _ redução, tendente à equalização em to

do o territ6rio nacional, de tarifas, fretes, taxas de
seguros e outros itens de despesas de investimentos e
componentes de preços;

II .. isenções e reduções ou diferimento te!!!,

porâr Io , de tributos devidos a unrão , aos Estados e
aos Municípios. incidentes sobre os residentes e ope
rações na Região e os empreendimentos regionais prio

ritários

Art. 74 _ Para financiamento dos programas das Regiões
de Desenvolvimento a Lei Complementar prevlsta no ar
tigo 71 definirá as deduções do imposto sobre C' renda

e proventos de qualquer natureza, e de octscs tribu
tos, devidos por pessoas físicas e jurídicas, em todo
o território nacional, cujo produto constituirá o Fu!!.
do Nacional de Desenvolvimento Regional.
Parágrafo IJnico - O rundo Nacional a Que se refere e~

te artigo será automaticamente distribuido e transfe
rido às diversas RegUles de uesenvotv íment;o , com ob

servância de critérios idênticos aos definIdos no
item lU, do art. 71, para aplicaç~o direta pelos ór

gllos regionais respectivos.

dUSTlFICACOO
O Capitulo VI do Título IV do projeto contém as normas

básicas para a regionalização da política de desenvolvimento.Seu o!!
jetivo central é o expresso em numerosas passagens do Projeto, qual

seja, a redução das disparidades econômicas e sociais existentes en

tre as diferentes regiões brasileiras.
1\ concepção do flzojeto é de que as leiS de crlaçilo das

chamadas Reglê1es de Oe'senvolvimento sejam homol~gadas pelos Estados

rrP~D'B'----"]
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1:008787]PLENARIO

Constituinte DOMINGOS JUVENIL

Consti tuinte OOMINGOS JUVENIL

EMENDA SUPRESSIVA DO § 4Q BO ARTIGO Ng 196

Defendemos a total liberdade de ta-aba 
lho e de associação Da! a proposta de inserção da palavra 11

livre", isto é, sem condicionamentos pelo sscecc , ou por quai~

quer outras pessoas. Quando é de interesse social que o exer-c
cicio prof.1ssional seja regulamentado, o Congresso Nacional '
terá competência e discernimento para elaborar as leis ceb.l 
veda,

A ajdnea "c" do Inciso IV do Art. 12 do
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO passa a ter a seguinte redação'

EMENDA SUBSTITUTIVA

't~u~-..o.-Jr:.IU',,~ir~a~~rlin~~~fJtitUiçõeS correlatas dos arts. 71 a
:z.trêio Projeto (capítulõVI;'"doTítulo IV - Das Regiões), atendendo,
assim, o § 22 do art. 22, da Resoluçt!.o n!il: 02 de 1987, da AoN.t., pe

los sequintes artigos:

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 12, Inciso IV - Alinea "cw ,

O dispositivo não e mais que um casuísmo contra Estados produ
t er es de energia eletrica, petróleo e combustíveis Todos as cena Ls
produtos, inclusive os demais energeticos como O carvêb e o é lcooj ,

serão normalmente tributados

Não se consegue entender o critério utilizado para e.st abe La
cer discriminação para com os Estados produtores desses bens

Não pode ser levado a sério o argumento de Que em alguns c~

sos como o de ItaiplJ, de rucurcf , de Xingó as usinas foram construi
dsa com recursos da UnHlo e os Estados não deveriam ser compensados
por isso. Embora esses investimentos tenham sido rederais, as ter.,
ras desses Estados foram alagadas, tornando-se improdutivas, ces re.,
cando famílias. aumentando as tensões sociais e os ccot rçentes de
trabalhadores desalojados com gravIssimas repercussões nesses Est~

dos.

.~I.í.,O/CG.'..l:o/lul.a.'"ua

Art. 12 - •••••••••••••••••••••••••••••
IV - ••••••••••••••••••••••••••••••••••
"c" - é garantido o livre exerclcio de

qualquer trabalho, odeio ou profissão, ressalvados os casos
de profissões cujo exer-c Icãc e pré-qualificações sejam regul1:.
dos em Lei.

EMENDA SUPRESSIVA

O absurdo da proposta é que pretende que os Estados que tlv~

rem alagados milhares de alqueires de terra, não possam receber i!!!,

pastos sabre a energia gerada e Que os Estados que dela se benefici
am não paguem quefque r importância pela manutenç~o do cresc í eento de
sua indústria, que se está fazendo às custas da desagregração do

lar e da desespera de agricultores, agQra sem terra

Nesse dispositivo estão sendo prejudicadas os Estados e MunI
c!pias do Pará, Sergipe, sarené , Minas G..erais e outros produtores
de energia elétrica, alem dos Estados e Municipios produtores de
petróleo e de '"combustíveIs como sergipe, Bahia e Rio de Janeiro

Poderão, igualmente, vir a ser grandemente prejudicados os
Estados e MunicIpios nos quais venha a ser descoberto pe t ro.lec
pais, apesar de tornarem-se, por este evento, economicamente mais

ricos, tributariamente continuarão pobres

Ademais, com a previs1:l0 do texto constitucional de que as a11
quotas para es sas mercadorias serão fixadas pelo Senado Federal, a

imunidade e perfeitamente dispensavel ....

Imperativa, pois, é a supressão do dispositivo

SUPRIMA-SE A LETRA "B" 00 LTEM H 00 § 11 DO ART 272.

EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICACÃO

JUTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA I
Na citado parágrafo, atubui-se um percentual de 3 e 5% s2, I

bre a receita do Tesouro, que, apesar de ser dito "no míniMo", Df!.
de se transformar em percentual fixo. Isto, no futuro, pode tolher l'
o Judiciário de desenvolver-se adequadamente. O melhor, no neu e!!,
tencmentc , e o processo do orçamento anual, Que estabelece as n.=.
cessidades do Poder

~ JlualJ".T1"c.ch, --,

EMENDA lP17333-7
f'l
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EMENDA lP17335-3
t: constituinte DOMINGOS JUVENIl.

(!l PLENARIO

EMENDA lP17334·5

r
f!J

'~I.u .. /CG~'It'G/I"IC~."""" ., Er.::""" :-=-::l
J V--L103fl-f1

E~tENDA SUPRESSIVA

A maa s grave ofensa ã va da e a Nor-te Abcnma
mos qumsque r cumes mas a dehn1ção de cnme e tortura dc\e
ser fe.1ta em te», Daí a razão da r et a da ncda Ei caçâb proposta ao
texto da aludJ.da alínea.

JUSTI FI CAÇÃO •

fI.1" ) a lei defJ.nirá o crane de tortura, que

- será insuscetível de-f.1an5a, e -pelo qual serão responsãve i s os
mandantes, os executores , os que, podendo evitá-lo, se ceu t a rem ,
e os que, tomando ccnaecmentc dele, não o comum ca rem na ft)l'm3

da Le.1.

Art, 12 - •••••••••••••••••••••••••••••••••

1- •·••··•···• ••••··•

JUSTI FI CAÇ;!.O

nlro""""IC.~io --,

-A alínea "i", do mc , I, do Art. 12'1', do

pROJETO DE CONSTITUr çi\O, passa a ter a segua nte redação.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EME:-JDADO. Art1go 12, InC1SO HI, Alínea "s"

supr-ima-se do PROJETO DE CO~STITUIÇÃO

A alínea "S", do anc í sc 111, do Art. 12.

DISPOSITIVO EHENDADO Art.1go 12 • jncas c 1, Alínea ".1"

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIV~

DISPOSITIVO EMENDADC : Artlgo 12, rnease l, Alínea "e"

Supnma"se do PROJETO DE CCNSTITUIÇÃO

Uma Constituinte deve ser séria, eueuer-a ,
exequ.lve í , Por isso a modificação proposta, dando e trazendo à
uma realidade realizável. nunca uma utopia. Consquentemente u
ma Constituição deve ser antes, para ser cumprida.

JUSTIFICAÇÃO

O texec , cuj a supressão aqua está suge r-ada , está em
frontal c:hoque com a redação do art. 195 que estabelece cr i têr-rcs
obj e tavos pa!a o pagamento de CUstas e taxas JUdlC.1a1S, de forma
mais consentanea com a rea11dade. A Justlça de\e se dar gratul.ta
~:n~~stg~~~=.não po~sa pagá~la, sendo .1nJusto nlvelar .1gua1mente

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

Artigo 12 - ••••••••••••••••••••••••••••••
I - ••••.....•••••••••••••......•

Tld ll _ •••••••• , visando a implemen
tação da garantia prevista na aãfnee "b", o Estado tem o dever
de estabelecer programas e organizar planos para a erradicação
da pobreza absoluta, hópótese ec que a e:d.gibilidade do direi 
to à existência digna se circunscreve à execução tempestiva das
etapas previstas nos aludidos planos e programas

A al!nea. Ilqs do Inciso I, do Artigo 12 do
Projeto de Constituição paS5a a ter a seguinte redação:

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 12, Inciso I, Al!nea "d".

A alínea "e" do Incase I, do Art. 12.

CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

EME:NDA MODIFICATIVA

A eutodeeernmaçâc é o pr mcfp í.c racaonaj da Labor
dade , Por 1SS0 a modif1cação. Dentro desse p ra sma SOmos favortÍveT
ã reserva de mercado. A Lab er-dade não .1mplí.ca em rescr-açêes ,

PLE:NÁRIO

A s mpfes e pura expropnação do lucro não
sc fueacna a questão que tem outras razões. A alínea se mant.1da,

.por outro lado t ra ra.a ã "morte" as empresas Juc rat rvas ,

EMENDA lP17331·1 "~'----------'I [:r'p"n"c"----'
(l CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CU~HA . L _,

(ti Plenãno

EMENDA lP17329-9 ..N·----------.
1

r;r-;~"é'".----,
I: CONSTITUI\'TE PAULO ROBERTO CU\H<\ . ~ _,

EMENDA lP1733Q-2
tJ ~CO\STIT!fBjTI: pat1IO ROBe;;; CU~HA
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JUSTIFICATIVA

ART. 303 _ A intervenção do Estado no domínio

econômico e o monopóho rae-se-ãc Quando relevante interesse c,2,

letivo exigir

EMENDA SUPRESSIVA/ADIT IVA/I~ODIFICATIVA

DISPDSl TIVDS EIIENDADDS·

TITULO X - nispcaí ções Transitórias

TlTULO VIII - Da Ordem E"c:onômlca e rinaoceira
CAPtTULD lI! - Do Sistema Financeiro Nacional

Modi fica o caput do art. 303 que passa a ter

a seguinte redação

Adita ao inciso IV a seguInte expressão:

" .E.demals instituições financeiras oficiais".

Nova redação: Art. 328 '
I _ P'

11- ••

IU- .
lV- Requisitos para ces í çnação de

membtos da m re tcr ra do Banco
Central do Brasil, e demais '

instituições financeiras ofi

erars , bem COrlO seus impedi 

mentos ecos o exercício do
cargo

O texto emendado constitui norma pe manente do

func rcnamento do Sistema Financeiro NacLcna L, não cabendo, por 

tanto, sua inclusão nas Disposições Transitórias por outro Ieee,
é dispensável COIIIO inadequado tecrucsoecre para o texto const.tt,!;!
ciona1 a especificação de um dos conoonentes de um conjunto, co
mo no caso do Banco do Brasil em relação ao s.rs tema Financeiro'
Oficial No texto sugerido, apesar da não explicltação daquele'
Banco, o mesmo continua comtemplado por ser uma das instituições
fi_nanceirôJs oficiais do País. '

Há -necessfoade de formalizar em lei os requisitos bâaI 
CDS para a designação da diretoria de todas instituições oficIais
para se evitar o preenchimento desses cargos por pessoas incapac.!.·

tadas para o desempenhe dessas funções

JUSTIF'"ICAÇPiO

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 328, INCISO IV

EMENDA MODIFICATIVA-

JUSTIFICATIVA

1) Suprimir o parágrafo 1Q do art 466, do Tí
tulo X - Das Disposições Transitórias;

2) Incluir, no Título VIII, Capitulo III _ Oa
Ordem Econômica e Financeira, Sistema r Ineoce t rc Nacional, arti
go a ser numera'!o com a redação ncd í f'Jcada do parágrafo 12 do
Art 466, como segue.

"a eortcecao dos recursos destinados a opera _
çães de créditos de fomento sera efetuado através das institui _
ções financeiras of'ac La í a", .

No momento ~m que se exerci ta o apr imoramento

democrático no texto constitucional, com a supressão de termo
assemelhado constante no artigo 42, inciso I, da constituição '
vigente, Que deu fundamentação para a expedição do decreto
1.164/71, que expropriou o patrimônio fund!ãrio das Unidades F~

derat Ives da Amazônia, por nova redação de seu correspondente '

artigo 52, incl.SO I do projeto de Constituição, não tem cabine!!,

• to a permanência de tal motivaç1!1o.

EMENDA lP17341-8 ..~. -------;
f? CON5!TIIlINTE CID CIlRlfA! HO

EMENDA lP17340·0
fJ CONSTITIIINTE CID CARVAL"O

~ ,ab...-,6r-; U

EMENDA lP17342-Éi
t' CONSTITUINTE CID CARVAL~~1"G·
éC P 1e.....,.,;:.....:.õ...""....."M".....'
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ARTp328 - ••• P •••• P •

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS: ART. 326, INCISO I

NOVA REDAÇHO.

JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS: ART 284

AI teca o .caput do art 284 Que passa a ter a ~~

guinte redação:

Há necess rdace de se assegurar aos bancos oficiais o
acesso a todos instrumentos de mercado r.meoce.rrc disponíveis P~

los bancos pr rvadcs , para cersu t i r , especaalmente aos bancos re
gIonais como o 8ASA e o 8NB, o pleno deseMpenho de suas funções
Atualmente esses bancos têm d r ficuldades de captação de recursos
e atendrmento do eepresar radc e produtores dessas regiões menos
desenvolvidas por não o rspcrem de acesso a diversos instrumentos

do mercado t mance í ro

o aA-fi.epr~~bto epresentaqc pela Comissão de SIst~

matização, no seu art. ~, cr i e a Comissão de Red.í v r são t ar r Lto 

rial do Pais, com a fil"lalidade de apresentar estudes e aotecroje 
tos de nossa redrvf sãc territorial e apreciar as propostas de crr

ação de Estados e outras cer t ínent.es Que lhe sejam apresentadas '
até 10 (dez) dias após a sua íns ta leçãc ,

Como se vê, houve a intenção do cons t.r tumt.e de
partir de um amplo programa de estudos de r ede f In.í ção , de divisão'
territorial do PaIs, e, após, isso submetê-lo ordinariamenle ao
congresso NacionaL O enunciado ad~ite e cria as p ré-ccncnções pa-

ra que o assunto ganhe consideração Por outro lado, prevendo a d~ I
licadeza de qua Ique r cecr sêc , Que envolve grandes Interesses eco 
nômicos, eoc rat s , cot It rccs e regl.onais. prevê um r r tmo nrd már ro '

de progressIva avaliação ESS~L,rt:"a r~p'ra..Jjrstjtujda.

Os artigos ~-, ~~ !J,M, com seus parágrafos e

Incrsos são a contra regra er-ra, de chofre l diversos Estados sem

considerar os estudos necessários, os recursos possíveis e a trami
t.ação ordinária imprescindível -

As duas posições sac absolutamente confrontantes

e como o espírito constitucional é definir o prIncípio deixando a

lei complementar e a lei ord~nár1a' a sua complementação e detalha

mento, apresentamos as emendas supress tvas acima mencionadas par3
Que orevareçee sobre a matéria apenas o disposto no artigo ~
dentro do espírito de compatibilização da matéria .

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA. Artigos... na r aqra fc s e incisos abaixo relacionado
Art ~~ §l Q , §22, §3 Q , §42, §,52, §62, §72, §82

'13g §9'
Art ~ Inc i scs I, II, II, IV e §12, §2Q, §3\l,

lNJ §4'.
Art. ~, §12 e §22~

Adita ao Inciso I a seguinte excreasão , "asse

gurado às instituições bancárias oflcuis acesso a todos instru

mentos de mercado financeiro".

Assim, eventuais benefícios subvenções, se exi~

tirem, não podem ser creditados às organizações e sim a população

e que servem, razão maior do objetivo social dos mesmos. Ademais,

a intervenção do Estado nq domínio econômico se faz apertas quando

o interesse privado não se manifesta.

I - A eutcr raeçãc para o funcionamento das ln~

titulções financeiras, bem como dos estabelecimentos de seguro,
previdência e capitalização, assegurado as instituições bancãnes

ofIc La.is acesso a todos instrumentos de mercado financeiro.

EMENDA lP17337-0 ..... ,
tJ CONSTITUINTE: CID CARVALHO
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EMENDA lP17338-8
tJ CONSTITUINTE CID CARVAL~"~··
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EMENDA lP17339·6
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interessados, que participarão dos órgãos gestores respectivos. Ao
mesmo tempo, esatabelece os fundamentos p~ra o surgimento de Areas
Metropoll tanas e Microrregiões

A Emenda uniformiza a terminologia e procura ars temat r
zar a proposta, de maneira a envolver, em compromissos solidários, a
União, os Estados e Municipios na formação e sustentação daquelas Re
gUes. a DIstrito ~ederal é equiparado aos Estados Oas Regiões de:
vem participar, igualmente, os Territórios Federais

A solldariedade buscada manifesta-se:

B - no processo de criação das Regiões que, sendo fei
ta em lei federal," todavia depende de homologação estadual;

b - na destinação de recursos estaduais provenientes de
fundos federais transferidos, além de recef tas próprias, obrigando a

União a contr.apartida de valor dUPLicado;,

c - na integração dos Conselhos Regionais, pela forma
que será delimitada em lei conp Iementar ,

Numa visão mais abrangente, propõe a Emenda que essa

mesma lei defina as bases do zoneamento econi;5mico nac mnaj , para ori

entaçâo das ações de Governo e a indução do setor privado, no espaço
aececcnõarcc e social brasileiro. 00 mesmo passo, e em consequência,
o sfatena nacional de planejamento integrado incorporará, obrigato _

l'iamente, as RegIões de Desenvolvimento O que se visa é que as poli
ticas econômicas e sociais sejam, efetivamente, regionalizadas. -

Regiões de Desenvolvimento são, por def.lnição, as ca _
rentes, as situadas abaixo das médias nacionais em termos de condi _

ções de vida. Da! que somente, os Estados situados nessas áreas, mas
todos eles, possam compor Regiões de üesenvcjvfmento A generaliza _

çl!lo indiscriminada do Inst.rumento invalidana qualquer pol!tlca ccn;
sequente de desenvolvimento especialmente di rerenc í ada ,

Similarmente, a Emenda dispõe sobre a criação, pelos Es

tados, de Regiões Metropolitanas e Microrregiões. Sugere-se Que es

sas entidades intraestaduais sigam o modelo federal, no que respeita
ao processo de criação, repartição de rundcs , adnuru.s tr-eçãc e deaaa s

caracterIsticas. Naturalmente, prevê-se as adaptações ou "reduções"
inevitáveis, implícitas na passagem do plano federal para o estadual,
ou deste para o municipal. Ao mesmo tempo, é óbvio, devem ser respel
tadas as peculiaridades locais.

As regiões, como desenhadas na Emenda, edenaãs dos re

cursos públicos (crçanent.ãr ios e outros), previstas no texto I deve _

rão usufruir de incentivos e seus resultados. Não apenas de incenti-
vos fiscais, sobre os qua i.s o Brasil tem experiência acumulada A

proposta é no sentido de que estes sejam reformulados, a partir da

pr6pria exper íêncfa üe rxarIae, pois, de constituir opção dos contri

buintes que deles se beneficiariam, passando o seu produto a aUmen:

tar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Este, por sua vez,
alimentará os fundos RegionaiS específicos, mediante c r r t.ér Ins de r e
partição idênticos aos adotados para repartição dos Fundos de Parti:

cfpaçãc entre Estados e Hunlc.!plos.
• Por outro lado, prevê a Emenda novas modalidades de iI!.

~ centivos, incidentes diretamente sobre os componentes de custos e a
formação de preços. A$sim será possível diminuir as desvantagens 10

cacionais, não apenas em termos de investimentos reprodutivos mas tam

béa, diretamente, em termos de melhoria dos padrões de vida das pop!!.
lações regionais. A exper ãêncãa brasileira, de décadas, de iguall.za

ção dos preços dos derivados de petróleo e, mais recente-sente, as de

tarifas de energia elétrica, mostram que o modelo é factível.

No campo tributário,a inovação é a mtrcdução da alte!.

nativa do dí rer ínento do recolhimento de impostos, em lugar de sua
dispensa ou isenção, o que se pode revelar socialmente maas vantajo

so em certas situações
Todos os esquemas de ação IndIcados na EMenda .são com

pat!veis com a organização social e política do pais, constante dc s
demaIs Títulos e Capítulos do projeto da Constituição Ajustam-se pe,!

feitamente às tradições sociais e po1!ticas nac rcnafs , E, naquilo em

que introduzem novas atitudes. beneficiam-se tanto da experiência br,!
s1le1ra acumulada, evitando a repe-tJ.ç1!1o de erros e distorções, como

da prática de outros países de estrutura social e eccnõmrca semelha!:!,

te à do Brasil.
Estamos convencidos de que o trabalho de promoção de

justiça social, presente em numerosas passagens do Projeto, somente
se enriquecerá com a aprovação da presente Emenda. uer.rnrcaes espar
sas no corpo do Projeto ganham ccns.rscêncre com a v.ísêc Integrada,

prospectiva, proporcionada pela nova estrutura proposta para o capí

tulo Das Regiões. Com base em S/Ja nova redaç~o será possIvel inaugu

rar, êoncretamente, uma verdadeira polit1ca nacional de desenvolvi 
menta equilibrado, equânime.

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO SUPRIMIDO PARaGRAFO 3Q DO ARTIGO 303.

Parágrafp 32 suprimido: "As empresas públicas,
as sociedades de enccncma mista e as fundações não poderão go _

zar de benefícios, privilégios ou subvenções não extensiveis, Po!
ritariamente, às do Setor Privado n.

.,
EMENDA lP17336-1 '"~. ~

(J CONSTITUINTE CIO CARVALHO

..,... 'u'ollun... t.;l;o

EMENDA MODIFICATiVA
DIS~OS1TIVDS EMENDADOS: ARTiGO 328, INCISO UI

Adita ao· Inciso UI a seguinte expressão. " E

demais instituições financeIras públicas e privadas".

ART 328-
I - .•. . •..•

11 - •••••••• • •••

NOVA REDAÇP:D:

JUSTIFICATIVA

o BNB e o BASA foram criados para serem os Agentes ri ~

nanceiros do Governo Federal no Nordeste e na Amazônia respecti
vamente, de forma a contribuirem para o processo de Desenvolvl 

menta daquelas re~iões, não se justificando, portanto, o alija ~

menta dos mesmos do processo de captação e apll.cação dos recur 

sos públicos em suas respectivas regiões Por outro lado, o ava!!.
ço nas áreas de computação e COMunicação dão condições, dentro'
da mesma eficiência adMimstrativa, para diversificação dos age!!

tes pagadores.

ART. 284

pr1 A execução financeira do orçamento da União

será efetuada pelo Tesoura Nacional, tendo como agentes pagadcres

o Banco do Brasil e, nas áreas de sua respectiva jurisdl.ção,
Bancos Regionais Federais.

A supressão do parágra fo 3Q é recomendada face

seus termos negarem a necessárIa aç1!1o reguladora do Estado no do
minio econôl'lico-social, no exercício do papel constitucional d-;;
intermediar a realizaçl!o dos direi tos e liberdades fundamentais'
do cidadão, por se tratar de matéria de legislação ordinária e,
principalmente, por conflitar com os termos dos artigos 277, ~n_

sivo I, alínea "C", 284 e parâgra fo ún~cà, 466 parágra fo 1º e
330, Que estabelécem prerrogativas e privilégios às instituições
financeiras oficiais, na intermediação, movimentação e aplica 
ção de recursos públlcos, no exercício de atrfbulções já cansa 

gradas, indelegáveis e indissociáveis de seus' objetivos soc~a1s.

De outro modo, as organizaçpes estatais desem_

penham relevante função social na prestação d~ serVlços essenci
ais à população, algu'llas com responsabilidade acrescida no pro _

jeto da Constituiç~o. Art. 12) inciso 1, alínea "Gil. que por seu
mérito, não podem ser realizadas pelo Setor Privado.
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JUSTIFICATIVA

JUSTIFlCAÇ~O

DEPUTAOO IVO LECH

A União garantirá que o preço dos produtos deve re
munerar o custo de produção e ser acrescido de uma rentabilidade que
permita ao agricultor continuar na atividade.

Todos sabem que a atividade agrícola está permanent.!:.

mente sujeita a sérios riscos e perdas irreparáveis, que não trazem
prejulzos apenas aos agrIcultores e suas organizações, mas a socieda
de em geral, incluIndo desde a indústria até, e princIpalmente, os
consumidores.

As indef!nições da política agrIcola aliada ao ris
co constante decorrente das intempéries fazem com que o agricultos e~

teja sempre na iminência de uma crise. A definição de uma política
agrícola, eternamente reclamada pelos nossos agricultores, deve come
çar pela constituição, e o mínImo que devemos contar é o artigo supra

mencionado.
Uma crise na agricultura, afeta vários outros segneD.

tos da sociedade para não dizer todos. f! fundamental garantir a ren

tabilidade para, no m!nimo, o agricultor ter condições de continuar

na atividade. A nãog~ continuidade gera sérIa crise no

'U""JUI11'1C.~iO' ':""'"

A Emenda uniformiza a terminologia e procura sistemat,!

zar a proposta, de maneira a envolver, em compromissos solidários, a

União, os Estados e xuní.cfmcs na rcrmação e sustentação daquelas R.!:.

giões. O Distrito Federal e equiparado aos Estados Das Regiões de
vem participar, igualmente, os Territórios Federais.

A solidariedade buscada mani res ta-se'

a - no processo de crIação das Regiões que, sendo fei
ta em lei federal, todavia depende de homologação estadualj

b - na destinação de recursos estaduais provenientes de

fundos federais transferidos, além de receitas prcprIas , obrigando a
União a contrapartida de valor dum rcaoc , ,

c - na integração dos Conselhos RegionaIs, pela forma
que será delimitada em lei complementar

Numa visão mais abrangente, propõe a Emenda que essa
mesma lei defina as bases do zoneamento econõmico nacional, para ar.!.
entação das ações de Governo e a Indução do setor privado, no espaço

geoeconõmico e socIal brasileiro. Do mesmo passo, e em consequência,

o sistema nac rcnaf de p Iane jamento integrado incorporará, obrIgato _

riamente, as Regiões de Desenvolvimento D que se visa é Que as pol,!
ticas econômicas e sociais sejam, efetivamente, regionalizadas.

Regiões de Desenvolvimento são, por definição, as ca _
rentes, as si tuadas abaIxo das médias nacionais em termos de condI _
ções de vrde , Daí que somente os Estados situados nessas áreas, mas

todos eles, possam compor Regiões de Desenvolvimento. A generaliza _

çãc indiscriminada do instrúmento invalidaria qualquer política ccn
sequente de desenvolvimento especialmente diferenciada.

Similarmente, a Emenda dispõe sobre a criação, pelos Es

tados, de Regiões Metropolitanas e Microrregiões Sugere-se que es

sas ent rdades intraestaduais slgal'1 o modelo federal, no que respeita
ao processo de criação, repartição de Fundos, adminIstração e demais
características. Naturalmente, prevã-se as adaptações ou "reduções 11

inev1taveis, implícitas na passagem do plano federal para o estadual,

ou deste para o municipal. Ao mesmo tempo, é 6bvIo, devem ser respe!
tadas as peculiandades locais

As regiões, como desenhadas na Emenda, adenaí s dos re
cursos públicos <orçamentários e outros), previstos no texto, deve _

rão usufruIr de incentivos e seus resultados. Não apenas de incenti-
vos fiscais, sobre os quaIs o BrasIl tem experiêncio acumut ada , A

proposta é no sentido de que estes sejam reformulados, a partir da

própria experiência. Deixariam, pois, de constituir opção dos contr!
buintes que deles se beneficIarIam, passando o seu produto a e I Imen;

tar o Fundo Nacional de Desenvolvimento RegIonal Este, por sua vez,
alimentara os Fundos nemcnaí s esoecf ricos , mediante criterios de r!:,
partição idênticos aos adotados para repartição dos Fundos de Parti
cipação entre Estados e Municípios

Por outro lado, prevê a Emenda novas modalidades de In
eentivos, incidentes diretamente sobre os componentes de custos e ;
formação de preços Assim sera possível diminuir as desvantagens 10

cacionais, não apenas em termos de investimentos reprodutivos mas tal'!

béa, diretamente, em termos de me.thor í a dos padrões de vIda das popu

lações regionais A experiência brasileira, de décadas, de igualha:
ção dos preços. dos derivados de petróleo e, mais recentemente, as de

tarifas de energia elétrica, mostram que o modelo é faclivel.

No campo trlbutárIo,a inovação é a introdução da aHer
nativa do dIferimento do recolhimento de Impostos, em lugar de sua

dispensa ou isenção, o que se pode revelar socialmente mais vantajc-,
so em certas situações

Todos os esquemas de ação indicados na Emenda são CO!!!

pativeis com a organização socIal e política do país, constante dos

demais Títuios e Capítulos do Projeto da Constituição. Ajustam-~e"per
feitamente as tradições sociais e políticas nacionais E, naqull~ ...em
que introduzem novas atitudes, bene rf c tera-se tanto da experiêncIa bra
silelra acumulada, evitando a repetição de erros e dí etc rções , com;

da prât rce de outros países de estrutura social e econômica semelha!!.
te à do Brasil.

Estamos convencidos de que o trabalho de promoção de. 1

justiça social, presente em numerosas passagens do Projeto, somente

se enriquecerá com a aprovação da presente Emenda. Def Iní.ções espar
sas no corpo do Projeto ganham consistência com a visão integrada,
prospectiva, proporcionada pela nova estrutura proposta para o capi_

tulo Das RegIões Com base em sua nova redação será possível inaugu
rar, concretamente, uma verdadeIra política nacional de desenvolvi _
mento equilibrado, equânime.~

PLENARIO

Emenda aditiva na Ordem Econômica - Capitulo II en
tre os Artigos 317 e 326:

Art. - A !Jnião garante aos produtores agrícolas pre
ço mínimo necessário para cobrir os custos de proéução e manutenção
do agricultor em atividade.

I - se rão defIrudos os cr.í té r ros para o zo

neamento econômico nacional, articuiador dos investi 
mentos públicos e norteador dos investimentos oar t í cu

lares Incent Ivados j

II - será estruturado o sistema necacne j de

planejamento regional integrado, que Incorporará as R.!:.
giões de Desenvolvimento constituídas na forma deste
Capitulo,

III - serão estabelecidos os processos de cal.
culo das Quotas dos Estados, Distrito Federal e MunIci
pios, no rateIo dos fundos previstos nesta ConstituI 

ção , cbr.tçetorreeente-
a) - na razão direta do tamanho das po

pulações beneficiárias, da superfície territorial res

pectiva e, quando for o caso, dos saldos das be l anças
comerciais dos Estados com o ExterIor,

b) - na razão inversa da renda per cap.!.
ta e de outros indicadores eccnônucos e SOCl.alS perti

nentes r negativos,
IV - em função do zoneamento previsto

ítem I, serão fixadas as sedes dos organismos fede
rais de âmbito regIonal, inclusive os da adminIstra _

ção indireta, obngatoriamente nas respectivas áreas

de jurisdição'

Parágrafo ürucc - A mesma Ie r disporá sobre a criação,

organização, sustentação e funcionamento das Regiões'

de Desenvolvimento, observados os aequmtes cr í tér rcs

I - cada Reqfão de Desenvolvimento será

criada em lei federal, reurundo Estados e lerritorios
Federais limítrofes, mteqrant.es do mesmo espaço geo
econõmco e social,

II - somente participarão de Regiões de De
senvolvimento Estados e r e r r í tõ r rcs que apresentarem'

Indrcador-es econômicos e sociais caracteristIcos de

situações de subdesenvolv imento , mrer í ores às medias

nacaonaí.s ,

III - cada Estado ou te rr a tõr ro , na situação
descrita no ítem anterior, fará parte obr rqe t.or í emen

te de uma Região de üesenvc.lvrmento , e somente de uma;

IV -~ a criação de Reglão de Desenvolvimento
será objeto de lei da Assembléia LegIslatlva de ;ada
um dos Estados interessados, nesse ato se de r í ní ndo as

parcelas das quotas a que tenham d.í re i tos nos fundos'

de Participação e outros, e que dec i dam destinar à

comocs rçãc do Fundo Regional,
V - Cumprido o drapcs tc no ítem IV a União

obriga-se, automaticamente, a consagrar, em cada exeI.

cIcio f1.nanceiro subsequente, quantia correspondente

a, pelo menos, o dobro da reservada pelos Estados, p.!!.

ra composIção do mesmo Fundo,

VI - na lei de criação de cada Req.rãc de D~

senvolvImento serão.
a _ fixada a respect rva sede,

b _ configurados os seus orgãos duel.!.

vos e admInistrativos,

C - organizado o Conselho Regional, do

qual serão membros natos os Governadores e Presidentes

das nsseub léaas Legislativas dos Estados associados,
bem como representantes do Governo Federal em número

nunca super ror ao dos delegados estaduais.

Parágrafo üní cc - Para os efeitos do dlSPOStO neste a!.

tigo, o DIstrito Federal equIpara-se aos Estados

Art. 72 - Os Estados e o Distrito r eoerur poderão
criar Regiões Metropolitanas e Microrregiões, rescet ,

tados, com as adaptações exí qrdas pelas aecut i ar Idades

locais, a concepção básica e os cr í Eér ros do artlgo aE!

terIor

Art 73 - As leis federais de criação de Regiões de

Desenvolvimento estabelecerão os incentivos tendentes

à melhoria dos padrões de vida de suas populações e a
garantir a competitividade dos seus sIstemas produti
vos.

Parágrafo !Jnico - Os incentivos compreenderão, entre

outras meda das , as sequmtee
I _ redução, tendente à equalização em to

do o territórIo nacional, de tarIfas, fretes, taxas de
seguros e outros i tens de despesas de investl.mentos e

componentes de preços,
II _ isenções e reduções ou dI re r rmentc te,!!!

porário, de tributos devidos a União, aos Estados e

aos Municípios, incidentes sobre os residentes e ope

rações na Região e os empreendimentos reqí.cnai s pr i c

rltárIos

Art. 74 _ Para financiamento dos programas das RegIões

de Desenvolvimento a Lei Complementar orevas ta no ar
tigo 71 definira as deduções do imposto sobre e renda
e proventos de Qualquer natureza, e de outros trIbu
tos, devidos por pessoas físicas e juridicas, em todo

o território nacional, cujo produto constituirá o Fu.!!

do Nacional de Desenvolvimento Regional.
parágrafo ürucc _ O Fundo NacIonal a que se refere e~

te artigo será automaticamente distrIbuido e transfe

rido às diversas Regiões de Desenvolvimento, com ob

servância de critérios idênticos aos definldos no
ítem 111, do art 71, para aplicação dlreta pelos or-.
g110s regionais respectivos

D Capitulo VI do Título IV do projeto contem as normas

basicas Ra,ra a regionalização da p~lítica de desenvolvimento Seu o!!
jetivo central é o expresso em numerosas passagens do Projeto, qual

1!Ieja, a redução das disparidades econômIcas e socIais eXl.stentes en
tre as dl.ferentes regiões brasileiras.

A concepção do ProJeto é de que as leis de cnação das

chamadas Regiões de Desenvolvimento sejam homologadas pelos Estados
interessados, que particIparão dos órgãos gestores respectivos. Ao

mesmo tempo, esatabelece os fundamentos para o surgimento de Areas

Metropolitanas e t-licrorregirles.

r=;'~~;~
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Acrescenta novo artigo ao título VIII caPHU~O
Artigo _ As aplicações das Instituiçães Banca-

rIas, em regIões com renda inferior à média NacIonal, não pod~

rãc ser Inferiores aos depcs rt cs nelas captados

lI!

EMENDA ADITIVA

JUSTIfICATIVA

A emenda proposta dá novo ordenamento ao te~

to, tornando-o mais inteligível, principalmente Quanto aos de

pósitos das disponibilidades de caixa dos órgãos e ent rdades '
ligadas ao Poder Público Federal, mantendo o critério de excl!:!
s1vidade dos depõsitos de recursos públicos em í ns t í turções baD.

cárias oficiais.

Art 282 - •• , •••• •
§ ün.íco _ As disponibilidades de caixa da

União, serão depositadas no Banco Central do ares i I As dos of.
gãos ou entidades do Poder Público Federal, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios, bem como das empresas por
eles controladas serão depositadas em instl.tuições bancér ras

ofielais respectivas às suas áreas geográficas, ressalvados os
impedimentos de natureza cperacfcnat previsto em leI

AItera o § ünrcc do Artigo 284, Que passa a

ter a seguinte redação

EMENDA lP17346~9
tJ CONSTITUINTE CIO CARVAl~u~o~

IlI- A organização, o funcionamento e as atri
butções do Banco Central do Brasil e demais Ins t í.turções f'Lnance r ;
Ias públicas e privadas

Há necessidade de Que haja instrumento legal Que impeça
as Instituições Bancarias de continuarem exercendo papel concen
trador de renda, com a transferência de poupança das regiões com

renda infeuor a media nacional para outras de maior desenvolvi
mento, como hoje acontece especialmente com a rede privada no
processo de captação de depósl.to/apllcação de crédito

JUSTIF'ICAÇt'lO

~---------"........",,,.,.------------,
EMENDA MODifICATIVA
DISPOSITIVOS ENENDADOS ART. 284, PAR~GRAFO ONICO

~ Ple.,..,~'""'''·''·'·''·''''''''·

A def Iruçãc das instituições financeiras oficiais de

fomento regional CO'110 renessaccras dos recursos adac Ionaí.s de~

tlnados às regiões Norte e Nordeste e uma garantia de sua des
tinação ao apoio e sustentação das et Ivrdaces empr es ar Ia r s e a
formação de infra-estrutura c"'conônica, com sua con í Ioua renov~
ção através do processo dinâmico de eecr t í z eçãovreac t i ceçêc do

crédito.

JUSTIF'ICAÇt'lO

A falta de oerfruçãc , em lei, da organização, funciona _

menta e atribuições das instituições financeiras, coss ib i Lí t.cu CUE!

até o momento o Manual de Normas e Instruções do Banco Central ma,!!
tenha em branco o espaço reservado à oe r iní.çãc sobre o BASA

BNB, o que tem acarretado transtornos à atuação dos mesmos.

Art 277

a)

b)

c) DoIs por cento para ept íceçãc nas reqrões

Norte e Nordeste, através de suas instltuições financeiras ofi

ciais de fomento regional

Acrescenta a palavra f Inance i r as à alínea "C"

do inciso I do artigo 277. Que passa a apresentar a seguinte r~

dação

lIJ PLENArlIO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSiTIVO EMENDADO' ARTIGO 277, INCISO 1, AL!NEA "C"

'.

nuo/,.... """ç·O

I
EMENDA SUBSTITUTIVA

..;t~ ~~~J:.~~ ~et';ldu..'m.s;.L)uições correlatas dos arts 71
~J~Projeto (capítülo-iíí, do Título IV - Das Regiões), ate.ndendo

assim, o § 2" do art. 22, da R~solução n2 02 de 1987, da A.N.C., pe

I: los seguintes artigos
"Art. 71 _ Lei complementar federai estabelecerá as d!.

retrizes e bases do planejamento do desenvolvimento r~

giona1 integrado, na qual:
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JUSTIFICATIVA

PLENJiRIO

Deputado FELIPE ~tE:1DES

Dá nova redação ao Art., 442. que passa a ser:

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 442

EMENDA ADITIVA

DI$POSIlIVO E~IENDI\DO: Art. 373

Inclua-se o Inciso VIII, ao art. ,)73, que terá a seguI!!
te redação:

VIII - Extensão da gratuidade do ensino superior I pro
gressivamente, para atender a todos quanto optarem pelo ensino p6
blico superior. -

Inclua-se no Ti.tulo "Dl.spOSl.ções TranS:Ltór:Las" o segul.n.

te Art1.g~""Lc ~tt.e.h • '

Ar. - O Poder EXi!cutl.VO env1.ará ao CongressO ~Ta1.2.

naa, no prazo de até sessenta (60) daas após a promulgação de§.

ta Const1.tu1.çào. proJeto de lel. d r spcndo sobre o Plano Nacl.Q.

nal de Desenvolvlrnento ECOnôm1.cO e secse í , a eez- aprovi!do no

prazo de trJ.nta (30) õ aea após sua ãea tuxe ,

Isso pe reu.ue , em geral, abusos por parte da adlil1.n15tr!!,

ção. muitas vezes comprometendo o próprio orçümentc do ano que

se anac aa sob nova gestão

'.lfa,.'ul."IC~Jia __,

Just1.f1.cacâ:o

como o reg1.me de Governo que Vl.er a ser def1.nl.do - co

mo todos deseJam - deverá at'\pll.ar as atrl.bul.çõeS do Congresso.

torna-se l.ndispensáve1 que c poder Legloslat1.vo tenha pacmcj,
pação at.ave na defJ.nição dos rumos que a adminl.stração públl.ca

deverá tomar após a nova Carta.

A nova constl.tuição dever';' promover e reeeecêes substan.
C1al.S na ordem ecenênc.ce e soc1.al do Paí.s. tornando-se neces5i

rl.tl. a elaboração de um novo Plano que cxaence as ações do GQ

m-----------Tll1all"ln'IC~~ _:li..

r.r .LfOb"".oW,.'h/l"*... ~I •• Ia .,

EMENDA lP17358·2 .-
t: Constituinte BRANDÃO MONTEIR-O----------,I f?Y~.;..&e~
('l~:~~p~L~E~Nh=R=IO~=~~===:::;:;;:======~1 l'S!'~àfã7J

EMENDA lP17357·4
(!J

['J

DEPUTADO IVO LECH

PLENÁRIO

Deputado FELIPE MENDES

As empresas públicas. as sociedades de economia mista e as
fundações públicas não podem ser igualadas, para efeito de benefi
elos, privilégios ou subvenções do poder públ.lco, às congêneres do

setor pr ivedc pela simples razão de que existem (e subsistem) em

face do tratamento especf ar Que devem receber do poder público

Se assim nêc fosse, não haveria motivo para sca criação e
pereanêncf a , da! sua natureza pública ou seml-públ.lca.

JUSTIFICATIVA

Emenda aditiva entre os Artigos 268 e 269 na Seção II -

DaL'-~:~~~~~d;:~...e~~~~ .",.j- a~9)h).oro...~~'Sl ~
õ:l:ü.J. Ji .-a.1o'1. ~ (.;:., rSêil€ã't"1Je -ãmpcs tcs os equipamentos especializados

~_ c..XX ~H•• -
para as pessoas portadoras de deficiência. enquanto não houver

condições nacionais para a sua fabricação"

Suprima-se o § 3Q do Art. 303

TllTa/'.''''IUÇJiC __,

DEPUTAOO IVO lECH

Habilitar e reintegrar na vida econômica e social
do Pais, implica tal'lbém em estender aos portadores de deficiên

eras com a.lto grau de comprometimento, uma vez comprovadas suas

carências, o direito a uma pensão nunca inferior ao salário mí
nimo.

JUSTIFICAÇAO

Nesses casos a importação, quase sempre, representa

a sobrevivência ou a melhoria da qualidade de vida dos porta

dores de de rfc rêncí.a, Os produtos importados, que não existem

similares no Brasil, servem como estímulo ao desenvolvimento

interno de indústrias inexistentes no Brasil.

PlENt{RIO

Altere-se o inciso IV do Artigo 364'

IV- Habilitação e reabilitação adequadas às pessoas

portadoras de deficiência, bem como integração na vida eccnôní 

ca e social do País Essas pessoas quando não apresentem compr,2.
vades condições de habilitação Profissional e que pertençam a

família carente. terão direito a pensão nunca infer ior ao salá

rio mínimo.

m-----------TnT.,.utt'.,~~.

EMENDA lP17354·0
['J
[-'J

T.~""'''*''''.AI;Jia __,

DEPUTADO IVO LECH

Nfto deve haver preconceito que leve à discriminação
dos analfabetos, dos maiores de setenta anos e dos portadores

de deficiência física, quanto ao voto, mesmo sob o pretexto de

ampará-los, porque o voto é uma afirmaçifo da cidadania. não

sendo um dever apenas, mas antes de tudo um direito.

No tocante principalmente aos deficientes físicos to
da nossa luta poderia reeueue-se na busca da igualdade, e não

podem ser nossas especi f1cidades alegadas como condição do não

compromisso da cidadania, do direito ao voto.

abastecimento de toda a pcpujaçãc , êxodo rural, incremento dos cintu_

rl'jes de miséria a volta das cidades t crise habitacional, criminal1da
de, etc.

Consideramos a manutenção do sistema produtivo primá
rio imprescindível à própria consecução dos obj~tivos do Estado

NUo li o agricultor o beneficiário final de qualquer

garantia ou favor legal, mas toda a sociedade c.onsumidora I Que tem
no setor primário o grande sustentáculo para a garantia da ordem pú
blica.

Não apenas os agricultores, mas todos nós constituin 
tes devemos lutar pêra que o artigo supra mencionadp conste da da pI§.
xima Constituição I pois trata-se de um principio de ordem pública I e
em nome dela não podemos renunciar ao exposto

Quando o agricul tor ao vender seus produtos não recup~

ra os custos d~ produção, fatalmente começa a vender seus implementos

agrícolas, des razendc-se dos instrumentos de produção. Fatalmente não

terá como continuar na atividade porque não tem instrumentos de pro

dução, com rssc haverá crise no abastecimento, riscos de es racefanen

to do sistema produtivo nacional e todas as ccneequêncdes que nós to

dos sabemcs , O Estatuto da Terra, instituido pela lei 4 504 I 64, nos

parágrafos do Artigo 85. garante preços mínimos (sem ar tLf'Lc LaLLsmcs
ou manipulações), igual ao custo de produça:o mais 30 %.

Nossa proposta de artigo illic1.a aquém disto, garantin

do apenas o custo de produção e condições para o agricultor manter-se

na atIvidade. Todas as nossas últinas constituições e de todos os paí

ses atribuem a proprie~função social. Não é válido este prin
cípio se não qarantirn{ós aos anricultores a recuperação dos custos de
de produção e a manutenção na atividade Pagar menos será destinar a

propriedade a exploração de intermediários. Que se locupetam ao pa

gar preços que não remuneram dignamente aos que produzem. Muito mais

do que isto. será impedir Que a propriedade continue sendo usada pa

ra beneficio de toda a sociedade consumidora de alimentos.

Altere-se a al!nea b do inciso I do Art. 27 para

DEPUTADO IVO LECH

"sb:o obrigatórios o alistamento e o voto dos maiores
de dezoito anosj«

PLENARIO

EMENDA lP17349·3
liJ
('J

Deputi!do FF'LIPF.: "1l;:'IDES

Altere-se a alínea f do inciso III do Art. 12 para

" ressalvada a compensação para igualar as oportunida

des de acesso aos valores da vIda e para reparar injustiças produzi~

das por discrilllinaç~es não evitadas, ninguém será privilegiado ou

prejudIcado em raaêc de nascImento, etnia, raça, cor, idade, sexo.

orientação sexual, estado civil, natureza do trabalho. religião, co!!,

vrccões poLIticas ou filosóficas, deficiência de qualquer cruem ,

qualquer outra condição social ou individual;

JUSTIF"ICAT1.VA

Existe uma gama de deficiências como as f!sicas,

tais, sensoriais, organicas, imunológIcas. etc ••

Pode-se classificar as deficiências de diversas for
mas e o tempo pode alterar Isto, com frequêncla. Por esta razão não
se deve limita];' as deficiências, em física e mental, apenas.

EMENDA lP17355·8
I?
m- .LI..IOJO/~.W.. ' ..lIule.wlll"= .,

m-----------TUT.,.Ut1I',~.;Ji. __,

supe-rma-ue o Art. 479

Justif1.ci!t.1.va

o pr1.ncíp1.o b3!:n..co de acess~ ao quadro -d~or 'r~

tular é o concurso públ1.cO de provas p títulos. PortaTlto.--o

Art... 479. se ..aprovado. crJ."'r1.a 11m pr1.vJ..lég1.O ~QS euue i.e ProfeÃ

sores Adjuntos nivel IV. que deve ser evaeeec ,

Este também é o errtenmment;o da xeeccaecãe vec rcnaj, doe

Art. 442 - As leJ.s previstas nesta Constitul.ção deve

rão ser promulgadas até o fl.nal da atual legislatura ..

JUSl'IFICAÇJí.o

~ preciso garantir que os dispositJ.vos constitucionais

da nova Carta não se tornem apenas metas a serem alca~çadas sem

que haja a preocupação com sua regulamentação. A histór1a conslJ.t!!

cioD<sl brasJ.1eJ..ra é rica em exemplos que just1.ficam nossa preocu
pação: apenas para exemp],J.fi.C3r a Lei de uaeeta-ãees e Bases da
Educação Raciona], prevista na const1.tu1ção de ~946 foi promulgada

_e 111 1961 ...• apÓ--:, a apresentação do enceprcjetc em 194B.

PLENÁRIO

...f"'un l' lCaçl a

Deput.ado FF.:LIPE '1ENOES EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EHENOADD: Art. 48~

'~lU~/GGW"I•• JIUIGa"'UJio _

Suprima_se o artigo .489.

m---='--------nlroNvl7l"t~l~- _4..

fC';~~~

rruJ'~0J
.Lt ...IO/••~I.,la't"•• a...IJi. ,

ModloEique-se a redação do Art. 60 para:

necences do zns rno 5upp.r10r (A~OES)

EMENDA IP17356·6
['J

.~t".,e/.cw".Ia/''''.Owlulo .,

DEPUTADO IVO LECH

Inclua-se onde couber: &p-4..t..o TI d..o T/~,J!...o
@L'

Art. : Os planos urbanísticos e de desenvolvimen-
to urbano serão obrigat:6rios para todas as cidades

m-----------,U"".Un� ....~Jie __,

JUSTIFICATIVA ~

Dá nova t"edação ao artigo 45B, que passa a ser:

lllT.,.unl.".l.ia----------~

pr";;:;;~

fÇ/'~ã!B7J

Questões curriculares devem ser tratadas pela lei que

vier a fixar as diretrizes e bases da educação nacional.

EMElIDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO ENEllOADO: Art. 458

Art. 458 - o mandato do atual PresJ.dpnte da República

terminará em 15 de março de 1989.

EMENDA lP17361·2 ..... -,
f:J C0l1stitU1ntc BRANDJiO MONTP.IRD

justJ.flocação

o prazo que decorre entre a ~lel.ção 05 de novembro)

e a posse dos e'tea.cca (15 de março) é longo dema r s , tendo em

Vlosta que os resultados das ele1.ções são conhecl.dos má"<:..1.

t!lo em trJ.nta dloas.

regJ.strado.

§2l! _ O J.nícl.o do mandato corhncidJ.rá com o l.n!cl.o do

zar-se-a a 15 de novembro, para mandato de quatro anos. na fo!,

ma dos parágrafos I!!. e 2!!. do Art. 153.

Art. 60 - A eaeaçãc para Governador de Estado reald,

§ 2!! (l.gual ao § 1!! do i\rt. 154)

§12 - conslo::!erar-se-á eleito o candu{ato a Vloce-Govl!:E,

nadar, em v:i.rtud.e ea eleloçào do eenaaeeec a Governador com ele

xeeescence-ee, al.nda. para efe~to de Un~formldade,

O ideal de uma qualidade de vida digna é cada dia

mais difícil de ser concretizado nas cidades que atingem elevada
densidade demogràfica.

Aí esta a questão, porque na medfde que não plane

jamos, as nossas cidades têm crescido de maneira aoãroorce , longe

de um planejamento racional e humanizante, que tenha por objetivo
primeiro a qualidade de vida da eccureçac Não obriga-se as comu
nidades desde o seu nascedouro a fazerem a pIani rtceçãc racional

C ~ seu crescimento futuro, traçando ali as normas e, desta forma

h r:. -mcnfzandc suas zonas residenciais, Incus traaí.s e de conércm,
SUl3 áreas de lazer e de reservas de áreas verdes. Como fundamen
tal também a ser pensado estão o s Ls t ema viário e suas variantes,
os 1 .t.eamant.ns , os serviços, enfim a ordenação, da vida nas cidades,

lnrlepl ndente do seu tamanho ou densidade demográfica.

Começamos a organizar-nos desde, o menor município I

ou então não terencs como coexistir COM as variantes da dinâmica

contemporãnea, nos levando a um verdadeiro caos urbanfstico no

Brasil do fl turo, que atingiria projeções em completa desarticula

ção de suas questões bás~

JUSTIFICAÇAo,
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JUSTIFICATIVA

Considerando-se o mandato do atual Presidente da Repu

blica como de quatro anos e a realização de eleições em 15 de no

vemtro de 1988, não podemos adml.t1r a vecâncaa do cargo entre 15

de março de 1999 e o dJ.sposl.tJ.vo do pr~Jeto de Constituição apr,g

sentado pelo Const1tu1nte Bernardo Cabral que prevê que o mandato

terminará em 15 de março de 1990.

transitória, ccnsaeeeenee-se o preceito do artigo 444 um instrume!!

to casuísta e contrár1o ao Estado democrático que pretendemos con§

truir.

EMENDA lP17367·1
['1 ConBtItu1nte BRl\NDÃO MONTEIRO

'.U."'./C...'.' ••/IU.C... 'lIla
Õ

tados, te=ritórios e municípios. A matéria da enancfpeçãc pol!t1ca

e da autonomia administrativa é de caráter juridico:fo=mal.mas de

fundo eminentemente político. daí porque deve ser da competência do

Legi~lativo. Que em sua esfera federal ou estadual, tem as melhores

condiçõ~s de avaliar a oportunidade e julgar a conveniência destas

histéricas decisões.

r.r----------TUTO/.".. "'C.;.~ __,

CONSTITUINTE MAuRICIO FRUET

EMENDA lP17362·1
(!J Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO ENENOADO: Art. 373, inciso IV

r.r TClT.,.un'.'u;Ão----------___,

EMI:NDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 445.

SUprima-se o artJ.go 445.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP17372·8
[!1
r;r------'.u.o"'I.O..'"'.l./"uoC...'uio

PLENaRIO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

p:r;~~;~

tE!'~6LEJ

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o inciso IV do art. 373,~~;:v.....b~ frl.

~;""""'<UJ:.~.

Constitui discriminação à população brasileira como

todo. O ensino público e gr-;tuito em todos os níveis deve ser d,!

reHo de todos e não privilégio de poucos.

ocecentes e de SU'l vizinhança.

Parágrafo ú-tlcc - Para assegurar a f~nção s~

ctet da p:üpriedade il"1obiliária ucbana, o poder público poderá:

I - subordIná-la às exigên:::ias fu.,daile"tais

~ - Ao dLteito de proprieda:1e imobill

ária urbe-e cocresconde 1.!lL'3. função social, a qual será cumprida quando o exercfctc
desse direito atender a) seguinte: "

I - adeQtJação dJ dLreito de ccnstrurr às di.1

posições urba-rfat.lcaa e de oesewcívrnentc urbanoj

II - nreserveção :10 meio arlbie,te;

lU - jJSta distribuição d:3S benefícios e

ôros decorrentes do processe de urbaniza;ãoj

IV - m~lho=ia da qualidade de vfda de seus

Inclua-se. no capítulo I. do titulo VIII, d:l Projete de Constituição, o seguinte ar

Ugo;....,Jo.~I~ ... "''"''''''"' -

SUpr:Ltna-se do artigo 459 a palavra "acuede";

I:MENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EME~ADO: artigo 459.

o regJ.me presidonc:LalJ.sta a surgir da promulgação da N.Q

va carta não cexece da criação de uma Comissão de TransJ.ção como

disposta no art1go 445.

TClfOOUT"'CA;la----------___,

fIPD~"'OO~

rnÕm, •• w.~"/ca""'."IU., .....d· õ

EMENDA lP17363·9
-fi Constituinte BRAUDftO MONTEIRO

JUSTIfICATIVA

JUSTIFICATIVA

de ord'~nalã'1 urbanaj

II - cc-ceeee o direito de construir' ao seu

titular de acordo cem as dísocaíçõea urbanfst.ícas e de deee-wotvnnento urhanoj

III - g;:avá-la com nrcostc progress!v:J na
terco, no interesse di) oesewctvfeentc urbano,

IV - ex::luir a lndeniza'lã'J devid 3. ao expr.2.

oriado o valor ecresctcc ccecrovada-ente resultante de in ..estimento publico em área

urbana.

JUSTIFICAÇJtO

Ao con~rário do qce ocorre com outros

tipos de propriedade. a di) subsolo (Código de Minas), a das marcas Po!!.
tentes Indcatr í.es (ci5digJ da Propriedade Industrial. di) prccrIecace r.!:!.

ral (Estatuto da Terra), o legislador ordinário nãa chegou a definir os

contornos da propriedade imobiliá:ia urbana. A situa,;ão da urbanização

no pais (poPlJla;ão urbana. hoje. representa cerca de 72% d.a população

total) impõe QIJe se inclua no texto constitucional uma noção adequada

da crcarfedaoe i1lobiliária urbana.

O Que caracteriza essa crcprIedede é
o contexto em que ela se acha inserida, muito mais amn.Ln di) Que dJ in~!

resse pdva10 do seu titular. A ..Itilização de cada parcela escecf r.tca

do tercena ucbenc sofre restrições esoeciais em função do interesse cu
b~ico Na plano urbanístico. portanto, o interesse pública di) conjunto

deve ncevatecer sobre o interesse privado e é nesta perspectiva QU~ se

determina o uso a ser dada ao terreno u-beno ,

Na visão tradicio.,al t o solo tlnh!1 se,!!!

ore o título tundane-rtaf , O conceito romano define esta relação pela ma

xima "sucer r íc.te solo coedit" que ainda hoje aerma-rece e'11 nos sc Cédig"

Civil (a-e, 547). O solo urbano possui, atua.tmen';e , nJ entanto, um me

ro ..alar instrumental, ou sej s , sua importã,cia se de f Ine pela cacac í-,

da de de se edi ficar.
A pro;nied3de imobiliária urba-ta é uma

crccrIeceoe formal, isto é, recebe uma forma. sua definição, d'JS pla
nos urbanísticos e de desenvolvimento urbano O título de propriedade

deve estar, pois, suaortünadc às determinações Que os refeddJs planos

venham a eateae.lecer ,

,.~d~'./c..... sI./lulc... 'ssI.

EMENDA SUI?RESSIVA

DISPOSITIVO EHENDADQ: artJ.go 479.

A norma do artigo 472 é conflitante com aquela do art!

90 13, IV.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOS:IT:IVO EMENDADO: artJ.go 472.

Suprima-se o artigo 472.

JUSTIFICATIVA

, A prorrogação de qualquer mandato deve ser considerada

inaceitável por ccnaastux de um expediente espúrlo e ant1dem,g

crático. A hipótese da sua ocorrência deve ser punz.da como

qualquer desrespeito aos d~SPOS1t1VOS ecnstã.tucacnaâ.s ,

JUSTIFIC1I.TIVA

r.r nl<TO/.u1f1'..~IO----------___,

EMENDA lP17369·8
r'l constituinte BRANDÃO M~~EIRO

[:J PLEN"RIO

r.r T.n.,.u1Tl".~;.O __,

EMENDA lP17370·1
[:J ConBC> tU1nte RR"NDÃD MONTeIRO

('J PLEN"RIO

fl!D;""'~

W/O'fiTIJ

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso V do art. 373

PLEUARIO

Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

A instituição da meritocracia no sistema de ens i no de

nosso pais será responsável pela cristalJ.zação do status quo na

llIedida em que o acesso ao ensino superior será considerado segu!!

do a capacidade de cada um.

Estando a capacidade ligada ao acesso, ao ensino de boa

qualidade nos níveis anteriores, tal norma reveste-se de forte

conteúdo elitista e antidemocrático.

r.r rcu.ou.. ,,"'~ •• ___,

A norma é conflitante com o artigo 442 do proJeto.

EMENDA SUPRESSIVA

OISPOSDIVO EMENDADO: Art. 496

Suprima-se o inciso V do art. 373, ~J.o.-~ ~

&....v.......... .c......~

Suprima-se o art. 496.

~ -'-__ '.C...l....,c......1a/lUOC''''''1a

rr;;~'~

tJfIiiíi7m
ccnem.cuanee CHRISTOV1\M CHIAR1\DIA

Os planos u-ba-rfatLcos e de de->envo!

vlmento urbano cons~ityem Ins t ruaen tus Que visam à o=denção físico-e,!

pacial das cidades, o controle e a orientação do p:ocess'1 de exca-rsãa

urbana. a oreserveçãa e valoriza;ão do P3trimônio uebanc e dos reccr-
sos -ratur-afs COOJ modelo orientador. os planos urbanfs t Iccs também

compatibilizam as caracter-IatIces fis1:as d3S cidades com a necessid,!

de de uso en função das a t LvLdades econômicas e so::iais e da sustent,!

çêc d<lvida h.smana nos centros uxba-rcs ,

EMENDA lP17373·6
f:J

lP17371·0

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o artigo 479.

A ascensão na carreira docente deve reflet1r a busca pe

la excelência da qualJ.dade acadêmica de cada professor ou peaqua-.

sador. O artJ.go reveste-se de um casuísmo típ1co do período auto

ritário pós-64.

EMENDA

' ••• .l....IC~~,"'iOIlU.C... 'IS1a -,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 493

Suprima-se o art. 493.

EMENDA lP17365·5
tJ Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

-['1 PLENÁRIO

JUSTIfICATIvA

"Art. 88 •••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICAÇÃO

b) compulsor1amente, aos setenta

ca.ncc anos de a.dade , desde que, aos seten

ta anos, o servaeor tenha aado submecaõc a

exame médacc e consaderedo apto para

trabalho •

Const1tu],Dê-se à aã Inea J2do art. 88 do ProJeto de

ção a redação segu1nte:

PLEW~RIO

Dê-se nova redação aos P2=ágrafos 312 e 42 do artigo 49:

§3 S2 - Ao Cong!'esso Nacional cabe a iniciativa e com
petência das leis complementares de criação. fusão ou desDel'l~=amen:

to de Estados e Territórios. cabendo às Assembléias Leqd s LatiLves Es
taduais as que dlgam- eesces.ec à carecêc , anccrpcsaçsc, fusão ou de;

nembramento de Municípios. -

JUSTIFICATIVA

§4!:! - Projeto de Reao.Iuçãc do Poder t.eqãaLat.Ivc au

torizará o plebiscito às populações diretamente interessadas, eab;n

do à Justiça Eleitoral a realizaçl:io da consulta. -
.........,,""',.===~~~

EMENDA <;UPRESSIVr.

DISPOSITIVO ENENDADO: artigo 444.

A norma é conflitante com o artigo 442 do Projeto.

EMENDA lP17366·3
tJ ConstituJ.nte BR1I.NDÃOMO~~T;~O

suprima-se o artJ.go 444.

JUSTIFICATIVA

_ A ConstituJ.ção reconhece como instituto de modJ.íicação da

carta as Emendas apresentadas ao seu texto. O direl.to constJ.tuc1D

nal de emendá-la não podo ser at1.ngJ.do por uma norma de disPosJ.çã:

Como nação jovem o Brasil deve ter uma Constituição

Que possa atender e discJ.plinar a distr1buiç1!o espacial de sua ere,!

cente populaçi:!o. NiJo demorarão muitos anos para que tenhamos dobr,!

da a nossa população e quiçá. em meio século. até triplicada. A dinê

mica deste crescimento irá exigir ~ilhares de novos mUnJ.cípios e d~

zenas de novos Estados. E matéria constitucional pertinente atri

bulr competência para que o Poder Legislativo discipline este pr~
cesso e institucionalize a criação, a incorpo.ação e 2 fus!!lo de e1::,

A experaêncaa tem demonstrado que o liml.te de seeen

ta anos para a aposentação compulsórJ.a, usualmente, J.mplJ.ca

o afastamento de pessoas perfeJ.tamente aptas a permanecerem

em atJ.vidade. ASS1m a amplJ.ação qo lJ.mJ.te de J.dade, nos ter

mos propostos, sJ.tua-se em consonâncJ.a com os fatos,8o tempo em

que resguarda o 1nteresse da adm1n1stração e do própr10 ser

vJ.dor. eX1gJ.ndo que ao at1ng1r setenta anos seja deVJ.damente

afer1da a sua apt1dão para cont1nuar e~exerc:í:cJ.o.
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XV _ Duração ordinaria do trabalho não

superior a 48 (quarenta e oito) horas semanais, não excedendo de 8

(alto) horas diárias, com intervalo para descanso, salvo exceções

previstas em lei; acordo escrito, contrato coletivo ou convenção

coletiva de trabalho.

jeto

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 356

Inclua-se no projeto

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICAÇAO

§ üní cc - O imposte inst!tu!.dCl com base neste

artigo não poderá ter natureza cumulativa e depender é de Lei eoro
veda per 2/3 (dois terços) dos eembros ec Congresse N<lci(lOül"

JUSTIF!CACllO

IlnO/'wSl"lC.~•• __,

A semana de 48 (quarenta e oito) horas é a re

gra nos países da América Latina como se vê at raves do Ievantaneq

to elaborado pela Organização Internacional do Trabalho e publica

do com o título de "La Jornada Extraordinária en AmerIca Latina"
(1986) indicando que essa é a Jornada normal geral na _ Argentina

(Lei 11.544), ãolívia, Chile, Colômbia (Codigo, artigo 161), Costa

Rica (Constituição, er ta 58 e Codigo, ar te 136), Haltl, péxíco (Co.:!

tltuição, art!:! 123, §§ J e IV e Lei Federal do Trabalho,art!:!s a e
69), Nicarágua, Panamá (Constituição, ar te 65 e Codigo, ar tv 31,

Par aqua l , Peru (Constituição, art s , 44), Uruguai (Lei S350, erres 1
e :5e D. de 29.10.57) e Venezuela (Constituição, ar t e 86), sendo raros

os países latinoamericanos com jornad<:is menores.

EMENDA MODIFICATIVA I?
Dispositivo emendado Artll VInciso XV do pr.!!

A atual Const~tuiç~(' outorga coocet ênc ãa exc Iu-,

s Iva à União r ede re í pera lns~itu.!.r outros Inccs tcs ereo er-a que
lhes são atzlhuidDS, PX'incíp!rr este que oêc deve ser estel'ididt' E:C'5

Estados e 69 D' 5t:- 1 te Federal.

Isto porque, não obstante a Hmité'ção cr eva s ta
no dispcsitlvo, da .rmpe s s Ib Ll Ldade de criação de n,ovos í.ecostcs

com o fato gerador ou base de calculo .!.dên~.lCcs aos dos dlsct"!n~ni!.

dos nesta Constituição, certamente os Estados e o ors t.ri to reocrs l,

premidos por suas atuais dificuldades financeiras. n~o manterão a
parc1m&nla da União Quan~o a eecérre, de pouca ut111zação desta
ccncet ênc í e residual

Nãn sendo o Brasrl altamente Ir-dus t r ãaj Laadc nãa

se justifica, eupecre leente nc atual contexto econôe-Icc, c :eduçêio

da duração dt é r Ia por lei, nada impedindo, no entanto, a n~gDcic:ç;SD

direta entre os interlocutores sociais

fl PLENARIO

EMENDA lP17381-7
tJ CONSTITUINTE OENISAR ARNEIRO

fi PLENARIO

EMENDA lP17382·5
fi CONSTITUI/HE DENISA" ARNEIRO

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

do
.~

Dê-se a seguinte redação ao Perág::G ro ~
A;tll 212·

EMENDA MODIFICATIVA 00 FAR;'(GRAFO 6! 00 ARTil 272

JUSTlflCAÇJlO

A crise energética mundial e o perfil da prod1!

çãc e consumo de energía no.País, aliada ao interminável conflito

que atinge a principal fonte de petróleo do mundo, reconenoam uma

concentração de esforços na área de cesqufsa e produção, não have!!

do q'-!.alquer justificativa car-a re t Icar os parcos r ecurscs dessa
drea pé'r<:: colossais jnvese ínenecs , que Estados da Federação e o 52

ter ?rivedo pod~m real!.=ar com a mesma técnica e competência

Quant9 a supressão da parte fina! do dispositi

vo, impõe-se bero fato da restrição aludida ccnt rar í ar o princípio

da não cumu Iat Iv í tíade do imposto. Ora; se não se assegurar o cri

tério de uma coecaç'ãc isenta, na ptódma fase' de circulação da me!.

cadoria esse beneficio será anulado, porquanto o impost'1 incidirá

integralmente. ~ um desvirtuanento do sistema, t.rez reo , aliás, pe
la Emende Constitucional nQ 23

liA intervenção do Estado no domínio econômico e

o monopólio só serão permitidos quenoo nece ssarIc e em caráter ex
cepcional, para atender aos Imcerat ívoa da segurançe nac ãcne r e do •

interesse público conforme d~fin~dos em t.e ; A rntervençüo se dare

por meio de lei especial, tendo por base o interesse públ!co e por

limites os direitos fundamentais assegurados neste ccns t i tctçac'

EMENDA lP17379-5 ••". ----,
tI cONSnTUJ~TE DENISAR ARNEIRO

A nove redação c ropcs t a par-a o "canut'' es tebe
lece limites para e intervenção do Estado e p-ara a crIaçêc de non.é.
pct í.cs , através do respeito aos direitos fundamentais ce r m r dcs
pela Ccnst!tuiç~(t. Esta limitação e necessária e constava de <:"rtl
go 146 da Const! turç ão de 1946 Por outro lado a nova P reosçz c su

prime a faculdade do Estado intervir ou criar ncn-ndt Ic run(Jüli1ent~

do em "relevante interesse co Ie t Ivov, una vez que dentro de uma cS?

munida de há interesses coletivos que sêc conflitantes eebcre r-eJu

ventes para cada coletividade que cs r e av s nd.tca Com esta abertura,
os nanda t âr Ics ocasionais do Estado sencre i eãc encontrar jus t í r r

cac Ive para fundamentar a rncerveoçêc eccoôeuce , eocseoaa, a seu
bel-prazer, esta ou aquela facção da sociedade

JUSTIFICAÇAO

El>lENOA MODIFICATIVA

üê-se ao «cecut " do Art. 303 a seguinte reéaçêo:

(!J PLENIIRIO

r,r----------IUTO/~WSI' ....I;.o ..,

Essa extensão do monC"pólio da eetecerés , ao !n_

vês de fortalecê-la, va; cereccxs Inente , provocar o seu enrraquecI

menta, porque, impondo' a t rans recêncz.a de recurscs da érea naLs

esaencfat '1:: segurança e de desenvolvimento do País (a produção) ,p~

ra una área de nennr pr10ridede (t.ranscor te de g<Ís). onde ja ex í s-,

te capacitação necfonat , ferá ccn que a empresa se distancie da
autosuficiênc.:.a de petróleo, ab r Iudo espaço para críticas e conte~

~:~ lP17378·7 ..... ....". I
l:J CONSTITUINTE DE/USAR ARrJEIRD GliOB/RJ]

r.r------- ........,... ".." ••"'.".,.-------....,

r,r----------",.."...,,"",.-----------....
lU PLENIl.RIO

tr;~~;;RJ]

f:~;'~ãmJ

f:;;;~~'~';;]

['Çj~;J,;JJ

~,~~;~:;=]

['Çj~~J,;JJ
,L1"••,.,••~'ss.o/n••• w'••<O ....,

EMENDA lP17375·2 ",.. ----,
t' CONSTTTUJr.TE DENiS1\R ARNEIRO

JU5TIFICACAO

Não cabe no texto constitucional estabelecer a
obrigação de criar Incent ívos financeiros, fiscais e cr-eda t Ic Ics

pera qualquer setor ou forma associativa quando conveniente e por

prazo temporário, a lei ordinária podera tratar do assunto sen pa
ternalizar as organizações econômicas.

TE.ioNun.. '••••o •

Suprin2-se no vcaput ' do ar t 306 e exnresaãc

"e pertencem à Unifib"

Suprima-se o § 22 do Art. 304

JUSTIFICAÇAO

Dada a cc-p rex.tcede , o d.tn::H'li~n~ e a cnver s iue
de das questões concernentes ao uso" do solo urbano, o assunto d<:!"-:,
rá ser regulado em lei crotnãrIa que seja rev I s t a eencre que nece!
sárlo para adequar fi norma a ree Hoade , Não cabe d.íaao s Lt l vc cons

titucional desta natureza que obrigue, por as s cm dizer, a uM1 to
tal edificação da écee urbaoa , quando pode ser ce r ret t eeer-te oe se

javel, !nclus!ve Para aecter p=::I9:aI'125 de hab ...t ecãc nouu I a r , GU~

euí tos terrenos sejam nant rccs se-r reserva eer pontcs a serem dese!!,

volvidos das cidades Por outro lado, não se pode esquecer que
existem terrenos urbanos .!.r,proprios para ed!<"lcações

JUSTIFICAçno

Os bens de propriedade da Un.!.ão já ccns ten ex
plicitamente do art. 48 Nêo cabe no presente a=t!go 306 estabele
cer este tipo de prop r Ledede que, no que d~z r-e sp e Lt c 2005 minerais,

não foi cogitado nas constituições anteriores.

Suprima-se Q art. 312.

EMENDA SU~RESSIVA

EMENDA SUPRESSIVA_

EMENDA lP17374-4 ....., ---,
f CONSTITUINTE DENISAR ARNEiRO

EMENDA SUPRESSIVA

(!J PlEuttRIO

r.r .Ll~....'U~.. Il:O/I~lco~.. sla ....,

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

('J PLENARIO

EMENDA lP17376·1
(l CON5TlTUiIITE" OENISAR ArNCIRO

r.r- TrsTo/~wn.. ';.~.o

E~IENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o !tem "XIl"do ArL 13, Capítu
lo Il do' Projeto da ConstHu~ção

.~l"....." ••".i.I'"'•• "'U.o ..,

Sugeril'1os transfer!.= psra as d!~~:'sl_"e: ":oS"
sitorias uma melhor definição sobre o problena salario_F"aml11;

_ .... J U S T IJ I C~

EMENDA SlI!'llESSIVA

Proventos os há da muitas espec!es Com a mesrr,;)

designação, as mais variadas fontes de proventos \lI? .. alr...re.. os
ma~s dIspates A aposentadorIa não é mais, em nossos dldS, Ur.l 1'1~T.,

favor. t. necessário, imprescindível neSll'[I, que se POUPE' a .JU05en

tado a u., empobrecimento progrpssivc e inoxerávl'! Que ti" UH os

últimos dlas da exJstêncla. sellJ a ~nc:leÃaç~o Dre<;~ ,'CP ...Já rl1'Ul 'za

ao salarlO lI'Inlmo dE' cada ."gIãc e sefl1 Cl prescr"<t io dü'=' C1 /,,'1 t ! ta
Uvos con O que o aposentado POSS3 regularmente c("nt:1t, gl'lJ.- .. • em

torno da velhice o desespero de quem g::lstou toda a !:lU,\ molurl,1..d~

ern proveito da colellvlddde, da geração de nqucz::ls c do engr"n<ll'

C'imr-nto dI ::itrl.l

Art. 356 - •• ••• "

paragrafo Único - O imposto de renda s~br~ l:rc
ventos da aposentadoria so incidira a pdrt~r do nontante cc.rresoo~

dente a vinte saIáuos mínimos

'I EMENDA lP17383·3
[J CONSTITUINTE DEfHSAR ARNEIRO

fi PLENARIO

....",...""..,.--------,
EMENDA HOOrnCATIVA 00 ART9 261

Art. 261 - Somente a União poderá instltuir,alé'll
dos que lhes são nominalmente atrIbuídos, outros imnostns rtesde qu"
não tenham fato gerador ou bese de calculo propr!os de impostos
discriminados nesta Constltu~çãe.

Dê-se a seguinte redação ao Artll 251, c('n Pará
grafo único, supriMindo-se os 2tuais Pa=ágr~fcs l~ e 21l.

AssiT,'l sendo, fatalmente irão os Estados e o Ois
trito Federal da!:, vazão a sue capac!dade criadora, e irão tenta;
crIar novos impostos, o que resultará num lr1e~itável aumento da
carga tributária.

Admite o § 6 do art 272 a seletiv'dade do IC~~

em funç1l0 da essencialidade das merc<,dorias, alterando .. atual sJs

temática de un!fornldade de alíquota para todas as meréad<)rlê!~. -

Oado a natureza do tributo, que tem como fa'::o
gerador a circulação .das mercadcrias em geral, não nos perece qUE!

seja valido adnitir a seletividade de sua al!quota. que 5(' aljrotC'r':;

poderá .encarecer, e mu~to, certos Produtos

Além do mais, tratc:ndo-se dp inpostn de C''11'1pe

tênc!a estadual, o concei to de essencialidade qU2nto nos diverrc"

produtos poderá variar de Estado para Estado, o que irá acarret<:r

problem1Js de todas as especies, notadanente no que tange as opera

çi5es interestaduais.

§ 61l - O imposto de que trata o item IJJ
não cumulativo, compensando-se o que for dev~dc em cada operaç1lo
relativa a circulação de mercadorias ou prestaçi!o de serv.lç", COM

o montante co~rado nas anteriores, p.elo mesmo ou outro Estadc~

JUSTIFICAÇAO

EMENDA lP17380-9
tJ CnlJ5IfT!fWIl=" QFrftS,!\R ARNF';~~~

(:J PI ENnrlIO

G~~';;;;]

[D;;"7~;M

Art. :no - Constituem monop61ic da Uniâo:

III - O transporte marít.l.mo do petroleo de
origem nacional ou de derivados do petróleo produ~!.d(ls no País, e

bem assim, o transporte, por neio de condutos, dc petrrletl bruta e

seus derivados, assim como de gases raros e gás natural de qual
quer origem.

III - O transporte mar!tirno de petróleo hruto de

origem nacional ou de derivados de petróleo
no Faís, e bem assim o transporte, por meio

de condutos, de petróleo bruto e seus deri

vados, assim como de qases raros de qual
quer origem.

A. elllenda prOCUra estender esse liIoncp::l1io ao gé.s

natural, justamente no momento em que ãlguns ~~tc:dos da federe.çfic,

mormente São ?au!o e Rio de Janeiro, e o setor privado se cepacit~

ram para executar essa tarefa, a!iv}and'o e Petrof1rás dos vultosos

investimentos que seria obrigada a realizar, objetivando CUMprir
C~r.1 o ncvo encarÇl:l legal que a enenda pretende lhe .!.mputar.

o monopólio do transporte marítimo 'ou Dor meio
de condutos, do petróleo '.Jruto de origem nacional ou de dcr!vadcs

de pet.r61eo no PaIs I [!li estabelecido pela Lei 2 004, de ••

03.10.1953, que crlou a Petrobrás, -c que, em seu art 12, inciso
II~. estabelece o seguinte
Art. lQ •••

JUSTIFICAC1tD

Suprima_se a expressão "gás natural", do inci-
so nI, do 2rt. :310 que dispõe o seguinte: •

I: PLENARIO

EMENDA lP17377-9 M"tJ cDflsrrru:NTE DENrSAR ARNEIRO-----------,

r,r----------Turo/"'.nf"~.O" •



Assembléia NacionaI.Constituinte e 1821

JUSTIf"lCJ\TIV~

Suprima-se do Art 335 o Lte'a IV do paragrafo

La- "contribUIÇão sob:e o patrimõnio líquld:;

das pessoas físlcas"

o pat r Inõru c da'; pessoas fís.!cas jc rcrum t~

xaccs com todos os Impostos que a uot acvcs z s t eoos e os tt,Jn_:-~

pios tinham permissão lpgal aarn fazê-lo, não just s rrccoo- c •.J.!.
quer outra Incidência sobre os Mesmos tcroervse-La quase r-..e
lrrpossível ao Poder Público levantar a r ea Ll dade do r~trlO'';'-l."

de qualquer pessoas, quando B inflação a caoe ano modifIca

valores reais

EMENDA lP17384-1
(J COI1STITUINTC OENISAR A"NEIRO

fL( ••~'o/CO.'U&O'.u",G.,n;:o---------,

EMENDA SUPRESSIVA

er!;~~~;;

r:D;~;~

ParágraFo único - Recebida a índí.cacão , O t r Ibu
nal formará a lista tríplice, envtando-a ao Ex;

cutivo, que escolherá um dos Integrantes par;
ncneacêc "

JUSTIFICATIVA

A emenda vIsa ex tender aos Tribunais Federais o mesmo
critério (escolhal-inicial pelos órgãos de classe) adotado pelo ProJ.~

to no artJB9 em redação aos Tribunais es t acua í s e do Distrito Federal
Se o critério é bom para os TribunaIs Estaduais e do Distrito reoereí,
será bom, tambem, para os Tribunais Federais É uma maneira de pres

tigiar a Ordem dos Advogados do Brasil, não só pelos seus Cons"lhn~

Regionais, como tumbén pelo Conselho Federal, o mesmo acorrento
retecãc aos Colégios de Produradores.

No parágrafo único a emenda corrige o que se conside I
ra um equfvccc , pois cabe ao Executivo e não ao Legislativo a nomei
cão,

EMENDA MODIFICATIVA

tas populares pela redemccrat í aacão , e tem sido inin terruptamente o

presidente do PMDB,' que substituiu o seu antecessor /<IDB_na resistên

cia ao período negro do arbítrio implantado em 1964 desempenho
em tantos cargos do nosso Presidente é a maior demonstração e maior

prova de que aos 70 anos o homem não está acabado para a vida públl~

ca e para os cargos públicos Mas nãc fica apenas em Ulysses Guima

rães o exemplo de constituintes septuagenários e até octogenários
O presidente da Comissão de Sistematização, Senador Afonso Arinos I na

juventude dos seus Bl anos dá diariamente, na condução dos trabalhos
desse importante órgão da Assembléia Nac!onal Constituinte, exemplos

de lucidez, competência e coragem cívica. Além deles, mais de uma
dezena de outros companheiros constituintes que ultrapassaram os s~

tenta anos demonstram um vigor Físico e mental que ccmprcva'n o desper
dício que o pais comete, aposentando aos setenta anos todo e qualquer

funcionário público, incluindo aí magistrados, membros do Ministério
Público, militares e outros servidores, que poderiam ainda dar muito
da sua capacidade para o País. Entre outros, temos, Aluízio campos,

Fernando Sant' Anna, Furtado Lei te, João Calmon, Lourival BAtista, Luiz
Viana, Moysés Pimentel, Nelson Carneiro, Pompeu de Souza, Roberto
Campos, Saldanha Derzi, Sólon Borges dos Reis, Victor Fontana, Wilson

Martins e outros.
Sinto que o ideal seria acabar com a aposentadoria comoulsó

ria Mas, essa seria, provavelmente, uma proposta progressista de~is~
apesar de termos muitos cafsee que adotam esse sistema

Mas, anredrtc que dJ.1atar o limite da idade compulsória para 75 anos, já
w!..J..!JL1lll"-"",,,n"'-

EMENDA ADITIVA
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EMENDA SUBSTITUTIVA

~'U.~i.5.~ ~e~~da s~~tuições correlatas dos arts. 71 a
O rOJeto (capIturo-Í/~-Título IV - Das Regiêles), atendendo,

assim, o § za do art. 22, da Resolução na 02 de 1987 J da A.N .C., pe
los seguintes artigos:'

"Art. 71 - Lei complementar Federal estabelecerá as di

retrizes e bases do planejamento do desenvolvimento r;
gional integrado, na qual: -

I - serão definidos os critérios para o zo
neamento econômico nacional, articulador dos investi _
eentcs públicos e norteador dos investimentos particu
lares incentivados j

II - será estrutura-ío o sdatema nacional de
planejamento regional integrado, que incorporará as Re

gilSes de oesenvolvim.ento constituídas na Forma dest;
Capítulo;

lI! - serão estabelecidos os processos de cál

culo das quotas dos Estados, Distrito Federal e Munic!
pios, no rateio dos Fundos previstos nesta constitui:
ção , obrigatoriamente

a) - na razão direta do tamanho das po

pulações beneficiárias, da suner rrcte territorial res
pectiva e, quando For o caso, dos saldos das ba ianças

comerciais dos Estados com o Exteriorj

b) - na razão inversa da renda per capi

ta e de outros indicadores econômicos e sociais perti:
nentes, negativos,

tJ PLENARID
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IV - em função do zoneamento previsto no

ítem 1, serão fixadas as sedes dos organismos fede-
rais de âmbito regional, inclusive os da administra _

ção indireta, obrigatoriamente nas respectivas áreas

de jurisdição.·

Parágrafo !Jnico - A mesma lei caepcr ã sobre a cr í.eçãc,
organização, sustentação e funcionamento das Regil'es'
de Desenvolvimento, observados os seguintes critérios:

1 - cada Região de Desenvolvimento será

criada em lei Federal, reunindo Estados e Teu i tórios

Federais llmítroFes, integrantes do mesmo espaço geo

econômico e social j

II - somente parti::iparão de Regiões de De
senvolvimento Estados e Territórios que apresentarem'
indicadores econômicos e sociais carecter íst.rcos de

situações de subdesenvolvimento, inferiores às médias
nacionais,

UI - cada Estado ou Território, na situação

descrita no ítem anterior, fará parte obrIqa tcr Iamen

te de uma Região de Desenvolvimento, e somente de umí3j

IV - a criação de Região de Desenvolvimento

será objeto de lei da Assembléia Legislativa de cada
um dos Estados interessados, nesse ato se definindo as
parcelas das quotas a que tenham direitos nos tundas'

de Participação e outros, e que decidam destinar

composição do Fundo Regional j

V - Cumprido o disposto no item IV a União
obriga-se, automatica.mente, a consagrar, em cada exer
cício financeiro subsequente, quantia correspondent;

a, pelo menos; o dobro da reservada pelos Estados, p,!
ra composição do mesmo Fundo j

VI- - na lei de criação de cada Região de De
senvolvimento"'serãõ-:- -

a - fixada a respectiva aene ,
b - configurados os seus órgãos diretl

vos e administrahvos; -

c - organizado o ücnse lho Regional, do
qual serão membros natos os Governadores e Presidentes
das Assembléias Legislativas dos Estados associados,

bem como representantes do Governo Federal em número

nunca superior ao dos delegados estaduais.

Parágrafo ümcc - Para os eFeitos do disposto neste ar

tigo, o Distrito Federal equipara-se aos Estados. -

Art. 72 - Os Estados e"o Distrito Federal poderão
criar Regiões Metropolitanas e Microrregiões, respei

tados, com as adaptações exigidas pelas peculiaridades

locais, a concepção básica e os critérios do artigo an
terior.· -

JUSTIFICATIVA

O !nç!so V do art. lBB do Projeto passa a ter a
a seguinte redacêc r

Apresentei emenda ao art. BB, elevando para 75 anos a
idade da aposentadorIa compulsória dos Funcionários publicos em ge
ral Por coerência, os magistrados tambem deverão ter a sua aposen:
tadoria compulsória com a mesma idade.

Com isso, fica justificada esta emenda.

O limite de setenta anos fixado no Projeto, repetindo as Con.§..

tltuicões de 1946 (art 191, inc. 11) e 1967 (art.loo inc.II), -tue
também Foi mantida na Emenda ng 01/69 (art.lOl, inciso-U), já não

atende à realidade contemporãnea
Até a seguda ccnat í turcãc Republicana não havia aposentadorHI

compulsória, como acontece em diversos pafses • Nessa Carta Magna de
1934 eperecev pela primeira vez (art 70, inciso rrr i , como o limi

te de 68 anos Essa mesma idade foi repetida na constituição de 1937

(art. 156, alinea "d").
A capacidade física e mental para o cidadão~ trabalhar é dit,!

da, não pela idade e sim pelo desempenho de sua saúde Uma pessoa
pode ser lúcida e ter cececrcaoe para exercer cargos públicos aos 01
tenta anos, enquanto outra pode estar illcapacitada com menos de se.§..

senta anos.
A ciência vem conseguindo prolongar a vida do homem, e a cada

ano que se passa, a média da vida humana vai aumentando. Por isso,

naturalment~, as ccns t I tuí.cões brasileiras vêm elevando a idade Um.!.
te da aposentadoria compuls6ria , como se vê das c.í tacões acima. A

constituinte de 1937 pela primeira vez falou na compulsória , es

tabelecendo em 68 a idade limi te, no que foi acompanhada pela const.!.
tuí.cãc outorgada de 1937. Em 1946, os Constituintes elevaram
idade para 70 anos, lim! te mantido na Constituic.llo de 1967

Emenda n!:! Dl
Multos países admitem servidores com idade avançada, e a pro

va maior de que o homem pode desempenhar Funcões públicas acma dos
setenta anos é o exercício ãücaoc e ccmce tente de numerosos líderes
e CheFes de Estado e de Governo que, nos últimos tempos até os dias

de hoje, têm demonstrado muat a energia e vitalidade na condução dos

neg6cios políticos e aomí.ru st.rat Ivcs de multas países, com raí.xe Qt~

ria bem acima daquele limite.
A aposentadoria é compulsória aos 70 anos para os servidores

ou funcionários públicos,mas não tem nenhum limite para cargos eletivos.

não s6 para o Executivo como para o Legislativo, e o que se vê é o
país inteiro aplaudu a eIefcêc de Tancredo Neves, com 74 anos, para

Presidente da Repúb1J.ca, e o povo eleger para a Assembleia Nacional
constituinte, nomes de respeito e de valor como Ulysses Guimarães,
que mereceu a suprema honra de ser eleito para presidente da Assem

bléia com os seus 70 anos bem vrva dos e de numerosos e preciosos eno.!:,

mes serviços prestados ao Pais e a Democracia brasileira E o maas
importante é que o Presidente Ulysses não é apenas o eres i oente da

Assembléia Nacional Constituinte. Foi eleito e é Presidente da Câm,!

ra dos Deputados, e como tal é o substituto do PreSldente da Repúbll
ca pela ine:cistência de Vice-Presldente, já tendo assumido anais a1
ta Magistratura por diversas vezes, na ausência, por v.lagens, do Pre
sidente José Sarney O deputado e constituinte Ulysses Guil:'arães p~
sidiu, também, durante vários mandatos o saudoso MDB, bastião das li

Art. 18B - •••••••••••••••••••••••••

1 - ..•••••......••.•..•...•...

11-. .•... ....•. . .....•

111-...... .. .•.••. . ...•

IV -. ••••• •••••• • •••••
V - é compulsória a aposentadoria, com vencimen

tos integrais, por invalidez, ou aos setenta e cinc~
anos de idade e facultativa, aos trinta anos de se r
v.ícc , após pelo menos dez anos de exercícIo e ret rvc
na judicatura

EMENDA SUBSTITUTIVA
A alínea "b", do art. BB, passará a ter a seguinte redação:

"Art. 88 - ••••.••••••••••••••••••••••••••••••• :
a) - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

b) _ compulsoriamente, aos setenta e cinco anos de idade;
c) - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

d) - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICAÇllO

r;1~~'~O~;

Ci!i.~~~;;-
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PLENI\RIO

feita por Lei Ordinária

JUSTIFICATIVA

Suprima-se do Art 33B o pa r aq r afn 52

EI-lENDAo, 5UPRESSIVA

~sA~~Sd:t~;.:/~ ~u~e~-h7tt;LrtigO~ ~

I "Art. _ Nenhuma norma referente ao processo

eleitoral poderá ser aplicada em qualquer elei

cão , sem que a lei que a instituiu tenha, pelo

menos, um ano de vigência".

_ JUSTIFICATIVA -

O art. lB9 do Projeto passa a ter. a seguinte rede

"Art. 189 - Um quinto dos lugares dos Tribunais
Federais, Estaduais e do Distrito Federal será
composto, alternadamente. de membros do Ministé

do Público e de advogados em efetivo exerc!ci~
da profissão, todos de notót.lo saber jurídico e
reputação ilibada, com mais de dez anos de car
reira ou de experiência profissional, indicados
em lista sêxtupla pelos àrgãos de representacão
das respectivas classes.

EMENDA MODIFICATIVA

Durante o período do arbítrio I foI muito comum o apa

recimento de normas modificando, ar tecancc e inovando as regras do
processo eleitoral em pleito que ia ser realizado dentro de pouco

tempo.
~ claro que as normas que regulam as eleições não P.2,

dem ser imutáveis. A política é dinãmica, mas também é preciso ter
cuidado para evitar o aparecimento abrupto de regras claramente c,!
suísticas, como, em passado recente, Foram introduzidas no processo
eleitoral, tais como sublegendas, senador através e t e í cãc indire
ta, inelegibilidades e outras Para Que a novidade seja admitida
e passe a integrar o elenco de regras eleitorais, e preciso que ha

Ja um interregno entre a sua instituição e a data da eleição l~uta

tis mutandi é o que ocorre com relação à criação de impostos
Esta proposta já foi apresentada cano sugestão pera!!

te a Subcomissão de Sistema Eleitoral e Partidos Políticos. tendo
sido aceita e incluída no Relatório da Subcomissão Posteriormente,

o Relator da Comissão correspondente retirou o artigo do seu relat,E.

rio, sob o fundamento de que caberia melhor na legislação ordinaria.
Data venia, não é admissível o argumento, porque a lei

ordinária não pode determinar que outra lei ordinaria, dev rdamerrte
aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Chefe do Poder

Executivo, s6 seja apllcada depois de um ano de vigência So a lei
.aior, a Constituição, é que pode conter uma norma como essa, proibi

tiva da entrada em vigor de uma lei É a hierarquia das leis que
não pode ser atropelada

O mérito da proposta é aceito unanimemente., porque nin

çuém quer ter o dissabor de às vesperas da eleição ver nuceoa a r'i

gra eleitoral habitual Creio que também não há nenhuma duv ada quan
to ao cablmento desse dispositivo na Constituição, pela impossibiJi:
dade de ser ele incluido na legislacão ordinária

cãc e
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EMENDA lP17385-0
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I'l Constituinte ARNALDO NORAES
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A Soc1edade brasilei.1="a reconhece como legItima a exploração
privada das diversas modalidades de transporte. Igualmente. postula
o fortalecimento de seus quadros financeiros e o aU'lIento de sua c,!!

pacide.de competitiva. nos planos nacional e internacional.

Os desarranjos da estrutura fJ.nanceira dos tnodais - marítimos

e aéreos, sobretudo - constituem um dos maiores estrangulamentos

operacionaJ.s e fonte de distorções econômicas. Taxas e Juros fort~

mente crescentes vêm levando-as à asfixia. Corno retrata o Proi. Der
-~ -

cio Garcia l.1unhoz. as despesas financeiras das firmas, no Brasil.

já atingem '17%. em 1982, e apresen~ tendênr;r; crescente, enquanto

caem outras despesas, como fiscais'i~minisrrttavas, etc. A banca 

privada e pública - apresentava sinalização dissonante com o sacri-t
fIcio empresarial.

Somente a armação nacional devia cerca de US$ 700 milhões.

que somam aos bilhões que o modal aéreo acumula, Junto ao BB.

Aliviar essa pressão credora, substituindo capital finance!

ro por capital social. ê obJetivo altamente econômico. Let"lbrado, t"..e§.

ttlO, para saneamento de nossos quadros de' endividamento externo. F,!

§ 19 - A Lei disporá sobre os privilegios dos títulos repr~

sentativos da nova participaçãõ estatal.

§ 29 - Parte dos créd1.tos convertidos será repassada ã comE.

nidade laboral de cada empresa, constituindo fundo de capitalização

dos trabalhadores, intransferível a terceiros,

Art. ( ••• ) - A fim de promover o fortalecimento das estruturas de

capit;l das e~p""i"esas de transportes terrestres. marfti

mos e aéreos. a União converterá o valor dos créditos, vencidos el
ou vincendos. havidos por entidades do Setor Público, em capital s2

eial.

Ac-resçam-se ao TItulo "Disposições Transitórias" os seguintes d~spQ.

sitivas) ,...,ck.. ","",W""'- .

JUSTIFICATrVA

JUSTIFICATIV~

S~PTa."lto do setor- e.Jllpresar18l. ereseencc de ~lano quaasquer- duvadas de amerprete
000

Vale reg15trar, tamJ:ém, que a etavadade econõ:nica é de c-de dercva o "tra-
balho e ccnsequer-tesenee , o em.,rege. nã':l ser-co razcável consagrar- er- ren-a de cu
nho genérccc, as ccndacôes possrvelS ce ccr-tretecâc de râc-ee-ccea, rezenec cem
que as en;J:'esas se ada:t!teT.'l aos darertos ccs trabalhadores

A.ahv1dade eccnc-uca er-yr'esar~, ?X'_s.Ja pró?r1a ratureza , é dU'".â:.-.1ca e
mesgotavel, enqt..anto que a corrtratecac de r-ao-de-obre , salvo rcs casos dos tra
balhad,?1"eS rurecs sem qual2.hc=.ção p:rofl.ss:cna:. é iir-Ica e exct.isavcrrexte cercvade
do fencaeno el"'ilresar18l. devendo a este se roldar

JUSTIF'ICATIVA

suprama-se do Art 335 o item I do parágrafo

l2:"fatul'amento e sobre o lucro"

Toda contribulção apra a PrevIdê ....cia SOCIal

deverá sempre inCIdir sobre a folha de salá,rlo <;! J"ll.lnco sobre
qualquer outra forna de receita da firma

Suprima-se o vcaout» do Art. 425 o § j a e

o § 32, trans formando o § 212 no Art. 425

JUS T I F I C A T,I V A

EMENDA SUPRESSIVA

'Suprima-se do Art 427 os paragrafos 19

e 22.

EMENOA SUPRESSIVA

Consideramos que o nr t desceu a sunuc í ae ,

sem Que seja oecesaãr rc , no momento em que o § 2º já del~a

explícito que as terras ocupadas pelos rndl0~ são ee-.s Jd

União, coecet rocc a ela regulamentar o seu uso e utLl Lzaçã-r

EMENDA SUPRESSIVA

Tratando-se de t e r r a da uru ãc e se .... d""l cs !:
dias tutelados pela mesma, não devera constar da cons t Ltu r 

ção nenhuma Justificativa a respeito de peeccrsas e r rcue-ne

l:J PLENARIO
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EMENDA lP17397-3
f1 CONSTITUINTE OENISAR ARNEIRO

EMENDA lP17398·1
I'J CONSTITlJlNTE OIRCEi! CARNEIRO
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EMENDA lP17394-9 .=., ----,
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se enriquecerá com a aprovação da presente Emenda. ne r.tní.ções espa r-,

sas no corpo do Projeto ganham consistência com a visão integrada,

prospectiva, prcporcrcnace pela nova estrutura proposta para o capf-,
tulo Das Regiõe.s. ccn base e.,m sua nova redação será pcss íveã mauqu-,

rar, concretamente. uma verdadeira política nacional de desenvolvi _
menta equHlbrado », equânime.

I':concenso entre a mllOr1a dos constJ.tumtes que, por afli~ mJ.-

~~sd~~~:~~~;:s~;~;~~a:oe:e~~:~:Jod~;Ual~
dos real2.zadores da N::Jva Const;ttu1cao Entretanto, a redacio J.nser.i~ ro l'".'11:e
proJeto da SubcomJ.ssão dos DJ.r"e.2.'tos dos TrahaThadores e Serv1.dores ~J:)hcos ,
cuJO ObJet2.VD bás1COé o de coilnr "tal prát1ca entt'e oos. foi fon:ulaáa de
mane.1I'd U/3deq<.ada t.e:<: que px:e ser entend.1da o::i1I:1 regrB. troüu.t.lva C:J fW'c.lo
J18lIentode E!:'1pI'esas Já consohdadas em nosso sJ.Stema e::ono.-uco e até nas::o en
tÚvel.mternac1onal. ta2.S~. consu!toras de enge."lharUl. assessot'JA de pro
Jetos, l:ur.peza. e conse........açao de edJ.ÍJ.cl.os. etc

besta fonrd. a redação suger1.cla COl:I a presente. além ae ter desh
nacão especÍf:LC3 para os trabalhadores ruraJ..S. tem a mtehgêncla de ?reser-
'lar esse .uIpOctante segnento do setor eJ>;l'resar~. afastanco de ?la..~ quaJ.S
quero~vl.das de :uTterpt'etaeão Vale regl.Strar, ta.mbén. que a a"tJ.v~dade econô
IJI1ca e de onde derJ.va o trab3lllo e conseqllent~nte. o eI:'::lI'ego. "ao se"ldo
razoável conS.lgndr' €I:I nonr'a de cunho gener2CO. as cond105ês possíve-s de con
tratação de mão-de-obra. fazendo can que as ertJ?I"esas se adaptem aos C1I'eh05
dos trabalhadores.

A at1vJ.dade econônica el'Ip:resarJ.a1. }X)rsua pr'Õpr1a na'tUreza, é d2.
nârrw:a e mesgotável. enquanto que a corrtratacão de mão-de-obra. sa:vo nos
casos dos trabalhadores I'UI'<llS Se:1 qualiiJ.ca;;.ão prof1ss~ona:.. é ÚfU.ca e excl.l..
S1va:rente derl.iI~da do fenâreno empresarial. devendo a este se rroldar. -

Dê-se ao ãnecsc y;y:.,; do Art 13 do Projeto de Con5t;ttUl.cão_da cccussêc de
Sistemathação, a segurrrte redação' ,

Pro11aeão de mtermeà.J.açâo rerurereda de mão-de-obra. com as exceçêes re
guIarrentadas por Lea, ord1nir>JA -

.nJS'I'IFICAT!VA

DJ.SPOS2.t2.VO D".endado Art 13. Inciso XXV

Subst2.tua-se o mcdso XXV do art. 13 do ProJeto de Qmst2.tu3.Ção da

seguinte forma

~._ll as~;~do'~ ;;~r~ d;·q~qu~·.forr~·d~~. des~
que estatuída e regular.entada em aec., e7l que se assegure:;. os darearos e ceveres
dos traba3lladores e dos em;>regados

Dá-se a segw.nte redação

Art. 13
XJN - ProJ.bJ.eão das at1v1daàes de J-nte.rre:ha.câo renunerada, trâo-de-olJ!'a

permanente, "'te.'llpOr'árll!. ou sazonal. a=da que medJ..ante locação. salvo nos ca
sos de prestação Ser'V:tçOS técrucos e I ou especJ.aJ.1zados

Dê-se ao ítem XXV. do!>rt. 139 do Projeto de ConSbtU1çào da Canl.ssâo de
Sístematuação, a segmnte redacão

Contratação cb.reta, pelo tcmador dos Set'll1çOS. dos 1:r'aba1.hadoresutiluados
para execucão Co. "trabalho de natureza perr.a."lent:eOI.! sazonal, no ext:rat:LVJ.SlrO IlWle
r:al ou ~egetal. vedad3 -= locacãa e S'.wl0caçd0 de Jnão..ae-obra. salVl.' os casas d€
~açao de serv;LÇOS tecm.o::rs el ou espeCl.a1J.Zados

!:': consenso entre a t'IalOrJ.a ~s con5!J.1:UJJ1tes qUe. por af1J.gU' J:U.1hões de tra
balhadores bras:tlen'Os. a exploracao da rao·de-o!:::ra desqualJ.fJ.cada (os chamados 
001aS-frlilS) d~ve ser cbJeto de espe~ atençã':l por pa."'te dos realJ.Zadores da

oova Ccnst2."tU1çao. Entretanto, a redaçao 1.'1SerJ.dano PnteDro]eto da Subco;ussão do
Dll"eJ.tos d~s Tra:balhado;:es e servidores P".íbhcos. cuJo ol:>je"tJ.vo bás2.CO é o de coi
bU' tal prat1ca e~ nos. fl?J. fornJlada..de maIleJ.ra Utadequada Já o::rnso1J.dac::as e:n
nosso s:l.Stera eCCnOll".l.CO e ate ID25n:l em r..l.vel mternacJ.onal, 'tôllS coro cons-<J1"tOl:'as
de engenharJA. assessorJ.a de proJetos. 1J..n?eza e conservação de edJ.fíclos. et:ecet:e
~. -

.. Desta forna. a redacâo sugerl.Cla COt.'I a pres:nte. além de ter dest:i.'1aÇàoe5!Je-
Cif1ca para 05 trabal.'lores~. tem a J.JT1:e1J.gencUl de pres~ar esse :urçortante

A contratação de empresas prestadoras de SeI'V1ÇO$ aspecaakfzadcs ten saõo
eonfunôada com a locação de Mão-de-obra. e "tal ccnfusâo ce ceee- arrterprecamva
pode causar preJUízos Jl?ra aniinercs tr~ores Ser-ente no seror- de ll!'1peza
e nencreneêc há \r\ u-ill\âo e 'treaerrrcs m..l treceu-eôcree, que cer-rar-ente =2.carão
desenpregedcs se houver pro:t1)J.ç~ do func~on!a;a.nto das cJ.n~ r.ul errçresas hoje
exasterrte , sert falar no grande r-ur-erc de eJi?I"eS35 de v1gl1anCJA e segurança. ~
gularrerrtadas pela Lea, rO 7 102183

Desta forma. errtenderrcs que a r-atérl.8 deve ser vasta com cautela. vasencc
não causar mcereeees e J.nqmetacão scccer.

JUSITFICATIVA

~ p~ui~/I'.",,"l./IUIC!"'uio

l1'LENARIO-

IMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EME!IDADO Art 13, ítem XXV

EMENDA 1P17392-2
l:J CONSTITUINTE OENISAR ARNE;u;~

!MEfIDA WDIf10lJIVA m

EMENDA lP17393-1 '"u. ~

(I CONSTITUINTE DENlSAR ARl'iEIRO

,.,,- Tu.o"UtT,rlc.~l.

r.r------ pull.l .../ccw.. ll./IIAC......io

EMENDA lP17391-4
l:J CONSTITUINTE DENISAR ARN~~~O

o Capítulo VI do Títula IV do Projeto contém as normas

básicas para a regionalização da política de\ desenvolvimento. Seu o!:!.
jetivo eerrt.r-a I é o-expresso em numerosas passagens do Projeto, quall
seja. a redução das disparidades eccnõeuces e sociais existentes en_

tre as diferentes regiões brasileiras.

A concepção do erojeto é de que as leis de criação das

chamadas Regiões de Desenvolvimento sejam homologadas pelos Estados

lnteres~ados, que participarão dos órgãos gestores respect rvcs , Ao

aeeno tempo, esatabelece os fundamentos para o surqíwento de Areas

Metropolitanas e Microrregiões.

A Emenda uniformiza a terminologia e procura Slstemat!.
zar a proposta, de maneira a envolver, em coacromãssce solJ.dários, 6.

União, os Estados e Municípios na formação e sustentação daquelas ne

9iões. O Distrito Federal é equiparado aos Estados. Das Regiões de:

vem participar, 19U1é!lmente, os Territórios r ederars ,

A solidariedade buscado nani f'e s ta-se

a - no processo de cr raçãc das Regiões que I sendo fei

ta em lei federal. todavia depende de homologação estadual,

b - na destinação de recursos estaduais provenientes de

fundos federais transferidos, além de receitas próprias, obngando a

União a contrapartida de valor dup,L1cadO" •

c - na Inteqraçãc dos Conselhos neqfcnars I pela forma

que será delimitada em lei complementar

Numa visão mais abrangente, propõe a Emenda que essa

mesma leI defina as bases do zoneamento eccnõeucc nae a ona L, para ar.!.

entaçãc das ações de Governo e a iodução do setor pr-rvaco , no espaço

geoeconõnico e social brasileiro Do mesmo passo, e em ccnsequênc í a ,
o sistema nacional de planejamento integrado incorporará, obrigato _

r.teeente , as Rêgiões de Desenvolvimento. O que se visa é Que as pol!
ticas eccnômícas e sociais sejam, efetivamente, reqronaf i aadas

Regiões de Oesenvolvimento são, por definição, as ca -

~ rentes, as situadas abaixo das médias nacionais em termos de condi 

çl:ies de vida. Da! que somente os Estados situados nessas áreas, nas

todos eles, possam COMpor Regiões de DesenvolV1mento A generaliza 

ção indiscriminada do 1nstrurnento 1nvalidaria qualquer poUt1ca con

sequente de desenvolvimento espec1alnente diferenciada.

Similarmente, a Emenda dispõe sobre a cr1ação. pelos Es
tados, de Regiões Metropolitanas e Microrregiões. Sugere-se que es_
sas entidades intraestaduais sigam o modelo federal, no que respeita

ao processo de cnação, repartição de Fundos, administração e d~mais

características. I aturalmente. prevê-se as adaptações ou "reduções"
inevitáveis. implícitas na passagem do plano federal para O estadual,
Ou deste para o municipal. Ao mesmo tempo, é óbvio, devem ser respe.!.

tadas as peculiaridades locais.

As regiões, COMO desenhadas na Emenda, ademalS dos re

c..srsos públicos (orçamentários e outros), previstos no texto, deve 

rl10 usufruir de incentivos e seus resultados. Não apenas de lncenti-

vos fiscais, sobre os quais o Brasil tem experiência acumulada A

proposta é no sentido de que estes sejam reformulados, a partir da

própria experiência. Deixariam, pois. de constituir opção dos contrl

buintes que deles se beneficiaria"!. passando o seu produto a alimen

tar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. E:ste. por sua vez,

alimentará os Fundos Rçgionais especificas, mediante criténos de r~

partição idênticos aos adotados para repart!çl:lo dos rundos de Part!_

cipaç~o entre Estados e Municípios.

Art. 74 _ Par,? financiamento dos programas das RegUles
de Desenvolvimento a Lei Complementar prevista no ar

tigo 71 definirá as deduções dCJ imposto sobre e- renda

e proventos de qualquer natureza, e de ou.tros tribu

tos, devidos por pessoas físicas e jurídicas, em todo

o território nacional, cujo produto constituirá o Fu!!.

do Nacional de Desenvolvimento Regional

Parágrafo t:lnlco - O Fundo Nacional a que se refere e~

te artigo será automaticamente distribuldo e transfe

rido às diversas Regiões de uesenvotv imentc , com ob

servância de critérios idênticos aos definidos

ítem lU, do art. 71. para aplicação direta pelos ôr-,

gllos regionais respectivos.

Por outro lado. prevê a Emenda novas modalidades de in

centivos, incidentes diretamente sobre os componentes de custos e a

formação de preços. Assim será possível diminuir as desvantagens 10

cacionais, não apenas em termos de investimentos reprodutivos mas tam

bém, diretamente. em termos de melhoria dos padrões de vida das pop,!:!
lar;l:ies regionais. A experiência brasileira, de décadas. de i9ualiza

çfto dos preços dos derivados de petróleo e, mais recentemente, as de

tarifas de energia elétrica. mostram que o modelo é faclivel.

No campo tributário, a inovação é a introdução da aHe!.

nativa do diferimento do recolhimento de impostos, em lugar de sua
dispensa ou isenção, o que se pode revelar socialmente mais vantajo_

SO em certas situações

Todos os esquemas de ação indicados na Emenda são coE!.

pativeis com a organização social e politJ.ca do pais. constante dos

demais Títulos e Capitulos do Projeto da Constituição. Ajustam-se pe!.

feitamente às tradições sociais e políticas n~cionais. E, naquilo em

que introduzem novas atitudes, beneficiam-se tanto d'l experiênc1a br~

slleira acumUlada, evitando a repetição de er~OS li distorções, como

da prática de outros paises de estrutura socIe.1 e econômica semelhan

te à do Brasil.

Estamos convencidos de que o trabalho de promoção de
justiça social, presente em numerosas passagens do Projeto. somente

Art. 73 .. As leis federais de crIação de Regiões de

Desenvolvimento es tabefecerãc os incentivos tendentes
à melhoria dos padrões de vida de suas populações e a
garantir a competitividade dos seus sistemas produti
vos.
Parágrafo ünrcc _ Os incentivos compreenderão I entre
outras medidas, as seguintes:

I _ redução, tendente à equalização em to

do o territ6rip nacional, de tarifas, fretes, taxas de
seguros e outros itens de despesas de investimentos e
componentes de preços; ~

II _ isenções e reduções ou di ferimento te,!!!,
porário, de tributos devidos a União, aos Estados e
aos Munic!pios , incidentes sobre os residentes e ope
rações na Região e os ecoreeocnnentcs regionais pr a.o

l'itários
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JUSTIF I CAÇ~O

Plenário da Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA ADITIVA

Sabe-se, por outro lado. que é dos mais polêmicos o tema "
Sistema de governo" E dos mais importantes. Porque diz respe í to ao
arcabouço estrutural do Estado. Diferente, por e/emplo, da qceatãc do

mandato presidencial, pautado por meros e episodicos interesses pu LI-,

Ucos imediatos. Aquele não. O adequado sistema de governo condiz com

as necessidades da uma direçi!o eficaz dos neg6cios pol!tico~adminis_

trativos do País. Deve ser, por isso mesmo, forte Aliçerçado na von
tade popular Respaldado por ela E com ela. vontade popular. dividI
da a responsabilidade pela adoção do governo que se quer -

O parlamentarismo aparece como o sistema de muitos adeptos
nesta Assembléia. Mas caminha-se, a passos largos, para a institucio
nall:ação desse sistema somente ap6s o Governo do Presidente Sarney.

Nesse sentido, havemos de convir, trata-se de medida sábia. pois é
preciso certo prazo para adaptação da máquina burocrática ao novo~ mo
do de governar. -

Se for assim - e aqui não podemos deixar de abordar as
dificuldades políticas - restarão .dois anos, talvez. ao Presidente
para - se quiser - lançar seus es forças na direção do desmereci

mento do parlamentarismo como sistema de governo. A essa altura. já
estará dissolvida a Assembléia Constituinte, hoje inteiramente volta
da, como caixa de ressonância das aspirações populares, ao trabalho
de construçl1o da nova estrutura estatal. Será di ferente o ãnimo dos

Deputados e Senadores quando se desvestirem da condição constituinte.
E até mesmo o seu poder político estará. obviamente, reduzido.

Some-se a isto tudo, o provável engajamento dos governado
res de Estado, sab1.damente presidencialistas. na campanha contra u ~
parlamentarismo.

Este quadro, assim descrito - e intu!vel - levará h i
nevitável convocação, mais tarde, de plebiscito para que o povo dig;

qual siStema prefere. O empenho natural e legítfmo dessas autoridades
e os fatos descritos acaba r ão por fazer prevalecer o Presidencialismo

, Isto ocorrendo, teremos a #inflrmac1:l0 dos trabalhos da Con.§.

tltuinté. cr rcunatâncfe indesejada por todos que nela se esforçam.
Bem por isso, convém que a Constituinte tome a dianteira

Que ereç-nc exercício soberano de suas funções, promulgue a Constitu!
çãc para entrar em vaqnr imediatamente mas submeta a uma ccncnção a

vigência do sistema de governo' a apro....ação popular
A ConstituInte não estará abrindo mão de suas prerrogati-

vaso Ao contrário, estará revelando a sua supremacia ao conferir a
quem lhe deu poder a possibilidade da manifestação direta sobre o ma51

no tema de que se cuida.

A fórmula há de ser esta: por meio de disposição transit6
ria na própria Constituição Não é o caso de utllizaç:!o da norma re
gimental permissiva da regulação da consulta plebiscitária I: que o

preceito regimental se destina a audiência popular antes da promulgal7
ção do Texto Magno. O que se quer li a consulta posterior à promulga
ção Ou seja: a Constituição é promulga.da e entra em "igor. Apenas o
sistema de governo é que, como ressaltado. penderá de ccndjçãc ,

Anoto, repetindo, a conveniência de Q' regime, se parlame!!
tar, vigorar apenas para o pr6ximo mandato. I: preciso prazo para a
daptar ao novo sistema a máquina burocrática.

Um ou outro. se desejamos o pa r Lanerrta r Lsmn ou se optarmos

pelo presidencialismo. haverá de ser suficientemente robusto e respa.!.

dado para que possamos alcançar o intento de ticdos e instituições sól!

das e duradouras.
Este é lJ1l primeiro passo Cabe à Conste.ltuinte dá-lo.

Acrescente-se um artigo, às Disposições Transitórias, do
Porjeto ,de Constituição. com a seguinte redaç1:lo) &1A.d.c. c..~b.L/I-

Almeja-se que os trahalhos da Constituinte sejam r í.readcs ,

Nunca infirmados.
Deseja-se. tamhém, que o novo texto seja promulgado sem dS

longa

"ARt. - O sistema de governo it'stltutdo nesta
Constituição será submetido a re reren.,

do popular, mediante voto negativo ou afirmati
vo, no prazo de 90 dias contados de sua promul_

gação.

Parágrafo único: O sistema de governo aprovado,
se parlamentarista, vigorará a

partir da eleição do pr6ximo Presidente da Rep,Q
blica ..

EHENOA ADITIVA

Plenário da Assembléia Nacional Constituinte

Acrescente-se um artigo às Disposições Transit6rias, do

Projeto de Consti ttnçãc , ~om a seguinte redaçãoi O'tACÍe.. UôlI~

"Art. _ No prazo de cento e vinte dias contados

da promulgação desta Constituição. o P,2

der Executivo, ouvidos os segmentos interessados,
remeterá ao Congresso Nacional projeto de lei

processual trabalhista. 11

EMENDA lP17407-4 '"-·-------'1 r.r·P··M"o"s----'t:Constituinte MICHEL TEMER . C- ~J
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Suprima-se do Art 14, Capítulo 11 os itens
IV, VI, X, YII. XVIII, YXUI e x.xVI

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTlf"ICATIVA

'U1DO.,.. "I(..~;:. _

Consideramos c autor desse Ar t 1[" com todo
respeito ao seu desejo de dar ao t r aba Dvado r oone s t Lco mais
algumas garantias, o total descconecment.c da realidade bras.!.

leira e mundial Quere:' equiparar o t r aba Lnadc r ccoes t acc a

um trabalhador urbano de fábrica, e não estar dentro de uma '
realidade atual e futura

Suprima-se o item XXVII" do Art. 13, Capít!:!.

lo I!- do PorJeto da Constituição

JUSTIF"ICA_TIVA-

'LlK •• U11cDK' •• 1....lu.c.~, •••• - _

Suprima-se o i tem "XXXI" do Art 1:3, Capít!:!.
lo 11 do Projeto da Constituição

\

Art 54 - •

Consideramos Que devera constar neste item o
aditivo de ordenacão do Território, já que' o mesmo é da campo 
t ênc ra da União

JUSTIFICATIVA

X - estabelecer políticas ser e as e setoriais,
bem como elaborar e executar planos oecrcoe i s
e regionais, de ordenação do Tert'itório de
desenvolvimento econõnfco e sccrar

Consideramos que a mcoer-u aeção t ecno lcç i ce

ou evtcmaçãc empregada hoje nas grandes enp r e s as , não é para

retirar vantagens adquiridas legalmente pelos seus emprega 
dos e, sim, para diminuir seus cus t cs As escor t ecões bru s í -,

leiras em navios br-as aLeLrc s es t êo quas-e mvt eve í s exa t amen

te porque leis arce rcas como as que desejam introduzir na N,2

ve Constituição, mantendo d.í re i t.os adqu í r adc s , esta nos ti

rando do mercado competitivo Io ce rnac rone.t Embora os gU1n 
cas tes dos portos tenham se moderru zauo e os navios t anbem ,
permitindo uma menor tripulação e um menor número de portua
rios para movimentação de cargas, os "direitos adqu Lr r dc s"

estão obstaculizando o nosso progresso

EMENDA ADITIVA

Inclua-se 1'10 Projeto da Constituição no Art

54. item "X", Capítulo rr o seguinte

EMENDA SUPRESSIVA

l" PLENARIO

eMENDA SUPRESSIVA

r.r----------~ TUtDIN.......;.D' _

EMENDA lP17403·1
l" CONSTITUINTE OEN!SAR ARNEIRO

f'J PLENARIO

l" PLENARIO

EMENDA lP17404·0
('J CONSTITUINTE OENISAR ARNEIRO

EMENDA lP17405·8
l" CONSTITUINTE OENISAR ARNEIRO

r.r---------- "' .."...e"....·-----------

er;~;~~·/RJ

57~'i)J8i

r;;~~;~J

cr»i~'~~

pr;;:~';':J

fl»i'~;;J
TtITDI• ., •• ,''''.ÇOD. ---,

'mcrua-se no Projeto da Constituição no ar t

54, item "XII", Capítulo 11, letra "b",
seguinte'

Art. 54 

XI! - •
a) - •

b) os serviços a tns t.a i ecões de energia elO'
trica no âMbito interestadual e o aor cve ...ta 
mento energético dos cursos d' eqca jJeTI encan

tes a União, podendo, a eesna , oef eqa, 3'"0$ E!
tados, Municípios ou enp r e sas p r rv ada s ara s f 

leiras a sua cxccucêc e exp Lor aç ãn

JUSTIFICATIVA

A integração dos meios de transporte num sistema unificado

e de toda conveniência para as estruturas de produção do País.

Evitando superposições, conflitos de jurisdição ou prene tc-,

ria, a regência centralizada, num Conselho Intermodal, auxilia r a

Ministerio Civil competente a atingir o objetivo maior de circulação

econômica com otimização de custos
O segundo ponto fulcral da emenda e a ascenção social hum.!

na designada à massa trabalhadora, que passará à exploração direta da
navegação comercial, atraves Instituto d Propriedade Social Auto-

-Gerida. um avanço social se atual rd1nação e exclusão assa-

lariadas, e na dJre ão de uma so iedad m 1s nova

zer com dinheiros próprios o atendimento das necessidades de cap!

tal de trabalho e, até, de inversões a médio prazo, é swnamente sa

lutar, contribuindo para aumentar a saudável competição da iniciat!
va privada.

Quanto ao aperfeicoamento do distributivismo, que se faz ve~

tibular, nesta Emenda, desnecessário Justificar: a Riqueza é um bem

que o Estado deve proteger e colocar ao alcance de mais e mais ci
dadãos.

A Lei .. por fim, encontrará os mecanismos prôprios para as
segurar a partici!;lação do Estado, seja no capital votante, seja em

outros tipos de ações, debêntures converti.veis ou partes beneflcl§.

rias. E determinara. igualmente, a constituição do fundo de capit~

lização dos trabalhadores, sua gestão democrática e a auferição dos

benefIcios em prol da elevação equidosa de status dos diversos age,!!

tes econômicos da produção de transportes.

Quando partimos para um regime abe r tc e capi
talista, mas que na realidade falta capital à União para roal.!
zar todos os anse í cs da nossa população, e neces s c r f c que: ai a
tenha poderes Constitucionais para delegar aos Estados e 'Iuoi

c íp tcs ou empresas privadas brasileiras a condição de Irwva ta

ção de nevas hidrelétricas

JUSTIFICATIVA

Art. J14 .. O Sistema fnternooe t de Transportes, por sua es

sencialidade para a vida econômica e as relações sociais da País, se

rá gerenciado pelo Estado. que cccerã, inclusive, explorá-lo no todo

ou em parte.
"§ 19 _ Haverá, em cada subsistema de vias e meios de trans

~Otte, uma agência única, federal e civil, que gerenciará, de modo in

teqradc , as atuais funções de planejamento, exploração. controle e

fiscalização
§ 2ll _ Cada moda1 _ transporte marítimo, fluviario, aereo e

3.nft"aestrutura ccr tuãr te , será operado por uma empresa comuni-

t.arj a-cccpere t Ivade , sob regime econômico de propriedade social auto

gerida
§ 311 _ O transporte de massa, intra-urbano ou mterurbenc ,

será integrado, sob exploração do Município ou dos Estados interess!

dos, ressavalda a criação de empresa comuru t.ér Ia-ccccer-e t rvaoa

nlENOA ADITIVA

f'J PLENARIO

EMENDA lP17400-7
f'J CONSTITUINTE OENISAR ARNEIRO

EMENDA lP17401·5
~NSTITUIIHE DENIsnR ARN~~~~O

EMENDA 'lP17399·0 "....' ----,
tJ CONSTITUINTE DIRCEU CARNEIRO

JUSTIFICACAO

EMENDA SUPRESSIVA

suprima-se do item "XXV" do Art 13, Capít.!:!
lo I! do Projeto da constituição

JUSTIFICATTVA

Num Pais éarente de e@?rego, jal"l;:l.is Ul"\>1 CO(l!'.

tituiçdo podera proibir qualquer atividade ccn-e rc Ia I qui' ve

nha oferecer emprego

JUSTIFICATIVA

Consideramos que este item deverá ser regul!.
mentado por Lei ordinária, já que no mínimo falta UM item que
é importante, qual seja o número de empregados na enpres a Não

é possivel que médias empresas com 20, 30 ou ate 50 funciona

rios sejam obrigadas a manter creches e ore-esccjas , o Que i!!,

viabilizaria o seu funcionamento.

A necessidade urgente de sistematização das câmaras proce.2,
suais trabalhistas se faz sentir, 'de maneira profunda, por todos qua.!!

tos miUtam no uruver-ec de aplicação de direito do trabalho. JuÍZes,

advogados e membros do Ministé~lo Público.
A pobreza de normas processuais trabalhistas constitui a

fonte principal da crise que assola oi Justiça do Trabalho, rmpcncc-ae

O urgente e inadiável discipl!namento da matéria ~

Por essas e outras raaões , em atenção às justas solicita

ções do Sindicato dos Advogados de São Paulo. Ordem dos Advogados do
Brasll- eeccãc S Paulo. Associação dos Advogados Trabalhistas de São
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Paulo e Associação dos Magistrados da Justiça' do Trabalho - 21 Re9iãO,\
pecpcecs a inserção de dispositivo constitucl'ona:1 expresso a respeito
dessa importante matéria.

§ 11 - Nos litígios mternecfcnars o pais atende

rá a acordos de arbitragem de âmbito geral, amplo, obrigató 

rio. internacional

JUSTIFICAÇAO

art. 44 - parágrafo 21:1:
Do f OVO

DA OEFB6ORIA~

Não ficou configurado nesta Constituição a arbI -,
tragem de demanda lnternacional cnvo.l venc o Brasil. Este na 

rá~rafo visa suprir a ausencia de dispositivo capaz de dl.sci_

plinar a questões de ordem internacional.

JUSTIFICATIVA

Modiflq>Je-se a parágrafo 2t! no sentlCSo de que o pree-cbteentc de tal

carga nã) oeveeía ser da coeoetêocta exclusiva do cong:esso,tornando-o Ul1 cargo

es'senc1almsnte polItico Seria conveniente cn estudo sobre a votação, feita pelo
Congresso,mas de erere-tcs acontadas e:n lista sêxtupla eteccrace pelo órgão repr~

sentativo da classe onda os nestes são inscritos para o exercício da crcrrssão.

EMENDA lP17413.9
f'l JoM OA "ATA

p=-P;:t·~

rv'~ã7ã7J

Suprima-se o inC1SO XVII, do artigo 132, do Projeto de

Constituiç:1o da ComlSS~O de Sisternatizaç<io, que diz:

"Proibiç!o de serviço ext.r-acrdinér-m, salvo os casos de

eeeraêncre ou de força matcr com r-emuner-ação en dobro";

E~ENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 13, INCISO XVII

=- "m" ...;....,.- -,

r;r-.,----_.u•••'P/ CU 'n iG/ . u.....'".G ...,

EMENDA lP17416-3
PJ JOAO DA MATA

r=~;~"~

[Ç/';a;;J""'-'~""''''.''.''''-------,t: PLENARtO

T!tu1o V - Do0rgsn1zaçli0 dos poderes • slstem de gomm
CllpItulo I - Do tegl.slativo

5eçlio IX - Do f1tcall.zaçlo fJnn:eIro. <lrÇllOe1túla. operac1rn1l • petr_

1~1- IGI ·131
- Inclu1r oos art1gJs-w-e"iot& e Ir) por.Sgrato lll! Ó) atUgo~ D cxpressIo -ris
~=~. -

Ao~
- Incluir m b1ciso III do art1oo~.~ "lllJd.\teria ccntál>U".

r;r- .,"'Ul.,o'.~WUlo/101.0t01I11o ...,

r,r----------,Ul0/.0'"....~;1a=====~_:===l!':::~

.:JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 360 E SEU PARI!iGRAFO ÚNICO
JUSTIFICAÇ~O

Suprima-se o Art 360 e seu parágrafo único
do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, que
diz·

A vedaçaQ contfda no Inciso que se pretende supnmTr oerece-:
nos chocar-se com os interesses tanto dos trabalhadores quant6 de empregadores,

haja vista que o trabalho suplementar é, em mntcs casos. lmperioso para a sobre

vtvêncre de determinada atlvldade eccnõenca e, em ccnseeuêncta, a manutenç<io da

oferta de emprego•

Por outro lado. impõem-se observar, dentro da reahdade na

cional que, em mn tcs casos, decorre de convenções e acordos coletivos de traba
lho o pagamento de horas exrrecedtnér-ies com percentuais superiores ao estebete-
cido na leglslaç!o vlgente •

Dê-se ao Artigo 384 do Projeto de Constituiçllo

d'o Relator da Comissão de sIstefllatizaça:o, a seguinte redação:

Art. 384 - As empresas comerciais e industriais
eâc obrIgadas a manter. em eeeperaçãc , escolas de - aprendizagem

para menores e cursos de qualificação e aperfeiçoamento para

seus trabalhadores.

Parágrafo úntcc _ Excluem-se das disposições

t1esta Constituição referentes a contrIbuIções socIais, para to

dos 05 efeitos, as contribuições fixadas em lei para manutençã~

dr;l sistema de educação para o trabalho. de que trata este art.!.
go,

EMENDA MOOIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 384

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

tr;;;~""~

fÇj'o01J
EMENDA MODIFICATIVA

OISPOSITIVO EMENDADO. ART 336

JUSTIFICAÇA:o

Este artigo vem preocupando vivamente todos

quantos contribuem para as entidades de previdência privada, ao

longo de toda vida funcional e delas esperam a justa retribui

ção , quer pelo direito adquiri0, quer pela própria partlcipaçã;

através de contribuições, não raro dada à custa de muitos sacrI
fícios. -

Comporta escferecer que a inclusão do citado
texto na Carta Magna decerto inviabillzará aquelas entidades

as quaf s carregam em seu bojo objetivos eeunentemente sccaa í s

Art. 360 - A particlpaçiio dos 6rgãos e empre
sas estatais no custeio de planos de previdência supletiva par-;

seus servidores e empregados não poderá exceder o nontante de
contrIbuiç~o dos respectivos beneficiários.

Parágrafo Único - O disposto neste artigo apll
ca-se à previdência parlamentar. -

PJ PLENÁRIO

EMENDA lP17414-7
ê' JMo OA MATA

JUSTIFICATIVA

o conteúdo das allneas "d"."e"."f","g"."h","i" e "1" é matéria do ãmbito de le
gislaç:1o crdmãri a, não cabendo o seu df sc rp l tnamentu pelo texto cens.t t tuc tona'l

Por outro lado, a matéria contida na alfnea "p'' (poder normativo da JUstlça do

Trabalho) deve ser deslocada para o capitulo que trata do Poder JUdlClário Al~m

disso, a alfnea "q'' fere o drrettc de liberdade inerente à l tvre mtcf atnva nêc
se coadunando com os prfnctptos contidos neste projeto

A 1nclU$Io dof~ ccntál>U "",ua o paler de f1ocal.1za;Oo • ter
na -.1s et1c1U'1te o ladto do CaltroJ.e • ser c:r.ereldopela ante da eeosee,

tb ert. U5 • escolte tbs Mf.rtbUos do TrJb.r.al de Contas da ltdIo de

• atentar, ~. para seus~~.

Suprfmam.se do incf:o IV do artlgo 17 do Projeto de constitufçio. as alíneas "d",

·e·."f.....g ... "h ..... f"... l"."p" e "q",

aENDA SUPRESSrVA

DISPOSITIVOS EMENOADOS: Art 17. inciso IV. alíneas "d".ue" . "f u. "9". "h". "1" . " I".
.p" e "q",

r;-r----------TUIO/...."tlCa.;14--------------,

EMENDA lP17409-1
(!I crHSTl11JIllTE TITO OlSlA

JUSTIFICATIVA

"São privativas de brasileiros natos as candidaturas aos cargos de
Presidente e Vice-Presidente da RepÚbllca, Governador e Vice-Governador de Esta

do, Prefeito e V1ce-Prefeito, bem CCfIlO para Presidente do Senado da Repúbllca,

da Câmara Federal, das Asserrbléia Législativas dos Estados e do Distrito Fede _

ra1 e das Câtnaras l4Jnicipais".

Esses cargos são por demasia importantes para serem exercidos Por
estrangeiros, ainda que naturalizados, tendo em vista que haveria o risco de
abuso do poder econômico de outros países. Quanto aos Presidentes de Câmaras e

Assenbléias, lertramos que ao substitutos eventuais dos chefes de executivo~

Relativamente aos prefeitos, lerrb=a-se q.Je há un núooro consiaerâ 

vel de cidad:!s no Brasil, q-..Je por s.Js inl:Io:tância econô-llica, estão a merecer o
R5'll:I tratMCnto.

G:'~:;;;J

r~7;;;;!

EMENDA SUP~ESSIVA

.~I• .,."'/eG~ ...1G/.U.<O..,... 1G ...,

Suprima-se õ inciso XI

t' PLENARIO

JUSTIFICACJ!iO

Essa obrigaç~a, em termas quase equIvalentes

vem figurando nas Constituições de 1946 e 1967, bem como na

Emenda Constitucional de 1969. Mas em nenhuma delas consta esse

apêndice, capaz de suscitar dúvidas e criar problemas futuros,

assim expresso: "com a cooperação do PodFJ: Público, com assoe.!.!,
ções empresariais e com sindicatos". -

Financeiramente, assoflações enpreserIars e
s.indicatos não oferecem condições d aze r aportes de. recursos

no SENAI e ao SENAC para este rea arem s seus objetivos, que

estão ImplIci tos na obrlgaça de empresas omerciais e indus

tr·lais asse urarem a rendiz em s seus emcr gados menor:es. -

Quanto li cooperação do Poder Público, é bem sa
bido que nêc entra nos orçamentos anuais do SENAI e do SEf.lAC ~

bem como do SESI e do SESC, nenhuma participação financeira pró

pr!a da UnIão,.sendo aquelas entidades; até O pres·ente. gerida;

como empresas privadas, embora sujeitas a terem seus orçamentos

aprovados pela Secretaria de Planejamento da PresIdência da Re

• pública e -suas prestações de contas anuais submetidas ao Trib~
na! de Contas da União. -

EMENDA lP17418-0
fJ DEPUTADO "AURO "tRANOA

Se a constituiç:1o mantém esses serVlços. segurêlllente mantém

suas fontes atua1s de recurso, que são contnbulções e safáno-educaç1!o. Como o

artigo 336 prevê a lmposSlbllidade de cobrança de contribtnções como essas (cal
cu.ladas que s:1o sobre a folha de pagamento), fica eVldente a contradlç<io entre

ele e os artlgos 383 e 384 citados.

Ora, existem hoje ccnhecrdcs e etrceaes mecamsmcs de pr-eme
ção da Educação fundamental (seta-tc-eeuceçzc) e de formação proflssional (Contrl

butções para o SENAI e SENAC), cujos recursos são cbt idcs mediante contnbuições
calculadas com base na folha de pagamento

JUSTIFICAfiÃD

o Art. 335, na r-edação atual, proibe a ubllZaç~o da folha

de pagall'ento como base de cálculo de qualquer tr-ibuto, ess tm como de qualquer
contribuição nãc destinada à Segurldade Social

"Art. 335 ~ A folha de salér-tcs e base exctus tve da S€:gun

dade SOCIal e sobre ela não poderá incrdu- qualquer outro tributo ou ccntr-ibar

çâo, salvo se para atender às flnalldades preVJstas no ar-es 383 e 384 desta
ConstltulÇão"

Dê-se ao artigo 336 do Projeto de ConstltUlç<!.O do Relator
da Com1SsJo de SistematizaçJo a seguInte redaçJo·

Como essas contrlbulções n!o podem ser ldentificadas, em

·sua totalldade, com contribuições tf.estlnadas à SegundcRJe SOCIal, confOrme defini

ç:l.o constante do artlgo 333, torna-se neces,}ário modificar a redaç:1o do art. 336,
para que este n:1o as venha extmguir

O fundamento para a mod1f1cação da redação é o de que o Pro

jeto, nos seus artlgos 383 e 384, assegura a continuldade do ensino gratU1to dos

empregados, fazendo menção expressa ao sal,klo.educaç:1o, aSSlm como assegura a
"capacitaç!o proflssional dos trabalhadores. inclusive aprendizagem dos menores",
O que é felto atualmente Vla SENAI e SENAC.

~::;~.~

[Ç/~;7;J

Artigo 27 - ítem 3 - letra "b":

EJ.ENDA ADITIVA

TítUlo II - Dos Direitos e Liberdades Fundamentais

Passa a ter a seguinte redaçiio:

f:J f'l.ENAAIO

EMENDA lP17410-4
êJ· CONSTITUINTE TITO COSTA

Há necessidade, portanto, de compatibihzar eSSE!s três ar

tlgOS, o que se faz com a r'edaç<io sugenda para o artlgo 336 como aClma exposto.

"JUSTIF'ICACAO

E que emenda anteriormente feI,ta ao artigo 12 eliminou

o correlato inciso F' do citado artigo.

EJoEN)A M:OIFICATlVA
PtENl-1RIO

r'oT.I.~""'.~.G

EMENDA lP17419-8
tJ OEPUTAOO ,t'AURO "'RANOA

tJ PLENARto

Título II _ Dos Direitos e Liberdades Fundamentais EHE~OA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO : § 11 00 ARTIGO 236

r,r---------- G/ ;..
EMENDA SUBSTITUTIVA

ArtIgo. 27 - item l_letra "d ll
:

Esta redação está conflitante cem a do attldo 42:" justifica-se dizen

do qJe o artigo 42 dá plenos direitos políticos aos militares, ge~rlcamente, ao

passo que o art. 27 _ item l_letra "d" excetua os eonscritos e dá aos milltares

apenas o direito de alistamento.

Inclua-se no Artigo 236 do projeto de Constitui 

ção do Relator Bernardo Cabral, o seguinte Parágrafo 11:

Art. 236 - •••••••••

O artigo 97 passa a ter a seguinte redação:

Art. 97- A Câmara Federal compõe-se de até quatrõcentos e oitenta

e sete representantes do povo, eleitos. dentre cidadãos naiores de

vinte e um anos e no exercício dos direitos polltlcos. através do
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JU5TIF'ICAÇAD

o texto original deixou de incluir a expressão "jurí

dicas" Quando traz no .seu bOJO a expressão "bélicas" já coloca um
estado de beligerância, enquanto que as condições a serem preserva

das são as de garantias I que no caso a expressão "militares" melhor

determina.

EMENDA SUBSTITUTIVA
F

EMENDA lP17429·5
l: DEpmAno MAnRO MIRANDA

Suprimam-se o artigo lol e seus incisos

JUSTIFICAÇAO

o presente artigo e seus incisos passam a integrar

inciso do art. 7fl e suas alíneas

EMENDA SUPRESS!VA

EMENDA lP17423·6
fi DEPUTADO MAURO MIRANOA

~LulA'.I •• M'"'lo/•• I •• M'..lo

fi PLENARIO

voto direto, secreto, proporcional em cada Estado, Terrltouo e no
Distrito Federal, na forma que a lei estabelece

A Instituição do voto distrital misto, na atual conjuntura brasilei
ra e numa vIsão panorâmica da Constituição que se pretende elaborar,
viria a constituIr-se numa discriminação para cc'n as pequenas comum

dades, e ainda mais, seria a el1mlnação da participação da mInu r La ,
propiciando dessa rarma a ditadura da maioria. Por outro lado, seria
um fato gerador da prepotência do poder econômico

A tradIção brasileira e de a maioridade absoluta se dar com a idade
de 21 anos, sendo assim, embora possa votar, o cidadão com 18 anos
tem uma maioridade relativa, o que o impos;ibillta do exarcIc t o do
mandato para a Câmara Federal.

Além do mais, o desempenho da função legislativa federal deve exigir

do cidadão conhecimentos e formação cultural le intelect-ual, dos

quais não dispõe I pelo pr op r i o tempo de vida, o indivíduo com apenas
dezoi to anos

JUSTIFICAC.aO

Substitua-se a palavra "tarefas" por "deveres"

JUSTIF ICAÇAO

f: PLENtlRID

f!PM~.~''':J

[DUJ~~7ã7l

p:r;~.~'~':J

1§J~~7;J
'U'OI.us~to

Emenda Aditiva ao capitulo Il a pc Lí t Ica Agricola, Fundiária e
da Reforma Agrária, do Projeto de ccns t í turçãc

JUSTIFICACAO

A palavra "tarefa" diz mais em relação ao trabalho a se:

desenvolvido, enquanto Que "dever" estabelece obrigação

JUSTIFICACM

A criação do Fundo Nacional de Reforma Agrária com dotação

orçamentaria própria permite que se pense objetivamente na impl~

mentação do Programa de Reforma Agrária •

fi PLENARIO

Art (.) Será constituido o Fundo Nacional da Reforma Agrária,

com dotação mínima de 5% (cinco por cento) da rece í ta prevista no
Orçamento da União.

f:J PLENARIO

EMENDA lP17431·7
('l CONSTITUINTE RAQUEL CAPIBERIBE

EMENDA lP17430·9
['J RAQUEL CAPIBERIBE

rr;~~;;;]

tçi';;z;;::J

\

EMENDA SUPRESSIVA

•U ••• ,./Co....IOI•• ICO.,..lo ,

f:J PLENtlRIO

.u.O,..........l4io' --,
EMENDA SUBSTITUTIVA

&h...§!

JUSTIFICATIVA

A participação do povo no sistema representativo se opera
através da eleição de seus representantes, os quais formulam as de

cisões nacionais Assim o Estado deve assegurar a democracia pol!ti
ca e econômica atravé~ de sua Constituição e de suas leis, as qU;!S
são elaboradas por mandato de representação popular.

o inciso II do art 62 passa a ter a seguinte redação

lI- Assegurar a democracia política e eccnõarca e fazer res
peitar a Constituição e as Leis•.

EMENDA lP17424·4
ê'DEPUTADO MAURO ~ltRANDA

EMENDA lP17425·2
tJ DEPUTADO MAURO HIRANDA

r,r------~LI ...'0/c ... ".lo/l.I.0.....l0.......-------,

A presente emenda visa a coibir a imposição do distrito
mãe sobre as populações dos distritos cem capacidade de sobrevive"
eia própria I mantendo assim O equilíbrio dos direitos. -

EMENDA SUBSTITUTIVA

ARTIGO 49

O § 4? do art. 49 passa a ter a seguinte redação

§ 4" - A cr.taçãc , a incorporação I a rusãc e o dasmemb r a-,
mento de municípios obedecer-ão requisitos previstos nas ccns t Ltuf-,
ções estaduais, sendo contudo indispensavel a ccnsin ta plebiscitá_
ri.a às populações das áreas afetadas.

PJ PLENARIO

EMENDA lP17420·1
tJ DEPUTADO "AURO "IRA"OA

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICAÇAQ

Suprimam~se o artigo 92 e seus incIsos

o presente artigo e seus incisos, com redação dí rerc nte ,

passam a integrar Inciso do artigo 72 e suas alíneas.

--EMENDA ADITIVA -e::.11 ff

""' '"Inclua-se no Capítulo II - Da Pol!tica Agrícola, Fundi-
ária e da Reforma Agrár~a o seguinte dispositivo:

JUSTIFICAÇA:O

Art. ( .,)- Durante a execução da ae rcrea Agrária ficam

suspensas todas as ações de despejos e rein
tegração de posse contra arrendatários, par
ceiros I posseiros e outros trabalhadores que
mantenham relações de produção com o ti tu

lar do dcmrmc da gleba, aanoa que indireta_
mente,r;~;;~;=]

fÇj'.~;;;J

JUST!FICAÇJlD

Suprima-se o art 68 com os paragrafos e Inca.scs do Projeto

PJ PLENARIO

o 6rgão que se pretende criar virá constituir uma dupli
cidade com as Câmaras Municipais, fato que, por certo I gerará con

flitos.
Em vez de auxillar a administração pública municipal,

imperrara de vez

F~~~~o=]

(EJ'~'07JtJ PLEN(\RIO

EMENDA lP17422·8
tI DEPUTADO MAURO MIRANDA

'."01,..,..", •• ;10

Emenda Substitutiva EMENDA SUPRESSIVA
A suspençãc dos despejos objetiva resguardar o direito

dos agricultores Que mantenham a posse translt6na da terra alheia

TI ..ol.u ..,r~&;I.

JUSTIFICACAD

rr;~~;":J

ts"P'~'7EJ

P=-~~~;:J

~;Jã7J

CONSTITUINTE RAQUEL CAPIBERIBE

PLENARIO

EMENDA SUBSTITUTIVA

subst r tua-se o artigo 323 dó capítulo II - Da Política AgrI
cola, Fundiária e da Reforma Agrária do Projeto de Constituição:

Art.323 - Ninguém poderá ser proprietário r direta ou indir..!:,
tamente de imóvel rural, de área contínua ou desco

~ necessário discernir os vários tipos de das apz-cpz-La;
çõee , As desapropriações por utilidade publica devem ter trata-

I menta diferenciados das desapropriações por interesse sccaaf , p~

ra fins de Reforma Agrária. As desapropriações por interesse so

cial recairão sobre os imóveis rurais que não estão cumprindo com
a runcãc social a que se destinam. As desapropriações por intere.§.
se social deverão ser feitas em tItulos da Olvida Agrária , resga

táveis em vinte anos e segundo o valor histirico.

B) A lei estabelecerá o procedimento para desapropri

ação por utilidade pública mediante prévia e justa

indenização em dinheiro e por interesse social pa

ra fins de Reforma Agrária em Titulos da Oívida Agr
ria resgatáveJ.s em vinte anos com prazo de carência
de cinco anos.

JUSTIFICAÇA:O

..0.01•• s.",.&;10,--- --,

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se a al!nea "a" do Item XIII do Artigo 12 do Projeto
de Constituição:

f:J PLENARIO

EMENDA lP17432·5
f'J CONSTITUINTE RAQUEL CAPIBERIBE

EMENDA lP17433·3
PPX~~;~~

[Çj~'07J

JUSTIF'ICAÇM

Suprima-se o artigo 82

Considerando-se que apenas os Tribunais de Contas e os

Conselhos de Contas dos Municípios são os orgãos competentes... nos

Estados, para auxiliar as Câmaras no controle externo da fiscaliza
ção financeira e orçamentária, melhor será definir os conselhos de
contas dos Municípios ao invés de outros órgãos.

o inciso I do artigo 62 passa a ter a seguinte redação:

12_ Garantir a independência nacional pela preservação

de condições jurIdicas I pol!ticas I econômicas, cientIficas, tecnoló
gicas e militares.

No §22 do art 67, substi tua-se a expressão "órgão

estadual competente" por "Conselho de Contas dos Municípios"

O presente artigo com redação di ferente passou a íntegrar I
inciso do artigo 72

EMENDA SUBSTlTUTIVA
ART. 67,§ 22

EMENDA SUBSTITUTIVA

~

f:J PLEN.ltRIO

EMENDA lP17428·7
l:J DEPUTADO MAURO MIRANDA

JUSTIFICACRD

A presente emenda buscou dar maior concisão ao texto, fazendo en

globar os arts. a2 I 9" e 10g I todos com funções ligadas ao Caput ra 

zão por que passaram a fazer parte por desdobramento em incisos e

al!neas

O Art 72 passa a ter a seguinte redação:
Art 72 - Na ordem Internacional o Brasil reger-se-á dentro dos segui,!!
tes pr íncfptcs-
I - O Brasll participará da sociedade interna::bna! por meios de trat,!

dos e compromissos que não afetem a soberania nacional.
Il - O Brasil não permitirá que conflitos internacionais em que não s.!:,
ja parte atinjam o seu território

III ~ As reiações internacionais do Brasil, constantes de declarações

internacionais de Direitos de que seja signatário , reger-se-á a luz
dos princípios
a) ~ o da independência nacional,
b)- o da intocabilidade dos direitos humanos,
cj-, o do direito dos povos à soberania e à autodeterminação,
d)- o da não ingerência nos assuntos internos de outros Estados,

ej- o da igualdade entre os Estados;
:.) - o da solução pacífica dos conflitos internacionais;

g)- o da codificação progressiva do Direito Internacipnal e a formação
de um Tribunal Internacional dos Direitos Humanos com poder de de

cisão v!nculatória,

h)_ o da união de todos os Estados soberanos contra a competição arma
mentista e o terrorismo,

1)_ o do esuece i eeteeotc de um sistema universil de segurança, com vi~

tas à criação de uma ordem Internacional capaz de assegurar a paz
e a justiça nas relações entre os POVOSj

j)- o do intercâmbio das conquistas tecnólogicas e do pat r Imôru c cien
tífico e cultural da humanidade ,sem prejuízo do direito à reserva

de mercado sempre que o controle tecnológico de nações estrange1 
ras possa implicar dominação política e perigo para a aJtodetermin2,

çll:o nacional;
k)- o do direito universal de uso, reprodução e imitação sem remunera

ção, das descobertas científicas e tecnológicas relativas à vida,

li. saúde e à alimentação dos seres humanos;
1)- o da suspensão do sigilo bancário, por decisão passada em julgado

da Suprema Corte Constitucional ou de Justiça do País onde o titu

lar dá conta, encoberto ou não pela personalidade jurídica, tenha

dOlllic!lio
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tinua, svperacr a sessen~'a módulos regionais de ex
ploraçao agrícola, fican"do o excedente sujeito a
desapropriaçll:o por interesse social para. fins de

Reforma Agrária.

EMENDA lP17442·2
I!J RAqUEL CAPIBERIBE

I!J PLENARIO

fI~~~'~' '---)
[=;;7;;1;]

JUSTlFICAÇll;O

o Estado deve se abster de proporcionar incentivos fiscais
a projetos agropecuários, de aberturas de novas fronteiras agrí_
colas. A experif!ncia tem demonstrado que tais Incenti.vcs levaram,
depois de sua ecnceasãe , à extrema ceoeencrecac da propriedade da
t er ra, Cabe no entanto em seu lugar um dispositivo que impeça a

reconcentração da terra e deliro! te a ârea máxima de sessenta hec
tares.

EMENDA lP17434-1
P CONSTITUINTE RAQUEL CAPIBERIBE crPM;~"nJ

rrm'~ãmJ
.~....""CO"'It.O/IUI.o"'IIIo ...,

Manutenção do item XI do Art. 13. do Capítulo II. _ Dos Direl

tos Sociais. do ProjetD de ccnse.reorçao,

JÚSTIFICACAO

A despeI to da cônsideravel participação hmlnina na força I

de trabalho, são por demaIs conhecIdas as estatlstlcas e os estu
dós nos quais se demonstram sua marginalização no que se refere '

aos níveis salariais e ao acesso a carqoa. de mando. Ainda e pate!!
te a constante prática patronal de dlspensas em razão da csssnen
to ou gravIdez da trabalhadora.

f:J PLNARIO

EMENDA lP17443-1
fi RAQUEL CAPIBERIBE

JUSTIFICACAO

Modif.ique-se o Artigo 318 do Capítulo 11. _ Da PolItlca Agrícola,Fun
diária e da Reforma Agrária e dê-se a seautnt;e redação: -

Art. 318 - COlJlpete.à União promover a Reforma Agrária I pela

desapropriação, por Interesse socaaã , da propriedade territorial ru
ral que não estiver cumprIndo a sua função socIal, medIante paqamen;
to em Títulos de üfv.ída, AgrárIa, resgatáveIs em vInte anos com prazo
de carência de cinco anos

Não se pode transformar o Programa de Reforma Agrária em um
bom neg6cio para os especuladores de terra Nos processos de Refor
ma Agrária corretivos feitos dentro de regimes cap rtuã rst.es mo'der

nas. a expropriação é sempre carcaat , i s to é, os proprietários de:
vem receber uma indenização menor do que obteriam com a sua venda ,

e l:õtü ,; ccnseçuroc com o pagamento, em títulos, que quando puder-em

ser resgatados tenham se desvalorizado

"'--------"".""''''".,,.,------------,

r-;~;~"~

[ÇJ'~'WJ
IL..l ... 'cO....Iol.u.....'.. Io ,P PLENARIO

- Vedada de prescrição no curso da relação de emprego.

JUSTIFICAÇ1tO

JUSTIFICACM

rr;~~""~

rç-;;;7ã7J
CONSTITUINTE RAQUEL CAPIBERIBE

pl EN4RTO

JUSTIFICAClJ:O

Manutenç~o dos dIspositIvos constantes nas ef rnees "d" e "e" do

item~ do Artigo 12 do Projeto de ConstituIção.

d) a lei punIrá como crIme Inafiançável Qualquer dfscr f-,

minação atentatória aos direitos e liberdades funda _

mentais, sendo formas de discrImInação. entre outras,
subestimar, estereotipar ou degradar grupos étnicos,

raciais ou de cor Ou pessoa a eles pertencentes. por
palavras, Imagnes Ou representações, em qualquer meio I
de comunicação; I

e) o homem e a mulher são iguaIs em direitos e ObrlgaçÕeSt
inclusIve os de natureza dc-nés t Lca e familiar. com a I
üruca exceção dos que têm a sua ongeM na gestação, r-c
porto e no aleitamentoj

EMENDA lP17444-9
f'J

A extenção dos direitos trabalhistas aos empregados e er.l- I
pregadas domésticas. obrigatoriamente abrangerá os benefícios I

previdenciários e suprirá a Injustiça marcant.e a uma classe de .
trabaIlladores que vem sendo, durante toda nossa história discrI- I
minada. I

Manutençi:lo do Art 14 do capitulo II, - Dos Direitos Sociais do
projeto de ccnst r tufçãc ,

r-;~;~"I

nu'~'B7EJ

JUSTIFICAÇll:D

If fundamental a permanência deste dispositivo na Constitui
ção brasileira. As práticas de tortura feitas por aqueles que têm a

responsabilidade da fiscallzaç~o do cumprimento da lei, por organ~smoJ

oficiais e para-oficiais, manchar-are em passado remoto e rescente a I
pátria brasileira As anIstias concecidas, vaa de regra por aqueles
mesmos que a praticaram têm se constituldo no incentivo ao retorno
periódico do!.~crimes mais hediondos.

i) a maIs grave ofensa à vida. à existêncIa dígna e à in

tegrIdade física e mental é a tortura, _cnme de lesa-hu-j

humanIdade a qualquer titulo. msuscetrvet de raança , I
prescrIção e arus t La , respondendo por ele os mandan
dantes. os executores, os que, podendo evita-lo, se omi-

Itiram, e os que, tomando conhecinento dele, não o comu
nicaram na forma da lei.

Manutenç1'lo da aHnea "1" o ltem I do artigo 12 do Projeto de Cons
tituIção

(lei ENÃRTO

EMENDA lP17439-2
tJ CONSTITUINTE RAQUEL CAPIB~~~"BE

pr;;";;a"~

rr;;j'~8fã7JtJ PLEN,!\RIO

A ordem social base ra-se no direito ao trab~lho e este cons

tltuI um dever social. O desemprego do trabalhador ou trabalhador-;:
decorrente da dispensa unilateral por simples manifestação de vcn

tade de seu empregador, não embasada em motivos previstos em lei
que caracterãae- a justa causa, confJ.gura negação de um direito
fundanenta.l ,

gcrescente-se onde couber, no capítulo II __ Dos Direi tos sccfe í s ,

do Projeto de Constituição

Manutenção do Item I e suas alineas do Art. 13, do Capítulo II.
Dos Direitos Sociais, do Projeto de Constituição

Fica assegurado ao trabalhador e trabalhadora. o direito de
ajuizar reclamação junto à justiça trabalhista, durante o curso do
contrato. sem prejuíso do seu emprego e incidência de qualquer'
prescrição.

EMENDA lP17435-0
l!J RAQUEL CAPIBERIBE

I - democratização do acesso, pereenêncae e gestão do

ensino em todos os níveis

Mantenha-se o inciso I do art~ÇJo 372 do Projeto de Cons-
tituição: •

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o ATtigO 317. seu parágrafo tlrucc , e suas alíneas e'

dê-Se a seguinte redação;

Art. 317 - Ao dIreito de propriedade de ~m6vel rural corre!.

ponde uma função socIal.

Parágrafo lJnico - A propriedade do imóvel rural ccr resocnoe

a função social quando cumpre simultaneamente as seguintes ccndí-,

ções:
a) Quando é racionalmente aprcvef tadc r
b) Conserva os recursos naturaIs renováveIs e preserva o meio am-,

biente;

c) Observa as disposições legais qUfil: regulam as relações de trab.!!
lho e de produção e não motiva conflitos ou disputas pela posse

ou domínio,
d) mio excede a área máxima prevista como limite regional
peita os direitos das populações Indígnas que vIvem nas suas ime ..

diações.

JUSTIFICAÇM

O conceito de função socIal da proprIedade praveca carece de
maior precisão. A emenda proposta permite a caracterIzação do
descumpriMento da função social da terra e a torna passivel de

desapropriação por interesse social.

rr;~~""~

f'Ç,;;;Jã7l

FA-;ja"'~

rç--;~';;.J

JUSTIFICAÇAo

.uTo"u".. '••çh -,

A nanutenção destes drspcs í t rvcs na Carta Magna é fun
damental para que se Inibam, efetivamente. às dlscrim~nações ccn

tra grupos étruccs feItas hoje abertamente, mesmo a título de ne
gação dessas mesmas discriminações.

A vIda moderna e o avanço das conquistas sociais e po
líticas das mulheres es t ãc a exIgIr a efetIvação e a prática des
tas conquistas. A a tia.vLrfarfe dcmés t Lea como responsabilIdade ex--I'
clusiva da mulher impede a sua ascenção, e a prática de suas con
quistas.

MANUTENÇÃO·dO disposto no artigo 372, IV, complementado pelo artigo
373, 11

EntendemOs que, este apoio técrucc e financeiro é Indispensáv~l

para a garantia da qualidade do atendunento à criança de zero até seis anos, con

tribuindo .assua para que o cidaoãc bresíjearo tenha una condição de scbreuvêocíe
JllSis gígna, arctcstve prevendo a contir-.uidade de sua mserçãc no processo educa'"'l
anal. •

Altera o inciso VII do art1go 373, do Capitulo 111 da Educação e da Cultl..õ:a, que

passará a ter a segu~nte redação

3JSTIFlCA~

Inciso VII _ auxil10 suple"lefl.tar na educação pare craanças de zero eté sers
~ ânos-de- idade e para o ensino-fundamental, através ee prc;tarras

.de material didátlc:o:escolar. transporte, alimentação, ass~st~.!:

ela médico-odontológica, farmacêutica e psicológica

EJe.DA HJOIF'ICATlVA
DISPOSITIVO EMENDADO: AATlGO 373, INCISO VII

r.r .~.. b .. /CO"'1IIO/IUI.O"'1.1o _,

~------_--_T..TO"U..., .. &<;Io

EMENDA lP1744G-S ..... ...,
.(=1 CONSTITUINTE RAQUEL CAPIBERIBE

-EMENDA lP17445-7
tJ RAQUEL CAPIBERIBE

[il-;~~~'~

l§J~~~7ã7J

rr~~~"~J

~';--;;'J

cnpIBERIBECQNSTU!lINTE sg0!lC'I

1'Jl10f~""'" ••~Ji. I
EMENOA MO:::::A::V:nc!SO IV do Artlgo 13 do Capitulo r r-cee O!- 1

re!tos Sociais - do Projeto de Constltu!ção a s~gu!nte redação, I
IV - saj.é r i.c real e justo f1xad" em lei, nacionalmente I

unificado, capaz de atender às suas necesaacaces •
vitais básicas e as de sua família, como moradia,l
alimentação, educação, eeüue , lazer, ves tuãr rc ,
higiene, transporte e crevrdêncra social,

JUSTIFICAÇll:O

ModifIquem-se os artigos 456,457,458 e 459 do Projeto de

Constituição e dê-se a seguinte redação:

A renovação nos poderes executIvo e legIslat~vo, nos ní

veis municipal, estadual e federal será também a garant~a~ exe 
qubilidade da nova Carta que a Assembléia Nacional const a tumte e!l
trega à nação.

Art. 456 - Os mandatos dos etuaas Prefeitos, vace-are re r-. I
tos, Vereadores, Governadores, V~ce-GovernadE. I
res , Deputados Estaduais, Deputados r eoerais , I
Senadores e Presidente da República terrunarãc ,
em 15 de março de 1988.

parágrafo Único - Os Tribuna~s EleJ.torals providenciarão,
após a promulgaçãd da ccnst I turçãc , a regula 

ment açêo do pleito geral.

EMENDA MODIFICATIVA

Tt<TO/~~ITI"C&~JiO

PLENtiRIO

EMENDA lP17440-G
f:J CONSTITUINTE RAQUEL CAPiBERli3E

EMENDA lP17441-4
I!J

f ......DB·-:J

1§J~~7ã?J
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PLENARIO

ÉHENDA DE MANUTENÇAÃD

I? PI ENARIO

EMENDA lP17436-8
I? RAQUEL CAPIBERIBE

EMENDA lP17437-GtJ CONSTITUINTE RAQUEL &'êÁ"PIBERIBE

JUSTIFICAÇJ\:O
JU5TIF'ICAÇM

~ salutar a preocupação com a oemaàencre do aluno nos

seus cursos; no Brasil 8711.: das crianças não concluem o 12 grau,
52" só f"ump'l'PItI l"\S primeira5 deis a'1CS de eecc í cr Iccoc ,

31.000.000 continuam analfabetos (I8GE, 1985).

Em uma sociedade de desenvolvImento médIo e capitallsm

dependente, como a nossa, de profundas desigualdades sociais, se

faz necessário assegurar um salário real e justo a fim de satIsf~

zer as necessidades básicas das famílias dos trabalhadores e tra~
balhadoras. I

JUSTIfICATIVA

Ambos os drapcs í t.ívcs garantem o prIcIpac geral da gratui
dade do ens í no público em todos os níveIs, particularizando 2 sua ex

tensão obrlgatoria ao ensino médio oficial



Assembléia Nacional Constituinté • 1827

SENADOR Ml\RIO ~!AIA

dido.

Substitua-se o item Ido Art 373 pelo s eçur nue-
I - O ens t nc de 19 e 29 graus, obrlgatõrlo e er-e tu l to ,

duração mInma de onze anos, a partir dos se r s anos. ex tens wc

aos que a este não t rver-em acesso na i de de pt-êpr r e

EMFNOO DE pl ftlljRIQ

JUSTIFICATIVA

.L.d~"'f.o"It' •• /I"".o..' ..lo _

Ju.st1.6.c.ca-.se, du.se modo, a. Juge.stã:o de que a. Ull.c.ão,

04 E.stadoó, O V.lótltdo Fe.deltat, 06 Tell.ll..Ltõll.'{'OJ e. 04 Ilull.c.CZp.c.04

apl.c.c.all.ã:o anua.tlllc.ltte. Itunca nle.t06 de. tlUltta .(.nte.c.lI.o6 pOIt ccu.ec

de. 1Iu44 lLe.ce"t46 p41ta. 4 manutenção e o del.envoiu.c.mellto do eJtó~

no. são nec.e1.4ãlt.c.ol. lte.cu1t604 vutt0404 pa.ll.a eeee eDlplLe.e'ld.c.me.n-

COllce.de-4e um plla.zO de. do.{,l. all04 Jupondo-H. que

te. um tempo l.uó"c,..t.e.nte palta. o E:c.e.cut"vo e e e.4,tltutultaIL e.
ólle.nte. a ta.t compltom.c.440. -

o d.c.4ta.Ilc..c.ame.nto do du envezv"mento bILM.l.ee..c.Il.O do4 de

nla..c.4 pa14e.4, com call.ac.teIL14.c.tc.a..s 6e.me.lftaltte4 ao 110440, CUJU d;

eeu volv.(.mel~to ~e apILe4enta. em um !tZvel dJtamat.c.canre.l1.te 4UtJe.Jt.c.oJt ,

e.:age c.ompltom.<.440.s de ta.t óelt.c.e.dade que 04 ll.eõpOltJã: ve.<.J pela

a.dnrln-t.6tJtação do pa.14 e. pela. etea.boll.a.ç.ão da nova. cOIl4.t.c.tu.f.ç.ão não

pode.m, nem e e devem ~uJtta.ll..

Niío ba.4.ta o bll.a4.c.le.{,lto o en4.c.110 ,!Jll.atu.<.to e obll..c.9a.tõll..w

a.tê o 20 glLau4, poú não s e pode eltte.lldtlt polL en4.t../tO de úoa qua.!~

da.de. euaó pouc.a4 holLa.5 em que o atulto pa4óa na. e4cola.

E ne.ee44ã:ll.io • .c.4to 4.(.01, um tempo de pell.mt1l1ênc.<.a. na e.!,
c.ola mU.f.to .!>upe./I..{,OIt ao, a..tual, tanto quanto a Joll.lutda d.iãlt.f.a. c.omo

pele nWnelto de. d"d4.
E4,ta. e: a. unccu malle."lta de. ltec.upc.Jtlli. pall.te do tempo pe.!!;

to.

EMENDA lP17457-1
ê'

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICA.ÇÃO I
É fundamental o respeito ao prinelpio dos oe rcentva-.s I

raxados no texto da Carta Magna t re t a-ue de una p r-é t a c a sa lute r 'I
que se intaurou desde a ccnst í.tumte de 1934, rerorçou-se em 1?1.6

e s6 foi supressa na vLqànc.ia da Carta de 15'67, por razões tecno

cré t rcaa

Se se propõe a nbr-Lqe t nr a edade e a qra tuc dade do en~a-l

no oficial, considerando-o dever do Estado, suj e i t.c a ação CIVII
quando negligenc~ado, é preciso ecsorutameotre prover a AdmInHtra_

ç ãn Pública dos meios sálIdos e constantes para o CUMprimento oes I
sa obrigaçl!lo

EMENDA MODIFICATIVA l
Mcrdif~que-sC' o parágrafo 12 do a t ern lI! do Artigo 419 do

Projeto de Constituiçdo que ~assa a ter a seçumte ~edação \

12 _ A lei regulard os casos de mternemer-t c do menor i.n- I

frator em locais apropriadcs e destinados exc Ius rve- I
mente a este f1l11', çarant rnoc-fne amplo ducl to de ".
tesa

EMENDA lP17453-S
l:J SENADOR NARIO '!AIA

tJ EHeNOA DE: PLeN1\IU·~"~··'·fC.~.....I.u.c~~....o

EMENDA lP17452-0

CJ CONSTITUINTE RAQUEL CAPI~~~~IB::E========~

I

I
Um dos problemas do menor no Bras i I é o Internenentc , numa I

, mesma instltuiçdo de nencr-es abandonados, mrr-atcres e def~c1er,tes'l

A Constituição dele prever a recuperação do menor infrator em insb-I
tuições apropriadas e exclusivas

nentes

JUSTIFICAÇ.zio

CONSTITUINTE RAQUEL CAPIBERI8E

EMENDA ADITIVA ".

Inclua-se no pa r aqr a I'n urií cc do artigo :394 do Projeto de

Constituição a seguinte emenda 8(:Ilt:!.'118

Parágrafo Único - Conpete li um ão , aos Estados, ao ü.i s t r i t o

~;~:~a~~r~:: ::::~ ~o~~~:s:o:o~n~~:~~~:~:;:
ra rncent i vcs e bene r Ic i cs fiSCOIS perti~

I

I
A emenda visa a compat rb i j i aecão com o caput do ar t rqc ao I

tempo em que dá aos rer r i tõr í cs a autoncma para oesenvot vrmen

to do seu potencial.

TCI'.fJU'f1r~.~'.

A oerf nrçêc das zonas or í cr í t er í es para Reforma AgrarIa fará

ba rxar o preço das terras ocsvej cr j aancc-es o que rac r t r t er e a
ImpLemr-ntaçâo d3 ae rcree AgrJrla pelo Governo

Modifique-se paragrafo 39 do Artigo 318 do capítulo II Da PolI
tica Agrícola, fundiarla e da Reforma Agrada e desse a seguint:;

redação
A Ie r definirá as zonas prioritárias para ae rcrr-e

Agrán8. bem como os modulas de exploração da ter-r a

EMENDA lP17447-3
tJ RAQUEL CAPIBERIBE

"' 'Lul.'~/~c,....lol,ul.~~"I1.

i

Embora a umver-s e t rae ç âc do ens i no do 19 cr-eu, com duração

de o r to anos, a r nda s eü a meta d t s t an t e das condlções cbae e tvas
da Educação no ar-es t l , nada hã que desaconselhe o agravamento

das obrlgações ccns t r tuc tcna rs do Estado, ao suq er-r rvs e a in

clusão, no texto da Le t -ta t cr , da ub r-t qa t or t ed ade tambem do en

s rnc de 29 grau para os Jovens br-as r l e vr-os -

Na verdade, as proposições da Constituição, ora ert gesto!
ç ão , visam mut to ne i s a r-eel i de de por construlr do que ã per

petuação de dlstorções crõnlcas de nossa hlstÕrla educaclonal
As estatlstlcas mostram que tem sldo lnsuficlente o esforço do
Poder Pübhco no desenvolvlmento da educação da juventude, em
nTvel de 29 grau A prõprla reforma do enslno, proclamada oela

lel n9 5.6Q2/7l, que estabeleceu a proflssTonallzação c{l'llouls~

ria do 29 grau, fracassou preclsamente pela descaso do Estado

para com este nhel de enSlno, entregue el'! grande oarte (49'i:)

ã lnlClatlva particular, que detêm - 46% (SEEC/MEC. 1985) dos

estabeleclmentos de todo Pais
Numa vlsão de educação comparada, o Brasil· 89 economla

mUlld,al - ellcolltra-se. em 77Q lugar elltre os 't,a\ses modernos,de

acordo COll lndlcadores educacTonals da UNESCQ (HB4) Na
França, na Republtca Democrâtlca da Alemanha, no Canadã, na

Inglaterra, em Cuba, na China e nos Estados Unldos, o enslno

de 29 grau ê o n'ivel de escolaridade Obrlgatõria e prevalen

temente publTca, minlstrada por uma escola de temp.o integral
para a permanenqa do aluno, Ora, é Justamente pensando er'!

termos de século XXI e de era põs-tndustrTal, com as SOflSt.,!

cações tecnolõglcas poss'iveTs hOJe de nslumbrar-se na lnfor

matização de uma socTedllôe, como il Japonesa, que se deve to:

mar a sériO a prepal"açiio ollrrgatõrra dos Jovens Jã em nhel '

de 29 grau.

Substitua-se o art. 340 pelo seguinté:

FI.eNtiBIOrr=:;NPA pE

seguinte:

Parágrafo Onico - ~ vedado todo ca pc de coti'eI:c~ali

eeçâc de sangue, órgãos e tecidos humanos

JUSTIFICATI\lA

Subistitua-se o parágrafo Onico do art. 354 pelo

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se o termo »sangue" como uma solução

para extinguir-se o execrãvel comércio de sangue, W'l dos gran
des responsávels pela propagação de muitas doenças, lnclusJ.ve

a AIDS.
Deve ser considerado também o aspecto da coerência

da lei, pois proibe-se o comércJ.o de órgãos e tecidos humanos,

o de sangue também deve ser proibido.

Art 340 - Nennuma prestação de benefícJ.O ou de

serviço compreendido no seguridade soclal do Estado poderá ser
criada, maJorada. ou estendIda sem a correspondente fonte de cus

teio total.

EMENDA lP17454-6
f: SENADOR Ml'i.Rro M1\IA

.L.n ....fco .....I."u.....,.. l. _

_-,- .~I.....'u..,.,lo/lul<.U".lo

rry:LEllARiO

EMENDA lP17450-3 .....
rr=cnNST iTUiNTE RAQUEL CI\PISERIBE

O Plano Nacional de Reforma I\g"arI8 esta pre'lls':.o I

para ser executado num período de quinze anos A posslbIlic~ce do

produtor de venda a posse antes do término do Programa r.aclonéil
de Reforma Agraria, nos parece, tornaI la lnocuo o progrü1ã O es
tado deve prever !'lecanismo que retardem a reconcentração das ter-

JUSTF'ICIITI VA

r """",,,,,,,,·· -
EMENDA ~IODIF"ICATIVA

Modifique-se. o Art. 3'22 do Capitulo 11. Da Política Agrícola, F'u!!.
diária e de Reforma Agrana que passa a ter a seguinte red::;çilo

Os beneflcJ.onos da destribuição de lotes pela Re_

forma IIgrárIa recebilr1:ío títulos de domínIo, gravado cem c'ausula

de Inalienabilidade pelo prazo de VInte anos, perll'itIda a lransf~

rência somente em caso de sucessão heredItarIa, sendo nulos os dE.

cumentos de transferênci<J de domínio antes desse prazo.

Acrescente-se a frase "do Estado" para que fique

bem claro que este artigo se refere ã segurIdade social esta.tal.

EMENDA ADitIVA

Im::l\J'ti-se no Capitulo Il _ Da PoliUca A.g!'lcola e fundiá

ria e da Reforma Agrária do Título VIII - [fa Ordem Econô
mica o segu~nte disposl tivo

Art. -O imóvel rural desapropriado por interesse social para

fins de Reforma Rgrária, será indem.zadc por valer q..le

tenha como parfill<::lro os tributos honrados pelos propri

etários

'EMENDA lP17455-4
l" SENADO' "~'In 'lAIA
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Altere-se a letra "b" do arl1go 410 para o segulnte

rr;;';;~~
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Ao art. 364. acrescente-se o Segulnte Ttem:

PJ'~~;~ZJ

PÇj"~fffiJ

JUS1IF'ICAÇAo

N~o se pode pensar em Indenizar as terras desapropr-..ada::.

pele valor do mercado 1\ indenlZaçge justa será aqut.la q\"e cot'.s.i

dera o valor declarado pelo proprietáno para flns de Il1postrl Ter_

ritorIal Rura! (ITR).

• Lu.OUlIf•• n'•• lpll""..... llo

f
" anut ençao ,nte9r.' do Art~~~':::'":: Projeto de Constitu.ção

Art. 379 - A União aplicará, ant.ülmcnte.nunca nenos de
dezoito por cento, e 05 Est;dos, o Di~trlto

Federal e os MunicípIos. vinte por cento, I
no mínimo, da receita resultante de Imposto:>,

inclus~ve a proven~ente de transferências,na I
manutenção e desenvolvimento do ensir,o

"b" - A lflstalação ou ampliação de centralS hidroelêtrlcas de

grande porte, termo-e1étrlcas. termo·nuc1eares e de lndustr'ias

de alto potenc.18l poluldor

Justlf1catlVa

Não se Justifica a não lnclusâo de centralS term.Q
nucleares no texto orlginal •

r "...",.""-"..---------~
IlIclua.-.se no a.ltt. 373 o .se.gu.tnte Z-tem:

!te.m VIII - "A Un.t..ão te.ltd um pltazo de dO'('4 '1.110& pua

que o eltl..(./to de 10 e 20 gltltu.s !>eJIt m.ul.t..4tll.ado em do.(..5 tUll.11C.5,CCm

um D,Zn'<'D!O de oLto 1101l.a.4 de pe.Il.Dlall'êllc.c.a do alullo na. e.scota. ...

item VI - E assegurada a proteção do Es tada
contra todo tipo de discrlmlnação. agressão e exploração às
Crlanças e adolescentes em sTtuação de alta vulnerabllldade 
por abandono, orfandade, extravfo ou fuga do lar, deflclêncla

(fislca, sensorial ou mental), dellnquência, dependência de dro

9a's", abuso ou exploração sexual e v1hmuação por- qualquer tipo

de vl01êncla, aSSlrn como por nece.ssldade de trabalho precoce

A lei dlsporã s.obre as formas de assfstência nesses casos, sen
do vedada a deportação do menor do munlc'iplo de resld'êncla, ;
admitldo o internamento de menores del1nq:Jentes somente enl co!
50S ex.cep.C1ona\~, p.o.r prazos reduz\dos e em abrlgos espeC\a11

zados que ofereçam condlções de preservação da integndade fl

sica e mental dos afetados, assegurando-se tambem os serlUint;s

dlreltos

JustlfIcatwa

~ toda a polltlca de atendlmento ã crlaflça e ao
adolescente vulnerãvelS que deverã ser reformulada por lmoosi
çâo deste dispositivo constltucionà1. A deportação, o lntern!
mento. a violênCIa crue1 Instltuc10nahzada no chamado ~C1c.\O

perverso" do atendlmento. prlnclpalmente ao menor lnfrator. sõ

tem gerado a desumanuação do menor e a sua formação na carre.!

ra do crlme. •
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• Assembléia Nacional.Constituinte,

PJPV:Tii:;;=:]
tJ!!J''';p1]

em.(.06.&olta.& de

l.&ete.llte pOIt

.i.nque.&.cc.ol1!!;

--5EN'OOR ~~RlO flAlA

rt:cm 111 - 00 .tempo •.totat d.(.âlU..o da.&

lLã,d..c.o e tetev..c.6ão de. .todo' Õ pa.Z.&, nultca al!ltol> de. 70\

cenzc l delJe.lti .&elt ocupado pOIt. pltoglt.alllação de olt.(.ge.m

ve.lml!.nte nttc.(.onat.

JUSTIFICATIVA

o processo acelerado de lndustr131tzação do Pals

transformou as e t tv i cades prcdu c t ve s pl'"Tmãnas 110 setor r-e

tardatãrlo da econcen a nac tone t de mane t r-e que quase sempre

a produção nacional de produtos primârios não consegue sa

tisfazer as necess i daces de consumo do próprio pe'f s ,
E. por tr~tar-se de setor onde os invesbmentos

eXlgelll per-Iodos lonqos para o retorno, nada mais justo' e

prlOrltãrlo do que fazer cons t q nar na Le t "lalor dHpoSlti

vos que qarantam a sobrev1Vência e o crescimento compatível

das atlvldades prlmãrlas com os dema t s setore~ da eccncme
Essa proteção Sfgnlf1carâ ver-de de i re sa Lvaqua r-da

contra prãticas dlSCrlmlnatôrias de países concorrentes. e

estã em per-te r te consonãnc13 com os acordos j nte r-nac r o ne t s

de que o PaTs e· s tqne tãr-ro , como acor-de Geral de Tarlfas e

coeêrc tc (GATT).

Nio eOltl>ti.tui nov.r..dade. o 5C1,tO de. que et06 elll.l.UOll.lUr

de Itid..c.o e .telev.u.iio de .todo o .tell./t.r..tõll.,(,o Itacional lI.e.pltoduzam, h2,

jl.. lLJIa l1eltda.deilta dlJalanc.lte de pltogltamaçã:o t...s.tltangu.II.a, .&e.Ja

atJtal1ê06 de. óitmu, mií06ica, notiei.iilt.(.o l. pltogltama4 114.It.<.ado.6, 1.1II d~

.tltenúento de con-teiído..s genuina.men.te blta..&Ue..i.Jto..s.

E du.ta l. de mu.(.ta.& out/ta.& 'oltmaJo que. 0.<5 e.leme.!!.

to06 cultulta.J.6 e.&.tItCLnge.i.ltoJo pelletll.ttm no Slta06.c.t, &oltlllalldo geltaçõe.&

que. 4ClI.edita.m que Itada do que ê: óc.Uo no rã.Z06 telllla qualqul!.1t valolt_

CJt.La-.le. um mundo 5aJJ.ta..6io.&0 nah .I1e.nte.& da.<5 peUo4.4. que loe plteo5ta·

mui..to adequadamen.te ã: colonizaçã:o COUCII.e.ttt. u.ta oe.<.ta peta v.c.a

e..eonõm.lea e .&oc..(.al. com o pleno con.&enUmento de.06.&a ",e.&ma& pe440a06,

p.&.r..colog..c.came.nte pltepttJtada.& pa/ta julgalt que tudo o que vem do e,!

.tItangu'Lo ê melftolt que. o na.c..c.ollal.

Au.un, a. pltuen.te lougu.tão· .tem o objeuvo de. plt!!,

cuh.aIt e..&.tancalt a e4.&a inva.&40 cul.tultal tão lIIa.lê&.c.C4 palta a v",da 
blta..&.c.le.i,1t.a.. de. &OIl.IIICL a a.&06e.gultalt que. n40 .4c. de.06.tll.uet a. .(.den~i.da.de. 
nacJ.onal. pe.ll1 V.(.l1 de. ex.tJ.llç40 de 4Ut06 vtflolte06 CUUUItILU.

Oa ",uma ooll.ma... pltetendellloJo que pa.tte. da Ph.ogll.~

l1açã.o dalo emi..s<501ta..& de. lLiid..c.o e .te.lev.(..4ã.o .beJa pltodltz..c.da tocabe-n.te,

de modo a ge.Jtetlt melt.c4do de. .tJtahalflo pah.tt aJo plto",.r..u.i.ol1a.c.4 do .4e~oJt

e palta que o conteúdo dU4a pltogltalllaçiio .& e. dut..c.ltl!. ã. plte.06 e.ltvaç.ã:o e

d..c.vulga.ç.ão da cuUull.a e da. aJtte fl.eg.c.ona.,{06 •

"Finatlllen.te, deu.jdlll"o'&. com a pu.4e.ltte p1l.Op04.ta ,

a.&.&egUJI.o..Jt UpdÇO '1.0.& alt.tJ..s~a06 blt41oilulLo.& ..c.n.c.c..c.antu, que., (IOje.

6ublleu.do.& ã. miiqr.u.na. da J.ndú4tJti.a cuUUh.a.l, 4Õ c.ono5 eguelll l!.X.c.b.i.1t 

.seu td.e.nto J.e c.ond..c.c..ionaltem a av.iltt1Jllen.to.& de .todod06 a06 0°11.1114.<5 ,

duáe ct pItO.&Utu.LÇ40 atê a .&ubal,(.•uáp a. c.on.tIl.a..to.6 l~ott,(,na4, que. Jlq
Il.UeIl.VCUlt lucll.o06 ao" empItU4/t.(..o06 o .4eto1t..

fte.m V-0o .tempo .to.tal. ú.i.ã.It.i.o da& elll.c.,s060fta& ft~

d.i.o e te.le.lJ'('o5ão de .todo o paZ4, nunca melto06 áe. 201 11J.c.ltte pOft cen

.to I deIJelt4 .&ell. ocupa.do polt pll.oglt.amação de.&tinada. a. d.t.lJutga.Jt. alt.t.i.&

ta06 naC-lona..ilo ined.t.tolo •

O não cumpJt..Ulento da d.l6pO.&.tO no all.t.t.!Jo 403 "eltii

penalizado na o0ltma da le..l., iltclu.trive com a ca.&loação da eonc.l.uáo

Co e.xptoltaçã.o do eana! de. 1I.iid..c.o ou .te.lev'('6ã.o.

JU06.t1.Ú.(.caç.ã:o

1'.tl'!.m IV - 00 .tempo .to.tal ,üiJti.o áaJo em.l.&6o/tttJo de

It.iid.c.o e .te.le.v.wão de todo o pttZ.&, nunca fllUt0lo de 2a~ lv.utte pOli.

c:.ento I de.veltã. 05e."L oc..upado p01l. pltog1talllação pltoduz.c.da localmente. polt

em-U.&oltQ.o5, de.&.t.(.llada06 a dJ.lJulgalt o~ valo'Le.6. cultUIta..<.06 Itc!l.(.olta.(.~ •

.Lu.....e/c •• '..1e/.""c...... lo' ~

EMENDA DE PLENA~IO

A Assembliiha Geral da ONU .!dotou. com o V(lto do

Brasil. a Resolução 1386. sobre os dlreitos da Criança, em

20 de novembro de 1959. Contudo. ate agora ela não f 01 ra

tiflCada pejo Congresso Naclonal. Urge corriglr esse lapso

lamentãvel.

JUSTIFICATIVA

Inclua-se no Art. 419 os seguintes '1tens:

Item IV - Flca ratlficada a OErLM.ArAt\ UNIVE0<;Al
Dos DIll.EITOS OA Cll.IANrA. que passa a ser lncorporada ã
dem lnterna

Item V - Flca lnstituído o Conselho Nacional da

.. Cr13nça e do Adolecente

Parágrafo Onl~~ - A lei regulará .as afr;bulçôes
e a formação da Conselho, a nlvel federal. estadual e munl

cipal, assegurando a participação efetlVa das lnstltulçôe-;

de atendlmento ã cnança e ao adoTecente bem como de entl

dades representativas das comunldades e de defesa dos dlre,l

tos da. crlança e do adolecente.

Item VI - tel especlal dlsPQrã sobre a elabora

ção do ~i.go Naclonal da Criança e do Adolecente. com a fl

xação dos=-seus direltos eSsenClalS, respeltados os prlnc1-

plOS desde Jã consagrados nesta Carta.

EMENDA lP17465·1
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[!'J SENADOR ~IÃR.IO tlAIA

tJ;;;~~';';~

fu;~J8!l

r;;;"~

F;;"';z;;J
'l'l.'~"s... ",~io- ~

Acrescente-se 05 segulntes parágrafos ao Art. 325

EMENDA OE PLEN1i.RIO

SEI'lItOOll M1i.IHO "lAIA

§ 39 - O mercado naclonal de produtos prlmános

será assegurado ao produtor naCl ona 1. llml tando-se a con
corrêncla do produtor estrangelro quando a produção lnter

na for insuficiente para o abasteclmento do P31s
§ 49 _ O imposto de lmportação serã el1loreqado

preferenculmente para garantlr a particlpação dos" produ

tos primârlOS nacionals ao mercado interno do Pais. de ma

néir~ a assegurar preços não lnferiores aos custos de pro

dução no mercado nacional

JUSTIFICATIVA

b) a contar da d<1ta de divulgação do Censo em que

o Município atingir a população referida neste
artigo.

§ S9 - A União destJ.nará recursos específicos pàra

apoiar a instalação, no prazo estabelecido no parágrafo anterior,

dos Tribunal.s de Contas criados a partir da promulgação des ta
Constituição.

Em um regime democrático, ao poder de imposl.ção
tributária deve ccez-eepcndez- a obrigação de prestar contas da apli-
cação dos recursos arrecadados. •

Para tanto, sugere-se que em cada Município com

população superior a 200.000 (duzentos mil) habi tantes, em cada

Estado, em cada Território e no Distrito Federal esse controle

seja exercido pelo respectivo Tribunal de Contas.

Com efeito, ~ela Constituição vigente apenas "os

Munic!pios com população supemce a 2 000.000 de habitantes e ren

da tributária ac'"irna de quinhentos Milhões de cruzeiros novos" po

derão instituir Seus próprios Tribunais de Contas. O do Rio de Ja

neiro e o de são Paulo são os únicos exemplos de T:t'"ibunaJ.s de Con

tas Municipais existentes no País •

Nos demais Municípios as cámaras MUn~c~pa~s exer

cem o controle externo com o auxílio do Tribunal de Contas do Es

tado ou do Conselho de Contas dos Munic!pios.

~ oportuno eeeaeteae que, de acordo com o Anuário

Estat!stico do IBGE (1985), considerand? a população residente

estimada, o nÚJllero de municipios com população superior a

200.000 (duzentos ml.ll habitantes em 01.07.85 aacueva-ee em torno

de 70 (setenta).

Por outro ::fado, os Tribunais de Contas Estaduais

e' os Conselhos de Contas dos Municípios, sem as atribu~ções ~ne

rentes à fiscalização e controle dos municípios em que serão ins

ti tuídos Tribunais de Contas, terão possJ.bilJ.dade de operar COM

mais eficiência e eficácia com relação às contas dos Estados e dos

demais MunicIpios.

S~stitua-se o Artigo 302 pelo seguinte

-Art. 302 - a lei definirá o capital estrangeiro e

estabelecerá os critérios para o seu ingresso, registro e perma

nência no País, inclusive quanto à sua nacionalização, conforre
as prioridades e· os obJetivos do desenvolvimento nacional.

Parágrafo 19 - A participação do capital estrangeiro

em cada ramo especIfico do setor industrial não poderá exceder
de trinta e dois por cênto do capital total do ramo considerado.

- Parágrafo 29 - As empresas estrangeiras instaladas no

PaIs Só poderão remeter para o exterior no máximo até 10\ dos lu

cros auferidos ell\ cada ano fiscal, seJa a qualquer titulo: Juros,

dividendos, royalties, assisténcia técnica e bonificações.

JUSTIFICACÃO

Com o dispositivo acima, dois obJetivos princ~pais

se procura alcançar: evitar a evasão de recursos gerados no país

e impedir a exploração da mão-de-obra naciuna1, quase sêmpre, Me

nos onerosa que a do pais dos alienigenas.
Além desses desideratos, inerentes ao sentimento de

defesa da mão-de-obra e da riqueza naCionais, procura-se, ainda,

com o dispositivo proposto, fazer com que os lucros auferidos no

país, aqui seJam reinves tidos.
Esta emenda parte do princípio de que o capital es

trangeiro deve ingressar no PaIs e aqUi permanecer desde que su-

• bordinado às prioridades e objetivos do desenl!0lvJ.mento nacional.

Não desconhecemos esta;:....A.economia brasileira inserta

num conjunto, o sistema capitalista mundial, tanto assim que a

proposta, no que admite essa inserção, busca articulá-la a um

processo interior critico, amplo e consciente de dêsenvolvirnento

naciOnal .. em que até mesmo alguns dos hOJe gritantes desenqUi.lí

bios de participação do capital estrangeiro em ramos J.ndustria:l.s

específicos chega a ser considerado.

A questão, tantas vezes colocada, retarna num momen

to decisivo (por coincidência, a etimologia da palavra grega cri

se tem essa conotaçãol, exatamente quando são reavaliadas as con
dições do relacionamento da economia brasileira com o sistema

global de produção, ainda que sob o ângulo particular do finan

ciamento externo.

Ao lado disso. internamente, na conJuntura coberta

pelo plano Cruzado, onde foi bem mais evidente, a pressão oligo

po1ista, da qual' participa com destaque a empresa de capLtal es

trangeiro, demonstrou de forma bastante elucidativa a importância

de UllI controle nacJ.onal efetivo, para O resguardo do interesse

maior da população.
Bem ma:i.s que :i.nercial., a pressão ol.igopolista endu

receu O quanto percebeu suficiente, no sentido de preços mais

elevados, inflacionários, diante da complacência oficJ.al.

EMENDA lP17463·5
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Nas cadelas e penltenclãr~'as de todo o ür-e s r t v.!!.
getam. em condrçêe s aberrantes. uma grancl'e mar or-s a de Jovens que
passaram pelo circulo V1C10SO mt r a çêo , pr-i s ãc com v i c tênc r a e

degradação. JUlzado de nencr-es , tns r t tuc tona l t ra çãc degradante.
"aprendizado" do cr-ime, r-e í nc í dênc i a e desuneru aaçãe ,

Urge dar um f rm a esse es tadc de cc rs es , que co

loca o Brasil num dos na i s vergonhosos lugares mund r a r s no ateo:

dimento ao menor lnfrator. ~5 cr-re ncas e aos f cvens vut ner-ebr t i

aedcs pelas razões r nd r ceda s na Emenda 'ê pr-ec i s c qar-ent r r- as cnn

d1ções de a renõ rmentc que as tornem c rdadâcs prestantes e raspo;
sêve rs , não bodes -exp re têr-r cs das nossas mazelas 50C11115

no aJt.t. 13. <5Ub<5.tUua-4e. a ltem XIX pe.lo <5e.gu.l.l1te..

A a.t.h.l.<5tênc.(.a ã. mette.ll.lt.(.da.de. e. a plI.oteç«o da. "('1l64n

eea .<540 deVM.e..s do El>tado pela tIL4d.(.ção do ItO<1.&O due.(.,to po~.<.t.(.vo:

a l.(.ce,ltçtt lI.lU!lunUada e. a pILo..c.b..c.ç.ão da deJ.ped.(.da. do emplte,go pOll. mo

t.(.vo de. gll.ttv.(.dez, l>ão nOll.ma6 .l.no5c.ulp.(.dao5 nao5 úl,t..(.IIIa.~ Cono5t..c.,tu.<.ç.õe;

Co .(.nte,gltanteo5 da Itoua lCog.<.l>laçã:o tJta.balluo5,ta.

têsucede que. a ConJ.t4-tu-lção de 1..967. emboll.a te.nlu.t

pltevuto o deJ.c.a~o lI.entuneltado.e a galtattt.(.a do emplte.go e. do l>ali

4<.0. duxou palta. a lu oJtá.lnáll..<.a a. exegue. do paece.czc , Oa.Z II.e.Joul

ta:<tam dual. de..tulI.paçõe..s· a p1t.uneVl.a, pOIt CUc.ultl>c..teve.<t ao pell.Zodo :

apenetA a.t. .4C!Jl1ttna.t. -uned.(.dtame.n.te anteJL.i.oltu e. pO.4telU.olteJo ao paltt.o.

a. .6egu.nda, pOli. :onA.<.deltalt que a galtant-ta do e.mpltego ..sõ -se dão ex!!:
.tamente, no pelU.odo da ücença.

OlLa ê e.v.l.de.nte qy.e. umtt "pltoteç40 1l tão .u..&,t<t.(.ta ha

vell...c.a. que. lteAUUa1l. mu..c..to ma.i.<5 em ma.teoZc.io que. em bene6Zc.l.o, e :;:

p/t.Úlle-lll.a. de. de.spedu a e.mpJte.gacla tão logo tenham eonitec.unento do
..seu uta.do gltavld.lco.
• A n0605a pltop06ta v.u.a. « obv.iãlt U06a. pltã:tJ.ca abo5ult

da e toltna1l. eóe.t.t.vo o pltece.i.to COlt..su.tUC'<'OIla.t. Atem da l.<.cenç-;

del>de logo uta.belec..c.d« em pltazo maiolt, ó.(.ca aue.,gultada. a utab.(.i..t.

dade da ge06tallte deAde o mOmento em que comUI1.(.ca o ..seu e.stado 

e.mpltegad01l. atê o o.(.nal do .&eU a4a.&tamento do empJtego.

XIX - L.l:clwça <temulte.li.aâa ã. ge.ltante. ante<5 e depo..c.<5 do

palL.to, pelo pli.azo de 6 (.leu) me<5e<5, g~ILanudo o empll.e.go e

...alii1U..O a. paJ't.U.1I. ~ da comult..c.ca.ção da gll.av..c.dez.

JUSTIFICAÇÃO

-Art. 248 - O serviço Militar será voluntário quan

do em tempo de paz.

§ 19 - Homens e mulheres poderão ser convocados

d:i.anl:.e de deflagração de Guerra ou para pertencer.. a organ:i.zações
de defesa c:i.v:i.l.

§ 29 - A lei disciplinará as particularidades ine

rentes ã matéria.
§ 39 - Fica facultado ao Poder Executivo convocar

em tempos de paz os jovens de idade superior a 16 anos para pres

tação de serviços civis, pelo 'Prazo de até 18 meses prioritaria

mente em atividades voltadas para implementação de proJetos de

desenvolvimento regional. conforme a lei determinar.
§ 49 - A União destinará, anualmente. para despesas

militares, o máximo de três inteiros por cento de sua arrecadação

tributária. -

JUSTIFICATIVA

§ 39 - Os !-!unicípios com população superiyr a

200.000 (duzento mil) habitantes, os estados, o Distrito FedeJal

e os Territórios instit.uirão os respectivos TribunaJ.s delcontar

§ 49 - O prazo para instalaç&:o dos TribuniiS de
Contas de que trata este a:t'"tigo, onde não tenham sido ain a ins-

ti tu{dos, será de la (dezoi to) meses: I

a) a partir da data de promuigação desta onstitui

ção. nos Municípios que, nessa data, satisfaçam

à condi~ão estabelecJ.da neste artigo. nos Esta

dos e nos Terri térios •

No art. 67 substitua-se o parágrafo 39 pelo que

segue e inclua---se o parágrafo 49 e -59

o artl4 79 da atual Constituição veda a guerra de

conquIsta (parágrafo único) j acolhido o princíp~o de que "os con

flitos internacionais deverão ser resolvidos por negociações di
retas, arbitragem e outros meios pacífiCOS, com a. cooperação dos

• organismos internacionais de que o Brasil pal;l:icipe" (caput).
Esses dispositl.vos cristalizam e refletem o

espírito pacifista do povo brasileiro, que mantém as suas

Forças Armadas unicamente como meios de defesa contra even

tuais agressões.
As dificuldades financeiras que o pais atra

vessa aconselham a que concentre os seus recursos no desen

volvimento de sua enorme potencialidade econômica, que, mui
to mais que aparatos bélicos, lhe garanti.riãm a possi.bilida

de de defesa mais eficaz do seu vasto território.

EMENDA lP17461·9
~ SENADOR MARIO 'lAIA

De a seguinte redação ao Art. 248:

~EHDA DE PLEJJÃJlíO"..·'O/CO",•• 10/ ••••0......o

fl EMENOA OE PLENARIO

r.r lUl0�~".. ',IC.ç10

EMENDA lP17460·1
[!J SENADOR ,lARIO 'lAIA

r.r ~ flne/'"I1",C.~10
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JUSTIFICATIVA

fl!YT/~~~
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üt spcs r t tvo Eme:ndado art 412

JustlflcatlVa

supr una-s e o art 412

Emenda supr-es s rve

Justiflcatlva

A emenda apresenta-se õbVla. sendo ate mesmo desne

cessãrlêl Jus t te r ce e rve , POTS. a nosso ver, cabe ao Estado gara;

t r r- o d s r e r tc ã vida, ã saúde e ã e t unen te çêo , desde a concepçio.
daqueles cuãc s pais não tenham cond i çâc de faze-lo

Em nosso entendimento as Forças Armadas devem

des t me r-ae exc Ius wenente , ã defesa externa.

tJ E~IENDA DE PLENi'i:RI~Lc.ul./••W"dO/IUI<ow.. tiO

EMENDA lP17474-1
f!l SENADOR MARIO MAIA

Inclua-s~ no artigo 13 o segulnte TÚm'

EMENDA lP17475-9
(J SENADOR HARIO HAIA

l:Y;';:í.;;~

Q37~~-;ã7]
U ..OUU,.lrl•• ção --,

o .6..i.4tema P!iSLlCO E. GRATUITO de edueaç40 tem pOIt &.(.nat~

dade a de.moclta.t..t.zaç4o do ene.cnc pa.lttt que e e e4ta.fJeleça a .(,guatdade

de cond..f.çãu e de apoJt:tuni.da.de4 e o d.tJi.e..f.to ã: Educ.açãa. E.6te d.(.ILe~

to -ã Educação e de opolttulI..f.dade-s ê o V..f.ltuto ã: Eciteação. E.6te d~

Itedo ã Educ.aç.ão utã: d.(.ILetamel1te. Jtelac..Lonado ao deve.Jt de dali.
educa.ç.40, logo uta de.veILã 4eJt gli.atuZta. e em todo.6 0.6 e eue n.(.
ve-ce,

'POIt .6ua vez, e: e.6.6a gJtatu..f.dade que .(.1I.ã: a44c.

gU1l.a1L na4 e.6cola.6 de todo4 0.6 glt4U4, um g1l.ande cont.(.ngeltte d;'
atuno4, .(.ndependente da. .6ua. cond.(.ção .6ôc..f.o-ecollôm.(.ca.

A E.ducação develtã: HlI. UlHVERSAL, ou .seja., am

pla e abJtangente paILa que o aluno pO.b.6a. ell.:tendeIL o .6i.!In.(.&.(.cad;

i.ntegILat do mundo atual e pa1La a.judã-to a. deó.(.n.c.1t -6Ua. óutulta _

pILo6.(.-6-6ão medi.ante uma 60ltmação «cca em opolttult.(.dade-6 e d.(.velt-6.(.

ó..f.caçõc.-6 de c.oniteei.Plento.6. A,4.6.(,rn, eon4egu.tltem04 um aluna d;

e eu pltÕplti.o pltoce.6-6o de due.nvolv..f.me.nto, ccue czeu.ce , 1te..6pon-6ã _

vez e compltom.(.4-6ado c.om a ltea.li.dade. -6oc..(.ál.

A educ.ação deve.1tã: 4eJt LÃICA, dto ê, o compOnen

te ltel.t!l.(.o-6o do en.6i.IlO 4c.ltã exclu.::Ldo, uatamente em lLupe.c.to ã
.c.ltd..f.v..f.dua.l..f.dade lte4gi.0-6a de c.ada. aluno.

O que queILemo4 com a. educ.a.ção públ.(.ea, !Jlta.tuZta,

un..f.vl!.Jl..6al e ltt.(.ca ê uma p06..f.ç.ão 6..f.1I.11I2. de apo..f.O a. uma. po.cl-t.(.c.a _

e.duc.ac..(,onal ~ultdamentada em plt.(.I1C,zP.(.04 democltãt.(.co.s, e e de.seJarno.s

de 6ato, eOlt6tltui.1t uma. .6oc..f.edade abeltta paILa todo.6, m.(.l'um.(.za/t a.6

dU"'!Jualdadu ..f.nd..f.v..f.dua.(.-6 e 40C..f.ai.6, e a.:t.c.ng.(.1t o bem c.omUM.

Somente a..s.s.(.m a e4cola. pa.6.6altet a. .6e.IL a. gILa.llde. ae
gu,tadolLa .6oc-tal, c01LJl.i.g..f.ndo tW .(.njU4.t.<.ça.-6 do atual .6.(.Ô.tema -6oci.al

e pJi.epaJtalldo um novo 4.(.,stema, met.(,,s 4eguILo, eceaeu.ea e ju,sto.

POIt .6ua. vez, a educ.a.ção que ê, 6em d[v.(.da.
o ma.(.o1l. &a.t01l. de. de.se.nvolv.(.mCltto .6oc.(.al, e. c.c.o/lômic.o de. qual

quelt na.ç.ão, agolLa a.6.sum.tlldo a mai..6 alta. .p1t.(.oIL..f.dade em todo.6 04

ptal1o,s e pltogltama"6 do ãcveanc , c.ontlL.(.bui.ltet com t.odo 6eu pezeu
c..(.at pa.ILa. a. gltaltde::a do Pa.::L6 e metlloJl..(.a. do s eu povo.

EMENDA lP17470-8
f!l StW\Il()R MllRIo 'VIlA

f:~';~;~LJ

13--;-;;;7R!J

....o,.u....'e.~lo --,

Subst.itua-se o inciso IV do art. 310, pelo seguinte:

Item -gcrnec unento obr tc ã tc r t o de a t tnen te câo , nos es ta be l ec r

m~ em que trabalhem mar s de 100 oper-ê r t c s , não s e nvc perm~
tido aos tr-eb a l bedcr-es tomarem suas refe1ções em outro local 

do estabeleclmento

Com esta emenda procura-se impedir que o Brasil en

tre no campo nuclear com fins bélicos ou manipule esse tipo de

energia que constitue wn atentado li humanidade e ainda traz sé

ria agressão ao meio-ambiente.

0'5 Conselhos da Cnança e do Adolecente deverão ser
argaos ar s ecs , artlculando as autondades governamentalS
pessoas e en t t da des da' s cc t eõ ade para uma ação ccmunte pelo
resqate da imensa dTvida social que a Nação tem com a ma t cr-j a

das suas crianças e adolecentes
O CÕdlg0 Naclonal da Cnanea lmporã a r evt s âc do

atual Cõdiqo do stencr-, f'e t to pela Et r ce pr-edom t na n t e da orote-
çâo apenas s nc r e de de contra os "menores em s t tueç âc r r-r-eçu l er-v,

e não da proteção das cr-t a nç as e dos adolecentes contra as co!!,
dições adversas que os vulnerabihzam socialmente.

INCISO IV - "O incentivo ã pesquisa da fissão atô

mica com fins bélicos ou para energia nuclear só será permitido,

antes que fiquem esgotadas todas as alternatJ.vas energéticas exis

tentes no paIs."

EMENDA lP17466-0
f'l SENADOR MliRIO MAIA

Inclua-se no ar tt ço 13 'ltem que se s equ t r

•EMENDA lP17467-8
['J SENADOR >IARlO 'IAI'

Justlf1catlVa
~ Supressiva

Disp:lSitivo EtEndado Art 256

Item XXXII - Est'lmulo para os menores da falXa dos

14 aos 16 anos. a preparação para o trabalho. em instltulções

espepallzadas ••onde serã assegurada a allmentação e os cuid.!!.

dos com a saúde.

Justificativa

Justlflcação

o BrasTl. paTs em desenvolv1mento, carece de rlão de
obra teCnlca especializada. como tambem de mercado de trabalho

para os Jovens que anualmente se agregam aos ml1hões ao Slstema

produtlVo, com esta emenda Vlsamos m1norar estas defic1.ências

cl aramente detectadas

fTY';iiB"~

l§J~~7ã7J

EMENDA lP17476-7
tJ Constituinte JOSIZ DUTRÂu10~

~.;~;~

(l~.~'7EJ

Emenda Supressiva

Dispositivo emendado: 178

Matéria de interesse de legislação ordinária

- suprima-se o Art. 256.

f:J EMENDA DE PLENJ'i.~L~~.,Of••WI'dO,.".<.WI ..&Il

EMENDA lP17471·6
ê' SENAOOR ,IlIRIO "AIA

Seção 11

Dos Partldos PoHtlCOS _
S-<d jT- d.s c.:./,.{.f.d-" JL

Inclua-se o segulnte art190)-1M\. I ( J
d-e Tl~z:-

o fornecimento de allmentaç'âo aos trabalhadores ê
med1da de grande alcance soc1a1. por contemplar sobretudo cama

das de mais balXa renda de nossa população.

l:
Por outro lado. ate mesmo por razões de h1glene ,

torna-se desaconselhãvel que as refelcões seJam fel tas em local

que não aquele adequadamente preparado pela empresa.

DA lP17468-6 -
l!J SENADOQ "I~IlIO ~IAIA rr;;;~:~~

tJ EI.fEHDA DE PLENi'\Q ;~"~~"'cow'''.lo'"WI''W''dO rrv;~'~7!YJ

JUSTIFICATIVA

Atualmente, a escolha dos candldatos a carqos

eletivos e privatlVa dos dHetõrios mun1c1pals. reQ10nalS
e nac10nêl1S, com destinações descabldas e preJUd1ClêllS ao

aperfelçoamento do reglme democrático

JUSTIFICATIVA

SUPRIMA-SE A LETRA "8" 00 ITEM UI 00 ARTIGO 192 E O PARAGRAFO 31õ1

00 ARTIGO 230

Os dispositivos cuja supressao está sendo proposta atribuem

aos Tribunais de Justiça, no primeiro caso, e ao Ministério Públ!

co, no segundo, a iniciativa do processo legislativo relativo a
leis que poderao acarretar aumento de despesa.

Tendo em vista que ao Poder Executivo incumbe administrar

os recursos públicos, é fundamental que a este Poder se atribua a
iniciativa de todas as leis que possam afetar a execução orçame!!.
tária, sob pena de ser submetido ao Poder Legislativo matéria que

importe em aumento de despesa sem previsão da fonte de receita

correspondente, impossibilitando uma administração fianceira so!

dia.

EHENDA SUPRESSIVA

SENADOR f.l1i.RIO MIA

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o art. 178

Emenda supressiva

Dispositivo emendado: art. 179

Suprima-se o art 179

Refere-se ao regime parlamentarista de qoverno~ o

qual Julgamos inadequado para a realidade brasileira con

temoorânea.

EMENDA lP17472-4
(J

rr;;;;;';~~~

tíV;;-z;;J

Art. A escolha dos candldatos a cargos elet1vos dos

MuniclplOS, Estados e Terrltõrlos Federais far-se..-á,se.!!!.

pre por votação prevla d,t'eta e secreta dos flllados de

cada partldo POHtlCO em convenções convocadas pelas
respectivas com1ssões executlVas dos dlretõrios municl

pa1s, reqlonals e nacionais, com assistêncla e na con

formldade das 1nstruções da Justlça eleltoral

4MENDA lP17469-4
tJ SENA,OOR UÃRIO /lAIA

r.r luTonwIrI',•• çio

JUSTIFICATIVA

Refere-se ao regime parlamentarista de qo
verno. o qual Julgamos inadequado para a realidade brasi

leira contemporânea.

item V - O direlto ã vlda. ã saúde e ã a"mentacão e

assegurado ao menor desde a concepção. devendo o Estado orestar

asslstênclêl ãque1es CUJos palS ou responsãve1s não tenham cond2.

ção de fazê-lo

Dtenda 5upressivã
DisfX'Siti:vo enendado: Art. 168

Justificat.iva

SUprima-se o Art. 168

Refere-se ao regine parlamentarista de goverro, o qual Julga.'iDS
inadequad:J para a realidade brasileira oontelfporânea.

r.r----------1U111'.US1",C~lí.
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No art 364 acrescente-se o segurnte Hem'

Tlno/,un",•• ção

EMENDA lP17473-2
l:J SENADOR Mi'l:RlD ~'AIA
_______ ,.c•• ~,.,tow",J..,"ul....,,.Io _,

PJ EMENDA DE PLENi'l:RIO

JUSTIFICAÇi{O

No BIL116.it, de um la.do, .temoll 06 I1l1at6a.beto.6 e. 06 oHm,,·
ana.l6etbeto6 COIl6Utu..c.ndo-6l!. em toltno de SOl da 1106"4 populaçã.o e

empoblLe.c-t.do6 pOIL um de6.c.!Iual e ap1l.e44.(.1I0 6.<..6.tema 60C-l.al.. 00 "E

.tILO lado, temo6 um 6"'6.te.nra. e6cola.1l. 41l.,u ..t1tOCll.ãt.c.co e eV:.t'('4ta., co!!,

tendo uma~6e:.u:e de. pll.obl.ellla.s "('1I.s.t'.c.,tUc..c.olla.i" que .c.mpou.c.b.i,t.(,,t41l1 de

adequa1l.-4e â" lteeu4.c.dadu .!IOC.c.4.t6.
A uc.ola ndo pode ma.i.s eont..c.t1uaJt II õeILv..(.ç.o de c.la66l!. -

de PII..c.v.c.tÉg.l.04 de hell.anç.a ou de podelL aqu.c.4..c..t.tVO, de c.Jtedo Ite.t~

9.(.060 ou pot!t.c.co. A e.ducaç.ão deve. ut41t a. ,se.Jtv.tç.o do .(,ltd.t.l1.c.duD
em 41. e. ptVta. 4t.; 110 U.n,t.(.do de que. a: uc.o!a deVe1t4 de.4cobJt.c.1L e d!:,

6enVO!IIl!./L em eadl1 aluno, .bUtt.b capac.(.da.du .(.na.ta.4 ipotenc..(.al.(.dadu I,
4ua4 ap«dõu, 4Ucu. voc.aç.ãe-6 e -6eu4 valoli.e-6 .(.ntll1,H~.eO-6 palta que 

cada Ulll p04.ba. 4e 1Lab.(.li.talL a p41t.ti.e.(.pl1lL da v.(.da 4oe.(.al, 1l.eal.(.za1l.

loto e, a.b.bi.m contlL.(.bui.1L paILa o bem eOIllUnl de ac.oltdo c.om -6eU6 Vala1l.e4

pU.6DaA..4 e o nZvet de. 4e.U Ite.al pote.nc.(.a.l.

Pa.Ita-DIi.46o ün.c.c.a M O en.5.c.l1o devc.Jtá .6e.Jt. em todo!> 04 nZUl!.d, pübt-t.co,

gli.atu.!,to, un.tveual e l4.c.CO..
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O imposto incidente sobre prestaçãc de serviços é um tributo

que, na sua cobrança, exige grande dispêndio de recursos finance!

ros
A proposta con'tida no § do artigo 281 do ~rojeto. visa!!,

do separar a destinação. a nível de "consumidor final", implica.

para efetuar contr,ole. num maidr dispêndio de recursos.
Ainda mais, pres taçêc de serviço, diferente da circulação de

mercadorias, Que tem várias etapas entre a p r ndução e o consul'l!
dor final, é praticada em sua quase totalidade a nível de consumi
dor final. Ex: hotel, cinema, clínicas, educação, etc

A manutenção do disposto no § '2 do artigo 276 implica em

que os Estados e DF trabalharao apenas para a er recadaçaq dos Mun!
c!pios. uma vez Que estes receberão 50% (cinquenta por cento) da

arrecadação bruta, sem nenhuma despesa.
Finalizando, o disposto no incIso UI, do prefalado artigo.

contempla. com bastante justiça, a repartição da arrecadação do
tributo incidente sobre a prestação de serviço para os MunicIpios •.
Note-se Que o percentual de 25" (vinte e cinco por cento) incide

, sobre a areecacacãc brlJ.ta deste tributo, nllo deduzida a parcela dó"

encargo referente a r rsear'ieecae, ccntsçte e areecadeçãc ..

JUSTIFICATIVA

.EB1anda supressiva do parágrafo 32 do artigo 272
Suprima-se o parágrafo )!::l do artigo 272

"UTa/~uST"",....i;e' _____,

Artigo Emendado: 288, § 12, I do Projeto de Constituição.

Dê-se nova redação ao Hem I do § 111 do Art. 288.

-Art. 288 - •••••••••••

S 12 - .~ ••••••••••••••
I _ Autoriz.ação de operações de cr édf to por antecipação da

Receita que não poderão exceder a quarta parte da Receita total e!

timada para o exercício financeiro e que deverão ser Lfqu í dada s no
primeiro mês do exercício seguinte"

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

o dispositivo focalizada. como está redigido, abrange a po~s!

bilidade de transmissão, por herança, de imóveis para residência do
conjuge ou dos herdeiros, sem pagamento do imposto.

Na forma como a quest~o foi colocada, embora o ~jetivo tenha
sido o de excluir-se da tributação a traosmissão, por morte, do ún!
co imóvel pertencente ao conjuge sobrevivente, principalmente naqu,5.
les cases em que sua situação financeira não lhe permita suportar o

encargo da tributação, terminará por permitir a transferência de
verdadeiras fortunas sem O pagamento do tributo, uma vez QUE! o dl~

positivo não limita a quantidade de imóveis a serem transferidos

aos herdeir-os. '
Justifica-se, pois. a sucressüc proposta, tendo em vista ~_

as legislaçlles locais poderão estattelecer a isençl:io na tral'1smlsstr
de um único imóvel residencial para o conJuge sobrevivente

rr;:~~"'~
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EMl::NDA SUPRESSIVA

JUSTIfICATIVA

suprima_~se o li 12 do artigo 276 do .A:l::l:l;:eprojeto

['J PLENARlQ

EMENDA lP17485-G
l:J ConstituInte JOSI:: DUTRA

l!J PLENAR'O

EMENDA lP17487·2
1: Constituinte ,JOSJ;; OUTRA

~ô;;,,·~
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EMENDA MODIFICATIVAF
l::J PL'EN.ARIO

EMENDA lP17483-0
[:J Const1 tuinte JDSI:: DUTRA

tJ PLI::N.4RID

EMENDA lP17484-8
tJ ConstituInte JOSE DUTRA

Com a adjudicaçã~do Ministério Público como

org1:l0 interveniente obrigatório, quaisquer atos Que tenham por 0ll.
jeto interesses indígenas estarão a salvo de prejudicar os direitos
dos índios. Esta é a forma, na inteligência da emenda, de impedir~

são de direito às éomunldades indígenas e permitir que as r .!.quezas

minerais encontradas em suas terras possam ser operacional!zadas
A compatibilização assegura a participação dos índios e favorece o
enríquecimento nacional. •

Fulminaram-se expressões inadequadas e, po.!.

tanto, inexequ!veis, como "direitos originarios". em favor de o.!!
tras ocrt.ecoras de completa eficácia, de modo a assegurar garantias
plenas aos direitos indígenas.

rnvcea-se o Art. 23, §21l, do Regimento Inte.!.
no, para extrair do texto constitucional os Artigos 425, 426 e 427,
que resultam desnecessários em função da emenda ora apresentada

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 424 do projeto de Constituição.
Dê-se ao artigo 424 a redação seguinte, com

supressão dos artigos 425,426 e 427, nos termos do Art.23,§ 2Q , do
Regimento Interno.

"e São Paulo • não pague qualquer importância pela manutenção do
crescimento de sua indústria, que se esta fazendo as custas da des.!,
gregação do lar e do desespero de agricultores, agora sem terra.

Nesse dispositivo escãc sendo prejodicados os Estados e ","unI
cípios do Pará, Sergipe, Paraná, Minas Gerais e outros produtores
de energia elétrica, além dos Estados e Municípios .produtores de p!:.
tróleo e de combustíveis como Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro

Além disso. Estados com potencial a ser explorado na área da

anergia elétrica, passarão a direcionar os recursos de investimen
tos para outras áreas, ;odendo. no futuro, vir a prejudicar o pr~
prio desenvolvimento do Pais.

Poderão. igualmente, vir a ser grandemente prejudicados os E~

caces e Municípios nos quais venha a.ser descoberto petróleo pois, ap~

sar de tcrnereer-ae , por este evento. economicamente mais ricos, tr!
butariàmente cont1nuar!1o pobres.

Ademais para essas mercadorias serão fixadas pelo Senado F"ed~

rat , a imunIdade é perfeitamente dispensável
reperacfve , pc.rs , é a scpr-essãc do dispositivo

_---------- ....Ta/.~n"'c.;lo __'_'~_____,

JUSTIFICATIVA

"Art. 424 - Os índios têm direito ao uso e
à posse das terras que ocupam e à preserv~

ção de sua organização social. seus usos ,
costumes,línguas, crenças e tradições, comp..!:.
tlndo à União a proteçãn desses bens, por
meio de õrgão próprio.
§1J;l _ Os atos que envolvam interesses das
comunidades indígenas terão a participação
obrigatória de órgão federal próprio e do
Ministério Público, sob pena de nulidade
S 211 - A exploração das riquezas minerais
em terras indígenas só pode ser efetivada
com autorização destes e obriga à des t jnaçãn

de percentual sobre os resultados da lavra
em benefício das comunIdades indígenas e do

melo-ambiente, na forma da lei".
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SENl\DOR ~t1iRIo HAIA

Emenda Supressiva

Dispositivo emendado: art. 181

JUSTIFICATIVA

EHENDA DE PLENJ\RIO

Suprima-se o art. 181

Just,ficatTva

Dada a importãncla da questão embt en te f , entendemos
ser necess âr-r c a fixação de '[nd f c e mlnlmo de despesas da U1l1~

com o setor

EMENDA lP17478-3
f' SE"ADOR ""RIO 'II\IA

SUprlna-se no ítem !! do inciso I a palavra "obriqatõr~o" e ro mcrsc II O

I - ccncçâc grave de repercução Nacional.

Substitua-se o item I do art. 237 pelo se9uinte:

!tan "S".

Suprime-se o trecho relativo a "Lstado de Defesa"
por tratar-se de assunto obJeto de emenda eupeeeaa.va de nossa
autoria.

Refere-se ao regime paz'Lartentiaz-Lsca de go

verno, o qual Julgamos inadequado para a realidade brasile!
ra contemporânea.

JUSTIFICATIVA

1 ~ Em outra e-ema de nossa autoria SugerlllCs que o serviço

Militar seja voluntário em terrp3 de paz ..

2 ~ Emoutra eeeraa de nossa autoria sU3erirros que os detento
ree de cargos eeecuervcs podem ser reeleitos una vez para os ITeS"'OS carg~.

~ Supressiva.
Disp:Isltivo erersseec, Art. 27

Art. 413 - A lei cnilrá um fundo de conservação e recuperação

do mei o ambi ente con s t r tu'[do , entre outros recursos, por um
mlnimo de cinco t nte r r-cs por cento das r-ece t t as 'lia um eo , por
contnbulções que -inc r dan sobre as a t rv r de de co tene r a teen te 
pc'lu i dores e a exploração de r-ecur-s cs na tur-e r s

EMENDA lP17479-1
f'J

Substitua-se o "art. 413 pelo s equ m re ,

tJ E"'ENDA DE PLEN~RJ~~"··'·'C''''Ul./S'''C''''''~

EMENDA lP17480-5
(!J SE~AOOR MARIO "ArA

_----------nOTo'~~I1",«;la----------__,

EMENDA lP17481-3
['J SrnAOOR =0 '1i\IA

·1

EMENDA lP17482-1
tJ Constituinte JOSJ;; DUTRA

tJ PLENJ'lRIO

tUTO',u''''l(.&I;10

EMl::NOA SUPRESSIVA

rry;;~~"':=J

fil?7~~7ã7J

~ MODIFICATIVA

Eptenda ao texto do projeto de constituição aprovado pela Comissão de
sistematização (JUL/87)

Retirar o inciso XX do Art .. 951, bem como a expressão "por

proposta do Primeiro Ministro ••• ". do inciso VI do Art 108.

JUSTIFICATIVA

o dispositivo alterado rompe uma tradição histórica nas' con,!
tituições BrasIleiras. Tendo em vista as di ficuldades ficanceiras
vividas pelos Estados brasileiros, é rnsuccr tevef a liquidação das
antecipações de receita dentro do próprio exercício f Icanceí.ro ,
Ressal te-se Que o mês de dezembro as despesas são eascbe rbauas co
o pagamento do décimo terceiro salário. Assim sendo, sugere-se a

manutenção da tradição histórica, prevendo-se a ifquidação das a!!,
tecãpeções de receita no prim'eiromês do exercício scbseaüente ,

JUSTInCATIVA

Dê:.-se ao Item XXV do artigo 13 do Projeto de Constituiçl:io a seguinte
redação

A presente emenda, visa, respaldar e manter inalterados

senão melhorádos, direitos precedentemente adquiridos por uma categ.2,
ria profissional que hoje, constituida de forma organizada. reune
mais de trezentos mil trabalhadores, agrupados nas respectivas entl
dades sindicais que os coordenam: Trata-se dos Trabalhadores Avulsos

...l••••""c.U'"J10/.tnc... ,•• b' ~

-Proibiçi.io das atividades de intermediação remunerada da
-., ~o-de-obra permanente', temporária ou saz~nal, ainda que

mediante Jcceçâo , salvo quanto aos trabalhadores avulsos

que exercem suas atividades indicados por entidades sind!
cais".

f!J1'"LENARID

EMENDA lP17488·1
f:J CQnst! tuinte JOSI:: DUTRA

Propõe-se retirar o inciso XX do Art. 99 para evitar que

se consagre na nova Constituição Federal o grave erro de se definir

como competência da U'lião o discip!inamento da capacidade de endiv,! I

damento dos Estados e Municípios.
Esse poder, que hoje deveria ser da competêncIa privativa

do Senado Federal, está sendo de fato exercido pela União E tem, por
esse exato motivo, submetido os Estados e Municípios aos maiores~

tranglmentos e dificuldades no manejo de suas finanças.
J;;, aliás. por essa razão Que propomos seja também exclui

da a expressão '", • por crcpcsea do Pril'leiro ~lnistro".•• do texto
do inciso VI, do Art. 108. pois foI justamente apoiado em igual ex

pressão que, em 1975, tomando por base o texto da Constitulção de

1967 instalou-se todo o aparado limitativo ao endIvidamento dos Est~

dos" e Municípios. pelo Governo r ederar , mediante decisões do Conselho

Monetário Nacional.
Considerando tratar-se de competência privativa do Senado

Federal. nãc faz sentido preservar no text~ do nefvo projeto de Cons
tItuIçlIo a Incoerência de se restrIngIr as decl.s15es dos Senhares S,!

r
nadores à iniciativa dos Primeiros Mi.nistros; e muito menos conte,!!!.

pIar em outro artigo do Projeto, onde se trata das atribuições do
Congresso Nacional, portanto das duas Ca$as. poderes que são trad.!..
cionalmente da competência do Senado. E incoerente ou,no mínimo ,

extravagante

tore~ ~:~:~:i:~é;:~C:'m;~:r~~:ou: ~:;~~:;~v:~:t.raT~:~:d:: pro:~
mais produtos, inclusive os demais energéticos como o carvão e o

álcool, serão normalmente tributados.
Não se consegue entender o critério utilizado para e s t ahe Le

cer discriminaçllo para com os Estados produtores desses bens
NlJo há lógica em transferir recursos de Estados economicame!!,

te mais fracos para São Paulo que, no roscc , é o que visa o refer!

do dispositivo.
NUa pode ser levado a sério o argumento de que em alguns ca

scs vccmc o de Itaipu, de Tucuruí, de xingu as usinas foram construi

das com recursos da União e os Estados não deveriam ser compensados
por isso. Embora esses investImentos tenham sido federais, as te.!,
res desses Estados foram alagados, coroandoc se improdutivas, desl.!!,

cando famílias, aumentando as tensões sociais e os contingentes de
trabalhadores desalojados com gravíssimas rep~rcurssi:les nesses Est!,

dos.
O absurdo da proposta é que pretende que os Estados que tiv,!

rafll alagados milhares de alqueires de terra, não possam receber i!!!,

posto sobre a energia gerada e que O g;á"nde be~f1c1ário, o Estado

JUSTIFICATIVA

Suprlma_se a letra "b " do !tem II do § 11 do art. 272.
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JUSTIfUZATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

A emenda va se deixar claro que o pr1.nCíp10 da legal1.dade náo se re.!

t:inge ao mero "estabelecimento" do tributo, ou melhor, não se re.!
trl.nge ã mera l.nstitu1.ção do tr1.buto; é peec r.ao haver lei também P2.
ra aumentá-lo; ou para reduzi-lo, uma vez que a atividade de arree.!,
dar é vinculada a obrigatórJ.a para o Governo. Isto preserva as preE,
rogativas do Congresso e a garantia do c1.dadão de não se ver apanh.!,
do por aumento que não tenha S1.do autorizado pelo Congresso ~aei~

naã ,

JUSTIFICACÃO - Tendo aa dc apresentado Emenda Hod1.f1catH"O ao art.
318 do s rej eec de Ccns t a t.uaç âo , para que a l.nden.!,
zação das ces aprcp ra açêes de propnedades 'rurms ,
para efeito de reforma agráTla. sejam rer cas ape
nas em da.nhe r rc , não j us t Lf r c am a permanênc1a dos
dispos1.tivos ccnse í eucaenaí. ora s up r r eu dcs , que

tratam dos títulos da dfvr da aRrána.

S 49 do art1go 318

Suprimam-se do ProJ ete de Cons;u tuição:

DISPOSITIVO EMENDADO" Art1go 318, § 49

Ef.IENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIVA

Art. 264 - •••••••••••••••••••••••••••••••
I - exig.1r. aumentar ou reduzir tributos sem

lei que o .l.nstJ.tua ou lhe autorize o aumento ou a redução.

o Inciso :I do Artigo 264 do ProJeto de constituição

passa ter a segul.nte redação:

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMEND~DO: Artigo 264 - rnc i sc I

tr=mnãr 10

ry~~;'~

tF!~'~fl!J
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Emenda Modificativa do ltem I do parágrafo 11 do artigo 272

o dispositivo cuja alteração está sendo proposta regula o !E.
cal da ocorrência do fato gerador do ICMS. matéria que, nos demais

tributos. é versada em lei complementar.
A alteração proposta não muda o conteúdo do dispositivo.def!

nindo o campo de incidência do imposto e deixando à lei compleme!!.
tar a matéria atinente ao aspecto espacial.

Além disso, vigora, há vários anos. com reais benefícios p!!
ra o controle da cobrança do imposto. o critério de exigi-lo por oc,!!.

sião do desembaraço aduaneiro. quando são cobrados 05 impostos da
competência da unrãc , A redação proposta. suprimindo a exceeeaãc "em
estabelecimento de contribuintes". permitirá manter-se essa prática
que tem proporcionado resultados altamente positlvos,sem qualquer ~

juizo para os contribuintes.
A alteração proposta. além de dar maior sistematização ao im

posto, vem ao encontro dos anseios dos secretários de fazenda e FI
nanças dos Estados, manifestado em Canela, no Rio Grande do Sul, a

~;~~f~m~~ ~~~u~~~~~1!I~C:~~~r~es~a~~;a;~n~~d~~:lr:~:ç~~i~~~~{:~~: C\~~
Projeto "

I _ Incidirá sobre a entrada, no território nacional, de me!.

cadorla lmportada do exterior, inclusive quando se tratar de bem de.!
tinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento importador. bem cE.

mo sobre serviços prestados no exterior. quando destinados a es t abe
lecimento situado no País.

E foi exatamente em razão do sucesso até hoje amealhado p~

la Zona Franca de Manaus. que o Presidente José Sarney prorrogou
o término de sua vigência de 1977 para o ano de 2007

Ocorre entretanto que os inimigos desse projeto, vez por 0l:!.

t.ra , utilizando-se de melos escusos, procuram solapar as bases
desse instrumento de desenvolvimento, ora levando a noticia de
sua ext Inçãc ora promovendo divulgações negativas sobre ele. com

"a finalidade de gerar a insegurança e intranqt1i1idade na con~

ciência dos empresários que pretendem ..investir naquela área.
Isso não pode continuar. ~ preciso colocar um fim nessa lI!,

tençãc de destruir a Zona Franca de Manaus. Esse objetivo. conto!!
do, s6 será atingido com a inserção. no novo texto Constitucional,

'~de dispositivo que garanta a manutenção dos incenMvos conced.!
dos à Zona Franca de Manaus, daí a apresentação da presente eme!!.
da.

f!lPLENARIO

EMENDA lP17491-1
(Jconstituinte JOSE OUTRA

~_-- 1"fO/.".tl"C~~.' _

Diversas e inconfundíveIs são as cleflnlçl3es quanto ao .!
vulso I que fugindo ao enquadramento de empregado e fora da alçada de
autOnomo, eis que no primeiro caso não ocorre a efetiva permanência

na empresa, assim como no último, o mesmo exerce subordinação de q..an

o contrata; as diversas leis sobre o assunto convergem ao principltl

fundamental da sua exisU!ncia, conforme Decreto 63 912/68,80 271/77;

66.819/68, Portaria :5 107, etc, também a 0.5. F'GT5/POS-D2118, Item

4', assim o cancel tua •
"Entende"se como avulsos os tra~lhadores pertencentes a

algumas categorias profissionaIs que, si~d1calizados ou não,prestem,

sem vínculo de emprego,servlços, congregados pelas respct!vas entid,!

des de classe (sindicatos. associações profissionais ou entidades co!!.
gêneres). por intermédio das quais seja executada a concessão de
seus direitos de natureza trabalhista •• "

Com esta dinâmica definição. esgota-se qualquer interpre

t.ação divergente de que estes profissionais es t ão sempre v mcu.l ados

ti respectivas entidades sindical, afim de que estas, 'n~o visando n-e
lucrativos (CL.T. Art.564). exerçam ccoroenecãc intermediária entre

as empresas e os trbalhadores, afastando-as da configuraçllo de v!nc.!:!.
10 empregatício, e por fim, atender às diversas requisitantes a n!.
cessidade provisoria e/ou permanente na prestação de serviços atr,!!.

vês de Acordo ccfetIvcs de Trabalho. consoante ditames do cee III 

Til. VI - DAS CDNVENÇDES COLETIVAS DE TRABALHO da vigente CI.T.
Respaldos desta ordem, consubstancia-se na Circ 002/69 do

Exm!2 Sr. Presidente da Rep_úbl!ca; Art 544 da CLT; Lei 3767/83 dg E.!

tado de São Paulo, etc.
Assim, verificamos que o texto legal em exame. ao proibir

as atividades de intermediação de mãc-ce-cbea , ainda que por tcceçãc,
não teve a rneencãc de proibir também a mac-de-cbee dos trabalhad.Q.
res avulsos, que é exercida intermediaç1!lo de seus sindicatos,que os

contratam com as empresas tomadoras"
Daí emerge a necessidade de incluirmos a ressal va ora prE.

posta e através da qual se pretende deixar bem explIcl ta a verdade.!
ra lntenç1!l0 do legislador constituinte.

Por interpretar que o texto original ~o substitutivo têm
o intento das ponderações em apreço. o que merece apoio e aplausos,

é que pedimos os bons préstimos dos d!,9n6S constituintes,no sentido
de acolher tal pt-upusLçãc afim de não cometer inominável injustiça
de impedir que dezenas de mIlhares de trabalhadores avulsos em todo
Brasil. fiquem impedidos do ex~rcIcio legítimo de suas atividades

Esperamos que os nobres pares desta casa aquiesçam a no.!

sa propo;içãO. fazendo justiça para com esses humildes trabalhadE.
res que buscam no exercIcio profissional o necessári,: ao pr6prlo ~

tento e de suas famílias.

I:

EMENDA SUPRESSIVA

ARTIGO EMENDADO •• 264. V, do Projeto de constituiçllo.

Suprima-se o item V do Art 264.

JUSTIfICATIVA

______ ••,u....,•••'..I.,••••••,....

Re.lIunreltltnd(l-&e os de.nrr.:-t.&, ..sur't.im"'_HdC'" §" 1C'. Jt(b&t,(tu~

-.oH. ao Il.edaoção do § 2Q do a./l..t. 10 pelo H.gU.t.Ilf.:C·

EMENDA lP17496-1 ~\tJ CONSTITUINTE PAULO ROBÊirTO CU~l{A

f:J Plenar1.o

E"IENDA SUPRESC;IVA:

JUSTIfICATIVA

1"'O/.IUn~''''.~''.

.JUSTIFICATIVA Não é justo e nem tampouco const1tucl.onal, alguem
perder o d1.reJ.to em sua propr1edade. 1nclus1\e
quando a mesma é a sua ún1ca propnedade. mui tas
vezes conseguida com muitos sacr1fícloS. a1nda
sem o dJ.re1.to de poder contar com sua IndenJ::ação
em d1nheiro, l.nClUS1ve, para poder I".ornccar uma
nova at1 v1dade, que venha propLc1ar-lhe renda

para subsistenC1.a pessoal c fam1l1ar.
Além do mais. os títulos da díVIda agrãna. na
verdade. não representam uma garantL' real, J3
pela sua utilização e .Q tempO de resgate dos
.esmos prcv1stos em vinte unos.

DISP~SITIVO E~IENDADO: ~\rt. 318, S 19

Suprimam-se do Projeto de Cons-t1tuição

Art. 318 - Compete ã Unl.ão promo\er a reforma
agrãria, pela desapropr1ação. por

interesse social. da propnedade terntonal

rural l.mprodut1va, em zonas pnorItánas, me
d1ante pagamento de prév1a e Justa indenl.:;.a 
ção em d1nhc1.ro.

o art. 318 do ProJeto de Const1tu1Çâo passa a
ter a segu1.nt'c redação.

JUSTIfICACÃO - Tendo s a dc apresentado Emenda Hod1Í1.catI Vil ao
art. 318 do Projeto de Const1tu1Ção, para Bue
a indenização das desapropnações qe propTle
dades rural.S, para efe1.to de reforma agrárIa,
sejam feitàs apenas em d1nhe1ro. não Just1f.l
cam a permanencia dos dispos1.t1vos constitu
ciona1s ora suprim1dos. que tratam dos títu
los da dínda aRrária.

5 19 do art. 318

DISPOSITIVO EMENDADO: Art1go 318

EMENDA MODIFICATIVA

rry~~''''"---J
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EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO; ArtJ.go 272 - IncJ.so 11

O imposto preconizado sobre "doações de quaisquer bens ou d1rel:.
tos" não tem tradJ.ção no sistema tr1butár10 bras1.le1.ro. Man1.fe~

tâmo-nos a ele"contrário em nome de todos os cidadãos e não ap~

nas de empresas a nós associadas ( as qUêr.l.S, provavelmente, não

seriam at1.ngidas pelo tr1.buto). Trata-se de t::'1.buto que -devek".l.a

ser cercado de muitas restr1.ções na sua inc.l.dência, sob pena de
ser presum1.do como doado todo bem relativamente ao qual possu..!
dor não cons.l.ga comprovar que o adqu1.riut! I Do último alf1.nete
ao automóvel, em princip1o, tudo está abrang1.ndo por este tr1.butq.

nos moldes prev1.stos no ProJeto, o qual sob o d.l.sfarce ç1e Imposto
sobre doações pode ser facilmente transformado pelo leg1.s1ador of.
dInário em verdade1.ro imposto sobre o patr1.mõnio. de caráter es
seneialmente expropriatór1.o

A J,.1.berdade que o c1.dadão merece estará profunda e l.ntensamente 2.
meaçada se ele se vir obri9'ado a conservar todos os comprovantes
que ~emonstrem ter comprado (e não recebido porCdoaçâol todos

quaisquer bens que tenha em casa, no campo, no estúd1.o. no ateller.

no escritório. etc. t tributo "Kafkiano" ou digno do l.nferno de
Drwell ••• Nos paises democráticos em que este l.mposto Dl. inst1.tul.do
a sua inc1.dênc1.a é mU1.ta restrita e ê pOuco rentável a sua arrecad2.-

ção e fiscalização Por outro lado a tr1.butação "causa mort.1s" de
quaisquer bens ou d1reitos (hOJe só ê sobre .1móve1.s) em bases pr~

gress.1vas, embora deva ampliar o montante arrecadável pelos Estados"
propiciará certtmlente med1.da::; el.l.s.l.onl.stas por parte dos c:.dildõcs
cUJos herdeiros~escaparão assim da incidência.

JUSTIFICATIVA

e d1.reitos a eles_ relatJ.vos;

O Inciso II do Artigo 272 do proJe~ de ConstJ.tu.!.
ção passa ter a sc;guinte redação.

Art. 272 - •••••••• '•••• " •••••••••••••••••••••••••

Todo~ o~ !ICVCll.llCldotc& ~ãC' c.Ze..t.te~. lI,CI C'S.L~ de Pc.st't-t

to Fl!.de'l.a-C e o~ do& Te'l.lt-c.tc.u.OJ. ollde. e e l!tcgl!11l t"dcs C'oS IJ'õe.SC.-L.tC.6

mUII-Lc.t.pa-t&. A democll.ac.t.ct 'te.pll.e&enta..t.üa. não &C ccmp ...dc..::.o .ti!Bc'S e

te.-tçõe~, ~el1do -tdea.l d ele.-Lção de. todo~ O-~ gove.'tllttl('~l!.s.

11 - Transm1.ssão "causa mort1.s~ de bens 1.m-ª.

"§ 29 - A 6ultçâ"o exec.ut.t.va. no Tev•.•l.tq.u.~ sc~ã C.XC,JtC.L

da. pOJL um gO\.eJI.IHtdo:'1. e.,te..t.to"

tJ PLENARIÕ

EMENDA lP17493-7
tJ PAULO ROBERTO CUNHA

FP~;;~OO~

I rrr--;';âfã7l

o dispositivo rompe tradição secular de nosso direito e invia

bilha a cobrança da Dívida Ativa, estimulando os contribuintes fal

tosos. O que hoje se chama de "privilégios da Fazenda Pública" são

eercs expediente práticos destinados a superar di ficuldades burocr.!
ticas e a natural fent Idão da máquina esue tar , no sentido de cocr-ar
seus créditos, cujo volume requer um tratamento processual diferen
ciado. Não é possIvel submeter a cobrança da D!vida Ativa aos per

calços e formalidades do rito da cobrança Judicial aplicável à exe

cução dos créditos privados. sabidamente moroso Note-se que se
for mantido o dispositivo, a Fazenda ficará em pos Lçãn menos favorá
vel do que a que gozam (a) as instituiçeles financeiras particul!!
res, na execução por créditos garantidos por aã reneçãc fiduciária

(oec.-Lei 911, de 01.10.1969); b) os condomInios imobiliários (Lei
4591, de 16 12 64, art. 63). e Cc) os aesaaens gerais (Decreto 1.102
de 21.11.903) que dispOem de execuçDo privada e não precisam valer_

se do Judiciário para cobrança de seus crédi tos.
Ora, onde maIs prepondera o interesse púBlico, preservado por

aquelas leis, senno no objetivo de per/.ltir à Fazenda a mais rápid~

realizaçno da receita, sabendo~se que, em geral, o crédito fiscal é

ajuizado basTante telllpo depois de sua constltuiçl:lo. o que já benef,!

clou O contribuinte faltoso
Na verdade. o que se denomina "privilégios" sl:l:o antes simples

"prerrogativas", justificadas por juristas do porte do Prof Seabra
F'agundes Capud M flaks "Comentarios à Lei de ExecLiç1:l0 Fiscal", pág.

2).
A repercussão do dispositivo focalizados sobre as receitas es

taduais foi evidenciada pelos Secretarios de Fazenda e de Finanças
dos Estados, do Distrito Federal e dos Terrlt6rios na Carta de-can!.
ia, -ap6:;; terem estudado as implicações amplas dct vedaçã9 nele cont.,!

da.

A ZONA FRANCA DE MANAUS constitui-se no único projeto fed~

ral no Norte, que deu certo, e que está respondendo positivamente

aos anseios desenvolvimentistas dos povos do Amazonas, Acre, Ro!!.

dOnia e do Territ6rlo de Roraima.
Os resultados até agora alcançados, através desse poderoso

mecanismo de desenvolvimento. dão uma dimensão exata do que pod!.

d ser o Norte do país no início do terceiro milênio.

Adite_se, nas "Disposições Transitórias". o seguinte artigo) (.C>-o."ci.....
Go-t."'''-

"Art. • - Ficam mantidos, em todos os seus termos. os i!!.

centlvos fiscais concedidos pelo Decreto-Lei .nO 288, de 28
de fevereiro de 1967, que instituiu a ZONA FRANCA OE MANAUS".

EMENDA ADITIVA

EMENDA lP17490-2
[J Constituinte JOsE DUTR~~'u

~---------"",,,"..,.,,,,,.
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EMENDA lP17498·8 ...,.=.,.-------'J r<r'''p'o;:--=1[J CO'lSTITUl'tTE PA,ULO ROBERTO CUNI-L\ _ C- ~J

"'_-.,- .~c....~'n,.,11.o/IUICO"'••• O

El-IENDA SUBSTITUTIVo\

DISPOSITIVO E.'IE\DADO ArtJ.go 312

Subst:l.tun-se o texto do art. 312 do PROJETO DE
CONSTITUIÇÃO. que 'passa a ter a s egu an te redação

se pena l r ae a sc c r edade , nos casos de m t ervenç ec ou l1qU1Ca.
ções exc'ra e j ud r c aa i s , Irrpe r a t Lvc se Fa z , ap r-cvado o ar t i gc :!8~
Que se proteja. pr incapareen te o pequeno e médac mves eadcres ,
com evadentes cbj e tavcs SOCla1S

Dar con Eaaba Lrdade ao s r s t ema financeiro. atr~.

vês da cr reçâc deste PIado, lmpedlrá o suramen ec dE!. uma gen~
ralizada insegurança. p r-anc a.paImen t e do pequeno e médac ln\e,!
t.ado res e ap tacadores ,

A s egu'r adadc sobre cr-édaecs , fortalecerá a todas
Lns t r t.u r çêes gmancc i r-as , vez que o ônus recmrã sobre a rns t r
tU1.ção f rnan ce í.t-a e não sobre o mves t rdc r e a Un!:dQ., além ~e
que a conco r t-cnc r a entre as i.ns t r tuaçoc s , p r-cmi a r a a compc t cn
caa e a c r-ed ah r Ladudc ..das que ob e rv e rem Melhor de s empcnhc -

EMENDA ADITlVA

'DISPOSITIVO EMENDADO : Art~ 335, Inciso III do S 19.

Art. 312 - Aquele que. não sendo propnetân.o

~:r;~~~~~: ~~bb~~ ~~ ~u~:;.o~~~~~~~.~~g5\ ~~uia-g~~odd~ ~E€S d~~~~
tos e canquerttia ne eros quadrados de area , adqua r r r e-Lheeà o dom.!,.
n10 podendo requerer ao JU1Z que as s ara o declare, no r- sentença_
a q~al lhe servlrá de título para matrícula no r-eg r s r rc de lm~
VC1S.

EMENDA lP17503·8
[JPAULO ROBERTO CUNHA

Acrescente-se ao Inciso UI. do § 1"'. do art.
:U5. do êrcj eec de Constl.tulção

111 - •• ~ •••••• e da ativ1.dade nu ne ra L,

"' TUftNnr..... çiO

JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Artigo 305, parágrafo único, !tem I

uê-ee ao ítem I do parágrafo único do Art.
305 do PROJETO DE CONSTITUIÇAO, a seguinte reoação ,

o d1SpOSJ.tl.VO ora eme~da~o. no s'!u todo é mer rc
justo e matéria Const1tucl.onal. o que nao =Justo e ..o p r a ac nele
ecneadc , de apenas c mcc anos para equ í.s açao do dcm í na o , o que d.!:,.
verá ser e s t end adc por dez anos.

Dependendo da sltuação do lmóvel e d!: seu pr2-
prlet5rlo. torna-se dlfíCll cur-ac t e r ac a r se houve ou nao , sua 0112
slção ã posse de alguém e1!! sua pr~prledade. alcm d~ ma!os• um dl!,
pcs a t rvc constltuClonal nao devera serva r • as s im t30 facll. de m2.
t.ivo para alguém pcrder seu da re r tc de p repeaedadc , o que sc r ru ~

ma anj us t rça scc rc t •

EMENDA lP17499·6 •••,.-=",- ,tJ CONST ITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

EX1stem na área de mineração as empresas que e'ep Icraa ex
trações minerais sem pagar qualquer taxa de anca dêncí a sobre seus

lucros para a Prevd dênca a secaat , De outra parte. a PreV1dêncla...
vem recebendo a taxa percentual na venda de produtos agricoln.s,
daí a razão. por que deve ser ans r r t ur da uma taxa de contrlbUlcão
na venda de nuné r rcs , ã P'reva dênci a sccxe t Con isso aumen ra renos
a receita da Prcvrdêncaa

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP17507·1
tJ CONSTITUINTE PAULO ROB'EriTO CU\HA

fJ Plenáno

'-- -JJ f'r;~c" ..~
" •••••,•••""o"...o··..~ --,I fui'\\AiJ

A sugestão" é:~clU~arqUiãS'as Empresas EstaduaJ.s e pára-e!,

t~ta1.s nessa regulação, de modo a aumentar a transparéncla do que
elas fazem e de como fazem, bem como o controle sobre as suas op~

rações externas. que, mu~tas vezes, se tem prestado ã evasão de d.!,
visãs em prove1to de seus d:lr~gentes.

Art. 282 - •••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••
VI - Operações de cambao ceaLa.aaâae por

órgãos e enexaeees da UnJ.ão, dos Estados, do Ihstr~to Federal e dos

Mun1.cíp1.os, autarqU1.8S e empxeaas públ1.cas ou controladas pelo P2

der Público.

o Inciso VI do Art~go 282 do ProJeto de Con~

tituJ..ção passa .a ter a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

:EMENDA MDDIFICA':l'IVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 282 - Inciso VI

p-i'"óê··"·-J

I:JK;';:7ill
PL....,.'c.~...b,.~ICU'.... -,tJ PLENARIO

furo"u.r.... ~I.
"1 _ O regime das enp r esas ccnces s Ione r Las

de serviços públicos, o r-ar é t e r especial de seu contrato, e flx~
rá as condições de caducidade c resc í sãc da concessão.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP17504·6
l? CONSTITODITF; PAUl Q RQ8C'i!TQ ÇUNHA

f'l PLENÁRIO

EMENDA AOITI\'A

DISPOSITIVO E~IENDADO Art~ 335

JUSTIFICATIVA

BIENDA ADnrhA
/

DISPOSITIVO EMENDAD0
4

--:._ A::.!1.~ 334. Inciso VII:..

JUSTI FI CAÇi\Q

JUSTIrI CATIVA

Acrescente-se ao (caput) do art. 335. do Pro
jeto de Constl.tu1ção. os segtnntes termos

Acrescente-se ao Inciso VII. do art. 334;. do
ProJeto de Const1.tuJ.ção. os segUlnteS termos'

Art. 335 - •••• __ ••••••••• ficando vedados eI!
prês r nncs e apt rcações de SUa renda

a fins estranhos ã Segu'rr dade SOC1a1

VU - ••••••••••• criando-se Contenc10SOS Ad
ministrat1vos, F~derals e Estaduais ,sem

poder jUrJ.sd1.C10nal. para as decisões

fi~ca1s e prev1denclánas.

. ,
Tal disposit1.vO Colocará um ponto f1nal nos des\'1os de •

verbas que vmhae ocorrendo com a Previdênc1a sccrar , citando-se
como exemplos os emprê~lInos fe r rcs ã \ale do R10 Doce c ã us rna

de Italpú. A In s t a t ua çjin tem o seu orçamento cceprcne t rdc COM as
fJ.nalldades da re c ronadas pa ra o cemp Lexc as s i s t cn c ra t dos seus
segurados. os quaas a IIlnntém.

EMENDA lP17508·9
tJ CO~STITUINTE PAULO ROBERTO rU\HA

l? P1enáno

r;õ~"'''0:J

oc;TIP"f

Artigo 276

Suprima-se do PROJETO DE: CONSTITUIÇÃO:

JUSTIFICACÃO'

a) o § 1ll do artigo 276.

DISPOSITIVO EMENDADO:

EMENDA SOPRESSIVA

A repartição da receita do imposto Es

tadual aos Huniclc1..pios na forma do disposto no § 12 do art 276

fatalmente provocará séria:s dificuldades operacionais para sua !!

xecuçâe , Como se sabe os ruces geradores são cccuneneeuca acr-e _

vês de documentos f'iscais (notas f'iscais), que muito embora pos

sam identificar se o serviço foi ou não prestado a consumido/'" f,!

nal, difi'cultam a apuração do imposto a pagar, poIs e~ geral esse

tributo é recolhido por pel":lodos de forma glob2lizante das oper~

ções realizadas. Haveria necessidade de separação das operações.

da documentação fiscal, da sistel'látlca de apuração e das próprias

guias de recolhimento do llltposto. A dificuldade torna-se, ,ainda

mais acentuada se analisarmos a sistemátic~ de distribuição do

arrecadado aos munic:lpios, pois em outros casos de cobrança, que

não oriunda de seJ:'viços prestados ao consumidor fInal, esse mon

tante é repartido ec dois critérios, ou seja, três quartos de pr2,

porção do valor adicionado nas prestações de serviços e UItI quar

to de acordo com o que dispuser ·1.ei estadual.

Diante da dificuldade ooerac.lQnal aci-

ma relatada, entendemos ser de todo viáVel que o. § 12 seja abo-- ~

lido, pois, indiretamente pela sistemática de repartição previ.:!.

ta para o geral r os munic:lpios não terão maiores preju:l::os, pois

sua participação será proporcional ao valor acrescido em seu ter:

ritório.

tJ PLEN.l~RIO
r.r------ .............'c.~".b/.~.u~ •••_

EMENDA lP17505·4 .....-,- ---,
~ CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

Toda concessão ou permissão deve ficar subordinada à
cláusula de enquanto bem serVIr, eis que seu objetivo basilar 'é
atender ao interesse coletivo.

A fixaçã.o de prazo da à con=:essionária ou permissionaria
a garantl,a de exploração dos serviços durante certo temoo, levan
dg..-a, muitas vezes, a abusos e até a descaso quanto à qualidade
das prestações.

Assim sendo, J.nexistem motivos de ordem técnJ.ca ou pol!
tica que Justt fiquem a determInação de prazo -

Adema.!s. forma_se ou o cam.!nho que cOAduzlra à estat.!<=a
ção, mormente se, além do ~razo certo, for Imposta a reversão. -

A emenda vIsa excluIr a pa Lav r-a, reversão
E isto porque concessão r-ao se reverte Pode-se ex ti,!!

guir ou ser eeecmcnce
A figura dd ceveessc , na forma pretendida, pode ensejar

enrIquecimento ilIcito por parte do Poder Público, o que não se
coaduna COM o sIstema jurídIco brasileiro.

Art. 3pS-IIIncumbe ao Estado, diretamente scb regIme
de concessão ou permissão, por prazo indeterminado seep re at r a
vês de concorrência pública, e prestação de serviços publicos ,,-

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO ENEt.DAOO: Caput do Art. 305

r.r--::o==-::--- .......,,,.,,',..,.,,,.,,...--------,

Incluam-se no Art1.go 2aa do ProJeto de const1.tu1.çâo
o parágrafo 30 que passa a ter a seguinte redação:

Art. 2aB - ••• : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••~

s 30 - Independem de autor1.zação orçamentár1a

as liquidações e pagamentos de valores devJ.dos pelo Poder Públ1.cO
em virtude de decisão Jud1cial transJ..tada em Julgado, que const1
tuirá ti.tulo hábJ..l e suficiente para abertura automática de crêd1~
suplementar. ~ ., .

JUSTIFICATIVA

EMEUDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art1g0 2aa -

EMENDA lP17500·3 ...,.
I? <O,,5rHUINrE PAULO ROBERro-=<U",.""'"A.,.-------./ l?Yóc''''~

'-- --'1 [TIF:iflD
r,r-----------l._T.'.~'T''' ..;.li.-- ____,

EMENDA lP17501-1 '
l!J PAULO ROBERTO CUNHA

A proposta V1sa a solucionar ant1.go J.mpasse do s~stema vigente, .!!
penas a dano dos credoret. do Erário.

EMENDA lP17502·0
tJ CONSTITUI'l'TE PAULO ROBERTO CUl\HA

fi PLE~ÁRIO

EMENDA ADITI\'A

DISPO~ITIVO E\I~:~~~~_s~r~~g:r~~:o 28S, doi PROJETO DE COo,;STITUI
Ç](O. o segu1n1;c parágrafo ún1co'

Art. 2aS - •••••• : •••••• j ~ ..
Parágrafo Onico - Lei complellent"ar a ser proll'ul

gaela no prazo ele uma ano, cnará o Plano elê Segundade sobre
crédJ.tos nas lnSt1.tU1.ções fl.nanCelras.

JUSTIFICATIVA

A eXJ.stêncla de necan1smos de segur1.dade que ga
rantam os créditos nas lnst1.tulções .hnanceJ.ras.: lmpedl:ã q~ê

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 336.

Dê-se ao art.igo 336 a seguinte redação:

Art, 336 •• -" Exceto as contribuições pagas pelas empresas

para o salário_educação e manutenção de instituições de formação prE!.
fissionais ou de assistência social, admIn~stradas pelas entidades'
slndicaJ.s de grau superior" •

JUSTIFICATIVA:

O SESI, SESC, SENAC e 5ENAI são institUlcões
que muitos benefícios têm proporcionado ao povo brasileiro,especia.!
mente às pessoas de baixa renda

Essa s1.tuação recomenda a continuidade desses'
serviços, o que depende dE. contribulçoes que. na sistemátlca atual,
são incidentes sobre a folha de salários de cada empresa.

Ora, a redação dada ao artigo 336 ensejo. J.nteE.
pretação no sentido de que não será mais possível ooter contribui 
ções para tais entidades na Forma atualmente adotada.

Não é esse o pensamento do legislador, pois /
que ressalta a intenção de evitar maiores ônus para os empregados

Logicamente não visa extlngu1r contribuições
para as entidades emenfoque,eis que ;Jrovenientes apenas das empresas

Justifica-se, deste modo, o acréscimo preten
dido.

Tal disposl.tivo consta nos Art1.gos 203 e 204 da ConstitulÇão
de 1969, Ita parte das disposições transltónas e que. aliás, não
foram apl1cadas até esta data.

Trata-se de uma matina de relevâncJ.a. que deverá ser regulada

por lei. Ela' possib11l.tarâ uma tramltação mais ráplda dos pleltos

destJ.nados a flrmar ou conflrmar o d1reltos dos beneflciárlos.
do seguro social. O refendo-contenc1.oso não terá poder ,lCnSdl

cional no sentido dessa expressão. cabendo recurso de Suas deCl

sões finai 9 dnetamente para o poder Judlcliíno ou Tnbunal fede
ral de Recursos.~ Com isto.- desafogará o trabalho d:J. Prllncnra Ins

tãncWl,.I:~clc1'011 e. aglllza rá a traml tnçno dos Processos prevI den -

ciáT10~. que terão um prazo máximo de 180 dJ.as para serem conclu
idos no Contencloso.

Na falta de solução dentro desse prazo. a parte interessada
poderá reclanar o seu d1reJ.to no JU:lZO Federal. G notór1.O que

eXJ.stem processos qu fJ.Cam até 5 (clnco) anos nos Conselhos da

Previdênc1.a 50C13l sem serem julgados.
A cr1açâo do referido ContenC:lOSO não acarretará õnus para os

cofres da PreVJ.dência. Bastará transformar nele os órgãos recur
sais V1.gentes. como sejam: Juntas de Recursos e Conselhos de Re
cursos da Prev1.dência SocJ.al.



Assembléia Nacional.Constituinte e 183~·

EMENDA lP17509-7
tJ CONSTITUI:'TE PAULO ROBERTO CUMIA

tJ Plcnáno

trabalhos de assencanenec em reg1.ões t rad í.caona í s e de Ercnt e i ra
acumulando uma expe raêncaa que não pode de a-car de ser aprove1t3d;
no !!tomento em que se pretende, s1multâneamente ensejar mar or aces
se a t e r ra e fortalecer as estruturas de par t i.c rp açâo soer a L;" -

EMENDA lP17517-8 I r;r-'p'o"c"'-----'l? CONSTITUI",tTE PAULO ROBERTO CU\HA . ~ _J

"··..·,·,·,,·,..·..,,....,· ---,1 ffi)",";'---;;Tl,PJ Plenano _ Cl1..: 1 UI J

ElIENDA ADITIVA
EMENDA lolODIFICo\TIVo\

DISPOSITIVO EHENDADO • Art. 334, tncas c VI.
DISPOSITIVO ENENDADO : Artlgo 371

ElolENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § 59 do ar-t r gc 318

EMENDA lP17513-5 ....·,.,.....,:=--------,1 f'r.p"o·c""-----'tJ CONSTITUI~rE PAULO ROBERTO CUl\BA ,~ _J O texto do Art. 377 do Projeto de ccns e i eurçâo ,
passa a va go r-ar- com a se gua nt e redação

Art. 377 - As mst reurçêes de ens anc sup e r ro r ,

gozam nos termos da Le r , de autono

mia dI.dât1.co-c1.en'tíf:Lca, adm1.nlstr.!!

tiva e Fan ance r r-a , cbedeca dcs os s!:.

guintes p r mcIp i cs

n~'.,.UI'~'IC.ç;:O _,

"'··~"'·".."'.."..,,·~'-------,I l"lIl"i7Wrr=::enar10

Acrescente-se ao Inciso \'1 do art. 334. o

seguinte termo

JUSTI FI CATIVA

Da forma como está re da gr dc , parece que o valor real perma

necerá r r re dut Ive I durante todo tempo. Daí a razão por que colo

camos os reaj us t.es legais., que não poderão ser redua i dcs por no.!

mas. e notóno que a Preva dêne i a adota sempre os chamados 5a15 

rd cs e re fe r-ênc r a , dmnnurndc em 50\ o valor real dos reajustes

Suprimam-se do Projeto de Const:Ltu1.ção

S 59. do ar-tr gc 318

JUSTIFICAÇÃO

o ensino super-rc r não está todo crgaru aadc em una ve ra i dnde s ,

predcmnandc ° número de instituições e faculdades Isoladas, Como

redi grdc no -esrreproj e tc , há das c mnu naçjio quanto às ms t r t u rcôcs
r seIadas e d1.vôrcl.o re Lat i.vamcnte ã reahdade educac ronaf b rns r
Ier ra,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMEllDADO. Artigo 329

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

ElolENDA \IODIfIC\TtV-\

DISPOSITI\O EI>IE.\DADO Artigo 376, Parágrafo Ilm cc

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

EMENDA lP17518·6
('l emsrrIfmTE ,luro gOREDffi CU\H\

tJ PLE~;tRIO

JUSTlrICATl\'A Tendo s r dc apresentado Emenda \fodI.f1.caUva ao art.

318 do Projeto áe ccns ta euaçãc , para que a lnden.=.

zação das desapropT1ações de propnedades rurars ,

para e fe i to de reforma ag rãr-ra , sejam Ie r rns ape

nas em da nhe r r-o, não JUst1.flCaM a pe rmanên c i a dos

dISpOSltl\OS ccns t i cucrona t ora s up r i mrdos , que t rn
tam dos títulos da dfv i da ag rji r-ra ,

rr;o~""":J

tJiIiTiPll" PLENÁRIO

EMENDA lP17510-1
i CONSTITUIIlTE PAULO ROBERTO CUIIHA

o Art1~o 329 do PROJETO DE: CONSTITUIÇÃO,
passa a ter a seguinte redação.

_. A froposta deslocou, no texto,_a expr-e a-.
aao "sera concedida sem cnuav para ficar claro que nao aer-a a •
sem Snue a transferência do controle da Pessoa Jurldica titu _
lar da autorização e sim a concessão dessa última Por outro /
lado. a gratuidade dessa concessão impõe que a euccr-aeacãc não
seja, de per si, objeto de comércio ou de especulações

Art. 329 - A autorização a. que se refere
o i tem I do Artig.o 328 será concedida sem ônus, será .inegociá
vel e intransferivel, permitida a transnissão do controle da
pessoa Juridíca titular, na forma da Lei do Sistel1'a Financeiro
Nacional, a Pessoa Juridica, cujos dirigentes tenham capacida
de técnica e reputação ilibada, e que compr-ove capacidade eco
nômica compativel cem o empreendimento.

O parágrafo iina cc , do Art 376. do PROJETO DE CO\S
TITUIÇ:iO, passa a ter a segum ee redação -

Art. 376 - ••••••• : ••••••••••••••••••••••••••••
Parágrafo Ilmcc ~ o ena rnc r-eLa.gac s c , sem de s r a-rç âo

de credo. e o ensino do ccope r a t rv rame e do aSSOCla't1.V1.Smo ccns t a
tui rãc da s ca pLz.r-as Eacu Lt a't r.vas., nas escolas e Ins ta ruaçôes de eu
s ano de todos os graus. -

JUSTIFIC-\TI\A

O acvmencc ccope rnt av r a r a , na sua concepção r-ode r
na como Sl.stema sãcso-econõmico , contando apenas com 1-13 anos de
exa s t énc rc , "em atuando em todos os con t anen t e s , tendo-se e v aden
caadc como um ms t rumen tc e Eacua de cr-gem aaçâo d-nccrãe rea da sõ
c redade , uma forma adequada de distr1bu1.ção da renda e uma alter
nativa e Eac i en te na busca do equ aLfb r-ao entre o scc i af e o eccnõ
m1.co. -

menee dessas evadênca.as . os governos das aa rs da
versas tendências polítlcas têm aberto espaços para o s rs t ema coõ
pe r a t rv rs ta • rnse r mdc-o na próprH1 ccnsc i cuaçãc como. por exeji
pIo Iugosláv1.a. Tchecoslovãqu1.a, It;ÍI1.a. Esoanha, URSS, üréicru e
Portugal. Inegavelmen'te, o ccceerat rvrsne se conStltUl na melhor
forma de atender aos ense acs màrs profundcs do homem. que são a
agua Idade e a Labe r-dadc , -

O cocpera t rv i smo é um mcvrnen tc cucogcs e rcnãr ic no
exe r c Ic ro pleno da c rda dam c onde. pela ::tpl1.caç50 de seus pnncí
p1.OS no r t eadc rc s ge r-a as ccnda ç êe s ncccs sfir-rus par" a formaçiiõ
de pessoas que passam a m te rug r r umas com as outras. p ra t rc mdo
a ajuda mútua.

Ccns i dc rundc os valores exe rno rd mfir-ros de dcmoc rn
cí a , sc Ladn'r r cdade , crvr smc e j us t i ça SOCIal, Incorporados pc!õ
ccopc r c t rv i smc e as soc ru t av r smo . p l e r rc amos que este vr s t cnc s c j Ir ensanadc , nu teOr1.3 e na prâcace , Como exzgênc ru ccns t i euc acna í ,

DISPOSITIVO E~IE~DADO. Art:Lgo 381. ancase I

Sutrr Ima-cve do PROJ:eTO DE CONSTITUIÇ.~O

o incis_o. I.... "IN TOTIDI"

JUSTIFICATI\ A

EMENDA SUPRESSI\A

A sua permanêncn no PROJETO DE CO\STITUIÇ\O,
d r s cr-dmr naçêes , res e rva de mercado e orc t eçâc do Estado às cscc
las ccnress acna rs • quando este de ve r- ser da ssccradc de ms r i tu'F
ções r'e Lr g ac s as , sem ampLaa r- as con d r çjie s de acesso e a mcIho r rE
de quahdade, em todos os nfveaa de modo gen e r a La zadn ,

EMENDA lP17514-3
l" CO'STITU!'TE NULO ROBERTO CU'HA I E~~~':J

'~l•••'o/ccw.. ,io/."OCOW'""O' ~ ~o,u---::F1ll" rLE"~RIO I 007/~J

EMENDA lP17515-1 l f'r·
P
•
D
••
C
" -----'

PJ CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CU\'HA _ '-=-- _J

rr;;;~""':J

tI0'\'E](lPLENARIO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 327

~--- "U.'.UIT'"uçi.

~DA lP17511·9
(!J PAULO ROBERTO CUNHA

O artigo 327 do ProJeto de Const~tuI.ção passa ter a
seguinte. redação:

·,....·,·..,,·'''···......~------,I fõTi1,'\;'---vn,~,"tJ PLENÁRIO , ~ \ 1..-''''' J

Art. 327 - O sistema Finanoe~ro Nacional será estrJ:!

turado em LeI. compleMentar, de forma a promover o desenvoãv.naen

to equilibrado do Pais e a seevae os meeeeesee da ccâeea.vadede ,

JUSTIFICATIVA

o tipo de normas mencionados no artigo 328 do PrOJeto aconselha

a Lei do Sistema Financei_o Nac~onal seJa de caráter cornple;nen

lli à con;tI.tu~ção, de modo a dar maiores garant1.aS de estab1.l.=.

dada.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EME'lDADO' Art1go 381.

Acrescentar ao art1.go 381, do PROJETO DE CO'lSTITUI
çxc. os segu m tes parágrafos:

Art. 381 - ••••••••••••••••••••••••••••• , •••• , •••

S 19 - O s1.stema de bolsas de estudo não caracte
r1.za repasse de verbas públ1.cas para ent1.dades pr1.vadas de ensI

no. S 29 _ O valor das bolsas terá. como parânetro. o
custo de enS1no de 1.gual ní\eI de qual1.dade oferec1.do em estab~

leC1mento congênere.

""."...""",.=====-..:=::==~
EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO . Art1.go 373

Suprima-se dt) Art. 373. do Projeto de Const1.tu.=.
ção. o termo:

Art. 324 -" ••• e terão â paruclpaçªo das cll.2.
perat1.vas. desde o assentamentos dos agr1.cultores asslst.cn~la t.eE.
nica creditícI.a. organ1.:ação da produçao. sua comerc1.al1.:açao d1..=,
tribuição e 1ndustual1:ação."

EME~D-\ ADITIVA

DISPOSITIVO E~IENDADO' Art1go 324

púbhco

O dever do Estado ê o de min1strar enslno, de acordo com os

me10S disponí..e1s, mal.S conven1.entes e possíve1.s, com o menor

gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por 1.SSO, nuo se

deve restr1.ng1r sua a'tuação de modo a não tolher, em cada momen

to e em cada local, a forma possível e malS convenlente.

A obr1.gação do Es'tado ê com todo o enSlno e não restntna'e
d1SCr1.mlnator1.amente com o enS1.no públ1CO apenas.

JUSTI FI CAÇ~O

JVSTIFICATI\'A

A bolsa t-e estudo const1tUI. ajuda ao aluno carente
e não ao estabelec1mento de ensino. \'edar-se o S1s'tema de bolsas
d1SCr1.mlna o estudante pobre que só f1.ca com opção da escola p,ª,
b11ca ou sem alternatna onde esta não eX1.st1.r.

O valor da bolsa deve corresp~nder ao custo equ1V!
lente no ens1.no públ1CO. para eV1.tar.pr1.v1.leg1.o

rr=p~2':J

l"IT77J2J
TU1.'.UIT1T'~OC;:O

Acrescente-se ao Art. 324, do PROJETO DE CO,,"§.
TlTUIÇÃO, o seguinte.

EMENDA lP17512·7
t" CO~STITUI~TE PAULO ROBERr'õ CU\H-\

~ PLI:~;tRIO

JUSTIFICATH'A

Em 1986: a OCB - Org3n1.zação das Coopcrat:L\as Bras..;.
leiras, ao encam1.nhar ao Dlgníss1.mo 'l1.n1.stro de Estado da Reforna
e do Desrmvolvlmento Agrâr1.o, Protocolo de Intenç:.1, arguMentou da
segulnte forma:

lO ••• A cooperat1va encontra~se por sua nature:a lntl
mamente 1"elac1.onada aos obJetlvos de uma reforll'a agrárla Por se
tratar de uma organuaç50 composta, na Ma1.OrI.a. por pequenos vrod!!
tores, a <ooperat:L\'a está afe1.ta a!? trato de problenas que. COtldl!,
namentc, os atlngcm Reune condI.çoes, portanto, de seleCionar e
treinar famfllas de t.rab::tlhadores seM terra que possuem ele\ado p~

tenclal para lntegraT~se aos pTo.2,etos de 3conpólnh.1T o seu deseJ:'p!
nho, aJust.mdo~as nos aspectos tecnI.COS e soclal de adMinl::.trar o
uso dos in\c!>tlmentos SOC1alS de uso COFun de prono\cr o beneflcl:!,
mento dos lnsumos e SCT\'I.ÇOS de lnteresse comUM.

Ao realizar ta1.S funções, a coopcrat:L\.:l redu: drast}.
camente os custos SOCla1.S envolvulos no processo de reforn1 agra
r1a, a par de aumentar a SU3 eflcêncHI. Ao mesll'o tenpo ólnlnul Õ
praz.o para emanc1.paç50 dos beneflC1.5rlOS, 1ntegro.ndo-os .a una at.l\·.!.
dade econõmlca por seus própnos mIHOS. ~

Acresce a estas vantagens. o fato de V<luas cooperat.:.
vas -haverem, recentemente, desen..olvldo, com sucesso, lmport1ntes

EME},DA NODIFICATIV-\

DISPOSITIVO E\IENDADO Art~go 381

o texto do Art. 381. do PROJETO DE CO'lSTITUI
ÇAO, passa a Vlgorar com a segu1nte redaçâo -

Art. 381 - As verbas públtcas serão destIna
da~ às escolas púbhcas, ã concessão de bolsas de estudos. 3: :\rplI
açao de atendlmento e ã quahhcação das at1.v1.dades de enS1.no e
pesqu~sa, em todos os nÍve~s.

JUSTIt:'IC~TI\'-\

~ A bolsa de estudo, além de descentral1.zar. const1.tu1
ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de enS1.no. \'edar-se a boI
sa de estudo 1mpltca 1.mpedlr a educação de aluno carente nos 1.[
cal.S onde houver escola públ1ca. I

CONSTITUINTE PAULO ROlJ.ERTO CU:''HA

EHENDA !-IODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 372, Inc1.so I

o Inciso I, do_ Art. 372, do Projeto de Consti

t.uição, passa a V1.gorar com a segu1.nte redação

Art. 372 - ••••••••••••••••••••••• ,., •••••••••

I - democrat1.z.ação do acesso. permanêncI.a em

todos os níve1.s de enSlno.





Assembléia Nacional Constituinte •
Além disso, pela própria redação dJ "cepvt'' • não é só nesse tipo de crãma
que cabe ação penal ortveda subsidiária, masem todos os tipoJS de ação pensl
pública plena e condicionada.

Artigo 27 _ ítem 2 _ letra "h"

Título 11 - Dos Direitos e Liberdades FundamentaIs

~;;;;;.~

CÇ/;t;;J
PLul.'''/CO..,''iOlIV.OO.., ...O -.,

tJ PlENilRIO

Mantem-se a redação, com a seguinte justificativa:

EMENDA lP17542-9
r CONsulUI"TE TITO COSTA

rE>lENQA >lQarnCATlVA

A aplicação da smçêo penas de suspensão dos direitos poí.Ittccs os
pende de sentença transitada e'I1 jÚlg3d.', q'J:l a ela se refira ex;Jlícita1'8n':e, não
pxlro.J proibir entanto Q duelto d= v"to "

'~l....'Q/CQ.. ,ul:OHVICO..,..1o-- ..,

m----------_TUTll/~vtT"'O.;.,, _..,

Artigo 28 - parágrafo 2:

Passa a ter a segJinte redllção:

Titulo II - üca nrrettcs e Líbardadea F'undJ,lleítais

El-Ef'f.lA MJDlFICATlVA

Titulo Ú _ 005 Direitos e Líberdeãea Fu-tdementaãs

EMEtllll. SUPR;:SSIVA

JUSTIFICATI\'A - Trata-se do maténa c rdmãr i a , que deverá regul,!

mental' 0$ planos e programas re Ia t i vcs ã ut t l i aa

ção da floresta Amazôn1c3, da 'lata AtlântlCa, do

Pantanal e da Zona Ccs te r ra , para que SOlam real
monte p re s e rvadas de r nda s c r r rir nada dcs r r-m c do
das resc rvus natura rs , sem ncces s r dade de con s r r
tua r-se em matéria ccns r i euc rcn-rt , bem cono . de:

pendênCilJ do Congresso vacrcnc t

JUSTIFICATIVA

Atti9~ 27 - ítem 4 - letta "a": supdmit

JU5TIFICATIVA_

ou se s,Jprime OJ se expressa a maneira de se concrettzar tal

.-
EMENDA lP17534-8
[:J CONSTITUINTE rITO COSTA

EMEfo.(JA ",OOIFICATIVA

Ento:a a atual reda;ão oo pará;Jrafo 2 já cc-utttua umg:an,':Ieavanço
posto que a suspensã:J só se dá Q-Jand" e)(pl1citam~nte rererfm na serneréça, te

mosque a cOOlJl"liddde carcerária, além d';, rumercsa e tradutora oe interesses,p~

pcíce, não merece restriçãJ qJanto a? exercído do direito de voto, Aliás, se
toda o e"3pírito eedemc d3S leis p:!n.3fs são n:J sentido da ressoctabff lzação do

dete-to, não ee-ecenoc inclusive setores restrições oe-itrc dl ótica da Lei di!

execução PCflal, a g3raítia de tal exercício seria l.J11 d:ls m~ios eflcaze"3 p..ara
contribJir para Isso

EMENDA lP17538.1
t"J CONSTITUINtE 1110 COSTA

r,,-----------Tun/.vI1"lC:OC."

a.EMJA ImIFICATrVA

a IIlOOI!!nto político permite a extensão do direito de alistamento aos

maiores de 16 anJl"s, mas existem implicações jurídicas (responsabilidade penal,

idade mínima para emancipação, etc.) que estão a impedir a elegib!lidade Por
outro lado, não há que se falar em restrição de direitos, vistos que a própria

lei maior delimita a idade mínima Para certos cargos (Presidente da Repúb1J.ea,
Senador, Governador, etc.J

EMENDA lP17543-7
(I CONSTITUINTE TITO ccsre

tJ PLENAAIO DA ASSOOLEI;~~:~~:~,·~"~o;~;;;NTE
JUTl>JJVS1JfJC.~" --,

EIellA ADITIVA

Título VII - Da Tributação e do Orçamento

Capítulo I - Do Sistema Tributário Nacional

lltulo n _00$0 Ol1:eitos e Liberdades fundar;entais Título II - Oos OiIeitos e Libetdades f\lOdamentais I, Seção VII _ Imposto sobre serviços de transportes e ccecnãcecões
(Lei 5.172-25/10366 - seção V)

It - 'a prestaçàG do serviço de cOlillf\icação .

Artigo - O Inoostc, de cceoetêrcte da UnUlo, sobre serviços
de transportes e comunicações tem como fato gerador:

I - a prestação do serviço de transporte, por qualquer melo, de
pessoas, bens, nercedcrras ou valores, salvo quando o trajeto se contenha inte!

ramente no territário de LIll mesmo »Jniclpio;

Parágrafo üoícc - O b:!buto será arrecadado pelo Município sede
do transporte de carga ou de passageiras, que reterá 40%co seu valor e repass.!

rá os restantes 60% à União. sem prejuízo da competência desta para lnstituj: 

lo.

E: faCIJltatlvo o alistamento e o voto dos maiores de 16 anos, podendo
ainda exercê-los. 05 analfabetos, os maiores de 70 anos e os deficientes risi _
coa,

tJ PLENAAIO

Artigo 27 _ ítem 1 - letra "b":

EMENDA lP17539-9
tJ CONSTITUINTE TITOCOSTA

m-----------TnTll/~utfl,.O.çi" _..,

rrt- .~I"i&'OIO".. 'U.l"/luICO"'UI"---- __,

Artigo 27 - ítem 2 - letra "g":

A atual redação é dúbia: usou-se o vccébulo "Jurisdiç~o", que dis
respeito acenes aos juízes. Não se sabe no entanto se o Constituinte oreten - ""

deu estender-se aos administradores, qeoértcerente (prefeitos, governadores,

etc.), Se o tez, fê-lo corretamente. Na entanto, ainda que se teme o vocábu-

lo em sua acepção técnica, teremos um ccntrasensc, suoorãra-se que um cidadão

em pleno exercício de seus direitos polítkos resolva se candidatar a ocalcuer
cargo eletivo na jurisdição em que lKll parente seu seja o titular. Ao invés de

se d~ o lógico afastamento daquele com o exercício pleno da 9andidatura, a no!.

maconstitucional está a impedir a rerertca candidatura. scrfeso sugerimos cu
a supressão oura e stnctes de tal alínea (que será objeto de normatização no C~

digo Eleitora!), OU a seguinte redação:

"Niloserá exercida jurisdição pelo titular, em seu território e no

PeNOr eleitoral, quando existirem candidatos parentes seus por consangulnid~

de, apinJdade ou adoção, conforme a Jeí ,

EJ.E~A MODIFICA'TIVA

Titulo II - Dos Direitos e Uberdades Fundamentais

Artigo 27 - ítem 3 _ letra "a".

JUSTIFICATIVA

nesceoeratrzar a captação de tributos, proporcionando aos I1WJní_

.. I r-Intcs uma maior participaçíío na receita origJ.nária esmagadoramente a.cargo da
Unlí:1o.

EMENJA SlPR.;:SS!vA

EMEN'Oa AOITIVl\

DISPOSITIVO pIEND1\OO: ArtJ.go 17, anc a.sc IV.

aesserctr as coseres dos Irwestnrentes e repOsiçí:lo de infraestru
tuta urbana para comportarem a sede de empresas de transportes de cargas e d;

passageiras, além da deterioração urbana mais veloz de seus logradouros e suas
ruas emfunção dessas atividades.

PLEN~RIOc';;;;"=:J
~J-;;7;;'j;]

DEPUTAJO TITO COSTA

EtJZN!JA M)()IFICATIV~

8€ND!\ DE PLENAAIQ

"São condições da candidatura para cargos providos por elelção: 2 eI!
gibilJ.dade, a idade mínima es'tabalemda pela Constituição e 3 escolha em convenção
p~rtldãr1a" •

Passa a ter a seguinte redação'

EMENDA lP17540-2
ê'

Utulo 11 _ Dos tnretccs e Liberdades FUl'\da'lle-'lta\s
Ca:Jitulo v _ Da Soberania Popular
5eçãJ II _ Dos PartidJs Políticos

,--"""-",=~,,,-==- --,J ~~:;~~

'--=="-- --'J fui';;'78!J

EMENDA lP17535-G
[!J ~5TlTUINrE TITO CQS1A

Artigo 29 - peraç-aro 4 suprimir
art. 44 - _ "caput;"

Insira-se no ancase IV do art:1.go 17 do Projeto

de Const:1.tu:1.çâo a seguinte alínea "b", alterando-se- a :1.nd:1.-

cação das ôemaa.s alín~as' "

J_U S T I F I C A T I V A

QtJ1ndo um grupJ se nrqanlza en partido político, ceve arcar COl10'3

ÔiU', deste ato A obte-çãc de fundos parti as ceecamas pct.ntcas deve ser v,)ll.~

tária por parte de qJem os da e de ccen 03 recebe,

Altera_se a redsção.en sue parte f1nal~e li .. permitid3 a reé~ição
por um] só vez•• " para" •• permít rda uma reeleição Imediata ....

JUSTIFICATIVA

b) a leJ. regulará a competêno:1.a das ent:1.dades

sind:1.cal.S para arrecadar contrJ.buJ.ções compulsór:1.as ees eaca
das ao custeio de suas a eavadeões e de programas de anueeea

se das categorias por elas representadas,

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP1753G-4
t:= CONSTITUINTE TITOCaSTA

,ê-Ef'VA SU~R5SIVA

Título ![ _ Dos Oireitos e Liberda1es Fundamentais

ArtfgJ 27 - ítem 4 - letra "d": s,Jprimir

JU5ilFlCA1IV~

E obrlga;ão de qualq'Jer autorida1e judiciári<:i proced~r con#'ormeali

está expresso

A redação atuaf restringe por d'~<Jis o exercfcdn de tal defensoria.

Imagine-se Ullo cídsoãc Q1Je, uma vez eleito e reelertc, tenha exercttaoo a m::!.§.
ma comprcrictêncía Pela red.lção ele nunca mai.s pJd'"rIa v.Ht.ar a ser e~co

lhld:a.Pe]a nova rt;!dação, o~rado U'I prazo de tran.EI"l.çào,ptJderia sê_lo.

TIro COSTA

m-----------TUTlI/~un .. 'o.;Jo

MNDA SU?RESSIVA

SlJprimir o art. 38 _ paragrafo 1l:!

JUSTIFICATIVA

Não tem razão de ser,além de estar incorretamente redigid,) Em primeiro lugir
o Cód.!go Pe'"lal não conhece o crime de "Tortura",f!gJrando esta ap::ma5c~

qoalificabvo para cetto3 crlmes"Ou constituindo figJra que tenha outro
no'lIC leg11.

A manutenção da contrj.buJ"ção sindj.cal compul-

sórl.a é prJ.ncípJ..o que deve constar _do texto const:1.tucJ..ona1

em el.aboração.

Ao contrário do que se apregoa, caráter

compulsór1.o não é, sob nl!t1.hum aspecto. l.ncompal:Ível

pr1ncip:1.os de l:1.berdade e autono"lua sJ..nd1caJ..s que devemos,

da mesma forma, cons<jgrar na Carta Magana.

Cem relação à autonomJ,a s:1.nd3.c:al, . v3.são
errênea decorre do ('ngano de se entender que a contrJ.bu3.çã'o

5l.nd1.c::al con~;a"'t3.r1a de rece3.ta o;.rJ..butár:1.a do governo, trans

fer:1.da aos s1.nd1.c<ltos Pele contr1Ír:1.o ela conf1. urtl. o cu">ta

que uma categorJ..a ec..onômica ou pro.fJ.ssJ.onal assume pllra poder
obter sua representação, já que falhas estrutura1.S relac:t,o

nadas ao assocJ..ativJ.smo voluntár:t,o não lhe permJ..tem a aS$O

ciação natural.

Por outro lado, a extinção da contrl.'buJ.ção
inibirJ,.a a representação, já qu~ só sobrevJ,.verJ..am as c:atego

r1ns ma::Ls numerosas e organ:1.::ada$ que, em pequeno nume7:'O,

desequJ..1J.brarJ,.am o s1.stema de representação, comprometendo
o prl.nc!pio fundamental de liberdade sind3.cal que se preten

de.
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_ Esta l1.berdade seeaa a3.J)~Q maior se cada cate-
gor1B eccncmaea ou profiss;LonBl, ccneeeeaament.e ao que ocor

re.h~je, puder deeid1.r onde aplJ.car os recursos da contrJ.

b~1çao sindical. Os contr::Lbu1.ntes. mais do que ninguém, atra

ves de sua participação devem eleger os pontos que merecem

a atenção de suas lideranças, acabando por determ1nar. a55.1.1I\,

a aplicação 11\815 adequada de suas contribu:Lções.

A manutenção de uma estrutura sindJ.cal auten

tica passa pela compulsor1edade da contr1bu:Lção. Sem ela as

tfntJ.dades sind1c.a15 não terão as condJ..çâes necessár::Las pôlra

dO:lenVolver seu trabalho de defesa das zespect.avas catego

rias representadas.

EJ.eDÁ HJDIF'lCATIVA

Ao Artigo 257, 5 42.

~rima-se do § ~2 a lOCUÇão "tendo por limite total a despesa realiza
da", de forma QUeo citado parágrafo fique assim redigidoo -

Art. 57 o ••

1 - legislar sobre:

a) as matérias de sua competência e sup'lenentar a legislaç:iü fede ..

ral em assuntos de seu interesse, e

b} águas, supletiva e complementarmente;) União, rescetteee a lei
federal.

_ Inctua-se, -nc Art o 69, do Projeto, um§ 4~, com a seguinte rede-

T!tulo VIIJ: - Da Ordem zecncarea e Financeira 11 • os que atúalmente lhe pertencem ou que lhe vierem a ser atri_

Art. 69 ••

- Inc'lua-se , no Art. 306, do Projeto, um§ 39:, com a seguinte re;

§ 412 _ Inctuen-se, entre os bens do 01stnto Federal:

I • os lag'os em terrenos do seu dcmfnto, as correntes de Sgua que
nele têm nascente e foz; e as águas subterr-âneas CUJos aq:fferos estejam subja
centes exclusivamente ao seu território. excetuadas as águas que, em virtude de

lei tederef , seaea particulares. e

buídcs,

A dificuldade existente hoje para a cobrança de melhoria decorre da
conc1l1ação da valorização dos imóveis COllI o custo total da obra realizada. Ora,
não há motivo para esta limitação" custo total da despesa realizada", visto co

mo o Poder Público deve poder recuperar toda a valorização obtida pelo unóvel par
tlcular emfunção de investimento por ele realizado. Isto decorre do princíPi;
de que não é licito que alguns obtenham vantagem emdecorrência de obra real.íza
da mediante o concurso de todas (!rrpostos)

JUSTIFICATIVA

§ 42 - As ccntrtburções de melhoria serão exigidas das proprietários de
lmáveis beneficiados

- Da política Urbana e da Proprieda.de Imobiliária

Urhana

Capitulo

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

EMENDA lP17545·3
tJ Deputado TITO COSTA

{ti Em~a de Plenário pud..c/cc",uic/'''CC'''''lo

Art. - A União deverá definir as diretrizes da politi

ca nacional de desenvolvimento urbano no plano nacional de de.aen

volvimento econômico e social (art. 54, X), de acordo com os 5;;
quintes princIpies: -

I - adequada distribuição espacial das populações e. das ati

vidades econômicas, de forma a propiciar o ãesenvctvtmenec equi
librado das regiões;

daçll.o:

Art 305 •••

§ 32 - As dtspcsrções sobre jazidas, mmas e recursos minerais so:
mente se aplicam ês águas subterr:ineas coa proprIedades e cer-ecrer-rsetces espe:l.

cais. dettmdas em ter,

11 - melho:r:la da qualidade de vida dos cidadãos; JUSTIFICAÇAo

IV - articulação dos vários setores e níveis de poder decisó
rio.

111 - conservação dos recursos naturais. preservação do

ambiente e proteção ao patrimônio histórico e cultural;
meio

EMENDA MODIfICATIVA E ADITIVA

DISPOSITIVOS EMErlDADOS: ARTiGOS 52~ 52~II~ 54. 56, 57..1~ 69 e 306

A presente Emenda tem por cbaet.tvc mcdff iceções e adições correla
tas. nos termos do § 22, do Art. 23. do Regimento Interno da Assembléia Nacional
ConstItuinte POr essa eaaãc, refere-se ccnccnntentenente aos Artigos 52 52 II
54,56. 57,I, 69 e 306. A altereçãode umdispo,sitfvo envolverá. portanto: na' d;

outros.

Art. - A propriedade 1mob1.11.ã:r1.a: ttrbana está condicio-

nada ã sua função social, especialmente às exigências de habita

ção, saúde, transporte, cultura e lazer das pop'llações citadinas.

- O tntctsc 11, do Art. 52~ do Prefere, passa a ter a se
guinte redaç~o

Art. S2 •• 0

A Emenda versa sobre ,e disc:lp1Jna constitucional Sguas superfi.
etets e suuterranees , em especial no que se refere ao domfnio e à competência Ie

gislativa.

Art. - A lei definirá o regime Jurídico da propriedade
.!mobiliária urbana, de :forma. a assegurar:

I - sujeição do direito de construir e do uso do solo aos pIa
nos e normas urbanIsticas: -

II - os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos do seu do
mínio. ou que banhemmais de um Estado~ constituam Ltrm te com outros países ou se
estendam a ter('ltório estrangeiro; as águas subterrãneas cujos aquíferos estejam

subjacentes ao território de mais de umEstado; e as águas superficiaIS e subter
râneas srruedes.ncs Terntório;

No tocante ao dominio, visa a supril\ lacunas do Profere, que pas..

sou todas as õ!'guas subterrâneas para os Estados (Art 55, 1), quando o sistema
federativo aconselha que os aquiferos subterrãnecs , que ultrapassem o terr1tóri~
de uma unIdade federada. devamser geridos pela untêc, para evitar a sua exaus:

tão, poluiç30 ou ccntannneçãc, por um Estado, em prejuízo de outro ou outros. ~

Art 56 •••

atribufdos.

Art. 54 ...

Art. 52 .0

Além dlSS0. o Projeto nada d1SPÕS a respeito das ciguas superfi.:

ctets e subterrãnees situadas no Distrito Federal e nos Terrttórios~ detxendo,
portanto. incompleta a questilo do domfn1Q das águas pu"blicas. ., .1 oi ;.i

POr outro lado, o Projeto reparte as águas entre a UnUo (Art. 52,

11) e os Estados (Art. S6~ I), sem qualquer rererêncre '11s águas eumctpats e par
ticulares. Ocorre que as águas contidas unicamente numapropriedade n30 precisam
ser declaradas púbtfcas~ desde que sujertas ao rnn social ceaee , devendo ficar à
disciplina da matér-te confiada ao legislador ordinário. Os córreg05~ r-tecncs, ar

rOlOS e outros cursos de pequeno porte, de interesse exclusivamente local, podem
estar. comvantagem. sob o domínfo mmtctpal , sendo,essa transferência cometida k

U/JUo, no tocante aos Territórios Pecerers , e aos tatadcs , nos demais casos.

sua exaust30, poluiç30 ou contam11lação por uma unidade federada, em prejufzo de

outra ou outras;:

oProjeto é om1SSO~ 19ualmente~ 'no tocante às águas situadas nas

zonas periodicamente assoladas pelas secas, que merecem tratamento diferenciado
do atribufdo '11s regiões úmldaso A imporUncia da matéria aconselha a sua eteveçac
a nível <::onstltucfonal

Sabe-se, também~ que. de há mn to, os organismos e as esscctações

Com o objetivo de evitar que se prolonguem as d1scussões e confu·

sões~ no tocante à aphcabl1 Idade~ ou não~ das disposlções sobre jazidas. mlOas e

recursos mInerais, 2ls águas subterrâneas sem características especials~ o que tem
causado enorme atraso na sua d"lsclplina Jurídlca e prejuízos aos aqufferos~ o

te~xto constitUC10nal deverá ser expresso a res~pelto

"Objetivando sanar as lacunas e omlssees apontadas. proplle.se alte-

rações no sent1do de:
_ que o inciso U. do Art. 52~ 1nclua~ no domínio da Un1i10. os

aqufferos subterr3neos que ultrapassam o território de um Estado. para evitar a

\

ligados aos recursos hi'dricos reclamam umapolítica e umsistema nacional de ge
renciamento desses.a-ecurscs , tendo como unidade básica a bacia ~u regi30 hidro~
9ráfica~ e mtegrando sistemas esteduats e do Dtstnto Federal. oetermi~açl'io
constitucional nesse sentrdo já havia stdc, tnc'lusíve, objeto de dispositwo do

I
Anteprojeto~ mas foi suprimlda na sistematização.

• • _ ... '\'Jl1f'w-.'-1 06

O f1rojeto~ por sua vez~ confere aos Estados a mais ampl.a,~o~petên;

ela legislat1va suplementar Desde que em assuntos de seu interesse~' que podem

ser os malS varlildos (Art. 57, I)~ a eles caberá legislaI" sobre quaisquer das ma·
térlas enumeradas no lnC1s0 XXIII~ do Art. 54 Essa amphtude, todavia~ poderá

receber limitações no decorrer dos trabalhos da Assembléia Nacional Constitu1nt~Á

Sendo asslm. para que a competência estadual relativa '11s águas~ neste P,afs d.e d;'}"
mensões c:ontinentals, fique bem deffn!da~ convém que conste de maneIra expllclta.

• O inciso I~ do Art 56~ do Pr~jeto~ passa a ter a seguinte reda.

Arto 56 ••

11 - OS critérios de outorga de dtrertc de uso das águas, e

111 - a: águas particulares e os direitos e deveres de seus proprie-
Urios o

çãO:

- Inclua.se, no Art. 56~ do Projeto, o inciso V, com a seguinte

1 • a política e o sf steme nacional de gerenclamento de recursos
hfdriecs , tendo como omdade básica a bacre ou reg1ão l1idrográflca e ln~egrando-

sistemas dos Estados e do 01strito Federal

Parágrafo !Joico - A lei defmirá;

§ 42 _ A Uni30 poderá transferir para o domínio mun;clpa1 as águas
de interesse exclusivamente local. sftuadas nos TerritóriOS. '

§ 52 • 530 Púbhcas de uso comum as. água$ sltuadãs nas zonas pe

riodicamente assoladas peTas secas, nos termas da lei.

- Incluem-se, no Art 52~ do Profetc, os §§ 42 e 52, com a sequm-
te r-edeçêc

- Inctue-se, no Art. 54. do PrOJeto, um Parágrafo Ilmcc com'a
t

s;
guinte redação:

V-os que atualmente lhes pertencem ou· que lhes vierem a ser

redação:

I - os lagos em terrenos do seu domfnlo, as correntes de água que

l neles tenham nascente e foz, e as águas subterrâneas CUJos aqúlferos estejam sub·
jacentes exclusivamente ao seu terrltório, excetuadas as águas que~ em vlrtude de

lei federal~ sejam particulares. -

Art. - Aquele que, não sendo proprietário de imóvel urba

no, possuir como seu, por três anos ininterrruptos, sem OPOSição

ou contestação, imóvel urbano de até 250 mettos quadrados de área,

uti1izando-o para sua moradia ou de sua fam!lia, adquirir-lhe-ã o

dom!nio, independentemente de Justo tItulo ou boa fé, podendo re

querer ao Juiz que assim o declare por sentença, a qual servira~
titulo para matrIcula no registro de imóveis.

II - proibição da ociosidade do solo urbano para fins especu
lativos;

§ 19 ,- O usucapião urbano somente será concedido urna ÚDi

ca vez ao requerente. -

§ 29 - O imóvel urbano inaproveitado, ou mal(aproveitado,

poderá ser expropriado por interesse social, com o pagamento da

indenização em títulos da dIvida pública, com cláusula de exata

correção monetária, resgatá~is ee vinte anos, em parcelas anuais,

iguais e sucessivas, acrescidas dos juros legais.

v - justa distribuição dos benefIcios e ônus decorrentes do pro
cesso de urbanização; -

rv - contenção da exceasâve concentração urbana;

§ 29 - Os terrenos contIguos ocupados por dois ou mais

possuidores poderão ser usucapidos coletivamente, mediante ação

do Ministério Público ou de entidade comunitária dos interessados,
na forma que a lei estabelecer.

III - regularização fundiária das áreas ocupadas pelas popula
ções de baixa renda; -

§ 49 - Os bens de uso comum do povo não poderão ser a~

quiridos por usucapião

§ 19 - O imóvel urbano ocupado pelo proprietário para

sua moradia só poderá ser expropriado com o efetivo pagamento da

i~denização em dinheiro, antes da imissão de posse.

- '1Art. - Os imoveis urbanos e os lOcalizados na zona rural

mas destinados a fins urbanos poderão ser desapropriados Dor utili

dade p~blica_ou interesse social, mediante Justa 1ndeniza;ão, 

qual nac serao incluidas as valorizações decorrentes de planos
projetos ou ações do Podal;' Público. •

Justificativa

A nova Constituição peve preocupar-se não

apenas com o clisciplinamenta.. de uma política agrIcola e rural

(reforma agrária, especialmente), mas também. com uma pol!tica uE.

bana, com vistas ao desenvolvimento de nossás cidades dentro de

uma visão marcadamente social.

Dal, a sugestão desta emenda.

• Inclua-se. no Art. 56. do Projeto~ um§ 22, com a seguinte reda

ç!o~ passando o atual Parágrafo On1co a § 12·

Art. ~6 .0

§ 22 • As ConstitUIções Estaduais poderll.o transferir. para o dom(

nlo municipal, as águas de interesse exclus1vamente local.

_ O inciso l~ do Art. 57, do Projeto. passa a ter a seguinte reda-

ç!o:

=-..que o inciso 11. do Art. 52. inclua no domínio da Uni30 as águas
superricias e subterrâneas situadas nos Terl'itórios Federais, umavez que este:s~

nos termos do Art. 49. § 22, do ProJeto. lOtegram a Un1ão.

... que no Art 52 sejam Inclufdas os §§ 42 e 52 dispondo. respecti

vamente. sobre a faculdade da Un130 transferlr aos MuniciplOs as iÍguas de lnte·

resse exclusivamente local, situadas nos Territdrios Federais, e a respeito da
colocaç30 das águas situadas nas zonas per10dicamente assoladas pelas secas na
categoria de públicas de uso COllIUm. visando ~ publicizaç30 das águas dessaé

áreas;
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_ que no Art. 54 seja incluído um parágrafo 1101co. com o propósito

de fazer com que a polftici\ e um sistema nacional de gerenciamento de recursos

hrdrico5 sejam elevados a nfveJ constitucional e objeto de ler O mesmo deve

ocorrer em reteçãc aos crrtertcs dê outorga de direito de USo das águas públicas.
para garantia dos crdaoêcs , e ;\ def tmçêo das águas particulares, uma vez que, se
contidas unicamente numa propriedade, n30 precisam se declaradas pübl rces , desde
que Sujeitas ao flm sccf at daquela, a não ser em casos especiais, em zonas de es

cassezj

EMENDA lP17551·8
tJ CONSTITUINTE TITOCOSTA

tJ fUNAAIO DA A5SEM3lEIA,~:~;;;~,;:g;~:~NTE
lUTO/N"l'U,...çio

aelIA SlESTITUTIVA

EMENDA lP17555·1
tJ crt§TITUINTE TITOCOSTA

tJ PlENARIO DA ASSEM8LEI;L~~~~;;~':;;~;NrE

EI6()A ADITIVA

El-EfIDA J.OOIF'ICATIVA

JUSTIFICATIVA
gcrescerrte-se ao art. 187 o inciso IX ora proposto.

Seção I - OI.SPUSIçõ-:.s GERAIS

capItulo IV - DJ JUOICIAAro

aelJA ADITIVA;

Título Y- DA OOGA.''UZAÇAO OOS PCDERS E SISTEMA DEGOveROO

O objetivo da emenda é reduzir os inconvenientes, advindos desdeaCon,!

tituição de 1891 1 da definição uniforme e simétrica das competências e encargos
lIlJIliclpais A eíndrcee da similaridade eldstente faz com que, não obstante a

enorme diferença existente entre eles, sejam tratados igualmente
Convém lembrar que, nas origens de nosso IIJJnicipallsmo, as üroeneções

do Reino estabeleciam a elementar distinção entre Municfpios~,~

~ e COllllletos Por outro lado, o rronicípallsmo portugues já fazia dis 

Unção entre llU1icípios rurais e urbanos.
Aos pequenos MunicIpios deveriam ser concedidas as mesmas facilidades

jurídico-admInistrativas _ no plano da contabilidade pública, licitações e OUM

tros _ QUe são concedidas às micro-empresas em suas ~br1gaçêles contábeis e fls 

cais

JUSTIFICATIVA

i: _ estabelecer, em sua constituição, os princIpios básicos para a or

ganização dos f.tJnicípios, podendo, segundo critérios regionais e locais de natu

reza econêmica, fixar-lhes competências diferentes

Ao Artigo 57, acrescentar novo inciso de n. I _ renunenrando os seguintes:

EMENDA lP17556·9
tJ o--:roTAro TITOCOSTA

f:J EMEf'[IA De PLENARIO,uu..o/cow.ulol•••co.."o1o

Ao Artigo 12, XIII.

Artigo 276 - Pertencem aos t-iJnicípios:

o artigo 276, IIl, passa a ter a seguinte redação:

a) O exercício do direito de propriedade scbordíne-se ao bem estar so

cial, conservação dos recursos naturais, à preservação do meio-ambiente e à pro

teção ao patrimônio histórico e cultural;
b) A lei disciplinará a sujeição da propriedade imobiliária urbana às

exíçêncres fundamentais de habitação, saúde, transporte e cultura das populações

citadinas, de acordo COOl os planos e programas de desenvolvimento reçtcreí. e ur
banoi

c) A lei disciplinará a desapropriação por utilidade pública ou inte 

resse socIal, mediante justa lnden.1zação em dinheirD ou titulas da cllvida públi

ca, na qual não se incluirão as valorizaçi;ses decorrentes de planos, projetos ou

ações do Poder Público;
d) A desapropriação de imóvel urbano destinado à moradia do proprietá

rio s6 poderá fazer-se em caso de evidente necessidade pública, mediante prévia

e justa indenização emdinheiro, vedada a imissão liminar de posse.

Ao Artigo 276, III.

III - vínte e cinco por cento do produto da erreceoação do imposto do

Estado sobre ccerações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações

de serviços. Nas Regiões Metropolitanas, os Municípios receberão vinte por ce!!.

to e as Regiões cinco par cento da produto daqueles 1lrpostos

XIII _ A propriedade privada, assegurada e protegida pelo estado.

EMENDA 1P17552·6
tJ CONSTITUINTE TITOCOSTA

l:J PLENAAIO DA ASSOOLEI:L:~;;~:i~~;~;~~NTE
r;r----------,..ro""'~".,,.----------~

) CC;;;-:J
:;:====~~:;:::==:::;======~, fl/i};;;i[SiJ

I "
- que. no Art 69, se inclua um § 42 disciplinando o donfnio das

águas do ütstr-tto Federal de forma i"dêntica 11. felta em relaçãc aos Estados; e

_ que o tnctse I, do Art. 56, compatibilizado com a redaç:lo pro

posta ~para o inciso li, do Art. 52, no tocante As águas do domínio da Unifio. me,
lhor explicite quais as águas do domrnio dos Estados. para que possam ser dtat-n-

t • r~IW,I~ S
gutdas sem a necessidade de consultas a outros artigos;

" w. 101"1; r
_ que se inclua, no Art. 56. um§ 22 estatumdc que os Estados.

por suas Constituições. tal como o proposto para a Un1"'0 relativamente 1I.s águas

situadas nos territórios Federais, possam trensfer-u- para o domfnio muntcrpal as

águas de interesse exclusivamente local. ou seja. córregos. riachos. arroios e

outros. O atual parágrafo único passará a ser § 12,

- que. no Art. 306, se mctua um§ 39 declarando que scaente as
tguas subterrênees que apresentem cerecter-rst tces e prcpriededes especiais, como,

por exemplo, as mtnerei s, termats e as gasosas, sere disciplinadas pelas normas

que regem as Jezrdes, minas e os recursos mrner-ats , As demais devem seguir regime
jurfdico paralelo ao das águas super-srctats, componentes que são do mesmo c1c10

hidrológico Esclarecida a matéria a nível ccnst itucrcnaf , eluntner-se-ã a pen

dência há anos existente. a respei;'O do tratamento jurfdlco das águas. subterr3.i
neas Sem cerecter tattces especiais.

_ que se inclua. no Art. 56. o inciso V. declarando mteçrarem os

bens dos Estados os Que atualmente lhes pertencem. ou que lhes vierem a ser atr-i
burdos. pois. disposiç01o idênttca f 01 posta para ã Uni~o (Art. 52, xn. 0-:, ~st';"
dos já têm. por exemplo, incluídos em seu patr-tmõmc, os terrenos margina1s às

correntes e aos lagos navegáveis, se, por algum titulo. nêc forem do domfnlo fe

deral. municipal ou particular; : 1I1A~ .<!Io

_ que se altere o iOC1S0 t, do Art. 57, no sentido de que fique

t
expressa a competência dos Estados para legislarem supletiva e complementarmente

sobre águas, respeitada a ler federal Com isso, os Estados poder-ão superar as
.desigualdades regionais e manter atualizadas as respectivas normas. Como a rede
ç<'l.o õade-ec Art 57, 1, do Projeto, por se multo ampla e abranger. praticamente.
todas as matérias contidas no Art. 54, XXIII. provavelmente será alterada, pro
põe-se a sua enuncteçãc de forma expressa, para que a competência estadual reta

tiva As águas não venha a receber restrições dirigidas a outras disclplinas;. .r

r;r 'un/~'Tl,.c~lO

EJel)A ADITIVA

Ao Artigo 46, IV, acrescente-se.

Artigo 46 - São atribuições do Oefensor do Povo:

Nãoadianta prever a criação de Regiões Metropolitanas e aglomeraçeles

urbanas se não forem previstos recursos para elas. O fracassa da situação etu.,
al está precisamente em que a legislaçãD vlgente mo previu recursos próPrios
às Regiões, deixandÔ de lhes propiciar os elementos indispensáveis para o fome!!.

to do planejamento e dos serviços metropolitanos, inclusive estebeteceooc a ne

cessárias cceoenseção entre os Municípios (dormitórios, industnais, áreas de

proteção aos mananciais etc.)

'U.;"O/CO"I".O"W.~••'''io-------~

(J PLENARIO DAt.SSea.EIA NACIONAL CONSTITUINTE :::======--====~
,u"'/.wlf"IC.~lo

a _ (a ser inserido no C~~!tUlo IJ DO PODER JUDICIARIO)

Art • .lil7 - são órgãos do Judiciário:

I - Supremo Tribunal Pederal;
11 - Superior Tribunal de Justiça, ,

III _ Tribunais negacnar.e Federais e Juizes Federais;
IV - Tribunais e Juizos do Trabalho;

V - Tribunais e JuIzos Eleitorais;
VI .. Tribunais e Juizos Militares;

VII _ Tribunais e Juizos dos Estados, e do Distrito Federal

e Territórios; I
VII'! - Tribunais e Juizos Agrários;

IX _ Tribunais e Juizos Previdenciá.rios.

llS2LQ. !

IV - prcrcver a defesa dos direitos do consunidor, da ecologia!.~

~~ regularmente~

geIJA ADITIVA

Título II _ Dos urrettoe e Liberdades Fundamentais

capítulo V _ Da SOberania Popular

seção I - Dos Direitos Políticos.

~ - t facultado aos candidatos a cargos eletivos majoritários

no âmbito do executivo, Prefeito. Governador e Presidente a concorrerem com mais

de un candidato a VICE, desde Que por partIdos políticos diferentes.

São pemítadcs candidaturas a Vice-Prefeitos; Vice-Governador, ou a
Vice-Presidente concorrerem independentemente, desde que homologadas por COfl
veoções de partidos políticos registrados junto à Justiça Eleitoral e não inscr!

tos emnenhLma chapa de candidatura majoritária

- A Lei disporá sobre a organização, a competência e o pro
cesso da Justiça gr-evãdencaár-La e a atuação do Ministério
Público. observados os principias desta Constituição e os
seguintes:

I - Compete à Justiça Previdenciária processar e julgar
as causas ot"iglnadas de questões relativas a assuntos
da Seguridade Social, nas áreas de seu custeio, da
saúde, PreVidência e Assistência Social;

11 - O processo perante a Justiça Previdênciária será gr-a
tuIto, quando do interesse de segurados ou assistidos,
prevalecendo os princIpias de conciliação, localiza
ção, eccncaaa , simplicidade e rapidez.

C A P I T U l. O Y.. _ 00 MINISTátIO POOLICO

Art. 231 - V

rrr---------- 'unOw.. " ... çlo. -,

aef)A ADITIVA

Ao Art1~ 37, acrescente-se.

Artigo 37 - Qualquer cidadão, partido ccrrtrcc, associação ou sindica-

to é parte legítima para propor ação pODIJlarque vise anular ato !legal~ pa
trimônio público, à moralidade administra.tIva, à ccmJnidade', à sociedade em ge _

ral, ao consunidor, ao meio erctente, e ao patrimônio urbanístico. histórico e I
cultural.

JUSTIFICATIVA

D1namlzar as coligações partidárias, de eodo que não se criem cercar
timentos e estanques-nos pleitos eleitorais rcrtalecinêntc de partidos coling~

dos COOl cabeça de chapa própria (Vice).

Garantir, dêmocraticamente, a livre disposição de concorrer sem as 11
mitações de chapas urdidas de cima para baixo

Garantir o livre exercício da cidadania.

Art.~. _ § 4$1. Lei ordinária organizará os quadros dos Ministerios
Públicos junto aos Tribunais e Juizos competentes ,
distinguindo os seus Membros apenas com relação às
atribuições que lhes serão cometidas para atender
as ~uas r-esnectaves especializações.

Art. 231 _ I O Minit.tério Público da Previdência.

Milit'ar, do Trabalho e da Previdência.

T!tulo X - D15PD5IÇOES GERAIS E TRANSITOOIAs

EMENDA lP17550·0
[Ja:wsrrWIf.tTE TITO COSTA

tJ f'LENAAIO DA ASSOOLEI;;:;;;;;,,;~ ..~~i~7NTE
r;r ,uro/.w.r"lC~l.

BoellA ADITIVA

Ao Artigo 233, n, acrescerrte-ee,

Artigo 233 - São funçíJes institucionais do Ministério Público. na érea
de atuação de cada un dos seus 6rgãos:

II - pranover ação civll para a proteção ao oatrfnõníc público e social.

aos interesses difusos e coletivos, ~E!~.E9!!!!!~.E=.
regulamentação urbanística, o meio erctente, inclusive o do trabalho, e 05 direi- 

tos do conscnídor, aos direitos indisponíveis e às situaçêles jurÍdicas de intere,!

se geral, ou para coibir abuso de autoridade ou do poder ecorôaícc,

EJoEt'IlA SlFRESSIVA

Ao Artigo 66, § lll, .N. VI ::-

VI - explorar dIretamente ou mediante concessão os serviços públicos 1.,2

cete de gás corrbustlvel canalizado.

JUSTIFICATIVA

A corpetência do lJunicípio para organizar e prestar os serviços públi 

coe de predoodnante interesse local já está consignada no art 66, IV, naõ ha

veooo IIIOtlVO nentun para eleger o gás canalizado a una situação especial. Nem

seria razoável que a transferência do serv!co só oude<;<;p <;pr fpito:! nnr rnrll"'p,,;<;ão

JUSTIFICATIVA

t fato público e notório que as causas em que a Previdên

fia Social é interessada, inclusive as relativas a ACIDENTES DO TRh,

BALHO e FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (mesmo que venha

lprosperar a sugestão da criação da SEGURIDADE SOCIAL - Art. 333 do

Projeto da Nova Constituição, passando as contribuj,ções a eles com

preendidas a ecepcr- o FUNDO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL e cuja pr.!2,

gramação abr-anger-á as áreas da SACI.DE, da PREVIDtNCIA SOCIAL e da AS

SISTfNCIA SOCIAL), necessitam de ma.;ior rapidez no seu processamento'

e, sobretudo, de mais acurada especialização nesse processalllento,por

se eonstituírem tais causas no percentual majoritário entre as ações

do interesse da União, suas Autarquias e Empresas Públicas. E isto

~~_..... t- ........; ,.nnseltuido mantendo-se uma infra-estrutura adequada pa-
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,

S::t1.a dns Se.s=:ões,

eee !:::,:.~':!::=, ::.~='i~c.:::, 3..::':::'::-~:':::-3.':j'::: e is~=5=:~:::-:!±=;;

cc :::.::i:;::!.:=::'c~",

:;:=,o::u:-.a, i=.: .:st:'~:'c:;':~.2.1.te ,aa Ce.::-t:l ae 67 e se ~::",!:ita êe

CO::l:3t:l.tt:.1.:;so t:a::..oc:r.{~;l,.C3 de 1946.

EMENCIA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 17, inciso IV, alínea "a".

PlENltRID DA ASSEMBlêIA NACIONAL CONSTITUINTE

Dê-se a seguinte redação à al!nea "a", inciso IV, art 17

do Projeto- de constituição:

s6 à le,;:.olo.çco e:;;taio.:l1. deve CCl-Feti=' a disd1;l.J.

T~çec da cr:!.aç50, da =-~E:ã,)·t de. i!lco=4o:::-~:;ão e do de5z::.ac.b~a

.:J.e=..to dos I.:ll!!ic:!:ioo a nunca 20 le,,;i~lc~or :re~!'::~a1 cc-ao ;:-:ez

cre7õ!, ~.=.;=~;.ri!:-e_;;e, o ?:=o;e-;;o ~.lSt ::e=_.!< ~'::=~J.c.:l.s.::'tse

Ic.1'::'~-3e fi seg.l,!:r... e ::,e::eção ao J 4g do a=.--:J.";':' .;9

ê.o :Fro;:ieto =:e O'o~:it::'J.çeo:

JUS'l'IFlCATtvA I
A inclusão dos J'1unlc:l.,ios coco integrantes

da união indiss01üvel (Hunic!oios e Estados), ê necessária

respeito aos princIpias que 1nforam. a Federacão arasilei-

Ira. Ad~ais, a emenda visa o forta1ccinento ões Uunic.i.pios.

"'Art. 17 •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••

IV........ . .
a) é livre a organiZação e a asscc.teçãc sindicais; as CO!!

dições para sua constituição e registro perante o Poder Público. süa

base terrltorta1. representação nas convenções ccfec.tvas de trabalho,
bem como sua competência para arrecadar contribuições coMPulsórias

destinadas ao custeIo de suas atividades e de programas de l"Tteres
ses das categorias por elas representadas. serão deflnldas eM lei;

Artigo 277 - A U"lião entregará:

O artigo 2Tl, I, passa a ter a seguInte redação:

",.JUSTIFICATIVA

n§ 42 _ Obae::-7~~;:)i3 os ::-el2..~;':l.;:;i~05 es;:;.::::eleoi':'os

-l.ei a.::::-;;.;:Jt..::1. e :::::I.=::l:=.':'-::a~c.;;, ::'.J7:.s.::a:::i:e, ='~'::'a:l"te

::?~e·~i<:-c:.:~cJ ~:.:; =o?~a;'5e5 i::'~:'=~;;~:l:-a:;, :oa'a=!io

A emenda consagra O pnncipio d~ Hberdade de organização

e associação sindicais, transferindo à lei ordinária a competênc!.a
referente às condições para sua cOl"lstituição e registro perante o PE.

der público bem como o estabelecimento de critérios de represe!!

tação nas convenções coletivas e fixação de sua base t.erritoriaL
Procura ainda consagrar, expressaMent.e, o princípio da

compulsoriedade da contribuição sindical, entendendo não ser estE;
em nenhum aspecto, incompatível com o~ município::. de liberdade e au

tonomia sindicaiS que se "retende, da mesma forma, garantir.
Com relação à autonomia s.indical, essa visão errônea deco.,!.

re do engano de se entender Que a contribuição sindical consistiria

de receita. tributárla do governo, transferida aos sindicatos. Pelo
contrário, ela configura o custo que uma categorIa econômica ou pro
fissional ass';;; para poder obter -sua representação, Já que falhas

estruturais relacionadas ao- ~~oc:iat-ivismo voluntário não lhe permi

tem a associação natural.
Por outro lado, a extinção da contrJ.bulção inlbIria a .re ~

presentação, já Que s6 sobreviveriam as categorias mais numerosas e
organizadas que, em pequeno número, deseQullibrariam o sistema de r.,!

present.ação, comprometendo o princípio fundamental de liberdade sin

dical Que se pret.ende.
, Esta liberdade seria-ainda maior se cada categorIa econôm.!

ca ou prorissIona1, contrariamente ao que ocorre hoje, puder decidir

onde aplicar os recursos da contribuição sindical. Os contribuIntes,

mais do que ninguél'l, através de sua participação devem eleger os PO!!
tos que Illerecem a atençifo de suas lideranças, acabando por determi

nar, assim, a aplicação mais adequada de suas contribuições.
.. A manutenção de uma estrutura sindical autêntica passa p.!

la compUl'Soriedade da contftlbulção. Sem ela aS entidades sindicais

não terão as condl.çi5es necessárias para desenvolv~r seu trabalho de

defesa das respectivas categorias representadas.

r.r 'IITa/~~I"'IC.·;:a

EMENDA lP17563·1
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PlenáriO (l,a xsa, Nacional Constituia:te

Dispositivo enendado : art. 29 do projeto de Constituição.

JUST!FICATrVA:-

gJ.do assJ.lll •

Os Mun~cip~O's com maior número de hab1tan
tes são obrigados a real.1zarem ~nvest1ment05 no aparelhó!lmen
to urbano (transporte. saúde. educação.. habl.tação. etc .•• ).

Com efeJ.to. justifica-se que estes MunJ.cí

pios sejatn cootiemplados, também. em função do número de habJ,.tan
tes (20l), fJ.cando 80~ para repasse em função da arrecadação.

Acrescente-Se após a palavra • inãil!lso1úve1"
a locução • dos munic!:Pios lO, ficandO o texto assim rediO'ido:

EMElIDA ADI.TIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

"§ 3! - No repasse de que tra1:a o J.Dciso III. vin

te por cento do total vJ.nculado ao número de habJ.tantes do Mun.!.

Cíp10. conforme d1spuser a 1e1.".

disparidade de assuntos e de objetos, tornando difIcil, quando não

ãnsurdcãenee , a atuaqâo do maa.s ae ícec e competente profissionaL A§.

siCI1, a SEGURIDADE SOCIAL, e~basada em justiça esped.fica, resultará

apta a:cumpt"ir com sua missão, jamais se tornando o caldo de cultura

do caos e =da convulsão eceãaf ,

Incl1ur no texto do ~roJeto, no dJ.sposl.tJ.vo

emendado um § 3~ nos segu.l.ntes termos'

Tendo em vaece que os UunJ.C:ipJ.os perderam o ISS. que

foJ. substJ.tuído pelo "J.lllposto de venda a vareJo de mercadorJ.as". só
resta agora à Assemblé:La NacJ.onal ConstJ.tuJ.nte. para reparar o equi

voco. tornar vJ.ável o nOVO ampcacc afeto à competêncJ.a trJ.butárJ.a In.!:!

m.c:Lpal.
Os MunJ.cípJ.os terão que estrutUl"ar (admJ.nJ.stração tr~

butárJ.a) em moldes compatíveJ.s com a nova realJ.dade. sob pena de ser

agravada a já penosa sJ.tuação do erárJ.o dos combalJ.dos Mun:l.cípIo0s•

.......... ~ ~ ~.~.~~ ~.

Inclua-se um § 3!! no a.rtJ.go -emendado, :redÀ

t neceeaéz-ao o estabeleCJ.mento de um

de controle da arrecadação do Estado pelos Hunl.cípJ.os, a flom de que os

adm.J.n.l.stradores MunicJ.pal.s possam. com certeza. ter conhecJ.mentO do
"quantum" arrecadado, a fJ.m de mensurarem o que caberá ao erárIoo mun.;!,.
cJ.pal. Ademal.s, a proposta é perfeJ.tamente compatível com a f11osof1a
da nova Carta no sentJ.do de dar transparênc1a à AdrnJ.n1stração· públJ.ca

em todas as e;;feras de qoverno.

• art. 29 - A República Federativa do ara

511 é constitulda , sob reqime recresentati

'VO, pela união indissolúvel dos lDwticInios ,
e dos :E:s:tados, e ter.l CO!!lO tund.unentos :

EMENDA ADITIVA/MODIFlCA'1'IVA ~

~3
Acrescente-se na parte fJ.nal do artJ.go..2"TS. 111. a ex-

pressão «ancaceave sobre produtos õer-avadee de petróleo e alcôol CO!!!

bustível. observado o dJ.sposto no §Ydo artJ.go J:n....quanto a t'.líqu.Q.
ta". 50 .l'1L

"Semestralmente, o responsável pelo Tesouro E,§

tadual, sob pena de crJ.me de r-eaponaeba.Ladade e aerr preJuízo da ancer-

vencêe a aez- decretada pelo Supremo TrJ.bunal Federal JlIediante represe.!!

tação fundamentada".

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art.28l

EMENDA lP17557·7 •
[!J

EMENDA lP17558·5tJ TITÔ'''COSTA

Emenda AditJ.va. tlG
DJ.sposJ.t1.VO EI'lendado : ArtJ.go .28!"

r.r- ,..'l"'~I~'''.,u"''rt.ll•.~'''••Í<I

Plenário da Asse""lb1éia ~taciona1 constituinte

EMENDA lP17559·3
l': Constituinte TITO COS'l'A

Nas ações previdenciárias, a decisão tardia de um pedido,

quando favorável, encontra o interessado em situação tão critica

com o ânimo tão revoltado que pouco ou nada representa para o reco

nhecimento de seu direito. E, se desfavorável, prestou-se desnecessl!;

riamente a Comentar uma esperança ou uma ilusão, que, muitas vezes.

acobertam intCoresses escusos de terceiro.s aproveitadores.

Desconhecer que a SEGURIDADE SOCIAL tornou-se o segmento

de maior lIIIPortância dentro da economia nacional é desconhecer a rea
lidade soc.ia1 e contribuir para o rapido desenvolvimento da insatis:'

fação popular em proporções Jamais alcançadas. Todos reclamam de mo

rosidade com que as causas previdenciárias são processadas, tanto na

sua raee administrativa quanto na jUdicial. E, no entanto,muito mais

uue qualquer outro programa de governo, a Seguridade Social jà ac t n-,

ge a quase totalidade da população brasileira (com a pretensão de

universa1i:z:á-1a) sendo responsável, direta ou ind1retamente, pela s2

brevivência de dezenas de milhões de brasileiros, eegur-adcs , depen

dentes ou assistidos. Amparada a Previdência, unicamente, nas contr!

buições de empregados e empregadores. enfrentou, há pouco mais de

dois anos, uma eeefeaãma crise financeJ.ra, debelada através de uma J

ionusitada campanha de combate ~ fraude e à sonegação.

Mas, ningue'm desconhece, tambem, que a atual situação eu

peravitária do orçamento da previdêncJ.a é, infelizmente, pl"ovisór1a'

e a crise deverá recrudescer se medidas preventivas ere t í.vae não Co

rem tomadas. Medidas que venham dotar a Previdência de meios efica-'

eee não só para fiscalizar e combater a fraude e a sonegação (o que

Ó !'e1to através de uma constante ação de sua Fiscalização), mas tam

bém de rapidez e eficiência na cobrança de sua dIvida ativa e na de

reee de seu patrimônio, providências essas que só se tornarão possl

veia se o Poder Judiciário estiver em condições de apr-ecaar e ju1ga~

com a rapidez necessária, as causas que lhe fr:rem. apresentadas.

Tal cobrança e defesa do patrimônio devem competir à Pro

curadoria ueeea da União, pOJ.S o Fundo de que tratam os artigos 335

e: 337 do -lttrt'e'projeto é essencialmente da própria União, com recursos

próprio:!' e de rcaeee previstas e definidas. O MinistérJ.o Público da

Previdência, no e;cercicio do "custo legis", no desempenho de suas n0l:

lllais at.ribuições, deve agir como fiscal da Lei, zelando por menor-es

O incapazes, como advogado da sociedade, defensor de Inter-eeeee dlof,!!

ecs , e que tenha. por mister, também, os procedimentos Eenais, espec!
ficos na sua área, praticamente todas aquelas atribuiçoes de que cu.!.

da o ar-t , 233 do Aft-t;-eprojeto, sob exame do Plenário, de forma lodênt!

ca aos colegas que lotam os quadros do Ministerio Público da Uniâo e

da Justiça do Trabalho.

Tal !;lemo acontece na Justiça Trabalhista (Que possui

tratamento todo especial para que as causas se desenvolvam com rapi

dez) e acontecerá na Justiça Agrária, cuja proposta de criação é um

reclamo impossível de ser desprezado, as causas que envolvem direJ.

tos l1gados à previdência social necessitam de soluções imediatas e

pt'oferidas com saber e eficiêneia.
A'" inclusão dos H.tígios referente:J a Acidentes do Trab,!.

lho e Fundo de Garantia do Patrimônio Individual, do Seguro-Desem-'

prego e ex_Fundo de Garantia Por tempo de ServJ.ço (FGTS) é decor

l'ência lógica e absolut:ament:e natural em razão de se tratar de mati

ria na qual a- arrecadação, a fi:sca1ização, o pagamento e a responsa

bUldade que deles decorrem competirem a órgãos da SEGURIDADE SOCI;r...

tudo inserido no Capitulo lI, do Titulo IX (Da Ordem Soda1) do An-t;-e

projeto ora emendado, bastando lembrar que as aliquotas que lhes co;

respondem se encontram inclu1das no perCentual que compõe a arrecad,!

çào pl:'evidenciária.

Paralelamente, e com a mesma importância com que a defesa

do patrimônio é resguardada, o~ segurados e Contribuintes deVem ter

uma Justiça rápida e eficiente para a solução de seus casos. Consid~

rando-se que a Previdência Soc~al tem caráter alimentar e se torna

indisp~nsável à próprJ.a sobrevivência dos que dele. dependem, torna

se ráCli1 Clonc1uir que os pedidas encaminhados à Justiça não podem f!

car aguardando, na interminável fila das milhares de ações distribui

das
Ç

à Justiça Federal, a sua vez de serem apreciados.

Vale lembrar que as causas acidentárias estão sob a juri.:!

dlção das Justiças Estaduais, eom multiplicidade de decisões dlspa_t

res em matérias idênticas, por :5e d::Lrigirem os recursos especificas'

a Tribunais dos Estados. Quanto ao seu número, aponte-se que, no Fo-

I ro do Rio de Janeiro, há audiências designadas para o secu10 XXI, em

ações de rito sumaríssimo, relativas a Acidentts da- Trabalho. Diante

de ta1. quadro, a unirormidade de condutas judlpiais e sua celeridade

:le impõellJ por serem óbvias. J
A SOlução é dotar o Poder Judiciário de Justiça própria 'I

espeCializada, (l01ll JU1~es próprios e privativos, com um Ministério'

Público d.1~pon1.....el e atuante, :sem sobrecargas onde se evidencia a

ra a apuoação da lei, o que se tornará v1ével com a criação da JUS

TIÇA PREVIDENCIÃRIA, com seus JUíZES e TRIButlAIS PREVIDENCIÁRIOS

HINI5rfRID PÚBLICO DA PREV!Df:NCIA SOCIAL, perfeitamente eesvancuie ..

dos dos demais Juiz.os e Tribunais Federais (Tribunais e Juizos do

?rabalho; Tribunais e Juizos Eleitorais; Tribunais e Juizos Milita ..

res; Tribunais e Juizos doe Estados, D.istrlto Federal e Territõrios~

e Tribunais e Juizos Agrários). independentes e privativos.

Isto se torna extremamente simples ~ coerente quando

considera QUe as cáusas relativas à Pr-evldênc:l.a Social se eonstituem,

excetuadas as de Acidentes do Trabalhb. sem qualquer dún,da, 1ll:Q ce r-

ca de 60S (sessenta por cento) de todas aquelas que tramitam pela

Justiça Fede~al. E, pelo próprio relatório da Comissão constitu':'da '

para tratar do assunto, essas causas estão represadas naquele órgão,

onde em junho de 1986, havia 932.767 (novecentos e trinta e dois mil

e setecentos e sessenta e sete) processos pendentes.
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seção 3 _ O Processo Legislativo

~

Art lIG. A iniciativa das leis complelrentgres ou ord1nárias cate. ao
Presidente da Repubhca, a qualquer membro do Congre~so Ndcional, aos Tritrunais

federai$, ao Ministério Publico, aos partidos polí.ticos, ou a con.junto de cida
d1:ios que corresponde a meio por cento do eleitorado nacional, nos ternos previs
tos nesta constituição

Art. 119. E: de corrpeténcia exclusiva do Presidente da Republica

inkiatilla de leis
I _ que fixem as efetivos das Forças Armadasj
II _ que criem cargos, funções ou e/llPregoS públicos, ressalvadas a

iniciativa das leis de orga."Iizaç1l:o judiciária, e a corr;Jetência exclusiva do Ccm_

gresso N:lcicnal, OOSTribunal.S federais, e do Ministério Fúblico',

Art. 120 Os projetos de lei ou e;rendas que importem err. qUi'entc da

despesa pública, n1:;o terão tramitaç~o, ~anda deixarem de indicar as fontes de r!

cena correspondentes ao aumento de despesa proposto.
Art. 121. Ao aprovaçriOdas leis crsnplementsres tlaI-se-á pelo veto da

maloria absoluta dos membros do CongresSQ Nadonal.
/' I

ral;

Art~ 122. Ap6s a aprovaçllo final, a lei sera prDn'aJlgada pelo Presi_

dente do Congre$.sCl Nacional, que determinará a SU:l publlcaç'll;o.
Art. 123. As leis de anistia de crimes de violação das liberdades flJ'l

damentais, si:losuttnetidas a referendo popular, depois de aprovadaS no Congresso 
donal

VlIl- vetar I1OI1J':<lS emanadas lia órg~os TIOrmativos autênomos de Po~t

êxecctcvo federal.
Parágrafo Úlico. As matérias referidas nos incisos II e rrr do pre

sente artigo obedecerão ao processo de votação previsto no art 101

Art. 112. Na defesa dos lnteresses necíoneãs e e'TI ec-e do pevc, r:0!I'_

pete ao Congresso Nacional fiscalizar, no â"'bito fed::!ral. a atuação de q,Jaisquer"
agentes públicos, membros da adi"linistração direta ou Irotreta, bem core os magis_
trados e eerorcs do Ministério Público, .sancionaMo os resnonsavere ou propondo

ao poder co-oeteote as Sanções cabil(eIs ~ , ,,\ 'j,

Art. In: Por iniciativa de qualquer membro do Congresso Nacional, é
obrigado o Presidente da Repúbl1ca a prestar por escrito, dentro de dois eeses, es
clarecimentos Ou justificativa-s sobre qualquer ato ou omissão de sua responsabil.!.

deoe,
Pa:r'1igrafo õuco, O não ccrcrfsentc injustificado, pelo Presidente d21.

República, do dever previsto neste artigo constitui crime político
Art~ 114. Os Ministros de Estado são obrigados, mediante requerirleflto

de r..tn terço dos deputados, com a formulação precisa de denúncia, a cc-carecer pe-,

rente o Congresso Nacional para se cererderen da acusação de crime político. •
Art. 115. Qualquer deputado te'll o direito de interpelar por escrito

umMinistro de Estado ou presidente de autarquia, empresa pública, sociedade de

economia mista ou fundaçi:lo povemaeentat , sobre assunto de suas strncícees, OU

sobre políticas, atos ou omissões da pessoa jcrrorca presidida pelo interpelado
§ lSl Salvo motivo de força maior, devidamente cctcrovacc, a resposta ,

à interpelação será dada par escrito. dentro de f.fIl eês "
§ 2Sl Constitui crime político o não clJll)rimento, por Ministro ele Es_

taoo, do dever estabelecido neste artigo. ij
§ 3l:! O presidente de autarquia, empresa pública, sociedade de eccrc- I'

mia míata ou fundação gOllernamental, que oescc-cre o dever teceste neste artigo, ['
deve ser destituído pelo orglIo co-ceteote eecíente conunicaçi:lo do Congresso Naci2

nal.
Art. 116. Os Presidentes de quaiSQUer tribunais federais s~o cbriga- :-

dos, a requeril!'e!lta de membra do Congresso Nacic"'lal. a esclarecer O!.l Justificar
por escrito quaisquer noneaçàes ou decisões admiOlstrativas que tenh8l"l sido toma-

das no âmblto do tribunal

IV _ aprovar as iniciativas ou decisões do Presidente da República,

confome o caso, que' tenhampor objeto:
a) decrerer a gwerril e reaer- a paz, bem comopermitir que forças es-

trangeiras transitem pelo territorio nacional, ou nele pereenaçaa, teepcrertarente,
b} decretar a mobil.tzação nacional, total ou percíateente,
c) decretar o estado de sítio;
d} ceccetar a in}ervenção federal i

Y .. autorizar, previamente, com audiência púbhca do interessado,
mas em votação secreta, a no-eeçêc pelo Presidente da Fle!':lública O,J pelo Presiden

te do .Tribunal Constitucional, conforme O caso, dos Magistrados dos TrJbunais Fe
derais, coe rne'ilbtos do C~nselho Superior do Minis.té:::l.o Púbhco, ~ Procurador-Ge
ral da República, e dos integrantes dos 6rgi:los normativos a~têno'llQS do eccer Exe

cutivo federal;
VI _ fixar os vencíeeraos do Presidente e do Vice-Presidente da Rep~

euee, dos Ministros de Estado e dos neecrcs dos org~os no:r1l'ati'oJos autônwos na
esfera federal, atendido o otsocstc no art. aa, parágrafo único

VII _ determinar a trarererêrcie teroorãrra da sede do Governo reoe-

Seção li - O Processo Orçcroontárlo

Art. 124. A atividade orçan:entária COllPreende a elaboraçllO destacada

do orçi3ll"ento_programa do Plano Nactonal de Desenvolvimento, 00 orçamento fiscal,

do orçamento dos órgãos da adrlinistração indireta e dO orçamento monetario
Art. 125. Ir vedada a concessão de créditos ilimitados. de verbas se_

cretas, bem como;1 autorização di despesa sem a indicaçlfo de receita corresponden
~. -

Art. 126. O orça'l'lentCi-progra'll8 do pla.no nacional de desenvolvil"E'nto,

cetnPIeendendoa previsão das Jnvestinentos a serem realizados durante a execur;ão

00 pláno, é elaborado pela Presidência da RepÚblica e submetido ~ aprovação do
Congresso Nacional

Art. 127. O orçaMento fiscal para o exercício financeiro, elaborado

de acordo él1i'r:'s. diretrizes do plano n6cl0nal de desenvolvimento, cor'lPreenderá tE

dos os érgãos·públlcos, nomead6mente designados, COfll exceção das entidaCles de ad_

ministraçlfo indireta.
§ l~ O exercício finarceiro da Uni1l:o tem início em111 de janeiro e

ternuna em31 de dezel'lbro de cada ano.
S 2U O orçamento podera conter autorização expressa para

---. - ,
I - a abertura de crédlto suplementar e o,oer<içôes de crédlta para1

antecipação de receitaj

II _ a aplicação do saldo que restar no encerramento do exercIdo fi
nenceirei • -

§ 112 Igual dever inclJ'libeao Procurador-Geral da República, no tocan

te ao Ministério Público federal.
§ 2Q O desclJlllOrimento do dever irr.posto neste artigo constitui cril"le, •

r definido em lei corr.ple'llel1tar. •
Art. 117. O Congresso Nacional, nediante requerimento de un terçocbs

seus membros, poderá criar e instalar Comissão de Inquerito para apurar fatos de

terminados, de lnteresse nacional.

anterior;

IV - que deixar óe cc:rp~r€;c€;r, em c'3d~ sessão legIslativa arual, à

terça parte dâs sessões ordinárias, sa1vo doença comprovada, licença ou missi:lo a.!;!

torizada pelo Congresso Nacional,

V - que for investido l'1as funções de Ministro de Estada, Governador
de Terntór3,o, Secretário de Estaria, do Distrito federal ou de Munic!plos.

§ Ir!: No caso dos incisos I e lI!, a perda do lf'.andato será decretada

pelo Tribunal Constitucional, media"lte provocação da Mesa do Congresso ou de qual
~~~ 

§ 22 No caso do inciso 11, compete ao congress:l Nacional, pelo voto
da maioria absoluta de seus mefTlbros, deliberar sobre a perda do mandato, a pedido
de qualquer parla'llEntar

§ Jº Nas casos dos incisOS IV e V, a perda do mandato ocorrerá de

pleno direito, competindo à Mesa do congresso Nacional declará-la
Art. 107 Os Deputados oão são substituídos, na hipotese de i:lfasta

mento temporário de suas funçCles Em caso de vag3, assumirá o suplente. Não haven
da este, far-se-á nova eleição, se f3ltarem 24 meses para o término do mandato. -

Art 108. O Congresso Nacional, campeie-sede 500 (quinhentos) Ôeputa

dos, eleitos direta'llEnte pelo povo, combase emlistas de candldatos apresentadas
pelos partidos políticos e segundo o sistema de representação prOPorcional parti

dária

§ 19 A eleiçJ!!o para o .congresso Nacional terá por circunscrição- "O;
Estados, os Territorios e o Distrito Federal

§ 29: Obedecido o l!mJ.te I'láximo previsto neste artigo, o número de de
putados por Estad:l, Terutório ou pelo oistnto F'ederal, será estabelecido pela 
Justiça Eleitoral para cada legislatura, proporc10nalmente ao OÚllero de eleitores,

comreajus~Áessar!.? p~ra Cj~e nenh~ ,unida~e fique sem rep~sentaç:::lo

§ 39 São prc1bidas as coligações partidárias nas eleições para o Co!!.

gresso Nacional.

5eç!o 2 _ A Corpetênda do Ccngresso Nacional

Art. 99. As sessões do Congresso Nacional serão dirigidas pela sua

Mesa, dispondo o regi'l\ento interno sobre a orgaroizaçêla e o rcncioreaento deste,
obedecidas as seguintes regras

I - as coníssões serãp cc-cestas de acordo CO'1 o craterfo de repre..

sentecãc pI'opDTcional dos partidos"'políticos ~~elas certjcrcee,

II _ as votações são nonírers, exceto nas ereíções sa Mesa respectiva

e nas ce-ets hipóteses previstas nesta COi\stituiç'll;o
Art. 100 Salvo disposição constitucional en contrario, as delibera

ções do Congresso Nacional ser~ tomadas por maiona de votos, não computados os

em branco, presente à sessão a maíorja dos pár.lamentares ,
§ 1q O exercit:ito do voto ê pessoal e intransfedvel, vedada qualquer

fcrea de representação individual ou partidária.
§ 21l Constitui crfee, def.lnido em lei corcje-entar , a aceitação, pe

la Mesa, de voto de parlamentar que ela sabe ter sido dado emviolação da norma
do.parágrafo anterior, OlJ de mandatn imperativo, na forma regulada emlei

Art. 101. QiJando da votação das r-atérãas pre~istas nos incisos II e
lI! do art. 111, será observado o princípio do voto federativo, cabendo a cada
bancada dos Estados, dos Territórios ou do Oistrito Federal l.Jil único voto, repre

sentativo da maioria ebsnhrta dos respectâvos integrantes
Parágrafo mico. As deliberações do Congresso Nacional a que se ref~

te o presente artigo, serão tomadas pela eafor.ía absoluta das bancadas
Art. 102. Os Oeputados são mvrorévets no exercício do mandato popu

lar por suas opiniões, palavras e votos
Art. 103. Desde a expedição do diploma e até a inaguração da legisl.!

tura seguinte, os l"Ie1l'DrOS do Congresso Nacien;;l não oooerãc ser presos, salvo em
flagra"lte de crime inafian;ável, n~ processados cmmren-ente, sem previa licen

ça de seus pares, ccrcecroa em votação secreta
§ 12 No caso de flagr<\nte de crime i-errençévet , os aatcs serão re~

tidos, dentro de 48 (quarenta e oib) horas, ao Congresso Nacional, para que re
sctve-sobre a prreãc.

S 2Q Os Deputados são processados, nos crimes CortkJOS, perante o Su

perior Tribunal de Ju?Uça, e, nos crimes políticos, perante o Tribunal Constitu
cional

Art. 104. Os Deputados vencerão subsídios fixos, vedado qualquer pa

gamento de ajuda de custo
Parágrafo mico. O subsídio dos parjenenteres sere fixado por decre

to do Presidente da Republica, no início de eece sessão legislativa, podendo ser

reajustado, tJl\3 vez decorridos seis reses de sua flxaç~o.

Art. lOS. Os Deputados não poderão:
I .. desde a expedição do diploma, manter, emnome pessoal ou como

lI'andatários, relações contratuais com pessoa jurídica de direito publico, autar
quia, sociedade de economia mista, flflldação pnvernanentaj , empresa pública ou pri
vada de QUalQUer natureza, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniforme;;

1I - desde a posse
s) ser controladores de emresa que mantenha contrate pemerente coa

pessoa jurídica de direito publico,
b) aceitar ou exercer, ainda que sem re-creraçêc, cargo, função ou

emprego nas entidades mencionadas no inciso I;

C) exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou rm.Jniclplal, e
d) exercer a advocacia.
Art. 106. Perde o I!'andato o De;Jutado:

1_ .. qJe infringlr qualquer das prolbições estabelecidas no artigo

11 - que fol:' condenado criminalmente,
III .. cujo prOCedll'l8nto for declarado incOi7'.pativel co:<I o decoro par-

lam,nt'V2I.:J ,,,')~,,lo L .' "': .-/., \ \ _c!1

Art. lU. t. igualmente da competência privativa do COIlgresso NaClO~

nal, mediante resolução:
I _ ratificar os tratados, convenções e outros atos internacionaIs,

celebrados pelos representantes diplomáticos do Brasil;
I! _ autorizar e..r.présti"10S, opera;i:les ou acordos externos, de qual

quer natureza, de interesse da União, dos Estadêls, da Distrito F'ederal, dos Munl.

c!pios e das pessoas da aóninistração indireta, inclusive empresas sob controle

direto ou indireto do poder público;
III _ autorizar as efll1ssões, de obrigações de Q1JalQ1Jer natureza, da

União, dos Estados, do Distrito federal e dos Municípios,

Art. 109. O Congresso Nacional exerce funções legislativas, rescl.Jt!i

rIas e fiscalizadoras.
Art. 110. E da competência privativa do Congresso Nacional.
I - mediante lei complementar, regular a aplicação das noxmascons

tantes desta Constituição,
Il - mediante lel ordinária, estabelecer normas gerais sobre todos

os assuntos de interesse nacional e federal, respeitados os dispositivos desta

ConstituiÇão.
Parágrafo Úlico. A lei não pode ter por objeto indivIduos ou

singulares

r';;O'-:J
rJtoa7ã7J

CONSTITUINTE' AlDO ARANTES

PAlJ..O DElGADO e demais Con~tituintes. do Pl (vide ~ersD)

Emenda de Plenário

"Art. 404 -

PLENARIO

Uma Consbl::uJ.?ão ef],caz e estãvel não pode se ater a normas demaSJ.a
damente restr.ltJ.vas, sobretudo no que d.lZ respe~to à propaganda co
merc~al de produtos que possam causar dano à saúde do c~dadão. -

A oml.ssão, bem co!,?o a impossl.bilidade de prever ~novos produtos, cU
JO consumo e~~qu:a co'}trole demonstra, por s~ 50, a necess~dade de
regulamentaçao da materia por me~o da leg~slação ord~nár1.a.

Nossa proposta consiste em_conferir tratamento genérJ.co ao assunto,
remetendo par~ a leJ- ordJ.na't'J-a as novas sJ-tuações f5t~cas qUE' certa
m.'nl.' nt (111"1,"1 Ilfl lu'IUI 011 1'1"1' li' 11"1.' • "1111'1' 1.,1

FHr.Nn1\ 5tln'iTT'l'UTTVA
DIsposn'lVo EMCNDADO' Parágrafo Ouico do art. 404

Dê-se ao parágrC\fo ún~co do a:rt~go 404 a seguinte redação:

§ IR A legislatura será de 4 (quatro) anos

§ 2Q FI lei regulará as condições de admisslbllidade de mandatos impe
rat1vos, com a c0r:dnação das sanções pelo descumprimento das exigências fixada;
pelo eleitor e aceitas pelo candidato, por ocasião do registro de sua candidàtura

Art. 98. O Congresso Naclonal reunir-se-á anualmente, na capital da

RePÚblica, de 19 de fevereiro a 15 de dezeroro. !
Parágrafo Úlico. A convocação extraordrnár~a d:l Congresso Nacional

far_se_á j

I - pelo seu presidente, em caso de decretaçlio de estado de sítio;
II - pelo Presidente da Rep.Jbl1c:a, ou por un terço dos seus membros,

CQlll especificaçlllo das matérias que serlllo objeto de deliberaç~o.

Emenda ao Projeto de Constituição d!3 Comissib de Sistematização.

Dê-se nova redação ao capitulo 1 ("Do legislativo) do Titulo V:

Parágrafo f1n~co - A propaganaa. comerc~al sE'rá regulada em le~.

Art. %. O Poder leglslatlvo e exercido pelo Congresso Nacional.

Art. 97. A eleição de Deputados far_se_á simultaneamente em todo . o

o progresso necessértc para a área vizinha à Ilha do Bananal não pode

ser buscado através da depredação aa fauna e da flOtd e:<istentes na Ilha,
trlJito menus pod~ ser conseguido d custa da invasão das reservas ,indígenas
ali existentes FI l1ha do Bananal deve permanece. Intacta, livre da devasta

ção que cerLamente viria acorrpanhar a constrtJç~o de U'la rodoV1a inter-est;

dual em seu interior. O cust~ maior que hoje poderá custar o desvio da rOd;
via necessária ao progresso da região vizinha, será compensadono futuro, co.".;
a preservação de uma das maiores e mais ricas reservas biológicas alnda exis
tentes no País ~

JUSTIFICAC1iO

Inclua-se entre as dispo$içê5es transitórias do projeto de CDnstltu1_

çêo o seguinte artigo) (;nA,.cú.. ~&.1L
-Art. _ Fica proibido a construção de rodovia rotee-esteocer at.ra-,

vês da Ilha do Bananal, visando preservar seu equilíbrio ecológico e suas r~

servas indígena. e florestal."

EMENDA

Emenda Aditiva

CONSTITUINTE ALDO ARANTES

A auditoria "contábil" é l.ITIa necessidade para completar qualquer In
veeetçacac, Inspeção e fiscalização. Desta forma, ao propormos a Inctusão d;
termo contábil no referido Inciso, temos por obJetivo assegurar o Levantamen

to completo dos dados técnicos para qualquer Jevante-entc de contas a se rea
Jfzar, -

JUSTIFICAÇ1i.o

País

"CAP!TILO I - 00 lEGISLATIVO

seçi:lo 1 - Disposições Gerais

Dê-se a seguInte redação ao Inciso lI! do Artigo 138 do projeto de
Constituição •

"lII - A realização de fiscalização, Irwestfqeções, Inspeções e audi

terra contábil, orçamentárIa, financeira, coeracrorej e patl'imonlal dos ó;
g~os e entidades da acministração direta ou indireta do legislativo. Executl
vo e Judiciário, inclusive autarquias, empresas públicas. sociedade de eco-=

nomia mista e fundações públicas "

EHEUDA

Emenda Modi ficativa

Dispositivo emendado Artigo 138, Inciso III do Projeto de Const1.
turçãc ,

r.r n.~.... ,.ICC"JSi(Jls•• ""'UI,. .,

r.-r- ...c... "'tlle.~,'s1./I~leCy,.I.O

EMENDA lP17571-2
f'J

-EMENDA lP17574-7



Assembléia NacionalConstituinte e 1841

JUSTIFICATIVA

Acrescentar, nas Disposições Transitórias do Projetol <:r2-'J..e.
"'-'L<.betL :

453}, os Juízes de Paz ( art. 454), os m~dicos nos casos indicados

( art. 473 e &: ). os professores adjuntos ( art. 479) e outros mais.

Art. - Os 'atuais escreventes substitutos, legalnente i!!,

vestidos na função e que tenham adquiridJ "es tab í í Idace na forma ex.!.

gida para o serviço público, serão eprcve.i teocs , em caso de vacância,

no cargo ti tular da serventia a que servem

fl;~~~"~

llii'~';mJ

EMENDA lP17580-1
f:J DEPUTAOO CARLOS BENEVIOES·

ur

••

JUSTIFICATIVA

XI - Os servidores admitidos sob a forma prevista

no art. 106 da EMenda Constitucional n!;! OI, de

1969 à Constituição de 1967, que contém, na data

da promulgação desta Constituição, mais de três

anos de exercício, ficam efetivados no serviço p.Q

blico, passando a reger-se pelo regime do Estat,!!

to dos Funcionários Públicos CiVIS da União, dos

Estados e Municípios, conforme o caso, devendo

cargos respectivos ser criados por lei.

Art. 66

Existe, hoje, tanto na União como nos Estados e Munici

pios, UM enorme contIngente de servadcres , denominados "temperarias" ,

posto que admitidos em regime especial, aos quais a legislação não g~

rante sequer~ a estabilidade ou o direito à aposentadoria, Muitos deles

têm. varias anos de serviço público e se encontram em estado de pe rma

nente angústia quanto à manutenção de seu "status". Como se trata d;I
problema social dos mai s graves. a exigir remediação a nível con,!

t í tucfonaj , entendemos' de todo conveniente que a situação deles encon

tre solução adequada. -,

Inclua-se como inciso XI do artigo 86 (Secção II, DOS

SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS), o seguinte texto:

I
dor contribui decisivamente para a normalidade institucional eu .:

mica do País

Ora, convocado para serv,ir ao PaIs, o Governador não PQ.

~
de ser punido com a perda de un mandato conquistado nas praças públ.!.

caso A prevalecer entendimento contrário, os Governadores não terão

condições de se dar à causa pública, muitas vezes em curtos períodos

transitórios, exercendo funções na adninistração pública de maior a,!!!.

plitude e significação para os interesses nacionais

, art.

rr;~~;OO:J

flW';®J

suplementar dos Ministérios Públicos do Trabaoi'tlo e Militar

EMENDA lP17577-1
l!J DEPUTADO MANUEL VIANA

rrr ·L••••'.,;.,"'do/IUIOuISllo -,

Cuida-se, com a emenda, reparar injustiça cometida contra

essa categoria profissional no âmbito da Comissão Temática da Org~

nização dos Poderes. Após ser examinada. votada e aprovada em duas

votações da Subcomissão da Organização dos Poderes, viu-se surpree!!,

dentemente rejeitada na Comissão Temática por escassa maioria,talvez

por erro de apreciação

No entanto, a retirada desse texto do Projeto, agora

reepresentacc , rrus ta aquela legítima aspiração.

t.eve-se em conta, por último, a circunstância de que a

emenda procura também assegurar direito já consagrado na Constituição

,

Vi gent e ( V. art , 208, da Emenda Constitucional nr222) •

A tradição do nosso Direito é sempre a de assegurar direitos,

nunca o de retirá-los.

Por que então prejudicar a esses servidores?

Os 'substi tutos são escreventes que exercem essa fu!!,

ção por quase uma vida e as sp Lr-am, como e natural, chegar um dia

titularidade Nada mais normal e justo

Por que essa vedação?

A situação desses servidores não difere muito da de

outras categorias funcionais que, no Projeto, se viram contempladas

com o reconhecimento dos seus direitos, fruto dos seus trabalhos
Mencionem-se, centre outros, os integrantes do quadro

UI - a vírcuiaçãc de produto da arreceoeção de Impostos a determina

do 6rg~o, fundo ou despesa

§ 32 As operações de credi to para antecipação da tecei ta nill:J poderão

exceder a quarta parte da receita total estreaca para o exercfcic financeiro e se
rêo obrigatoria'llente llquidadas até trinta dias apos c-encerraeentc deste 

§ 4Q e: vedada a abertura de créditos suplementares na primeira meta
de do exercício financeiro.

§ 5Q Na votação do orçamento fiscal, não serão ao-utidas emendas que
importem em eceento de despesas sem a lrnhcaç1:lo das fontes de receita correspon
dentes

Art. 128. Aabertura de crédito extraordinário soreete sera admitida
para atender despesas imprevisíveis e urgentes, core as decorrentes de guerra ex
terna Ou calamidade pública

Parágrafo üücc. O pedido de abertura de creo ..to extraordinário
considerado aprovado, se não for votado pelo Congresso Nacional dentro de dez

dias

Art. 129. As operações de dívida pública serão ngorosa'llente contab.!.

lizadas e, salvo para entectoeçãc de recerte anual, oeoeooerãc de eutcrtaaçêc no

orçeeentc-crcprsea

Art. 130. E: vedada, na execução orçamentaria

I - a transposição de recursos, sem eutorfzação legal, de uma dota

çãc orçerentarfa para outra,

II _ a reanaeçsc de despesas que ,excedam os créditos correspondentes

Art. 131. O orçamento dos orçãos da eonmíatreçãc indireta cororeen-

der;S. em cada exercício financeiro, todas as pessoas jurídicas sob controle da

Uni1:lo Federal.

Art. 132. Incunbe à Presidê~cia da República elaborar o orçamento f~
cal e o orçamento dos orqãos da administração indireta, submetendo-os ao Congres

so Nacional, até noventa dias antes do encerramento da sessão legIslativa

Art. 133. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de

fdecisão judicial, rer-se-ãc na ordem de apresentação dos precatórios e à conta

dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas ~as dota

ções orçamentárias e nos créditos estra-orçerentérrcs abertos para esse fim.

§ IR E: obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades da admini.!

tração pública, direta ou indireta, de verba necessária ao pagamento dos delHtos

precatórios judiCIais, apresentados até 12 de agosto de cada exercIcio tírerceírc
§ 251 As octações orçatllentarias e os créortos abertos serão consigna

dos ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias respectivas à repartição

competente Cabera ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão esecoeooe oe
terminar o pagamento, segundo as possibilidades do deposito, e autorizar, a requ.!

rimento do credor preterido no seu direito de precedência, o sequestro da quantia

necessaria à satisfação do debito
Art. 134. Lei complementar poderá atrfburr a ôrçãc rcreatfvc autôno

mo, a eãeboraçãc do crçeeeotc mo-eterto, a regulaçi:lo do meio crrcutante, be"l coma

a autorização de emissão de moeda e das operações de caixa do Tesouro Nãcional p.!

la emlasão de moeda e das operações de carxa do Tesouro reacronal pela emissão de

t Itulcs públicos com a fixação de limites adequados.--,
Art. 135. Ao Tribunal de Contas incumbe fiscalizar, sob o aspecto

da regularidade da aplicação de verbas, a execução dos orçamentos federais e jul

gar as contas dos respcosaveí s pelo dispêndIO dos dir"lheiros públicos, ccmo estab~

lecido nesta Constituição.

fJpLENARIO

EMENDA lP17581·0
tJ DEPUTAOO CARLOS BENEVIDES

) rr;;;"'~L.-""""''''''-'''''''''''-''''==- ~
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EMENDA lP17578-0
l:J Deputado C1IRLOS BENEVIDCS

:e Trata-se de consagrar constitucionalmente a figura de um Congresso N,!

cional com força e representatividade para assegurar a soberania dos interesses

da sociedade brasileira na condução da vida pclítica e econômica do país
EMeNDA ADITIVA

Al.fLHl.Llllll-Hl IIU l.oIjdlulu 111 , UU lhuh. VLJl, <lu l'ruJLttt U<' Luu lllU.!.
çEo 05 segulnrca dtRl'osttivu.

ART JJ2 - o mercado de vetores mobiliarios sera escruruecuc em lei, de
forma a promover a eapitalhação das eepeeeas e o deseevc ívreencc ordenado das
Bolsas de Valorl!s.

ART 3JJ - A lei de mercado de valores C'obiliários disporá sobre a orga
nh;,,,iio, 1. competêncin eegu.lanmnru r e disc:lplinar da Comi'lsão de Valorer, Hubllin::
rios

Pllr5RrIlfo Onico - Aplt('1ln-'l(, 10 Pl"C''lII!('utt' 11" Illrltur,,. ell r"ml in III VII"
rCH .1(lhl111iriu~ ti duracüu du IhltlllJ.llu, us rcquts reos e u precesse de llUlILa~5u L UL
missão previstos para o presidente e diretores do B~tnCO Central. -

JUSTIFICATIVA

r.r .....O/.lU..."O~ÇÃ.

Dê-se ao artigo 364 do Projeto de Consti t\.llção a redação abaixo

"Art. 384. As capreses ccrercrers e industriais são obr-í,
gaclas a manter, em cooperação, escolas de aprendizagem para Il'.(>nõ
res e cursos de qualificação e aperfeiço~:f.ento para seus uraba ::
lhadores

Parágrafo úotec As contribuiçÕes das espreses , .rrxeces
em lei, para a man-ltenção do sastnr-a de ecbc~ão para o traba • 
lho, de que trata o caout; deste ar-tugc , fica:n esctulcee, para
todos os efeitos, das dIsposições desta CO"1StitUlÇão referenles
a contribuições SOCIais "

JUSTIFICATIVA

• /co.I,.io/.u luio -,

r.r ' ..r~/JUSTI .. O.C.O ___,

SUbstitua-se o inciso lU do artigo 355, peia seguinte redação

Art. 355

IH - proteção à paternidade. naturais e adotivas, not!.

damente à gestante, assegurando-lhe, antes e depois do parto, período de licença

remunerada não inferior a 120 dias, extensivo o benefício à mãe adotiva

Nas Disposições Transitórias do p,~ojeto, onde couben

r.r TU"IJUITl'IC'~~i. _____,

Por fim, diante da televância e volume dos negôcios realizados no mel'
• cado mobiliiirio, faz-se imprcscindIvel igu:liar o Presidente e Diretores da CVM

eom o Presidente e Diretores do Bô::mco Central. p1ril eCeito'> de requisitos e pt~

cesso de nurne:lç;o e demissão

5:~;'~

rrm";.7ã7l

JUSTIFICACl{O

o projeto em discussão precisaria ser mais preciso, fixando pr!.

zos mínimos para a licença da gestante e destacando mais especialmente a cond.!.

ção de mãe adotiva que é mãe duas vezes, pois assume dupla responsabilidade, sem

ter sido o instn.mento orgânico da concepção e do parto

A mãe adotiva é sujeita aos mesmos ônus da mãe legítima, porérl

enfrentando a condição especial de não ter recursos orgânicos do aleitamento,

que obriga naõ apenas a despesas extras, mas aos cuidados especiais de allmentJ!

ção da criança, especialmente quando~dota na fase de recem-nascida

Alémdisso, a medida assim clara, certamente auto-aplicável, e1.

t1rru1ará a adoção de crianças, providênica social altamente recomendável, esp~

cia1mente em um país cemo o nosso com mais d! cinco milhões de menores abandon,!

dcs, segundo as mais recentes estatísticas.

EMENDA lP17582-8
tJ OEPUTADO CARLOS BENEVIOE~'°·
r;r-----;--,--- ~••R•• ,./c.....do'• .,..O ..'SI.O

f1Y~~;"~

~';;';7a;lPLENÁRiO

Substitua-se o texto do artigo 61 pelo seguinte:

JUSTIFICATIVA

função na administração direta ou indir~

ta.

Art. 61 _ Não perderá o mandato o Governador ou V!

ce_governador que assumir outro cargo ou

D SENAI e o SESI são dees instituições que, desde há quarenta
s atrás, vêmprestando reteventes serviços na fotinação prof'issional e na esststên

ia social dos trabalhadores brasileiros.

O Projeto de Cc..stituição, cano está, manda incorporar os recuo-

~
atua1mC'nlc ccstananos a estas honestas e eficicntf's insti'bJições ao Fundo 1'~1O 

1 de SegurjcklJe Social, ~ixando, praticam:.-1ltt!, sem alternativa de Súbl'{Vivencia,
5ENAI e o SESI No BrasIl de hoje. p~as são as insti'bJições que funciona."l bf'Ill

aro estas dUdS.

A presente Emenda visa, pois, impedir, em beneficio dos trabaJha
res do pals, que se aI ter\'" cate ccrttcxto -

r.r----------n "'" ..,,"",',----------_____,

!fr----,--- ,~u'"'o/c.~,•• io"'u'c•• 'uiop:rp~~';'1

~;Jã7]

JUSTIFICATIVA

Art. - ~ assegurado ao escrevente substituto, na v~

cância, o direito de acesso ao cargo de tItular, desde que legalmen

te investido na função.

A capitalização das empresas e as atividades operacionais da bolsa de
valores dependem, diretamente, da correta estruturação do mercado de v-t l ore s mobi
liários Este, por sua vez, reclama um t r ataee nt o legal espec í Hco (lei ordinária).
de maneira a possibilitar que a segut'ançu e equilIbrio necessários sejam .:l.lcança
dos.

"'1111 Inll\I' , .~ 1IlII','rl""" 'l"t' /I li'l II K" ,111, II I ... " III>JI IIOJII' 11" J<111(
dOde dcCinir a org1Jnização,a competência regulamentar e disc!pl1nar da Comissão de
Valores NobHiários CV~I

rrr ·ud"'O..~.~IU.o/IIllCO.,lIio

.'EMENDA lP17576-3 ••". ---,
l!J Deputado CARLOS BENEVIDES

proposta que encerra antiga e legitima aspiração de uma categoria p!2.

fissional das mais laboriosas. todavia mal compreendida.

existência aos serviços das serventias a que servem, até chegaram ao

posto de substituto do titular e, nessa condição, permanec.em às vezes

~por longo e~paçD de tempo.

A aspiração normal, natural, Justa e humana é que

dia possa assumir a titularidade, num caso de vacância.

A emenda tem por finalidade trazer ao exame da

Os integrantes dessa classe dedicam quase toda

ANC

uma

o texto do projeto determina a perda de mandato para g2,

vernador ou o vice que venham a assumir outro cargo ou função na adm!

nistração pública direta~ou indireta.

Nossa proposta visa atenter aos altos interesses do E,!

tado e da população,

Governadores legi timados pelo voto popular são às vezes

convocados para emprestar sua experiência à ·vida pública nacional, na

gestão de órgãos da administração direta ou indireta. Muitas vezes, I,!

s~ ocorre diante de uma crise conjuntural, onde a presença do Govern!

Substitua-se a redação do artigo 27, inciso I, alínea

.2, pela seguinte :

Art. 27.

I -

b} são obrigatõtlos o alistamento e o voto dos

maiores de dezesseis anos, salvo para os analfab!:,.

tos, os maiOres de setenta anos e/ou os deficle!!

tes f!sicos.
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COl"lsti tuinte ADEMIR ANDRADE

Consti tuinte ADEMIR ANDRADE

JU5TIFICAClI.O

Entendemos que o direito de desapropriação para efeito de Refor
ma Agrária não pode ser excluslVO da União, mas tambél'l dos Estados e Hu

nicIpios Dêsta forma, democratizaremos o processo e as pressões neces

sérias serão feitas diretamente pelos trabalhadores rurais, à Câl'lar.

de Vereadores e à Prefeitura Municipal. ou à Assembléia Legislativa e

o Governo do Estado, Quando não forem atendidos no munidpio

..
EMENDA MODIfiCATIVA

Dispositivo Emendado: Art. 318
"Art. '18 _ Compete à UnHio, aos Estados e aos Jiunic.!plos promo

moverem a reforma agrária, podendo, por interesse social I desa 

propriarem a propriedade territorial rural, mediante lndenlZação

em titulas da divida pública, resgatáveis no preLo dp "int~ anos.

§ --:- _ Os recursos necessárIos ser.1:lo repassados pela União aos

Estattos e MunicíPlos, conforme estabelecer a lei".

Um dos grandes entraves para a realit.ação da Reforma Agrária·

tem sido a falta de recursos. Por esta forma. que não fere ~nteres

ses dos Estados e Municípios, pois este imposto é exclusival'1ente da

União, poderemos solucionar um dos problemas mais graves da nação. !.

ArtR. _ Será constituido o Fundo Nacional de Reforma Agrária
com a totalidade dos recursos provenientes dos impostos sobre opera_

ções de crédito, câmbio e seguro I ou ralativas a títulos ou valores

mobiliários, constante do item Y, do ar ta, 270, que serão cobrados à

taxa de 0,2% ( dois oécmcs por cento), durante 30 anos a partir da

prollulgação desta Constituição.

EMENDA ADITIVA:

Dispositivo Emendado: Disposições Transitórias

A presente et-enda visa d~':linuir a rec.aç:io dada ã 50

cão. nent.endc as mesmas idéJ.as, basãceeente , e 'reec'ter cc .:lG.u21,:, que

é de caráter polêrnco ã Le a, cOJ:lpla"'cntar.

Com doze milhões de trabalhMores ruralS sem terra e com totil,

condição de executar a Reforma Agrária, temos que priorizar o intere'"

se dos brasileiros, deixando clara na Constituição a proibição de aqul
siÇão de terras por estrangeir9-S' -

IV - conceder cred1tos J.lim1.tados e abrJ.r crédJ..tos a
dãcacnaas sem indicação dos recursos correspondentes, e

V - criar fundo de qualquer> natureza, salvo en IcJ.

ecmpj.eeerrtar- que o autorize, ceapea.teec o dis?os-:o .,0 ar-r (errt ..64)

art 150 - A câmer-a Feaeral, o senedc da Pepú~~it:a,

o Tribunal de Cortas da União e os T:-1.:Juna:.~ recereãs 3?:ocvarão suas

prcgeeaecêes ranencear-ee , devendo os r-espcctnvcs r-cc ar-coa es-ter-em

mensalmente ã dãspcsacâc de cada um.

JUSTIFICATIVA

JU5TIF"ICAClio

.1USTIFICAÇ1tO

Plenário

autccaaaecs , salvo se o ato de autorizacão fol" prot'u!c;o.c.o r-os quatro I
últJ.MOS meses do exercício, caso era que, eceber-ecs nos lirl2tetl dos s;.:

seus saldos. poder5'o VJ.6cro atá o tt:t"'rt.:.no do aseroiaxa !_:l.::n.:'cl.r'O se- ....(

guarrte , I
art. l4S - E: vecece r

I - i.,cluir na La2 Orç<:.nentdl.'~a d_spoz:l.i::l. ...o c::t~..:. 1.0

ao disposto no !j1l9 do art. H5; I

11 - vJ..;cl.l~ar receit:a de natueeaa tr1but5r.:.~ O:-""ão,

Fundo ou neepese , ressalv-:do o dispc:tQ .ncrrt a _const::.t:.:i;ao, ,I~ ...
III - realJ.Zü!" oper-accea, de cr-cdato que o/c~l! 1., o 1:00'

tanta dac dcapuaan de ca-plt"al, acr-cccadoc eco encprn:0Z:,;fa/C:ív.f.d.:J. i>Cbl.:.

cai

EMENDA ADITIVA

Dispositivo Emendado Capitulo 11 - Da Política Agrícola, F'undiá
ria e da Reforma Agrária. •
AcresceMe_se onde couber?~ c....pIh4.!.-o ili o:k> r.:....~ fLJ.iL
Art ••••• - Fica proIbida a aquisIção de imóvel rural por pes

soas fisicas ou jurídicas -estrangeiras, cujo somatorio s~ja supe

rior-a três (03) módulos_regionais de exploração agrícola.

EMENDA lP17587-9
f'J ConstituInte AOEMIR ANDRADE

r,r-------""""'''''',,',---------,

EMENDA lP17588-7
[J

PLENÁRIO

EMENDA lP17589-S
f'J

Devem ser assegurados aos Servidores da AOn!nistração Indireta os

Mesmos direitos reccmecrcos aos ;ervidores públicos da Acininistração Direta e .A~

tárquica , uma vez que a interpretação estrutural do Anteprojeto da Constituição,

que resultou no artigo 93, não pode de~xar de ser a mesma à garantir idêntico dl.
reJ.to :FIOSservícores da Administração Indireta. Assim, ao se Incluir no artigo 93

após a expressão "ao servidor público", a intercalada da Administração Püblica Dl
reta ou Indireta , se evitará tJ"I1a discr.lll1inação odiosa e cdíenta aos servidores das

sociedades de economia mista e- das eeoresas públicas.

I:NEIWA SUBSTITUTIVA ~
DISPOSITIVO I:lfE.ID,ADO seção II (ProJeto ~caro) I

bl-~ "'o... 5ts~ JI etc ~D§. de 'f.iL...ú :§:. e, ~<>~ ~d.n~â...

DOS PLA"OS E DO O",AlIENTO I

.JJSTIflCATIVA

art. lIJ4 - O Esta.do. CCjjO agerrte -icrmatavc c rcr;ula
dor da atnvddede econô'uea,exerce:oá pr'oceaeo de pl.:lr'(~Ja"'cl"to pcrv-ancn

t.e e abrangente, ao qual se subor-dar-ar-âo ca planos e. or-cc-ie ...tos do ae

tor pÚbl:eo, CO'n a função de. promover- o deS~"lvclv::'=tento e a p~Eress~

ve r-educao das dcsJ.gualJades SOC~d:.f.S e interreg20na1.s.

519- Os planos e cr'cen-errtos ue'Jer'ão ser eãcbcr-a.Ios

levando em conta as necessidades e pecuLaar-adcdes Cus à;'!:::lrer.te,; r-e

gJ.ôes geográf2cas do País e contarão CO':l a partic.J..pação co:: d ...versos

segmertos polít~cos, sociais e dos v<Ír1.os nfveas cc Covernc ,

§29_ Nenhum anvestãmente , cuj e exccucãc \.l~r~"J:;::c

um exercIcac fu'ar.ce::.ro, pedal'á :>er 2nJ.cii~do ce-i :':l.~.:s:v_~ .:-.:::\.0=':.) C"

plano aproJ1~C10 pelo CO'1zrc::::=o Nac.i.c '.:.2, sob )e:l.<l c ~ cru- _ co r-cc ~On -

SaDl.li.l3ce, I
S30

_ Ue"l;'u::"..l daapeaa scrâ r ....:.li::.;::.J.:. CJ G~ - _ ~ - ;:~ _::;-1
sumida, scn que tenha cadc ~ncJuída no orçamento anucâ

art. 145 - O Poder- r xccut.avo ::::u:',-I;:~~ri: 5. "'.~'''}~' ,~«t) cd
Ccnr;rcst:o lIae10nal' . ~ )

I - iloté c.i te ncaea c neao arrtcc do ~níc~o d{~.{erc.í
cac f.:::.nancc:::.ro! ~.ojeto de ~c_º-irc!tr27cs ore'r(>"'~,íl"'.~<'" r ... rn.. _

form:::.dade co"! os planos,

11 - até quatro meses antes do J.."líc:::.o do E. crc':cJ..o

f1.nance1.ro, Projeto de Le~ Orçamentãr~a Anual, e'l' con=or--_d.:lr..c co:::

a LeJ.. de D2retrizes Orça:ner.tárias;

III - até doze "!leses depois de in~ciclco ll, ?:::lrícc.o

de Governo, Plano de Ação_ Governa:::!.cntal;

IV - A qualquer tc"'po, OJ..t::'c:;; piaros a :::c:"c::' C1cf...

n:Ldos em leJ. complemcnta:o

§l~ - Organizar-se-á Co,,:issão ":.sta Fcr-:.:.rc'1te cc
Senadores e Deputados para, sem prcJuí::o de outras iJ:tr::'Du:,;õC:;; Ç.ua

lhe forem conferidas, exam::.nar> e en::.tJ.r parecer sobre os :.::'o]etos

de lei referJ.dos neste artJ.go,

§2'? - Somente na Cooiss5o lU.sta 1>oderão ser ofcre
cJ..das emendas, as quaJ..s deverão

a) ser compatível com os pIa"OS e CCI'l a Le~ de D1.::'.!:.

trJ.zes Orçamentár1.as, ou com ambos, co"forme o caso;

b) J.ndJ.car a fonte de ~; _cursos, :l.-cll.s:l. ..... ?: <:1~.:li"ê.G

incorrcr aumento de despeaa, Sendo vedada.. Cl;' Ç...:alçuc:- c:.c::: • .:. :;.n~.:.

~ação de C) cesso de arrecaclaçâo,

§3'" - O prCmmC2CI'ento G1. COi12SS40 l.::.sta ::r.:"l ~ ':'ll
"!lend,J:) ::;cr5: conclusivo e final, ::,;llvo se ..:n tc:'co dos =.c.....rG'" .... 1 c:i
lI'aroJ. fcucr>.:Ü ou do Senado diJ. ';epúbhc.:l. requerer a vota050, ti:11 Plc.'5:-

r~o, de eMenda aprovada ou re::;c2tada n:l CO'llitltl3:o, /l) //
_flP9 - Apl:::.call'-sc. aos pr.oJctc:. de :cJ.. r~.ter::'d03 neste

artJ.go. no que n.:lO contrilrJ.cr -:'2SpOStO n('lsta Seca0. "te. dc ....J._::> nOr"1\i\C

relativas ao processo legJ.slativo,

§&l? - O Poder Exe::cutivo poderá enV1ar ! 8'1S.::.gC':l ao
Congresso NacJ.onal para p:oopor modi.fJ.caçôes nos proj etos a qêe se r~

fere este artl.go. enquantll ndo estJ.'1er conclu::da a votação. na Co

mJ.ssão Hista, da parte cuja alte:oação é proposta.

5G'l-Se o ProJeto de Le:!. de D2retri::.es Orçi!'-~ntár2as

ão for devolvido para sancão d-té quarenta e c~nco dias após seu rcce
, bJ.Jllento, , f~ca o PreS1dente da RepCbl:tca autorJ..zaCo a pro"'u!g.:5:-la
: como lei;

§~o _ Se a LeJ. Orça-entária "'Eo t:::.ver S2CO vo"::ada

até o inIc1.o do exercícJ.o correspondente. :pou..:!r,ii-.::::;:,,:!:x:I>.:::::::t::td:::. :!!./2X!:

EIHj:.icxclcxpli:§:lj~toX;;:C:l:IiIXRC~,;t.<~:.::r:::llxsér::t::q:x~í~X3::<::;:l!x"{..,qa::!l.J:x-;..in ~z!;..,;:z-:r..t.!

lI:lixpei.:Jx.!Zcl1;;;;:t:ezscxMxt.:tc}"x.J: poderá sel' :'l.ncJ,ada sua execução cc:ro nor

ma provJ.sória, até a sua aprovação definitiva pelo Congres:;.) :"~c20"lal.

~o _ A Le~ Orç.:lIl'CntáI:'.J.d c!ever';: c.ol:l.)rCcr.ccl" .:l'; c~tJ.~
matJ.vas de receJ..ta e despesa, e,{:;l1J.c~t, r os ot.::;etJ.vos e i:!:::-:cs a ~l

cançar com os recursos alocados e p:'o;Jorc1o"'~r elC:;:~T::C= ..:;...:.:: pcr• .l.

1:.:Im vcr1íJ..cw.r sua J..ntcgração ClõlM os ;.lanos. ./

art. 146 - E: veaada, seli! prévia al."to["...=.:.çt~ _l.;:::'':;'~. I

laiJ.va· l-
I - abertura de c:-édJ.to especial ou sLPlerel"t~~'"
11- autorização de. OD(!l:'açÕCs de Cl:'éd2te ~Ol~ aO'tc

cJ..paç3:o da rece1ta, que exccdam ã qua~ta parte da rcct!;l;t;'{~til1 es
t~m.lda p<ll'.:! o excrcícno, devendo ser l~qu~dadas no prõp"-;.::::.o c ..crcíc~o.

I IH - alteração da leg::.alação 6u da base 1:r:.but'::-J.a j
lara obtenção de receitas públicas;
, IV - transposJ.ção de reCJrscs Coe una categoria c:oca-

1
ent á r i :i para. outra, •

V _ utilizaCdo de recursos do ot'C:ll:lel"~o ca cr::.:;a-:: i\:;
al para supr~r necess;:.dades ou cobrir "dcf::.~~t" nas :r.'pr>es.:.;; ~:=;.::t:.taiE:!.

a!'t~ 1~7 - A ahertJra de crec:::.to extraor:U'1:r.::.,:, so-

: ment~ será admJ..t1da pa:oa atender des:?esas iI:i?revJ.si:ve~s c ..ri::;!~tcs .:::::~
correntes de guerra, comoção interna ou calalõ!.1dade pCblica, e ce"erã

, ser submetJ..da ã homologação do Cong:oesso NacJ..oncil,

art. 148 - Os crédJ.tos espec:.ais e e..::tr.:lcrci...5:::,::.cs

não poderão ~ndJ.car como fonte de recursos o excesso de a:rrecadaçâo,

nem poderão ter vigêncJ.a além do exe:rcí.c10 f::.nance:::.ro e:'l q..l.a fore:::

PLENARIO

1 \ .

11 ..

JUSTIFICAÇÃO

DEPUTADO CONSTITUINTE MARIO LIMA

Nas Disp0.5içõos Trnnsitórias l onde coUber, .(.4<.ct.u....:. ~

Art. - Fica aSso:;urado aos .lmbstitutos de servont:L_

as, na vacancia, a o:fetivação no cargo do t:r.tul.arl desde que ampa

rll.d.o em 101 ou em preceito constitucional anterior a esta Contlti:
tuiçii.o.

JUSTIFICAÇÃO

93 ~u~."""",.,,..~l~ ~

O "caput" do artigoNdo Anteprojeto de Constituição ~a Comissão de sistematiz!,

ção passa a ter a s~inte redação' .
Art.~ - Ao servidor público, da AdminHtraçao Direta ou Indireta ,

em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as disposições seguintes'

~e.tu.-a..-Jt.;;:;;Disposições TranBJ.tórias, onde couber)

Art. _. Fica assegurado aoa subst~tutoa, na vacancae ,

o di't'eito de ef'et~vação no cargo de t~tuJ.ar, desde que, 1.egalmente

investidos na. f'tnlçio, hajam imp1.ementad.o o tempo de exercfcac pre

visto no art. 208, da Emenda Constitucional. ne 22, e ae ache!ll. ceesa

oondição na. data da prOI:nue;ação de ata C'ons"tituíçeo.

f'lENAAIO

JUSTIFICATIVA

A Carta Const:Ltuc1onal que so esboça não tom e nem pode

ter o propósito de prejudicar n11'1gueml muito monos uma cntosor:La
prof'i.s.sionlü.

Esta convicçii.o mais n!tida se tO:t:"na~caso os pretensos

b~ne!'iciá.rios .:Iejam t:1.tulares d~ direitos adquirido.i!l por mot:t.vo

do UJn!l loi ou de um '1:li:sposJ.tivo eon:st:r.tucitmaJ. v:Lganto li data da
prollJuJ.,snçiio da Cnrtl1 em olllborllçiio.

Na cla:sso do f'uncionários quo :so pretondo l1mpnrnr C),.2.8_

tom llIuito.:l que nQ.o podcCI exorcitar .:leu:!! direito.:l, :!!ill1pl.esmente por
não ter .:lO vOri!'icado a voco.ncia. a qno o.l.uo:!o o ort. 206 da Con.:Jti_

tu1ção vigente. E I por e:sto. circ::uI15tânc:La, a Carta Constituc10nlll.

om elaboração não pode, não devo csca'llotoar tIo pass!vol boneric1á_

~io um direito quo já. ~ 80 ncha intccrndo à .:Ju~ I1t1vidQdc :func1onal,

ti tlU~ vid!l, ao patrirlonio do 3lta f'am!l.ia.1níacino_.:Io quo f'rutnç5.o o

:l.njU:stiça ocorreriaM ao .:Iub.:ltituto bcncf'ic!árió hojo por c:!Ise direi
to, caso a VQCllnC1t1 :So vorit'icnsso om l'octU.da ou no d:ia imodi!lto n
prOlllU1Saçiio de.:ltn Const! tuiçiio qtto estornos elaborando I

Nossa emenda à Comissão de Sistematização foi parcial

mente aceita, mas a renovamos, agora, COI'! a esperança de torna-la 8!!.

pIamente vitoriosa, inclusive ou especialmente com a adoção do dire.!.

to de voto aos 16 anos.

Há uma grande expectativa de Que, entre as inovações

da Carta Constituc\onal, figure a redução da idade para o ali 5t!,

alento eleitoral, abrangendo a idade mínima de 16 anos, em con~rapos!

ção h vigente que é de 18

Abre-se com essa medida, perspectiva de participação a

um ponderável segmento da sociedade brasileira que vem gradualmente

aprimorando seu nível de politização, não apenas graças ao ãnpect.c da

comunicação sonora e visual, mas, também, em razão do aspecto crít!

cá e analista das escolas em todo o país.

O jovem de hoje não ê mais o de algumas décadas O pro I
gresso tecnológico o colocou em condições de argumentar e decidir. E,

portanto, a hora de assegurar-lhe o direito de escolha política.

Diepõe o inciso aeba cJ.tado, da Constituiçio v:z.g;mte:

MArt. 208 - :E'J.ca. eaeeguradc tios substi
'tutoa das serventias extraJu:iicJ.CJ.s e do ;fo
ro judicinJ., na. vacancJ.a, a et'etJ.'\."açeo,no c2l: I

BC de titular, deade que J.nvestJ.dos na 1'o~

~: ;;;~!~~;~mn~:s:e=J.~ê~o:t: :;: :~
ventia, até 31. de deze!libro de 1.983 11

•

~ 40 Ele verJ.t"icar, do mandamento 'transcrito, em ple~

vigôncia, que os serventuários enquadrados no citado preceito são

titulares de direito adquirJ.do - prUlcipJ.o tradiCJ.onaJ. do Dirrn.to

Cone'ti1õucionn1 brasileiro.

Poder-ce-á argumentar que, em matéria constitucional,

inexiste direito adquirido. Todavia, como ensina Ii:IGUI;L REALE t eri!,
te, em casos ttrls, ma "direi-to constitucional instituido", que a

eunda pretende seJa reconl1ecJ.do e acatado.

Ademais, a emenda ora proJlosta .; liJni.tativa, l!.uando pr~

pÕe lI8j~ alcançados tão somente os subatl.tutoa que se achem nes

. ea condição na data da promulgação da nova Carta Oonst1.tucional.

Nada mais justo.

=- ~'"XT.I.unlf'.....:;:.

r.r__:- .~~d~tO/tO~.. 'l./IU•• O~,lSlcI ..,
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JUSTIFICAClto

EMENDA SUPRESSIVA:

Dispositivos emendados: ArU. 270,.§ 211, do Inciso 11.

Suprime o inciso II do parágrafo 2'2 do artigJ 270, que tem
seguinte .recaçêc ,

" 11 - Não incidirá sobre produtos industriaUzad::Js destinados
ao exterior."

A apresentação de projeto e programa de implantação da Reformj
Agrária pelo Prefeito ou Governador, fará com que estes, de pronto, ob

tenham os recursos necessários da União
A municipalização da Reforma Agrária contribuirá, inclusive, com

o estímulo à participação política da comunidade, aonde se amplia se

amplia o poder de decisão dos Vereadores e Prefeitos.

5~~"'~

rn;'~;y;]

Constituinte ADEMIR ANDRADE

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivos Emendados: Art. 328, Inciso IV.

Adite ao inciso IV a seguinte expressão: 11 E demais lnstitu,!.
ções financeiras oficiais"

Nova receçãa- Art 328 ••.
I _

II _

lU -

IV - Requisitos para designação de membros da

diretoria do Banco ce-itrar de 9rasil, e de

mais instituições financeiras oficiais,be;

como seus impe::fimentos após o exercício do
carqo

JUSTIFICATIVA I
o 9N8 e o BASA foram criados para serem os Agentes Financeiros' !

do Governo Federal no Nordeste e na Amazônia respect rvame-ite , de I
forma a ccnrr.íbuí ree para o preces se de nese-ivctv.tmentc daquelas ro!! I
giões, nãa se justiflcand:l, pcr ta-rt.c , o aUJamento dos Mesmos do "

processo de cect.eçãc e aplicação dos recursos públicos e'n S!J3S res-/

pect tves rei:jiõ;s. Por outro lado, O avanço nas áreas de ccnputeção '
e comunicação dão co-unções , dentro da mesma eficiên::ia adrrf ní s t r a- I
tiva, para diversificação dos agentes paga:lores. I

EMENDA lP17598·4
f"

[=Ç~~"'-----:J

[IÇ/'~ãfã7J

EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivos Emendados Art. 277, Inciso I, Alínea "C"

Acrescenta a palavra rfnarrce í res á alínea "C" do rnc rsc I dJ
artigo 277, que casse a apresentar a seguinte redação:

Art.277 ••••••••••••••

al
bl
c) dois por ce-rto para ap í Icaçac r-as regiões Ncr t.e e Nor~

deste, através de suas in;:t,ttuições financeiras o r.te te

is de fomento regionaL

dos, pata permitir, especialmente aos bancos regionais como o 8AS~ e 01
BNB, o pleno desempenho de suas funções. Atualmente esses bancos têm

dificuldades de captação de recursos e etendí.aento do empresariado P."!
produtores dessas regiões menos ceseovctvrees por não disporem de ace!

se a diversos instrumentos do mercado financeiro

A definição das instituições financeiras oficiais de rcne-itc
regio.,al CO'110 repaeseccras dJS recursos adicionais destinados

regiões Norte e Nordeste é uma garantia de SU3 destinação ao apoio

e sustentação das atividades empresariais e a rcrmacãc de infra-e.§.
trutura eec-rõeuce , ccn sua contínua rencveção através do arccesec '

dinâmico de 8'llortlzação/reaplicação do crédito.

JUSTIFICATIVA

Plenário
=- TUT<>"U..."<~l.~

EMENDA lP17594·1
(ti Constituinte ADEMIR ANDRADE

tJp~iié'·-~

fÇ/'~ã!Y7lPlenário
.~".""'~o~"llo'lu,~o~,,""' ..,

EMENDA lP17590·9
f: Consti tuinte ADEMIR ANDRADE

o texto desse inciso não é compatível com o texto ccnst í.tuc í o
naí , sendo mais apropriado à legislação ordinária para poder re rfe.,
tir as circunstências concretas de cada mament.c , Assim ccma pode na

ver interesse nacional na não drtc Ldêrtc La de tributos sobre produto~

industrializados para exccr taçac em determinado me lento, isto não'

pode, entretanto, ser admitido ccma" regra geral, mesno porq.re o sim
ptes prepare ou Umpeza de determinado material, na prática o tem :
transformado em produto industrializado:..

JUSTI~ICATIVA

ncrescente-ee onde couber'

p;;;;~~"'~

rruJ'~ãfã1l

Q:~';'~

rm'~ã!ã7l

...... 0 c'~,'do""".o~,,"'"

Plenário

.~•••• t~/C<>~'I'h/lu.<o~,...c ..,

PLENARID

Constituinte ADEMIR ANDRADE

Co,.ti tuinte AOE"'R'"~N:C:ORC:CAOC:-E---------'

ÉMENDA ADITIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Acrescenta novo Artigo ao Título VIII, capítulo III

Artigo - As aplicações das Instituições Bancárias, em regiões c
renda inferior à média Nacional, não poderão ser ínre _
riores aos recursos nelas captados

Há necessidade de formalizar e-r lei os requisi tos basicos pa

ra a designação da diretoria de todas instituições oficiais para :

se evitar o preenchimento desses cargos por pessoas incapacitadas'
para o oeseace-ibc dessas funções

Há necessidade de que haja instrumento legal que Impeça as Insti

tuições Bancárias de continuarem exercendo papei concent r adcr oe ren

da, com a transferência de poupança das regiões com renda il"lfeno!

média nacional para outras de maior desenvolvimento, como hoje aconte
ce especr ajnent.e com a rede privada no processo de captação de oeoôs r

to / aplicação de crédito

EMENDA MJDIFICATIVA/ SUPRESSIVA

Dispositivo emendado: Art. 303 e seu § 3Q

t). Mo::!i fica o caput do art. 303 que passa a ter a seguinte r.!
dação

" art. 303 - A intervenção do -aseecc na domlnio econômico e o

monopólio rar-ee-ão quando relevante interesse coletivo exigir

2. suprime o parágrafo 32 que teu a seguinte redação. "As Em_
presas públicas, Sociedades de Economia Mista e as Fundações não
poderão gozar de beneficios, privilégios ou sucve-icões não extens..!

veis, paritariamente, às do setor privado"

JUSTIFICACAD

No mome.,to em aue se exercita o aprimoramento democr é t Icc no

texto constitucional, com a supressão de termo eesene Ihadc consta~

te no 3rtigo 411, inciso I, da constituição vigente, q.re deu funda

mentaçã::l para a exeecrcêc do decreto 1 164/71, que exprcpr Icv o Pl:!.
triménio fundiário das unidades federativas da Amuônia, par nova

redação de seu correspondente artigo 52, inciso I do oroje tc > de
constituição não tem cabimento a permanência de tal motivação

, Oe outro mod:l, CO'110 redigido está, o caput do artigo 303 nega'
a necessaria ação regJla:lora do Estado no domínio econémico social,

no exerc!cio do papel constitucional d:! intermediar a realização'
dos direitos e liberdades- hm:lam~ntais do cidadào, e quando admite

a sua presença, o faz com base em ~xpediente utilizado pelos regi~

mes autoritários, para justificar sua intervenção discricionária.

A supressão do parágrafo 32 é recomendada pelas mesmas razões

acima expastas- de negação do papel constitucional de intermediar

a realiZação dos direitos e liberdades fundamentais, p:Jr se tratar
de matéria de legislação ordinária, e por confl!tar com os termos
dos artigos 277, inciso 1, aHnea C; 284, parágrafo único, 466, §

lQ e 330, que estabelecem prerrogativas e privilégios às institui

ções financeiras oficiais na intermediação, movimentação e apl1c;

ção de recursos públicos, no exercicio de atribuições já consagr;

das, ind31egaveis e indissociáveis de seus objetivos sociais. -
Oe outro modo, as or.9anizações estatais desem':lenham relevante

função social na prestação de serviços essenciais à pop.Jlação, a,!
gUllas cam responsabilidade acrescida no projeto de cansti tuição '

artlg::l 12, inciso I, alínea G, que por seu mérito, não pod~m ser
realizadas pelo setor privadJ

EMENDA lP17600-0
f"

EMENDA lP17599·2
f"
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Plenário

Const i luinte ADEMIR ANDRADE

Constituinte ADEMIR ANDRADE

ccns t I tumte ADEMIR ANDRADE

Plenário

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivos Emendados: #Art. 284. Parágrafo ürnco

Altera o § Únic~ do Artigo 284, que passa a ter a seguInte r e-,

dação:

Art. 284 - ., •••••••••••••

§ Único - As disPJnibl1idades ds caixa da União, serão dep:}s.!..

tadas no B03'CO Central do Brasil As dos órgãos :::..J

entidades do Poder Público Federal, oas est eocs , CJ

Distrito Federal e dos Municípios, bem CO"'J d3S er ,
presas por eles controladas serão depositadas en il"J$

tituições bancárias oficiais r espact rves às suas :

àreas geograficas, ressalvados o a Imoedtmentos de

natureza operacional previstos em lei

EMENDA MODIFICATIVA

Dlsposltivos Emendados :Art. 2B4

AItera o caput do art 264 qJe p:tssa a ter a seguInte redação

Art. 284 _A ex-ecução financeira do orçame,to da UniãJ será ef"e_ I
tuada pelo Tesoura Nacional, tendo cama agentes p2ga- \

dores o Banco do 8ras!! e, nas áreas de SU2 respecti- I
va jurisdição, os Bancos Regionais Federais I

EMENDA SUPRES$IVA

Dispositivo Suprimido: ParágrafO 39 do Art. 303.

Parágrafo 32 suprimido: "As empresas públicas, as sociedades de

economia mista e as fundações não poderão gozar de beoe r ícros , prl.

vilégios ou subvenções não extensíveis, paritariamente, às do Se

tor Privado".
JUSTIFICATIVA

A supressão do paragrafo 312 é reccnenceoa face seus termos nega-'

rem a necessaria ação reguladora do Estado no domínio eccnõurcc/socrar ,
no exercício do papel ccnst í tucfoea.l de Irrt ermed í ar a r ee Lí z ar-ão dcs dl.
re í tos e llberdades fundamentais do cidadão, por se tratar de matéria

de legislação ordináfl.a e. principalmente, por conflitar com os termos
dos artigos 277, inciso I, alínea "C", 284 e paragrafo único; 466 para

grafo 12 e ;330, que estabelecem prerrogativas e privllégios às institui

ções financeiras oficiais, na intermediação, movimentação e aplicação

de recursos públicos, no-exercício de atributçêes já consagradas, inde

legáveis e indissociáveis de seus objetivos sociais

De outro modo, as organizações estatais desempenham re tevente fu,!!

ção social na prestação de serviços esse....ciais a população, alguma.s com
responsabilidade .acresc í.oa no projeto da Constituição _ ar t 12, inciso

I, alínea "g", que por seu mérito, não podem ser rea l r z adas pelo se ter

privado
Assim, eventuais beneficios, subvenções, se existirem, não pode~

ser credi tados as organizações e sim a população a que servem, rczãc

maior do objetivo social dos mesmos. Ademais, a intervenção do Estad~
no dominio econômico se faz apenas quando o interesse privado não se ma

ifesta

JUSTIFICATIVA

A enenoa propos ta dá novo croenanento ao texto, t.ornenoo-o
mais inteligível, principalmente quanto aos depôs i tos das dLspuo L,
bilidades de ca í xa dos órgãos e e-it í dades ligadas ao Poder Públ!::::;

Federal, mantendo :l criterio de eec IusIv í dade ocs depósitos de re
cursos públicos em instituições bancarias cr i c Ie í s

PLENARIO
~_-----,.I~ ..'o'u~..dol."":~.'"1.-------,

r.r------ ••,••-,,,.,..,,'"",.,...,-------..,

EMENDA 1P17595·0
!:J

EMENDA lP1759G-8
['J

EMENDA lP17597-G
['J

p:r;~~;~

fui~';;?J

tJ;~~OO~

rruJ~r~JIDl

_ A crqa-ü aação , o fun-:ionam~'to e as .!.
trib.J1ções do Banco Central do 9rasIl
e demais inst1tuiçõ~s r m a-rce í r as pu
blicas e privadas

J28 - ••••.•.••••.

ADEMIR ANDRADE

PLENtlRIO

!.I••• ",'~o~.. o1o'"u"O~""'"
Plenário

Constituinte

NOVA REDAÇM: Art

I

II
III

Constituinte ADEMIR ANDRADE

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivos Emendados: Art. 326 1 Inciso I

EMENDA lP17591·7
f'l ConstHuinte ADEMIR ANDRADE

um dos grandes entraves para a realização da ae rcrma Agrária

tem sido a falta de recursos. Todas as entidades aue no Brasil de
fendem a Reforma Agr~ria, lutam pelo estabelec.l.mento desta norma na

nova Constituição Ela consta da emenda popular apresentada por 18

entidades, entre as quais a CONTAG- Confederação ~acional dos Trab,!
.lhadores na AgriC"ultura, além de ter sido aprcvecc no último Congre~

$0 Nacional do PI~DB.

Adita ao Inciso I a seguinte expressão~ "assegurado às institui 
ções bancárias oficiais acesso a todos instrumentos de mercado finan_

ceiro".

EMENJA MODIFICATIVA
Dispositivos Emendados: Art 328, Inciso III

Adita ao Incisô III a seguinte expressão "e demaí e institui

ções finan:::eiras públicas e privadas".

EMEnOp. ADITIVA:
üfspcsatavc Emendado: Disposições Transit6rias - (;'/"ttvZ::

NOVA REDAÇAo· Art. 328 - .•••• •• ••••••• •• •• • •••• •
I _ A autorização para o funcionam.ento das institui

çl:les financeiras, bem corno dos estabelecinentos

de seguro, previdência e capitalização, ass-':!gu

rado às instituições bancárias oficiais ac<;!sso

a todos instrumentos de mercado financeiro.

A falta de definição, em lei, da n r-qan í zaç ãa , ru-rc í cmaeentu e

atribuições das instituições rfne-rcet r as , possibilito.J que ate

momento o Manual de Normas e Instruções do Ba-rco ce-it rat r-entenha '

em branco o espaço res e rvaua a definição sobre o BAS~ e c 9N3, o

que tem acar r e t aoo transtornos à atuação dos mesmas

Há necessidade de se assegurar aos bancos oficiais o acesSO a to~

dos instrumentos de mercado financeiro disponíveis pelos bancos priva_

JUSTIFICATIVA

ArtR. -Será constituído o '~undo Nacional de Reforma Agrada,

com dotação orçamentária de no mínimo 5% da receita prevista no Or
çamento da União, durante 30 anos a partir da promulgação desta

Constituição

JUSTI~ICACAO

r.r .~I••••,,~o~II.1ol'UI~.~,.,Io

EMENDA lP17593·3
[!J



1844 • Asseml:!léia ~ac::ionaI Constituinte

r=;~~;=:J

rç;~';J;J

r;;;,,"'~

rrm~~Jm
.1....."n.w"'.O/."'OGM'lIlO -,

DEPUTADO NELSON JOBIM

(~.....-:~ ;,..·_"....·"~;..t)0j.jJ{I'R lo

['JPLENARIO

EMENDA lP17607-7 ..... ---,
PJCONSTITUINTE CHICO HUMBERTO

JUSTIFICATIVA

Pertence ã lég1sla~ão processual enumeram os t!tulos
executivos.

Suprime o inciso VII do art. 233

r,r tUtOI.U'"'.. l;i. --,

JUSTIFICATIVA
a) Compete ao juiz e, não a uma das partes resolver sobre

a.. legi timidade das partes 00 processo.

SUPRIMIR o inciso VII do artigo 233

~: no artigo 233, inciso VI, a palavra "entender", ficando o

dispositivo assim redigido
VI - Intervir em qualquer processo, nos casos previstos em lei,

quando existir interess~ públic,Q ou social relevante.

b) Dar ao agente do Ministério Público o poder de trans _

formar acordos extrajudiciais em titulas executivos significa esvazi
ar funções de agentes do Poder Jud1c1ário, titular da jurisdição

A criação de quadro próprio do Ministério Público Eleito
ral importaria em despesa avultada e desnecessária. Promotores eleito
r a Ls em todas as zonas do país ficariam com funções muito restritas ,
apenas durante prélios eleitorais e respectIva apureçêo , Por outro la
do, criar um Quadro próprIo 56 para abrIgar os Procuradores junto aos

TREs não se justifica frente aos princípios da eficiência administrat

JUSTIFICATlVA:

EMENDA lP1760S-1 ..,"-------,1 I'r',''''''-----'
(?CONSTITUINTE CHICO HUMBERTO . CE.o _J

JUSTIFICATIVA

IntON~""C';40 --,

SUPRIMIR no § 3Q do artigo 229 a parte final, depois de "ou". O dispo
sitivo ficaria assim redIgido:

§ 32 - A lei poderá criar, mediante proposta do Tribunal de
Justiça Militar Estadual, const í tutoa em primeira instância, pelos Con
selhos de Justiça e, em segunda, pelo próprio Tribunal de Justiça

JUSTIfICATIVA:

Mesmo nos estados onde o efetivo da PM é superior a 20 000 i!!
tegrantes, o número de feitos que sobem à segunda instância é insigni
ficante para a manutenção de uma corte própria.

Se for fat:ultado ao legislador federal ampliar a competên 

cia já prevista no pr6prio inciso I, acabará por reduzIr as competêncl

as estaduais, o que fere o pr mcIpf o dJ federalismo
Ademais, dito permissivo at r Ibuí r.íe à lei força superior à

da própria Constituição, f'igurando como verdadeira nenoato em branco.

Art. 211 _ A lei disp\5'rá sobre a organização e o processo da Justiça I

~Agrária e atuação do Ministl!rio Público, observados os pri
cIpios desta Constituição e os seguintes:

=- ...IT.I'Ult.ro=.oçiG --,

•~ no artigo 2)1, o inciso lI, renumerando os demaIs.
~ a parte final do inciso II do artigo 232: " e o ministério P
bllco Eleitoral",

7 SUPRIMIR o artigo 231.

JUSTIfICATIVA·
A divisão do Ministério Público Federal em ramos estanques

além de importar na criaçl:o' de quadros espec!f'icos onerosos, represen

ta a negação dosprIncIpios .!nstUuciona.ls de "unidade e indivisibil1 J

oeue'' afirmados no § 12 do ar t , 2)0. 1

~ do artigo 2' T, caput , a expressão "a competência", ficando o

dispositivo assim redigido:

r.r_-:- .LUU.. /COM,t'lG/IUOOOM'''lo

EMENDA lP17609·3 .....-------.J r;rpo',"""-----'
(=CO·NSTlTUINTE CHICO HUMBERTO . Cl:!: _J

EMENDA lP17606-9 .."'-----------.1 ror:po',"""~
tJCONSTITUINTE CHICO HUMBERTO . ~ ....--J

r;r 'I.....""CO M'1dG/I"'OGM'II1tl -,

I
agentes do Ministério Público. Historicamente, essa equiparação Obri-\
gatória tem servido de pretexto para o descumprimento do ptincípio da

irredutibilidade de venctmentcs da magistratura.

EMENDA lP17610-7
['J

EMENDA lP17608-S
[1CONSTITUlNTE CHICO HUMBERT~'··

Isto se torna extremamente sirrples e coerente quanto se ccnsícera que as

causas relativas ã Previdência seeaaí se constituem, excetuadas as de AC1den

tes do Trabalho, sem qualquer dúvida, em cerca de 6~ de todas aquelas que
tramitam pela Justiça federal. E, pelo próprio relatório da Canissão consti _
tuída para tratar do assunto, essas causas estão represadas naquele órgão, on
de em jt.nho de 1986, havia 932. 767 (novecentos e trlta e dois lnil e setecen
tos e sessenta e sete) processos pendentes.

Desconhecer que a SEGlIUOJIOE SOCIAL tornou-se o segmento de maior in;lo.!:,

tãncia dentro da econõmia nacional é desconhecer a realidade soeial e contri
buir para o rápido desenvolvimento da insatisfação popular em proporções ja
mais alcançadas. Todos reclamam da ncrostcaoe com que as causas previdenciá _

rias são processadas, tanto na sua fase arirlinistrativa quanto na judicial E,

no entanto, muito mais que qualquer outro programa de governo, a Seguridade '
Social já atinge a qcase totalidade da população brasileira (com a pretensão'

de unlversallz~-la) sendo responsável, direta ou lndiretamente,pela sobrevi ..
v!ncia de dezenas de milhões de brasileiros, segurados, dependentes ou assis
tidos. erceraea a Previdência, unicamente. nas contribuições de empregados
e enpregadores, enfrentou, há pouco mais de dois anos, ona seríssima crise
financeira, debelada através "de una inusitada catfl)anha de coobate à fraude e
à sonegação.

Mas, ninguém descoiihece"'; tarrbém. que a atual situaç~o superaUva do or
çamento da Previdência é, infelizmente, pr()visória e a crise deverá recrcce
cer se medidas preventivas efetivas não forem tomadas. Medidas que vertlam do

tar a Previdência de meios eficazes não só para fiscalizar e ~ater a frau
de e a sonegaç~o (o que é feito através de una constante açllo;6e sua fiscali
zação), mas tanbém de rapidez e eflciê;cia na cobrança de ~ divIda ativa

e na defesa de seu patrlnilnJo. provldências essas que 56 se tornarao poss!
veis se o Poder Judiciário estiver emcondições de apreciar e julgar, com a
rapidez necessária, as causas que lhe forem apresentadas.

Tal cobrança e defesa do patrimônio devem C:OlI'iletir à Procuradoria Geral
da Unifto, pois o F"lS'ldo de que trat~ os artigos 3)52 e )37Q do Anteprojeto é

essencJalmente da pr6prla I..hMo, COOI recursos pr6prlos e de fontes prevtstes

e definidas. O Ministério Pl.iltlico da Previdência, no exercício do "custe le ..
gisn , no desell'penho de suas normais atribuições, deve agir cano fiscal da te],
zelando por menores e incapazes, como advogado da sociedade, defensor de inte_

resses difusos, e que tenha por mister, tanbém, os procedimentos penais, espe
cíflcos na sua área,praUcamente todas aquelas atribuições de que cuida o art

23)S! do Anteprojeto, sob exame do Plenário, de forma idêntica aos colegas que
lotam os quadros do Ministério Público da União e da Just.1ça do Trabalho.

Paralelamente, e con a mesma inportância com que a defesa do patrimô

nio é resguardada, os segurados e contribuintes devem ter t.Illa Justiça rápida
e eficiente para a solução de seus casos. Considerando-se Que a Previdência '
Social tem caráter alimentar e se toma rndispensável à própria sobrevivência

das que ,dela dependem, torna-se fácil concluIr que os pedIdos encaminhados à
Justiça nllo podem ficar aguardando, na interminável fila das milhares de ações

distribuídas à Justiça Federal, a sua vez de serem apreciados.
Nas ações previdenciárias. a decisão tardia de UTl pedido, quando favorá

veâ, encontra o interessado em situação tão crítica e cce o ânimo tão revoi:

tado que pouco ou nada representa para o reconhecimento de seu direito. E, se
desfavorável, prestou-se desnecessariamente a fceenter una esperança ou una
ilusão, que, tIlJitas vezes, acobertam Interesses escusos de terceiros aprovei
tadores.

Tal COTO acontece na .Justiça Trabal~ista (que possui LO tratamento todo
especial para que as causas se desenvolvam coa rapideztíe acontecerá na Justi_
ça Agrária. c:uja proposta de criação é UlI recrerc itrpossivel de ser despreza;
do, as causas que envolvem direitos ljgatl:1s .à PrevIdêncIa SOCJ:al necessitam

de soluções imediatas e proferidas com saber e eficiência. -

A inclusão dos liti9i~s referentes a Acidentes do Trabalho e FlSIdo de

Garantia do Patrirrilnio Individual, do 5eguro-DeselllJrego e ex-fundo de Garal)

tia Por Terrpode Serviço (FGTS) ê decorrência lôgica e absolutamente natural
em razão de se tratar de matéria na qual a arrecadação, a f1scalizaç~o, o pa

gamento e a responsabilidade que deles decorrem competirem a órgãos da SE:

GtJUDtIDE SOCIAL, tudo jnserldo no Capitulo 11, do Titulo IX (Oa Ordem SocJal)

do Anteprojeto ora emendado, bastando lerrbrar que as alíquotas que lhes cor

respondem se encontram incluidas no percentual que cClllPi:le a arrecadação pre

videnciária.
Vale lembrar ~ as causas acidentárias estão sob a jur1sdiç~o das Jus

tiças Estaduais, com llUltipllcidade de decisões díspares em matérias idéntí_

cas, por se dirigirem os recursos específicos a Tribunais dos Estados. Quar'l
to ao seu número, aponte-se que, no Foro do Rio de Janeiro, há audiências de
signadas para o século XXI, em ações de rito sunarissimo, relativas a Aciden
tes do Trabalho. Oiante de tal quadro, a uniformidade de condutas judiciais

e sua celerldade se ilrpÕelll por serem óbvias.
A solllção é dotar o Poder Judlciário de Justiça pr6pria especializada ,

com Juizes próprios e privativos, com un M.inlst~rJD Público disponível e

atuante, SE!:lllsobrecargas onde se evidencia a disparidade de assuntos e de ob

jetos, tornando difícil, quando não insuficiente, a atuação do mais zeloso e

cOiTPetente Profissional. Assim, a SEGlRIOADE SOCIAl, 'elItIasada em justiça es

pecifica, nsultará apta a ct.JtPrlr co:n sua missl:lo, jamais se tornando o .:aldo'
de cultura do caos e da convuls:o soclal~Senador WU.RO EEtEVIOES

dY.!I!I.!f!I!Y!

E fato público e not6rio que as causas em Que a Previdência Social é i!!
teressada, inclusive as relativa~ a AClCENTES 00 TRABAUfJ e FWDO DE GAAANTlA

~ TEWO De SERVIÇO (mesmo que venha a prosperar a sugestão da criação da sg
Gt.RIDAa;.: SOCIAl _ Art. 3332 do Projeto da Nova Constituição, passando as con
tribuições a eles coeoreerdícas a clo:lÇlor o~ NACIOOAl. DE SEGtlUDADE S0

CIAl. e cuja programação abrangerá as áreas da SAÚOE, da PREVIrt:NCIA SOCIAL e

da ASSIST~I'CIA SOCIAl), necessitam de maior rapidez no seu processamento e,
sobretudo, de mais acurada especialização nesse processamento, por se consti
tuIrem tais causas no percentual majoritario entre as ações do interesse
da Uni'ão, suas Autarquias e Eapresas Públicas. E isto sccente será consegui
do mantendo-se cre infra-estrutura adequada para a aplicaç~o da lei, o que

se tomará viável coe a criação da JUSTIÇA PREVlDEt-eIAAIA , can seus JUIZES e
TRIBlJ'lAISPREVlDE!'.ÇIMIOS e MINISTffilD fÚ3l..ICO DA PREVIot.l'CIA SOCIAL, perrer
tamente desvinculados dos demais Juizos e Tribunais federais (Tribunais e

JuIzos do Trabalho j Tribunais e .JuIzos Ele!toraIs; 7dlx.nals e
Juízos Militares ; Tribulais' e Juízos dos Estados, Distrito federal e
erritórios· e Tribunais e Jubas A rárlos ind e-dentes e r v v

~ do artigo 234 a expressão "vencimentos e vantagens'"

JUSTIfICATIVA'
A presença dessa expressão no dispositivo estabelece a 

equiparaçllo salarial constitucIonal entre os membros de um Poder e os

rr,:~~;:J

f:W'~o/Y?l

pr;~;"':J

rr;i'~;;J

EJoEIDA ADITIVA

Constituinte ADEMIR ANDRADE

Emendar o Art. 181", acrescentando:
Art. 167g ••••

IX - Tribunais e JuIzos Previdencládos.

a'ét()A AO PRro::TQDE CONSTITUICM

EMENDA SUPRESSIVA~

Dispositivos EMendados: Art2 272 -§ 11, Inciso li, letras -a"
e "b".
Suprime o inciso 11 do § 11, do artigo 272. que tem a seguinte

redação,

UH _ Não ihcidirá:

a) sobre operações Que destinam ao exterior produtos i,!!
dustriallzados;

b) sobre operações que destinam a outros Estados petróleo

inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia'
elétrica"

JUSTIFICATIVA

A decisão de raaer incidir ou não o tributo sobre os produtos
e serviços constantes desse inciso II deve ser objeto de lei ordinária

que refletirá sempre as circunstâncias concretas de cada momento, es
pecialmente quanto aos interesses nacionais e dos estados, não cabendo
portanto, no texto da Constituição

O simples manuseio de matérias primas, principalmente mInér.!os '

e madeiras, tem sido para efeito destas incabíveis insenções, conside

redes produtos ll"ldustriallzados, o que tem acarretado sérios prejuizo;
para os estados e municípios brasileiros

o texto emendado constitui norma permanente do
tuncfonane-itc do Sistema Financeiro Nacional, não cabendo, portanto,
sua Irtc.l cs ão nas ür spcs.íções Transltórias Por outro lado, é dispensá
vel como Ioaceq.redc tecnicamente para o texto constitucional a especI
ficaç-ão de um dos conccnentes de UM conjunto. C01l0 no caso do Banco -;

do Brasil em relação ao Sistema Financeiro Oficial N) texto sugerido,
apesar da não expUci ta;ão daquele Banco. o mesmo continua ccnteepra
do por ser uma das instituições financeiras oficiais do PaIs

No Título "DIsPOSIçOESGERAIS E TRANSlTOOIAS", etcrescentar:

Art ...... Os cargos e errpregos de Procurador Atltárquico federal, exis

tentes no SINPAS, ficam transformados emcargos do M1nisténo Público da Pre

vJdêncIa, facultada a seus Menbros cpçllo para 1nte9rarem a Procuradoria Ge

ral da U,ião.

Corroemendas correlatas nos termos do Art. 23t:l § 22 do Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constituinte:

No Capítulo IV - CO JlX:lICIAAIO -

Art ••• - A Lei disporá sobre a organização, a competência e o proces
s() da Justiça PrevidenciárIa e a atuação do Ministério Público, observados os
princípIos desta Constituição e os seguintes:

1 - Coopete à Justiça Previdenciária processar e julgar as causas ori
ginadas de questi5es relativas a assLntos da Seguridade Social, nas áreas de
seu custeio, da Saúde, Previdência e Assistêncla Social;

II - O processo perante a Justiça Previdenciária será gratuIto, quando

do interesse de segurados DU assisUdDs, prevalecendo os prlrcípIos de concI

liação, localização, economia, s!~licidade e rapidez.

~ ,IIrt. 230D acrescentar o § .4p.

No CapItulo V - 00 MINISITRIO PÜ3LICO _

Art.23D2 - § 112 - Lei ordinárJa organlzará os QlJadros dos MinIstérJos

Públicos junto aos Tribunais e Juízos c~etentes, distinguindo os seus Mem
bros apenas com relação ãs atribuições que lhes serão cometidas para atender
es suas respectivas especIalizaçaes.

Acrescentar ao Inciso III do Art. 231Q , a seguinte expressão:
lU _ MUltaI, do Trabaího e da Previ~

Acrescentar o Inciso VI ao Art. 2312

VI _ O H1nisténo Público da Pl'evidêru::ia.

JUSTlfICAÇl\O

EMENDA SUPRESSIVA/ADITIVA! MODIFICATIVA

Dlsposltivo-s Emendados

TITULO X - Disposições Transit6rias

TITULO VIlI - Da ürden Econômica e Financeira
CAPiTULO III - Do Sistema financeiro Nacional

1) Suprimir o parágrafo 12 do Art 466, do Tít~

lo X Das Disposições Transít6riasj

2) Incluir, no Título VIII, Capítulo III _ Da ür

de" Econômica e Financeira, S1stem3 Financeiro NacIonal, artigo a se;
numerado ccn a reda;ão 'l'Iodificada do ;Jarágrafo 11:! do Art 466, com) ,
segue

"a ep í rceção das recursos destinados a cpe reçüas
de créditos de fomento será efetuado através das instituições finan _
cerres oficiaIs".

Assim, eve-rtue í s ber-ar rc.ícs ou subve"'lçJies. se existirem, mais
que à essas organizações, são, em verdade, da população, razão •
maior do objetivo soelal das mesmas

Ademais. a intervenção do Estado no domínio econômico se faz
apenas quanjo o interesse privado não se -nanI festa

Plenário

Plenário

EMENDA lP17602-6
f:J Consti tuint;-ADEMl;~~~RADE

EMENDA lP17601·8
[J

'---=--- 1 ~'''.~
.~UUIC/~G'''a.ltI/• .,. ....Uio _,1 trYi

Oâ
J8Q

EMENDA lP17603-4
l!J Constituinte KCI000 8Et>EVlOCS·ul~

f'J PLENl\RIO



AssembléiaNacionalConstituJnte e 1845

XIII .
-'a) A lei eet.ebeâeceeâ o procedimento para desapropri!,

ção por utilidade pública ou de !nteresse social •
mediante préVia e justa ::fndenizaça.o ee dinheiro;

No tinal do dispositivo ora modifioado, consta a • e1i
pressão" ressalvados os casos preV'istos nesta Const!.
tuição, em virtude de constar no § 19 do Art. ~17 do
presente Projeto, a possibilidade da indenizaçaO do
valor das terras particulares desapropriadas para e ..
teito da Reforma Agrária, ser paga através de titulos
da divida agrár-ta, e o que se quer com essas modific~

cãe, li que essa indenização seja feita apenas com di ..
nneí.r-o ,

Não e justo em termos constitucionais, que ullla peasoa
venha a ter seu bem, que pode até ser o úní.cc possuí
do, desapropriado para tins sociais, sem o direito de

poder contar de ime~Hato com o- valor da indeniza~ào em
dinheiro, para inclusive, inioiar uma nova atividade
tret-a suprir as necessidades pessoais e ramiliares.

JUSTIFICAÇÃO:

.l •••• '.,'~."Uol .... <e... ,h

Artigo 12 - ••••••••••••••••••••••••••••
IV - ••••••••••••••••••••••••••••

"f" - é livre a escolha de produ
tos e dos seus f'ornjcedores, dos eerv.íçcs e do!!; seus prestaàE;
ees , por parte de qualquer peseca , independente de sua pr-ece
dência ou qualidade, de serem nacionais OU importados, e as
limitações dl.tadas pelo interesse público ficarão adstritas à
tributação que a Lei instituir, ressalvados os ceace de dro 
gas , armas, produtos nccã vos à saúde e outros definidos em
Lei Complementar, que serão regUladas em 1-ei.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 12 - Incho IV·- ninea "f"

A alinea "f" do Inciso IV do Artigo 12
do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO passa a ter a seguinte redação.

JUSTIFICAÇÃO

~ TuTONutt.. 'u~l., --.

Inclui no TItulo V o sequlnte cap!tulO:

-Da advocacia

Art. - O advogado é inviolâvel no exe.rcIcio da profissão

inclusiVe por euas man.i.festações escritas e orais-( presta ser

V1ço de interesse público, e, com a Magistratura e co Mit1ist'i

rio Público, ê indispensável ã. aQ.ministraç~o da Justiça. -

parágrafo único - :t Ordem dos Advogados do Brasil, que cena

ti.tl,ti s:et:'vi<;;o público fedet:al nos eececs da. lei. própria, entrre
outras atribuições, compete:

I - Defe,nder a ~constituiçãClI pugnar pela boa aplica

ção das leis, e contribuir para o ape~felçoâmento das institui
cões Jurldicasl -

II - ,Integrar necessariament::e orgãos instituidos pa
ra li defesa dos direitos humanos ,

EMENDA lP17611·5
f'J DEPUTADO NELSON JOBIM

f:J aen!!s1i9 P J;~:;~O;;~'~i;;~ICP~''''o

EJIIEI'IDA lP17619-1
l: CONSTITUINTE PAUtO ROBERTuO~·CUNHA

BIENDA SUPRESS1VA

DISPOSITIVO EMENDADO Artlgo 12, mcasc XIV, ~"-e-!1bu
l2. ç ae do ~,a.'1-:t.

SuprJ,mam-se do PROJETO DE CONSTIrUlçM

fth alínea "a" do mcaao XIV. do Art. 129

1Wa'\2,.pfa alínea "b" do ancase XIV. do Art 12 9

JUSTIFICATIVA

A emenda visa incluir, logo ápós as regra$ pertinen

eee ao Jl.ldiciÚ"io e Ministério Público, um capItulo ccncexnen
te ã edvccecaa, -

~ o § 1~ do artigo 235, reoumereocc o outro
~ do § 22 , agora denominado parágra fo úruco , do mesmo artigo,

a parte final' " e estabelecerá normas gerais para a organização da _

Defensoria Publica dos Estados". O artigo ficaria assim redigido

nerendeecs o princIpio da 1:Lberdade de
consumo como um dos principa~s esteios do progresso econômico
e cultUral ees pcvós , A liberdade de ccnsuec constitui-se em
um dos principais direitos individuais, poa s respeita o 11 
vre arbítrio do cidadão e dos sujeauce de direito Ao proibi 
ção ao consumo de certos pr-ceurcs , mesmo Quando 1l0civos,ê re,!
trição de liberdade intolerável nas democracias modernas, que,
eeeees casos, inclinam-se no sentido de regular e controlar a
circulação e o comércio desses bens, bem como a coibir-lhes o
comércio ar-r-egu Lar-,

EMENDA lP17616·6 ) r:rpDC"""'~
('l COnSTITUINTE PAULO RO,,"RTO CUUHA . lP~ _J

....U."'.,'ell'ttl0/1""<O~... ~

EMENDA MODIFICATIVA

~'\nl0
'U....O/~O....l.,.""~e.,I.Io ,

n~10/.u.'I',<.çb .,

Art. 235. É instituida a Defensoria Pública para a deresa , em todas

85 instâncias. dos Jur idicamente eecesea tados

Parágrafo único ~ Lei ccrnpLement ar organizará a Defensoria Pública da
União, do Distrito Federal e dos Territórios

JlJSHfIC\\H\fc"

a) O exercido da defesa processual não requer a atribui
çãc das mesmas amplas garantias dadas ao Ministério PúbHco, as mesma
da Magistratura

b) Não é admissIvel Que a União restrinja a autonomia do
Estados na Organização de seu serviço de DEFensoria Pública. O Projet

pôs término às famígeradas lOMAN e LOMP, não é crível que queira cria
uma Lei Orgânica da ce renscr ra Pública dos Estados

MriDA lP17613-1 ) R:-"p"o"c'-'I: CO~STITUlNTI: PAULO ROBERTO CU\lIA . C ~

_---------- ' .. fo/.u"'''~'~.O-__

ElIENDA SUPRESSIVA

DISPOSITlVO E"lENDADO Art. 12, Incasc XI

Supnma-se do Projeto de ccns t a eurçêc-

DISPOSITIVO EMENDADO: ·Art-igo 12 Inciso XII, Alínea "b"

A al!nea "b" do Inciso XII, do art. 12
do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO paaaa a ter a seguinte redação

Art. 12 - ••••••••••••••••••••••••••••••
XII -, •••••••••••••••••••••••••••
J!brt. -Nenhum brasileiro será exbr-adf

t.adc , salvo o naturalizado, se a naturalização for posterior
á prática do crime se houver mobf vado o pedido e se o delito
for def'inido como cr-Lrae- I?ela Lei br.asileira. •

JUSTIFICAÇÃO

Nem todo crime justitica a extradição de
qualquer. pessoa, aexree se brasileiro e ainda que naturalizado.
A lei do Pais requerente da extradição pode considerar crimes
certos atos não defjnidos como criminosos pela 1-ei brasileira,
à qual, por sua espontânea adesão. ou quiçá, COPIO último r-esur
tado de asilo, o naturalizado aderiu para adquirir a cidadarüã
e os direitos a ete inerentes. Nada eat s justo que, ao se admí.
til" extradição para cr-Imes anteriores, COIJlO o que ~ desinoenti
va a naturalização com finalidades menos defensáveis, a extra
dição fique restrita aos casos em que a legislação bras~leira7
considere delito o ato mot.Lvadcr- do pedido de extradição. Hã ,
pois, de ser crime pela Lei brasileira e há de ser ~nafiançá...
ver pela mesma Lei. Não preenchidas essas condições a extradi ...
9ão não deve ser concedida e o brasileiro deve ter (I amparo dI}
sistema Jurídico Nacional.

JUSTIFICATIVA

o drspcsc t avo é contráno a tudo o que prevalece nas
Nações c~Vl.ll.zadas do ccadenee e 31ém dissc , se for para da.ze r- que
as heranças serão ta-iburadas , o lugar certo não ê no rol das garan
te as :md1.vJou<fis e sim no capítulo relat1.VO ao SIstema tnDut5no-'

• - Há orlentaçào t:1.picamente ma'rxa.st a e. se mant.1.da, a
cabará por deternanar a evasão do País do con t mgent.e de muar l.n1
cfe ra va, tal como aconteceu em outros países que_t1.veram a desvc[
turu de ser subj ug ados pelos reCl.I'les de anspar açao narxas ta , que,
ao contr'ário do que propalam, une ê "pr-cpr-es s r s t a" ccasa algutnil •
e sim re1:rósrada. h~stor~camente superada, em vias de ser abandona
da pelos Paa ses ccmuru.s tas de maac r expe raêncau e ê por 3.S1:0 esseii
cialmente_ccnservajíera de esquenas e posturas j â Ultrapassadas. vai
a supressac rogada.

'UIO/'"lTlf".~lo' ---.

EMEnDA MODIFICATIVA

l>1SPOSITIVO EMENDADO Art. 12 - Iociso XV, Alínea "v".

Ao Alínea "v" do Inciso XV do Art~ 12 do
PROJETO DE CON5TrrUlçÃO, passa a ter a seguinte redação'

A alínea "d", do mcâs c Xl, do art. 12

JUSTI Fl CAÇA0

EMENDA lP17617-4 •••" I Gr"p"o"c'- -,tI CONSTITUINTE PAULO ROnERTO Cm·lHA . l_

~NXR-IO--'''''''''''''''''''''''''''''---:===1 ta;;~~-rij

Art. 12 - •••••••••••••••••••••••••••• , ••
XV _••••••••••••••••••••••• , •••••••

"v" - o processo judicial civel que
versar sobre a vida intima ou faJlliliar será resguardado pelo •
segredo de justiça.

JUSTIFICl\.cM

Trata-se de' maténa .pa'ra le} ordlnâna. 'Ccms1de
re-se al.nda que a refe:rl.da alíneaM confh.ta COIl'

tratados 1J)tcrnaCIonalS em \'lg('lT, alguns' centen!

nos, qUe, se dcnunC1ados, pro\'avelmente -causa 

r1am retaliações comcrCIa1S com-efcltos danosos
ã nossa Já combalIda ec:onom)<l.

FJnalmcntc, dado ao exposto aCJma. esta alínea
está ),ncoerente -como art. 395 e seus respectl 

vos pa rigr:l f 05 ]9, 29 e 4 9, aSSl1l1 como, com o
art. 396, 'dO ;tual ProJoto de Constlttllçâo,

EMENDA SUPnESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 12~ ali~(;~ "e", do inciso I

Supl'3.ma-se do PTOje.t~ de Cons·t.,1.tulção·

a alínea "e" do art. 12

.IUSTIFI CAÇÃO'

vida Intima e familiar não devem ser cu
mulativas. As pessoas naturias têm vida Intima que não é tami
liar e quando não é mesmo contrária ou oposta à vida tamiliar.
Da! a modificaQào no texto -- "ou ll - mais abraflgente.

P1.ENÃRIO

CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

EMENDA lP17614-0
l:
l?

..t~'~I.",,,'~.~l.e-_- -_

EMENDA SUPRESSIVA~

A questão da erradjcação da pobreza ê um Droblema

afeto ao poder púbhco, 'devendo Ser resolvido pe

lo governo. atravês de progrilmaS espec3.ais nesse

sentldo. e não da ln~c~atl.va partl.cular, como se
pretendem no dispositivo constante do proJeto.ora
;Upr1m~do. •

EMENDA ADITIVA

Dl$POSlTI'lIO ~MENDAOO: A.tUga 13

Acteseente.....se ao artigo 1:5, do PROJETO OE cQtI,§
TITUIÇAO, inciso, com a seguinte redaçl;o:

Inciso •• - Complementação de despesas de
transportes I necessárias ao deslocamento trabalho-residência e vice
-versa, ('la forma que dlspuzer a legislação ordinária;

JUSTIFICATIVA

DISPOSIfIVO EMENDAPO' Artigo 12, Inciso VII, Alínea "e" e "f"

Suprima-se do Projeto de Constituiyão:

a al:f.nea "e" do ,Inciso VII do art. 12,
a alínea "f" do Inciso VII do art. 12.'

JUSTIF:tCAC1.0

a texto do Proj~to é vago d,emais e pe!:.
mitiria consequências danosas ao livre e prudente exerdcl.o'
da atividade creditÍcia. Não se deve acumulaI;' os adjetivos
"int.imo" e "familiar", e nem generaliG.ar a nomeação de "{jes...
soas". Por 1sso a supressão.

EMENDA lP17618-2 I r.:r-po"c"'''-=:J
rrc~N;~;NTE PAULO ROBER~~~ CUNHA _ L..-RJ _

EMENDA MOPIFICAtIVA

lllSPOSlTlVO EMENDILDO: Il.RlIGO 12., al1nea "a" <lo in<!.iso XlI!

A alinea "a" do inciso XIII, do Art. 12 do Projeto de
ConstituiÇão, passa a ter a seguinte redação:

Art. 12 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A. complementaçl:lo das despesas de transportes constitui,
atualmente iniciativa vitoriosa, surgida com o vale transporte, b.!
neficiando milhares de trabalhadores de baba renda, em todo o Pals.
e torna-se mais necessiiir1a, à medida que, em decorrência da inflação
ocorrente, aumentam as tari fas de transportes.

rorma indIscutível de comfJlpmentação de rendlmentos,con!.
titul mtldal1tlatle de salário indheto a bel'\e:f1ciar os trabalhadores.

A forma timida como foi concedida na lei que institui o
vale transporte. sHuanóo-o na dependência de negociação coletiva de
trabalho, o que o torna de ut!lizaçllo facultati'la, restrita e setor!
zada. n§o propiciou a aplicação a todos os trabalhadores e, pOI c0Do
seuqênc!.8, nao atingiu ainda a plenitude dos objetivos sociaIs que
motivaram o surgimento,

Essa $1tua.;;;tl.o, ~ntretantol não impediu que a aplicação
prática fosse sendo ampliada. gradativamente, a tal Donto que passou
a ser visto como se fosse indiscutiVel direito subjetivo do trabalh.!
dor.

Impõe-se que seja inStitucionalizado, COlrlo cOlrlplement!
ção de despesas de transportes. previsto na nova Carta Magna, como
mais um direito do trabalhador Meional, dependendo. como de praxe)
de disclpl1namento por legislação ordinária.

Serão beneficiados mais de vinte milhões de trabalhadore
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EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EHE'\DAOt! Arugo 13. incasc I

Art. 13 - '" ••••••••••••• •••• • ••••••••••••••

ção de emprego In; ~~~~t~: t~:l.D~~~~~~r;~.trabalho eedranre reI!

EMENDA lP17626·3
l!J CONSTITUINTE PAULO ROB;;;;;-~;;;~ ) tJ-;~~'''':J

f PLENM;~o---"···..""..··~'''·"....' '------ i t:/.i-;óg~8~

_________ ~.U...L'.",.."i.~ • __ -~_--,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Artlgo 13.

suprma-se do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO.

a) 1nê:J.So XII do art. 13

EMENDA lP17630·1
tJ CONSTlTU1NTE PAULO ROBER~ÔcüNHA-------J tJ -P';;;~ -)
P-PLi;K~i';---- o......" ... "0 '""'.....,-------- I t::;.f.og,8]l

lEMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13

o .~ncJ.SQ I do Arugo 13 passa a ter a seguinte Ted,!
çâo

JUSTII:ICATIVA Suprima-se do Projeto de Constituição:

A e s t aba Ladada de emprego no Contrato de Trabalho I

apresenta-se como um da're at c un aLat.e r-aI pen a Lazando , mvar-aave í

mente. uma das partes. ccnfaguranâc-se como fato pe rn i cr.oso e 1n
concebível num contrato br j a t e raj , Adenaas , gerana Instabll1dadej
na relação Capltal/Trabalho, em var-tude de 50 trazer pcss rbaf rda
de de l"OIDl?lmentos eedaan te Ação .Jud a cr a I dev endo , pc r t an to , ser
r-emetn da a Legr s Laç âc ordlnãna. que poz a de uma na r or fle:ublh
dade Leg i.s Latava -

o inciso "V" do Artigo 13.

JUSTIFICAÇÃO:

Trata-se de matéria ordinària que regulamen

ta os diverso~ direitos dos trabalhadores, na sua relação em _

pregat!cia, que não poderão ser inflexivelmente, tratada à n1

vel de Constitu1ção.

JUSTIFICATIVA

'rraea-se da ~latêna ürdãnãr ra ,

Além do mQ1S temos que considerar que num pais em
que, na explosão demogrãf1ca. resade um dos grandes problemas do
Governo, face sua mcepacadade de prover a sociedade de ms t runen
tos que permran o at.end men t o dxgne da eonuf açãc , entende-se que
o SALÁRIO r ..UfILI-\ dever-re ser adequado a uma nc H'r r ca de controle
responsável pela nat a Ladade , übse rve-se que a par-t rr- do momento
que o texto do prcjerc de Constltu.Içâo prel'; até 2o, do saláTlD
corno Auxího Nat.ern rdade , lSto passará a runca cnar como prêmc ã
na tat rdaae , "Jum país cuj as carêi-caas vão da educação ã rcspons3b~

Lr da de , entendemos que o texto "em cbs t acuta'r qualquer polítIca VI.
sando a pa t.e rn adede e maternidade respcnsâc ef , mormente ã f'rande
mai or i.a da scc r edade que se sa tua entre os qUI:! percebem ba axa ren
da. ' -

'~'.A.IO'CO.,ss1,',u.<'.'Ul. -,

EMENDA SUPRESSIVA

'DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 13

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ArtJ.go 13, alínea "a" do 1nC1SO I.
supr-rna-se do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO.

Alinea "a" do J.DCJ.SO I do ar-r 13

JUSTIFICATIVA

Trata-se de maténa para LEI ORDINÃRIA./

Por ser neeêr ra reâat ava ao rn.rea ec sccaaf , canse
quen tenen te , nutãve rs e evotut rves , não deve ser cbj eec do tr!
to J.nilexível da Constltuição.

EMENDA lP17627·1
fJ conSTITUINTE t'AULO ROB&~;;;-C~~------=:J fD P~~'~ -]

e PLBNÃR~,;---···....o"o....,o""'....... -------- J' UJ -;iiitál
---1

I

I
Suprlma-se do Projeto de ConstituJ.ção

DISPOSITIVO EHEIIDADO: ARTIGO 13

O inciso "111'" do Artigo 13.
Suprima-se do Projeto de Constituição:

O inciso lIXIII" do Artigo 13.

JUSTIFICAÇÃO·

EMENDA lP17624·7
l: CONSTITUINTE PAULO ROBER;~··CUNHA
"..-- .......""."..,''...'...'0 -,

EMENDA ADITIVA

Trata-s/;! de matéria ordinária que regulamen_

ta os di versos direi tos dos trabalhadores I na sua relação em _

pregat!cia, que não poderào ser .Inl'lexfvelmente, tratada ã nf
vel de Constituição.

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de matéria ordinária que regulamen

ta os diversos direitos dos trabalhadores, na sua relação em 

pregatlcia, que não poderão ser inflexivelmente, tratada à ní

vel de Const1 tulção.

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 1'2, inciso XV, arInea "d".

Acrescente-se à ar Inee "d", do inciso. XV,

do Art. 12, o ~egu1nte:

Art~ 12 - •• ~~~ ..~~.~~~.~~~.~~~~~ •• ~ ••• ~ •••

XV - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

d) - •••••••••••••• "salvo nos casos de ina

dimplência da obrigação alimentar e depósito infiel ti,

EMENDA lP17628·0
[l CON;;ITUINTE PAuto ROBA~;~.~~-;-----~tJPD~u"" =:J
~;;-__ ......."'.....'o"."...... J f:I7..-;o'8-;itl
r.r----------I...."~Il<tIC&;l,o

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lP17632·8
['l CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA I fl';;;-;'''''' J
p-P!E~~---··.. ···"'· .. 'o""'~...""-----.----J w;]8iB
. .., .~.~ ... "IC.~.~ ·

JUSTIFICAÇÃO DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13
EMENDA SUPRESSlVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13

"A pensão alimenticia é um dos importan -

tes institutos do direito de familia q';!e, em ~u1tas das vezes I

não paga por razões de motivação emocial injustil'icada criando,

de eeneeeuêncãe , para o beneficiário uma situação que lhe impos_

sibilita a sobrevivência. A liberdade é importante, entretanto ,

primeiro que ela está o direito à vida Que os alimentos garantem.

quanto ao cepos í târ-r c infiel a sua não submissão à pena privati-

va de liberdade vai desmoralizar definitivamente a figura do de

pósito, seja ele contratual ou judicial. Não admitir a pena pri

vativa li:! l:iterd:rle jara o àõp:lsitario inf'le1.s:b o argm::nto 00 ue o CIlS) se~ve cena l.OO'!!.
zaiio civll eeâ p:rml.tLrec d:p::G1tário a ~tLlIa ce~ o bm d:p;:sl.ta:b sXI a cara <E

~d3.,JJSt..i.çaéruitoinp:rtaJ.teerOOp:xlefialrs.b:retidla03p"1dmiCe31Íst1.o::BlIrf:BlS"

Suprima-se do Projeto de Constituição:

o inciso "VII" do Artigo 13.

JUSTIFICACÃO'

Trata_se de matéria ordináriti que regulamen

ta 05 diversos dfr-ea toa dos trabalhadores, na sua relação em _

pregat1cla, Que não poderão ser .Inflexívelnente, tratada à ní
vel de Constituição.

Suprima-se do Projeto de Constituição·

o inciso "XVI" do Artigo 13.

JUSTIFICAÇÃO.

Trata_se de matéria ordinárIa que regulamen

ta os diversos dire1tos dos trabalhadores, na sua relação em _

presatlcia, que não poderão ser inflexivelmente, tratada à n:1

vel de Consti tuição.

EMENDA SUPRBSSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13

(j

EMENDA SUPRESSIVA

m- rufO/.l1Ifr"o:.cl~. __,

PLENÁRIO

B'ltENDA lP17625·5
['J CON,TITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

r.r----------~U.O'l~I1I',C.;lo__+---------__,

EMEnDA SUPRESSIVA I j
DISPOSITIVO EMENDADO. Art~go 13. alín a ';c". do 1ncJ.SO I.

Suprlma-se ão PROJETO DE CONSTITVIÇAO

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIaO 13

Suprima-se do Projeto de Constituição:

Suprima-se do Projeto de Constituição:

o inciso "XVII" do Artigo 13~

Alínea "c". do anc i sc I, do artJ.go 13.

JUSTIFICATIVA

O inciso "VIII" do Artigo 13.

JUSTIFICACÃO.
JUSTIFICAÇÃO.

Trata-se de ma.téria para LEI ORDINÁRIA.
Por ser matérla pertanente ao Dare r to Sccaa'l canse

í~~~~~í~~iedam~~~~~~t~1~~~:ut1va,não deve ser cbj e tc do ' tratõ

Trata-se de matéria ordinária que regulamen

ta os diversos direitos dos trabalhadores, na sua relação em _

pregatlcia, Que não poderão ser inrlexlvelmente, tratada à ní

vel de Constituição.

Trata-se de matéria ordinária que reguâamen

ta os diversos direitos dos trabalhadores, na sua relaçâo em _

pregat!oia, que não poderão ser inflexivelmente, tratada à ní

vel de Constituição.
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EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 15
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ArtIgo 15

r.r__-' 'nr.Nu."''''.çlo. --,

EMENDA SUPRESSIVA

c::::!!i!!,~AR~Io!'O _

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13

Suprima-se ec Projeto de Constituição:

• O art:r.go lS do PROJETO DE CONSTITUIÇJW. pas
sa a t.er a seguint.e redação -

Art lS - " •• lpunirá como crlme de retenção
dolosa, deflnltlva ou temporárla de qualquer forma de reaunereçâc
do t.rabalho Já rea Lr aado ,

Acrescente-se ao Art. 15 do PROJETO DE CONSTl
TUIÇAO, o seguinte parágrafo ünfco-

Art. 15 - •••••••••••••••••••••••••••••
parágrafo üntco - Quando o empregador for

unrso, o Estado ou o Municlpio, qualquer ônus proporcionado por .!
ções trabalhistas, deverão ser pagas pelo Diretor Presidente ou Res
ponsável pelo OrgUo, juntamente com o Prefeito, Governador ou o Pro!
sidente da República.

o inciso "XXXV" do Artigo 13 JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICACÃO:

Trata-se de matéria ordinária que r-egu Iajaen

ta os diversos direitos dos tre.balhadores, na sua relação em 

pregatlcla, que não poderão ser' inflexivelmente. tratada à n1

vel de Constituição.

A supressão da expressão "protegerá o sef âr ro" vaae
8 slmellflcar o t.exto, que, mesmo sem ela não deaxarâ de abranger
o saããrac , Já que se mencaona "qualguer forma de remuneração". En
t.re tantc , há retenções de remuneraçac que são justas'; há as que
são mvcfuntâraas , devadas a força marcr e há as que são dolosas.
Asslm, somente as retenções dolosas devem sofrer o r agor- ccns t i tu
caonaã , --- -

D abuso do poder tem se consti tuido em instrumento de
depredação do Estado, haja visto que a arrogância o despreparo e a
falta de um posicionamento coerente com o zelo da coisa pública, faz
com q.re a persepufçãc política pessoal ou qualquer outro tipo de de:!
cr ímtnaçâo , provoque atitudes que contrariam a legislação Isto po.§.
to, após um processo de trami tacãc lenta e que somente após um ou
do.rs mandatos será concluido com a vistoria dos empregados Os re.§.
ponsáveis já não mais estarão naquelas posições, sendo q.re o paga
mento destas ações. recaem nos cofres públicos e indiretamente na
população

.ud...I ....III.1.,.lII....'.... -,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Artlgo 17

DISPOSITIVO EMENDADO Art1go·13. J.nc1.SO xxv

E~IENDA SUPRESSIVA

EMENDA lP17635·2ri CQVSTITUINTE PAULO ROBERTO CUVHA

r PLENJlRIO -- -_._- ·'I~"ft/<ov·,.o,v .....0- ••

supr-rma-se do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

a) Inc i sc XXV do art 13 EMENDA SUPRESSIVA:

Supnma-se do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

Alínea "a". do Incasc IV, do Artigo 17

DTSPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14

JUSTIFICATIVA 5uprimam-se do ?rojeto de Constituição: JUSTIFICATIVA

Tal drspcs i t avc acabará com as empresas de pre,",;.a
ção de servrçcs e que. tem denonstrado grande efac rêncaa no aprõ
vea t anen tc de aão-de-cbra desqualIfIcada. fornecendo a ela. trei
namento e adequação para enfrentar o mercado O setor se s atua cõ
11I0 grande empregador, recolhendo t r abutcs e an cr-emen t andc , vaa li
vre ccnccr rênc rà , a geração de opo r-tuna dade de trabalho, como õ
de vlgl1ãncia, as se ac e ccase r ...ação e outros. O artl.go terna prol.
bl.taas est.as at av rdades eccnêeucas e provocará desemprego em
massa.

•• ld.,./~.....d./IUI••"'''io- ~

- O caput do Art. 14

_ parágrafo único do Ar,t. 14

JUSTIFIc~clo

Trata-se de matéria ordinária que regulamenta os do!.

rei tos dos empregados domésticos, na sua relação e,!!

pregat!cia, que não poderão ser tratados inflexlve.!.

mente à nivel de constituição
,..,,"""".,,'.-----------..,

EME};DA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO E\'ENDADO ArtIgo 17

'"I'.,.U"'"''O';•• --,

EMENDA SUPRESSIVA
suprma-se do PROJETO Dl: CONSTITUIÇÃO

Uínea "1", do lDC1SO IV, do artl.go 17

DISPOSITIVO EMENDADO' ARTIGO 13
.......'O/....'.t1o/IU.e ... ,,,io

Suprima-ae do Projeto de Contsti tu1ção: JUSTIFICATIVA

o inciso "XXVII't do Artigo 13.
EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Artlgo 17

.. Trata-se de Maténa ürdanàr i a que regulamenta o e
xercJc:!.o da :lt.~vldade_slndlcal da r-et arnente hgada às mutações sõ
C1a15 ans r t as a r;laçao de emprego = que não deve ser l.nflCXIVeI
ment.e tratada a mve-r de Cons.t a ru i çâo -

JUSTIFICACÃO: Suprima..se do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

Trata_ae de matéria ordinária que regulamen

ta os diversos direitos dos trabalhadores, na sua relação em _

pregadc1a, que não poderão ser inflexivelmente. tratada à n1

veí, de Const.f;.tuição.

rr:=;LENÁRIQ
........'., ' • .1./1 ,.1.

Alínea "e", do 1nC1SO IV, do Artlgo 17.

JUSTIFICATIVA

Trata -se de Mat.érla Ord1.nárla que regulamenta o e
xercfcac da atIvldade s mdacat , drrecamenee llgada às mutações sõ
Cl-a1.S Ins r r as à relação de emprego e que não deve ser lDflexlveI
mente tratada a nível de Eon s t r t ua çfio -

.L ••i .../C..... ' •• , ... ' ...' ...., ,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo 17

suprema-se do PROJETO DE CONSTITUIÇAO

Alínea "m", do mcãsc IV. do arhgo 17.

EMENDA SDPRESSIVA

DISPOSITIVO r ~WDADO ARTIGO 13

Suprj.ma-se do Projeto de Constituição.

o inc1so "XXIX" do Artigo 13

E/I1El'IDA lP17641·7
L(J_::CO~N~S::IT:.::Uc::IN:::T:.::E-'P~A~UL~O~RO~B:.::E~RT:.::O~CU~N~HA~ 1~..;';~~

.~ ... l ..." ... ,stlo/l........'".o ,· 1'iT":"":'".....::-::;:;]P PLENKRIO I WKJ3ftl

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' Artlgo 17

Supnma-se do PROJETO DE CONSTITUIÇAO

Alínea tlf", do lnC1SO IV, do Artlgo 17.

JUSTIFICATIVA

_ 'trata-se de Matéria Ordlnária que regulamenta o e
xer-cacac da at.ividade smôacej , diretamente llgada às mutações sõ
ca aaa .Ins a t.as ã relação de emprego e que não deve ser lnflexlveT
ment.e t ra t ada a nível de ccoscataução. -

______ P........,eo~...io.I'''"< ... ' .....

TUT.,.O..." ... ç••, -,

EMENDA SUPRESSIVA
JUSTIFICAÇÃO.

JUSTIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. Artlgo 17

Trata-se de matéria ordinária que regulamen

ta os diversos direitos dos trabalhadores, na sua relação em _

pregadcia. que não poderão ser inflexivelmente, tratada à nI

ve). de Constituição.

Trata-se de Matérla ürdanâr-ae que regulament.a o e
xer-cfcac da at rvadade emdacat , da retenerrte hgada às mut.ações sõ
Cl31S Ins r t as à relação de emprego e que não deve ser mf'Iexavef
mente t.ratada a nfve I de Const.itulção. -

supraaa-se do Projeto de Constitulção.

Alínea "q" t do mcdsc IV, do ar~igo 17
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EMENDA lP17651-4
e:::=r;.O"lSTITUINTE PAUl O RnPF~;~· CUNHA

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Mat ê r i.a Or-dmfir-aa que regulanenta o e
xercfcac da at1\ i dade s mdi caL, drreuemcnte llgada às mutações sõ
elas]. ín51tas ã relação de emprego e que não deve ser m El exavef
mente tratada a nível de ccnsmtuaçâo, -

p.- rÍcn5no

I [-'C~'~~"'=-:

- .U"'cfCO~I's1:'$~t:o~,...w---------'r Mi~g-S-r
-.

-I

acesso ao cargo de professor titular das universidades Plblicas brasilei_

res, Desta forma, não há porque a nova ConstituiClio do Brasllinstituirur.a

excessãc e ferir já em seu nascedouro una norma defendida até mesmo em seu

próprio texto, que torna obrigatório o concurso pl'blico para o ingre~so

nos quadros do funcionaliSMO federal e exige que as promoções se dêem ap.!
nas por mérito e antiguidade.

EMENDA

PLENARID

A contabilidade é l.IlI instrurento apto e necessário a o.erccer fiscal!

zação na área orçamentária, financeira e patrimonial. sendo portanto irrpre.!

cindível no julgernento e eprecraçãc das contas, tanto pelo Congresso ccec, e

prtrctoajnente, pelos tribunais coeoeteotes,

COI~STITUINTE ALDO AhANTES

JUSTIFlCAÇ~D

Dê-se ao art. 137 do Projeto de ConstituiC!O a seguinte redação
-Art. 137 - A fiscalização CCJl"ltábll, financeira, orçamentária. operi!.

cional e patrimonial da Lhião será exercida pelo Congresso Nacional, mediante

controle externo. -epelos sistemas de controle interno de cada Poder, quanto
aos aspectos de eficácia, eficiência, eccocnícreeoe, legalidade e legit1mid.!

de na forma da Lei ..

CONSTITUINTE ALDO ARANTES

Emenda Hodificatlva
Dispositivo emendado: Artigo 137 do Projeto de Constituiçl1lo

Diante destes fatos, a supressão do artigo 479 é mais do que lJll

~dever dos Constituintes que defendem a rroralização cio serviço público, eae

tarrbém u:na necessidade para que a nova carta ConstituciCJl"la1 fl30 nasça lnãC!:!.
lada por lIll cesuíseo, ~.

,.,,- TIITO/.lUI".OCo.ç..O

Dar mdcpendênca a real ao Poder Judlciãr~o pn
ra reata aar a ldéJ.a nes t ra da andependêncae e t r.ipu rm çjio dos pod;

rcs , esse o obj e t r vc da emenda proposta. ccnccnur aneemcmcçpar-r J.!

sc , re t r ru-ac d1J ccepct.êncru cxc rus i va do Prcs r dentc de RepúblIl,.1

eese aru ca at rve , e, passa-se a at r rbuf-d a ao Presadente do suprcno

Tnbunal rcder~l, Dssa ãndcpcndênca a é bâsa ca e fundamental para a
nOVa era do PaJ..!!..

JUSTIFICA'rIVA

EMENDA ~IODlFICATIVA

EMENDA ADITIVA

União
c) tratem de mat éir-au orçamentâna dos Tribu

na as Pede ruas e da .rus eaçe Federal, cuva.dc o Primelro Hm as t ro -;
ou por sct acrnaçãc deste.

Inclua-se no Art. 120, do PROJETO DE CONSTl
TUIÇ'ÃO. o seguante parágrafo

Art. 120 - ••• - •••••••••••••••••••••••••••••

S 19 - (cbj et c de emendá- modifi
cetava anexa, alterando-o de parágrafo ÚDlCO para S 19) -

fi 29 - Cabe p ravatavaaerrte ao Presidente do
Süp remo T'r-a.bunaI Federal a rru ca ae í.va das teas que'

a) cr i em cargos, funções ou empregos púbhcos

nos quadros dos T'r-rbunaas Fede raas e da -Jus tuçu Federal. ou que
lhes aumentem a remuneração:

b) dasponham sobre crgaru aaçâc tuda c rfir-r a dn

DISPOSITIVO EMENDADO: Artlgo 120

EMENDA MODIfICATIVA I
DISPOSITIVO EMESDADO Artigo 17. mcaso V. alínea "d"

A aHnea "d" do ancase V do art>go 17. do pnQI
JETO DE CONSTITUiÇÃO. ::::a1:e: : ::~~:~:: •::~:~~~ • • I

V· .•• .•
"d" - os abusos come t rdos por ocas i âo de g rc

ves ou nan aFes t açjie s cotet rvas , aSSIm ccnaaõereôcs , além de ·,cu'tros I
que a Lea declare, a Interrupção do Lavre trrjins atc de pessoas, ver
culos ou bens por qua a s que'r meacs fíS1COS ou ccercatavos , sUJcltaiii
os seus responsâc e rs às penas da Le r , por todas as consequêncaas d'lí
decorrentes. previs Ivers ou rmprevãs Ive i e , de sej adas ou não I

JUSTIPlCATIVA

EHENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Item XII do Art 54

o cerceeeentc à Labe rdade não deve ser mcen t rvado ,
quer por cms sào quer por outros mot avos , Daí a próposta dando defl
na t ava abrangêncaa no texto para salvaguardar essa Labe r-dade dos
que nada têm com a greve e daqpe I cs que, da ret a ou mdarutamcntu en
vo Iv i dcs no processo. que a ram ou não t rabaIbar Entretanto é derlflls
ampor-t an tc a cr i s tu l m adade das ccnsequêncaas para todo aquele quo ,
envo l v rdc em greve , não a admms rrc dentro da u ege í.adade , traz.endo
prejufaos a t erce rrcs , Por lSSO a complementação da alínea

TUTO/.~''''tO.;h -,

EMENDA lP17647-6 '""·---------.1 I: --·P··Dc·_e.,1tJ CONSTITUI"iTI: PAULO ROBERTO CLNIIA .

EMENDA lP17648·4
CC-C~~~~~;~~ CUNHA J l:.-~Q.~~

~ F-P~ENAR~-O---- 'U~'"~"«~'$~'~""" O~'''A' - --f ~!!'J

Acrescente-se ao item XII do Art 54, do
PROJETO DE CONSTITUIçnO, al!nea COI'I a seguinte redação

AIlnea •••••• - Os serviços de transportes
coletivos rodoviários interestaduais e internacionais de passa 
geiros

DISPOSITIVO EMeNDADO. Artlgo 120, Pãrãgrafo Ilru cc

O Parágrafo Ilmcc do Art. 120 do PROJETO
DE COr-.STITUIÇAO, passa a ter número e a redação se gua nt;e •

Art. 120 -

r;r TUfO/""."'~.çIo

Emenda Supresslva
Dispositivo emendado' Parágrafo 312 do Art. 303 do Projeto de Con,!

EMENDA

suprima-se o Parágrafo 312 do Artigo 303 do Projeto de ConstituiÇão.

JUSTIFICATIVA.

JUSTIFICAÇ~O

CONSTITUINTE ALDO ARANTES

Dê-se a seguinte redaç~ para o Inciso V!I do Art 86 do Projeto de

Constituição:
-VII _ A cada cinco anos de efetivo exercíçio, o servíoor PI1Jl1co as

síduo terá direito a licença especial de três meses, can todos os direitos e
vantagens do seu cargo ou errprego, facultada sua convers~o em indenizaç~o pe

cuniária, se fl30 gozada ou contada em OObroquando da aposentadoria cio serv!

dor.

EMENDA

A permanência de tal dispositivo irá inviabilizar a existência das

il'lÚneras FlSdaçõcs lkliversitárias, bem corro diversas flSldaçõcs que prestam

relevantes serviços à sociedade nos setores da saúde, assistência social, cul
tura, artes e tecnologia Estas flTidações jamais poderiam ser ccenaredas às

empresas privadas e consequentemente merecemigual tratamento da Lei.

Torna-se irrperioso, portanto. para a sobrevivência destas flJ"ldaçõcs.

a supressão do Parágrafo 312 do ttrtlgo 303 do Projeto de Coostlwlçlla.

TUTO/.nl$f""'Ç'"

Emenda Hodi ficatl va
Dispositivo emendado: Inciso VIl do Art. 86 do Projeto de Const!

tuir;llio.

PLENARID

PLENltRIO

EMENDA

Inclua-se onde coWer: TItulo X _ ~ J},~1'tn-1~Mew...d1 h/"fA..&<.J,
-Art. - serão confiscades os bens de pessoas~, corrprovadalfEflte,

tenham adquirido fortuna por meios ilícitos, dilapidado o dinheiro público

ou lesado o patrimônio do Estado. independente de outras sanções penais.

â"•••••• - Cabe, p ra vatavenente , ao s res r
dente da RepjibLr ca , ouva dc o PrlmeJ.ro-lhnlstro. ou por sua SOl:!:

citação. ressalvadas as exces sêes p reva s t as nesta ccns r i t urçêc ,

a mdi cat rva das Ie rs ordmâra as que

Emenda Aditiva
Dispositivo emendado. Titulo X-])eL-7 :>!SJrn--'~ y,~"",;,,,1-t,'-v-.e.J

1ClfO/.utTl'O::o.ç..O ----,

CONSTITUINTE ALDO ARANTES

JUSTIFICATIVA

I mctusêo da palavra "ordinânas" no tcx
to do parágrafo p r rnc i rc , vi e a a evr t ar- que a Prcs r dênc m da R;

púb l r ca , tenha anaca e t ava excâus t va das IC1S complemcnt rrcs n<l~

maténas elencadas no dlSpOSJ.tlVO. de modo a não atlnglr
prerrogatlvas do Congrcc;so Nacl.onal.

r.r ,.Co•• ""Co~'.. io/IU..~.. ,""i.o .,

A suqeatãc visa definir, em termos de no r-

~~sc~~;~i~~c~~g~~lp~o~u: ~~m~~~ê~~i~od~r:~it~~On~~m:~a~~l~eD:;X~
sil'l entender, explorar os serviços de transporte coletivo de pa.§.
sageiros pois que constitui matéria de seu peculiar interesse
Identica é a posição dos estados no tocante à modalidade de tran,!
porte, quando intermunicipal ou estadual.

Mas os transportes interestaduais ou inter
nacionais de pesseqeãroa por sua importância para o país, a ponte:
de ser visto como f&tor de segurança nacional, devem ficar, ne 
cessárlamente na competência da União Que, os pode explorar, de
preferência através de iniciativa privada, por ser menos onerosa
para os cofres públicos e ser mais eficlente, reservando-se a
tarefa de fiscalizar, controlar e emitir normas disciplinares.

EMENDA HODIFICATIVA I
DISPOSITIVO EMENDADO Arhgo 54. alínea "v". do lnC1SO XXIII I

A alínea "v". do lnC1So XXIII. do artlgo S4. do PRO
JETO DE CONSTITUIÇÃO. passa a ter a segulnte redação -I

~~:;I 5~ -.::::·:::::·:::::::::.·::: .. ·.::::::.:..:.1
"v" - florestas. caça e pesca e cons,::rvação da nat!:!,

reza proteção do melO ambiente, controle da polulçao, permltlndo
aos Estados legls1ar supletivamente

------"...."...,.,,',--------

EMENDA lP17649-2 .. ---1 EJ__'P"D'Ç' .Jr: --CO;S~~~~~~- ;;~~;~ ;~~~_~,-._- --! L.

Fi---PLENÁRIÕ o .." ...",•• , •• "0'0"-. - I [J(õ 10-81&1:1

JUSTIFICATIVA JUSTIFICAÇM ~_ - JUSTlnCAç~O

AtuOllmcnte os estados só podem atunr methantc co",.§.
nlOS com órgão fedelalS. arcando. com ônus flnancclro das equlpes
de flscal1zação e flcando hmltados por uma leglslação que multas
vezes não é coerente com as reahdades reglonals

Faz-se necessárIa uma mal0r autonomIa às Secreta
nas estaduals de melO amblente. que pela erópnD. locahznção ge:2
gráflca e pelos lntercsses reglonalS especlfJ.cos~de cada estado .:
reúnem condlções de prestar ul'la eflcaz colabolaçao com a Unlao
na defesa do melO amblente

o artigo acima pretende criar l.IlI dispositivo que permi.ta ao Estado

reaver, pelo mellOs em parte, aquilo QUE! lhe é tirado pela ação cJolosa da~

les que se beneficiam ilicitamente do bem público. Não são raros os casos de

pessoas. cOllflrovadamente corruptas, que construiram suas fortr..nas lesando o

patrimônio pÚblico e, descobertas, contiruam a gozar de suas fortunas e a fi!.
zer destas inst:runento para a garantia da irrpunidade.

A excess~o prevista no artigo original permitiria que o servidor PISl!

do de forma arbitrária, seja nos t~s do autoritarisnn, seja pela eonclrta

discriminatória de t.tn~rior. fosse penalizado com a perda deste direito.

A rrodificação proposta visa, portanto, preservar o direito do servidor públ!
co a todas prerrogativas asseguradas na Constituição e evitar a incidência

de mais injustiças no serviço plblico.

Aprovar conces~ões de linhas ônibus élatribuição esoecí
fica do Execut.ivo As concess15e'i derivam de concorrências públI
cas

1
o que. por si s6, já é crivo suficiente para dispensar o

Congresso Nacional deste! tarefa. A lei ordinária que tre!ta da ma
téria. por sua vez, cerca o processo da concorrência pública a"ê
requisitos que, observados, lhe dão as garantias necessáril:ls

Emenda Aditiva
Dispos~ho emendado: Titulo V

EMENDA

Incluam-se nas dlspaslç3es transitórias os seguIntes artigos) rn-.Jt.. c.r.w. kt ...
-Art. _ Os atuais ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáu-

tica sao substituídos pelo Ministério da Defesa, cujo titular poderá ser c!

vil ou militar.'"
-Art. _ ~ extinto o cargo de ministro para o Chefe do Estado Maior

das forças Armadas e para o Chefe do Gabinete Milltdr da Presidência da Re~

bllca -

n018/"""""'o.çlo

EMENDA

artigo 479

PLENARID

CONST ITUINTE ALDO ARANTES

Emenda Supressiva
Dispositivo emendado

JUSTIFlCAÇAo

O artigo 479 do Projeto de Constituição fere acintosamente os
princIpIes defendidos pelas entidades dos Professores J.k)iversitários e por

todos aqueles ~ defendem o concurso público de provas e títulos para o

Suprima-se o artigo 479 das disposiçBes transitórias do Projeto
de Constituiçl1o.

,.,,- TUTO/.lU.."''''o.çlo

EMENDA lP17654·9
f'l

100

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo 100, ítem XVI, letra b

Suprima-se o item XVI, letra b do Art
do PROJETO DE CONSTlTUIÇAO.

,.,,- TU10f.""'''1Uo,1o





1850 • Àsse~ Nacional Constituinte,

00

ESTA-

Senhor Presidente.

FE!ERAÇAO Inç<JES DEFISCAIS tE TRIBUTOS ESTA-

~rs FI1FI1
FLA~K PAUlA LIMA.

Ao Ext-elentrss'"" Senhor ~~.
00JI1Jl u.VSSESGUIIWlAES L- ~/TlUNr"
01lJÚsslmo Presidente da Assenbléia Narlonal Const.itu~nte

~

abolido df país há ncltos anos! AIOOrallzação do Poder I'Ü;)liof'não pode ser obtida /'
pela soJu;\ão slopllsta do coaI.A>eITO f'l.lR!AtlJAL tE SAlARIDS.

. BrasÍlIa, 13 de agosto de 1981.

AterrJ.osamente,

pê-se ao artigo 91 a seguinte redação:

~Art 91 _ O beneffr-Ic de pensão por eorte l"orresponôerá à total!
dade dos proventos ou da renoeraçêc, Qrati flraçõcs e vantagens

pessoais do servidor faler-ldo."

Aterrlosamente,

a.lEIE OOS SlJ3T TESE SARGENTOS DA PCX.IC!A MILITAR 00

ESTIiOO DESIlOPAlLO
CELSO TANAUI

Tems a honra de dirlgirmo-nos a Vossa Exrelénr:la para

encaminhar emendapopular t'0lI1 aproximadamente • 5.000 assInaturas e
St:bscrita pelo Constituinte Hélio ~sas.

senhor Presidente,

FEIERACAO DOS SERVlOORES PlJ8LICQS NO ESTIIDJ DESM PAlLO
• LUIZAJXiUSTO DE. C. .. PEREIRA

JUSTIFICAÇAO

PatrtX'inada pela Federação dos Servidores Públ1l"OS no Estado de

São Paulo, Federação das AssOC"iaçães de Fisrais de Tributos Estaduais, CltJle dos

tenentes e Sargentos da P.H de São Paulo e nsso-Ieçêc dos FU"lC"ionários Públ1l"OS do

Estado de São Paulo, foi apresentada, no gabinete do Presidente Ulysses Guimarães
proposta de emendapopular.

Enbora seja provável que os requisitos tenham sido preerr.hldos ,

não houveteliPD para a necessária ronfeIênc'.la prévia. Na eventualidade de gue as
30.000 assinaturas não tenham sido atingidas - o que espereecs e desejarr.os que não
ocorra _ estamos enrarr:pando a emenda popular. no seu inteiro tear, para Q.IE! esse i~

menso trabalho não fiQlJe perdido e para que seja possível que o louvável esforço do

dirigentes e dos trabalh~dores públlros do Estado de São Paulo seja levado ao Pl~ •

rio da Assenbléia Nadonal COllStItuinte. •
Reproduzimosabaixo a justlf1l"ação eceeseoteca,
-A expressão "rem..neração" tem sido utilizada no texto do projeto

para referir-se ao pessoal ematividade; "proventos" tell desiglado os estipêndIos Pã
90S aos aposentados.

Sendo assim, a redação do artigo emendado inr'orre m erro P<lllll8r,

pois deixa de contenplar a hipótese de o servIdor falecido ser aposentado, sujeito I
pcetantc à percepção de proventos.

A nova redação proposta rorrige o lapso do legislador. sem aUe 

rar o .rerlto da disposIção.·

• Bras!1ia, 13 de agosto de ;987. /"'

4G----J ,....,- ~
~rr

.A- ;"0:1'- y-- u?
~

. -.

Temos a honra de d1rigirmo-nos a Vossa Exl"el~ia para
-encaminhar emendapopular rom aproximadamente 9.000 assinaturas e

subscrita pelo Constituinte Héllo Rosas.

.J\o ExrelentíssilOO Senhor

1 - Indenização oroporcional ao tpmvo de servrcc ,
2 _ Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, se!!.

do no mínimo. de tr~nta dias.

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO: Artigo 13 - itens I e II

O mandato de quatro anos com a possibilidade de reele!

Ção atende aos Interesses de eshhiT Jcade da Nação l sem p.reju!zp
de possibilidade de substituição do Presidente cnsc o mesmo, em
seu prImeiro mandato nllo tenha correspondido aos anseios da Nação.

Esse dispositivo assume maior importância ainda no r!:,
gime parâaeentaxfata , uma vez que dá um conteúdo mais afirmativo

80 Poder Mod'eradoJ:' do Presidente.

cJ E considerada dispensa imotivada aquela que não seja
decorrente de:

JUSTIFICATIVA

b) nssequrandc-se nos casos de dispensa,imotlvada os s!,

guintes direitos na forma que a lei dispuser.

Art. 154 - O mandato do Presidente da República é de

-, quatro anos admitida a reeleição para o período imediata'tlente s~

guinte.

substa.tua-se a redação dos itens I e 11 que passa a ter

a seguinte redação:

I> Garantia ao trabalho, mediante a observação dos s~

\. guintes princípios:
a) Relação de errprego juddicamente tutelada e protcg!,
da,

De-se a seguinte redação ao "caput" do art. 154:

A norma proposta está embasada no princIpio de solid2,
riedade social. Não pode permanecer a perversa legislação atual,
que na prática. onera COm fardo pesado, exatamente o pólo mais fr!

911 da relação de emprego. ou seja. o trabalhador I

EHENDA MODIF'ICATIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO: Art:. 154

....O,.u .."ICA~io, ---,

1 - Ocorrência de falta grave comprovada judicialmente.
2 _ Contrato a termo não superior a dois anos nos casos

de transitoriedade do serviço ou da at~vidade da eEl
presa.

3 - Prazos definidos em t:ontratos de experiência nãc

superiores a 90 (noventa) dias atendidas as pecuU!!

rldades do trabalho a ser executado.

.lJSTIF!CAçJ!O

Patrocinada peia Federação dos Servidores Públiros no Estado
de São Paulo. F'ederaç1io das Assodações de F'israis de Tributos Estaduais. CIl.tle
ciosSubtenentes e Sargentos da P.H. de São Paulo e AssCfC"lação das~lon~la~ Fi
bliros do Estado de São Paulo, foI apresentada, no gabinete do Presidente Ulysses
Guimarães, proposta de el'lendapopular.

Enbora seja provável que os requisitos tenham sido preer.rl"i

dos, não houve tempo para a neressârla rOf'lferênrla prévia. Na eventualidaóe de e:tre

as 30.000 assinaturaS' não tenham sido atingidas - o que esperamos e desejamos QJe

não OC'orra - estamos enrarrparn:!o a emenda popular. no seu inteiro teor. para que

esse imenso tI:abalho não fique perdido e para que seja possível que o louvável e§.

forço dos dirigentes e dos trabalhadores públiros do Estado de São Paulo seja le
VôlÕO ao Plenário da Asserrbléla Nal"!onalConstituinte.

Aeproduz'imos abaixo a. justlflr.ação apresentada.
".bpõe_se a st.pressão dos dIsposltlvDS trMsr-.rltos por dois

IIntivos f\.ndélllel"ltais. O primeiro deles é que não se trata de matéria de natureza

constitUl"ional. A dlst'.1plina pretendida, depois de exaustivos debates l poder-la ser

agasalhada, quando nuito. emlegislação ordinária de rada Ll'lidadeda Fcderaçffo. ~
demais. lID dos objetivos illbutidos na norma. n:xno se pode perr-eber - o de reduÇão
do quadro de pessoal - não será jamais atingido por que.não previsto express~n

te 00 texto. Nem deveria ser, já que não se pode determinar una reóJção arbitrá 
ria no quadro de Pessoal, em tcx:fo o Brasil. sem a existénr'ia de estudos sérios e

particularizados. Portanto. sob os espertos juIÍdiNl e técnil"o. a normaé UIla te

1lJ'n"1dade e s6 Por isso deveria ser s~r.llllida.

Mas existe un seg..ndo motivo. igualmente relevante. para a S!:!,

PreSSão dos dois artigos. Se é verdade qt.e a OOJ:m:1 não produzirá redtl;ão da q:.rant!

dade de pessoal existente no serviço público. terá todaVJ.a efeito direto nos Ver1C'i

Jrentos e salárlos dos servidores.. Em verdade, correspD1de a 1m terrível ccngela'1le!!
to salarial. já que todos os Estados têmdivulgadoíndices superiores a 65%de suas
receitas para pagamento do PessoaL Em una fase emqJe se pretende devolver aos a.~

salariados Ull gamo real, pOr via do reajuste c\(l saládc.m!nlmo, esses dlspositi 

vos representam o WUCR ARROCIfJ SALARIAl jamais apllcadD aos senoídores ptLJliNlS •

já qJe se estende por r-inro anos. E é bon lenbranoos que o trabalho esr.ravo já foi

Suprimarn-sedo Projeto de Constituição os artigos 298 ; 465

PlENAAIO

".."~",,...,'====~~

JUSTIFICATIVA

11) Garantia de direito ao trabalho mediante sistema s2
eial de seguro desemprego. em casos de desemprego involuntário.

r.r-- '~.U~../Co~'n.tM'l/&Ou'.. to .,

EMENDA lP17676-0 '~"---------'I Irp'o"e""-='l: DEPUTAO~ JOSt: MARIA EYMAEL ,L....!: _I

r.r-- '~.TO/.u.."~i.----------_.

r.r '~U.lAIO/C.~lSd./IU'~O.'..Atl .,

EMENDA lP1767S-1 .,..·--------,1 Ir
p'o"c"'-='tJ DEPUTADO JOSE:: MARIA EYMAEL _ c....J _1

er;:;~"'~

fil»i"~~

'~Cd_/C.WI.. iO/.\IICO~ltlio .,

O texto elo PlOJeto, da ComissÕo de 5Í$·emohzoçõo~ se ccmpe
deec com os termcs de suos preminos básicos porque os §§ la e 2° desse artigo SÃO '
CONFLITANTES ENTRE 51 e, com o § 30 do mennol pois l o 10

1 daeb o exogero ca e
xigênCIa, ELIMINA do vicio poliill~()-pQrtld';riCl os hoje clIisten·e: porlom!mfares elelfos I
n':ls 6hlm:n clelções o que estõo contemplados ~s seus res~e:tlws p"rtiéos e, oor ób/io,
dentro dos pOrQmetros e prcsnroo~'as do § 20 •• Já l pelo § 3 0

1 esses Parla-n!lrlforeS I n':l
pombillC:b·d:.,deq qu-: seu t)lu.,l ~artid:;) ~õo ven."CI a obter o núm!!ro mmimo d~ f,liações I
(§ 1°) ele noo pod~rc con,=orrer os cleiçoes poro ° Congllmo Nodon'Jl e, asSU'n, 00 nvél':
de nõo perd~r o mandato que hoJc cklém (§3 Oj ele, (I e ESTÁI tendo sunóno e p.eVioj
mente, CASSADOo selJ alIJo' m:màafo."induslVc, por /Orça.Cr, FIDEUD,l,OE PARTlDAR:Ã

JUStiflcodol oais!" a presente EMENDA que l I;Omp'1·lbtliz::I o ~e,(

lo protelado COM o dIreIto de ol-goni:roçao p:utidárlCl cb poís, <:is qua, co lcd;) de re;
pitar o direita ad:jCllnd.1 &:IsatUolS Parhd::ls e de seus representQnie~ no Co...gre~so "10:::;0
no11 lom::l d.Fí"ciCl o processo de PROlIFERA.ÇÃO de si910s porhdcí·ICls sem co..teú:b .éJO=
lógico, meramente flsIO~Óg'C03 e ocasion·,:ll$. Po slo aU<!1 repiJo-sel os Cl.(19ência~ ch § 1
do art. 29 cb Projeto não é farefa foc". ~ I

rmno - /I / CAPl'rUto IV - Se,ão - /I - OOS PARTIDOS PQltflCQS

Emenda AdItiva ~ra adequoç';o do texto do Projeto
DispositivoEmemk:ra:,- Art. 291 'ndro til e § 10.

JUSTIFlCAÇA:O "

A Questão Urbana assume em nosso t'ois.cQr.tfl de resto

todo o munda extrema relevância.
Imp6e-se assim um tratamento constitucional diferenci!!

do para a matéria, a exemplo da Questão Agrária.

ü abastecimento nacional de petróleo conlititui un intrincadó conjunto

de atividades integradas, que, não podemser S1Jpedntendidas senão através
de lJll poder õucc, que centralize as decisões sobre a matéria, de modo a im

primir un sentido coerente a una política estreitamente relacionada com as
pectos os mais relevantes do interesse publico e da segurança nacional. Estas
atividades vão desde a produção, a importação do petróleo bruto, do gás nat,!;!.
tal e seus derivados até a entrega ao ccnsimídcr final, passando pelas fases
de refinação, emsua~ diferentes etapas, e do transporte, por condutos ou não
~ absolutamente necessário que a fixação dos preços dos diferentes produtos

dessa complexa indústria sejam estabelecidos em função de fatores os mais v.!
dadas, para que sejam atendidas as diferentes corweruêrcree dos segmentos
que sejam atendidas as diferentes conveniências dos segnentos que deles se
abastecem e dos reclamos da eccncmía nacional COfOO un todo. 1sto a par da
recesstdede do estabelecimento de quotas e preços adequados para as diversas

regIões do PaIs, de modo a serem atendidas as suas diferentes e diversific~

das peculiaridades ~Itas vezes é indispensável que un produto tenha o seu
preço fixado acima do nIvel normal para que seja compensado o beneficiamento

de outro, com lJlI preço definido abaixo desse nIvel ~ tercén frequente - e

mais ainda em relação ao gás natural - que o mesmo procrto tenha preços di f~
rentes para diferentes mercados ccnsenídcres ou diferentes regiões do País.
Tudo isso requer análises e avaliações técnicas e econêníces extremamente
complexas, QUe hão de ficar a cargo de um56 responsável pelas drretrãzes ad.s!,

tadas.
Por todos esses motivos, a legislação atual concentra no Conselho Na

cional do pelróleo, que se inclui na Estrutura básica do Ministerio das Mi

nas e Energia, a coopet!ncia par.... "orientar e ccotrcãer- a política nacional

do petróleo e do carvão mineral "

JUSTIFICATIVA

o requisito de boa fé como ínstrume'nto necessário para

a mateI: .Lalização do direito de Usucapiàr: Urban~, na prática o J.n

viabiliz!> completnmente.
Ao perdurar a exigí!ncis, pode se considerar como defin!

damente comprometido o esforço constitucional de alavancar a ref0E.

ma urba,na, dramaticamente necessária.

EHEHDA~SUPRESSIVA
DISPOrSTIVO EMENDADO: Art. 312

Adite-se ao Título VIII, Capitulo específico pertinente

es normas Que tratem. da quest.ãc urbana, recebendo este Capítulo o

Título: "Da Questão Urbana".

suprima-se a expressão "de boa fé" do caput do art. 312

JUSTIFICAiIVA

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDAOo: Titulo VIII - DA ORDEM ECONOHICA E FINANCEIRA

A) O mctse 11I do crtrgo 29 do ProjQfO do Constituiç';o posso a tQr a seguinte reé,,'i';o :

• 111- aquisiçõo de p.~rsoM1J(Jadl! jurí"dll:o d.:: drrelfc público'
RESYRITO, medlanle O PEDIDO DE reglslro d;s cstctu'os no Tnbun::ll Superior Eleltotal l

• dos quai~ con:fem normz de fldel,a..Jde c dl~clplin" parHdónQs.·

8) O § 10 cio(lrtigo 29 do P:rojeto de Conshtuiçõo possa a ter CI seguinte recoç~o

• § 10 - Semente IY.ldcrÕo~ ecnecrrer às eleições n':l:::anais, ee
tClduah e munIcipais os partidos políheos que conterem ° mínim:) de meio por cento de
filiados em reloç;o CIO tolal ele eleitores do PaíS, do Estado, cb MUnlcíp 00 ou r:h rlsfn
fOI rc:pcctívamentc l SALVO OS QUE ESTIVEREM ENQUADRADOS NO § 2Q DESTE AR:'
1100, prtubida a f.t.aç;o em mois de um portido.·

EMENDA lP17673-S .=.
l!J JCk /11.412.1;" G'yM4a7.- - - - - --,JF!";"c~

l!J flGl./t1lJ,1o I ffi!7fJtJ

f!l PLENAR!O

lc •• o'~un",,;.~i.

r.r 'u~....'cow'sdoll~.C.w•• i<l _,

EMENDA lP17672-7
(OI DEPUTADO JOSE UARIA EYMA;~·o.

EMENDA lP17674-3
['J DEPUTADO FEDERAL ;JôJt= ;M/2A4 eifi'/4f((..
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ESTA-

J {'lOO;;;--:J
J pruj';BJã?]PLENARIO

.LI~..../C~'.. ,d~/IU.cu'uio

a..lBE OOS SUBTEN8HES E SARGENTOS DAPOL.!CIA MILlTA,q 00

eiTAOO DESM pn~
caso TANAlJI •

-d:cr-d",,, '"

f'EOERAcAo DOS SERVlCOR5S:' .e:.gllm5 1>:0 ESTADO OE SAO PMO
ü1IZ AUGUSTO O:~?:ERElRA

~~,,(

P7"7P~
Ao ~x.elentIs$!mo Senhor IIE/.JO 0:a#: R'C>JI')J
lXXJTOO UlYSSES GUIMARAES ' CON-lTI7VIIV1'é

Dlgn!ssimo Presidente da AssembléJa Narional Constituinte

~

ArresC"ente-se ao arUgo 90 o seguinte parágrafo úniro:

"Art. 90 - ••••••• ••••• ••••••••••••••• • ••••••••••••

Parágrafo Onko - E'ara os efe1tos deste artigo, a rerruneração
cmpreende o venrimentll, as gratlfir-ações, os Mir-ionais e

as demais vantagens a qualquer título perrebldos "

JUSTIFIC!\ÇIlO

Patrccmeda pela F'ed~ração dos Servidores Públlros no Estado d

São Paulo, F'ederação das AssOC'iaçães de F'lsr-ais de Tributos Estaduais, Clube dosS
tenentes e sargentos da P M de São Paulo e AssoC'iaçãodos FunC'ionátlos Públ!ros do

Estado de São Paulo, foi apresentada, no g<:;blnete do Presidente Ulysses Guimarães ,
proposta de emendapopular.

Errbora seja provável que os requisitos tenham sido preeMi'hJ~

não houve teece para a neeessérfe r-cnferê-r-Ia prévia. Na eventualidade de que as

:50.000 assinaturas não tenha:n sitio atingidas - o que. esperamos e desejamos qve não
ororra - estamos enrampandoa emendaPOPUlar, no seu inteiro teor. para que esse i
menso trabalho não fique perdido e para Que seja Possível que o louvável esrerçc do
dirigentes e dos trabalhadores públiros do Estado de São Paulo seja levado ao PIe,,!!
xío da Asserrbléla Nar-lonal Constituinte.

Reproduzimos abaixo a justiflr-ação apresentada.
• 'rrata-se de beoeffr-Ics seriais e previdendários prvtstcs pa

lã os fU'leionár1os pÚbliC'os r-rvrs, que devem ser atribuídos tarrbémaos ecceetrcs e

Pollriais Militares, por serem ertpregads do nesro patrão - a PC.C:ER PIl3LICO."

Brasília, 13 de agosto de 1987.

Senhor Presidente.,

Senhor Presidente,

,Aterr.iosament e,

Estencla..se às Polirias Militares e Bombeiros Militares os ben!,

fídos dos Artigos nss 90, 91, 93, 94, 372 e seu ioe'iso V, 478 e seu parâgrafo úni
co.

.fCWlAÇ!UJ f'SOCIAÇOES DE FISCAIS DE TRIBUTOS õSTA-

OOA _ FAFITE

f1.A OSIC"PAU<A~~

!lo Ex,,,'en'!sslmo Senhor L /-lere-.. POJA-.\
JXUTOR u..YSSES GUIMARAES CovJ7Irt'II"Il"l=-

01gníssimo Presidente da Assembléia Nacional Constituinte

~

Temos a ncora de dir1gir(llO~nos a Vossa Exrelenr-!a para

encaminhar emendapopular C"em aproximadamente 17 000 assinaturas e

sOOscrlta pelo Constituinte Hélio Rosas.

EMENDA lP17682-4 c~.,;;.., ,,,,,,J.~.

l!J CONSTITUINT~ hELIO ROSAS t;nm 17UDmiirrmm;)

('J

leroos a honra de dirIgirmo-nos a Vossa Excelênr-ia para

.enc:am1nhar emendapopulat' r-cn aproximadamente ,24.00) assinaturas e

'SUbscrita pelo Constituinte Héllo Rosas.

õSTA-

/l

Suprima-se do projeto de Const.ttuição o artigo 480

JU5TIF'ICAÇItO

Patrocinada pela federação dos Servidores Públlcos
do Estado de São Paulo. Federação das Associações de rfscaia de Tributos es.,

taduais, Clube dos Subtenentes e Sargentos da Policia Militar do Estado de

São Paulo e ,Assoc1ação dos funcionarias Públicos do Estado de São paulo, foi
apresentada, ao çab1nete do Presidente Ulisses GlJimarães, proposta de errenda
popular.

Errboraseja possível que os reQulsüoS tenham sIdo
- -p~enchidosl não houvé tempo para a necessáriá conferência previa Na eve~tu

alidade de Que as 30 000 assinaturas não tenham sido atingidas _ o que espe:
ramos e desejamos que ~ ocorra - estamos encampanda a emenda popular, na

seu inteiro teor. para que esse imenso trabalho não fique perdido e para

que seja possIvel que o louvável esforço dos dirigentes e dos trabalhadores

publicas do Estado de SZo Paulo seja levado ao plen~rio da Asserrbleia Nacio_
nal Constituinte

J:ll& DOS SUSTENENTES (/SAAGENros-D:\ FOLICIAMILITAR DO

ESTADO DES.o:O PAULO
!:El.SO TANAUI

Atenr:iosamente,

.Brasília, 13 de agosto de 1987.

:Sras!lla, 13 de agosto de 1987.

Reproduzimos abaixo a Justificação apresentada
"O disposihvo, inserido entre as O~sposições Trar'lá

tórias, é inócuo. Pretende o congelamento de vantagens e adicionais mas nã~
poderá lograr o efeito desejado Porque o própno legislador prevê, dentre as

normas permanentes, soluçaõ diversa para a situação. J\ssim, o art. 86, no
Se.J inciso IX, estabelece que li a lei f,bElrá a relação de valor entre a
maior e a 1I'enO!' rCll'JJneração no s~rviço público ", visündo dür fim aos salá_
rIos de nível elevadíssimo. De outro lado, porém, garante a percepção de

U vantagens de caráter Individual e as relativas à natureza ou ao local de

trabalho." Ademais, se existirem adlc10nais sendo percebidos segundo crité
rios diversos, o inciso VIII do artigo 85 estabelece nova regra: fica" ve_
dada a incidência de cada adicional sobre a SOOla dos ante:r!ores 11~ Portanto,

as regras já estão todas p~vistas, emcaráter permanente. O artigo 1180, '

portanto,. é demasiado, não pode e não deve integrar o texto constitucional,"

ÃC---', -~ .1-1.. J!,.rA..j(}

(~~

-Senhor Presidente,

Reproduzirr.os abaixo a justifkação apresentada I
"Os Polif"iais Hilitares e os Batbeiros Militares exereea ativi

daes perigosas, rrm sérios rfscos de vida c para a saúde, rco-orerdc a eSC'.13lasld
serviço aos sébeocs, dcmingos e feriados, em horários a.1ternados, além da r-arqa ho

rária que supera os limites das oito horas/dia, que reduz sua r-apar-Idade de troba 

lho ao longo do teme, re-e ao desgaste f{siro que prcdtJZ o espe-rarjesteo regIme

operarlonal das respcettvas Corporações.
Devem, portanto, aposentar-se apôs 2S anos de serviço, a exe»- •

plopa magIstério (art. Jn. ltcrn V do Projeto de ConStilU1Ção)." _

Temos a honra de dir1g1rt"lo-nos a Vossa Exrelenr'ia para

enco.aminhar emenda popular rem aproximadamente 17.000 asslnaturas e

:subsrrlta pelo Constituinte Héll0 Rosas.

EMENDA lP17681·6 ..N.' _
t: Constituinte HELIO ROsAS (S;g..an24em~)

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

ESTA_

I'LENARJO

lP17679-4"","~'W1 /'&j,t.4oA'1
CONSTllUlNTE HELlO ROSAS ~ Bem asslrablms) t

-FErotA~ ASSOCIAÇ(Tc.S DE FISCAIS OE TRIBUTOS

OO~f.l<."lfTE
~A PALMA LIMA

/;}1~
:lia Ex~elentrssimo Senhor L- If"'i::: C&lJ;q ROJAJ
.ooJTOO UlYSSES GUlMAAAES - CoN.JT'TI.,,,mS

"tIlgoíssImo Presidente da Assembléia Narional Constitufnte

~

Aterrlosamente,

o..taE OOS SU9TENENTES E SAAGEmtiS DA. POLICIAI-IILITAR DO

ESTADO DE S.o:O PAULO
CELSO TANAUI

./.tf.u.k" tre-Iua-se no Texto Constitudonal, nas suas Disposições Trans.:!

tórlas,l ~ seguinte artlg~;().."óI..f<. r...OI~.

"Artigo - Ffr-a assegurada a establlldade aos atuais servidores
.da União, dos Estados e dos MunlC'ÍP!os, da administração r-en 
trallzada ou autarquias, que, a data da promulgação desta CCn.ê

tttulção, rontem, pelo menos, r-Irs-c anos de ssrvíçc Públiro "

.AJSTIFIC!\ÇI!O

Patror-Inada pela federação dos Servidores- Públir'os no Estado o
são Paulo, Federação das Assodaçõeo:; de r'Isr-aís de Tributos Estaduais, Clube dos so

tenentes e Sargentos da P,M. de São Paulo e Assor'iação dos Fundonários P~bl!ros do
Estado de são Paulo, foI apresentada, no gabinete do Presidente Ulysses Guimarães ,

proposta de emenda popular.
EntJoraseja provável que os requisitos tenhaMsido preenctuocs,

000 houve tespc para a ner-essérfa ronferêor-Ia prévia. Na eventualldade de Que as

;3O.OX) assinaturas não tenham sido atingidas - o Que esperamos e desejamos que não
c-orra _ estamos enreecanoo a emenda popular I no seu inteiro teor. para que esse i

llIeIlSO trabalha não fique perdldo é para que seja possível que o louvável esforço do
dirigentes e oce, trabalhadores públiros do Estado de são Paulo seja levado ao Ple

nário da Assellbléia NaC'ional ConstituInte
Reproduzimos abaixo a Justi fiC"ação apresentada'
"Os servidores díspoetps a prestar seus servtçce .ê i\dmimstra

ção PWlk.a ingressaram. através de r-cotretaçêc ou admlssão, em r-arãter teeoorérfo ,

por disposiÇão de LeI Espec-ial prevista no artigo 106 da Emenda ConstitUC"ional n2

1 di 1969.
f.i.lltos desses servrdcrcs já 'prestam serviços ao Poder Públira

há mais de dez anos e ainda não têm r.cndições definidas na quadra da Adninistrêção•.

Teorir.amente, podem ser dispensados a qJalquer ncrento, Não estão garantidos quer pd
la Legislação l"rabalhista quer pelas normas estatutárias. Cano esta espécie de ser-/
vidar já e-e-erra ltIl nC:mero elevado (mais ele centro e r-Inquenta mil só no Estado deI
São Paulo) gera-se r.lima de inquietação para o próprio Governo que tem o dever de I

preservar a tranquilldade e a paz SOl"'ial, prinC"ipalrr.enteem razão da r-rfse de eJil)r~)

• I
A estabilidade, mals que una medida jurídlr-.a, é moral e nec-es-

J
sária para que se assegure a esses trabalhadores, não raras vezes efll idade avançaríaj

e excessivos enc-argos familiares, não vêemetmtãvce para r-onhnuar no serviço pü -j
blir:o, eas tantlém, não podem deixá-lo em re-e das dJ.firuldades que rertarente enl"0.Q"

trarão no ar-lrrado merrado de trabalho Q1Je, além de extrcrenente cceetrtrvc, é pr~I'1
c«rcltuoso em 'relação aos idosQs~"

43ras!lla. 13 de agosto de 1987.

Ãl. Cr--'''''''- d-~~

/1-">:: f'l f r»
tv-vl~

Et-ENDA ADITIVA'

Arresrentef-se ao § 22 do art. 88 do Projeto de Consti tuição o
seguinte. "EXCETO pARA POLICIAIS MILITARES E BCH!EIROS MILITARES, OSQUAIS FDDERAD

APOSENTAR_SE A?ds :25PnJs DE SERVIÇO, II\QUSIVE TEtoPO AVERSAOO, VOLUNTARIAMENTE, C

VENCI/oENTQS E VANTAGENS INTEGRAIS "

Temos a honra de dirigirmo-nos a Vossa Ex.elénr-ia para
t-~nhar emendapopular r'Otn aproximadamente S.ODO assinaturas e

Stbsr'.rlta pelo Constituinte Hélio Rosas.

Senhor Presidente,

~~S~SO~~I~~~"'~'i~"fJBTfI,OO oaseo PAt.R..O

c=~,(~

.AJSTIF'ICAÇAo

PatrOC'inada pela F'ederaçã~ dos ServIdores Públlros no Estado d
são Paulo, F'ederação das Assorlações de Fisrais de Tributos Estaduais, Clube dosSu
tenentes e Sargentos da P M. de São Paulo e AssoC'laçãodos F'undonários do Estado d
São Paulo l foi apresentada, no gabIl"Jetedo Presldnete Ulysses Guimarães, proposta d
emerx1a popular:.

Emboraseja provável que os nquisitos tenham sido preem-hitlo
não houve tempo para a neressária ronferênria prévia. Na eventualldade de que

Xi (0) assinaturas não tenham sido atingidos - o que esperamos e desejamos que não
OC"orra _ estamos enrampando a emendaPOPular, no seu inteiro teor, para QUe esse i-

• men50 'rabalho não rI""e perdIdo e para que seja Poss!vel que o louvá ..l esfo,ço do
dirigentes e dos trabalhadores púb!iros do Estado de São Paulo seja levado ao Plena
rio da AssembléIa Nar-ional Constituinte
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JUSTIFICATIVA

EBENDA ADITIVA
D!PDSITIVO EBENDADO: Art. 265

Modifique-se a Letra E, do !tem lII, do Art. 12 do~
projeto, para a seguinte redaçno:

.. O homeM e a mulher são iguais em. direitos e obrig.!
çBes no erercfcac da cãdacân.ta , na vida pública
privada.

JUSTIfICATIVA

Adite-se mais uma letra ao item II do art. 265,

seguinte redação:

Compatibiliza a norma com o ordenamento constitucional
proposto excluindo figurações desneccesãr.í.as ,

- O patrimônio, renda ou serviços de instituições de as
sistência social, assim como sobre bens c serviços por elas l.Jdqul
ridos, eatmtaaente necessários a remãzação de seus obJetivos. -

EMENDA HODIFICATIVA •
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 415, §2l:l

De outro Iedo , os prazos estabelecidos guardam absol!:!,
ta harmonia com o estabelecido nas normas que regulam o processo
de transIção do regime. presIdencIalista para o parlamentarista ,
conforme o eseaeerecrcc no artigo 445, seus parágrafos e art. 446
(caput) do Anteprojeto.

O § 212 compatibiliza a emenda ao disposto no art. 154

§ 12 do anteprojeto.

Uma sociedade justa 'e livre será, necessariamente,
sccãedede , solidária e distribullva.

eeea sccaecace, de inspiração humsnista e Feição fr-a ter .ilif
na, tem nas instituições de assistência social, notadamente pri...;;~
das, um de seus traços mais marcantes. -

O Estado, ao abdicar de pequena parcela de seus tribu
tos, -ebravés da Ieurüdade proposta, estaria. na realidade, crdandn

condições erecrvas de justiça social, através do araraancntc con
ploto das potencialidDdcs operacionais das obras de assistência s;

cial, e dcsto.l forma, materlali2:ando-sc, com relaçtto aos ass15Lloos f:
o direIto báSico de ~glldldadc de oportunidade para o seu dascnvol
vlmento pleno, como ci~adãos_ A norma propàsta de ouLro l<ldo', co~
patib!l!za-sQ com o disposto nos Qrt~go~ 3C9 e 370 de ~rojeto. I
beo como artigo 265, item lI, letrd 't'.

IUT."~"""",,:i~ 1
EMENDA AO;TlVA
DISPOSITIVO E~IENOADO: Art. 12,-ltêm XII, letra nd:o

Adite-se a letra nd", item XII do art. 12 do ~proje

a seguinte expressão: "ressalvados os atos de terrorismo". .-

JUSTlFICATIVA 1
A redação atual tral1SformarIa o Pais em um abrigo ~at~

raI em atos de sequestres po1!tl.cos.

EMENDA t.40DIfICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 12, Item 111, Letra E

t:Ofl ENII:RIO
r;r----------,(IfC/l~.,"I<.;;;C-------------,

~~~ ::.::~~~HAE;~'-----------'Jer:~;m~~

I éÇJ'~;;;J

EMENDA lP17689-1
~UTADO Jose: MARIA EVI-lAE·~'~·

EMENDA lP17690-5
[!J lE'UT1IOO m MARIA EY"AEL

PJ PLENJ{rHO

EMENDA lP17691-3
~.J3SEMARIJ\E\'MAEl.

A norma estabelece apenas limites máximos para a dur!
ç§o de jornadas, permitindo à Legislação Ordinária, conforme are!.
lidade social e econÔmica do pais, ajustar o principio.

De outro lado o COl1lando Constitucional proposto harmon!
za-se com a média. de carga horária de trabalho semanal predomina!!,
te nas Legislações Laborsi<;}atualmente, âmbito internacionaL

Finalmente é importante assina~ que o principio corrte!!!,
pIo expressamente a norma de negociação d~reta entre sindicatos
para a fixação de horário de trabalho.

Subst!.tua_se a redação do item XV do art. 1:3 do ~pr~

jeto, pela seguinte:

JUSTIFICATIVA

xv - Duração de trabaÍho normal não superior a quarenta
e quatro horas semanais e não excedente a oil:.o horas diários, com

intervalo para repouso e alimentação, respeitados os acordos e di~

sidios coletivos convencionais entre sindicatos de trabalhadores e
patronaIs.

- fundaçlJo Brasil 2000,
- Faculdade Aenhembi - Mo;umbi.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:- DISPOSIÇOES TRANSITaRIAS ,-r~ '/. I e-.e..t... ~l.

A) O artigo 69 do Projefo de ConstUviçâo passa Q ter o seguinfe redação

• Art. 69 .. 0 .. Distrito Federei, _c.$l~Le.P!e!~1l!5'9..õ:_E.o Ç~Il~r_e.::
~_tJ2_e]~~!!._!}!Otacbda oulonomio polffico, leglslehvd, aell'll
nislroHvo tl fínon:I:l!r1J e será odnunistroc!o por u-n Governador'
Distrital e dIsporá de câ~ro legIslativa.·

B} Flectexd/J(do a \,'ETO e o exc~;;o cootida nobÔfo cb § 30 Ih Arf. 69, qu~, ossím
passo o ter a seguinte redoç;'o

- • § 3° - lei orgânica, respeitodo o competênero do Uniõo, o
orovado Dor dois terços da câm:no leRislotiva, dlsDoró sobre ã
Drgonizoçõo cb llegisloh",? e do Executivo do DistrIto Fedcrcl ,

§ 1l:l _ A posse do Presidente da República, se dará em

noventa dias após a data das eleições em primeiro ou único turno.

Art. 12 - FicalD convocadas eleições para Presidente da
República, a serem realIzadas cento e vJ.nte dias contados da
data de promulgação desta ConstituiçãO.

T.I1./~u'''''''AÇi.c

A qual represento. legitimos anseios dos segmentos de tE..

§ 22 _ o mandato do Presidente eleIto terá a duração
estabelecida desta Constituição acrescida cfo lleríodo intercorren-:
te entre a data da posse e o priMeiro dia do exercício financeiro
seguinte.

r;r----------ftn~/~~nlrlC:.'.c

TnuLO - 11I - CAPITULO - V - DO DISTRITO FEDERAL E DOS TE~RITÚR'OS

Em~nÔ;l Aditiva e Ivl.odlflCOtiva - Pcrc adequa;;'o do texto cb Projeto de Constltuiç;o.

Dispositi\IIJ Emendado :·Art. 69
Dispositivo /vIadlfrcodo • § 31? rh Art. 69

_ A presente Emendo, hormoni= e odequO:J 00 texto do Projeto de
Omstituiçoo do Comlssõo de Slstematlll:oc;õO com os oblehYl)s que o mesrro pre·cnthu 'u
telee, no co!õo, qua o Distrito Fed~rtJI, além da eleger o seu Govcrnodor e Vlce-Gover
n':ldor Dlstritol, dr.r câmaro legislohvo, TEM suo repre~EI1loç;o no Ccncresse Ntldofl':ll:
SÓ que, essa preten~;o mio está muito ~vid_n.e no Projeto e delx::l olg;m'J dúlic.l de in
terpretação, por exemplo, o referen::io sabre ti reprasen'açõo clo Drstrito FOó"'rol no: C;':'
moro Pedercl NÃO SI: ~RESTA APENAS pera bclraer, em lermos d.!lnúm~ro ; c:uotrdoch
d~ Dcputod:a Estaduais, ti reprcsentoçõo HOtllE exbtente no Congresso Noc:allcl ?

DCsI'orie, para clu::ldar qUfltqu~r dt1vida mister se foz qV:l eees
te do texto do Projeto ou dI} Constitu;ç;'o, expressamente cae represcnloç;'o cOllgresSUor
do l'eistrito Federal, por bo, esta emendo 00 ert, 69 do texto projetow •

rismo.
Embora tenha alcançado milhares de assInaturas, l.Jprox.!.

eaocc-se do número legal do exigido pelo regimento da Asse'llbléia
NacIo~al Constituinte, não atinglu em tempo hábIL

Assim sendo, a;- mesmo tempo que apóio as proposições,
subscrevo a presente~legit1mando e vaj.Idandc assim, o anseio de
participação popular de todos aqueles que assInaram esta impo!,
tante emenda.

tJ ri ENI1RIO

,.".. PLull<lC/t~Wlul./lulc.M'ulc _,

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

ePLEIIAR!D

EMENDA lP17687-S ..". -,
[J DEPUTADO JOSE:: MARIA EYMAEL

:senhorPresidente,

Brasílla, 13 de agosto de 1967.

1\ ~..,-\ q..... i-..,-.'.-'-- l-V
;11-7-. (j ~ 'U'2

(y{~-

EMEIIOA ADITIVA 'l....Q." oi.lI
DISPOSITIVO EMENDADO~ Ordem SocialJ "\~\.u..t.o 1:1" •C,a.f.L --.rn:} QVI. •
C<u.<-\= .,

'reees a.honra de diriglImo-nos a VOssa Exrelénda para
~nhar emenda popular remaproximadamente oS.OCXJ assinaturas e

-stbscrita pelo Constituinte Hélio Rosas.

..Q.I..BE OOS ~W9lTES ESARGENTOS DAPQL1C!A HILlTAR 00

ESTADO DE5AO pAlLO
.caso lANAUI

parágrafo Unico _ As manlfestaçlles culturais brasileiras

terlto proteção especial do Estado contra ações estranhas
que violentem a sua natureza e autenticidade.

Art~ _ Compete à União de'flnir políticas para o dcse!!
volvimento do lazer, estabelecer planos.· criar beneficios e no:tm~

llzar procedimentos básicos para a área.
§ 19 _ O Estado deverá dispor reclJrsos para a execução

de programas básicos rccreacionais~

§ 2J:! _ A'> Jnstltllf:;oPs rrJv~dB5 dever!!!!] \.'e!ar!::::er e !=.
plantaçUo de uma politica recreac10nal na área de sua lnflu!},ncla.

Al:enr'.iosamente.

Art. _ O Estado reconhece a$ atividades como um dos di

reitos fundamentais do indivídu9 como bem social, cultural e ed!:!,
cacional de relevâncias primordiais ao seu desenvolvimento.

..tJSTIFICAÇJ1D

PattOC'inada pela Federação dos Servidores Pu1Jlif'oS no Estado

de São Paulo, Federaçãodas AssOC"'iaÇões de Fisrals de TrIbutos Estaduais, Clube dos

5.;bj:enentes el5argentos da P H. de são PaulQ e Associação dos Funrlonários ';JbliC'os

do Estado de São Paulo, foI apresentada, no gabinete do Presidente Ulysses Guimarães I

proposta de emenda popular. '
EJIbora seja provável que os requisitos tenhamsido preere-tú

dos, não houve tempo para a ne-essérfe conferénl'1a prévia. Na eventualJdacle de Que

as 30.000 assinaturas não tenhamsido atingidas - o que esperamos e desejamos' que

não ocorra _ estamos enc-arr.pando a emenda popular. no seu inteiro teor. para que es

se imenso trabalho não "fique perdíoc e para que seja possível que ô louvável esfor
ço dos dirigentes e dos trabalhadores públ!ros do Estado de São Paulo seja levado a

Plenário da Asserrbléia Wa,C'ional Constituinte.
Reproduzill'll:ls abaixo a justifIração apresentada:
"Os proventos do inativo são calr-ufadcs a partir do vellC"i.me!!

to, das gratificações, dos ad~C'ionais e das demais vantagens a qualquer título per
rebldospelo servidor enquanto ematividade. no nceentc de sua aposentadoria.

Por isso eeerc, sesore que se lOCldiflr.ar qualquer dessas paI1"~

las para o servidor emaUvidade. deverão ser revistos os proventos do servidor i".ª

Uva, ronforme determina o "rapot" da artigo ereroecc, •
1irpõe-se a lrrlusão do parágrafo para elidir toda dúvida de

Art. - O turismo, como uma das principais atividades de
lazer, pelo seu aspecto econômico de captado:r:de divisas, de em
pregador de recursos humanos e de multipiicador de oportunidades.
deverá ser estimulado a ter tratamento privIlegiado pelo Estado ,
previsto em Lei própria.

Art. - O Estado incentivará a implantaçl,!io de institui
çtias qu~ visem a Organizaçl!:o. o Planejamento. a Pesquisa, a form~

çUo de Recursos Humanos. bem como a Execução e Admlnistração de
bens e serviços ligados ao Turismo e Lazer.

Art. _ Ao.Estado cabe zelar pela conservação de bens n§!.

turais, históricos r culturais, paisagísticos, folclóricos, que con.!
tltuellÍ () patril'à5nio recreacional e turístico do PaIs.

r;r TUTC/.UITl' ... Çi.c ---,

EMENDA lP17684-1 '"'oo --,j r.rp'o'c"'oo~
tJ DEPUTADO J05J:. MARIA EYMAEL _ C-.f _J

D ASSOCI,llçOES De'FISCllIS DE TRIBUTOS ESTA-

m"":;;fLVP~z~ /)

"'" ExrelenH"lmo Senhor .~G-. .foJA J
..-WJTCR U.YS5ES GUlMAAAES Cctv./TIf"UJN7E"

'tliglIssimo Presidente da Assembléia NaC'ional Constituinte

'~

A emenda visa corrigir equivoco de mera nomecIatura. una
vez que contorna a /;#stabelecieto na caput do art. -415 pois o inst.!.
luto penal contemplado é o dolo e não a culpa.

Trata-se portanto de mera adequação de redaç§o entre p.!!.
r4gra fo e caput do lIlCSIflO artigo_

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposta popular ao Projeto de Constituição.
promovida pelo Conselho das faculdades de Turi~mo do Esttldo de São
PaulO - Cm~r;rrC5p,

_ Associação de Ensino Superior do Estado de São Paulo 

AESP,
_ AssociaçUo de Bachareis de Turismo do Estado de Sliopa.!!

lo,

JUSTIfICATIVA

A grande aspiração da sociedade ·b::aslleira, é o -térm!
no do processo de transiç;}o e a aurora de um novo tempo plenamen.
te democrático.

Este era o sonho de Tancredo Neves, esta a sua prome.!

Cabe a nós Constituintes realizar esse sonho, cancret!

zar esta promessa e assim atender a Naçlio em. seu anseio mais pr~

fundo.

--::-
:-SUbstitua-se a palavra nculpa" por "dolo" no § 29

artigo 41S do ~roJeto.

JUSTIfICATIVA

do



EMENDA IPI7692-1 "'..' ----,
l: DEPUTADO aosc MARIA EYMAEL

t: PLENARIO

.~CN.bIQ'CGWlSIIO'.UICOWI.. l:O' _,

r;r---------- TUTO/.~.Tl.l<·ci.' _____;

Assembléia Nacional Constittlinte • 1853.

JUSTIFICACItO

o melhor critério para a incidencia progres
aíve do IPTU é o da utilização do imóvel e ~ão apenas a edificação. Por isso~
apresentamos a orese-tte eme-ce

EMENDA AOITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO! Art. 12, item XII, letra A

Adlte-sc a letra A do item XII do a r t; 12 do ~proj~

to, a seçumt.e expressão: "vedada a concessão de asilo para acobej;
ter atos de terrorismo."

JUSTlFICr,T~VA

Dê-se. ao artigo 212, .do Projeto de Constituição, a seg.Jinte redação:

Art. 212 - São órgãos da Justiça do ir!

balho:

1- ••••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA IP17699·9
r CONSTITUINTE MAURICIO FRUET

PLENARIO DA ASSEMBLI:.IA NACIONAL CONSTITUINTE

Tllt".UITI"CAÇ.iO

E~~~'~--:J

tr;1i.~;z;;J
,

A redação atual transformaria o País em um abrigo atna.l
em atos de sequestras pol1t1cos. e outras formas de tet-rcrãsno,

11 - .

III - ••••••••••••••••••••••••••••

Dê-se. à letra c. do inciso IV, do artigo 12, do Projeto de Constituição. a s~

~nte redação:

EMENDA 1P17693-0
i!J CONSTITUINTE MAUarCIO FRUE'

,..,- 'Luaoto/CON!I• .Io/'UICON"''''

PLEN,l!;RIO DA ASSEMBLE:IA Ni'l.CIO'l/AL CONSTITUINTE

rr!~;:--:J.

fui';ã!Y7J

Pará3rafo 11l _ D TriblJnal Sup~r1or do

Trabalho comer-se-é de vinte e sete Ministros, serrfo vinte e un tO~lldm;

e vitalícios, e oito classistas e terco-értos, nomeados pelo Presãde-tte
da Ra;lÚbl1ca.

a) 1Jnzedentre juízes de carreira da

Art. 12 - .

............................................................................
IV - ••••••••••••••••••••••••••••••••

............................- .

Dê-se, ao artigo 428, do Projeto de Ccn1>tltuição. a 5eg.Jlnte redaÇ(ão:

Art. 428 _ O Ministério Público r,!

cerat , de ofícb OJ por determhação do Co."IgressoN3Cicõ'lal, o'> Inotos, S.J"Sc2,

munldades e orçaruaações são oartes legítimas cara ingressar em juízo e" def~

se 003 interesses e direítcs indíg~'a3, ceae-ioc, tarcem, ao M!-listério Pú':Jll
CO reoeret , de :Jfíc!o ou ned a-rte crovocajêo, cere-oê-Ioa extrajuctcratme-ite.

JUSTIFICAÇAO

magistratura do tra'J'31ho,

b) qntro ee-eee ad/oga:ios eatcres de
30 (trinta) a-os e menores de 65 (sessenta e cinco), no eeettvc exercício
da profissão, indicadl)s em lista tríplice org,1nizad3 neta Ordem d03 Adv.2.

gaôls de 8rasil;

c) qcatro dentre remrcs doJ Mini'itérlo

Público do1 Justiça do õrabalho,

d) oito crassrstes Indíceocs pela fOE
ma que a lei dio;puser, cbservsnco-se a paddaje de recresenteçêo entre e.]!

nreçaoos e eaereçaoores,

ParáõJrafo 21l - ••••••••••••••••••••••••

c) é garantido o exercício de quaiquer tr!

balho, af!cia 0I.l profissão, ccsecvadas as condiçães de capacidade que a lei e!.
tabeleça, para a proteção da segurança da saúde ou da liberdade pública.

JUSTIFICAÇAO

consídera-oo-se que a regulamentação da
profissão de Artista e Técnico emEspetáculos de üíveraões (Lei 6.533, õe 24 de
maio de 1.978 e nacreto 82 385, de 05 de outubro de 1.978), foi una conquista
desses trabamaccres após l.JllS. luta de e-aís de un (01) século e que como dire.!,
tos adquiridos não podem ser desconsiderados, justifica-se a redação sugeri
da. Quer-se, coma presente. eserde, fazer justiça a mais de ao.ooo (oitenta
m11) trabalhadores em eecetéceíce de diversões.

A ncese-ite e-e-cá visa co.,tribuir c1.

re o excelente tra'Ja'hJ realfaaco pelos constituintes, na fase. das ccntsszcs
Temáticas, apenas no se-itrdc de sintetizar mais a red3ção de ctrettcs Q'Je jJl
ga'l1Os lnnresclrl\1rve~s para a continuidade hfstérfca d'JS ceves índios bra;llel

N5.

Dê-sei ao 1nc1so IV. do artigo 66, do Projeto de Constituição, a seguinte red:!

<;ão:

EMENDA lP17694·8r CONSTITUINTE MAURICIO FRUET

,..,-__.,.- •• u ...'o'CO~l1do/l~I<O~'loIo

PLEN.ltRIO DtI. ASSEMBL~IA NACIONAL CO~STITUINTE

r='~;;;B:J

fÇJ~:7;,l

a) - •••••••••••••••••••••••••••••••

b) - .

c) - ..

Parágrafo 3!:l _ No Tribunal Supe;:ior do

Trabalho fU"1Ciomrá umaCã:n.1ra de Julga'ne.'1to de Olssídlo cotettvc, conPJ1.
ta de onze M.l.nistros, sendo quatro classistas, observado o revezene-ec

bie:'la1.

JUSTIFICAC~O

EMENDA lPI7700·6r CONSTITUINTE MAURICIO FRUET E'~~~~:J

Ui'~ãLEJ

,..""",,,,,.,,h I
üê-se , ao Darágrafo 21:1. do artigo 424. do Projeto de ConstituIção,

a seguinte redação:

Art. 424 - ••• _••••••••••••••••••

Parágrafo 11l - •• _••••••••••••••

Me:I';a-se a corccstcãc atual co Trlb.!;!.

na1 Sunerior dI) Trabalho a fim de p.?rmitir o aJlllen';o de s las turmas e po.!
sibil1tar a extstêrcda de 00'3. cânera SU:Jar1or de Julga..-entc de O1ssi:1io
Coletivo, cera qual toj.JS os "'_nistras easaerêo, coma s'Jbstituição bJ.~

N\

Art. 66 - •••••••••••••••••••••••••••••••

IV _ organizar e prestar os serviços públ!
cos de predominante interesse local, bemcore a fixação do horário ce funcio"!
mento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços,

~----------.....,'""""..,.,------------,
ExcIuam~se dos parágra fos III e 22 •

. do artigo 52. do Projeto de Constituição. as expressões "na forma

prevista em lei" e "nos termos da lei".

Parág=afo 2!2 _ A educação indíg.!

na será ministrada no nível básico, na língua naterne e na ;:Iort!:!,
guese, assegJradl a preservação da í.dent Idade étnica e clJltural d3S

populações in~l!genas.

JUSTIFICACAO

A presente emenda vfs a contribuir

para o exce.tente trabalho reaUzado aefcs co.nst1tuintes, na fase d3;S
Comissões renãt tcas , apenas no se-rtfda de sintetizar ma í s a redação
de direitos que juig1"11::1s im:nescindívels para a ccnt Inu.í dade histÉ
rica dlls ceves ! ,dios brasileiros

EMENDA lP17697·2
('l CONSTITUINTE MAURICIO FRUET

.~U••,.,••wl.,1,o/.UI••WI,.1,.

PLEN.ltRIO DA ASSEMBLnA NACIONAL CONSTITUINTE

E'~~~u

151j'~'ãLEJ

JUSTIFICACAO

Acreditamos que a f.lxação do horário de

funcionamentooosestabelec!mentos industriais, comerciais e de serviços é "2
téria de específica ccmetêrcía /Iunicipal, e não de ccmetêrcía concorrente da
lk1ião e das Estados. devendo tal atribuição ser explIcita no texto da nossa Lei
Maior.

Tal a razão QUe, a (lQSSO ver, dáeniJasamen

to a esta emenda.

Dê-se, ao artlgJ 218, cb Projeto de Ccnstltuição, a segJinte redação:

COl4STITUINTE MAURICIO FRUET

EMENDA IPI769S-6
1P CONSTITUINTE MAURICIO FRUET

"'~r.r------ .~IM•• ,o/co~,'do/luICol/'nIo
PLENaRID DA ASSEMBLI:.IA NACIONAL CONSTITUINTE

E;~';;--:J

fÇ/~''-!EJ

JUSTlfICAcno

0$ dispositivos em questão asseg,!:!
ram aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios participação
no resultado da exploração econômica e do aproveitamento de todos
os recursos naturais, renováveis ou não renováveis, assim como dos
recursos minerais do subsolo. e do resultado da exploração econÉ.
mica da plataforma continental, assim como do mar territorial e p!
trimonial, para as Unidades Federadas e Municipalidades litorâneas

EMENDA lP17701-4
r

.~IM._'U~,.d.,... I.O~'"IIo --'-_

PLEN.ltQ;IQ DA ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINl'E

E'~~~'CJ

(Çj~~7ã7]

Art. 218 _ ccrcete e JJstiça da T:ta'J~

lho co"lCiliar e julgar os otssrotcs indiviÓJats e coletivos entre trabEllh!
dores e e-creçaorres, sem exceção, Irctustve as ccntrcvéraías oriundas da
relaçi!l'J de trabalho não SU~::Irdinad::l, das reJidàs por legislação espedal,
GJ q.Je decorram do cttJlJrlmen';o de suas próprias decisões.

Sugere-se a seguinte reeaçêc ao artigo 389:

Art. 383' _ Compete ao Poder Púb1l

co promover, difundir, aPJiar e protegl1r o patrimõ"io clJltural br!
sUeiro através de dgUã,cia, inventário siste"ático, registro,
tomba"en';o, aquisição, desapropriação e ou';ras formas d~ ide,bf!

ca;ão e controle.

Parágrafo 1Q _ Serão criados co:!

selhos rep:esentattvos da socied3;de civil para respai::lar o pod,!r
público na i:lentificação e proteção dJ patrimõ,io cultural.

Trata-se de disposições

vefs I e que dispensam regulamento por lei.

EMENDA IP17698-1
tJ CONSTITUINTE MAURICIO FRU'~;'

auto-apl1c~

E';~~~:J

tJ?j"ô"ã;"â7]
EMENDA lPI7702·2r CONSTITUINTE MAURICIO FRUET E;~~~:J

1§!';ãLã7l

parágrafO 21l _ Replta-s':! o pará~r!.

fo único do projeto.

JUSTIFICAcno

Da forma como está redigido o pr~

jeto, os conselhos D3:iSam a se;: um3 restrição a comp:ltélcia do P~

der Pút!Uco na proteção dos bens do P3trimonio CIJltural. PO:-outro
lad::l, é essen:ial que sejam criados conselhos de ide,trflcação e.

proteção destes bens.

De-se. ao parágrafo ,~. do artigo 273. do Projeto Constitucional. a seguinte ret1a
~: -

Art. 273 - ••••••••••••••••••••••••••••••

Parágrafo 1!il - D imposto, de Que trata o

item I, será progressivo no tempo QI.Iando incidir sobre área urba"lasubutilizada ou
não utilizada na conformidade do interesse do desenvolvime"to urba,o. expresso nos
planos urbanísticos ou de des~volvimento urbano, de forma a assegurar o cumor.!

menta da função social da propriedade.

EJ.ENJA H:OIFICATlVA

TITlLO IX _ CAPtru..o lU

MTIOO 390 _ P~O 1Q

SUgere-se e ~te redação para o citado.disposItivo:

Parág-:afo 1Q - Os be.,s dopatrimónio c-.Jl
tural CIJ1'Clre'l'l função social pela só declaraçã:J, restringindJ, por isso, o d.!

relto 00 p"opriedad~



1854 • Assembléia NadonaI Constituiflte.

nITD/oItIlf"IC.o<;1e -.,

JUSTIF~CAÇAD

o Q1Je se deseja ga:a'"l';lr é q,J5! o bem de
património cultlral esteja cOlIOreendido na fun;ão social, indepelde'ltemente de
seu uso, pelo slrroles fato ee ser bem cultural.

res avulsos, qJe é exercida mediante intermediação de seus sindicatos, que os
contratam comas esoreses tomadoras.

EsPeramosque os nobres pares desta casa
aquiesçam a nossa proposição, fazendo justiça para cem esses hunUdes trabalh~

dores r:,Je buscen no exercício profissional o necessário ao próprio sustento e

de suas famílias.

EMENDA lP17709·0
fl CO"SõITUINTE MAURICIO F~UET
r.r .~ld.,Q/...... lle/llllte"'lllo

PLENARIO DA AS5EMBLêIA NACIONAL CONSTITUINTE

pr;:;;;~

crni~~7ã7J

Oeve ser provada a irrpossibll1dQde do pa9.!

mento, pois que da forma comoestá redigida a a1!nea abre-se a possibilidade do

uso ebostvc dos servtçcs PÚblicos.

JUSTIFICACAO

g) una vez ccmroveda a absoluta incapac:!
dada de pagamento, ning,Jém POderá ser privado dos serviços PÚblicos de água,

esgotos e energia elétrica.

Dê-se, à ~ínea "g", do inciso I, do artigo 12, do Projeto de Constituição, a~

gJinte~o:

er';~~CJ

51~~7ã7J

Dê-se, ao inciso rr , do artigo 233, do Projeto de Constituição, a setJJinte r~
ção:

EMENDA lP17706-5 m~ ---,

(:J CONSTITUINTE MAURICIO FRUET

Fr-----..."""'''·''''~------,

pr=;~~~~

fui'~;;y;]

Sugere-se a modificação para:

EHc,I1UR MUDIFICATIVA

UlULO II - CAPITULO I

ARTIGO 12,. INCISO III, LETRA I

r;r----------...N'~"".",.~---------_____,

EMENDA lP17703-1
['J CONSTITUINTE-MAURICIO FRUET

F

1) O Poder Público implementarâ
Dolít tcee destinadas a prevenir, detec tar e superar a deficlé.,2
cIa.

Art. 233 - •••••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICAÇAO

Não basta eae-ras prevenir I

detectar e superar a def'LcIê-tc La,

II - promover. a ação civil pública para a

proteção do patximõnio público e social, dos dnteresses difusos e coletivos, "2
tadamente os relacionados cemo meio-ambiente, devendo, inclusive, orcccver- a
ação par resccnsebí.rtoede criminal DOr dana aeote-rtet , dos direitos do co.'1sum.!.
dor, das direitos i"ldisPQníveis e das situações jurídicas de interesse geral ou

para coibir abuso da autoridade ou do poder eccnênícc,

EMENDA lP17710-3
(l CO"STHUI"'E M'URI~lO-;~;;T

t: PLEN.ARIO DA ASSE~~~~i~~~~~i~~~~I~ONSTITUINTE
=- TUT(l/~UIf".. ~~
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EMENDA lP17704-9
tJ COttSTITUINTE MAURICIO FRU~~·

EMENDA HOO!nCATIVA

TITUl.O II - CAPITULO 1

ARTIGO 12, INCISO rrr, LETRA J

pr=P;;03~

fTIYI';ãfY?J

.JUSTIFICAçno

São tantas as agressões ao meio ambie'lte,
em nosso Pais, ~e nossos recursos naturais estão, rapidamente, se exeurmcc e
a poluição atinge, inclistlntame"te, as águas, o solô e o ar, orocorcíc-wcc um
panoramaverdeoeírene-ite aoocalfcttcc e destruindo o eQUilíbrio eccjcqíco, com

séria ameaça à sobrevívêncfa de Quaisquer formas de vida.

usuatne-ite, as agressões ao meio ambiente

são provocadas pela cobiça nsrane, seja através de indivíduos, seja par inte~

dio de emresas,

tê-se, ao ireiso X, do artig::J 54, â::l Projeto de ConstituiçOO, aseg.d.nteredação:

Art. 54 - ••••••••••••••••••••••••••••••••

x - estabelecer políticas gerais e set,B.

fiais. bemcomo elaborar e executar planos nacib.'''lais e regionais de orde-ieção
do território e de desenvolvimento ec:onémico e social.

JUSTIF'ICAÇll.O

Sugere-se B modificação para:

j) a lei disporá sobre a respons.!
bl11dade civil e criminsl ceuae.ies que ctr-reor ram para o s ..rrgirne!l
to ce deficiêncta em razã:., errt re outras, de atendimento néo ico
-hospitalar, ectdente de trânsito e de trabalho.

Nesse contexto, é fundamental que o Mini~

térl0 Público haja efetivamente, promovendo a ação civil pÚblica e a ação de
responsabilidade criminal por dano arrbiental.

Tal é o anelo desta emendaque, esperamos,

há de merecer ecojhlne'rtc

Deve ser acrescentada a expressão "de or~

nação do territõrio", que vema COClPletar o sentido originalmente pretendido~

te lnciso

EMENDA lP17707·3
['J CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO

JUSTIFICAÇ~O

Existe'1l muitos casos Imcunas e sem
reparaçãJ civil de cerfcrêncâas surgidas em r aaêa da aten:llmento
médtco-hosoltalar e acfde-ttes de trã'slto e tratlalho, que ceve-a

ser dlreta e eficazmente cuní.dcs l!J PCENARIO

.Ud."/CC""I1~/.~.ec",..l~ -,

rr?~'~~~;;;
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EMENDA lPl7711.1-..... -,J r.r'=~
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EMENDA lP17705·7 '"N. ---,
tJ CONSTITUINTE MAURICIO FRUET fITY~;;~

fITE/~8787J

=- nn~/... """''''õle _

EMENDA ADITIVA _ ONDE COUBER_ 4 ~ L I <:Lo ca.-p--/~ 7f, d..::,

A'~7L

'''Art. • - Juntamente com eleição do Presidente da Rep,Q

blica, Governador de Estado e Prefeito Municipal, dev!:.
rãc ser escolhidos os seus respectivos ví.ces- Preside.!!.
te, Governador e Prefeito pejo voto dlreto e secreto

de conformidade com a Lei

Acrescente-se, ec Irctsc lU, â::l parágrafo 112., do artigo 68, â::l Projeto de Const.!.

tuiçâo, os segtlntes teYJlOs:

Art. 68 - •••••••••••••••••••••••••••••••

............................................................................
III - ••• sem prejuízo do direito de ação,

essepcrecc ao cidadão, através da via processual própria I para a garantia da ef,!

tiva prestação dos serviços públicos runicipals

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICAÇAD

Art. 13 - ••••••••••••••••••••••••••••

xxv _ Proibição das atividades de interme

diação renmereoa da mão-da-obra permanente, terrtlorária ou sazo'la!.r -aínde que n;;:
diante locação, salvo CfJantoaos trabalhadores avulsos que exercem suas ativid,!

des através de suas entidades sindicais.

Consldera",os ee tal importância a segunda pessoa de
qualquer um dos t eês- I'landatários eleitos dlretament~ pelo povo,
que achamos ser necessário' que os mesmos também sejam eleitos '
pelo voto p'opular e direto, e não um simples ceãdat âr í c oaque 
le Que disput~a o cargo princl.pal

-+- A presente emendavisa assegurar aos cid,!

tjãos o direito de proteger os seus-interesses, quando lesados pela falta ou iu.!
g..lar prestação dos serviços PÚblicos lfU\icipais.

JUSTIFICAÇAO

A presente emenda visa respaldar e manter

inalterados, senão melhorados, direitos erececentere-ne adquiridos por umacat~
garia profissionai que hoje, constituída de forma organizada, reúne mais de tr~

zentos mil trabalhadores, agruPados nas respectivas entidades sindicais que os

coordenam: trata-se dos Trabalhadores Avulsos.

EMENDA lPp708·1 _ ..... ---,
l: CONSTITUINTE MAURICIO FRUET

r.r .~......~/ee..I...~/IUU."'lIlo

PlEN.ARIO DA A55EMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE
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EMENDA lP17712.0 •
(l CO<STITUINTE IWJUCIO fRlET-"'.. -----------" er;;;oo~

(l FWWUO DA ASSEH:l.EI~~::;;::l=;;IN1E J fui;J87l
r.r----------l•• T~/.ItITI.IC.çl~ --,

tê-se, aoartif)J73, do Projeto de Cmstituição, a segJinte redação:

Diversas e inconfundíveis são as denn,!

r;i5es QJanto ao avulso, que fuginóo ao enquadramento ce empregadoe fora da alç,!
da de autónomo, els QUe no llrimelro caso não ocorre a efetiva oema-iêncía na e.!!!
presa, assim como no último, o mesmo exerce subordinação de quem o contrata, as
diversas leis que os legislam convergem ao princípio fundamental da sua existé!l

ela, confortne Decreto 63.912166j BO.2711nj 66.819168; Portaria 3.107 etc, til!!!.

bém a 0.5. FGTSIPOS-02I7B. item 43.

Estes profissionais estão eemre vincul!

dos à respectiva entidade slndical, aflm de qJe estas, ~o flgu:ra:ndo fins lucr!

tlvos (Q..T, art. 564), exerçam coordenação i'ltermediâria entre estes e os trab~

lhadores, afastando-as da coooelição de vinculo enPregatlcio, e, por fim, ate!:!.
dendo às diversas requisitantes a necessidade provis6ri~ elou permanente na ore.!

tação de serviços através de AcordosColetivos de Trabaltlo, consoante ditames do
capo IIl,Titulo VI _ DAS ct::JrNENr;OES ro..ETIVAS DE lRABAl.IiO, da vigente CLT.

AssIm, ver1fIearos que O texto legal em

exMle. ao oroibir as atividades de intermediação de mão-dewobra, ainda que por
locaçllo, ntto teve a intenç'llo de proibir, taroém, a mão-de-obra dos trabalha~

tê-se, ao caJ).Jt do artigo 435, 00 Projeto de Ccnstituição, a redação llJe se ~

g.e, SUJrimindo-se o seu parágrafo liüco:

Art. 435 _ As Assembléia Legislativas, com

POderes constituintes, terão prazo de seis meses para adaptar as Co."lStituições
dos Estados a esta Constituição. mediante aprovação po~ maioria absoluta, em
dois turnos de discussão e votação. As câmaras t-kJnic~pais, na legislatura que
se iniciará emja-eírc de 1 989, elaborarão as respectivas Constitul.ções Mu:!,
cínaís até O mês de outubro do mesmo exercício, mediante enrovaçãc, por dois

terços de seus membros, emdois turnos de discussão e votação.

JUSTIFICAÇAO

A emenda visa COlIlatlbiHzar O texto das

DlsPOsIções rranslt6rlas cem dlsposlção QUe preconizamos em emenda apartada,
QUE! temPOrproPósito substituir, do texto original, as "leis orgá'1icas llI.tnic!

pais" DOr "Co."lSUtuiçõesM.Jnicipais".

Art. 73 - Os Estados poderão, mediante
lei carplementar, estabelecer ~giões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e
Microrreglões, constituídas por agxwame.'1to de Il"A.J1ÚclPlos llmItrofes, para lnte

grar a organização, o planejamento, a Drogramaçãoe a execução de funções PÚbii
cas de interesse metropolitano, da aglomeração urbana OU m1crorregional, aten
deMo aos princípIos da integração espacial e setorial. -

ParágraFo 111 _ Cada Regill'o Hetropol1ta
na, Agl~o urce-e ou Microrregião terá U'Jl Conselho MetropoUtano, da AgI;

meração urbáDa OU MicxOI'seglonal •••

Parágrafo 211 - ••• de funções pÚblicas de
interesse metroPollta'lo, da aglomeração urbana ou mlcrorregional.

JUSTIFICAÇAO

Os acréscilOOs sugeridas ao artigo visam
dar_lhe coerência reclacional. Daí a razão da presente emenda.
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"Art. 344 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"EMENDA HODlFlCATIVA
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Art. 478 - Os fUl"lcionários públicos civis

ou mIlltares que ingre'ssaram no serviço PúbHco até 23 de janeiro de 1.967 e 15
de dezenbro de 1.965, respectivame.,te, ao serem transferidos para a inatividade
oú que nela se encontrem. terão assegurados os direitÇls e vantagens previstos na
legislação vige.,te àquelas datas. No caso de militar, os mesmos serão promovidos
ao grau hierárquico imediatamente superior, COO1 prove.,tos integrais desse último
posto ou graduação, desde que tenha completado, no mInlmo, 3D (trinta) a.,os de

serviço.

ções brasileiras, teve CCJllO fundamento a necessidade de democratizar o poder

Pt:bllco, inclusive pela sua instalação em região refatrvenente equidista.,te
às diversas unidades da Federação. Alémensao, tinha-se, em'lista, a jnt~

riorização do País, entes excessivamente. corce-itradc na faixa Lttorênea

Apesar da transferência ser um ill'(lositivo
da Carta Co'lStltuc!O'1al, que ora se redige, e una providencia que se torna
inadiável. pelo atraso co:nque é assU'l1ida,propõe-se prazo de dez 80.,05 para qi.1C

a neva Capital se ctrlsollde, tendo em vista a d1f!cil situação financeira da
União e o risco de U'I1a tra"sferé."cia afoita de 157 6rgãos federais para una
cidade em prazo llUito curto

Foi lJlIB idéia que e-cc-urce enormes resis
têocíee, mas a sua CQ:"\S\lbstarciação, durante o Go'Jemo JuscelinO KubitSchek:

E!llOOlgou a teçêc. I.,explicavelme.,te, entrete-rtc, apenas lJlI8 parte do ccver
no Federal foi tra"sferida para a Cidade de Brasília. Na an!=iga Capital, -;;
Rio de caneíro, ficaram lnnorta.,tes órgãos da adnin!straç~o dirpta e a maio

tia das e,.,tidades estetats, oerraaeroc, no conjunto, nada menos que 157 ó;
g~os do Governo reoerar, incluídos ace-ies os que. Pelos seus objetivos, nã;
teriam, necessariame"lte, que ali estar instalados.

A retirada da promoção imediata, ao pass!

rem para a inatividade, trouxe a esses servidOres grandes prejuízos sociais,
pois são discriminados na convivência comseus ex-colegas que, com prerrogat.!
'Ias e direitos iguais, passaram a outro nível hierárquico depois de transfer.!
dos para a reserva ou reformado. Verifiéa-se que o Poder Judiciário reconhece
o direito a essas prOODçõcs. Essas prCllllClç"l:\es não acarretam aunentodedespesa,
pois os servidores a serem beneficiados já percebem, na inatividade,os proven

tosdo posto ou graduação sUPerior ao que possuíam no serviço ativo e os que'ai;
da se encontram ematividade é norma legal terem esse be..,ef!cio, ao passarem p!.

ra a reserva ou serem reformados.

Por outro lado, tem permitido o argunento
equivocado da deoendbcia do Distrito Federal comrelação aos cofres da uruêo,
Com efeito, a Capital tem o sétimo maior nível de depe"ldéncia financeira, sE.
ee-rte suoerado pelos estados do Maranhl:in. Piauí, Acre, Ro:u:lonia. Mato Grosso
e Mato Grosso do Sul. Este argute"lto, freque:'1teme'1te utilIzado oare !n:ped!r
a COllQUista da eutoncnía política pelos brasiHenses, é fruto de umterrível

círculo vicioso A falta de euto-oaía política lWta a capacidade dos brasi
llenses de articular a :rei'Jir.di~ação da consolidação da capital. A não co-isc
lidação in:plica em absurda evasão de recursos Esta evasão ccesrc-a a depe:;
cêrcre, per sua vez, ar~.,to para a falta de eutoroaía. -

A nova ccnnai faltou iniciatlva e força
oolítica para re!vindIcar a cOl1tlleme..,tação da transferência, una vez que foi
mantida sem qualquer ttoc de represe..,taçi!o política nos anos iniciais da sua
vida, situação incorporada ao texto constltUC!o."I8l de 1.967.

can isso. a permanêl"lcia de substancial par
te da adnlnistração pública federal no Rio de Janeiro so cO'"lSolidou, a conto
de e,.,Udades criadas pela lhi~o após a inauguração da nova Capitai serem aí

instaladas E o caso da N..O.E8RAS e suas subsidiárias e é tanbém o caso da
ITAlPU BIMCICX>tAL. Para a primeira, ainda poderia haver o argunento da pro
ximidade de Angra dos Reis, lII18 verdade parcial, já que nada indica queopr~

grama ruelear brasileiro deva se restringir àquela região, ainda mais que cem
pos de extração de Inscros estão localizados no Ceará. Mas, o caso de lTllZÃi

é sig'Úflcativo. A Jccettaar-se fora de Brasília. ne.'"lI1lJ1la explicação permiti
ria e-ite-cer que se situasse fora do Parané, -

Sensíveis ao reclamo de milhareS de serv!

dores mIIltares que tinham assegtlrado o direito à promoção imediata ao passarem
para inatividade, inclusi'Je os que serviram emzona de guerra, cabe-nos, no d~

Sell'CJenho de mandato poeular, restabelecer a esses servidOres direitoS anterio!.
mente consagrados na lei n>l 2.370, de 09 de dezerrbro de 1.954 e leIs especiaIs
nll 288, de 08 de junho de 1.948, 616 de 02 de fevereiro de 1.949, 1.1.56, de 12
j~lho de 1 950 e 1.267 de 09 de dezeooro de 1.950, cuja revogação causou-lhes

grave injustiça.

A manutenç~o desses órgãos no Rio de Ja
neiro tem sido objeto de e-ornes despesas para a UnIão que, desde a inaugur;
ção da nova Capital, orettcenente mantéll a ocnte aérea Brasília_Rio, afora
as despesas de acemodação dos seus funcionários emco..'atente cesrocaae-tc,

.1USTIFICAÇAD

A transrerê-cãa dos órgãos para aresr.ua,
é fácil prever, reativaria o seu setor de construção c::iv!l, recriando-se mer

cado de trabalho já t.radícfcnal na CaPital Alémdisso, atraindo para a Cap!
tal gra"'lde leva de servidores públicos, geraria empregos indiretos, coornat~

tal ~liaçl:io da receita do Distrito Federal e fome'lto à instalação de indú-;
trias não só na Capital, mas em toda a região Centro Oeste. O reflexo medi;
to previsível é também a redinamIzação das ecc-ontes de estados da Região ce:;
tro oeste, do Nordeste e do Norte brasileiros. -

l •• nOu'."lC&<; ••------------,

Slbstltua-se ao texto constlb..clonal, na parte concernenleàsdlsposiÇÕêS trans!.
t6rias:

Coma lei nôl4.902. de 16 de dezellbro de

1.965. nuna época de anormalidade democrática, esses direitos foram revogados,

prejudicando milhares de servidores militares que tinham por certo e de direito
a referida promoção Com a Emenda Constitucionai nôl 26, de 27 de novembro de

1.985, fez-se justiça aos militares anistiados, propomos que essa mesma just!

ça aos militares que na época tinham por certo esse direito.

PLENP.RIO nA. A.SSEMBLEIA. N"'CIONAl CONS1'I'TUINTE

EMENDA lP17719-7
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Ora, tendo o projeto rooncionado express!

mente os direitos assegurados aos trabalhadOres urbanoS e rurais e, logo a s~

gJir, estendendo-os aos domésticos, sl1enciando quanto aos avulsos, não parece h!
ver d6vida de que a mais correta forma de interpretaçlio cgnduz ao e.,te'"ldlme.,to de

CfJe estas estão ao desabrigo dos preceitos constitucionais em enfoque.

Os! a necessidade de colocá-los tarrtlém ao

abrigo das normas pertinentes, o que se objetiva medi~nte adição ao d.i,sposto or.!

gInarlamente no artigo 14 do Projeto.

Está-se, deste modo, fazendo justiça come~

sas laboriosas categorias profissionais e contribuindo para mais perfe~ta abra!!,

géncia da norma constitucional.

d) sobre prol/entos de aposentadoria e

E que o coooeratlvismo, em nosso PaIs,

deve ser incentivado, como fóI'lll.lla eficiente de eurentc da produtividade agrE.

pecuária, comotem a experiência, demonstrado à sociedade.

JUSTIFICAC,"O

e) sobre o ato cooperativo, assim consi

derado aquele praticado entre o associado e a cooperativa ou entre cooperatl
'Ias associadas, na realdzeçãc de serviços, operações ou atividades que cOl1stl
tuam o objeto sociai -

O artigo 13 erunera os direitos sociais

dos trabalhaaores urba"os e rurais E o artigo 14, emsua redação "originai, man

da aplicar aos domésticos os direitos que especiflca.

Nada foi referido quanto aos trabalhado

res avulsos que~uas diversas modalidades, são mais de 300.000 em todo o te!.

ritórlo nacional.

b} sobre patriltiJnl0 ou renda, se a lei
correspondente não houver sido PUblicada antes do início do período emque occr
rerem os elementos de fato nela indicados COOlO cOlJtll)nentes 00 fato gerador -;

determinantes da base de cálculoj

Projeto

Trata-se de ·corrlçlr lamentável omlssão do

A idéia da tr8o.,sferél"lCia da Caoital do
País, já preconizada pelos Inco.,fidentes e reiterada pelas diversas CO.,stitu!

ceneões,

JUSTIFICAC,"O

Entretanto, a tributação sobre atos coE.

reratfvos, COlOO vemocorrendo etuatse-ite, configura un autêntico desestfrrulo ao
cooperativismo, onerando excessivamente as ettvtoaoes econômicas desenvolvidas
pelos associados das sociedades cccceratjvas, além cas operações efetivadas e~

tre cooperativas associadas.

Art. - O poder Executivo tomará tocJas
8S providências de forma a gara.,Ur QlJe os órgãos da ackninistração direta de
átrblto nacio.,al, assim corno as sedes das elI'CJresas publicas, SOciedades de

ecorollia mista, autarquias e fundações vinculadas à União, cuja área de atua
!tão não se restrinja a \.1118 Ú"lica Unidade da Federação, funcio.,arão na caPI
tal da Repúbl1c<l, para o que fica estIoulado o prazo de dez anos a partir d7;
prtll1l1gação desta Constituição. I

Assim, tarrbém, quanto a alínea "e" sug~

rida, é fundamental que o novo texto constitucional proíba expressamente, que

a União, os Estadas, o Distrito Federal e os "lJnic!pios cobrem tributos sobre

os atos cooperativos em geral.

Tais as razões que dão suPorte a esta

emendaque, esperamos, sereceré açrovaçãc,

Art. 14 _ Alémde outros que visem a m~

lhoria de sua condição social, são assegurados aos trabalhadores domésticos, os
direitos pra:istos nos ítens 1", VI, IX. X. XII, XVI. XVIII, XIX, XXIII e XXVII
do artigo « bemcomoa integração à previdência social e aviso prévio de desp~

dida, cu equivalente em dinheiro, e aos trabalhadores avulsos os direitos previs
tos no"s ítens lI, III, IV, V, VIII, IX. X. XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX~
XXI, XXIII, XXIV, ~ e XXX do mesmo artigo e integração na previdê.,cia social.

JUSTIFICAÇ,"O

111 - •••••••••••••••••••••••••••••••••

A grande maioria dos trabal~ores br~

srteirce está vinculada, exclUsivamente, à Previdencla Social oo Estado. ~
00 aoosentaro, passam a receber proventos notoriamente in'feriores ao mo"lta"lte
dos vencimentos que nerceberren se em atividade estivessem. Onerá-los mais al!!,

da ccna carga tributária é, no m!nifOO, injusto.

nl •••,./c.wl..l.'"~I....,llo,-------,

Dê-se. ao artigo 14. 00 Projeto de Ccnstltuição. a seg.rl.nte redação:
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Art. 264 - ••••••••••••••••••••••••••••

'llf.f,~n"IC&''''-----_-__-~

.~I.l.""c.wl'"l.""'C.,,,"1.- ~

PLEN.(RIO

ConstuU1.nte HtLIO ROSAS

CCl6TITUIWEIti.IO ROSAS

Dé-se, li. alínea nbn, 00 inciso III, da artigo 264, cb Projeto de ConStituiÇão,
B seguinte redaç&:l; ae:t"eSCel"ltando-se as alíneas -d" e -e- ao respectivo inc!.
$O, na fOI'llla ~ se seg.e:

Tlu.f.unlrlC.c... ~

Inclua-se o segU1.nte parágrafo ún1.co ao art. 344 do Pr.Q.
jeto de Const1tuição:

Ta1s SUgestões, entre outras, foram oferec1.das pelo Con
_ elho Estadual do Idoso de são Paulo, na cond1.ção de órgão de defesa

dos d1reitos da pessoa ~dosa.

Ao ea têr-i e estã fora de lugar. vez que

trata de SERVIDORES PUBLICOS e cornplementa dlSPOSltlVO

jã existente nesta 'Ultima Seção

~;arágt'afo únJ.co. O Poder Pú'bl1co 1.mplant~rá;-a ni

~vel fed'eral, estadual e mun1.cipal, programas
eSpeC1.a1S de atend1mento méd1co, pS1.cológ1.cO e SOC181 aó
idoso, em caráter pr1oJ:"J.tár1.o."

Art. 423 - são desobrJ.gados do pagamento da

tar1fa de transporte colet1VO de passage:Lros urbanos (ôn1
,bus, metrôs e trens) os c1dadãos bras1le1ros em J.dade sy
per10r a sessenta anos."

JusTIFICAÇto

Os problemas v1v1dos pelos J.dosos no BrasJ.I são da ma10r
gravidade e merecem o apo10 1ntegral de cada homem púb11CO, para que,
110 ating~r a sen111dade, o homem não at1nja, conCOm1tantemente, a 1da
de da desl.lusão, da t't'~st('za f!l da õesespeiren;a. -

Dê-se aos arts. 422 e 423 do ProJeto de Const:1.tuJ-ção da
cceussêe de saseemetueecêc, a redação seeoanee ,

"Art. -422 - O Estado e a Sociedade f:.êm o de
ver de amparar as pessoas 1dosas, medaence polí:t:Lcas e
programas que assegurem part1c1pação na comuna.dade , de

fendam sua saúde e bem-estar, preferenc1almente em seus
própr~os lares, v1ab:LI~zando o conviv1o e a part1.c1pação
em at1v1.dades ecméeeaces e turí:st1.caS, e arnpeçem d1.scr:L
m:Lnaçào de qualquer natureza.

-Parágrafo 001CO w Ressalvando o dr s pcs tc no

inciso VI deste artlgo. 'ê "Vedada a vrncul açêc

ou equiparação de qualquer natureza para efel
to de remuneração \:lo pessoal do ser-vr ço pÜbl1.

co" •

cenvertj -se o er-t , 299 em Parãgrafo llnt co do art. 86.
com a segu, nte redação

Realmente, as asp:l.:rações e os reclamos d';;sse J..lllportante
segmento populac10nal são justos e de ·J.negável sJ..gn1.fJ.cado SOCJ.al,

da! ti necessl.dade de que sejam alçados à cond1.ção de prJ..orJ,dade

entre as ações de saúde a cargo do S1tema tlnJ.co de Saúde que se.
ãeseJa 1mplantar.

Const~tu1 a presente emenda algumas das re1v1.nd~cações

dos 1dosos, em sua luta na conqul.sta de melhores cond1ções de v~da.

JUSTIFICAÇXO

EXlSte disposltivo correlato. na tons t r
tuição em vlgor (art 98,- Parágrafo Ilni cc}, exatament;
na parte que cu t da dos s er-yi dcr-es 'pübllcos.

JUSTIFICAt'1I0

O conteúdo da anexa Emenda ao Projeto de const1tu1Ção tem
a vantagem manJ.festa de, efet1.valllente, expressar as aspJ.rações

os desejos dos próp't'10s 1dosos, os quaJ..s, rem1dos no conselho E,!à

tadual dos Idosos de são Paulo, consol1daram, em documentos d1.st1.n
tos, as pr1nC1.pa1S re1v1ndJ.cações que gostarJ..am fossem J.ncorpora
~s~no~~~. -

~ TUT."17I1"IC....b-----------
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1856' •.Assembléia Nacional Con$tlcij'nte,.

Em face das ra~ões expostas e considerando
o momento sccíeí ,e político q.Je se processa no paí~, pedimos aos senhores. par

lamentares seja a medlda acolhida, pois, ao ensejo da elaboração da nova C~rt;
Hag'la, julga'llOs ser oportuna a ocasião para corrigir essa injustiça; injustiça
llr(losta a milhares de servidores militares, que hoje vêer-ae frustrados, após

tantos anos de serviço prestados, as suas resoectfvas Forças, viram seus dire!
tos revogados. li. esperança emvê-Ics restaurados, crêem, oecercerã, exclusiv:!
sente, do gesto de elevada boa vontade e do espírito de justiça de que são DOS
eutoores os Senhores CO"lSt1tuintes. ......., r-

pê-se ao artigo 476. do Projeto de CoosUtuição, a segrlnte redação:

r~,;;~~~

l5!i'~BLEl
UU./~u""lUÇle ~

"Ao ex-ccmatente, civil ou militar, da S~

gunda Guerra Io'undlal, q.Je tema participado efetivamente l!mcoereçõee bélicas da

Força Expedicionária Brasileira, da Marinha de Guerra, da Força Aérea Brasile.!.
re, da Marinha Merca.,te ou aooeles que cceorcvaderente tenham prestado serviço
de segurança ou vigilância do litoral ou ilhas oceânicas, são assegurados os s~

g.Jintes direitos:

EMENDA lP17721-9
l!J CONSTITUINTE MAURICIO~~;

VIII - preserveçêc e ~l1açillo da funç~o

preccaínenteeente cultural dQ,s meIos de conofceçêc social, resguer~endo e sua

condiç~o de fator educacional e seu uso deflVJCrético;
JE=
-:f!IL-- essegorer a uso da censure cetno f.!

tor de preserveçêc do sociel, de cultura e dê educeç~o do povo br2sileiro;

X _ Intercênotc cultural, interno e exteE

IV - •••

VII _ preserveçãc e desenvolvimento do

ldiOlllê oficial emSUêS raizes, bem COlOO des l!ngues indígenas e dos distintos

fale:tes bresileiros;

V; •..

VI - o,.

rr;:~~~~

flIfi'~'ãmJ
TUTO"Ulfl,U:Açl0

EMENDA lP17720·1
t' CONSTITUINTE MAURICIO FRUET

Dê-se, ecs seguintes artigos do Projeto
de Const!tu.iç~o. e seguinte receçêce

Art. 371 - A edJc2Ç~O, direito de cede

un, é dever do Estedo, ccretrturnec-se prioridede ~xiJne nos "Plenos de Metes"
do Executivo rederaj , Este!Í.Jel e M.nicipel.

perágrafo Ú"11co - A educeç~o será pr0CJ!2
vida, Ircentfvede e gerentid2' pelo aeteoc, CO/'l a coleboreç~o de femil1e e de

coounidade, vrseroc ec pleno desenvolvimento de pessce e ao cceorceussc do En
sino can os princIpios de- llberdê'de, de cescceecre, do bem COOUll e do repúdi~
e todes as formes de preconceito e de discrimineç~o.

Art. m - O dever do Estado com o ensi
no público eretrver-ee-é mediante e garantia de. -

1 - ensino funcJ&nenl:el, de pré-escojer- e

81 série, obrigatório e gratuito, cem duraç~o mínima de nove anos, e pertir dos
seis eroa de idade, permit1de e matricule e pertfr dos cinco anos, extensivo
aos que e este ~o tiverem acesse na Idade próPriej

II - extensão do ensino obrigetorio e gr~

tuito,

III :. atendimento pedagógico pera crie,!!
çes até cinco enos;

IV - atendimento especíat.tzeoc e gretu!
to ecs pcrteoores de deficiências e aos scperoctecos, em todos os níveis de e,!!
sino, gerentld2' e essístêncíe e o ecorpenh2'lMnto escecraitzeocs,

V - •••

VI - •••

VII - auxIlio suplementer ao ensino públi
CO f~ntel, etravés de progremes de meteria! did.?tico~escolar, transporte:
el1mef1teç~o, essistêncie médico-odontológica, farmecêJ.stica e psicológice

Art. }86 - ••

perégrefo 10 _ O Estado estlmularâ e pr~

verá e crlaç~o e aprimorelllcf1to de tecnologias pare rebrtceçêc nacionel de equ!
nseentce, instrunentos e inslfllOs recessérfcs e produr;~o culturêl do peIs

Parégrafo 2"' - ...

Art. 388 - Constituem patrimônio cult,!:!.
ral breanerrc os bens de natureza meterial e lmeterlí?l, toeeoos individuelme,!!
te ou emconjunto, portedcres de rererêncte às identidades, e eçêo e e memória
dos diferentes grupos e cresses formadoras dto sccteeeee bresrretres, aí incluI
das es formê'S de expressão, os modos de fazer e de viver; es criações clentIf!

ces, artísticas e tecnológicas; as obres. objetos, docl.mentos,edificações, cO!!
jlJ"ltos urbanos e sítios de valor histórico, peisegIstico, eeersttcc, arqueaI§.

gico, ecológico e científico.

Perégrafo único _ O Estado protegerá, em

sue integridêde e desenvolvimento, o patrirrônio ecológico e meteriel, o pe-tr!
mônio e es lllõinifesteções de culture popular, das cultures indIgenes, das de
origem errrcere e dos vários grupos imigrantes que participam do processo civ!

lizat6rio brasileiro.

Art. 389 _ Co:rpete ec Poder Público, re~

paldado por Conselhos reoresentettvcs da sociedade civil, promover e epcrer o
oeserwctvíeertc e e prctecêc do p;;>trimônio ecológico e meterrej , do patrimônio
cultural bresileiro, etrevés de Inventérdc etstenétãcc, registro, vigilêncie,

tcrnbamento, desecroprteçêo, aquisir;~o e de outras formas de eceuterenento e pr~
serveçêc, assim cctc de sue valorb:aç~o e otrusêo,

Pêrégrefo única _ A uni~o, OS EStêdos,

o Distrito receret e os JotJnicipios dest1nar~o eroeteente recursos orçeaentértcs
pare e proteç~o e difusillo do pêtrirnânio eco16gico e materiel, do patrimônio

culturel, assegurando prioritêriemente:

_ aproveitamento no serviço cúbllco, sem a ex1gêrcia de concurso.

CO'lI estabilidade;

t [ _ aposentadoria integral aos vinte e cinco anos de serviço pÚblico

ou privado;

111 _ assistência médica, hospitalar e educacional gratuita, extensiva

aos ceoeroentesj

IV _ prioridade na aquisição da casa próPrla para os Que não a possuem·

ou pare suas viúvas,

V _ isenção do illllOsto predial e territorial urbano.

parágrafo único _ Ficam igualmente asse9,!!

rados toocs os direitos à orcroções e as vantagens concedidas aos servidores mil.!.
teres e civis, ematividade, na'reserva, na aposentadoria, ou reformados e fal~

c1dos que prestaram serviço, sem cogitação CfJantoa sua natureza, nas zonas de

guerra Já definidas en leI, por qualquer tercc, no período emque o Daís esteve

emestado de guerra coma AlemartJa, a Itália e o Japão.

JUSTIFICACAO

em e presente emenda. quer-se encerar, de

modo anolo e justo, àqueles que estiveram afetados ao serviço de guerradopaIs,
dJrante a segunda conflagração nunclial.

JUSTIFICAC~O

Acrescente-se ao Capitulo III do projeto de Co]]!.

tituição o seguinte artigo, renumerand.o-se os seguintes:

n c\p1TOID III - m m.x::AÇ1D E a:rr.mmA

····Ãrt:·j95··Ã·~ti~·fhi~·;·~·~~·~;;,.
em un direito de todos e um dever do Estado.n -

r~;;~:J

5!;ã7ã?J
T1KTlI/II'nor1t~i.e---- ......Jl!J

Nossa proposta pretende que a educação f1siea e

o espoJ:te sejiUll assegurados como direito dos cidadão~ e dever do Es

tado objetivando o aprimoramento da saúde, da educação e a formação

integral do individuo.

~ Projeto de Constituição estabelece, no artigo

391, que compete à União criar normas gerai~ sobre o desporto, com

tratamento diferenciado para o despo;rto profissional e não profissi2,

nal e, no artigo 192, os principios da legislação desportiva. parec~

_nos que somente o desporto, enquanto atividade fim é contemplado no
Projeto de constituição. Somente o desporto-espetáculo, cpmpetitivo,

que robotiza os atletas e impulsiona manipulativamente as massas é

que foi lembrado no texto em questão.

EMENDA lP17723·5
fl CONSTITUINTE MAlIRICIO FRUET

III - incentivo, provis~o e proteç~o los

l\'Iênifestações desportivas de criac~o nacional.

Art. }92 -

I - ....

11 - •••

II _ crieç~o, lhenutenç~a e êpoio ao fU!!
cionellsmo de. biblloteces públicas, escoleres e pertlculêres, erquivos, IlUseus.

espaÇos cênicos, cinematográficos, eudiográflcos, vIdeogréficos e IllJslcals, e

outros esp;;>ços a que e coletividêde etribua significado.

1- ••

Perégrafo 20 - Cabe e todê pessoa físice
ou jurídica e defes;;> do petrimônio ecológíco, meteriêi, cultural e turístico do
pe-ís.

Art. 390 - Os danos e etneaças contre o

petrimônio ecológico, materiel, cultural e turístico ser~o punidos na forme da

lei.

Parégrafo 312 - cebe eç~o populer nos ca
sos de emiss~o do Estado em releç~o e proteç~o do petrimônio ecológico, mati

rial, cultural e turístico.

Parágrafo lI:!- O direito de propt"ied<.>de
sobre bem do petrimônio ecol6gico e cultural será exercido em coosol"llincle
e sue funç~o saciei.

Art • .394 - IJ1Ct.JWe 2 I.hi~o, ElOS Estedos,
eo Distrito FedereI, aos Territórios e aos M..nicIpios promover e divulgar o tu
rismo CCJllO fetor de desenvolvimento s6cio-econômico e cultural. -

Art. 376 - ••

Perégrefo 10 - ' ••

Perégrefo 12 - Para assegureI' os oadrões
de qual!dade de ensino, a lXIi~o, os Estados, o Distrito Federal eos JotJnic!plos
dever~o gêrantir recursos financeiros necess~rios 2 ren'U"lE!raç~o condígna 20S

profissionais dê eoocaç~o, em todos os níveis, de acordo cemos princípios e~

tebeleqldos na alínee V, do artigo 372.

Per2grefo 2~ - I;o;pete eos Estedos eMunl
cIpios, através de lei corrplementer estaduel, organizeI' e oferecer o ensino bi
slco e médio, priorizando os cursos de formaç~o de professores pere etuí?ç~o à

nIvel do ensino fundamentaol de pré~esco12r 'ª' ,411série

Par~grefo 22 - ~re que as dotações do

MJnicípio e do Estedo forem insuficientes pêre atingir os pedrêies e ~e se ref~

re o "Cêput" deste artigo, e diferença seré coberte CCJlt recursos trensferidos

através de fundos especIficas, respectivemente, pelo Estedo e pele l.k1iillo.

Art. }75 _ O enSino, emquelquer nível,
será ministrado no idiOlllênecionel oficieI, assegurado às naçêies, também, o em
prego de suas Hngues e processos de aprendizagem -

Art. 380 - O POder Público assegurará r~

cursos finenceiros pare e marotençllo e desenvolvirento dos seus sistem<.>s de e.!!.
sino, tendo COOlObese padrões de ~elidõide e custos por excelência, definidos

nos termos da lei

Art '376 - A lei de Diretrizes e Beses da
Educeç~o Naclonel fixerá conteúdo mínimopare o ensino fundamental que assegu
rem e formaç~o COl"Ull e o respeito aos valores cultureis, ecológicos e artíst!

cos e SUêS especificidades regionêis

Par~grí?fo único - O ensino religioso, sem
~ distinç1:.lo de credo, constituir~ discipline fí?cultetiví?

Art. 381 - As verbas públicas ser~o prl
oritarie-mente destinadas ~s Escales Públices, podendo, atendides plenamente a;
necessidé'des do ensino oficieI, nas condições da lei e em cesos excepcionais,

. ser dirigidas e escolas confessionais, filantrópicas ou C(Jl'lJC"Iitáries desde que: JUSTIFICACRO

Acrescente.se, ao artigo 51, do Projeto de

constituição, os SegJintes incisos de nl:! III e lU'

Art. 51 - ••••••••••••••••••••••••••••••••

I - ...

11 - •••

Art. 383 - As errpresas cOIllercie1s, i~

triais e egrícoles sillo responsáveis pelo ensino fLndl!mentel gratuito de seus e::!!.
pregados e dos filhos de seus- ~regedos e JK'rUr dos seIs eoos de idade. ~

vendo, pêre isto, contribuir como sel;tirio.ed:.Jcaç~o. ne forme da lei.

A presente emende é contribuiç~o de Asso
c1eç~o do Megistério I1.Jnlcipel de OJritibe. atrevés de grupo de trebelho desi~

nedo para o eC01llênhanento da Assefl'OléIe Necicnel Constituinte. A preocupaç~o

foi e de essegurar formes pare e Illelhoria de qualidade do ensino, func:lêmente
das em tr1!s pontos bésicos: -

lU _ realizar enoreendimentos ou desenvo!

ver atividades que rePresente.,. atual ou lminente' risco à vida tunana, ao ei:JJ.!.
Hbrio ecol6gico ou ao meio-arrtIiente, sem atender aos resultados de prévia ~
sulta plebiscitárIa nas áreêS diretame..,te envolvidas.

J)I - crlar distinções entre brasileiros ou
preferencias emfavor de una-dessas pessoas de dIreito pLbllco interno contra~

tra.

Art. 384 - As enpreses ccmercieis, indu,,!

trieis e agrícolas s~o obrigêdas ê assegurer a cêpacitaç~o profissional de seus
trebalnedores, inclusive fi i'prendizagem dos menores, emcooperaçillo como Poder
Pl))l!co, cem associeçêies eftllrest>r1t>is e trebelhistes e com sindlcetos.

Art. 385 - •••

Per~afo~ico

I - ...

11 - •••

III - •••

1') ensino ft.rJdementlO'l públlco e gretuito, comdureç~o de nove anos (do

pré.escolar à SI série);

b) rerruneraçillo condigna aos profissitll'U'is da edul::?ç~o;

c) reponsebilidade de lklil!o, dos Estedos e dos lU'licípios com releçillo e
previs~o de recursos, indispens;tivel e que o objetivo proposto seja

etingido

Os estudos foré'lll desen....olvidos por Ull ~

dado de trinta diêS, coordenados por une can1ss~o democraticamente eleita p~

los professores e, posteriormente, st.bnetidos e eprovados em essentlléle gere!

de clesse.

JUSTIFICACJlO

Coma inclus~o do inciso III, quer_se oro
teger a vida tunana e O meio antliente aclma de quaiquer outros interesses, rne~_

llO da Lh1t1o, dos Estados, Distrito Federal e MJn!cípios.

. can e inclusllo de t.tI\ inciso IV. qJer-se nla!l
ter, da atual constitulçl!lo em vigor, UII ~receito ele flrldamental illtlortância de.,2

tro do regime federatlvp e e,Je ....emsendo sol!cado eficazmente peloSt.Jpreroo rrf~

na! Federal para !nvalldar d1versas leis estaliJals, IIU1tas re~at1vas, DOr exe:!!.



pfc, a concorrêrcía pÚbl1cas, que s6 ad'nItIam a parUcIpar do processo 11cit,!!.
t6r1o esoresas regIstradas no próprio Estado.

rios cara a iniciaUva de orccosta pooular.

JUSTIFICAÇAO

des saC1:lof!c10s pessoais pela sua e eee e em pro~ do õeeenveavâaen I
to cultu1:al de nosso povo, já não se eaceeeeee em condições de

p1:osseguJ.l: no eXe1:C1C1.0 de sua prof1ssão.

o atual sistema representativo, nãopoucas
vezes, demora ou deixa de perceber aspirações populares slg:"llf1cativas. I::a via
legislativa popular a maneira mais eímáes , exeqüí~el e legítima nare se dar

vazão. de maneira lmed~ata, aos anseios da sociedade.

EMENDA lP17728-6
f? Const,t.,nt. ""TONID cAMANA

(!J PLEN1i.RIO

fC;=~;""--]

f?N~iflD

JUS'1I'PICAQXO

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

Os bener.ícacs e eeevaçce devidos ao trabalhador rural
e seus dependentes se classJ.flocam\ em d;1.versas ceeeçceaee , ExJ...!!

tem Os proprJ.amente pecuniárJ.os, aqueles que J.mportam no pagamen

to de uma dete~inad8 .quant::La. em d~nhe:l.:ro: a a~).B por ve-
lhJ.ce, a apcseneeeeeae por J.nvallode.::;, a pensão e o auxílloo fune

ral. Dentre eles, queremos destacar a epceeneeeeeae por :t.dade

e por tempo de eeevaçe , objeto da presente emenda.

TI"'o/."I..,....;l~, ~

Acrescente-se ao art. 356 (seção lI, Capí.tulo lI, T!ty

lo IX) um parágrafo émce , na eeaumee forma:

Um aspecto, porém, queremos, aquJ., ressaltar a lomp01:
tâncJ.a do trabalho da mulher no meJ.o rural. A J.ntroduç{io macl.ça

da ~ulher no processo produtlovo é uma reall.dade J.nconteste e es
tá levando, J.nc!usJ.ve, à formulação de novos padrões olcupacJ.o_

ns1.S no campo.

nA-rt. 356- ••••••••• ~. ~"""""""'."

Parág1:afo únloco. Fica assegurada ao tra..

bl1lhador rural, ancãueave àquele que p1:este

servloÇ!o,$ no recesso do lar, a aposantador::La:

I - por J.nvalJ.dez:

- por l.dade, aos 55 anos para o trabalhador rural

50 anos pa1:a a trabalhadora rural:

- por tempo de servJ.ço, após :35 anos de efet1.vo servo!.

Ço para o trabalhador rural e :30 anos pera a trabalbadora rural.
No tocante à apuração do tempo de servloço, poder-se-loa

utJ.112ar OS mesmos mecan~.smas. hoje, empregaàos para COmprovar o
efetivo exercícJ.o na atJ.v1dade agropecuá1:J.a pa1:a efe::Lto de co.!!.

cessão de aposentaaorJ.a pelo FUNRURAL -

11 ... compulsorloamente, aos cJ.nqUenta

cinco anos de lodade para homens e cinqüenta
para as mulhe:rea;

Como ~ do ccnbecaeenee de todos, a aposentador18 por

adade, nos termos da legJ.slação vasenee , é ccneedada ao trabalh.!!

dor rural quando este completa 65 anos de idade. Trata-se, con

forme se pode observar, de uma injusta dispOSição. O trabalhador

rural, COIllO sabemos, anacaa mUloto cedo as SU8S atJ.vidades labor!!,

eavee no campo, antes mesmo, na maacr-aa das vezee , de completar

12 anos de aâade , Enquanto aasc , o trabalhador urbano começa, elln

geral, suas eeavaeaeee profl.aSl.Ona1.9 após completar 18 anos.

III - voluntArloarnente, após trJ.nta e cancc
anos de aervaçc paee os homens e tr1.n'ta

para as mulherea."

- por J.nvallodez;

Propomos, então, a l.ncl\1são, no Projeto de ConstJ.tuJ.

ção, de três modalJ.dades de aposentadorloa:

Com eieJ.to, não há como cont1nuar a persJ.I'l'tlor o atual
IlomJ.te de J.dade para a aposentadorJ.a por velh:I.ce do trabalhador

rural, porque este, pelas razões expostas, ao atJ.ng1.r a J.dade de

65 anos, Já se encontra envelheclodo e alquebrado, não tendo maJ.s

conc:IJ.ções, portanto, de desfrutar de um justo descanso.

JUSTI.FICAÇXO

TELEV.!

~;;~~""--]

§'âJB7J

REDAÇXO AO

EMENDA SUPRESSIVA E SUBSTITUTIVA

TtTULO tI - CAPíTULO 1

ART. 12 - INCISO IV - ALtNEA E - se e 1 e 3

SOGERE~SE A SUPRESsAo DO CITADO N! 3 E A SEGUINTE
REFERIDO N!! 1 :

1 - OS ESPETJ{CUlOS DE DIVERSÕES, INCLUIDOS OS PR'OGRAMAS DE
sxe E RJ{DIO, NXO SERXO SUJEITOS A CENSURA.

EMENDA ADIUVA

TtTULO IX - CAPiTULO II - SEÇXO II

ART. 356 - AL!NEA C

SUGERE-SE A SEGUINTEREDAÇJio li CITADA AL1NEA C

A experiência das eeendasPOOUlares a esta
Assentlléla Nacional Cosntituinte, autoriza a considerar o núrero de trinta mil
eleltnresi eteveõc, mas/por isso meSlOO, somentea~ávelCl)l1resoeitável orgi!.
nlzaç)fo e n;obll1zação. Aunentlf-lo seria inviabllizar este tiPO de Iniciativa
legisl~t1va

A forma co:no estiÍ dispondo o projeta é 11.

mitativa, porque não permite que un interesse locallzado de trinta mil eleitE!.
res venha a se transformar emprojeto de lei.

Não estando su)e1.tos à cenSU1:a os espetáculos de d::LVe1:f\ões, assim

como os p1:ogramas de tel~vlo!!ão e rádl.o, não have1:á, consequentemen
te, a supressão {I que se eere're o eextc de ne 3. A reSsalva conee;

n~nte a~ INCITAMENTO e DISCRIM!NAçAO, poderá oportun~zar ações ate~

eeraes a 11berdade de expressão, a qual objet::Lva-se garantlo1: see

do es exp:essões suprac~tadas, altamente subjetl.V8S, certamentE!:
ab1:lr-Se-a precedentes a Censura pr01.bltlva, com a manutenção de..§.
se prl.ncípio no texto cons t aeuc.rcaaã ,

Alnd~, JUSTIFICA~SE a sugestão da redação ecame , considerando-se
que todas as eemreeeecêes estão sujea tas às 1e1S de proteção da

socledllôe, não senôc portanto necessár.1o, dar t",l destaque quando

se faz referênclo13 aos espetáculos 'de dl.versões; que o Estado demQ

crático deve garantlor ao CJ.dadão o dJ.reJ.to de livre acesso aos

bens CUltu1:a:s; que a f1:equêncla aos espetáculos de dlversão, bem
como !li audlencla eos programas de telev.1sao e radio, sao opeio
nalS; que caberá aos p1:odutores lnfo1:mar ao pÚbll.CO sobre o conte~

do e C01:respondente faloxa etá1:loa, quanto aos espetáculos de d.1!/e;'

sões; que a cr.1ança e o adolescente estarão proteglodos quanto ao;
programas Cle televlosão e rádJ.o, quando as empresas de te1ecomunica

ções responsab1l1Z81:-Se-ão pela adequação de horário e fSJ.xa et:~
1:1a à sua p1:og1:am8ção; que cada um responde1:á, na forma da lei, p;
los abusos que cometer, confo1:me o dl.sposto na alínea A, do loncloSo
XI, do artigo em questão

A p1:esente emenc:la JUSTIFICA-SE --AINDA, em razão de que "DE TODAS AS

LIBERDADES, A MAIS INDIVIS!VEl t A DE EXPRESS~O".

EMENDA lP17726-0
l: CONSTITUINTE MAURICIO FRU;~

EMENDA lP17727-lf
f1 CONSTITUINTE .,URICIO FRUET

r.r------ .~(If.. _'O/C.N'UJo/l"t<OJf' ..llI

- i'LEN1\RIO -

; .

É inadmissível, portanto, que prô!va

leça a redação pracordzada no Projeto de ConatJ.tuJ.t;ão, ela qu:

devem ser res&Uardados os org'Ulfscos em tela, que tanto bene

ticiaIll 08 trabalh<!dol"ea.

TaJ.8 as razões que inspiraram esta

emenda, que, esperamos, ftá de merecer aco1hJ.mento.

Tod'iS eS::lSS ::LnbtJ.tU::Lções, mantl.d::os e~

cluaiV<lmente com contl:'J.buições patro1J1'Iia, têm coll1borado decisi

V'1mente p'l.r''\ a melhorJ.<i. do nlvel. de ~J.da da classe tmbalh'ldora,

f,Jem qt..al.squer ônus para os e,Iilpregados, quer sejam comercir{rlos

ou industri!Írioa.

VII - contrJ.buJ.ção doa ezapz-egador-ea , in.
cidente sobra a folha da sal~rt08, em. perc.entual a ser

datermin'ldo e~ lei, destinada ao cueeeac do SBSC (::ler

Viço Soc1.a1. do CUt:l.ér~1.o), SE31 (S.erviço Socia1. da In
dúatrib), SrmAC (Ga:rv190 :r:acional de Aprcnd:lza ';:em C.2,

mercJ.al) e 3~A! (S8l"Viçc r.acJ.cnal de !P::Oend1.z.ageI:l. Ia

dustrinl" ;

lrt. 337 - As contrJ.buiçõeD sociais a

que De retere o art. 335,calvo o previstll no ite:;;. "!Ir

de seu ~ 1 2 , a 03 recursos proveniente::; do orçac.anto -

da União co::porão o mndo :r.S.CiOMl de Seguridade 3,2 ,

cial,n'l foI'll:'l da 10J..

P'iráBrafo .í"lico - Co:;;. :l rO$sal,~'l prs 

vista no caput deeee artigo, toda contrJ.buição social

institu{da pela U'iii~o deotina-1:l6 eXClUS::LVB e obrlgnto

namente ao ?undo a q~e se ro!'era este ar'tigo".

"Art. ))5 - ••••••••••••••••••••••••••

§ l' - .••••..••..•••..••••.••••••.•••

As disposi:tõaB con:ru.botenciadas no

Capítulo relativo à Segurithde 5001'11, do Projeto de OonctituJ.

ção, 1{irtull1.l:1~mte exe ..nl?;1J.iràQ Ot"sanisll1OS CO::l.O o sssC', o S~H-'t .

o :;ZS! e o $=::.\C, ou , na tla1hOr deu hipóteaes, dependendo da

:f\..t.UTa "laJ. crdmár1a, ensejarão sua abOQ1:;ão pelo Poder NblJ.co.

Acrescente-se ao 5 111 do art. JJ5 o a!.

guinte item, VII, dando-se ao' a:-t. 337 a redação adaarrt e indiQ9.da:

Ora, é sabido que re~erJ.daB entJ.dadas

px-estam ire atimEfveis ae:r;T:l.ços aoa co::cercJ.ários e industri~rJ.os _

de todo o Pata, não só no campo J.mportant.!asJ.ltr.o da fortl1ação pro

fissional, como também no âmbl.to da assistêncl.a oocial, proporci2.

, "nando 83sistância Jlléd1.cl'l., odontológl.ca, al::u:entnr, ed\o.caciona1,

cultural e na área do lazer, com colônias de :férias, pra.;as e.:!

portivll8 e 1:tllismo 600191.

>,

~I

EMENDA MODIFICAT!VA

tt.Tgh"IT"le'Ç~.' ...,

fG'~~;':J

f!'7~;5J

ConStituinte ANTONIO'~~-RA---------""

RefJ.ro-me, aquJ., não à mulher bóJ.a-frJ.a ou àquela de

carte.l.ra assJ.nada, com benefí.cloos prevlodencJ.ár.1.os pelo menos su

postamente garantlodos. RefJ.1:o-me, Sim, à mulher do lar que, atrj!

vês da procrJ.açio, da educação (los fJ.lhos e do apoJ.o n~ execução.

das tarefaS laborJ.alos dos outros membros da famílJ.a, partloc.!,

pa. at.l.vamente do processo produtJ.vo. E, alnda ma1.s, entre a exe

cução de uma e ol.1tra tarefa domêstlca, ela partloclopa, - dJ.retamen
te, no e1.tO, de todas as fases da at.1vlodade agrícola, desde o

preparo do solo até a colheJ.ta. A constatação maJ.s óbvia da par

tJ.cJ.pação da mulher na execução dJ.t'eta das tarefas no eampo é a

co'bert.ut:a que, hOJe, faz. a PrevJ.dênc1.B SocJ.al q.uando d~ ocor1:ên

cJ.a de aC.1dentes de trabalho com a mulher e o f.:Llho menor.

"Art. 11 ••••••••••••• , •••••••••••••••••••••

IV - •••••••••••••••••••••••••••••• ~~ •••••••

Para garantJ.r uma cobertura prevJ.dencJ:árJ.a abrangente

à mulher nO mel.O rural, estamos propondo, então, através do pará
grafo ún.1l ..0 dcata emenda, o reconheClmento, C:O\'O.O at1."1.dade econ'â
m::Lca, das tarefas, também, realizadas no recesso do lar. -

Dê-se à alínea no" do item I.V da art:.~ 11 do

ProJeto de constituição a seguinte redação:

PLEN1\RIO
•• ld~I./c~.... d~/'"'<o""'lo

EMENDA lP17729-4
['J

,JUSTIFICA-SE a achçlio de "COMPROVADO DESGASTE FfsICO E EMOCIONAL"

na redação da mencionada alínea c, no sent1da de garontar também ao;
BAILARINOS. ARTISTAS CIRCENSES e ATORES LtRICOS. a justa aposentado
1:ia por tempo de servloço redl.1zJ.do, conslode1:ando-se que: 

- os BAILARINOS, clásS1COS e mode1:nos, corno os a1:tlstas de J.númeras

funções CIRCENSES, ~n1G'loam a aprend1zagem da profissão, assim como

na g1:ande mal.or::La das vezes começam a exercê-la na malos tenra ida
de 'a, a p1:epara<;ão técn:l.ca e a1:t!at1.ca- pa1:l3 o exet:cício da lnesm~

eX1ge extenuante tral:Jalho dloár::Lo;

- pelas pecul~arlodades dessas p1:of::Lssões cênl.cas, eSSes a1:tlostas
são trabalhadores os quais sof1:em inuslotado desgaste fi:sloco e emo
cJ.ol'lal, quando não 1:J.SCO de vloda; -

- os ~eferlodos lIrt~stas, como 19ualmente os ATOil;.ES I.1RICOS (cantores

de 6pera), por força da nec:ess~dade de se man1:erem em plenas co.n

dlções pa1:a ap1:esentação em cena, J.sto é, ao públJ.co, mesmo 110S

pe~!odos de férias, obrJ.gam-se a 1:ealizar e:xaustJ.vos e,cercícJ.os
dlarloOS,

_ os t.1:abal'hadores 8C1.mo. nominados ob1:igam-se alonda, no 1ntuloto de

conse1:va1:em em f01:ma ldeal seu o1:ganismo (mtisculos, c01:das vg

cais, memór1a at::Lva, etc.), a CUl.dados eSpelna:LS com allomentação,

vestuárloo e out1:0S, tondo lol1cluslove que adotar háblotos de vida,

os qlJal.s e.:ugem grandes sacr::LfícJ.os pessoai:u
_ esses t1:abalhadores têm a::Lm3a lloln::Ltado tempo pera o exercfc1.o éle

sua carreJ,ra p1:ofJ.ssloonal, quando a elastlocJ.dac3e dos músculos, a

fle3tlob1.ll.dade e leveza do corpo fJ,cam preJud::Lcadas; o en1:J.geclome.!l

to das artJ,culaçoes; o envelhecJ.mento p A caloSJ.dade das cordas

VOCtll.S, entre l.núme1:os out1:0S sé1:loos p1:oblemas acentuados pelo
avanço dos enos, diflocultam e até impedem a atllação em e5pe'táe~

los, consequentemente, comprometendo a atlovJ.dade pl:oflossloonal.

Ass~m sendo~ necessár.J,o se faz gat'antJ.1: a aposentad01:1a a eSSes

trabalhado1:es, quando em v1nte (20) anos de carreira, após gran

c - COM TEMPO INFERIOR AO DAS MODALIDADES ACIMA, PELO EXERctcio DE

TRABALHO NOTURNO, DE REVEZAMENTO, PENOSO, DE COMPROVADO DESGA.â

TE FlsICO E EMOCIONAL, INSALUBRE OU PERIGOSO;

,JUSTIFICAC!O

........O/COM'.'Jo/.u •• o'n...o

PlENIIRIO DAASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

Art. 121 - Fica assegurada o dIrei to de
iniciativa legislativa 80S cidadãos, através de Dl'ooosta poaular de emendas à

Constituição, leis COlIlPlementares e leis ordinárias••

Art. 120 - A iniciativa das leis c0'ftl1e
mentares e ordinárIas cabe a qualquer mentlra ou comissão da Câmara dos Deputa
dOsou dO SenadoFederal, ao Presldente da RePl1:ll1ca, aoPrirroelro-Hinistro, ao;
Trlbuna15 Federais cem Jurisdição em todo o territórJo nacional e PD!' PIooosta
pOpUlar, nos termos previstos nesta Constituição

'",ParágrafOjtt' _ Os EstadOse f.lIn!c!p!as, no

fmJIto de sua caroeténcla legislativa, fixarão o r'Úrero de eleitores neeess!

ParágrafO 112 _ No caso de emendas à Const..!
túição, a proposta deverá ser subscrita por três POrcento da eleitorado nael!!
nal, distribuídos empelo menos cinco Estados, com não me:,os de seis déeimos
por cento dos eleitores de cada umdeles

Parágrafo ~ - No caso de leis cOIlOleme.:!
tares e leis ordinárias, a proposta popular deverá ser subscrita por trInta mil
eleitores

Dê-se, ao CBClJt do artigo 120 e ao artigo 12l. do Projeto de Constituição, s s~

gúnte ret&;ilo:

Fr----------"·To�4l1tTl' ..~iO' ------~



'858 • AssçbIéIa NacIonal'e~

o) nas entidades de Qrientação, de formação

profissional, cultural, recreativa e de assistência sociald!

rigidas aos trabalhadores, é assegurada a participação de ~

balhaaores e empregadores".

EMENDA lP17733-2
f: DEPUTADO IBERE: FERREIRA t0~~'''~

flíU~~7ã1l
,ud.ltJ/.awlSda/l....caw"'l:a' ~

'uTa/lUl"'It.;b' _

a.B1Y\ SUPRESSIVA

JUSTIFICAI;1.0 EMENDA ADITIVA

SESC, SENAC, SESI e SENAI são entidades de
ncreacent.e-se ão artigo 162 § lI:! do AA-t-eprojeto de Consti

tuição o seguInte incIso

Sl.!lnmm-seo ertrgc 199 e seus parágrafos, do Projeto de'

CDnstitU1ção.

Tl"'a�.ul1"'u;Ia --,

Supr~ma-se o parágrafo 42 do art~go 49, Capítulo I. Ti

em órgãos que vêm funcionando a contento, em especial num. momento

era que procura, o Governo mesmo, atingir o grau necessário de de.§.

Os Cartônos e OfiCIOS de Notas e os RegIstroS Púbhcos

tradicrcnatnente são regulados perca Estados Federados, onde se sanem, A.llãs,

nos tenros do artIgo 57, J.tem II, do Projeto de Constltuição, cospete aos Esta

dos organizar sua .rustaça,

Os serviços cartorârâcs fazem parte do Poder Judicrârao , e

cabendo aos Estados, nos hnntes de suas ccepetêncaas , organizar a Justaçe, nada

mms Justo que a eles Seja dado o drreí.tc de estabelecer a fanna de reata
zaçãc de parte dessa atavâdade , ou seja. se ofacraj.aaados ou não os Cartóncs de
Natos e os gegrsurcs Públicos.

A cesrctêncfn para regular t81S serviços pübllcos é excãu

S1Va dos Estados, que a fonnahzam através dos seus respecervcs CódIgos de

Orgamzação JudIcl5na. Isto se J.ttpÕeem razão de que os õnus do funcionnllYJnto •

dos serviços judicrars são de cada um dos H:mirros da Federação:

Do poniõ de-V1StD tldllumS
u
trat l vo cabe. POIS, aos Estados

defaru'r a maneara de reahzar esses servaços , não sendo prôpno da ConsUtulçno

regular a maténa.

do

L;;t~

~~fl7J

It: Inccmpt-eens IveI que do 6rgão superior de consulta

PresIdente da República não participe o Poder JudiciárIo.

~ uma alteração Que se impõe.

JUSTlFICAÇ1\O

..PK- O Presidente do Supremo Tribunal Federal

.~I"•• 'a/.a..,"Ia/I.. ~•• '....a ~

EMENDA ADITIVA:

EMENDA lP17734·1
(!J DEPUTADO IBERE: FERREIRA

r;:~;:J

rN:;-g}

direito privado, custeadas por contribuições do empresariado

que vem se constituindo em instituiçõeg modelares, não só no Br~

.11, mas em toda a América Latina. seja na profissionalização do

operário, seja na área de lazer, de assistência social etc. En

tendemos que não se Justifica promover a ingerência governamental

centrali:ação nas atividades do setor.

EMENDA lP17730·8
f'J ConshtU1nte >NTÔNIO C_RA

tulo IV. Acrescente-se onde couber, no projeto da Comissão de Siste
ee t Jzaçãc , o seguinte artigo) 'l.f....C'e"'-'r/~ X, ele T/J.v..e..o YJ!l-";

JUSTIFICACÃO

o texto do Projeto de constituição. além de ser dema

81adamente eeseea.eavc , trata de matér.1a da ccepecênes,e da legi.§;

lação eseeeuea ,

Uma vez que no parágrafo 52 do mesmo art1go 49 está e,!.

p11C1.tado que compete aos Estados, ancauaave , "legislar e ed.1tar

normas sobre todos os. assuntos de suas eespeeeaves esferas de ,

competênc1.a~ manda a lóg1.ca. neste caso, que. o texto Const:1.t:B.

cacneã, delegou à lei ord1.nária matér1a de que trata o refer1do

parágrafo 4!! do art1.go 49 •

r.r 'uTa/.tl1flflC&o:la --,

Mod1f1que-se o acem I do art1go 57, Capítulo 111, Títy.

lo IV, dando-lhe a segu~nte redação:

"Art._ Nenhuma empresa privada será transferida para o
controle do Poder Público, seja por desapropriação de ações OIJ

quotas de seu capital, seja por qualquer outro melo, a não ser epôs
expressa e especifica auterLaação de lei federal, observados os
princIpIas e objetivos da Ordem EconômIca e s t abeLec Ldc s nesta
Consti t.uLçâe";

JUSTIFICAÇ~D

A exper í êncfe Internacional nos demonstra que o Estado tQr

na-Se cada vez mais Jnte'rventar No Brasil, essa experiêncl;

cbeçou às raias do excesso, através da carga tributária e da Inge

r~ncia estatal na iniciativa pr ívaca, controlando a maIoria da;

gt'andes empresas nacIonais, restnngindo a possIbilidade de de s en
votvmentc • -

O dIspositivo ora proposto vIsa restabelecer o primado da

InfcLatLva pr rveoa , melhor disciplinandO a ordem econômIca e saci
031. -

AssIm, tal como a ConstituIção da frança (Art. 34), a esta

tizaç~o das emcr esas privadas, bem as s Irn a aquf s Içãc de seu con-=

traI e ec tcnãrrc , têm de ser precedidas de expressa autorização do

Poder legIslativo.

DEPUTADO IBERE FERREIRA

EMENDA SUBSTITUTIVA DO ARTIGO 269

Dê-se ao artli' 269 do Projeto de Constltulção. a segulnt.e redação;

"Artq 269 - A 1Senção ou qualquer out.ro meeemvc flScal
somente será coaeedadc medaanue lei, a qual
especlIJcarâ o IlIOtlVO da concessão, bem COlllO
co prazo de duração do benefício, alem de de
terminar as condições e reqursl ros a serem
observados ou cucprldos pelo respecmve beae
fIC1.án.o". -

JUSTIFICAÇÃO

ueeessãeae se f:lz atualmentE! que a ConStltulç'ão da Republ1.ca es
tabeleça um lunte para a conc.essão desses beneríclos. -. -

Parece-nos que nao resolve o probkena o fato de ° Projeto pre
ver que o Poder Le1.g.1s1atlvo c.ompetentel. nos ternos do dlSposto em Lea c.orrple
llI;ntar, avalurã os erexees da dlSPOSIÇaO legal que conceder a lsenção ou ben~

flC10

EMENDA SUBSTITUTIVA

r.T"---------''''',..,,''''','O,----- ~

Dê-se a seguInte redação à letra "e" do Inciso lI! do art!
go 12:

I - leg~slar sobre'

a) cr:tação, fusão, 1ncorporação e d(!smem
bramento de Mun1c,Í.p::L.OS;

b) d::L.vJ.são de Mun1cíp10S em D1str1.tos;

c) matér~as de sua competênC1aj

d) matér::L.a suplementar à leg1.slação fedg.

re1 em assunto de seu J.nteresse;

EMENDA lPl7735-9
f'l OEPUTAOO 18ER~ FERREIR~"''' fTY;~"~

f:;;-;;.7ã!J

E isso porque, confonne viste>, dita ava1laçnQ, na Iorna Cl'l que
se encontra propClstapofar-se-ã a po<;t(,rlon, portanto quando Jã VIs"nte o bene
fíC:lO, umn vez que aval aados serão os creatcs d~qUe1a norma, -

Desse trlOdo, entendell\OS que, para a sua II'clhor efu::ãC:la, o rere
rido exame deve ser [c1t:o a J!I.!.Q.[!.. -

lO! bem verdade que não se desconhece o tneca01SlllO tl"lbutlirio ex
traÍ1sEal de que se deva vater o poder t.rabutant.e , para cornglr eventul11.s
artuaçees de deseqUIlíbrio esdstentes no nosso sasteea tributário Entretan
ee, esse reccnhecreento não pede peeeuta.r que se eentmue a adrm t t r' a prãtT
ca de abusos, c:onforme vem ocorrendo no tneslllO modelo de desenvolvll:lentO ec:õ
nônu.co, atravis de c:oncessões de lnc:entlvos f15cals. 1senções e outros pn.vT
leglos, c:om o fito exclusivo de benef1culr apenas a determlnadas classes. -

JUSTIFICAÇÃO

DEPUTAÕO laERE FERREIRA

EJ.IENDA SUBSTITUTIVA"AO ARTIGO 267

~~~".~- J

~"~ã/61l
nl"....../ca~lt'l~/luleDll'uIa' _

tJ PLENÃRIO

EMENDA lP17739-1
(l

o preceito é afirmativo Desnecessário qualquer aditivo

E, data vênIa, ralat'_se em gestação, parto e aLe1filmento co~o ex_
ceção é -brIncadeira

JUSTIFICATIVA

e) o homem e a mulher são ,iguais em direitos e obt'igações.
FoJ. sempre prerrogativa dos Estado.s, em todos os Doc.!!

mentos ConstJ.tuC1.0na1S de nossa hJ.stória, a orgê!l.n1zação pOlitJ.

co-admJ.n1strat~va•

Coube aos AtOlil Inst:t.tuc:t.ona1S suprJ.mJ.'l: tal atr1bU1ção,

e. nova Carta Const1tuc.1onal caberá restabelecê-la.

r.r '~U..'./t••"t.h/ltllCaM'UIa' _

ConstJ.tu1nte ANTONIO CÂMARA

Dê-se a seguJ.nte redação aO artIgo 267 do Pr2.

Jeto de Const1tulÇão.

"Art 261 ~ O patnmônlo, a renda ou ser-

. viços da m1C:roempresa, como tal defluda

eM le:l, são :lmunes ã cobrança de Impostos

pela Un1ão, Estados. DistrIto Federal e
l-lun1cip10s.Le1 complementar dIsc1plinará

a maté'la."

deputado lbere ferreira

fl.F.NDA SUPRESSIVA IXJS INCISOS lII, 00 ART. 272. E IV, V E VI, 00 § 17., to
MES>IJ ARTI00.

pr PLEl<!íRIO

EMENDA lP17736-7r==
F""P~~;"~

U;~~Jm

:U do Projeto deAcrescentem-se ao art. 27, i tem

Const1tu1Ção os segu1ntes d1spos:t.t1vos:

plenário

EMENDA lP17732-4
(J

"Art. 27. • .
JUSTIFICAÇAO

O ProJeto. por sua vez. (art. 267) restnnge

apenas o benefíCIO a uma forma especHll ou favorecida de ua S1
mento de Impostos federaIS ou estadu.us, consoante a dlSCIpl1.

na que for estabelC'c1da em 10i complementar. Portanto. bem

menos que o alcance da norma que OTa se propõe.
Por outro lado, o projeto estabelece nOTm'l

semelhant" a hOJe \'Igcnte no trato d'J matéTJl1, quo, n.l \'crdn-

de, não tem atend1do e atIngIdo aos fins ã que a mesma se propôs

DIante d1.Sso, melhor serã, então, que se concedl

ã mIcroempresa a 1munidade tributãria a que a m.esma faz jus.

Deve-sc conceder às m1croempresas, como tal

deflnldas em le:l, lmumdade re1at1vamente ao pagamento de

Impostos Inst1tuídos pela União, Estados, Dístnto Federal e

Municípr~.JUSTIFICAÇÃO

Supnmam-se dos 1ncisos III, do art 272, e IV, Ve VI do § 12, do
~srro Art1go, as expressões ''bem corro prestações de sel'V1ços"~'e das 'Presta
ções de sen'lços'1, "seI1lJços e" e "de sen'1.ços e", ·respe~uva/OO"nte.

O Im, conforme constituclOnalmcnte preVIsto, destIna-se a tubu
tar as operações de saídas, relativas ã c1TCulação de Il'ercadonas, TCalIza =
das por produtores, industnaIs e concrclantes (CF. art. 23.II).

PorUmto, não se presta o aludIdo tnbuto ã tnbutação de opera
çôes re1at1Vas ã prestação de serV1çoS, que jã POS<;U1 seu tnbuto próprIo,
que é o ISS.

Além dISSO. a se manter a redação constante do ProJeto. fIcaremos
noV<lllentedIante da chamada operação JII1sta que, mtrodunda no passado no
nosso SlStetoo: tributáno, f 01 posteTJonrente do JWSllX' abohda face aos cons
tantes abusos que ã época foram COlTCtldos contra. os contribuintes.

:IX - A ELEGIBILIDADE.

JUSTIFlCAÇXO

A emenda proposta tem cunho n~tidamente moralizadfr

lia evitar 06 eventUI!UB conflJ.tos de J.nteresse em se t:rata~do e

ocupantes de cargos públ.1cOS, do J?oder Executivo, que tetam J..

lhos e outros parentes prôx:ul\OS como candidatos a cargos eletJ.

vos.

i) são inelegíveis para cargos do Poder ExecB.

t1VO os parentes até o 3!! grau dos ocupantes des

des cargos até um ano antes da data das eleições."
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"Aos trabalhadores rurais, que na data de promulgaç~o des
ta Constituição, e até o prazo máximo de cinco anos, contem ou ve;

nhama contar, pelo menos sessenta anos de idade, se do sexo 101 ...::'_

culino, ou c Inquenta e cinco anos, se do sexo feminino, e compro

vem estar no pleno exerc.íc rc da atividade agro-pastoril, sem ou
tra renda ou vinculação previdenciária será assegurado o direito

a aposentadoria especial, equivalente a um salário m!.nimo."

EMENDA. SUBSTITUTIVA.

Não há, neste PaIs, catl:t9oria social a merecer o mais jus
to e imediato r:esgate por parte da Nação e do Estado do Que
trabalhadores rurais.

Deixados à própria sorte, produtivos à exaustão) os tra-

balhadores rurais enfrentam a velhice, quase sempre precoce,
a lIIenor condição de uma sobrevivência dIgna.

Madrugadores até no tempo de suas vidas, já aos dez, doze
ou pouco mais anos ingressam na dura faina do trabalho.

~ tempo de resgatar essa dIvida social.

O Projeto de Constituição já prenuncia o amparo h velhi
ce, completados sessenta e cinco anos de idade. Sem dúvida, um
avanço, mesmo ainda distante da premência que o quadro de pobre
za oferece.

Embora já se vislurtJre a ação do Estado em bene r.ícfo dos ido

sos, há de se reconhecer que os trabaihadores rurais merecem tra-
ta~nto especial, prioritário, urgente •

Essa razão pela Qual a proposta há de se considerar trans!
tOIia, limitando-se no tempo (cinco anos) o período de ccncesaêc
de aposentadoria especial aos tr:abalhadores rurais,

n ••o/"."" ...;.O --,

Acrescente-se, onde couber, no Titulo X ~ DISPOSIÇOES TRA!:!
SnORIAS. o seguinte artigo:

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

Emhnra o planejamento familiar guarde estreita relação

com a polItica nacional de saúde, o t ex t-õ do artigo 353, tal c,!!

mo está proposto, melhor se identifica com o conjunto de normas
que integram o Capitulo VII do mesno' Titulo IX (OA FAMíLIA, DO

~lENOR E DO I DOSO)

EMENDA 1P17748-1
l" DEPUTADO IBER~ rERREIRA..... I E~;~"=:J
(:J PlENARID "lOUI(I/COM'U"."~ •• ".'II•• -----:==J tJDJ~·;zã7l

F

E'~;~'=:J

r:I;";~~7ã!J

JUSTIF"ICATIVA

O ensino rellgioso, ao longo da tradição republicana,

sendo oferecido nas escolas públicas em sistema de absoluto re~

peito à formação religiosa ou fllosófir:-a dos alunos,

O texto em exame, embora indicando o caminho da l1vre

cpçêc não é suficientemente claro Quando se refere ao ensino r!
1igioso como "disciplina facultativa" e Quando deixa de definir
o campo onde o Estado aS$eg~ra esse ensino facultativo: as esc,!!
las publicas

Não basta afirmar que a disciplJna (ensino religioso) é
recuj tat rva Facultativa para Quem? Para as escolas, que po_

dem, ou não, crerecê-La? Facultativa também para as escolas não
pub I Icas?

A Emenda proposta tem o objetivo de suprir essas lacunas,

dissipando as dúvidas que o texto original sugere

Fica bem claro, pois, que o ensino religioso não é "dis~

ciplina facul tat Iva", As escolas públicas têm obrigação de ofe

recê-Lc em seus currIcujos , cabendo ao aluno decidir pela "ma:
tricula facultativa" nessa disciPl!na

Mesmo já sendo ccotecrcas algumas ações de menor ou maior
alcance vn.l t adas para o problema, observa-se que mui tas dessas

rru.cfat í vas restam isoladas, estanques e passageiras Algumas po~

cas instituições, embora desempenhando louvável esforço, terminam
limitadas a ações meramente assistenciais

Vivendo tempos novos, temos ouvido o apregoamento da pri,!!
r Idade pelo social. Isto é importante, mas não basta, se o esfor
ço governamental se dispersa e se dissipa d'escoordenadamente lon
ge de um processo de permanente aveLí ação dessas atividades' -

Sem dúvida, é hora de somar e de coordenar esforços
Assim entendendo, propomos a criação de um Conselho Nacional

de Defesa dos Direitos do Menor, a quem caberá definir as políti

cas e programas destinados à proteção do menor Essa iniciativa
deverá ccrccr í r.ícervse em lei, que definuá sua composição e at r I
buições -

EMENDA SUPRESSIVA l
nê-ee ao paragrafo único do artigo 376 a seguinte r ece-,

çêc

"O ensino religioso, sem distinção de credo, constitui
rá disciplina de matricula racui tatave nas escolas públicas"

EMENDA 1P17745·6
tr---oEPüTÃoo IBER~ FERREIR;u,••

EMENDA 11'17744-8 -"'''---------,1 ror'p"r"L"--'"r DEPUTADO IBER~ FERREIRA _ ~ _J

~ ."~.l.'O/C.,,...J.f&~•• oM'ulo

---"no ....".. ,, --,

JUSTtrICATIVA

Este o "'Sentido e a' r.ínaj roade da Emenda ora proposta

üepende-vt e , juridicamente rr r eaocnsévef , o menor deve ter

r esaua-oede a dignidade de S,J8 condição Se;;;5 man! res tações en

ti_sociais tornam imputáveis os qce as pr et rcee contra os de maior
adade , com snn to maior r az êo oevee ser coibidos e punidos os atos

de violência, abuso, opressão e exploração pr at rcaocs contra o

menor

JUSTlFJCATlVA

"O reconhecimento judicial de Que trata este artigo será
sempre precedido da auda ênc La de quem a paternidade ou a materni
dade é a t r Ibuf da "

nA lei punira os atos de violência, abuso, opressão e ex

pl o r açêo praticados contra o menor"

o reconhecimento da paternidade, tal COIf'''I vem ocorrendo,
através de ação própria de invesUgação, recebe no atual Projeto
de Constituição tratamento especIfico, com a emrn raçêo , por un la
do, da Inves t Ipacêc da materruceoe , e, por outro, com a çr e tur

cace dos meios necesser.í cs à sua comprovação, quando houver carê!!
era de recursos dos interessados

Mesmo com essas inovações, entendemos que a ação civil,
privada ou pública. deve ser precedida de oportunidade em que se
eseeçcreré , previa e não litigiosamente, Que a paternidade ou a
maternidade seja reconhecida par aquele a Quem tal responsabllid3!,

ete e imputada.
Este o sentido e a finalidade da Emenda que ora apresen-

tamos

üê-ee ao § 1'1 da artigo 417 a numeração de artigo,

centendo-se-Jne o seguinte parágrafo único

EMENDA SUBSTITUTIVA

EMENDA 1P17741-3
~PUTAOO lBER~ fERREIRA,··ea

~I

r EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao artigo il19 o seguinte parágrafo

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima.-se do Projeto de Constituição o artigo 368

JUSTIFICATIVA

EMENDA, ADITIVA

A.crescente-se ao Projeto de Constituição, COJllO artigo 424,

renumer ancc-ee os demais, o seguinte texto:

"As pessoas idosas, sem renda própria e não inscritas na

previdência social receberão asst~ência do Estado, inclusive pe!!
são mensal equivalente a um salári6~minimo, a partir de.

I - sessenta anos, para a mulher,
Il _ sessenta e cinco anos, para o homem"

Dê-se ao artigo 252 do Projeto de Constituição a seguinte
redação:

"A segurança Pública é a prnteçêc que o Estado proporciona

à Sociedade para a preservação da ordem pública e da incolumidade

das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes orgãos
I - Polícia federal;
11 - Pol1cia acdcvt ar Ia Federal;

111 - Polícias MUitares;
IV - Corpos de Bombeiros;

V - Policias Civis,
VI - Guardas Municipais.

, O reconhecímento, a todo c Ldadão com meas de sessenta e

cinco anos de idade, elo direlto a uma pensão mensal, embora ~
t í tve dever que o Estado assume no campo da as s Ls t ênc.í a SOCl"'"
para cem os idosos carentes de renda propria e dE: prevroêoc í e

SOcial aarece-ocs Il',elhor si tuaoc no Capítulo VII, que trata "DI!I
fAMfLIA, no MENOR E 00 10050 " Assim, não se trata de mera <;u~

cressüc , em prejuízo dos idosos Trata-se, na verdade, de melhor
adequação do dispositivo ao texto constitucional Essa a razão

de remccrpcrâ-Jo ao texto, com emenda substitutiva, passando a
compor o artigo nQ 42li da nove. Carta•

EMENDA 1P17743-0
fl DEPUTADO IBER~ rERRE;;;"" rr-'~;'~'=:J

rJ.V~~7ã!J

JUSTIFICATIVA

o amparo à velhice, incorporado ao Projeto de Constituição
ora em debate, resgata para com os idosos uma secular dIvida se
cial

O benefício a pensão mensal, no valor de um salário minimo,
previsto no artigo 368 do Projeto recebe, com esta Emenda, melhor
tratamento, quer pelo seu remanejamento para o capitulo próprio
(DA FAMfLIA, DO MENOR E DO IDOSO"), quer, principalmente, pela r-e-,
cução, em favor da mulher idosa, daquele l!mlte Enquanto para o
idoso do sexo masculino é mantida a idade de sessenta e cinco anos,
para a mulher idosa esse limite será de sessenta anos de idade.

Com isto, e a exemplo de outras situações contempladas no

texto do projeto, mantem-se o respeito à desigualdade biol6gica
entre homem e mulher, não se justificando, pois, que a mulher, já

idosa aos sessenta anos, envelheça alnd'a mais no aguardo da idade
limite atrlbl1ída aos homens idosos.

JUSTIFICATIVA

A Pol1cia Rodoviária rederal atua em todo o território na
cional no exercIcfc das atividades de pol1eia que a lei lhe conf!

re , Entre essas atividades ces taca-se o patrulhamento ostensivo
das rodovias federais. Nessa tarefa, zela segurança do tráfego,
do trânsito e dos próprios da União, prevenindo e coibindo infra

ções ou transgressões do trãnsito, além de colaborar, eret Iveaen
te, com os demais órgãos de segurança, no combate ao cr.íee , ao
tráfico de drogas. à sonegaçl!o, ao contrabando-, ao descaminho,
etc.

Orgão de natureza policial, não há porque omiti-lo do rol

das corporações policiais, que compreende as policias federal, cI
vil e militar dos Estados e Hunicipios e as auareae Municipais,
além dos Corpos de acmtre í rcs das diversas unidades federativas.

~ lU1"/''''1f'''''''''.''' ----,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Acrescente-se ao artigo 419 o seguinte parágrafo:

» § )P - A defInlç~o de polItlcas e programas destinados à
prctecêc do menor constituirá atribuição especial do Conselho
Nacional de Defesa dos Direitos do Menor, a ser cr-Iado por leI."

JUSTInCATIVA

A problemátlca do menor, em suas mais diversas Jmanifesta_
çl5es, merece do Poder Público atenção especial, tradu2ida em atos

•concretos que visem ao bem-es tar dessa categoria social.

Se, por um lado, uma sociedade econômica e culturalmente
pobre revela-se impotente no atendimento das necessidades míni
mas da criança e do ecorescente, por outro, e em ccnsequêncfa ,
crescem as estatísticas que apontam seu envolvimento com ações
anti-sociais, resultada da marginal1zação em Que se acham exccs-,
tos.

EMENDA SUPRES5IVA E ADITIVA l
Suprima-se do Htulo IX, Capitulo 11, seção I _ SAÚDE, o

artigo 353, transferindo-o para o Capitulo VII do mesmo Titulo
(DA fAMfLIA, DO MENOR E DO IDOSO), passando a ccns t.í turr o art!
go 417, renumerando-se os demais artigos •

JUSTIFICATIVA

A matéria objetQ desta Emenda diz respei to à liberdade
dos pais quanto à organizaç!!o da femUia, no Que ccecerwe ao n.Q

mero de filhos

E';;~:J

5ü;ã7EJ
un.."ulJ"oc.v, ...,------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA-

Dê-se ao- inciso XIV do artigo Sa do projeto de Constitui-
ção a seguinte redação: <

"XIV _ Organizar e manter a Policia rederal e a PolIcia
Rodoviária federal, bem como a Polícia Civil, a Policia MUltar e

o Corpo de Bombeiros Militar elo Distrito Federal e dos Territórios"

JUSTÍnCATIVA

A PolIcia Rodoviária Federal atua em todo o território na

cIonal no exerc.íc.ío das atividades de polícia que a lei lhe conf!



1860 • Assembléia Nacional Constituinte

JUSTlnCATlVA

"por velhice, aos sessenta anos de idade, para a mulher,

e aos sessenta e cinco anos, para o hOl'lem;"

fHENOA SUBSTITUTIVA

Dê-se à a I Inea ~ do artigo 356 a seguInte redação'

519 - Ao proprletáno do solo são assegurados

a- rndemzeçâc pela perda do donfru.c útll

e pela deprec raçâc do rnôvet ,
b- par t ic rpaçâc nos resultados da Javracna

forma que a te i estabelecer••

"art. 306 •

() QH{!!t(l ~ pfppne\tílde está assegurado no Pr~

jetc , lpÇ:].unV(l {!6U\lele:ç.end-o elll ç;p;so d-e desapropr raçãc púbhca,

j\l$ta hldçnhftç:pp c~mp(lnsat:ónll.

S{l A ~{lliiftPTBPTl"ÇP:O pêbLaca cuj o obj e t rvc ê o

bC(l1 çQjlIum, dçvlit çprrCFPpoder fi ímlclUZflção, muito ma i s raz.ão hâ

para es ee q\uuldo (I 1.1IIõvcl ~ \ltlll1-11dO, çompulsoriamente pela l.nl.
caatãve p r-avada , a qual oh terji lucro da "expropnação" temporã 

r ra do bem.
Essa mdemaaçãc por utibz.aç50 da trrcp'r Ledade

de tercea.rcs , deve ser Ie r t a levando-se em conta a perde do dom!

rue útil. ]ã que o prcp r-ae t âr rc não perde seu Imóvel. apenas uma

parte do domínIO, bem como a deprec raçãc causada pela nmeraçãc ,

e possível anut r Ladade do lmóvel após a exaustão da rama ,

AdemaIS da indenização. deve ser assegurada ao

prcpr-retâr ro uma parmc rpeçâc nos resultados da lavra, mcdrda de

inteira j us t aça sccaat , tal qual. de rernnna o Projeto em seus ar
tlgOS 12, ânc i sc XIII. alínea "bOI. e 317

nâ-se-ae par-âg r efc 1 9 do ar t a go 306 do Projete

de ccns ra tutçsc a segumte redação

EMENDA SUB$TITUTI\A DO r. 19' DO ARTIGO 306

DEPUTADO IBERE rERREIRA

EME\DA SUBSTITUTIVA AO PARÁGRAFO IJ\'lCO DO ARTIGO 308

... />.IlFhll, p.. ftm de e'ntar abusos e inJustlças por parte do fisco.
~ q\J! IC pret.eode J.uclu1r um 11mlte l.ndlV1dual na cobrança da refen.da Contrl
hU1çao, l:~J:prnando ,"o ilstema que vlg1a anter1.otlllcnte ã Emenda Constltuc1,onal
n923/83.

,;rpSrIJ'ICAçio

" I 4'i' ,.. As contnbulções de Illl:l.lhona serão eXlgl
~,s dos propnetãnos de imóvels benebcu
~tlS por obras pübllcas, tendo por limte g10
btll a despesa reafa eada e. por 1.ndlV1.dual,õ
benefíc10 que advaer para cada 1lllÕvel"

_ pé-se ao 5 99 do at'tlgo 257 do Projeto de Constitulção, a se
tu}.nte r~çl.açao" ' -

... ,. ~PII~l"!bY1Çª0 9!ll melhora ê um dos erabuces I:lalS Justos, p015
"e cClhr'ldp l!j1ljueles gye ae 1>en~f1.f!-flrn de obras pübllcas, reat i eedes para o bem
comulll,{ TAl hnnil 110: ~nb1:!Uçª9 ~ !ugillllente utiluada em pafses sna1S avança
do., co~ 01> dn IHJT(\J1il @ f1t'1i &f'~âde1i I)nt,!!os da J.lD.erica -

... li" @f1Unf:p, fia lirA!!}. f ym trtbuto de pOUqUlSSUlIa ou nenhuaa
ut:lliuiAt;l, f'@mlp (lfll YI,l1i~il ê §\!]@U;âo po Estado ao controle dos prôprtos con
tdbu1nt~", gflfle l!€IMI'PJ@: &l:lfl.iI @VerFl.l:lo atraves da eXlgêncta de uo h.mite
!ndlvldulJl, 'a~rrlHI'{lmi'{I{lf€! i10 ~@n@!fFlo ,rõprio de cada 1mõvel.

~ Ufttü\llCflf:fl. flllli(l. ~hmlte ind1v1.dual" que traz a jusClsa fis

~f~/:=:"'"lJ~:i~~;:1ldSl-:~=~;~~~i&i!ofj~ lDelboria. pois impede tributaçao l.
dêE:

Ir !' rUlouun""J~b 1
...liENDA fjUtl5TITUTIVA DO PARMRAFO 49. DO ARTIGO 257

EMENDA lP17753-7L deputado libe.::r::e-f'-e:::r;;re:-iI:::ra;------,1 çr-;;'t .-i
r;r-::::----- 'H"'",~/'O",·d~/fU-~~""·'"

~:_N_AR_'O______ _ =:=J tr};;'~~i 8_~

r.r '~U.IUO/CGMlsslo/S01~OMlssio

EMENDA lP17754-5

I?
['J PLE'ÁRIO

r-;;~"'=:J

f'"Çj~~JEJ

DEPOTADO IBERÊ FERREIRA

r-e, Entre essas at í ví caces destaca-se o 'patrulhamento ostensivo
elas rodovias federais. Nessa tarefa, zel~ pela' segurança do trare
go, do trânsito e dos próprios da União, preveníndo e coibindo 1-;;
frações ou transgressões do trânsito, alem de colaborar, efetIva:
mente, com os demais órgãos de segurança, no combate ao crime, ao
tráfico de drogas, à srmegação, ao contrabando, ao descaminho, etc

órgão de natureza policial, não há porque omiti-lo do rol

das COrporações policiaIs. que compreende as policias federal, c!
vl1 e militar dos Estados e MunicípIos e as Guardas Municipais,
além d;os Corpos q'e Bombeiros das diversas urnoaoes federativas.

~ da nossa tradiç:l:o ccns t í tuctcnet o respeito às desi-

gualdades bIol6gicas entre o homem e eul her

No que ccncerne a aposentadoria, per exemplo, as mulhe

res têm sido favorecidas com a recuçãc do tempo de serviço, mes

mo em condições espec í ef s , de prIvilegio, como ocorre com as

professoras

Ao fixar uma idade COmum para epcseetacor Ie por velhice,

o leg.1s1ador (ora ccnstLtufnte) incorre e-m flagrante CQntutl,t.

ção , tuglndo às raaêes que determInaram o privilégio da epcsen

t-adorla enrec rceoa , vo Lurrt ár La , da mulher aos trInta anos.

Nfto há perque utilizar eers pesos e duas »eereee • OS mes

mos fatores que determinaram a desigualdade favorável li mlóJlhe;

na aposentadoria por tempo de serviço devem justI ficar e reec

mendar a antecipação de sua aposentadoria por velhice.

PLENARIO
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EMENDA lP17750·2
l:J

EMENDA SUBSTITUTIVA

r='~~;:J

~;~~-LEJ

J,ntes de serem princípios (lU fund:lJM:nto<: da Repübhca Federati
va em que l) Brasll se const1tul. prl.nClplOS do reglme polltic(l a.dotado, estas
cloprcssões traduzem t"ealidades ma1~ l1gadas ou ã fQt'IIlação do EstaDO (v.g., •
nacionahdadc). ou ã prob1emátlca -dos~ con!lõUtuel0n315 (dUCl.tf;l$ de
nac10na11dade e de cldadanla).

Tanto aSS1m que a nossa tradlião constl.tucional não reglstt'a
o tratamento des"sas duas temitlcas na condiçao que. o Projeto propõe. o mesmo
acontecendo no plano do Dlre1to Const,1tuc1onal Comparado, lnclu:ave o llIa1S re
cente (v.g., ConSt1tu1çQeS de Portugal c: da Espanha). -

Daí propor-sefO. pura e r:illlples supressão dos dUpOS1t1VOS.

Comrelação ao texto existente. a presente proposta vem 1.nr-ro
duzl.r as segulntes modl.!lcações· foram ehmlnados os atualS 1nclsos 11 e UI
do d1SpoSltlVO. com a renumeração dos 1nl::150S subsequentes, e, em segundo lu
gar. se àeu nova redação ao l.ncuo V do Projeto. que passa a inclSO 111 no nõ
'lO texto que a emenda sugere. t, em verdade. todas essas alterações 1.1Ilpõei
se por eV1.dentes rilõl:ões de ordeo tecnlca. -

No que concerne ã eltmlnação dos 1nC150S 11 e III do ProJeto.
ê be~ de ver que os do1s l.nstltutO'S ali mencionados não conslatUtml fundãmên
tos do nosso reglme polit1CO. A~ e a~ assumem natureza
dlversa. senao aquela U!lI vínculo Juríd1co-pollUco da pessoa para com o Esta
do. enquanto esta representa o termo com que se designa o~ jurídico dõ
nac1.onal que está no- gozo dos seus dire1tos polítlcos.

Já no que. tange ao inciso V do Pr(l!eto. (lr3. relllfJnerado para UI.
parece-nos de todo 1.nconvenl.ente que a Const:1tuiçao adunte-sc em def1nu ce!,

tos atos c01IlO~, ·.lllnda =1$ 1:0Il1O no caso do texto, para atrl.bUlr-lhe o co!
rãter de del1to insuscetlvel de nnlljt1.a, de prf"scnção e de r et TO!!tlVl d a de .9A 11

1ll~ benehca. A tlpificação de conduta cOQO~ é. sablda!':ente. tarefa
da le1 ord1.nãria, I) mesmo acontecendo com os aspectos da~ J1a.1.IDli1 e
da ~.da.ls:.1. Ini!.U.~, da.All.llli..i. então nem hã neceSSldade de c.nor
argulllent~ão. P01; trata-se de mera~ Qs Í!l!!2lS~ 1.nstitulda pe!o I
leSislador....ordlnãr1.o e cuja llmltaçao, por cOos"egu1nte, deve ser tareCa ta~et:l
sua A nâõser asslto, estar-se-á eivando a Carta Magna de constantes e=es5",1õ
sonsptUGlonals, que sô contribuem para lnchar-Ihe o texto. com ÔbVltl sacnfiI
C10 da sua ag1hdade e sua aplicabllldade futuras.

ção da sua part~e i~:~~~i:P~~~:~~~~:~~o~s:~n:~~s~i:p;:~~~:~aPa:.:e;re~:~~:~iJ}t
pela fórmula ma:t.s efet1va de "dcmocracia representat1va", de uso e conccltu.!
ção largamente d:t.fund1dos na esfera polítuca e do DUl!1tO Const1tuc10nal (ver,
p.e)t , José" Afonso da 51lva, "Curso de Direito Const1.tuclonal POS1t1VO", páS'
298. Ed RT. 1964).

Cremos que. co!ll as alterações sugerl.das. o art9 29 do Projeto fi
cará: mais conscntâneo com sua destlnaçâo e. além dlSSO, revesddp de melhor r€
nlca constltucl0na1.

o artO 29 do Projero, ao qual ora se est.ã a apresentar CIIlenda,
tem como objetivo definu os fundamentps sobre os quau deve repousar o novo
~ polltlco braS1lelrO.

Dê-se ao art9 29 do Projeto de Constituição, a seguinte rlldação:

"Art'2 29 - A República Federativa do Bras:t.1 ê constitul
da. sob reg1me rcpresentauvo, pela Unlio iii
dlIiSO}ÚVel dos Estados. e tem. como fundace'ii
tos: -

1. - a lioberan1a do povo;

n - a dlgnidade da pessoa, assegurada pela
lmposs1.bllldade constitucional de res
tnções ao pleno exerclclo dos dueT
tos e llberdades fundal::entais, ressal
vado o estado de Slt10 e o estado de
defesa;

In - • deotlcracia representativa,sea a qual
legIslar e governn conflgura sedlçâo
e usurpação de poder,

11' - o plurarisJN:I polítlCO CO!110 garant1a da
plena liberdade de assunção de 1deolo

, g1as e íonnação de partidos, ex.l:eçiõ
felta aos l.deãrlos que, negando OIiX
fundamentos consUtucionalS da Nação,
procuram legltimar minorlas no exercí
cio dos poderes do Estado". -

.JUSTIFICAÇÃO

EHDtDA SUBSnTllTIVA

I!J PWlloRro

EMENDA lP17757-0
~UTADO IBERE F'ERRE~~~

.JUSTIFICAÇÃO.

_ De ou!:ra parte. fa:t-se_nec~ssãn.o expungir do texto todas as
questoes cuJa preV1S110 e regulamentaçao s~o da alçada do legislador ordmãrto.

Parágrafo
úniCo - A le1 ord1nãna regularã as hlpôteses de vio

lações. bel:! COIII() a obngação de reparar c dã
no causado" -

, _ Não hã sentido em o tt::!xt~ constitul::10nlll descer a lIIinúl:l;las COlllO
• prevlsao \:I'os tl.pOS pena1s eom que serao punidos certos danos CCOIÓS1COS

JX?rexemplo, asN:c~~~~:sq~n~~~i~~~;:sd:a~~r~u~~~t(:~~~o6:' :e::'E:~::~::-(:~
tlgo 45), ambas versando as normas sobre defesa da ecologia eIII apenas um arei
go, subdlVldidos em alguns poucos preceltos. -

!
i
I

!
i

, _ Funda-!e a presente proposta D!! neceSSldade de fazer con~tar da ,i
Constl~u1çao regras bastcas sobre a preservaç!o c conservação do meio amh1ente I
hatlllon1zando_a defesa da ecologIa COUl as ex:t.genclas do descnvolv1C1cnto econôl:U.
co e a ger.açao de empregos produtl.vos. -

I

I

I

_ , As notlllas constltucíona1s devem concentt"ar-se na f1.xaçiio das re
::~s bancas e fundamentais. deixando para lei complemcntar o qUI:l; for casulst!

JUSTIFICAC~O

"Artigo 308 -. • ••••••••••••

parágrafo ÚnlCO ~ !<tão dependerá de auto

rlz.ação ou concessão o apro\eltamento de

energIa hldrául1.ca de caoaCldade redun

da, bem como a de qualquer outra fonte

_renovável de enCrftlS."

o~ do artl~o 308 não mcnClona "ener

gIa Tenoválel'~ cle~xanda par.a f.az.e-lo no seu parágrafo ÚnlCO des·

se modo induundo a erro o J.ntérprete pOr ensejar o entendImento

de que qualquer fonte de energIa renovã..cl será objeto de autorl

z.ação ou concessão.

Ora, o escopo do menc:lonado parã~rafo úni

co ê permitJ.r que pequenos eursos d'água sCJam aproveltados sem

embaraços leg.a15,por pToprie"tárl.os de terras. onde se sItuem t31S

cursos d'água.
ASSIm, propomos 3 presente emenda que V1sn.

nao sô compatzbllrz:ar O parágrafo único com o .f.!E.!!! do artl~o 308

bem co~o deIxar c::laro que qualquer fonte de energia reno..ãvel CÇl~
InO,a eol~ca, a solar e a alcoole~ra. pOssam ser exploradas 'nela
l.nlclatlva prIvada, sem qualqer lntervenção estatal.

Dê-se ao pará~rafo iimco do art i go 308 do

Proje-te de ccns t i turçâc , a segu i rrte redação:

~
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EMENDA 1P17755-3
~urAOD IBERE tERRElRA ."N~
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EMEtlDA Sl.JlSTITUTlVADO ART'? 415

vê-se /lO artO 415 do Projeto de ConstltulÇão, .a segu1nte redação.

''Art~ 415 - O Peder Púb!tco velarã pela proteção, conser
v~ç.ao e preservação do llWio ,clientt; e peiã
mclhor1a da quabdade de v1ca, conO::111ando
as com o desenv()lvllIlento soclal e eC<Jnô;l;lco-

Dê-se ao artigo 383 a seguinte redação.

Ao incorporar esse dispoS! ti vo, a nova Carta consagra o
,alutar preceito que atribui às empresas comerciais, 10dustrlals

e agrícolas a responsabilidade pela educaçfto (ensino fundamen _

tal) de seus empregados e dos filhes destes.

M~~m(l O~$im, r:estr;:n,1 aus~nte impoj:tante segmento da econo

mh, rt:ilHdade benéf.!ça e pre$~nça marcante na vida moderna~
Tnte. ..se d~ e.tJ.v.!!;tQde d~ prl;$tllçt!Q çle ~efvlços, t;iÇl empresarial

Qv~nto oS&:(I (l.S empJ'f;'SU-s r;omerc:hh, ~nr;tvsl;.J"1~h e {lgrScolas.

Org~1'I1::atl(l.s, fernpfe, liQb 11 fDf«lÇl de $Qç1eplIdt;':s çpmerci,..

,J,s, flS empfeS8S preSI;.(l.ç1orns de f>ervJ,ço$, POf se constituirem

r~d!dade Jurld!ca, ~conôm!ca e sodal não podem 'içar à margem

dessa obrigação, que somente benefIcios acarreta li organização

econÔmJca. seja ela comerclal, industrial, agr1cola ou de servi

ços.

EHENDA SUBSTITUTIVA

Sendo a educação "um direito de toljos e um dever do

Estado," tal como enunciado no artigo 371 do Proj-;t(l,~_lh;.

como está proposto, assegurar a todos o ensino fundamental, com

duração mínima de oi to anos

t irrelevante, a nosso ver, estabelecer faixas de Idade

quando o essencIal, pãra o aluno, é receber o ensino fundamen~
tal, assegurada a gratuIdade desse ensino Q texto, tal como

se apres~mta, sugere a desnecessidade da fixação de 11mltes

ao admitir matrículas antes e após os slte anos de idade,

Além disso, etn face da realidade educacional do país, o próprIo

Estado vem oferecendo cursos supletivos voltados para aqueles

que, embora adultos, ainda não exercitaram o direito-dever de

receber o ensino fundamental.

JUSTIFICATIVA

"As empresas comerciais, industrIais, agr!colas e de ser

viços sfto responsáveis pelo ensino fundalllental gratuito de seu;

empregados e dos filhos destes, utillzando-se do salárIo-educa
ção, na forma da leI i"

Dê-se ao inciso I do artigo 373 a seguinte redação

JUSnnCATIVA

"I - ensino fundamental, obrigat6rio e gratuito, cOm du

ração mínIma de 01 to anos,"

EMENDA lP17751-1
fll DEPUTADO IBER~ F'ERREIRA

f'J PLENARLO

EMENDA lP17752·9
[!.J DEPUrADO IBER~ rERREIRA
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Assemhléia Nacional Constituinte e 186\

C) na hrpêtese de greve, as orgamzações de classe
adotarão as previdências que garantam a manutenção}os SCt"VlÇOS in
chspensã\eis ao atendnsentc das necess1dades lnamaveis da COJrl1IU
dade e ã contmurdade das atavrdadcs que não possam sofrer Inter 
ropção, na forma da Ier ",

BEI\'DA SUBSTITITrIVA D.\ Al.ft\EAoS. ro J~CISO V ro AR'f. 17.

~-se ã alínea c do 1nCiSOV do art 17 do projeto de Const1tUição
a seguinte redaçâc -

.. Art 17 - ••• • ••••• ••• ••••••••• •••••

V - •••• .. .

:!J

EMENDA SUPRESSIVA no ART. 258 E SEU PARÁGRAFO ONICO

suprma-se o dasccs tc no artigo 258 do Pno j e tc
de Const1 tU1ção e seu parágrafo Iiru co ,

JUSTIFICArÃO

EMENDA lP17761-8
f DEPUTADO IBERE FERREIRA

r.-r Tnlollus".. c.~lo

rr;:~':'"

éUJ~~~

JUSTIFICATIVA

o Capit.ulo IV do referido Decreto-Lei, enseJou anis

tia fiscal prévia a t.oda sorte de sonegadores, inclusive àqu!!

les que delapidaram o patrimônio pÚblico.

No nosso entendimento, a medida do Executivo é
estImulo ao crime que vai do latrocin;io ao peculato.

O Legislador, no caso o Pres;idente da República, não

satisfeit.o com a prévia anistia fiscal vai ainda mais longe

na medida em que não permite_ por parte da Fazenda rcderaL.
a aplicação de sansões de quaisquer natureza, administrativa,

e penal. Só nos resta tentar preJudicar o direi to adquirido I

dos criminosos com esta emenda às dlsp:lsicões transitórias do

proJeto de Constituiçãro

JUSilFlCACAO

JUS!I FICACJ\.O

EMENDA SUPRESSIVA AO § 49 no ARTIGO 270 DO PROJETO

sário não só que o Congresso Nacional passe a avaliar, em ca

rater decisório, as novas concessões como também xevej e ,

largo apoiamento, as concessões passadas.

r.r .LI ••• '3'.0.." • .l~/IU.'O~,"IIO __,

EMENDA lP17766·9
tIHAROLDO SABOIA

EMENDA lP17765·1
j'J HAROLOO SABOIA

tJ PLENARIQ
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DEPUTADO 18ERE FERREIRA

A c r t ada norma estabelece que, nas causas re
fe rent es ã maeêr ra f r s ca L, bem como na cobrança dos seus crédi

tos t r rbu tjir-acs , a umâc será representada j ud r c r a Lment e pelo

órgão jur-Idaco do Nrru s têr i c da Fazenda.

Emsuma , a encnda ora apresentada mantém a idéia constante do Pro
jeto da Collllssão de srsteaatazaçãc, apenas por não poder se entender o drrertc
de greve coro um dirertc absoluto que se sobreponha ~aos rmeresses da SOC1edade
e às receesadades humanas. prescreve-se que a le1 de ao dare.rto de greve regula
ção para que seu exercfcac não venha a se consta rurr em prcjufac para a popula 
ção

Suprima-se o dispcs ec no §4 9 , do ar t i go 270.
do Prcj e tc de ccns t i tuaçãc

r.-r------t.,.._"',O~,S•• ".U.,~~,..., .....

"'----------",,"""""",.-----------

EMENDA lP17762·6
f?

Os r r rbut.cs Integrantes do nosso Sa.s t ena TrJt..l:

táTIO NaClonal são somente aqueles elencados no artigo 251 do

a Iuda dc prcj e tc ,
ASSIm, ancab Iv c I a hrnõt es e da ms t i tuaçãc ne

los MUnlCí1>lOS de ccnr rabuaçêes espcc i aa s , com o fam de cus t c rc

de obras ou serviços resul tantes do uso do solo urbano. nas ccnd.!,
çêes a11 referidas (Projeto. ar-r i go 258).

); que, na verdade, a nreeensãc se cons t at ur n!!,

ma forma velad-a de dcscuaprmentc aos pressuncs tcs necessâr rcs ã
eXIglbllidade da ccnur iburçãc de li'telhona.

Prov; d1.5S0, é a regra Inserta no naráprJ.fo Ii
m co áquele artigo (258), segundo o qual o valor da Citada ccn 

tribuição terâ por limite global. o custo das obras ou se rvrçcs •

Desse modo, a ccnt r iburçãc de melhona e as

taxas Já esgotam totalmente o 'DO der tnbutante de s MUnlcíTl10S

Distrito Federal, Estados f7 União, 're Ie t rvamerrte aos serva çcs e

obras que possam executar.

Por 1SSO, salvo o maléfico obj e t rvc de se nr-e

tender aumentar. a mda maas . a carga tributána dos cont r rb m n 
tes , que atUalmente Já se mostra exce s s rva , não se j us t i f rca

cr raçãc de uma nova Ílp,ura t r abut.ãr s e , que é a contTlbUlção de
obras públicas, nr i nc rpa Incnte se se cena i der-ar que o nosso atual

Sistema t r-rbutjir-r o Já ne rmr te a t r rbu t açâo de toda a gama de
obras e se r vrços rauru capa i s

do ProJeto de Constituição deve ter a s.a.- o artigo 16!). é 'seus §

guinte redação:

- suprimir os artigos 171, 172, 173 e 174 do Projeto de Constituição

§ 39 - Rejeitada a indicação, o Presidente da República nos dez

dias subseqüentes indicará novo candidato, que deverá com.

parecer ã câmara dos Deputados nos termos do § 19, proc~

dendo-se a votação nos termos do § 29.

§ 49 - Ocorrendo a segunda recusa, a Câmara dos Deputados dev!!

rã eleger, no prazo de dez dias, e por maí.orãa dos seus

metllbros, o Primeiro-MJ.nistro. Caso nenhum dos candida-

A presente emenda visa aperfeiçoar o método de escolha do che

fe de governo. Pelo ProJeto, compete ao Presidente da República no

me~r:, sem aprovação da Câmara dos Deputados, o Primeiro-Ministro

Tal. atribuição não se coaduna com o sistema parlamentar de governo,

já que este é formado a partir da nomeação do Presidente da RepÕbl!.

§ 19 - O candidato Lndacaâc comparecerá no prazo de dez dias, a

contar da indicação, para, em sessão pÚblica, apresentar

o plano de governo.

§ 29 - No prazo de dez dias do enceerenenec dos debates a câma

ra dos Deputados deverá manifestar-se sobre a il1dicaçáo,

considerando-se aprovada se obtiver os votos da tnaioria

dos seus membros •

EMf:NDA: 1\bITIVA

Nas democracias modernas e em sociedades complexa;; como a bra

sileira, onde o Estado crescentenlente aumE!nta sua presença na soei!!.

dade, fortalecem-se os poderes e ampliam-se as competências do exe

cutivo, etl1 preJulzo das funções legislativas dos parlamentos. Ceve!.

na-se legislando. Em decorrência desse fenõmeno, o parlamento como

órgão máximo da soberania popular, espelhando e refletindo a plura-

lidade que marca a formação da sociedade, ~pl1a suas funções na o!,

ganização, fiscalização e controle do governo.

Em razão do conteúdo da presente emenda, os artigos 1'11, 112

173 e 174 do PrOJeto devem ser suprimidos, pois são incornpatIveis

com os principios sugeridos.

tos obtenha a maioria dos votos o Presidente da Repúbl!.

ca poderá nomear O candidato mais votado, ou, após ouv!

do o Conselho da República. alguém de sua confiança, OU

ainda, dissolver a Cãmara dos Deputados

JUSTIFICAÇÃO

Art. 165 - O Priveiro-Ninistro será indicado pelo Presidente da Re

pública para aprovação pela câmara dos Deputados, após

consulta oa partido ou partidos que fonnarn a maioria

parlamentar

p;;.;~·~7';'~
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PLENARIO DA A. N. C.

DEPUTADO FEDERAL MATHEUS IENSEN

JUSTIFICATIVA

"Parágrafo uotee - O ensino religioso é livre nas escc
las confessionais, constituindo dis
cipllna de mat r Icuj.a facultativa
nas escolas públicas "

Dê-se a seguinte redação ao Parágrafo Unico do Artigo 376:

o dispositivo, como redigido, é vago, sujeito a perm.!
til' Int.erpre tações divergentes, limitando a liberdade do ensino de

convicções religiosas pelas pr6prias entidades confessionais.

O ensino religioso manterá sempre particularidades e
características essenciais das confissões ou da formação religiosa

de quem o ministra EUminada a particularidade do credo, descaract!.

rlzado ficará o ensino religioso confessional, Que se tornará tão s6

um aprendizado de moral e bons costumes.

A expressão "sem distinção de credo lt , é supérflua,

por ser o ensino de tal natureza de matrícula facultativa, oferecen_

do ao aluno a opção' da frequência ou não, no ensino público. Nas e~

colas confessionais, é a profissão religiosa da própria crença, que

85 tem fei to merecedoras de escolha por pais e responsáve!s dos aI!!.
nos, dentro do princípio da liberdade assegurada a estes pela: defini
ção da diretriz a ser imprimida na educação de seus f!lhos.

:~-="~~~~:"-,..._.=l
de Const.:l.t.uição.. o seguint.e artigo} fh.;.dt.- ~be~
" Fica preJudicado o direito adquirido de pE!ssoas física pelo

Decreto Lei n9 2303, de 21 de novembro de 1986.

Pr raearenenrc , a referida regra j ur Idr ca de

ve ser excluída do Projeto por não se tratar, eva den-t emen te ç de

maténa cons t i tuc i ona L,

Além dlSSO, o Ministéno da Fazenda niio

uma enudade que possua personalldade juríd1Ca própna.

apenas um órgão Integrante da Administração Federal drret evccm
eerdburçêes específicas nos termos do Decreto-lei ...n9 200/67.

Por outro Lado , o artigo 186 do Projeto de

Consh tUiç50 Ji prevê que a Procuradona Geral da Umão é o

órgão competente para p rcnove r a defesa JudICial ou ex t r-aj uda>

caa I do refcndo ente de nrre i to Públlco. Aquela s ru. pcs sru •

como enradede supe r ro r , pe'rscna Lxdade Jurídlca de dUeI to públi
co.

Desse modo, face ã rmprcnr i edede da norma, JU.§.

tiÍlca-se a sua exclusão do texto do Proj e t o ,

EMENDA lP17764-2
fi HAROLOO SABOIA

EMENDA lP17763·4
[!J

[!J
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"Compete aos Estados e Municípios oferecer o ensino bas.!,

co e lIédio "

JUSTIrICATIVA

JUSTIFICATIVA •

nê -se ao art 408 do projeto de Constituiçllo, a seguinte

redaçi!lo'

-Art 1108 _ Compete ao poder Público

I - a utllizaçi!lO racional dos recursos natlJIjais,
salvaguardando a sua capacidade de renovaçao e

a estabilidade eCOl6gica,

II - recuperaçao e preservaçi!lo ambientais, inclusive

com a criaçao de reservas, 'parques e sítios; •
III - .prever.l1r e controlar a poluiçllo e os seus 'efei

"tos e as formas prejudiciais de eJ:osão;

IV - a redução dos riscos de catástrofes naturais e

nucleares

V - promover a educaçi!lo ~mbiental em tõdos os níveis

de ensino;
VI - preservar a fauna e a flora

-------- "",, ----------,

•• t ......./ •• I/ .. s1o/ .......'~.io_--__.

EMENDA SUBSTITUTIVA

EMENDA SUaSTllUTlVA DO ARTIGO lI~oa.

o objetivo da emenda é o de reduzir o texto do dispositivo

b devidas dimensões de ~ma norma Constitucional. expurgando todas
85 questl:les que podem e deve'Jn ficar na alçada do legislador ordinário.

A proposta, nesta linha de atuação, segue os passos das r.!:.

centes Constituições de Portugual (art 66) e da Espanha (Art.IIS),

tomando aquela como fonte mais pr6xim a de inspiraçao.

Dê-se ao § 22 do artigo :578 a seguinte redação,

Este, o sentido da norma. Desnecessario se torna indicar

formalidades (Lei Complementar?) que nada acrescentam à essên

cia do Que se pretende o ensino básico e o ensino media deve;

ser oferecidos pelos Estados e Municípios

~R:::I:=O,-- --,

EMENDA lP17759·6
f:J DEPUTADO JBERC FERREIRA
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EMENDA 1P17769-3
.tJ HAROLDO SABQIA

Estabelecer U'll critério único e inflexivel a todas as oat ér.íes ,

contribuir-se-a pela rigidez 9a Q.rdem jurídico-constitucional t di f'L,

cut tenuc no futuro alterações que- poderão se impor en face de mudan-,

ças no Quadro econômico e scc íaã ,

------_.""....."<,,..,~-------~

EMENDA SUBSTITUTIVA
EMENDA

- o artigo'304 e seus §§ devem ter a seguint!!l redação:

Art. 304 - Na repressão ao "abuso do poder econômico, à formação

de nonopÔ1ios ou oligopólios e carté~s, e como meio

de defesa da e~onomia brasileira, poderá o Poder Pú

blica, desapropriar empresas, ações, fundos e demais

bens dos infratores, investindo-se imediatamente na

posse e domínio dos mesmos. melhante o pagamento com

tItulas da dIvida pÚblica. quando devidos, l:esgatã..

veis no prazo de Vinte anos.

§ 19 - Na sua função de controle e fiscalbação da ativida

de econômica, poderá o POder Público, em casos de in
'frações às Le':s de Repressão ao Abuso 130\Poder Econ§.

mico e legislação de !lIatéria econômica, interdJ.tar I

estabelecimentoc auapendez- os administradores e ex

propriâ-Io da posse e domInio de ações e cotas de em

presa privada, sem preJuí:õ!:o das delnais sanções.

§ 21{ - A lei de!'~nirã a ca:ractert1zação do monopólio Pf:~vado,

do oligopólio e cartel, podendo o Poder PÚblico esta

belecer-os lim!tes de a tuação e mesnn a divisão de emprg

aa ou grupo de empresas em tal situação.

JUSTIFICAÇÃO

A tendência do atual processo econômico é a da .concentração de

capitais e conseqüentemente de empresas que passam a deter o monoF§.

lio ou oligOpÓlio em amplos setores da economia, dominando os merc!!,

os e suprimindo a concorrência. O domImo da economia por umas PCi!

cas empresas constitui-se em ameaça para a própria democracia, pois

acaba por atribuir a estas um poder muitas vezes superior ao Estado.

insucesso do Plano Cruzado é a prova evidente da atuação desses I

rupos que, agindo sorrateiramente e sem mecanismos de controle ac~

aram por impor-se sobre toda a nação.

- suprimir do § 22 do artigo 177 do projeto de Constltulçí1o a expres, -
são "Procedendo o Presidente da RepúblIca nos termos do ar t 165", e

incluir o § }2 com a seguinte redeçêc ,

§ 32 - Caso a Câmara dos Deputados, nos dez dias subseqüentes à recusa

do voto de desconflança não eleger povo Primeiro-Minlstro,

Presidente da República poderá dissolvê-la, ou indit:ar novo Pri

meiro-Ministro, nos termos do artigo 165

JUSTIFICATIVA

A emenda visa adaptar o texto da Constituição aos mecanismos j.!:!.

rIdico institucIonais do Sistema parlamentar de governo, dividindo ~

nus e responsabJ.lidad';s entre os diversos. órgãos de soberania

A recusa ti voto de conr í ença sohcitado pelo Primeira_Ministro

denota üma des,sintonia entre o parlamento e o governo. Esta pode dar

se tanto e~ decorrência de fatos políticos como o afastamento do go- ,

verno ao seu plano" como por crise po1ftica ma.ís profunda.

Para -que ti mani festação da Câmara dos Deputados seja tomada com

o peso da responsabilidade e s;riedade que deve marcar o exercIct.e da

função polItica, sua decisão deve 6{r acompanhada da possibilidade

de formação, sem traumas, de um novo Governo Se não houver conseft

50 para isto, torna-se cl~ro que ó parlamento passa a refletir uma

crise politica de maior profundidade cuja sctuçêo , para manutenção

das Ins t r tuiçães democráticas o poderá passar, ao juízo do Preside!!

te da República, pela dtssoluç~o da Câmara dos Deputados e convoc,!

çêo de ne ..as eleições, .e o povq- sup~re pelo voto, a cr r se que

desenhava.

~-------"""''''''''''',,------------,

EMENDA MODIFICATIVA

_ o artigo 118 do projeto de Constituição deve ter a seguinte reda

ção:

Art. 118 - A Constituição poderá ser emendada por orcposfçãc do Pr~

sidente da República, do Presidente do. Conselho de ~l1ni.§.

.c~.'.'~'C~l',s,l~fI".~.'nl~ _

[

EMEN';:'::~'~;;~.~'----'--- -

-_o artigo 325 do ProJeto de Consti tU1ção deve ter a seguinte reda

çao:

Art. - A União e os·Estaàos reconhecem a importância do crédito

rural, da pesquisa, da assistência técnica agropecuária

e do seguro agrícola, COI:lO formas de .garantir o cen es-

tar da população e o desenvolvimento soca.af e eccnô-ucc

do País. Os órgãos da União dirigentes da sua execução

serão integrados por um representante da Confederação N.§.

cional dos Trabalhadores na Agr1.cultura e um representa!!,

te dos empresários agrícolas.

§o19 - A política agrícola da União será estabelecida em Plano

~inquenal de Desenvolvl.lllento~Agrirl.o, aprovado pelo Co.!!.

gresso Nacl.onal e compreenderá:

a) preços rn.in~mos justos e garantia préVia de comercializa

ção dos produtos agropecuãrios~

b) crédito rural, atraves de rede bancária oficial e de coE.

perativas para o custeio e investimento, devendo ser in-

t:e.,p: tegral aos pequenos produtores rurais,

C") seguro agrícola para a cobertura dos preJuízos ad

d) assistência eêcnrca , extensão rural e crédito orientados de

preferência no sentido da melhoria da renda e bem. estar dos

pequenos e médios agricultores, para a diverSificação de a

tividades produtoras e melhoria tecnológica;

e) fiscal1.zação e controle de qualidade e dos preços dos insu-

mos agropecuários,

f) ar~azenamento para os produtos agropecuários:

9) o anceneavo, o apoio e a isenção tributária às atividades

cooperativistas, fundadas na gestão democrâtica e na ausê.!!.

era de fins lucrativos, na forma da lei,

S 29 - Toda J.mportação de produtos agr6pecuãrios !!!.~, ex!

girá prévia autorização legislativa.

cia.

JUSTIFIÇAçKO

~~~~.-----:

pr;=-;'o'e~'

A emenda vrsa ccrrtqrr U'Ila distorção íntrco.aroe pelo dJ.sjJositl_

vo questionado. Ao estabelecer a preferência da errpresa naclorllil ao cré~

dJ.to subsldiado,lll'pl1cltarnente reconhece a meSMa concessão as errpresas e,!
trangenas.

Tal possibilidade converte-se nu:na vlo1éocla contra a socle~de

braSllelrêl ( ja tantas vezes violentada ), POJ.s todo subs!dlO inporta '!:!
ma transferência de rendas do setor público para o setor pnvado.

.0 dispositivo su~;:!;rido visa estabelecer os parãtootros para a f!,

xaçãc de uma pol1b.ca agrária de médio e longo prazos, e ao mesmo '

Eempo contrJ.bul.r para fornecer algumas garantias ao trabalhador e I

produtor rural, que têm sido vItimas das desastrosas políticas agrI-

JUSTIFICATIVA

Et-ENOA WJDIFlCATIVA

pJantvàas peJo r..mtprno lIs d1sms'ções tornam HA

- O § 20 da artigo 301 deve ter a seguInte redação

§ 2ª _ As empresas nacionais terão excfusrvrcaoe de créditos públicos

subvencionados e, en 19ualdade de condições, prererêrcre
fornecimento de bens e serviços <30 poder público

JUSTIFICATIVA

gatárias. ao governo a criação de diversos mecanismos, e tem como va!!.1

tagetn a de obrigar a elaboração de um plano quinquenal oara o setor

agií.cola.

EMENDA lP17773-1
l:J CONSTITUINTE RAQUEL CAPl;~I8E

__________ n ..~'."~",,:I.•••

r
EMENDA ADITIVA

Acrescente_se ao Artigo 318 do Capítulo 11 - Da PI5Htica Agdcola _

do PrDjeto de ConstituiçAo Q seguinte parágrafo:

fi "EN!\RIO

EMENDA 1P17772-3
fi

tros, de. um decimo dos membros da Câmara dos üeoutadcs

ou do Senado rederar , por um terço das Assemb1eias Legi!

Lat avas ou por Lru c I a t Iva popular.

No caso de proposição apresentada pelas Assembléias Legi.2,§ l' -

Uria e tantas outras

JUSTlrICAJlvA

lativas, a mesma deve ser aprovada por cada uma delas por

maioria absoluta dos seus membros.

§ 22 - No caso de proposição de iniciatl va popular. essa deverá

ser apresentada por pelo menos 150 000 e1e~tores, de 113

dos Estados da Federação, devendo em cada um deles Eece,
ber pelo menos dez. assinaturas.

§ 3Q - As emendas que tratam de ef tereção , Inclusão ou supressão

de dt spcs í t ívcs referentes aos direitos e garantias ind!

vlduais e coletivos, a organização dos poderes, do siste

ma eleitoral e partidário, bem como o presente dJ.sposit!

VO I considerar-se..ãc aprovadas em d01S turnCJS de discus-

são e votação ,do Congresso Nacional, por maioria de 2/3 de

seus membros e apos rati f'Lcaçân por~ popular

§ 40 _ As demais mà\érias poderão ser emendadas mediante a aprovação

de 3/5 dos memb~s do Congresso NacIonal, em dois turnos de

dIscussão e votação "-

§ 52 - Não se rercrnaré a ccnst-I tuição na vigência de estado de

Lar-me ou de sLt ío

§ 62 - Não será objeto de dellberaç1ro a proposição de errenda te"'lC2!!

te a abolir a forma r epub Lacana e democrática de co .... ,.I'\O

federação.

A Constltuiç§o vigente elcige quorum de 213 dos membros de

ambas as Casas do Congresso NaciDrlBl pbrb lprovaçbo de emendas à Cons

tit..uiç~o. enquanto o artigo 1I)6, § 2Cl do "Projt!to Cla Comissão Provisó

ria fixa este Quorum em maior.1a obsoluta.

Não entendo seja esta a melhor redação, t~hdo, em vista a tendê!!

cla da c6nfecç~o de uma Constituição analítica, onde certamente cons

tarão matérias constitucionais, como os dirdtos e garantlas indivl-

, duais e principalmente a organização dos poderes e sistema eleitoral

dentre outros, e de matérias Que ni;o são propriamente constitucionais

como aqueles relacionados com e ordem econõmiça, a organização tribu-

Ep;'';;;;~

rç;~'8;:;;;]

El-reNOA ADITJ:VA

......""......'''"''..".,.--:==1
~NJl.RIO

tJHA'ROLOO SP"BOIA

O õnus que todos os empregadores passÍlm a arcar, tanta na inici.a

tiva privada quanto no setor público, conv.erte-se em dever cívico a

ser suportado COMO obrigação social. As férias concedidas ao traba 

lhador permitirá organizar a campaPha, selil preJuízo da sua subsistê.!!.

EMENDA lP17768-S

Art. - O candidato a qualquer cargo eletivo terá d~reito a pelo

menos sessenta dias de férias no perIodo itlledl.atamente

anterior ã data das eleições, não podendo ser der-d tndc

em razão de sua filiação político-partidária, e gozará

de estabilidade no enprego enguanto durar o seu mandato.

- acrescentar ao projeto da Comissão eJ.a Sistematizaç~o seguinte dis

positivo! w< .kf- 1, "" ~hve.oJlI dv (~{/-v..u> ]L -

A sugestão destina-se a garantir aos trabalhadores e a todos a-

oque1es que lnantéM vinculo empregatício, a liberdade .de participar h, -
o vremente dos pleitos eleitorais, bem como, de igualdade de condições

de preparar a sua campanha eleitoral.

Visa-se com isso ampliar o quadro da representação polItica pa

ra que a representação aproxime-se da pluralidade que marca a diver

sidade da organi2açào aocdaj.; chamando ã vida política um enorme co~

tingente social que não possui representação orqãn~ca em falta niio

só de organização, mas principalmente de condições e liberdade de e~

ressão poli:tiea.

De outro lado, a estabilidade nQ emp,rego, no caso de eleição ,

i destina-se a preservar o trabalhador das pressões do seu empregador

I e de possíveis perseguições Eolttioas 'em razão da candidatura ( o

; que poderia inibir o exercício ~a cidadania e da representação), bem'I
: como da eleição e do livre exercício do mandato em favor daqueles que

ot'(>flTE"Senta.
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r...-----------""" ..,"".','----------

§ 7; - Decretada a desapropr1ar;!l.o~ P9t interesse social, a
UnHic terá sua im,.ssão Imedâata na posse do ifll6vel t I

mediante c depósito do valor declarado para paga - '
mento do imposto territoual rural, em títulos da;
dívida agrán8. limitada a contestação do valor de

positado pelo expropriante.

EMENDA lP17777-4
['J CONSTITUINTE RAQUEL CAPIBERIBE

['J PLENARIO

p;;;.~;"'~,

~;~

EMENDA lP17781·2
l!l CONSTITUINTE RAQUEL CAPIBERIBE

~••• u""co~ ••' •• /IJ'· ...II • .lo' __,_-,

......o/.U>... "'.w:io'~ _

EMENDA SUPRESSIVA

~Uu.'~/.o~'n.l./lu. ~".~-- -,

r=';~;'-'I

fEi;;mJ

"Art·4;~ - As primeiras eleições para Governador,
Vice-Governador e Deputados Distritais do Distrito Federal se
do realizadas no dia 15 de novembro de 19B8, tomando posse -:
os elei tos no dia 10 de janeiro de 1989."

Inclua-se, nas DISpOSlr;OES TRANSITORIAS, o segui!l
te Artigo 457, renumerendo-se bs subsequentes:

'C{ue Q ProgramE. de Reforma A.grária ~á ptemiat aqueles que d\.lta-,';.e

anos tenha mantido em seu. poder, terras improdutivas para r.ms
de especulação

supr1ma-~!l a aUnea "d" do item XIII do Artigo 12 do
Projete de constituição.

JUSilf1CI\Ç~O

A alínea .&' se mantida, lnviabil1zará o projeto de Re
forma Agrár!ü que 56 seré nceerver se as terras desapropriadas •

f!l PLENARIO

EMENDA lP17782·1
f'I SENAOOR POMPEU DE SOUS;;""

H'TO/.u"""ACic

~.e-•• './C..."'.. ,.~I.o.,'d. _

O Chefe do Executivo éompetente poderá ser responsabil1za- I

do por .omissão.• mediante ação civil pública, se não diligenciar pa- II

ra que todas -as crianças nas faixas etárias de O a 06 anos e de 07

aos 14 anos, residente no âmbito territorlal de sua competência, ~
tpnhRm ,:hrPltQ ~ creche, ens!'1':' pré-escolar e "U!'ld!:!m!;!l"tal QbrJ.g!!~6- :

rio e gratuito !

Acrescente-se ao §2g~do Inciso VII do Art. :373 o seguinte

dispositivo.

PROPOSTA DE EMENDA ADITI.VA AO § 2g do Inciso VII do Artigo :373

do Projeto de Constituição

EMENDA MODIFIÇATIVA

Modif~que-se a redação do Artigo :381 do Projeto de Constituição:

!
i

Art. 381 - As verbas públicas serão destinadas às esco- !
las públicas I

P PLENARIO

EMENDA lP17778·2
I: CONSTITUINTE RAQUEL CAPIBERIBE

Acrescente-se ao inciso XIX -de tdillee --I!.Q.!' do Artigo 13 do Projeto
de Constituição a seguinte emenda aditiva

XIX _ licença remunerada à gestante, antes e depois do
parto, por período não inferior a cento e vinte di
as, garantida a estabilidade no emprego.

• JUSTlFICAÇ~O i
. I

A eficácia da Reforma Agrár!a~esta vinculada ao processa- I
mento rápido das desapropriações. O atual trâmite administrat.lYo e :
judicial das eeseoccccreçnes eXl.ge aprimora.er\to jurídico A llillSSl!.c
imediata da União na posse do imóvel, após declaração de interesse
social, para fins de Reforma Agráu8, é o eper rerçcemerrto constitucl,
onal necessárIo à execução da Reforma Agrária

EMENDA lP17774·0
fl CONSTITUINTE RAQUEL CAPIBERIBE

l:O PlENARIO

JUSTIFICATIVA

A emenda objetiva garantir à mulher o retorno ao tnabafr-c
sem o fantasma do desemprego como cast rqc por procriar como séi a
contecer presentemente

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICAÇ~O

Analisando atentamente o texto do artigo 381 do projeto
de constituição, .;;.rifi.:a-sp 'i ...e: ai: se: at;;-e;;; posslbllldãdêS li1dl.:;~l

criminadas para a concessão de subsídios às escolas particulares. '
A linguagem adotada para a ccncessãc ,de verbas P'::bl!csS,;

deixa margem a fut.uras pressões sobre os rcreutadores das leis or-,
dinária$ QUI;! regular!l:o a materia. Se prevalecer a antiga redação i
será conveniente encontrar formula constitucional que vincule a ,
concess~~ do subsídlo ..a algum mecanismo de controle público do seu l

luso

§ 10 - O mandato do Governador eleito de acordoCDll
o~ deste artigo extingue_se automaticamente na data da
posse do Governador do Distrito Fel:Jeral eleito simultaneamen
te com os Governadores Estaduais, na primeira eleição dease
nível no País.

§ 20 - Compete à primeira representação na nssee
bUia legislativa do Distrito Federal votar a lei Orgânica do
Distrito Federal, de acordo com o estabelecido nesta Consti _
tuição.

;urr]FICAÇI!)

O:JrPre assegJrar que a conqu!sta constitucional do direJ,to
de eleger diretanente o Governador e o Vice~Governador do Distrito Fede _
ral,· assim cem a Asst!lrbUiia legislativa co Distrito Federal, seja desde

pronto exercida, cabendo aos eleitos tJll primeiro raandato inferior aos slb
seoôentes, de tal sorte ~ haja a pretendida coincidência C(lIll o mandato-:
dos Governadores EstackJais, a partir da próxima eleiçDo desse nível no
País.

Alterar a redação do § 411" do Art. 118 para o seguinte: •

SENADOR POHP.U DE SOUSA r;~õ~-~

rlj;i7~~7EJ
'~I..u./ ...ad.o/_IIM.__~~ -,

PlENJlRIo-

EMENDA lP17783·9
I:

Modifique-se o Inciso UI do artigo :3n. do Capitulo UI

da Educação e da Cultura para a seguinte redação:

EMENDA MODIFICATIVA

~----------"'n/'n"' ...w:io

III - Atendimento gratui to. em creches e pré-escolas
para as crianças até seis anos de idade.

Acrescente-se ao Artigo 441 do Titulo X - Disposições

'Transit6rias - a seguinte emenda· !
i

Art _ 441 - Os Terr.itórios de Roralma e Amapá, são t.rene-.'
formados em Estados Federados, eedrante consulta popular e terão três,
anos para suas i(lstalaçOes, mantidos os seus atuais limites geográ"'l-'

coso !
I
I
I

JUSTIFICAr;~O
JUSTIFICAÇ~O

§ 4g - Não será objeto de deliberaçDo a proposta de enen
da tendente a abolir ou comprometer: -

JUSTIFlCAÇAQ

Modlr.ique -se o .mc 130 VI do Artigo :373 do Projeto de ccns
t í torçac- '~I..u./I...dcI/'~_".Io, -,

e) A liberdade, direitos e garantias individuais ....

.-'"",;n. 121 .. Projetos de lei de iniciativa do Poder Legi!.
lativo iTh qualquer das Unidades da reeececac , epruvedos por
maioria absoluta, terDo curso legislativo regular, desde que
obtenham parecer favorável da Comissão de Constituiçlio e Just!

ça da Casa do Congresso Nacional onde se tenham apresentado.

Inclua-se. epõs o Art. 120. o seguinte Art. 121 renumerando ..se
os subseqüentes :

Não basta a vedação de emendas constitucionais
que tendam a abolir tais princípios Institucionais b~si_

cos: cumpre iguallllente impedir as que possam cceprceet ê

los, de qualquer forma.

Na aUnea .!. prcnêe-se o acréscimo da garantia
de liberdade. complement,ando a invulnerabilidade dos di
re1t~s.,e garantias individuais.

u ..lIt....."lU4h.--- ---,

JUSTIFICAÇAO

~:~;-J

[JDJ·~L·:I

CONSTITUINTE RAQUFL CAPIBERIBE

----------- •••••,"',."...,.1., _

EMENDA MODIFICATIVA ]

Modifique-se o Jl.rtigo :319 do Projeto de Constituição.

Art. 319 - A lei rn spcré , para erea tc de neroma Agrá-
ria. sobre os processos administrüt1vo e
judicial de desapropriação por rnteres.sse
social, assegurado ao desapropriado a conte! I
tação na justiça, acenes do valor da dezapro'

p r-Laçãn pago pelo eeprcprrent e -I

JUSTlFICACAo ~

I

A inclusão da palavra ':$lratulto" mantem ccerencaa cem
outros itens desse artfgo,referentes ao ensino fundamental,
extensão ao nível médio, aos portadores de deficlência e seuper- _
dotados e é condição para efetivar-se tal direito Quanto ao a!.
tigo "as" crianças sua razão é õbvra , Sem ele o atendimento de
10 ou mil crianças já atenderia o dispositivo.

t:_ PLENAR~__O _

EMENDA lP17780-4
f'I5~'~~":J

fu"fl;Jã7J
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A u.nenda objetiva primelraRlente levar 80 povo a dee Lsãe

da transformação e segundamente, se for da vontade popular, gara!l
tir a instalação, sem traumas administrativos e sem prejuizos para
a nova insti tuí çãc emergente.

V. _ oferta de ensino noturno nas escolas públicas,

em todos os nfveas , adequada às condições dos
discentes, observada a qualidade do ensmo
as situações sociais do educando;

EMENDA MOOIFICAlIVA

C-PLENti.RIO

EMENDA lP17776-6_.~ .. -,fi CONSTITUINTE RAQUEL CAPIBERIBE

•
A inclusão do termo "nas escolas ,públicas" visa e

..coerência com O art~go e garantia do Estad? oferecer a educa

çãc em todos os n!veis e nas ccnsncees exigidas pela realJ.dade
social brasileira, onde muitos que não podem frequentar,.} escc
la porque garantemyubsistência da família. se vêm obrigados
a abandonar a escola ou' buscar sem condições, a escola privada.

É sabmc que a eficácia da Reforma Agrária está vincu
lada ao orccessanentc rémoc das desapropr-recões A leglslação a
tual seanre dá margem ~ que o excrcperacc embargue a imissl!o de

posse e rrque anos a f1.0 a discutir ã desapropriação Temos ce g~

rantu à União a imissão imediata da posse, deixando para discus
são na justiça. apenas 8 ccntesceçãc do valor da indenização.

JUSTIF'lCACAO

O objetivo da eeenda l! fortalecer a F'ederaçDo, descen 
tral1zando o processo legislativo, ao mesmo tempo que confere'
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SuprimIr a alínea «d" do mcfsc V do ArL 12.

SENADOR POMPEU DE SOUSA

~à legls1açtlo federal eefcr eficácia no atendilllento da problem!
tica naclgnal, em País de tantas diversidades regionais de t.2
da ordem, como o Brasil. Com parecer favorável ua Comissão Pc.!.
manente básica, a de Constltuiçao e Justiça, adquire um press~

posto de aceitabilldade que cumpre seja submetido ao trânsito'

normal do processo. Legislativo.

EMENDA lP17788·0
f'I

,~••~,~_..bI_Mil, ~

PLENARIO
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Inclua-se, "após o Art. 403, o seguinte Art. -404,

renuee rando-ae os subseqüentes:

r.r----------'IITO/M."..~. _

A presente emenda supressiva busca complementar, assequ

rando coerência, emenda aditiva apresentada no sentido de permitir
a desapropriação de imóveis urbanos mediante o pagamento em titu ..

los da dívida pública.

"Art. 404 _ O Poder Público assegurará incentivos

especiais às pequenas, médias e micro-empresas ecritoras de 11
vros, jornais, perI6dicos e publicações cultura}.s.".

JUSTIFICAÇÃO

.IIJO/.lunltococb

JUSTIF1CACI\O

suprima-se a alí.nea "C" do inciso g do Art. 12.

o propósito do dispositivo é atender II valiosa pa!.

t Icfpaçãc , nas atividades culturais, de empreendimentos edito

riais de pequena capacidade econômica - onde habitualmente são
gerados os movimentos de vanguarda da inteligência e da arte 
incluindo também, entre os beneficiários do incentivo estatal.

os produtores de menor capacidade, geralmente artesanais, e gen.!
ralizando a categoria de tais publicações , estendendo-as da ed!
tnraçãc de livros, jornais e peri6dicos, para o domlnio mais

aepão , d~ "publicações culturais".

cry';:
crw"T~~

' •• lú_l.a..ll.lo/llIKl.,lIlo ~

f'J PLENARIO

Dê-se ao parágrafo único e alIneas do Art. 214 a
seguinte redação

Parágra fo üní.cc - Os magistrados membros dos Tri
bunais Regionais do trabalho serão. -

a) - Os JUÍ'Zes de cerrejra, escolhidos por promo
ção de juizes do trabalho ( por antiguidade e m'erecimento, aT
terneoenente j 

b) - Os advogados, eleitos pelo Conselho Seccio
nal da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva região; 

c} - 05 membros do Ministério Público, eleltosd:n
t.re os procuradores do trabalho da respectiva rega0, -

d) - Os classistas, eleitos por um colégio eIe L;
toral constituido pelas diretorias das federações e dos sin
dIcatos respectivos, com base territorial na região.

JUsrIF"ICAçl!lO

't.lo/JllI""l:&l;la' _

EMENDA lP17789-8
l" SENADOR POMPEU DE SOUSA

A redação do texto Que se pretend,e suprimir, est!,

belecendo Que a lei "estimulará" a adoção do menor, nos par~

ce Imccepat Ivek , do ponto de vista conceitual, com a do art.

421 do Projeto de Constituição, o qual prece í tua que a "ado 

ção e o acolhimento de menor serão ~pelo Poder Públ1

co. na forma da lei."
Entendemos que o que a lei deve estimular é a ~

tência de todas as condições sacio-econômicas que permI tam aos
pais a crlação e a educação de seus filhos em condições dignas

O instituto da adoção é sempre paliativo e ao Poder Público

compete, portanto,~ e não propriamente~ tal

procedimento.

!IT7:D~':J

(l)3i"'~"WJ

subs t í tua-se o inciso V do §lo do Art 66 pelo
seguinte:

§lQ - Compete, ainda, ao Município'

V - Elaborar e implantar, em conscnânc í.a com as
diretrizes e bases fixadas pela IeqfsIaçãc federal, plano
de uso e ccupeçãc do solo urbano, aprovado pelo legislativo
local, assim como 8 leglslaçlio urbanística no lhjlbito de seu
territ6rio, atendendo aos segulrt..Es principios:

a) O poder ptibl1co municipal exigiJ'á Que o pro
prietário de solo urbano ocioso ou subutilizado promova o
seu adequado aproveitamento, podendo instituir a tributação
progressiva em re Leçãc ao tempo da ociosidade e a extensão'
da propriedade.

b} Todos os c1dad.!fos te rêc amplo acesso às infor
mações relativas à gestão urbana.,.! cabendo ao poder públlcor
municipal a expedição dos atos administrativos que regulari:lo,
sem qualquer rest r rção , o exere íc rc deste direito.

JUSTlFICAcrto

A emenda busca assegurar a necessária descentra
llzação dos instrumentos institucionais da gestão urbana 
assím como, por outro lado, tem o objetivo de democratizá ~
la através do reconhecimento do direito ao amplo acesso da
população urbana às informaçlles sobre projetos e planos ur
banlsttcot;"de modo a evitar que grupos de interesses pos
sam auferir 'vantagens em razão do eventual acesso a informã
ções privilegiadas. -

f'l PLENARIO

EMENDA lP177-8S-S
f'l SENADOR POMPEU DE SOUSA

Inclua-se o seguinte §IQ no Art. 66, renumerando

se os parágrafos subsequentes:

Inclua-se a!?Ós o Art. 311 o seguinte Artigo, eenumeren
do-se os ecbseqüeneee-

.. ART 312 - A desapropriação de imóveis urbanos, por u-

tilidade pública ou interesse social, será paga em titulos da

divida pública com base na valor cadastral do imóvel !lara efeito
tributação.

" parágrafo Onico - Constitui exceção ao disposto no
caput deste Artigo a desapropriação da tnoradia, que será feita me
diante plena, integral e prévia indenização em dinheiro."

JUSTIFICACAO

Propõe-se as modificações, primeiro para compati
bilizar os dispositivos com a al1nea a do § 10 do art. 212 e.
segundo, porque, evidentemente, magis'frados são todos os juI
zes integrantes dos Tribunais, e não , apenas, aqueles rpsul'=
tantes de promoções de juizes do trabalho, presidentes das
~~~~~s de Conciliação e Julgamento, como estabelecido no pr.Q.

EMENDA lP17794-4
fJ SENADOR POMPEU DE SOUSA

fJ PLENARIO
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JUSTIFICAÇÃO

(=J:~';"-

&i~8IB7

JUSTlF1CAÇJ\O

......lID/co.".1e/....o"'.alo' _

I
Considero do Illais vital interesse nacional que'o ensino

de idioma estranaeiro em nossas escolas públicas obedeça rigorosa-

Acrescentar ao ART. 375:

Parágrafo Único - O ensioo de língua estrangeira na re

de pública de· educação obedecerá ao principio da pluralidade de

ofertas entre os idiomas de maior frequênc1a nas relações interna

cionais.

111'.14UI1"oc&l;iD -,

Inclua-se no "cacutv do ART. 475, logo após vcoepj e-,
mentares ou administrativos", a exnressãc "INCLUSIVE POR DECLARAÇAo

DE INCAPACIDADE FISICA OU MENTAL".

§10 _ Na elaboração e implantação do plano de USQ

e ocupação do solo, e na qes tãc dos serviços públicos, o Po

der Públlco Municipal deverá assegurar a particoipaç1l.o popular.

JUSTlFICACltO

o parágrafo objeto da presente emenda constava do
Anteprojeto da Comissão da Ordem Econ6mica e, pela importância

de seu conteúdo, entendemos como fundamental a sua reapresent!
ção

Vários ex-militares, envolvidos em atos políticos no
passado e julgados por Auditorias Militares, foram declarados Incepa
zes r.íaí ca ou mentalmente para o serviço militar, com a obServaçft9...

"pode prover os medos de subsistência", o que caracteriza a injust1~

ça do ato, tais ex-militares possuíam e possuem condições de saúde
satisfattSrias, que podem ser ccnpeovades ,

Como medida de Justiça que se possa fazer a ex-mili

tares de caráter Integro que defenderam, muat.es vezes com o sacr í r.í-,
cio da pr6pria liberdade, a Ordem Constitucional vigente até entãc ,

e que pelas razões acima estão até os dias presentes so trendc injus

tas. 'discriminações, deve a Assembléia Nacional Constituinte proceder
à reparação merecida, apõs ti':io longos e sofridos anos de jejum ceeo
cr-é t Ico ,

tJ PLENAR10

EMENDA lPl7795-2
~ SENADOR POMPEU DE SOUSA

EMENDA lP17796-1
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SENADOR POMPEU DE SOUSA

SENADOR POMPEU DE SOUSA

JUSTIFICAcrtO

Adotamos como nossa a análise do Exmo. Sr. Pre
sidente do Tribunal superior do Trabalho, publicada em artigõ
assinado na edição de 22.07.87, do Correio Braziliense. de
Que. ampliando-se sigmfIcativamente a competência da Justi
ça do Trabalho, torna-se evidente que o número de ministros'
do Tribunal Superior do Trabalho deverá ser também ampliado.

Mantemos no entanto a proporcionalidade de um
Quinto para os representantes dos advogados e do Ministério'
Públ.1co e um terço para os representantes classIstas, respe.!
tando a linha da ConsUtuição atual e do Projeto da Comisslio
de Sistematizaçfto Ao contrário, a proposta de S.Exa. o pr,!:.
sidente do TST, fixa a composição elll 17 togados e vitalícios
e fi classistas e temporários.

a) _ quinze togados e vitalícios, nomeados pelo'
Presidente da República, sendo nove dentre JuIzes de carrei
ra da magistratura do Trabalho, três dentre advogados no ef~
tivo exercIcfc da prc rf ssâc , e três dentre membros do "'inls
tér rc Público,

b) _ oito classistas e temporários, com todas as
garant!,as da magistratura exceto a vitaliciedade, em repre 
sentação paritária de empregados e elapregadores, nomeados pe
lo Presidente da República -

A Previdência PrIvada, praticada há vários anos em
virtude da reconhecida deficiência dos bene r Icãos da Previdên
cia Oficial, obedece, na apt Icaçãc de suas disponib111dades fi
nanceiras, a regras rígidas fixadas pelo Conselho Monetário N~
cional.

Tais entidades têm por objeto instituir planos pri
vados de ccncessêo de pecúlio ou de rendas, de beneficios com":'
plementares ou assemelhados aos da Previdência Social, median
te contribuição das empresas instituidoras e dos reepect Ivcs '
empregados, esses em menor proporção que aquelas.

Seria lamentável que um preceito constitucional in
viabllizasse os atuais planos de benefIcios oferecidos por es":'
sas entidades a seus trabalhadores, pelo que se Impõe a su
pressão do Art. 360

JUSTIFICACI\O

suprima-se o Art. 360 e seu parágrafo único, seção

U. capítulo 11 do Projeto de Constituição.

Dê-se a seguinte nova redação ao § lo e suas ali
neas , do art 212, mantendo na Integra o parágrafo 212 e suas
alíneas do mesmo artigo:

Art. 212 ••

§ 10 _ O Tribunal Superior do Trabalho compor-se
-á de vinte e três Ministros, sendo.

~-_-------_'lna/.lu."".&Cla
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EMENDA lP17790-1
l"

PLENARIO
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3JSTIFlCJ\ÇM

Un dos males fundanentais da rossa formaçi:lo tüstõrfcc-cctto
ral, consiste emque as estruturas Instttocícoaís - sejam políticas, ec0C"45
aícas, sociais, jurídicas, culturais, ou de q,Jalquer natureza - apresentam
l.IftS alal1ll8nte tendência para sLbstltuir as realidades por meras ideallda _
des. Francisco Coopos costunava dizer que. entre n6s, há o fen&neno das
"leis qJe nno pegam" f mas, meSlOO assim, continJam hcJninalmente emvigor •
E o dcmfnio do "faz de conta" lnstltuclcnal, ffIl todos os terrenos -o mais
grave dos quais, na área judd1ca, reside na prt'ipria Carta Magna. Certa~,

ao crxnentar commestre Alceu Amoroso Lima (Tristl:lo de AthaIdel q.Je o
grande mal das nossas o:nstltuiçõcs é QUe elas freqUentemente n~o se
baseiMl na realidade mas, sim, no "faz de conta" - dele recebenJ:Js '
una resposta corrplementar, definitiva: "O piar é que ccxneçam em faz
de conta e acabam em tanto faz". O objetivo da disposição constitu 
clona! aqui proposta ~paradeiro no "faz de conta" e sobretudo
no "tanto faz" de nossas a:rstitulções. Pelo menos emmatéria de Con,!

tltuIç:fo. A transferência da instância processante ,. da área do
Judiciário paJ:a o do Legislativo, nos casos em que o ofensor da prá
tica constitucional seja integrante dos quadros judiciários, visa ,
obvi91leOte, a excluir ~alqJer possibilidade de eiva por via da in
fluência de eventual espIrHo corporativo. A instêncIa ele cOO'Posi 
çUo coletiva, mlsta de dols Poderes, tem sua motivação na alta tU!:!.
ladc:ade do ofensor anticonstltucional: Presidente da Republ1ca, 00
H1nlstro de Estado, ou senador da Rep1Jlic8, ou Deputado Federal,
ou M1n1stro de Tribunal ~rior.

§ lQ - Lei C~lementar disporá sobre as penalidades, a Ins-,
tâocíe cceoetente e o rito dos processos previstos neste artigo

§ 21:1 _ A instância processante será do Poder Judiciário sem
pre que 8 vlolação ou desewpr.1mento de dlsposltlvo c01"Istituclonal pro...e
ma de ato ou ostesãc de agente da área do Poder zxecutavo ou do Poder Le
gislativo, cabendo a instância do Poder Legislativo os processos contra a
tos ou emissões anticonstitucionais de responsabilidade de agente da área
do Poder Judiciário.

§ 3fl - 5eTpre que o ato ou emIssão anticonstitucionai seja
praticado por titular do Poder Público, a autoridade processante caberá à
Instêrcía coletiva formada por titulares dos dois outros Poderes não envol
vidos na prática anticonstitucional. -

o objetivo ê permitir que ,efetivamente a função social
de propriedade tenha predominância sobre os lnte~esses individuais

'Na forma da redação do ProJeto a desapropriação dos terrenos urba

nos ociosos, por exemplo, estaria, na prática, invlabilizada pela'
exigência do pagamento" à vista e em dinheiro", constante da alí

nea "C" do inciso XIII do Art. 12. Tal condição apenas estimularia'

• especulação imobiliária que se busca, pela emenda proposta, com

bater. Ficam ressalvados os imóveis destinados à moradia, no res 
guardo evidente do interesse social.

Incluir, após o Art. 37, o segJlnte Art. 38, rercrerardo-se
os subsequentes.

Art. 38 - Qualquer víctecac ou oescceorteeoto, individual ou
coletivo, de disPosiçllo constitucional, por parte de titular ou agente do
Poder Públlco, será objeto de responsabilidade penal. A iniciativa do pro
cesso é direito de qualquer cldad:;o e sua ecrtcecêc inclepende de autor!
zaçãc dos pares de colegiado a q.Je possa pertencer o autor da ofensa ã
Constituição.

EMENDA lP17787-1
l" SENADOR POMPEU DE SOUSA
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JUSTIfICACf\O

=- tl.t~Nv.f"IC'AÇlo __,

Acrescentar ao Art. 404. renumeranoc-ee o parágrafo ~m~

disto:

r;;;~;'''~

flli;~JEJ
.u....o/c.....do/lu.e•• 'nlo ,

"Art. 429 - Imediatamente após promulgadâ esta Constitui-

ção, o Congresso NaciQnal, em sua atual Legislatura, manterá inte-
gralmente seus predicamentos, atribuições e ccnpebêneda de poder
Constituinte, para efeito de elaborar, votar e promulgar, em caráter
e regime oreferenciais, toda a legislação comolementar exoressamente
prevista, sob a rubrica de Lei Complementar, no presente texto cons
titucional.

PElrágrafo Onico - Os mesmos atributos e regime serão man
tidos na subseqüente Legislatura do Congresso Nacional oelo prazo e.§.
tritamente necessário ã complementação da tarefa prevista neste

artJ.go.n •

Inclua-se, áPós o Art. 428, o seguinte Art, 429, renume

rando-se 0_5 subseqfientes;

DISPOSIÇÕES TPANSITORIAS

l" PLENARIO
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Nesse terreno· cumpre ser cabal e cat.eqôrí.co , Ad~

tar o pr6prio espírito da Primeira Emenda da constHuição'
dos Estados Unidos da América - a famosa First Amendment -,
de fundamental lmportânc1a na construção da democracia paI!

tica norte-amer.icana. O exemplo parece. além de excelente,

inobjetável em todos "'os sentidos

EMENDA lP17801·1

f'J

mente ao. ptindpiG da..pluraUdade de ofetftas Este é mesmo um im
perativo categórica, não 56 da necessidade de uníversaf í aaçãc do
conhecimento e de suas vias de acesso para as novas gerações I assim
como da abertura do espaço cultural brasileiro ao enriquecimento
das várias afluências culturais, mas sobretudo um instrumento de

defesa e preserva~1I0 da pr6pria individualidade cultural do nosso

povo. 56 essa Plu~al,tdade pode defender nossa individualidade na
clonal contra a colonização cultural Que tem avassalado e desfigu_
rado as autênticas e ricas raIzes de nossa formaçDo hlst6rlc8, so
bretudo no último meio-século. E sabemos, todos, que, hoje, a colo
nlzação cultural desempenha o. papel de esquadrão precursor e trop-;
de ocupação da colonização econômica.

Incluir o seguinte §lQ no ART 380. transformando o
al;ual Parágrafo Unico em §21:1.

§lQ - Lei complementar determinará plurianualmente a
repartiç~o dos recursos públicos, assegurando prioritariamente o
atendimento das necessidades do ensino obrigatório'e estabelecendo
percentuais mini.mos para a educação pré-escolar.

JUSTIFICAÇ.itO

o ensino fundamental obrigat6rio deve merecer. em
Lei. a prioridade na repartição dos recursos. Entretanto, se n'ao se
estabelecer um percentual mínimo para a educação pré-escolar. ela e~

tará sujeita a permanecer na penúria a que está submetida atualmen_
te, pois seu poder de pressão explIcita e organl2:ada é aenor do que
o dos n.ívefs de ensino médio e superior.

IIParágrafo III - Não serão toleradas as propagandas de

guerra ou veiculação de preccncer tos de credo, raça, s~

xo, cor ou cjasse ;",

JUSTIFICACAO

o dispositivo constitui complemento indispe!!.
sâve.l ao que dispõe o caput do artigo. E até mais impor
tante que ele pr6prio enquanto este cuida de proteger a
pessoa. a família e o menor contra a promoção de algumas
mani festações da violência através dos meios de comunici!,.
ção, o parágrafo proposto pretende defender a comunidade
inteira contra os instrumentos mesmos criadores e nrop a
gadores de todas as formas de violência. a guerra e os
vários tipos de fatores cc.le t Ivos de agressões anti-soc.!.
ais - os preconceitos de credo, raça, sexo. cor ou c Ia s.,

se.

JUSTIFICAÇÃO

Uma Consti tuição verdadeiramente democrática precisa ter
do i.s atributos fundaMentais: concisão e precisão Deve ser concisa;
para lograr uma longa duração. Deve porém, ao mesmo tempo r ser prec!,
sa, para garantir efetivamente, sua plena vigencia, de direito e de
fato. Para, ao menos, tentar ser o que, até hoje, não se conseguiu
ter reaí.nenee entre nós uma const:l.tuição de verdade, e não de "faz

de conta"

A única maneira de assegurar essa efetiva e, sobretudo,
pronta complementação constitucional será atribuir-se ao Congresso
Nacional seu funcionamento unicameral e com poderes constituintes, e!!
quanto necessário a essa vital tarefa, sem o que corre-se o risco de
repetir-se o que sempre aconteceu com as nossas div.ersas Constitui
ções: nunca chegarem a complementar-se por inteiro,

Por outro lado; extrai-se assim da condição da. atual con.§.
tituinte, não exclusiva, pelo menos essa conseqüêncta positiva. Al

tamente positiva

'"I'./~I1'r'e~, _

ot{D Altere-ae a redação do § 49 do Art. 378 para o seguinte:
§ ;W;os municípios só passarão a atuar em outros nIveis de ensino
quando as necessidades de educação pré-escolar e de ensino funda
mental estiverem satisfatoriamente atendidas.

f'J PLEN",O
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JUSTIFICAÇÃO
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o acréscimo da educação pré-escolar nesse parágrafo guarda
coerência com o disposto no inciso 111 do Art. 373

Substituir a redação do Art. 381 e seus incisos pela ~.!!

qu.ínte-

ART 381 - ~ assegurada a exclusividade da destinação,
aplicação e utilização das verbas públicas para o ensino público.

Entretanto, a coexistência, profícua e necessária, de
escolas públicas e privadas, inclusive as confessionais. filantró_
picas ou comunitárias, não significa que estas _ que muitas vezes
cobram taxas elevadas pela prestação de seus servrçoa _ devam re
ceber aporte de verbas publicas.

JUSTIrICAçl{O

O capítulo UI do Projeto de Constituição, em seu ART.
371 r consagra a ed~cação como "direi to de cada um" e "dever do ês-,

t.edo'' , al~m de assegurar, através do inc\sô IV do ART 372, a" gra':
tu!dade do ensinp público em todos os níveis" A nação tem, pcr tan
to, assumido, como conquista social, o compromisso com o ensino p:1
blico. universal e gratuito, preservado, por outro lado, o prlncí:
pio do "pluralismo de idéias e de instituições de ensino, públicas
e privadas"

O compromisso com o ensino público. como instrumento de
superação do atraso social que avassala a Nação, exige todo o n0..2.
se esforço e não pode prescindir de tratamento p r Ior í t ér rc no orça

mento da Unlão e. coerentemente, da exclusividade na destinar;ãoda~
verbas públicas. -

JUSTIFICAÇ~O

Já constitui obrigação das empresas a oferta de co!!.
drções , em creches pr6prias ou conveniadas, para a amamentação dos
filhos das empregadas.

Substitua-se a redação do ART. 383 pela seguinte.
ART. 383 - As empcesae comerciais, industriais, de

prestação de servrçcs e agrícolas são obrigadas a manter a educação
pré-escolar e o ensino fundamental gratui to de seus empregados e fi

lhos destes. do nasc rmentc aos quatorze anos, ou a concorrer para
aquele fim, mediante recolhimento 00 salário_educação, na forma que
a Lei estabelecer.

E também a manutenção do ensino de 1" grau aos fi
lhos de seus trabalhadores (eaí ér í.o-educaçãc) ,

O que se pretende, com esta Emenda, é reunir ec duas
obrigações (local de amamentação e ens mo de III grau) estendendo a

..primeira para a faixa etária pré-esccâar , conforme diversos mcvImen;

tos (Pr6-Creche. Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, ccnu ssão

Nacional da Criança e ccnst i tumte , Conferência Bras i l e i ra de Educa
ção) têm expresso

A Lei estabelecerá a contribuição tributána, sepa
rando percentuais para a creche e pré-escola e para o 11:1 grau.

Incluiu-se. também, por coerência, as empresas pres

tadoras de serviços.

pr-;;;~~

rr;toBM

Alterar o "ceput" do ART. 399 para o seguinte:
lIART. 399 - ~ assegurado aos meios de comunicação s.Q.

elal amplo exercIcIo da Uberdade, a serviço do desenvolvimento in
tegral da pessoa e da sociedade, da verdade, da eliminação das desi
gualdades e injustiças, da independência econômica. polItlca e cult.!:!
ral do povo brasileiro, dos fundamentos éticos e do pluralismo Ideo
lógico da Nação".

tJ PLENARlO

EMENDA lPl7799·5
[!J SENADOR POMPEU DE SOUSA

necessárias'

JUSTIFICAçno

Trata-se de três pequenos acréscimos que nos parecem

1 _ o qual! ficativo ~, aposto à expressão~
de comunicacão, é indispensável à caracterIaeçãc do campo de aUvid.,!
de previsto no artigo, e sua ausêncfa poderá levar a uma interpreta

ção indefinidamente extensiva do texto, com repercussão indesejável
na área da comunicação Interpessoeã ,

2 - a inclusão da expressão fundamentos éticos. con~

titui elemento fundamental la função social do serviço publico inere!!.
te aos meIos de comunicação social;

3 - a expressão da Nação, aposta aos termos~
~ e pluralismo ideo16gico, parece necessária à deflniçllo e

I xe ta do objeto do dispositivo.

SENADOR POMPEU DE SOUSA

f!~~~'~

crg;ia"%J
lIU'1U...'t,,~" -,

SENADOR POMPEU DE SOUSA

f) Ressalvada a compensação para igualar as opo,!
tunidades de acesso aos valores da vLda e pare reparar inj!;!l
tiças produzidas por- discriminações não evitadas, legIsla
ção complementar - civil e criminal - assegurará oue n~ng..án

seja prilfilegiado ou prejudicado em ratão de nasci.lIlento,et

nia, raça, cor, idade, sexo, orientação sexual, estado ci

vil. na-tnreza do trabalho, religião. convicções norr t tcas ou
f1los6fl~as, deficiência física ou mental, ou qualquer outra
condição social ou individual

Alterar a redação da al!nea.f., inciso 111 do Art. 12 para o
sequãnte-

JUSTIFICACtIQ

PlENARlO

EMENDA lP17806·1

f"
rr=;~';;~

rç;'~êffiJ
'LIM.I.o'o/C~ ...... IO/IU.C~.IU1.cl ,

JUSTlrICAÇAQ

As crênc tes sociais, ao contrário das tecnologias d~

correntes do desenvolvimento das chamadas ciências exatas I não geram
- à exceção. tafvez , de Lí.vrcs e outras obras intelectuais - produ

tos e materiais que possam permanentemente ensejar o interesse do C!

pital privado.

Incluir-se no ART. 395, O seguinte §lQ
do-se os parágra tos subseqllentes:

§l Q - Compete ao Estado promover o desenvolvimento
das Ciências Sociais através do mcent rvo às universidades, i.ns t Lt.u-
tos culturais e centros de pesquisa nacionais." '

tJ PLENARlO
r.r Tlll00UIT"'''''~1e, __,

prp.;~~"~

fliV~~m

EMENDA lP17800·2

tJ

Substl tu!r o~ do Arl. 400 pelo seguinte:

"Art. 400 - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa cena
,tituir qualquer embaraço à plena liberdade de informação em

veIculo de comunicação social Ir.

Entretanto. o seu desenvcfvnnentc é de fundamental
importância para o Pa.Ls, uma vez que, somente através do conhecimen
to dos fatores intrInsecos a uma determinada ordem social, é que se
pode modificá-la no sentido de torná-la mais justa. Compete, pois,

80 Estado assumir constitucionalmente essa responsabilidade

O acréscimo proposto - "legislação complementar 
civil e e r Imrna I - assegurará • Ir _ tem por objetivo garan
tir, por Lei ceeoreeenrer , a efetiva segurança dos direitos
humanos previstos neste dispositivo, não apenas no campo c.!,
'0'11. mas igualmente no criminal.
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EMENDA lP17815·1
(!J DEPUTADO FRANCISCO CARNE;~~·U;:,'L-

fui~:~M
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EMENDA lP17811·8

('Jprp~~';':J

t'»i'~ã[ã!l
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EMENDA lP17807·0
ê' SENAOOR POMPEU OE SOUSA

flAAOB-O~

r0;~787J

DA ORDEM SOCIAL

CAP!TULO II - SEC1I.O I - DA SAODE

EMENDA ADITIVA

f. aos cinqOenta anos de idade, para a nmulher rural" ~

JUSTIFICATIVA
As mulheres do setor rural. que na maioria das vezes desenvolvem

os mesmos tipos de atividade Que os homens, além de todo o serviço
doméstico e cuidados com os filhos, são simplesmente esquecidas Não

é levado em consideração o seu trabalho. em geral não receben salá

rios, e quando o recebem. o valor é aquém ao do homem.

Pela complexidade de suas funções campesinhas e domésticas, têm

excese.íve carga horária de trabalho.
Uma aposentadoria aos ctnquenta anos restabelecerá parte da ju~

tiça e amparo que lhes são devidos.

,.".. .U.~1~1J11'.tC.~i~

EMENDA lP17816·9
f!l DEPUTADO FRANCISCO CARNEIRO

['J PLENARIO

DA ORDEM SOCIAL

ART. 356 _ Inclua-se letra nf":

SEC.R:O rI - DA PREVIDê:NCIA SOCIAL

sugere 'à' supressão do art. 336.

Eyclu! o itcQ IV do § 19 do ~rdgo JJS c lr'c1ui~ llO <:rt:130 270, D seLulnte aeee

VI _ I) p:l.t'dmôn1o lí"quidO dn:; PQssoas fL:;acas c Ju;:!<1icns o

JVSTIFICATIIJA

'temendo-se exc'lus ive da Segundade secret a tr1butacão sobre os se'lãr-ios , i~-
>liabihzar-se~la a co_brallça do UiopostO de renda na rente.sobre os -andmentos o
brabe'lhc assalariado.

Vale ...essattar que a 'atual slstemát1ca de retencão do rmpcatc deJenda.pela fo,!!.
ce a adora alê."1de v1tal para o eqt.l1llbr10 do fluxo de ca txe da_Unlao. vise ;:\'1 ta/q~e o c~ntr1buil)te seaa sUl"preeml1do, por ccas iâc Ela elabor-ac.ao de sua eectere
ção anual de rendimentos, com ti'!! montante de 1r.:;POStq. a pagar super-ter a suas ;10551·

blhdades.

A mllcn:la visa cO::';J'1t.!.biluar os artigo::; :135 c 210. ">J.tl.lanJo} O C"1:'Ltulo"<lo 51:;
~,~= Tr1bu!:iÍrlo fI.:IC10r'.:Il (;I;lc':rla .l.li"prcp::::1:4-::c'\te cc-rm.da ItO í.:. S·.:;ut::.J.ll~ ;:'oclaL.

~~:~ 1::!:;;~!~::;~:~:~:~;;~i~:;:~'!;;~~::~~~~;~~~:;~~~~~"m~~::','; .~;~~~.~; ~::~:

: ~:~;:~~i;:;:~:~~;~:~:~'~;:õ;:::~:~~~~~~~:~:~:~~~~;~ ::~.;~':.,;,~~.õ~;..:~ ::~::.~70 ,!;~

EMENDA lP17812·6 .

['J PA f"> L/1IJIJi M

o atual paragrafo único do Art 404 apresenta d015'

pontos, pelo menos, discutíveis:

, 1 - Parece matéria menos adequada ao texto constitu

cional que de legislação complementar ou cr-ofnãr ra ,

2 - A especf r.íceção analítica nominal dos objetos da

restrição públicUárla mostra-se mconvenr ente , de vez Que
os frequentes avanços científicos e tecnolõgicos na área sOO
susceptíveis de incluir ou excluir um número ímpreví.s íve t ca

Itens nessa relação.

Por tudo isso, a maior Flexibilidade da legislaça0aJ.!!.

plementar, prevista ccnst í tuc rcnatmente , significará, ao mes
mo tempo, melhor operacionalidade dos cnspcs Lt rvcs sem per:
da da força de sua ccaoui scr í edaoe legal.

Substituir o parágrafo único do Art. 404 pelo seguinte:

-Altera o § 19 do ai e, 217.

Art. 277. • .

"parág~~gislnção complementar disciplinará o uso da
propaganda comercial de produtos ou terapias Que possam de

terminar efeitos diretos ou indiretos na saúde pública ou
indIvidual. ti

JUSTIFICt\ÇAQ

EMENDA lP17808·8

['J TA c', L',N1>,'n
l!J .17L E1Jrfrz.-fO ."uu~/ct .. ,..l.'.uiC.~,..l:a

r.r 1U10/.... 1l.~v.O

§ t9 Para ercrtc de câtcutc da entreqa a ser efetuJ.Ja de .J.I.\lrdll 1.01'1 o prevrs
to no iter.! I, excturr-s r-â a perceta ea arrecal!::çio de l::';lOsto::!e r e-da e ~rCtvcn-=
tcs de qllelquer naturazac

I _ f"rtencpnte a ESt3C:OS, D!strito Fedcre l ~ :'_'1\;;1'a10S. nc , ::'J-~S tl:l dis
-posto no art. 275 e no lt~n I cc art. 2'6;

A enende V1S1 est"b"11'Z!l"'= ::J·Jtilr.:nto si,S~r-k:l -, cvc cc _:""l"'" ~ II·tC..C'j'l) do
it:ln\)s~ 1,' 1~"l':!a !;(lolrt: cs r~",I':::;;~'::lS J1)jc:: a 1't.:n~~I;::S "o! ~;::~h,.:o ,~.1 _;.,..!J ?U
bltea fatlJ.r,\I, e~~dual O'J IrUn1':::1;>-11.

ues ~~r~~~~t!~o~nE~;~1~:; ~~~r~;;~o~e~~r~~J~.'1~~~C~~~o~~,~o;~~r~l~:-~.t~,i'~ ~~" i~~~~
outro e.ttre f~derat\.o.

Propõ~-s~, pcr-t-nto , que o tr e ta-aeuta conf"cdi":1 às "I~tt:""}"~'i ::~~~, ''".,)$ r--tes
EstJdc.'s, Dls1:n::o f-cdJ.l,ll. 1.:. ,.. :.:j~~l'jS. ~ccr~ 1~~r.l:' ente, '>!~o.. , ~ e o:' I: ...i:ulo.
por etes , S1.:<l.S aut.1r::'lIüS c fun..!'i"oes. SCJol cst~nd'~:J ã l'n-IdO, ;:-::-j""".,)-M~;;~" ,..i"' "~c
relativa aos rendtmenrcs ~O:! sua di'Vld.,) ::iiohea.

EMENDA lP17813-4
ftl DEPUTADO FRANCISCO CARNEIRO

EMENDA ADITIVA

TlTULO IV

DA ORGANIZAClJ:O DO ESTADO

tJ"PMó'';:'õCJ

fIDJ'OÇã7J

ART. 345 _ adiciona item v:

v. serão respeitados os princípios da universalidade do atendime,!!
to. pluralismo de sistemas médico-assistenciais. livre exerc.f.

_ cio profissional e 1!vre opção do individuo entre diversos si~

temas.
JUSTIFICATIVA

Acreditamos que ~ onipresença do Estado sugerida no Anteprojeto

da ConstItuição, pouco tem a eer com a realidade do desenvolvimento

médico_assistencial do Brasil. como também não encontra apoio nos

sistemas e experiências ce países ocidentais.
E preciso • a nosso ver, que se considere os valores ecns.rseec 

tes de nossa realidade social.
A nova Constituição deve preservar. em última análise" a lil1.

dade dos médicos, da Medicina., e s'abretudo t da pr6pria Socledade.

Il. O ingresso ao Serviço Público, sob qualquer regime I dependerá

sempre de aprovação prévia, em Concurso Público de pr~vas, ou- provas
e títulos Será assegurada a ascensão funcional na carreira. "medie!!

te promoção. ou provas internas e de titulas. com igual eesc , Aos

ainda não concursados. em regime de contrato temporário. será co!!.
cedido o direito de submeter-se aos concursos internos porventura 
realizados. nas eesmas condições asseguradas ao pessoal efetivo.

JUSTIFICATIVA

Acreditamos que a inclusão do- pessoal temporário nos quadros ef,!

Uvas deverá ser realizada. para Que seja aaseçuraca uma condição 
digna, estável e contínua de trabalho a esses funcionários contrat,!

dos, que colaboram igualmente com a empresa, independente da forma

• contratual a que foram submetidos. A essa classe, deve ser assegur,!

da a condição de prestar também concurso interno classlficatório.

pr;"'~~:~z:J

fI}3i"~ã;&7J

ttrULO" II

DDS~ DIRElT05 E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

EMENDA ADITIVA

CAPITULO I _ DOS DIH~lTOS INDIVIDUAIS

ART. 12 - ITEM:H' _ A CIDADANIA - Inclua-se na letra nd-

" d. a Lei protegerá a organização e o desenvolvimento da f"lJmnia~ e
punirá como crime inafiançável, qualquer discriminação atentató
'tia aos direitO$- e liberdades fundamentais, sendo formas de di;
erilllinação, entre outras, subestimar. estereotipar, ou degrada;

grupos étnicos, raciais. ou de cor, ou pessoas a eles pertencen

teso por palavras, illlagens, ou representações em qualquer mei;_
de comunicações. -

,JUSTIFICATIVk

Cabe li. Lei proteger a organização e o desenvolvimento da (amí 

lia, criando condições para a existência da paternidade respansá _

ve~l e para a educação apropriada fi. promoção d~ família.

EMENDA lP17817·7

(!1 DEPUTADO FRANCISCO CARNE;~;;-

rY~Ô8:'OYJ

rU-7~~7ã7J
Ttne/...n"~lo

EMENDA ADITIVA

CAPITULO VIII _ 5ECJl:O II - 005 SERVIDORES PUBLICaS CIVIS

ART.~ Inclua-se no itelll II :

EMENDA lP17814·2
(lDEPUTADO FRANCISCO CARNEIRO

J~StlrrC"'T~

O dUpOSltlVO consac;ra injllstiheável Ih:locrlCl1na ..5o cr-ere o:. ::l!~,,,k:. tl ...... uuol
vidos e 05t:1l!.nOS dcsenvolv1dos. pOU; l:lUü a.pl1ctlçi:o rcdun::!:uii rr<1i'llitl.Cr,m: '-'::l\t,~ em be
ncEiclo llu:í pr.lllllaros. -

SUpn.ICCo ltelllll do art. 277 .. belll cama os ptlrligrüros lI]', 2Q.1 30 , do eesec no:
dgo.

EMENDA lP17810·0

r
r.r-------~--1U'O/.u:".1C.~l.., _

EMENDA lP17818-5
t' DEPUTADO FRANCISCO CARNEiRO

Alt~ra o 1tCf:I I do aTt. 277.

Art. 277 A Uniõo cntrcgtlrá·

t - rio prr>duto da nrrccad3t;.no d;); l!::{'OStOi!: ::;;)brc .:c rei.!:! ~ ;':;}' 'itos ti.. I'(U"11-
quer l1:!tureza e sobre- produt.o:: !.ndue:.r1<l.1u:.:tdos, tr_nt.l e tri"':1 rolc <:.. rto, i"1 C.~"","1

~e&Ulnte

DOS DIREITOS E LIBERDAOES rUNOAMENTAIS

ARTIGO XVII _ CAPITULO III _ IV - A SINDICALIZAÇAO tJ PLEN~RIO
.lU...... /~OM.. d .... I....c ••'ltlo

fTFóã:õC]

Fi°à[ã7J
a) quatorze; por cento ao F'II1,IO rle Po.rdC1P'Iciio Ü'h ESt;lJ"ii ;;: !o,! ih<;tt"lt;) Fil-

êeral, ART. 17. ITEM IV - inclua-se let~a "r":

b) dezesset.e por c:mtl:l.,1o Fundo de r.lrl:tC1i'.:Iç:io cl~~ '_"i.":-.':"
c) dois por cc,to para .'?llc:lç:ln 1l"1~ "~&1;C5 l'ortu c ~orO!l, tl', j,tr ,'5.. '.:- ..U.!5

1IlSt.tttIlÇÕCS oflc1a15 de ro-cnto regllm.!1 "

JUSrIrlCi\TlV.\

~:::~:~~~:~;~:m;~;!!:;;~~:;~i~~;j!g~~;~L~~:ll:~::~;:~~~:;i:'~': ',;~;i~~;::~~:::~~
que o projeto cr13 novos Coe.uses pc.a .:I Unlão. coC'o 05 constM'C" d,)' .lltl.l7;.l. 368,
379 c J87.

r.aos dIrigentes sindicais, aíém da estabilidade no ·empregO,serão

asseguradas proteção e prerrogativas contra qualquer tl.PO ....de

violências às liberdad'es sindicais e d.e constrangimento no exe!,

cIcio d."e suas funções.

.JUSTIFICATVA

h presente norma visa assegurar a mais ampla liberdade e autano 

mia sindical respeitado o direito do cidadão, no sentido de que lhe
sejam assegurados todos os direi tos trabalhistas. independente da
ideologia por el~ pregada na defesa. dos trabalhadores

TtTULD IX

DA ORDEM SOCIAL

CAP!TULO VI - 00 MEIO AMBIENTE

ART~ 408 : Inclua_se no item VI:

VI. estabelecltr a monitorização da qual1dade ambrent.al , com prl.Q.

ridade para as áreas críticas. de poluição, mediante redes de
vigilância ecotoxiol6gica, considerando as pra-!as, bens de .!!.
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JUSTIFICATIVA

50 comum do povo, .!nalienáve1s e imprescritíveis, insuscetí _

veis de propriedade. ressalvada quanto ao último, a necessid!.
de pública.

E preciso impedir que o acervo paisagístico nacional seja ve!.
gastado e deformado por agressões constantes e absurdas, pr.!:.
juIzos patentes à ecologIa e a todos os brasileiros.

VIII. criação de um Sistema Previdenciário próprio, adminIstrado

por uma 56 Entidade específica, de âmbito nacional,
financiamento próprio, ao qual, todos os Municipios pa..:!.
sassem a ser obrigatoriamente vinculados

Federação. Admiti-lo seria subverter ~otalmente 8- vida da Federação,
indissolúvel nos termos da Constituiçao vigente, e cer-eene-ree a base
de toda a vida nacional, e tmpcsaívea de ser alterada, maxíme sem a
audiência dos Estados rrreereeseecs , que se ver-La-i, í.neeper-acene-vee m,!;!
tilados, privados do que lhes deve ser tão caro, isto é, da configur~
ção geográfica na Qual se encerra todo um passado de lutas, de trat:::
lho, e de tradições_de toda or-dem, _insucetiveis de qua~qu::c~lteraçao
sem a expressa eudaencra e concor-danc í.a do Estado interes ,

Cada Estado possui f sua imagem fisica traduziada no ~eu ter-rit.2
rio e por ela é conhecido e reconhecido dentro ela re aer-eçac Dela se
or-gukharn os que a hab í, tam, os que nela nas.ceran, e por ela trabalham
cada dia buscando ajudá-la a progredir, são sene í.nen tca profundos, e
de cuja ~oma nasce e vive a, própria nacionalid?de JUridiCamen;e _aI t!:,
rar a Federação par-ece um deacompasao , e sem duvi~a una í.ncongruenc í a
e contradição quando e o proprio Projeto, no art. 440, que preve a
criação de uma Comissão de Redivisão Territorial •

A vida, a força, a unidade de cada nacionalidade e alguma cousa
formada através do tempo graças a urna infinidade de sutilezas, todas
elas contribuindo para formação de uma unidade fisica e moral, e na
qual se inclui, essencialmente, o território r:presentado pela som~
das territóriOS das várias unidades da pede r-açao , Se esta e tndt ssctu
vel aqueles são imutáveis, salvo por vontade propria, mec1.:lOte pr.2
ceasc a ser previsto no próprio pacto federati ...o.llut:la-lo::> sem .;1:,
pressa concordância seria uma violência e UMa agressac i~p~~Sl.t!i~ .re
se admitir ou aceitar Cada Estado ter'! a sua historia, o seu pas~ado,
e deles se orgulha Deles o território é uma decorrência, ccmc sac os
seus simbolos e a sua bandeira Não deve estar e5queci~o que por oca
sião da criação do Estado Novo foi decretaçla a supr-easac de todos os
simbolos estaduais, como se fosse possivcNLapagar a historia por d.!!
creto Eles, entretanto, ai estão vigorosos e imortais ,

Não penaemca , .pois, em dividir ou retalhar Estados atraves âa
Soberania da Consti.tuinte. Seria um Mau começo a prenunciar um mau,
fim. Respeitemos a História A História que vive em c~da um de ,nos,
recebida do passado, e que nos incúmbe transmi til" incolume aos poste
r-oe , Não perturbemos o que é permanente pelo que é conjectura~ ou
circunstancial.

À Constituinte não incumbe mudar o mapa do Brasil, e sim bus-
car fazer este cada vez lt!.~is unido, mais !'orte, orgulhoso de tu~o

quanto se fez pela União, base primeira da nossa g r-andeza

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lP17826·6
[!J ConstItuInte PIMENTA DA VEIGA

[!J 'pCC -V4 ",;'~"'"'''"'''''''"'''''''''

riscos, gerados pela obrigatória manutenção dos emrJregos, então .!
tingiriam preços insuportáveis e inviáveis para o consumidor.

Chegaríamos na vitaliciedade dos empregados das empresas, a ter
mui ta gente ganhando na ccec.te ta ociosidade, e, ainda mais, campo,!!
do um potencial vetor impulsionador da inflação

S6 as empresas estatais, subvencionadas pelo Governo -dizendo m,!

lhor) pelos impostos arrecadados do povo, podem suportar a vital!
cfeoade empregatícia

Não haverá, em nenhuma hipótese, documento sigiloso por mais de
vinte anos, a contar de sua produção

""'7i''''''
EMENDA MODIFICATIVA AO ARTIGO y(, VI, LETRA "G"

rLl .....QICo~.. sIo/.".I:OM'.......

JUSTIFICATIVA

Com a promulgação da nova Constituição Federal estará instituc~~

nalizada a democracia em nosso país.

Não é admiss;ível, portanto, que no regime de liberdade que espera

mos seja definitivo, sobrevivam práticas típicas do autoritaris=

mo, como esta. rotineiramente adotada, de sonegar ao conhecimento

público informações sobre fatos, às vezes, de fundamental im
portância -

Até hoje existem documentos da guerra da paraguai, tarjados de

secretos. Os documentos relativos ao golpe de 64, também, são si

gilosos no Brasil, quando sabemos que muitos deles, arquivados em

bibiotecas estrangeiras, podem ser obtidos, livremente, ao custo
de uma cópia.

Além do rIdiculo que fatos como este produzem, há tambem um grande

prejuízo para o estudo e a exata compreensão de nossa tu s tor í e

Há de se destacàf , e Irtda ç que todos os atos prccue roos por autori
dade publica devem ser ccnttecaoos por seus contemporâneos, como
forma de gerar responsabilidede

EMENDA lP17822·3
[:J ConstituInte PIMENTA DA VEIGA

tJ"!i'õ.:'oT]
flDJo'sJ?J

DA ORDEM SOCIAL

CAPtTULO II - DA SEGURIDADE SOCIAL

EMENDA ADITIVA

art. 334 - Inclua-se item VIII:

JUSTIFICATIVA

O seguro social para os servidores municipais é um dos

assuntos mais difíceis de tratamento na presente estrutura do seg~

ro social devido à autonomia dos Municípios, e às suas notórias i,!!
suficiências financeiras, decorrentes, em grande parte, da má di§.

tribuição tributária no País Nas bases vigentes, o pessoal dos M~

nic!pios pode ter regime próprio de aposentadoria e de pensão por

morte, ficando nesse caso excluído do âa s t ema Previdenciário geral

Assim, pela forma em vigor, o regime de seguro social para os serv.!.

dores municipais tornou-se verdadeiramente inviável, sendo necess..!

rio que a futura constituição dê adequada solução à matéria

EMENDA lP17819·3·
.(lJ DEPUTADO FRANCISCO CARNEIRO"·

Suprima-se'

~3'a) Artigo }KL 3Z,f
b) Parágra L081Unico do Artigo;W:S

c) Artigo 41ir
d) Artigo.fJ3JY'

f'LENAAIO

A manutenção destes artigos atingiriam muitas entidades, entre elas I

,algumas tradicionais como o SESC, SENAC, SESI, SENAI São Entidades I

que há décadas prestam assistência na área de cultura, sacce , lazer,
assistência social e formação de mão-de-obra aos trabalhadores
Estas entidades só são viáveIs porque possuem receita de contribui

ção compulsória, criada por Le f , recolhidas sobre a folha de sala
rios das empresas 

Entretando, a folha de salários é utilizada apenas como base de
de cálculo para o recolhimento do empregador, cuja er eecaoaçãc é
fei ta pelo lAPAS

A fonte de renda destas entida.des, portanto, e constituída de con

tribuições apenas dos empregadores não car re anoc qualquer ônus pa
ra os trabalhadore~ ,

O recolhimento ca.er recaoaçêc é feito concomitantemente com

'Contribuições para a Previdência Social, sendo Que o rAPAS é inde
ruaeoc por um percentual do vàlor da arrecadação feita, conforme

dispositivo legal que data ,da criação destas entidades

SerJa Jnoportuno retirar do trabalhador um benefícJo que não, lhe
acarreta ônus

Oe qualquer modo, se um exame acurado da situação destas ent í da;
des Jndicar a ne~essidade de modificações, a lei poderá fazê-lo,

não nos parecendo que d materia seja Constitucional

py;;~~"'~

rlfY7;;flD

EMENDA lP17823·1
t: PIMENTA DA VEIGA

~-_------_-' ..rol." ... " •• ;.o ' f
INCLUA-SE nAS DISPOSICOES TRAnSITÓRIAS ..... li hJ!o;K:"/

09-tAcf.e.t.-c-z......6<',f-
Art o FuncIonárIo Público poderá, voluntariamente, aposcntar

ae após trinta anos de serviço, com proventos e v an t.ag e-ta
integrais, pelo prazo de um ano, a contar da promulgação
desta Constituição, desdequ;-admitido no serviço públi
co até 23 de janeird de 1 961.

páragrafo único. O Funcionário Público que usufruir dos bene r.í e í.es des
te artigo, aposentar_se_á com os direitos e vantagens pri
vistos na legislação vigente

Não é razoávf!l que se reproduza no futuro, em qualquer setor da
ativIdade pú~J1ica ou privada, o que hoje acontece com a Magist::a

tura Brasileua, em oeccr-rênc ra de decretos-leis casuísticos 

onde c acessérIc foi transformado em pr mc ípat , ooas Itn l i tanco

que, em função do tempo de serviço, xíru s t.rc do Supremo r r Lbu-ra I
Federal perceba remuneração inferior a metade daquela de
Juiz-substi tuto.

PLEHÁRIO

JUSTIFICACAO

TUTol~u.r"IC.çIo, ___,

13

E~:~A ~O~I~ ~O ~T~'W.Mu. ,l...\, l\U~ u-o ni, .....1\u.~ lU "cJ:--.D.
~=

XXX - lodos tem direito a igual remuneração por igual trabalho A

lei não pymitirá que â consideração de fatores pessoais, ainda

que legitima, opere além dos limites da complementauedade
sorcpandc a eficácia desta norma.

rp;;õ;":~;=J

ffiJ'~o/ã7l
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DA ORDEM SOCIAL

DEPUTADO FRANCISCO CARNEiRO

ART. 421 I § la I adicione-se :

JUSTIFICATIVA

Necessário se faz abolir o sistema de comercialJ.zação de craanças ,

estabelecido a partir de planos inescrupulosos, que colocam em jogo

a vida e o destino de menores inocentes, envolvidos em tramas traç3!

das com finalidade exclusivamente monetária,

nXTol~u'T",••• Io ---,

EMENOA tl.OITIW\

DA ORGANIZAÇ~O DO ESTADO

EMENDA ADITIVA

TIITol.un"'uçIo ---,

••••••••••• nunca, para tal, sendo permitida a comercialização~.

e·
CAPITULO VI! _ DA FAHILIA, DO MENOR E 00 IDOSO

f'l PLENARIo

EMENDA lP17820·7
tJ DEPUTADO FRANCISCO CAANEI;~R

PLENARIO

EMENDA lP17821·5
ê'

t: CAPtTULO VIII _ SEC1l0 I! _ DOS SERVIDORES P[]BLICOS CIVIS

Art. 86. Inclua-se Lt.em XI:

XI. Estabilidade desde a admissão no emprego, com indenização ao

trabalhador despedido, ou Fundo de Garantia equivalente, f-ª.

cultado contrato de experrêncfa de trinta dias.

JUSTIPICACÃO

1. Trata-se de medida justa e reparadora aos t:'uncionários púb Laco s
civis, à vista de que outras categorias gozaram nestes últimos
vinte anos dos bener'Ic rcs de apcsentador-ma e reformas, com trJ.
ta e até vinte e cinco anos de serviço

3.:1.1
Acrescenta-se ao artigo p5"'; do eeeeoro je tc da s í s tene t L,

zação no Capítulo 111, "Do s.tseêma Financeiro Nacional", os segui,!!

tes parágra fos :

JUSTIFICACÃO

Não é admissivel a criação de Estados pela Consti tuinte, convoc.!
dL! justamente para regular as relações entre a União e as unidades da

3. A parte .!!!. fine do~ do artigo limita e s s e direito ã 23 de
janeiro de I 967, sendo que a parto ir dessa ~.ta ~ 2. funcionári?
publico civil ficou restorito aos 35 (trint!l e cinco) anos de
serviço. Portanto, nada mais justo Que a (lO; :l contlngente de ser'
vidores seja feita justiça. -

2. t: uma forma inteligente de r-ec í c Lar- e r-enovar- os recursos numa
nos nos quadros do funcionalismo público, carente de pessoal atua
lizado com as modernas técnicas de âdeu ní.s t r-açjic Pública, nãõ
acarretando ao Tesouro Nacional maiores deo;~, pelo seu car-ii
ter transitó~o------ --- - -

SUPRIMA-SE O ART. 439 •

"Parágrafo _ Nas operações de crente por antecipação de receita pa

ra Estados e MJnicfpJ.os, o sistema financeIro reduzira a taxa de Juros vigente no

eercaroo em 50:1; (clnquenta por cento)"

" Parágrafo - Para contrair o esoréstmo por aniecícaçêc ce receita

o Governador ou o erereito deverá previamente Justificar a rtneríoaoe social

ou o interesse publico relevante para que se destina a operação "

JUSTIfICATIVA

-..Sê .o Governo Federal manifesta sempre ~reocupaçélo com as rr.cdidas
estirr.ulo às âtividaces produtivas do Pais, ~eja do setor agrícola, industrial

das micros, pequenas e méaias errpresas, acatando linhas especlais de financiamen_

to Junto ao sistema f inanceiro público e privaao, e impossível ccntinllar os Esti!

oos e MurlicJpios pDgando taxas vJgentes no merCDOO sen nerhu<ll tavorecJmento
Afinal, o interesse publico e SOciClI esta presente nos en-prlstimo~

por antecipaç~o de receita, que tem por garantia os fundas púoliccs, c se destl
nam invariavelmente para atender a situações emergenciais de c:Iiflculdac1e fi[1ance!

ra no cUlllj)nmcntode cOll1lrornlssos inadiáveis

Eis a razão pr1I1'(1Idial porque é preciso apoiar uma medida em Favorcbs
Governadores e Prefeitos neste tipo de operação de.cI~d1l:0.

FY~~~''':=J

[IW/~~JEJ
P~....'ol.u ...l:oll"".p~,... io .,

DEPUTADO PIMENTA DA VEIGA

PLENÁRIO

~--------".,,,,,.,,,,, ..•,

EMENDA 1P17825·8

l!J

JUSTIFICATIVA

Acreditamos que a estabilidade vitalícia dos empregos causará o
desmoronamento da maior parte das Empresas Nacionais, com ocorrê!l

cia do desaparecimento de importantes segmentos empresariais
As empresas prestadoras de serviços, as de Construção Civil, as

que trabalham intensamente em períodos de safras, entresafras e o~

tras mais deste comportamento operacional empregam grandes conti!l

gentes de pessoal, destinados exclusivamente à execução dos servi

ços contratados, com o prosseguImento dos empregos, na hIpótese de
efetiVarem novas contra ..'1çÕes.

Outras empresas, nas flutuações do mercado consumidor, são comp!::.

lidas a reduzir, sensivelmente, os seus quadros de pessoal adapta!}
do-se a uma nova realidade Ent~ol os demiti~osl são devidamente i,!l

denlzados
Essas empresas, ao fazerem seus orçamento~ de custos, consideram

uma ml):o de obra estritamente dJmensionada para os volumes de servi
... ços contratados e ou estoques reguladores. Se houvessem que manter

a vitaliciedade empregatícia, jamais teriam como avaliar os seus

cu;tos e, se o fizessem com a adição de elevados coeficientes de



1868 • Assembléia Nacional ConstitWnte

Inclua-se no titulo VIl "De Tributação e do ürçemantc",

Capítulo I, "Do srst ena Tributário Nacional, os seguintes artigos;
tYl--d<.- e.c-J-1~Jt.~U-i.,

" Art. ~"'.edJ.ante guia única de recojt.Ieento as empresas peqarêo as

suas obrigações socdars e treoartustes à rede bancária até o ceemo quinto oia

útil do »ês scoseqoente ao vencíeeote oaqcetes ccrcroeüssos, ocorre-co o oescc,!!

to em folha perc.ntual de Elli. (cate por cento) referente ao eroreçacc ate o ora

30 de cada mês

o artiso s: :~'~~'~~":~""DaD naunãcea'", ,"eulo 7'l
Capítulo li "!lo r.s~p.$lat::"vo", passa a va çcr-ar- CQ':i. a se,f;\<J.:l"':a
redaçao;

"Art1! - O Corg!'5!1ED ?:aC.lonal r-euru.r--se-é ec ::.':;,:1

que cccrr-ea e ãe i.ecee I de 12 de f'cvecear-c a 30 de j' l~o e âe
20 ele ncveatc-c a zc de dezembr-o....•

JU::.TlrI -:A'nVA

EMENDA lP17831-2
l:J DEPUTADO HELIO Wlt.:!-~ES

.~'~"'~/CC.".l~/'""C~ ..... l~
Pl..ENARIO

r':;;;"'~

rruJ~~7ã7)

JUSTIFICATIVA

E eetrrececor o quadro de crise financeua em Que se vê erwctvtco

Estados e PolJtuc!pios quando da posse oca novos governantes.

A coneeqoêrcta prmcaoat e mars respcnsavet pelo oescatoarc finacei_

ro existente en todas as unidades da federaç~o decorre ormcioateente do fato de

que a eaícrae dos Governadores e Pret ertos realizam gastos rantesticcs ao tinal

de seus mandatos. evidência maior ainda em virtude da politica de "arrasa qua:t.el
rão" que é praticada para ganhar as eleições do aro anterior

E urgente e íneorêvet urra medida saneadora, coercitiva e rcrat ízsoora
no sentido de conter a orgia fira'L:e1ra desses governantes trresponsavera, e a.ird:;

fixar em Lei os limites dos gastos em final de mandato

JJlS1>UulJU llliL.1.U r,:A:i!".At::.

.. n"....."....:; ""-.p:;erc c

• ~Iflc:lua-se na secção VII, " Do Poder Leglslativo" o
segulnte artlgo·l 6>1.,A. c!< ~~

Ocorrendo a hapc teae da rcnlJ.Z.e.çao de e:;::.çol:''' I a
'qu!quer níver., o Con~resso Na(ao'1al cod.lf:u:e.ra os }l r-Lcacs 1a 
recesso p:1:-1amentar, ccnrorce da.epca a prc1-03:;a ct.e o-a es auace
apresentando a ccneaãereçuc da A<ae::!.bleJ.~ac1::nal Con=~tJ. t .... J. -ce ,

E lllad.:;;,i:;'J.vel o Congresso paz-a.La.aar- pratJ.carr.e:lte
todas as atavaõaãee no pecaoãc e te rtcou., errreequeoer-dc-.c
o1hos dt opJ...:',fio :,V.ilb~"'>. •

Ajustar o le=rcdo i'(; s-ccecec lar:!.ro ::~1t':. f(tCI r., (;-
i:~~~~:f d:x:;1~:~~~~:~'~;(' c~;i~;':;'ct. r=~(';~~;~~:' :"él

~~::&~~~:' _' ~~~
'tnr.orrte n:or!1l1~ t1r.:.Ol.... c ne ce s t~J r ,

EMENDA lP17829-1

[:J DEPUTADO HELIO MANHA,S

f'J PlENttRIO

"Art.- Os recursos provenientes do recolhimento previsto no artigl)

antenor serão imediatamente repassados ao Banco do Brasíl, que procederá a sua

cistribuição na lorma que seqque, 3% (três por cento), seguros de ecioente de

traoalhO, 2Q';!, (VJ.nte por cento>, F G T 5 (Fundo de Garantla por teecc de servi
ço); 64% (sessenta e ocatro por cento), INPS (Instituto NaCIonal 03 srevioêocie

Social), 13% (treze por cento), cestmecos a entidades e outros fins SOCIais e

tranenüatas na forma da Ieqrsfaçêo vigente",

JUSTIFIcnlIVA

A medida vsse primordIalmente rocicnalizar o recolhimento das OlJl"l.

gaçõc~ SOCHUS e traoauustas por certo oas empresas evrteocc os prunl.enas ge

, raocs por un cmcnoarac ce pace-ento co-a datas otrcrcnciaoas

~
Objetiva agilizar a cobrencecesses trabctcs, cescorccrerreencc-e

Isto resultará em menores custos nos serviços ccntéoers das encee

ees e permitira ao Governo l'".ell1or rtscatazar Os recursos decorrentes dessas
contribU1çQes aos cofres públicos

E uma unifIcação neceeséraa, pois aSSIm sere r-ertor para as empre
sas e tanto melhor para o Governo -

PLl:.f1Ak.lO

Acrescente-se no Capit~lo llY"!Jos !Jirel.tos Soc:!.!~.l.S~
no ~proJeto de ~:l1.stew.at~zaçao, os seGUintes ar"t~,gos~

"Art" - ê'aca o Poder sxecue....vo euecr-aaauo Do er-rar
o htndo de L'Gl-:rgencia. do ueeecpcegaco coa a 1J.n"!.lJ.dae de pres
tar ast'isteT;lcJ.B. !11u;:~nt2r aos trabalha:fores qt e pez-cebaa até _
2(d~l.s} eafnr-a.oe C;:'"lJ.:::.O vib~mt'Js ec eue .:-egl.ão à. .lata as rê5
CJ.5aO do seu contrato de trabalho".

ItArt 2 - A execucâc do rc-c-eece ::'ar-se-ê. em car-a ter
de- mnueg2ncJ.a aos trabalhadores através do'z eaue ãmã icaece
e-n todos os Bstaios 01.. medl.a.'1te ccnve-uce coa os ãovernoa Es_
eadueae",

, .t,ntende:;os que a l!:e~hdn pz-eccmaede nes-sa prorosia
e urca alternat~va và'Li.Ia e de earater eClcr3êncial.. para atender
aos âeeerapr-egadce com uma eesaarencaa zu.aama,

Seria posc;!vel mmorar o sofrJ.m.ento de mJ.lhares
de bra9ilturos que são levados à Sl. tuação le desespero gü.ando
deml. tidos de suas e!:ipresas.

,. Art. NenhlJm Deputado poderá pertencer, como ef.!::.

" tivo. a mais de uma Comissi:lo Permanente e nem esta ter composi
ção inferior a u" décimo da Cárllara dos Deputados

JUSTIfICATIVA

Atualmente, en funçfio de interesses voltad05 ::lHa

a eficácIa dos procedimentos da elaboração legislativa e aproJe.!.

tando_se de facIlidade en Modificar o Regimento Interno nas t:'2

cas de favores p:llítlcos, o número de Comissão Permanente {23) .Q.

casiona sérias distorções nas finalidades dessas Comissões.
Assim, enquanto há Comissão que el'1 UI'1 ano da par~

• cer em milhares de proposIções, outras nãa chegam a fazê~la

dezenas

Por outro lado, entendem:lS que a valorlzação dos

trabalhos e autenticidade das decisões das Comissões est~o dI rE.
tamente ligados à maIor representação dso rartldCls nelas

Dal, <;ugcrimos a norm3 Constltuc!or;:;l tHl=ÕI c_< ~..=:

nhumo Comissdo Permancntt da Câl"iarü dos DcnutadC's tc"ha um"! CJ~

posição inferio.r a um décimo do número dos Deputados

r-';;;~B':J

[!Ufl~J87J

Acrescentd-se na "Ordem Social" Título IX _ Capítulo

lI, " Da seguridade Social", os ,seguintes artlgos

EMENDA lP17832·1
êJ CEPUTAOQ CONSTITUINTE HELIO ~~E5

l? OL..··,~ENAAi/ô~·...,..,·~

)~.>.-

O Artigo).f"i e seus parágrafos, Capítulo I, "Do Leg1slatl

vo", Subsecção II, nas "Cisposições Gerais", passarão a vigorar com

a seguInte redação

"Art Publicado o texto, o Decreto-Lei serà suor-.etidO, em quarenta e

oito horas, soOre a urgência ou o interesse púolicc relevante Que motiv..ram a
sua expedição

\) l!2 Negada a urgência ou o 1nteresse puolico relevante, ou ainea,o!

corncas duas sessões, em dias sucessivos, em del1baraçãc, o Decreto-Lei e tlda

como rejeitado, e o seu texto passa a tram1tar COfT.Q ProJeto de le1, com tra1lllta_
ção em prazo determinaao

~ 2g Aprovada a urgência 01J o 1nteresse público relevante, o Congre!

so NaCIonal tera trinta dias para a aprec1aç'ão do Decreto-leJ., sendo considêr!

do rejeitado uma vez decorndo o prazo de trinta d~as sem dehber.13r-

~ Je A rejeição, na forma do parágrafo anterlor, não implleara a nu~

lIdade dos atos pratictldos durante a urgência do D~cereto-lei.

~ 42 Durante o recesso parlamentClr, a expedição do Oc.creto-lel oete!.

mina a convocação extraordlnana imedIata do Congreszo Nac10nal

Acrescente-,se n~ap!tulo lI, "Cas FInanças Pübl"'icas", sro;ãJ

I, " NorlIlas Gerais", o seguinte artigo

•"l1rt. - Sera concedida uma redução de 50% (cinquenta por cen~o) do IPI

(Imposto sobre produtos industriallZad~s) a Estados e IrLJnicipios na aquisiç;ao de
equipamentos rooovJ.ários e de limpeza pública"

Jl51lF'lCATIVA

Os Estados e os f.tJnidpíos, na maioria das vezes, viveM a braços

serias d1flculdades para adquirir equipamentos rodoV1ários (ffi:Jtoniveladcres, tratB.'

res, caminhões, etc) e para melhor organizar os seus serviços de l!lllleza públIca

E oorigação do Governo federal criair um estil'1.l10 para atender aquela

situação, o que sera 'possivel com a redução de 5O'i5 (cinquenta por cento) do IPI a

ser pago nas operaçõeS de canpra daqueles eq..J1p-smentos
t-lJitas v~z.es cog1tada, a medida se. J.rrçiõe neste meMento de' ll1Jdanças co~

/lO fator de npoio a Estados e MJruc!pios,

JUSTIFICATIVA.

Acoapanhando de longa data o funcionamento da C09Al, COnclUlmoS que essa

enpresa do ltoverno federal está longe de atingIr as suas Ill'portantes f1nal~dadcs

Dados e fa,os cOm;Jrova'B irrefutavelmente através cP- levclntaiTh.?fltos recentes

que a CQ8..il não executa efetivan:nte UM program'! capaz de aten~er as chd-.a:ms ",dis
carentes da população, falhando como órgão regulador ou modllrad:lr de preç=:s

........"...... i
Acrescenttt.-se no Capitulo X,"Das D1Sposições Transitórjas", os seguintes

artigos J rrv-d.e ~~~.' _

"Art. - t. vedada expressar.ente :'los orgãos de abastecill'.ento do Governo F'ed

ral a cornercializaçào de produtos classlficados como superfluos, obrigando-se a
executar programas de finalidade social com o objet.!.vo de ..tenoer somente a venda
de gêneros de primeira necessidade." •

"Art. w O governo federal Da2xara nO'Ill8S reg'Jlamentanoo o controle e a f1s I
callzação da comerciahzação para atender o f1m social prevista no artiçc anterIor,

podendo, ainda, assinar convênios de cooperação COM sil'1dicatos, associa;;êes ce cla.!

se, sendo a ll'edlda extensiva a colaborar con os programõls de aHll'ent~ção popular

reaf~zados por estados e MJn1cipios li

E, pois, preclso QUe se oodif1que essa estrutura e que órgãos do Governo Federal f
destinados à área de abastecimento, estejam deoicados a execução de Ul'1 pro~l:a"!'.a
de fundo social.

Una norma con~t!tuc:ional, Vl;:'u<>"do a COll'.ercialização t:le prco-.Jtcs s..;;erflutJs,
é una medidaae alto interesse púal1co e de inaIscutível flnaUéade sOC1al.

Assim,o capital de giTo das eqJresas estatais não serão des~i"ad:ls a CQf'lw

peUr com as grandes redes de supermercados na comercialiZação de ç;êneros st,,~€!r-

.. Art E vedada ao governador cu Prefeito a autorização de quaisque:;:

encargos, aespesas, suplementação de dotações ou a contratação de ouras ou serv.!.

ços após a realização do pleito eleitoral, excluindo-se apenas a acertura ae cri

dItos extraordinários nos casos de calamidade publica rigorosall'i!nte comprovaoos "

0, Art A infngencla do disposto no artigo anterior irrpl1cara em cr.!.
Ire de responsabilidade, que obrigará a autoridade infratora a restituIr aos rofres

p:jollcos o valor correspondente aos gastos indevjdam'!:'nte reallzaoos e à inabll.!.

zaç'ão para o exercicio da vida pública em qualf.lUer função por um prazo de la (cEz)

JUS1ItlCi\TIVA

o instituto elOOCc..reto-Le1, se por U'll laco oeve ser conSIDeraou o
rt.nedio às vezes necessàrio para soluções rapidas de problemas do ltoverno, atra

vés da legislação, não pode, corr.o ocorre atualr'ente, ser 1nstrr....,,~nto de margin!

llzação do Congresso Nacional nas decisões
Assim, é prev~sta a existenc1a do Decerto-l.ei, mas ce uma forma ClUe

50 em úlbmo caso a ele se recorrerá

na parte dedicada a "FInanças Públicas",

artigos) n-..de. ~~

r;r----------- .."""''''''','.

JUSTIFICATIVA

A tônica de tod:ls os m0l11l!'cntos rel'ljndJ=.. t6. J!:''s :~!:

Municípios é no sentido de descentral1zõlr a Receita Federal, ces~I

nando_lhes maior soma de recurS'os /lara os seus chversos /lrogrilrla;
de Governo.

"Art.- Da arrecadaçib da Loteria Esportiva e da Loto

caberá aos Municípios uma participação de 30% (trinta por cento) ,:::~

jos recursos serão retidos pela Caixa Econômica Federal nos Estsós,

devendo a distribuição respeitar a proporclonsl1dade do índice: pOou
lacional," -

"Art. Os recursos previstos no artigo anterior serll:o

depositados em conta vinculada e específica da Prefeitura /-'unJ.::_pal,

formando f./m fondo para atender a programação de Asslsténcia Social

do Município".

"Art. A Prefeitura Municipal daverá "presentar até o
dia 31 de dezembro da cada ano um plano de aplicação dos recursos,

submetendo-o ao setor competente da Calxa ECOnÕ'IIICa Federal e abri

g,mdo-se em d3ta a ser f.1xada pelo referido órgão a prestar contas

da execução financeira do programa."

A loteria Esportiva e a loto são fontes de receita geradas en tooos

os ~fc1pios, Ser.! contudo, receber de forma direta Um3 Justa participação no

"0010" das altas somas arrecadadas todas as semanas
Trata-se de urna evasão injusta elos recursos da CCfi"lJnidaae, sem lJ'II

retotno direto e irreejfato embeneficio, pnnclpalltente cos çrcgramas sociais

~e as PreteitUl:as desenvolvem e mingoJa de suas diS;Jcnibllic5:es financeiras

E"o Prefeito a autoridade ItJlis asseaiada todos os dias para resolver

ós problemas sociais das populações carentes sen meios para socerre-las de fOI

ma satisfatória
Descentralizar,' els a grande bandeira do n.nlclpal1smo

E, finalrr.ente, além de descentraluar, conferinco en:::argos e rectJ!.

sos aos Prefeitos em suas bases de atuação, ha tambemque se elIr.linar a ourocr.!

eia na distriouiçilo dos recursos, agilizandO-a através da propria Caixa Econà;n!
ca nos Estados ,
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tJ DEPUTADO JOSE CARLOS ~IAR;i~~z

Federal e Territorios e 70%(setenta por cento) ao ""~nicípio cuja 'lerr.ttôrdo

houver Sido extratoc o mineral produtor da receita'

JUSTIfICA1!VAI
fluos e I sim, estarão dirigidos rigorosamente a des;IDjJenhar o seu cacei de 2::515_1
tir à classe daqueles que ga~ham baixos seterfcs, v~ndendo os produtos de ;:Jrir.elra

necessidade por preços inferiores ao do mercado

1õT------ 'Lt~'.'o/cO~'$""S~'co~I*.h _

r.r----------""'ol'u'..'e.;l.------

Acrescente-se nas "Disposições Transltórias",do Titulo x do aeee-prcjezo
da Sistematização, os seguIntes artlgoS) fry...~ cc....1~~ •

"Art - Ficam criadas as superintendências Civil e l4i1itar da sreetcêncía
da República que deverão runcíonar nas Capitais dos zsteecs ccn a fanal rcace de

representar o Governo Federal com respcnsaortfoeoes eon.n.srret.Ives e de fiscali
zação"

"Art - Os ocupantes dos cargos para as funções previstas oo artigo ante

rãcr serão de exclusiva confiãnça do Presidente da Republ1ca e serão delô'iss:veâs

A atual Constltuição já rnsooe de 10% (dez por cento) do prooctc da

arreceueção sobre minerais serão da u-uão e Que os restantes 91.t& (noventa por

cento) serão destinadas asa Estados, Distrito Federal, rerrttcrfos e "'.unlclpios

O texto constitucu;nal liel"l regulalrentaoo pelo üecretc 1038 de 21 de

Outuoro de 1969, no seu artigo 13, no qual a distribuição da receita sobre os mi

nerais privilegia mn.to nare o E~stado, üratrf to Federal e os Territorios,coloca~
do o Munlcipio produtor numa posição extremeente injusta e mscr.isunator...a

o certo é que os Mumcipios produtores de eureraas e at.'Ui pOcJr#'1OS

citar COMO cxeeotc cacrcerro de Ltapemrr-Im, Sul do estaco do tscn-itc Santo,

(maior produtor de raarnore do Pais) são duetarnente resrcnsavers pelos pncrencs
de fnfre-estrutura e tantos outros que decorrem desta etrvioece ecoronüca

Se no MunicIplO e extraroo o mmeraj nada mais justo 0"0 que cestmar
-Ihe maior parcela na dIstribuição deste tributo, corrigindo-se uma mjvstrça
que vem perdurando ao longo dos anos

Dê-se ao art~go 15, do ProJeto da cceus eêo de Sistematiza

ção, a seguinte redação.

"Art~go 15 - A lei protegerá o sa1ár~0".

JUSTIFICATIVA

o eseabeâecamenec de pumcõcs e res'pectJ.va graduação

é ecmpeeêneae da le9~slação ord~nár~a, sendo espêrre a

ancâueâc de normas e graus de puna.ba Ladade na próprJ.a Con.§.

tl.tuJ.çáo.

"ad_f\lJtu'll" "

r.r------ .LrM.."(.OWlSl.lO(I"".o".. d~ ,
JUSTIFICATIVA :

PLENflRIO

sendo o Brasil um Pais de extenção continental eruerceros necessária 1iI,1lOr

descentralização nas ações do Poder Executivo Federal, eeu-or assistindo e rrsce
lizando o funcionamento da maquina administrativa

Fiscalizar mais os recursos e os projetos do Governo Federal, eis outra

tarera substancialmente importante que o novo orgão poder-Ia desempenhar e-i teces

os Estados,

.3'1-'!-
t.':!:"cscente-se ao artigo % do Aflt.eproJsto de ststenat í ae-

çãc , no Capítulo lII, " 00 Sistema Financeiro Nacional", o seguinte

parágrafo
De-se ao item XXV, do art~go 13, do ProJeto da Com~ssdo de

SJ.stematização, a sequarree redação.

m;PL'l'ADO ":.BLIO '..A' 'r1~ - P" ~3

r.r------ .~1~•• 'O' ....,..l.o,."••o..'nl.~ ,

PLb'NÁlHO

"Parágrafo - Nos rrnercianentos para a aquisição de ecnpanentcs rodQ

víarfos e de lirrpeza publica, os Estados e "'.lmic1pios "serão benerrcreoos cc-r a r~

dução de 50 (cinquenta por cento), em relação à taxa de juros vigente no eercaoc

financeiro"

"xxv - proib~ção das a't~v~dades de ~ntcrrned.tação remunera

da de mão-de-obra permanente, tcmpors.r~a ou

na1, quando excedente a 20\ do ccnm nqe nt;e de empr,!!.

gados da empresa locatár~a;"

JUSTIF'lCATIVA
JUSTIFICATIVA

Dê-se à letra "n", do J.ncl.SO IV, do art1.go 17, do ProJeto

da Com:lssão de S1.stematJ.zaçâo a segul.nte redaç:io'

'"
"nl é assegurada a partl.cJ.paçâo dos tr>abalhador~s,eM ~9'Ua}.

_ dade de representação com os empregadores, Cf:' todos

os órgãos da adml.n~stração públl.ca, dl.reta e l.ndl.reta,

que se relacionem com seus :l.ntercsscs prof~ssionais ,

socJ..a~s, prev~denc~ários, cu1tural.s, .rccreat.l.v.ns, de

formação profJ.ss1.onal e de assiStânc1.a zoc1.al,"

As d~spos~ções das leLras "n~ e "o" do ~nc~so IV do

art.l.go 17, do ProJeto da COIn:t.ssão de Sl.stematJ.zação,

tarão melhor l.dent:lf:l.cadas e consolJ.dadas num únl.co itcm,

eVJ.tando-se assJ.m as dupl~caçõcs e supcrposl.çÕCS dc.sncces:'

sárJ.as a ulI'a futura Constl.tu~ção. Acrezcentc-sc qur: n~;ã
eonsol1.dação proposta, os traba1hildorcs contJnUilm co'n to-'

das as conquiztas l.n~cJ.almcl1t.e aprescnLdd<ls nas lat.ras "n"

c "'p",

As empresas hc j e exa.seeneee no setor s ampLes-tent;e d2.

aapexecer r em com a aprovação da redação or~gl.na1, cz-aando ,

por ccnseçui.nte , da Ea.cuLdades aos ernpresâmoe que Já

anvescanâc no setor e que dJ.spõem de capa tal anves ei.õc nas

suas respectivas atuvadades , AdemaJ.s, desde que haj a

cJ.rcunscrJ.çáo em termos de um det.ermanado volume de mão-de

obra, no caso proposta, 20%, obrl.gar-se-á as empresas e

empeesãracs manterem nas suas empresas, um número de cmpr!:!.
gados permanentes ..

Suprl.ma-se a letra "o~, do ~nc~so IV, do artJ.go 17, do Pro

Jeto da Com~ssão de S~stemat~zat'ão

EMENDA lP17846-1 -l IIT":p,:',,'O"B""jr DEPUTADO JOSE CARLOS MARTINEZ _ ~
pW'i}.RIO

:e preC:lSO corri6J.r esta sJ.tuação.
O excrc{'c:lo :fJ.nanceJ.ro ter:'Jna no dJ.a 31 de de7~1"'lJro

e ai ter::IJ.na também o man 1ato do 'Joyern?.lor, evJ. ta..ào Cr:ldr dJ.
:fJ.culdades ao seu sucessor, como vem oco~rendo la_entave1;-;<>n-;a.

A proposta visa altcrar e moraliza!' e:::""e quadro LrJ.t.!.
00 da v1da pjblica brasJ.leua.

Não é poss:f.vel contJ.nuar a po me dos r.ovos Go ;e::-l'';I.-

:~r:~~a:~~:-~~v:~~:io~::e:~J.~~~r~~:e l::~}~t~~~~o\.:;\;~:=
ção desta J.J:lportante função.

Os fatos recentes revelar. q.ue I:.UJ.tos f}o.ernado~ell ~t!l.

final de mandato desorGSnJ.zarao de forma acswda e J.rres .."O"l.sa
vel os orço.mentos dos seus Estdo~, J.nclu!>J.ve supleeentandtl ver
Das mal.scrJ.l:Unadamente e esgotando total:r.en"te a:: reservas de
oaixa.

Faz-se necessária uma medida de epcrc no sentido de recrrater os Pr~

feitos e os Governadores na busca de meios pera mernor cumrar os seus prrqranos

de trabalho

"Arte - Os man:1at09 cos '}o...~rr.ado::';s e dos V:lce
Governadores I eleJ.tos e:o: 15 de nove::-:.rc d.e 19ó6, "ter:;.J.J'erdo
no dJ.s lº ::le JaneJ.ro de 1991".

E inadimissivel que os Governos dos Estados e as Prefeituras ~Ulici

pais contmuem pagando taxas de Juros vrçentes ne mercado financeuo no mesmo nl

das operações que rottrerrenente são reatfaaoas com pessoas rastcas e as eecre-

-USF]CA~l'l.l\

EMENDA lP17842-P
{!J DEPUTA!lC' CC'"'S.LJ.TUIN?;'~~~----J crR·:;;o~

t'

ry.-;~."~

fITi;7~0?JPL~NA.'lUO

ItArt!! - fficBI:I. crJ.ades aq ~upe:-:;.:r.:te::de::c:!..s.s 'J:'v:!.~ e
lc.ih.ter da l>x'e'udencJ.D. da HepublJ.ca C:l<.e deve:'E.o :u.'1c:,o:'l:ar nas
t:apitaJ.s do!! Estados co::. a rina:1..la.::le de rel'::'6.er.·ar o .".o..,e:-::o
Federal co:;;, responsabJ.1J.dades d::J.3.n:;.stra':.2.yas e :te 1'J.sca-:"1.7açao."

l
"Arty - Os ocupe.'ltea doS ::a!'gos pe.zoa. as fw:çooes p=-e

v;Lstas no art:t.go anterJ.or foerao de exclus~"a. oc:': .a."lça _do P:'e~l

don:f:lJ' da HepublJ.ca e serao del:i.J.ss).veJ.s "ad-nutum". "

1J<>.1o~,

~~a"')i tulo Ir, ~'lA0 Pree:L:1cr.te da ?erúblice.II, Secção
1 f ecreecente-ae ao Art~go Wo eeguante pa.::-::l.f7'3.Ío,

J'rS'l'I:'IJATI\1A

"l'st'sgrafo - As noz-nas para eãeaçec e:l. dois -ac-noe
para PresJ.dent? e vace-Preeaõenee da Repuckaca aez-ac i~:l~':en _
te ap Lf.cave La as eleiçoes de ocverneãoz- e vace-ac- ernê or- dos
Estados. "

Aeresce:tte-se nas "Disposiçoes ~!'ans1.to;ias" üo
~it"Ulo Â do An:t~-projeto da Silitematizaçao, os segt..J.ntes arti
gOS) .....Ó<; "-...,.~,

o prll1cipJ.o de. e'iedçec ec âcaa turno') par-a r:'osJ.de!l
te e V).ce-PresJ.uente da 'RepublJ.ca, as ccnegga-edc no ter to da a
tual Cons~:ltuJ.çào do PaJ.s, coni'or!lle emenda, apr-ovada na lep'isla
-tu=a :passad~l deve tambe!!1 ser ex'teneava a efeaçec par-a ~c;erna
dor e vace-vcverneacc- dos useeaea ,

Com o retorno do 'Plurl.'PaTtJ.darJ.smo ao nosso s).otema e
1eitoral, o nucnr-c de partJ.dos pol:lticos aumen-tou con saâeravaj, _
mente, rcst~belElcendo o amplo espaço para a parbcipaçao de to _
das as eenaencaae J.deologica.. ,

AssJ.m, un-a eleiçao oaJ0rJ t~ij po:1erja nos 1ev..lr li. U!:P-.

elciçao de um can.1idato sem rep=-esentatJ.YJ. ..ade, U!:e. VJ.tO~23 das
minorias e a um rf'sultado ele).to:ral seo lei;J.tJ..!:"ldlide.

A soluça0 e a eleJ.çao em do).s turnolJ co o -,u') Je::o _
cratiea de escolha.

EMENDA lP17839-8
l:J D1W1J'.J:~rJO tt~Ll0 7.A~;~Z~--------:==J

f'J

JW:lTJ.J<'lUAi.1\'A

:::Sendo o 13ran1! um 1'a1.$ de ex"tensAo contJ.re::~al en
tendemoo nece')sar:la maJ.or dascen"tralizaçao nas açoes do l'o:le!' :.
xeeu.tivo 'fe=.eral, melhor ensistindo e tiscal).ze.'1.~o o :fur.c~ona::.en

to da maquJ.na adeJ.nJ.strat:lva.
l"iscal;Lze.r maJ.1J os recursos e os proJetos do 'Jo·...e!'..'lO

Federal, 61S outra tarefa substanci-e~aloen~e i-:.nortan1a: que o -o
vo orgeo poderJ.a de"lemnenhar e~ todoo OG ~stad.o:!:.

Suprima-se o art 258, do Projeto de ConstitUição da Comis

são de Sistematização, que outorg<l ao Munlcfplo a posslblil

dade de se InstitUir contribUição para o custeio de obras

púb(lcas

tJ .. PLf:NI\RID DA A. N ~:u.",(CO~"UO/I""COWlSd~

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

• PLENARlO
.L.~..'o/<~W'I'I.O(S"I.ow'n.o _,

EMENDA lP17840·1
t' llEPUTADO CONSTITUINTE HELIO MAN-mES

f'J

o artigo iff, na Seção VI, " Da Repartição das Recel tes Tri
butárias" e suas alíneas, passara a vlgorar com a seguinte redação

"Art - Do produto da arreGadaç1lO do Irrposto soare ~linerals (l UM)

caberá 10% (dez por cento) à União, 20%(vinte por cento) aos Esteaos, Distrito

JUST I F I CATI VA

Os serviços prest<ldos pelo Poder Público são

rados <Itravês de~. ou preços põbllcos E a realização

de obras, que sempre causam benefíCIOS aos 'IiIóvels da área,

é cust~ad<l pela contribUição de mel'l-0rla

Não há necessidade, <Issim, de se criar UMa figura e1.

drüxu1<l para Munlcfplo pelo custeio de obras
públIcas

Em rigor de verdad~, se está crH:lndo uma taxa pari!

remUnerar obras, o que dcsnatura em parte o sistema tribu

tário posto no Projeto

Supriroa-se o § 4~, do art, 270, do Projeto de Constitulção

da Corotssão de Slstematfzi!ção, que dispõe sobre a represe.,!!

taç.~o da UnI 5'0 em Ju rzo

JUSTIFICATIVA

Não há razão pi!ra se colocar num texto constitUCIO

nal que il representação da Unlão em Jufzo cabe ;i Procurad,2

rlêl da fazenda NaCional,

Essa é uma briga domestica - entre a procuradona
da fazenda Nacional e a ProclI'radorHI da Justiça (l1.nlste 

rio Públi:co) - que deve ser decidIda em lei ordinária

não no texto da ConstituIção e a.Tnda n<l parte do sistema

trlbut<Írto.
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O problema da Região Nordeste continua a ser encarado

de maneira superficial, inclusive no contexto da estratégia para o

desenvolvimento do pais, com prioridade relativamente baixa. C01l10

ccosecoeocre , existe uma cesprcpcrçãc entr-e o volume de recursos

canalizados à RegJ.l:!o e o que seria necessãr Io, para reverter o prf!.
cesso hist6rico de oe ter rcraçêc - da sua pos!çiJO no contexto da
economia brasileira

Assam, é fundamental que, para o Nordeste se oes t men ,

efetivamente, por intermédio da ação governamental, quant re nunca

inferior a três por cento do urçeneneo" da União, a ser utilizada no
plano de defesa contra os efeitos da seca na Região, com obras e ...

serviços de caráter econômico-social.

Estas as razões motivadores desta emenda, que visa atingir \

o Objetivo geral da melhoria das condições de vida da população do
Notdeste,ao desenvol~illlento social e ao crescimento auto-sustentá 
ver , a taxas suficientes à redução das disparidades de renda entre

aquela Região e o resto do País.

JUSTIFICACR:O

§ 42 _ Na execução de piano de defesa contra os efeitos

da Seca do Nordeste, a União eespendí ré , anualmente, com obras e

serviços de assistência econômica e social, quantia nunca inferior

a três por cento de seu orçamento".

Acrescente-se 80 Art. 281, do projeto de ConsHtuiç-A'o. o
segUinte § 42'

"Art. 2B1 •••••••••••••• , , •••••••• , •• , ••• , •• ,.

'~'•....oI""'I~'''''••'''"''' ",

EMENDA lP17857·6
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A ecntmbuicãc ao F1nsocJ..al deve ser exeanea ,

pois em seu lugar ioi cra edo o ampcsec de vendas a vare

JO, de compecênea.a munJ..cJ..pal. Inobstante a roupagem dJ.fe-

xcnt.e , ambos se constituem na mesma exação fJ.scdl: tem
o mesmo fato gerador e a mesma base l.mponivel. Aliãm do

ma i s , sendo contrlbUJ..ção sobre; a xeceace bruta, traz ccn-.

S1.go todos os anccnvenaences dos ampc s t.ca scbre, cascata,

forçando a vertJ..cal1.zaç~o da econcnu.a , renêsenc que se

tentou evat.ac com a cr1.açâo do J..mposto sobre o valor agre
gador {ICH a IPI}. -

t; l.nexeq(hve1, portanto, contar as lJ.bcrd:ade de

alguém para ret1.rar-lhe as que tenha em cs.ecsec e trans!c
rl.las a outrem que as tenha em falta. ~

JUS'I'IFICATIVA

1I11.5s, era. proposta orlginal da subco-rcesêc d~

Tr1.butos. (art.23.) -

De plano, então, há-de ser descabido dHlPOSJ..tl

vc ccnstaeceacnea que legltJ.ma a intervenção do Estado pa
ra equalJ..zar as lJ.bcrdades. ~

Acr=~~-se um artlgo nas d1.SpOSlções transltõrJ.aS) "-zAd:!...

"Art. Fica excc.nt.o , a parca r de pxamearc de j a

nearo de 1989, dnc í.usavc , a c~ntribuJ.ção para

o Fundo de anvestnmeneo 50c1a1. (Finso<:J..al)".

EMENDA lP17853-3
tJ GERALDO BULHOES

rr;,;;~"~
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De fato, a r~c;ão Co PrOJeto de CO'1stltuição ~:rr.J..t.iria a prãLicil, Já a oi' 01

ccosexu.cccoet , da evasão trlbutSría IISS!.'1, em cpcracões rc<thZiid<lS pol: !cl.~r!

car..tcc fuzct.::~...e,c a ~S"~~~':'.!: fi."3!, o !c:~.s 5'::'ri'l. P-'l::c""FI) C" colnc;lnh o ceõcE.

ciant.c dcv~nlc csl..!l.bclccicl:> 'em àcsvant.!lgcn5 em rel<lç3o a rcvcnscecrcs não

Di-se nova redação ao item II do § 10 do artigo 272. I
"lI _ não catpr~~ndt! o roneantc do ~sto sobre prcdutos J.1lcustrializacbs, q.2I'.c0

1a q:erüção, realiza? entre cont:=ibuintcs c relativa a produto c~st.JnaC::J a L<e:s -I
trialização ou ce:tret"cialização, configure hipótese ec ircide:-.cia QS cais J.."""'?Os -,

tos."

JUS1'IFIO\TIVA:

- I
Por clc.'Cisão unã..,í..rc zoe Sacrc:tdrJ.o de F..acnda e c!~ Fina.'1ça:!. dos zseeecs, co OJ.S - i
trito l'c'::eral e do'> TerritórJos, rewuecs I'1':lS dfas 7 c a Ce agosto de 1%7. em

Ca.ngla, no rue Gra.'1:!~ do Sul, ceorcmc ceosecc tu "Cê-rtil ê~ carc.la", foi a'::O'-Iaê.3 ;

a aprc~l'}taç5.o (13. c<and:L acíra, a qual busca , ceaícercnec, a )usuça fi<;:::<>l I

I

1nscrilos.

Ub) sobre operações que destinem a out.ros Estadas

pet rê t ec , l ncl us r ve CO,I;JbustíVCIS Jiqul(ios e ga

sosos dele derivados".

nê-se à letra "b'", do Item t t , do li 11, do ar t • 272 do Pro

Jcto de Constituição da Comissão de Sistcm<ltizaçã'o, a se:
gutnte redação.

00 outra [>Mm, lindtm'lc'b-se a Co'..clusão õc 1[11 da base de! cálculo do lCi'S ês

o;eracre~ que d(!sUmm 1llC'L"caêotias à int:W~tr).Ü.Uzaçêo ou a CCl;"l=-L"Ci.::li2~Ç!Q,rcE.

rnitir-~-5. Ult.:J. pc:r[ci1.a cquoli..:dCSo c!.:l Col..'"!J:l. íhcal do J."?Y.>to, a nível C::> cc,!!

sumidor [ir",l, coililI'.do dJ.storçõc~ nas pliiUClIS car,~rcJ.it.is.

EMENDA lP17849·5
l:J OEPUT AOO JOS~ CARLOS MAR;";~EZ

tJ PLENI\RIO OA A. N. '~':U"'J.~"'''l~I".tu'n.o

EMENDA lPf7848-7 m ... _

tJ DEPUTADO JOS~ CARLOS MARTINEZ

Ressalta_se que a importância das microefTlpresas numa
economia de mercádo e'fato inconteste, pois mesmo nos países mais

desenvol'4idos há sensívd predominância de empresas de peqeuno e

médio porte, que são fator fundamental na movimentação das fOr
ças econômicaS dlõ!o_proetui;.ão e comercialLzaçi:io de b.ens

PDr 1$so, O .texto sugerido para o Artigo 267 contribuirá

para simplificar a criação dessas empresas, pois attavés de Lei Co,!!!

plementar Federl::ll, será dada definiç~o de micol:empresa, estabeiece~

do tratamento simplificado para seu funcionamento, estipulados os
b-,~.neficios fiscBls federais, estaduals e. municipais.

~ DA-se ao Artigo 267. Título VII, Capitulo I, DO SISTEMA

TRIBtry'ARIO NACIONAL, da projeto de Constituição, a seguinte redi!

~ão:

"Art. 267 - Lei compl.ementar eatabedecer â tratamento

hibutário r previdenciário, creditício e adm~nistrativo diferen_

ciado e simplll"icadQ, às microempresas, a Um de estimular e ta
cllitar sua CI:iação e desenvolvimento. -

1USTIFICAÇAD

"Art. 194 Os Estados criarão uma Comarca em cada ~lun1

cíp10 com mais de dez: mil habi1:antes, nomean

do um magistrado. um representante do ~lin1stério Públl
co e os serventuários da Justíça apro\ ados em concurso

e solicitada.s pelo Juiz:. podcndo ser unJ.Í1cadas até

t.rês serventias Judiciais."

Atualmente, as mlcorempresas estão sujeitas a um com

plexo legislativo para disciplinar suas at!V1.dades. constituida;

de Lei Federal, Lei Complell'entar Federal, leis estaduais e Muni

cipais que não ,funcionam sincronicamente.

Acrescente-se ao- Projeto de Const1tu~ção o seguinte Ar
tigo 194, renumerando-se o atual e Ç1S subsettUentes.

EMENDA lP17858-4
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ILlM~.,o/ce""I.~I""CQ"'''''' _

o aumento dos impostos s6 contribuiri:iO para incentivar a
elevação dos preços que poderá, até mesmo, procede. a qualquer medIda

~fet1va do governo em relaç1!Q a implementaçi:lo das novas alíquotas. A

reaçfto psicológIca do empresário, muito compreensível, diante dos
pr-escedentes que já ocorreram será o de alterar os preços dos respec_
tIvos produtos. Isto para nao falar na reaçQo dos consum.ido.es, das

Bolsas ou do Mercado f'lnanceJ.ro. •

Inclua-se a expressão "equivalente a Cem Dólares mensais",

entre as expressões "fixado em Lei" e "Nacionalmente Uni ficado", do

item IV do art 13 do projeto de Constituição.

No ambiente inflacionário, recessivo e de dificuldades pa_

ra todos os setores, o anúncio de l.ntençO:es governamentais desse 11!
vel só pode, contribuir para desagregar ainda mais economla e apre.!

sar o rompimento de tênue película que separa o País da perspectiva

de ditúrbios $ocials de consequências imprevisiveis.

Dois m6dulos de valor monetário atravessarão este século
chegarão longe, no próximo: o ouro e o dólar, cujas cetecees se P!;!.

blicam, diariamente, na rocreeae de todo o mundo Põdro:es de reco
nhecida segurança e controle, preferimos, para modula do sat er rc "'1
nimo, a cotação do dólar que, adotada, evitará as flutuaçCles do pr

50 salarial, tão perniciosas para a v rda dos t rabe l'redcres

JUSTIFIC~CI:lO

JUSTIFICACAO

Dê.-se ao item XXIX do Aritgo 13 do Titulo I, Capitulo lI, DOS
DIREITOS SOCIAIS, do Projeto de Constitulçl:1o, a seguinte redaç:l:o:

Exclua-se o § lQ do Artigo 272, Trtulo VII, capítulo I, ob
SISTEMA TRIBUTARIa NACIONAL do projeto de Constituição, renul'lerando 
se os restantes

fi PLENARIO

EMENDA lP17854·1
fi GERALDO BULHOES pr7~~~:J

rs;'~BLã?J
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EMENDA lP17855-0
fi GERALDO BULHOES

r;;;~"-]

fui'~~7ã7J

Acrascentc-se um parágrafo úm.co ao art. 263; do ProJeto

da ConJ.ssão de SJ..:EõtcmatJ.zaçd.o.

JUSTIFICATIVA

Dai êI emenda ao texto, pora permltll" a tr.b~taç.io'

da operaç.io Intcrestüdual COM energia elétrica

E. sensível que o texto n~o veda a t r Lbu r a ç Eo do ál

cool combu:otível, pOIS traria prcjuí;Z:Q~ aos Estados tlordes

t.lnos Tod<lvla. como se tratê! do Paran5, i:l exclusilo d-;;
Incldcnclil do Icns veio tranqUlla

"parágrafo único. As contn.bu1.ções socJ.al.S sa

rnenta podarão ter fatos geradores e bases de

cã.lculo dos trl.butos cO"l'prccO:lhdos na compc
tôncia tributãrl.a da pessoa )uridJ.ca de dl.rc,.;.
to pÚbl1.cO que as l.nstl.tu· r."

Assim, p. e~., a un+:5o Federal não poderá to

mar como b.asc ilrpon.ivel de suas contrl.b1Jl;;:ões base- 1mpo

nível de l.mpo~to atrJ.buido aos Est.ados ou M..ll1ici~10S

o preceito prejudica sensivelmente os Interesses do
Estado do P<:lran5. pois n50 pc rrmt;e a t.nbutaçio do forne
clmcnto de cnl.rgi<l elétrica p a r a out.ros Estados

:t prccJ.SQ dar um l;(.ml.te ã criação' das contri

bUJ.ções socia1S'. AssJ.Jn, para que não haJa invasão da co:!

petencJ.a trl.butána atdbt.ida a uma pessoa Jurídica de

dJ.l:eJ.to públ1.cO por outra, põe-se esta restr1ç:5o.

o dispositivo, tal como se ence n c re ne texto do Pro

JUo, d l z que o ICMS ('novo Icn) niio In cr de sobre opcraçõe~
que destinem a outros Estados pe r r éilc c , r ncl us rvc ccmbu s t I

ver s 1 Iqu l dc a e gasosos deles de r rvad os , e~cJctr~
co.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP17851-7 ---, ..,--.':0';;"0-----,
\:J DEPUTADO JOSE CARLOS HAR;;'r~~l _) C --------'

EMENDA lP17850-9f DEPUTADO JOSE CARLOS HAR;;·;·~~- u --.----~

"'------ ~u,.o".."do"~ooo"do ~ (1-,-;-;'~~pl PLENARIO DA A. N C.. _J I~

Suprima-se o 1nc1.so IV, do artHJo SO do ProJeto de COtnJ.S

são" de Sistematizar;:ão.

JUSTIFICATIVA

11 liberdade não é produto, c como tal,algo qua:!,

tificável. 1:: sentimento de qua11.ficaçdo da vida cas pes

soas, que substantivamente, é l.dent1fJ.cado por um estado

Dleno '"de ~atisfação pessoal e social.

.XXIX" _ Garantia de assistência médico-hospitalar, de assistê~

da e recupera'çfto profissional aos empregados acidentados no trabalho

ou portadores de doenças profissionais, nos casos previstos em lei"

JU5ITF'ICAÇI:lO

A assistência médico-hospi talar, para tratamento e recupera;ão
dos trabalhadores acidentados e com doençaS profissionasi, já ~ uma
realidade nacional. Quis simplesmente a legislador demonstrar sua

linguagem esotérica das ciências jur-idicas, dificultando desta fe.!.

ta o entendimento, fazendo o jogo de palavras di ficeis dos grandes

juristas.

JUSTIFICAÇÃO

Não se compreende que MunJ..cíp10S de mais de dez: mlI h,!
b1 tantes, em vários Estados da Federação, com uma aprcc Hít.'el CO!!

tribul.ção para os cofres estaduau:, não dlsponham de .1OstJ.çn lo

cal, transformadoS' em simples termos de comarcas v1.=znhas. onde

vão os' l.ntere;sados praticar os vários atos da v~da CJ.V1l, ou re!
ponder a proc~ssos p;nals, servindo como jurados e testemunhas.

Qualquer Estado brasilcJ..ro, por mais pobre, tem condl.
ções para atender a determinação da presente emenda, facl1itando

O ideal da Justiça rápida e barata, que ê aspirnção de todo o P.2.

. vo.



Assembléia Nacional Constituinte •. 1871

..".- -'-_ I ••n/~"""..."'=i.' __,

Acrescentt;-se ao Artlgo 270 do Prcjetc de cons ta eurção ,

o segumte § 29 • renumerando-se o atual e os .subseqUentes

"5 29 Os Estados do Nordeste que ccnt r rbu i r em superav,!

t.er aamen te para a exportação. observadas as C0l!

dições cs tabeIec i das em leJ..~ farão JUs a de z por cento

sobre o produto dessa operação. ti

r:r~;;;~=:J

ffi7êd'@" ...."'" ....."''""..,,...,------
PLEMÃR10

EMENDA lP17867-3
te==fonó.ti.tu.t..ntc GERALVO A;:LJfOCS

Fli"'''D
rru"OãYJ

CONSTITUINTE GEB.JJiJO...·'B==lJL!=H"'Õ=-ESc-------~

la~ _
Acrescente-se ao art. J..25 ao Projeto de Constituiçao o

v rc rênc i a , sob as mais vn r-a ada s formas, n.rs tU.I;; cu ruet r tu r-

çõcs e mesmo no ccnvIvao fanu.Li ar 1: ncc cs sfir i c POI':; r rquc e.:s

pt Icr rc na futura Carta o apo i.o e o dcvnlo ICC;pClh' 1('1 .tcuor em

nosso País.

?LElfÁRIO

EMENDA lP17863-1
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EMENDA lP17859-~

L§stltuinte GERALDO BULHOES

f'l PLENÁRIO

JUSTIFICACÃO
aet;:uinte

Ifb :federalism.o brasileiro, os Lnuer-e s sea dos ::stadoc Fede-

"5 3'" Os Estados podem incorporar-se entre si. subd1v,l.-

dir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros

ou formarem novos Estados, raedr ant;e aprovação das pop!!.

loções d Lr et.amente interessadas, por pãejnscaro , e do

Congresso Nacional, por Le a complementar.

Acredlt.amos que a at.uação do efeaecr- não deve cessar com
a eferçãc de seu representante Junto ao Poder Leg as La t rv o Nos

casos de criação. mcorpcr-eçâc , fusão ou de stnembr-ament c de qual

quer umdade da federaçãc , achamos que a população deve nanlfe.!

tar-se, sej a atraJês de consulta popular ou pLeb as c at o

A cmeltdet p!t.etcude Ull'('~C·ull.<.:a'i. a IlCtllel'cCnt\ -r dc r- t~

5 49 A criação. a incorporação. a fusão e o desmembra-

mento de Mun1cípios, obedecidos os reqursa tos pr~

vistos em lei complementar federal, dependerão de con

sulta ãs populações diretamente interessadas e se dàrão
por ãea estadual.

Dê-se a seguinte redação aos §§ 39• 4'" e 5'" do Artigo
49 do P'rc j e t o de ConstJ:tu!ção.

ücnere os direitos polítICOS do cidadão brus í te i rc , de~

t.eca-se o de votar. elegendo seus representantes no Congresso Na
cacnat , nas Ass embIêaas Leg Ls La't rvas e nas Câmaras de Vereadores:
A esses representantes cabe votar as Lea s que regulamentarão QS

negôcacs da União. Estados e 1-Iun1cípl0S, sem qualquer i.nte r fe r-ên

caa do eleitor.

c, no .t,tc.m V, "Il1~t.t.tu.t..çito"

90. qu u.la. ac -<.teN I I I. np!t.o.t.b-<.çõc~", 1(0 .t.tC,t,1 I V. "c t~i'tl' t.:ac,t,:o"

JUSTIFICAÇÃO

5 5'" Lea complementar federal dlsporá sobre a CT13Ção

de Território, sua transformação em Estado ou sua
rei~tegração ao Estado de cragem , med aunte aprovação •

das populações diretamente antereseaaas , por paeba.sca

to."

EMENDA lP17868-1
f'l ccnsmeumte GERALDO BULHOES

PJ p,mjj"-ÃI]

wt?fl§J

Financeiro NacicnnJ.. 'ta nco aaí.c qUlIn1.o âle ae enccn' r-a annld.

mente esrt r-ucur-aâc no pI ópr'l.o corpo da Connti"l;t..iÇ;Ol coneu:o II

a ~es:ect1.va cocpã eaenueçac o a necc~sá:ia adjet1.v2~t:o na Le i,

:r:::::::.D:n::;J.:e~{::::::~.real~ente, c una 16:1. rup COhfi~uell

Sa1a das Seus;es. ela

Hã.o se pode estruturar en Le t ordir.:árie. 'todo o Stctem3.

"Parágrafo único. A proFosta de Lea aprovada na Câmara

dos Deputados acneu'be será apreciada pelo Senado se -tz-a'rar

de llIatérle do interesse doo Estados Federados".

,

.rados 830 discutidos e vc-taô ec no seccãc , asat.c, pare a't en ..ar
j

o noeso bâceeeraj.i.eec , ••ue resl.c::!.ta, por \'ezes: ""O rats.r.:amen-I

to das pr-cpoeí.çee s l.e'i1.~)ativasl o ll1clhcr aer-a a dã s.cucscc e

yotaçno unicac:eral das pr-opoaa çaea ttue {'30 dJ.gelll respei t-e, aJ.-,

retamente, à~uelas unidades teõerstivas.

Substitua-sc, no art. 327. a pala.vra ll?J.nanceiro" por

EMENDA lP17864-9
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"Art. 97 A Câmara Federal compõe-se de até quanhent os

representantes do povo. e Iea tos, dentre cdda
dãos maiores de de zc i.t;o anos e no exercIcac dos due1:

tos políticos, pelo sa s t ema. d a s trr a tia'l , voto maJor1tã
rio, direto e secreto, em cada Estado, Terrltón.o e

Dl.strito Federal, na forma que a lei estabelecer.

5 2'" O número de Deputados, por Estado ou pelo Das t r a>
to Federal, será escabeâecadc pela Jus t rça Elei

toral. proporcionalmente ã população.

o prmcapat obj etavc desta emenda é melhorar as conda>

ções Eanance i rua do Nordeste Mas. é l.negável que es tur-e'no s CO!!

tr1bul.ndo, ao mesmo t empo , para que eles se ans a r-am cada \'CZ mai s

no mcen t avc â produção exportável. com o que lucrará todo o País,
melhorando o nosso "superâvr t" no balanço de pagamento.

o Justo sera.a estabelecer um critér10 una fc rme para t.2
do o País, de forma que, a um número pré-estabelecldo de habIta,!!

tes , scj a eleito um Deputado. Dessa forma garant rremcs uma repre

sentação realmente proporcional. o que é a easênca.e de quaIquer
'regame verdadeiramente democrático.

5 1\ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dê-se ao Artlgo 97 do ProJeto de ConstitulÇão, a segu1,!!
te redação·

5 3'" Excetuado o de Fernando de Noronha, cada TerrItó

rio elegerá d01S Deputados."

JUSTI F I CAC~O

EMENDA lP17860-6
f'l ConstHulOt. GERALDO BULHOES

Ex1ste unà inJustiflcnda preocupação do nosso Ieg as La-
dor em Eaxer um número mín1mo c mSx1mo de Deputados e Ie r rcs por(e Estado. Distr1 to Peder-a I c Te r-r a, tórlos. Pune-se, dessa forma, os

Estados aaas populosos e se favorece os menos hab at ados ,

JUS! I FI CAÇÃO

Dê-se ao~ do Artlgo 298 do ProJeto de Constltu1.ção
a seguinte redação

"Art. 298 A despesa com pessoal, at1.VO e inatIvo. da

União, dos Estados, do DIstrIto Federal e
dos Munlcípios não poderá exceder a sessenta por cento
do valor das respect1YaS receitas correntes. respeltado

O d1SpoStO no art. 465."

JUSTIFICAÇÃO

"5 I'" A lei reprimirá a formação de monopõhos pr1.va
dos, oligopóllos, cartêls, conglomerados f1.nan

celros e toda e qualquer forma de abuso do pQ.der econQ.

mico."

.~~•••IO,.O~lt•••,.u••••,n.... ...,

Dê-se ao § 1'" do ATt1g0 304 do ProJeto de ConstltulÇão
a segulnte redaçã,!' •

EMENDA lP17869-0
f'l Conshtu1nte GERALDO EULHOES

"A Juó.u.ça E.cc'/"to!t.at, Clutônoma C pc. 'tmanc." tI!.

ZCÓ !t.cc!t.ut.'ldo.& l1e~ molde.& da Jtt~ t-<.ç.'l C.OlllUlIl •

doó. e com"c~ta dc~ ~c,gu.(.nteó ê':.git{',!," ,

CI;"lI )t.1

•te.l EJ ta-I

I

!
O 1I.C,C.(llIftCC(,I"\!.lI~C d."l. Cllttl'IIOI!ot.a ... '·e.·,,,.1.'.!: ':'{."l. .1.: 'ntt- I

Suplt.<.lIta-,!C. o {t/I.t. 222, dtll!do-~e ao a'l.:t.<.,gc ~ln. "eanttt"

a óegu'<'lrte !t.eda~iío

ça. ~le.t.to'tal .t,mpC.t,c,a lIO 'teC~lttaM\!lltc d.i.'letl;" d."''!' ,!,c,u~ mltlt\ t':,ld'l , II

C.lJI cOlleu't5o de. a.tltJ:.C~ e. p'l.I;"\·a<l, CC111C' IJó de."hHl ){I{:t'L r~c:.t'f'.~'!' 11

lI...l!.-vcgaçitc do a~t 221, pl1~CI !f{le eta IlitO m!!-(.~ ~(' CCII1"'U'11t d" IltZ -l
::có COnllllll. qtte. uito .cite !,cdem da':. dcdtcarãl' tllt~.n{lc.. I

p:rp",;':'~:;;]

f:J7I":T?J"...." "."....""'."....--------,

EMENDA lP17861-4
f'l ConstHu1nte GERALDO BULHOES

f:J PLEN~RIO

" ...."."." ...".".."...'-------,

o mandato do Governador, a que se refere o Art1go 60 do
ProJeto de Const1.tulção, será dc Clnco anos

Entendemos que a empresa prlvada é o sustent.áculo do
sistema capltalista, sem a ~ual este não teria razão de ser So-

mos favorávels ao capitalismo organuado. mas não podemos perm,!

tir qualquer forma dé abuso do poder econômlco.

O ProJeto de Cons'tit.uição prevê que a lel reprlmirá a
formação de nonopólios prlvados, cartélS e toda forma de desman

dos econômJ.cos. Poderiamos entender que a formação de congloMer~

dos financelros tambem serlam reprlmldos. No entanto. preferlmos
dar nossa contr1.bUlçãofl'ao emendar o ProJet.o, delxando explícito

que a lel não permitirã, também. ti compoSlção de grandes conglom..=.

rados, como os que existem atualmente.

JUSTIFICACÃO

Numa sociedade dlnân1ca como a braSllelra. com mUltas
segmentos alnda em formação. o mandato de quatro anos aprcscnta-

EMENDA lP17870-3
ê' Consh tU1nt. GeRALDO EULHOes

ri O PltoJeto de le-<. ap1t.Ovado po't uma dM CM{U ~é JC.

Jtn h.c,v.t..sto.pe.(a Dltt'ta, em um .sã tlt'tIlC de. d.(.~ctu.\.ll' :"

vota.~ão. en\',/,.ado li .sa)tçito Jl!t.c~-<.de.ltc,.(.rtt. ouaud{' \C,':.J..t't.

Plate!t.-<.a do .(.ntc.ILCl'!'e do E~ta,;l~. a 't'11I-l\ {t{(,"" peta câ.,"l.':t

1I.c.v.(,óC''I.a J.c. o ·c,]c,i:ta"., c.n\-t.C!.dc li ..!l.lllritc- "';:.',!,lrc ~'1l

no calO de ap'tC'\açiic" !

O b.<.camC~a.L.t.lMo !ClI.(-<.)tC'1: C pU'CCH,' C::lfH'l"(l'I'.

ta'tdalldo a. a.p1t.ova~,to dtlJ p'tcpC'~ tç.~l!l lHte. a.1~ ou, llt':.l'l ....ld ••lI.

vezeó, nlllt..l de. unia t.e9-<.,!,tatu!t.a

I
,:;;1

PJte.tc.ndc.lI1c.l ILcdu.:-<.'1. c.~~c p'l.OCC.11C, ai .. lttll'd" I;" [,(1;'.1 -I
1I1e.'ta!.t,,!,Plo. adotado apena.l atlandc a c.C.t, ~C'l. d.. li t.··.' \, ,1.' (l' • .1.'. I

r.r----------TuTo"~n"'c~r;;;o ...:.

Dê-se ao § 2'i do Art1go -117 do ProJeto de Const.,!.
tUlção a segulnte redação

A futura Const1.tulç50 não pode neM dc\ c [1l.11

mlssa d1ante dessa realldade bra·nlclra. \ cn1n.... \C'~l' 50rtemlo

"§ 2" A Iel c01blla a \'10lênc1.3 fíSica, mcnt.ll,

ou pS1cológH;a de adultos, 1nstitu1ções ou

na constâncla das relações fal'l111a1 cs SOb1e 11 cr..!.
ança, garant1ndo-lhe sua Intcgr1.d.h!e e est.lhdcc~

rã os me10S para es.te f1M."

JUSTIFICA~

Const1.tull1te GERALDO BULIlOES

Generallzadamente Estados e Mun1.cíp10S estão dlSpende!!
do na remuneração de pessoal mUlto aClIDa do que a arrecadação. A

adoção de um Ilmlte de sessenta por cento desest1.mulará admlnls

tradores desavlsados ã prátlca de empreguismo desenfreado, acaba,!!
do com o cl1.entellsmo polítiCO.
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se curto. Pode até ser pS1cológico, mas o nandato de canco anos"

oferece-se mai s adequado

5 21: - C lilat,.iato doa ir.'teo;r;:mtes do

õcnseãhc íaC1.0M.::' as .:o:::.~.ic'\;;?o será rez..:;v~ve::' nc.r

Jáa1.6 um ·peliodo".

,jU'S7r"Ic~çIC'

Cunu--:o...t..l.lJlte Geraldo 3...lnccs

~ lUl"I'~ST"""~"

lo COl:lp:.s:;.çeq p1\U"'aliste do 'Jor..se1'",0

j\'aC1.cnal de COlll ...nicação garante a lIhhs;ien6ávi:!1 ra':4ress::.tat::.v1.

dade e e rer.ovação Jo lilanà3.to dca raprassntar.teD per- zaüs t...iil p~

r!õdo de ãoa s anos, pois \alL ~:r.:;.cc =.aJld~4 é exceseaveaes.ue

,1tI.o ~ re'111.z'l..;ão de UI:l eracaente âeee...pen1"ú.

Acrescente-se ao art... 72, ãc :'roj.! .

to de CcnstJ.t.ação, o seg-.....arree 5 ~~;

I'IArt. 72 - ••••

te ãe :;:;n::.t1tui;&:o, o l:lcg.lJ.I.te j 1)'

Berv~çQS'';'o geral. consid..z-adoe ds ant.er-esae ~ê'trofo2

lit&r..c "'GÜ int ..raoranc , per- lei esta.:!.ü.al".

§ 41: - são ccnaí.õeraace de meer-ee

68 da Reg1.âo :':etropolitans e reg:;.ôes :!".omogêneea, 05::cmst~tuinte 3era1do J ...ll,ões

"Arrt. 272 - to ••• 0 ••••••••••••• o ••

."...•",."..,,,.,,,.,,.~,------

Ass1m. é fundamental que. p:1ra o 'lordeste se deStlnem,

efetlvamentc. por l.ntermédJ.o da:.=ação governamental, qua,nna nunca

infenor a três por cento, do Orçamento da Un1.ão, a Ser utlll:.nda

no plano de defesa contra 05 efc1 tos da seca na Relpão.
obras e serviços de· caráter econôm2.CO-SoClõll.

, GencrlilJ.Zadamente Estados e ~IUnlCíp1.os estão d1.sp end en 1

do na remuneração de pessoal mui t c ac ma do que a arrecadação A I
adoção de um Larm t e 'de sessenta por cento dcsc s t mu l a râ adm m i a
ta-adot-es desavisados ã prátl.c;.a de empregul.s.mo desenfreado. acaba!!,l

do com o cll.entelismo pcf Inaco, I

ecenôa ,

t fWldallJentsl que os ir.teresses das

co ...unââaâea do Inter1.or sajaLl preser-"rd.os na p~rte rel::;.t1.va às

Regiões j=ctro'Pol:l.~anas, objetl.vo que bascaeos eom a presente -

Dê-se ao captzt do Artigo 298 do ProJeto de Const:r:.tu:r:.ção
a seguinte redação'

"Art. 298 A despesa com pessoal. ativo e matavo , da
União. dos Estados, do üa.s t r atc Federal e

dos Municípios não poderá exceder a sessenta por cento

do valor das respect.ívas recea t es correntes, respe Iuadc

o disposto no at-t , 465."

o~pTOÕrei1la da Rtl'gião Nordestma cont.lnun a ser encarado

àe forma superfJ.cl.al. l.nCIUSlve no contexto da estratégl.a para o

desenvolV1mento do rafs, com uma pr1.or1dade relatl.\·:Jt.l!;"nte baixa'
Como conseqUênc:r:.a. existe ,uma desproporção entre o volume de re
cursos cana12zados ã Região e o que ser1.a necessârl.o p:1l"a rever

ter o processo hl.stónco de detenoração da sua poslção no conte!

to da econOmia brasileJ.ra.

JUSTIFICACÃO

Acrescente-se ao Título X, DISPOSIÇOES TRA.'-:SITCiRH5, 0.0
Projeto de Constitul.ção. o segu1.nte art1.go) t'"l-o.eGz l.t;'l.t~d.J

JUSTIFICACÃO

"Art. __ Na execução do plano de defesa co~tra os

efeitos da seca do Nordeste, a Umão despe!!.

derâ. anualmente. com as obras e 05 serVl.çoJ de 11551.5

tênc:La econômica e socl.al. quant1.a nunca l.nfer:r:.or

três por cento do seu Orçamento."

f'J PLENÁRIO

EMENDA lP17879·7
l:J Constn"mt. GERALDO BULHOES

econô:r.:;.co" ;-

~ 42 - 0'" z-ecur-scs re ãeraãe , e c ta-

"Art. 379 - •••••••••••••.•••••••••

3 }J!':C:L$O J.. ;L.(~r exol'=c:l.k. '::... ':!

Lei neo par:::ntu-á ~ ~o!ttI.:;''1:to de r::.or,ouóll.o..., ol:l.gúl.ól:;,c5 1 c",.!:

téJ.s e condlol:lt:r"ldo~ !'íl'i<tnce1.:rv~J CCILO eXl.st€.I:l "Itu."1:i.l:;.e:.te.

I~ãc. tem cabJ.l:lar.to os 1.0<>1.';:'05,

fUl1''1õ~s e&:..e:c{i':Lcas, pOr e.l.t:i:iolo, aC11.b~,!"':l:" atU<\I.':ú ':~::'::l !'l.n~n

ceJ.ras , seg..rAdor;;:,s, cor! ctc:'fl.S de valora::. l'io'L2.:1.á!"lOS, e-:'c.

) l~ - •• , ••.•••.• ,." ••••.•••• ' ••

~.t<:net:;:"o... oil1t: a: e"'!J1"as'l iêt!"l.va5.a é

o &ul>'tentsculo do S1.l::IteI::.!3. c8vitalJ.sta , se::; a q ....al este não t,!!.

1"1.8. rq:;:;~o dé: ser. :]0;;",05 favoráveJ.s ao c~n1.t"l1.sI::o Or3'U:l;t:<,qJo ,

mas não pcue::::'os t.:.lerar qu"11'i....e:r ~01'1U.9. do:: abuso eCOI'iO!:aov.

duais e Iil.unicJ.yais d.estJ.n~dc.5 f :;eJ.caçãD sar::;:o :i.::t...§.

diataJ:l,en'te r-eceeseôce" às 3ecra't'lri'Õ.s de :;3.",c';'.ç;o

doe ::"un1C;:lP:;'OS'I"

xcr-eecentc-ee ec "irt. 3;:;::;, do :F':r-,)J~

to da Cúllst:ü...ição, o aeguan't e ~ 2~, renceereac o úr.~c .. e..:~ste!!

te ccc,c ~ lt:

l\eate sent1.do é que ecr.t1l.O:<cs cee.

o &poio dos Jig.i"lOU l::CIH>tJ.tu.:Lnt~&, para imp~rh.r.r.~~ às VeZ a 

fo:rn.3.<.-ão des~es ver.i~d~uos l..::tústren;:l:Os, que: acq,ba~ã,) 1jGr er.

":':rt. 3Ca - ••••••••••••••••••••••

§2' - ;.. 1eJ. Hpr....liiirá' a f.::r=.<;.\sã'.:; 

de moncpól1.os iJrl.v'ldos l olJ.gcpól....ob , c11.rtél.s,cor;lo::..::!.

rado::! rina.~cc:l.r'Os t:: t6.iõi. e qU!:tlq'.u:r r"l'"~f:. t:e :.b ...su -

&,ol1.T todos r..õs"

j creecenee-ee ao "!.rt. 379. do Prüie

to de \:c.:-.st1.tu1ção, o seólllnte § 41::

se doa r-ecarece finsnceu"oa dcst:LllPdos ao eneanc, diret'\!i:.ent e

aos ór,i:oa I:iun1c~pais de :;d ..cação, e não às :Pre~eitu.r5.sJ cot: o

obJetr,;o de assegurar a plena utilJ.zaçâo ôeases :L;;.ot;.tante$ nc 

setor, e de fac:Ll:Ltar e f:Lsc'ill.zação pej.ce ~~.ui.IC!PJ.ü::> :.r.~t;=-es

saãcs na o.ell,cr-1.a do enenno ,
,...0'.U....,..~~~

l:~o se co:.p: c.::•de -e,.. 2 ;·.....ú:i.,;:~ -;;':i.~l> :'OW

J!'!l:;'S de JeZ t"oJ.l 1 ...1jJ.tI:l.J,'ttlt>1 Ele v~r:..::. ... :: .. ~'tliOt> ';3 ?!:!àe! ...;:~o,

apreclávtll ccmtI1.bu.J,;;ão pal'l. Ob cofre.. I;'st?d .... ,,:.s, rlão dl.::'ÜC.lleu.

de l:êprc~en7.f>çqo locEll e.a ';ustJ.ç'.l.

1jJuão destJ.Ls:",l nunca !r.;;:;n06 de ci:<.co pOI cer.to "'

sua ';ust1ça, obse r-ved.....,,j~ nl-l'I~{;;).C., est'1belecl:.

doe neste '::ont>b.tu1.yã" :..,,·"tti~; ..La co;r..':!.=-o" ...::::i

cada 1....m.cíli:1.0 ";

lile~ro e seg"m':o gra..~, as..,~= ca=oo dos c~r.sos vrE

fis51cna1izar.tes" •

Qualy.l1aJ: LJ;ltf.io l,~"3li",i:Io. ::.or c-a1.S

pobre '1'-'d &eJA" t", ..l Cc.l ':'1..;:5.:s ü€: at~.. ~er- ; Se:er::':Lh"":;;'C. dQ...t::i

é'ÚlaI.da, !"<:lcJ.lJ.t;:j'I-':C., <:lU..5'!, "i;;.,,"': Je Z".l.&h...~ J'ápJ.j;) e- :",l.:::ta ,

'1.ua J :l &s::':'la.;:;:o Ja tc.dos.

reito a t.;;; diferanci'il de 1<:-;" (d.;.;.. p~!" c,mto) sobre 

os p::",),i.. tos e:,~g:l";{!'::'09 da :i;"giãe. ::er.tr...-!1...1'·.

eenv...l\).liier."to da ne,;iãc l;orecstc , que ccntmce na seeca há d!

cad&!:,:;ac;. er.ba.rgo ãe ir.stit~::..;ãu .:1." :;:::::,.::;, é neceeeér-i.c encon

tra:r C.1tros :Lr.strl1!ir.er.tos c cO:::;l)~nsa;õ~s C<:''''i:lZ.C3 de d:;.r.J.f.....ar- ~s-

"]"rt. 3e1 - •••••••••• , ••••••••• ,'

os C:stadoo dC.1.5 por crmto de se"'5 Cr;;dlttl .. tos aGls

l'UJ.:o."{tl~S' a f2ll1. âll f,tt.le este.:: as,&.1.L1t.:::lCi a rs.5:pc.ns~
bih.Jad.e pala concêssão do enI.'".o ir",::..'ito ee pr.=.

ún1.CQ ao aI"t. 381, do rrl.jeto de Ccnstl.tui~;o:

:Faráe;I'''J.fc. ún~co - ÀI, .. 81:::.eote 1 a -

Z1:S7I?I:::ACX.c

ra:-a. ;t~o;::.:"._2.r a si~lla~ãc de 5.1~dc -

1);-sa ao capt.... t d: ar-t , ::;:9, ':0 Frg

• jato de ücnet...t'l.o.l.ção , a st::guJ.r..tt:: r.:=.a;ic:

EMENDA lP17872-0

f'l
[1l

fa;;. nec;.ssár1.!l., inc1us).va cor. !l. sdoç~o oie r,ovos r.éto30s com o

proPQsito de garaht:t.r 'l t~3.os o d.rs:..to ao er.s1.:;c e "i iSU~l=''''

~o da oportun1.d;;,das na fCI"'..Jaçãt.> e::::::Ú:~r, as_:i.:.. co:::.~ 5,wS :: .. =';;::'5

:;;,10 obJ.:ta.vú d<.:>t.. ê'c:;ehÕ<:l.,Jes~:;. 

nar.:ltl "~rcant"'9is de 51- e 2~ da ~r.:L;;:o e ';.:.5 :;l:>td:lc.. ,rs"p<::::~l.v:;,

a.ent""afir. e= ; ...e QS :'·.:n::'''!:laoJ at:!:õutl"l::' c e;;s.no grat\l1.tc.

r.r u .."'"""..,"

,\Qreccente-se AO a.rt. ';::;2, ao :r:r:'O ..~

to de Constit"'1.çlio, o segiunte ) 21:, rar.ut:ler~do c úr..... cc. eXl.ste.!!·

te CO::l.O 5 11::

"1ort. ':'G~ -. ~~'."~'~"""'"''''''''

Dê-se à al!ne:a "j," ::c ar::. 356,

"Art. )56 - •••••••••••••••••••

da :tdada~

!.e:.. ord:LJláI'2Ei ;': d:"s:lZe a r ...:;::.e;;, tv,

prave;.a.... , ehtr2tanto, q\le a ap~santa='c:-ia -:;cr vc:!,'I-ice se:-á aos

SGs...cata e CJ.llCO a s:::ssenta ancõ, re'::Fa~"t2V'l.::.e:<t"e, :l-';:"" o rc

r:;.em e a ~ ..ll-cr. ~. :!.d"ld., .::.áx1.:-: ~D.n a rcfer;!.~a E.'':l.;er.'t;o:'::'=-:l.a 

1!:.sc:,;."t's. .:::: n.:i'sc;a e:e::.:l3:, aei-:Í e~at!~v<lc;,- 'lOS =c!:'ce;:~a s:;:~!>,;:~n

De-se ao "caput" do ::~:·"';;~;·~o Projeto' de ConstituiçãoJ
l3e~,::~e ;;::Ç=o~ai d'O SJ.stct::1l Bancário Nnc1.cue1 disportí , in

clusive, Bobre~1t

JUSTI?ICA9r.O

AI3 previs!lec contida"3 nas alínea"J e itens eo' artit>o aPl'lCac.-,

-so !,crreitaccr.:te ao si!lte~a tlarcá:-io, que é u:ra dcr1.va"1~e ~o

S'lstecn íl.r..aneeiro, conteno:) s\.as plóprlnu Fet: ..l'l~rljudc~, '!.uc

precissll: '>ar discirlinaJlls nuca co:-cJ.:iceç;o l':-:>prill.. C Sü:tem1t.

Financeiro iiacion3l pr~pr'lat::cn"'c .f:i t o está (:or.tid (J, cc. ":pJ os

lineamento!>, c.o te"to cooc1.itucSonal.

l} lt - ••• , •••••••• Sala daa 5c!Jsões , de BQ)<JtO de 1987
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EMENDA lP17882-7
I:J Gonst"ui'nte GERALDO BULHOES

,~t.'.""'o~,••l.O/'"' •• ""''''

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

Substituam-se as letras "bit. "c". "e" e "f" do

item V do Artl.go 17 do Projeto de ccnsereurçêc , pela segu mte e,li

pressão.

tJ PLEUÃRIO

r Supll.imam-6e 06 aU6. 162 e 163 do PlI.oje..to.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP17890-8
rr=co;t1tul.ntc GERALDO ~~~~~------ J tTil-;;'~~ ~:J

_fUfOOU....O.;.O ·_-,

Acr:scente-se ao \'ft1gO 86 do Projeto de Ccnst r

tuaçãc o segu rnt;e a r em III. renuner-ando-ec o atual e os subsc

qUentes

uS livre a greve, nos termos da 1e1."

JUSTIFIC.\Ç~O

.A questão do dire1.t:o de greve tem gerado munas
discussões entre as partes l.nteressadas Prefenmos d e Ee'r-ar

Illaténa ã leg1.s1açâo ordmârxa, p01S é dcs c ub rdc a ccns r r curçâo '

detalhar todos os aspectos da questão. da t andc esta, apenas, o

pn,nc!p1o pc que a greve ê um d a'rea to do trabal hado r

E66l!.. Con6et/to der. Rc.pübLt.ca. é uma redundância • ..tCl.Iltc

ma16 qualtto compo.sto de pe.660a.4 que Já. e:tetc.c.m I!.C.CC.V.1.lt..tC.,i 5unç.é;!.~

e.:tec.uuva4 ou le.g..t..4lau.vaõ, aem que. s e tUlha pc.lt~ad" na r'1.c.~ehC;a.'

de. um lI.e.pll.ueltta.nte. 6eQue.1I. do Podell. ]ud.(.c.(.(iu..o •

Tltata-4e. de. mlU4 uma. ..t114tcinc.'('d, a. lC.llt.(.S<.ca':. r: p'l.cce~

60 dec..<.hÕ/l..<.O, Jem nenliuma vantagem pa"a a~ .(.1t4.t..t..tulC~;!'~ 'lc.mC'C'l.â::l

cee ,

"111 - Os Chefes do êvecur rvc , os membros dos 'le-

sas nrr-c tor as do Poder Lcg i s f a t rv c , Pies.!.

dentes o ür r e t or c s de tut-u qur a s , rUlldaçõt><; ou

Lmprcsas Ls t a t a I:; ti re adn r r r r-cri runc rOI'í I 10" sem I
ccacui sc públl .....0 fl>...:\l':iO Hl1Inllt.hlo ... p a a ,\u.l1- I
quer funç-io píihllca "

JUSTIlIC\C'iO

"XIX - ••• a cento e vinte daas ,"

JUSTIFIC.\C~O

ccnsca tuinte Rubem Medina

A sJ.tuação dos servadcres públicos, autiâxqua.coa , paeecseeeaas ou

de eccno-ní.a eueee , reg~dos pelas d r.apoaa.çêe s da consolidação das Leis

do Trabalho ou pelo Estatuto do serv i dor públ~co,não dlfere apenas i

deológJ.ca e ccnceaecatmenee , e como trabalhadores não têm, como OI; d;

mei.s , d1rel.to ã s~nd~calização.

Vale aeaanetar , a propósl.to, que o BraS:J.I na 311J Conferência Ge-
ral da Or9an~zação InternaCl.onal do Trabalho, realizada em Genebra,

fo~ um dos países s.l.gnatárl.os do convêl1l.o de nO 87, que recomendava

em seu art 20:

~ anadru s s Iv c I que os d1.l1(l.Cl1tCS uoo;, õi aão s Pu-
br acos dn Adnr m at r açâo nr i c m e l ndr r c ta ndmi t am fum.. JC'Ill:1110S

sem obscr c ar os p rccc r t c s rund-mcn e-u s dc t e rmrn-tdo e pc Lr

Cfnt,1 \lagl1õ1 Esta cmcud.r v a sn c o rb r r t a r s abu so s

JUSTIFICATIVA

Inclua-se parágrafo no artigo 8S, do ProJeto, com a aequantie r.,!!
dação:

parágrafo R9 • Os sexvaõor-es púbLacos , autárquJ.cos, paraesti!,

t.aa.s e de econcnu.a nuaea , regl.dos pela ccnsct raacãc das Le1s do Tra

balho, Estatutos ou âea,s zeeeeaas , terão dl.reJ.to a formar o seu s an-.

aaeeec de classe.

EMENDA lP17891-G

f!J

f!J

.~t~•• ,O/~e......O/ .....eO.' .. lO J

Exclua-se do item XIX do Artl.go 13 do Tftulo lI,

Capítulo n, DOS DIREITOS SOCIAIS, do Prcj e tc de ccnsua eurção ,
seguan te expressão

A atual t eg i sfaçâc br-as i Ie r ra tem da r i g adc todos

os seus esforços ã proteção do trabalhador e p r-an c rp a Imen t e ao r
trabalho da mulher Esta por sua vea , no p res e-rto p r o t c t o Lons-~'.

t1.tuclonal, se aprovado, gozará de todos os p rece i ros Icga i s d!. '

dos ao homem. Nada maas Justo Lnj us t c s rm , a pe r spcct rv a de

haver através de medada s mconvcn ren tes , o desestímulo de emp i e

gO ã mulher. deV1~o ao somatório das dav e r sa s med rdn s de prote:

çãc ao trabalhador, ma i.s uma, que sem sombra de dúv r das 1rií crmr

uma bater-i a de defesas no empregador para o emprego dc s t a , Co!!.

soante maas um custo a ser ada cu cnadc ã ccnco r rênc r-r dos p re ç c s

"Quem tem mar s mu Ih e r-cjs erapr eg ada s , certamente seus custos sc r âo

ma10Tes que dos seus concorrentes,"

EMENDA lP17887-8
tJ Gonst,tu1nte GERALDO BULHOES

f:J PLEN,\RIO

JUSTlrlc\r~O

Já é tempo de se um Er cnr as nO];";.1<; de Illltl'::lP!.

ção em campeonatos mund i a r s de vcf e ibo i , de hJS(lueteho] C' \:iII.IS

outras moda Lrd ades de a e rcc rsmc , cn d r sput ns 1ntC'I1-I::-, legul"hJ.1

II sa tunçâc de atletas proflsslonals e nraado i c s modiant c legula

acntaçâc completa e e I'r cac ccnccb r da ou \ l~pnJ I pelo l'odC'1 l'iihl1.

con s.tn tuinte GeRAI DO BUUIOES

Dê-se ao IIrtlgo 391 do Projeto de Cons t i t ua.ç âc a

segumte redação

"Art. 391 A uevse , por m t ernêdao dos ÓlgJOS cOr!

pc terrtes , fará estabelecer uma dlSC1

pLane um Eorne para a org am aaç âc e redll:.JI,-Jo de

todas as conpetições dcs pot-t rv ns no tc r r r t ô r-i c n2

cacnaj ;"

~~ .L......,.O..".1o/l"".O"..'.O----~--

~ lUl0/}U.,'''.'''õ.O_---__-_-_---.

p:r;;;~'=:J

fÇj';Vã7JPl"nSrio

Consti tU1rtt' nurc..I' "C'Ciri1

A aprovação desta proposJ.ção encerra uma medJ.da de Justl.ça e de

alto alcance SOCJ.al.

"Os tra~dlhadore<; (! os empregados, sem nenhu"1a
d.l.St~T1Ç.10 e sem aut..orJ."aç;o prévl.a. têm o cll.reJ.·
to de const.~tu.lr <\5 organJ.zações de sua cscolhil,
belll como de fl.!J..u-se a eSS<lS organl..:ações. com
a Unl.Cil condJ.<;ao de observar os asLatuLos das
mesmas. "

"Toda pessoa te'II dl.rel.to dá fundar sJ.ndl.ci!,
to e s~ndl.calizü.r-se para defesa de seus
J.nteresses. "

A ún1ca rcstrJ.çào conLJ.da no re(c'r1do ConvcnJ-o (nrt 90), re,(ere

se aos l.ntcgrancIes das rOlças lI.rmad.l!; e dos PoI~cJ.aIS.

Deve-se acrescentar que o Decreto-le~ nO 7.889 de 21 de agosto

de 1945, Já detern),~va a s"J.ndJ.calJ:zação dos serv~dores de autar-

qUl.as l.ndustrl.8l.s. regl.dos pela consolJ.daç~o das Leis do Trabalho.

Será, pOJ.s, de JustJ.ça, estender-se a todos- os servl.dores

o dJ.rcJ.to de sJ.ndJ.call.zaçâo, pel.o menos cano medl.da de eqü~dade

A dispar~dade ora eXJ.stente, entre taJ.S servl.dores, afl.gura-se

nos l.nJusta, além de contrariar o princípio constl.tucionã'1, segundo

o qual todos são igua15 perante a le~. Vl.ola J.gualmente o ~tem 40

do art. 30 da Declaração Un~versal do DJ.relto do lIomeM aprovada com

o voto do Bras~l, pela Assembléia Geral das Nações Unl.das, em 1948,

que dl.Z textualmente

r.r .. '" .... /u.. ,uo/n'~Ol" ...o-------_,

EMENDA lP17892-4

f'l

py~~~"~

f5V'~ãiYJ

r=;MD;~

1TIYi'~ãj87J

JUSTInCAç~o

Dê'-se ao llcaput" do ~rt. 138 do Proj<ato de Constitui

ção a seguinte redação:

o texto legal é obrigado, por vezes, a assumir fun

ção docente, que lhe cabe para informar o exegeta e esclarecer qual
quer leitor Porisso o aditivo que apresentamos, expllcitando Que
o Tribunal de Contas é ó,rgll:o de apoio do Poder Legislativo, quando

muitos cuidam que participa do Poder Judiciário.

"Art. 138. O controle externo será exercido pelo Trib,!;!.

nal de Contas da união, órgão de apoio ao Poder Legl.slativo,ao qual

compete"

,U"••'O/Co.....io/IUIOO"".io _,

EMENDA lP17888-G
~ GERALOO BULHOES

r.r----------IUTONU.f"'C1ÇOO _

f:J PLENARIO

EMENDA lP17889-4
(!J GERALDO BULHDES

~ --_-_--TUTO/.UST""'M;io_---------___,

Na soc:icdadc atual, aos de:.essels anos cstá o h~

mem apto a partlC:ipar da m,llS aI ta dec1são que é a escolha de

seu governante Redu:lr. no Br;1sI1. de 18 pala 16 anos o ]l;"l1te

de Idade para o e'\ercíC1o de d1relto do lOtO, é aMpllal o unne.!:

so democrát1co dos que têm o pn\ 1lêglO de e~colhel 0<; <,eus go-

\,e1nantes A medl.da fortalece, entre nós {I dellJO.... l.IO:l"l

JUSTIFIC\ÇAO

"b) são obT1gatÕn.os o allstamcnto c o \ oto dos

ma10les de de:esse1S anos."

supnrna-se o 1.tem III do Artl.go 273, Título \ lI.

capítulo 1. DO SISTt~lA TRIBUTÁRIO NACIO'iAL, do ProJeto de Const..!.

tU1ção.

Dê-se ã alínea "b" do Item I do Arago 27 do Pr.2

Jeto de Constl.tu1lfão a segu1nte redação

r.r n ..0'.u,."'~1~10

EMENDA lP17885-1
tJ GonHHu,nte GCRALDO BULHors

r.r-----------1UTONUU"'Uçoo _

i PLEN..'\Rro

JUSTIFICACÃO

Exclua-se do Artigo 13 do Título II do Capítulo II _ DDS

DIREITOS SOCIAIS, do Projeto de Constituição, o item XXVI!

Suorina-'iC! o 'li1r5,:,rilfn úrjco (c lrt, 11'11';,

tld" ••• e dos Sindicatos respectivos •• 11

Exclua_se a seguinte expressão da letra "d" do Parágrafo (ln..!,

co do Aritgo 214, do Titul" V, Capit....lo IV, DO JUOICIARIO do projetQ

de Constitulçilo.

l' autcro'"lin ê,05 t"stados (l("VC' SCT rcs:,c!!tilC? el\ sl,on pl(,T"l

tude, inclusive con!"'atnhili::ar-c'o-"e os !"C'UCl c"nc<,rr'O'l CC"r' SUi:!S rs:

ceitas, e o; fircitos C' o~ri"'aS'c;cs f~e Sf'\ '1 5C'rv.tc"orc~

r=;'~~;=:J

ry;';ã!ã7J

EMENDA.:tP17893-2
l:J GERALDO BULHOES

I: PLENARIO
o que não se pode admitir, certamente é que seja determi

nado pela Constituição Federal este fardo Tais ass~stências Obriga:

tónas do Governo Federal que ora quer passar à responsabilidade das

entidades privadas I choca-se quando este tem procurado estatizar o

máximo uas COlsas boas desta Nação, Oesta forma, deixando os resquí-
cios ele custo exorbitantes para as classes já oprimidas de custos

operacionais, que vivem com respiração comprimlda Cabe ao Governo

'assumir suas responsabihdades.

A assisUncicl social aos empregadbs do comércio em geral,
além das prerrogativas assistenciais dos órgãos governamentais I já

vem sendo patroclnados pelos empregadores há quarenta anos, através

de órgãos como SESC, SESI, SENAC, etc I como também através de boI
sas de Estudos -

JUSTIFICAç:to
Qualquer elCH ação na atual cargn trl.but;n;J, $ell.1

no âmb1.to federal. estadual ou munl.clpal. caracten::a \l.na ati tu

de de afronto para a classe empresarlal, em partlcula1, C' ã so-:.I

Cl.edade como UM todo. uma \'e: que dl.retn ou ludlretamente é o

consumldol fInal que aC.lua pagando todos os ônus C11 Ido~

Uma vez crIado, esse noto l.mposto nos 1('\ Ir.i:
absurdo de termos uma dupla tnbutaçJo sobre .1 lõle~1õI1 orei õ1ÇJO.

Ao cOntl:1nO da slstemât1.cn atual do Imposto Cõol;lre cll~1llaç50 de

mercadorl.as. onde sõ se tllbuta o ".!lor .ICleSO:H\o \"01'10 llnpo<;tO

sobre \end3S .1 vareJo a trlbutaç;;o lnCldJl; n:io 'Il'el1l<' ~ohle o I
valor da mcrcadorHl. m"1S sobre todos o~ \'alIoles .1 l.'ln .hlll:lon.l

dos, l.nclu<;l.\e o !C'I e o IPI. Port'lnto n alÍllllot.1 llhl~l.l plC-

:~':::,~: ~~,,;":":~~;:~~:Ul~:~~/'~:'~":';~';ItO1,,"",0 ·'''·I".'·l~ I
Ali.í~. o Illohlellll nio l. IIt'llI I ttllv,t:h' .1. I1 ~'1l1"t I,I

ser; un, dOIS. ou t1'CS por Lento. o que lelht·nf(.' pro..'~llllll,l é o

í.lto da cnnçjo ue m.\] s url t nbuto
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JUSTIFICATIVA

A ccneeaeuacãc vaçence , oão garanle a prãtica de cert.os d-, I
re1.tos, por terem enunciados genérlocos, dependendo a sua eeetavecãc , II
de legl.slaçâo ord1.nárloa. Se a omlssão de dl.rcl.to ccnstncu i.r lesão,os

dl.rclotos e garant1as constantes da Carta Magna terão apj.a.caçâo ame-'

da a t.a , a.ndependendo de nova ou especã âacc leliI1.slação "

'~ •• ' • .I,I/Ce~ .. ,~ol'~·eow" •• o
Plenârl.o

JUSITFICACAO

A mais habilitada a traduzir os anseios de urna classe e lu

tar pelo seu desiderato é a federação que, sem sombra de duvidas~tem

o somatório geral das qualidades necessárias a adquirir o escopo ce-,

sejado nas Intenções pre t.eno.rdas • As federações são os limites máxi
mos das classes Que representam, dentro de um Estado. -

EMENDA lP17894-1
I!J Coos.,tu>ote CERALOO BULIIOES

('l PLENÃRIO

EMENDA lP17898·3
(!J ConstitUl.nte RUb;;~·l-~----==:J

fil

r--;~L'-~

r;:5;'~ãIã7l

"Art. 424 - Os índios têm direito ao uso e à
posse das te:::ras que ocupan e ã preservação

de sua organização social, seus usos, cost.!:!,

mes , línguas. czenças e tradições, competi,!!

do à União a proteção desses bens, por meio

de orgão próprio
§ 19 - Os atos que envolvam interesses das

comunidades indígenas terão a participação

obrigatória de orgão federal próprio e do

Ministério Público, sob pena de nulidade.

§ 29 - A exploração das riquezas minerais
eIn terras indígenas obriga ã destinação de

percentual nos resultados da lavra em bene

fIcio das" COMunidades :l.ndígenas e do neac 

ambiente, na forma da lei"

tr~;~"-"].

ffleJ1D

rr'~;;:~

tJFi~'B7ã7J

"""'.."'<',,.----------,

Rubem MedJ.na

Plenário

Pu•••""cn.
'11liol'U

o.O."'Oo
Plenár10

COnst!tuint.c t>ubC't' ""'chna

ConstJ.tUl.nte

Art. 404 .

Pretande a emenda que : constit:u~ç'ão àefira

às ccmunadades indígenas a tutela integral da seus direitos, sem ..

descer ã normatização analítica capa.z ele}X)r'Cn.:r:.i,so;J esse obJctl.vO r:
suprimida a expressão "direitos originários" do caput do Art. 424,
vaga, controvertida e de torrserrtose aplicHr.ão e, em seu lugar, colo-

cadas definiçCes especificas e claras sobre os direitos das cccuní.de

des J.ndí.genas. Garante-se, ao mesmo tempo, a participação dos ín
dios nos resultados eecnôaacce de eventual exploração de riquezas

minera.is nas terras que ocupam.
A nova redação dada ao Artigo por efeito da

presente emenda iMplica a supressão dos arti..gos ";125, 426 e 427,

nos termos do Art. 23, § 29 do Regimento Interno.

Os organJ.smos interflacl.onaJ.s, a exemplo da ALADA, admJ.tem a exi!ô.

tênc1a de um desC"ompasso entre os )ur1.st.as e os fatos SOCl..al.S do no.§.
so tempo, selldo a realidade agrária um exemplo frizante de tal sJ.tu.!:.

ção.

Cabe às Faculdades de D~reJ. to a função àe realJ.zar esse trabre

lho de formação e capac.1taçâo dos advogados em problema tão pr1ori

tãrJ.o, em nOJne da renovação do Dlre1to e como fator de harmonl.a das

relações soc~al..s.

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

"Parâ.grafo CnJ.co - :c ve(ada a j.lror2.,;ant:.::' co"'crcial de raê.,!

eenenecs , forr;;ü.s de exeeanenec de saúc.e, cc....nco , 'lel-idas alcoõli

cas e agrotõ7icos. OI

JUS':'II'!Cjr10

JUS'l'IFICACÃO

parágrafo Inclui na cUrrículo das Faculdades de Dire1to

a dJ.scl.p1:Lna DlREI'tÓ AGRJ\:RIO..

U~ô vahos' por que incluir ser-eaaenee naté:h<t no te;...to con.:!,

titu'cionül, una vez e;tue a lei orC:in5.ria, se neces~ãrio, ~odcrã /
perfcitanentc regule: a vefcullJ("'ã<'l cles$C ~ipd ele ::,r(T!"aq.:::mc.::.

1!ot' outro lado, o I:st~o ~ã que !,cnlft:ir a livrol re']ulan.'õl,!!
tação dos assuntos'pela própria sociedade C:e eoneur-c , ansecrrüo-ee

ao n1í:<ino de intervi:!: era áreas da eeoner-aa,
O fUndanental, isto sin, ê que o Pooor :>Gblico orOf:'o'la

divulque as infomac:õcs corretas a res):)aito elos Tlo<;s!veis nales
que o nau Uso deste ou dac:ucle clenento de CDl"'SunCl Dop'Qlnr \ venha

n ocasionar, dei....::mdo a cada... UM a. livre csco111a qUllnto ao seu us.

ou não, en cada caso.

Inclua-se no art1gp 377, do ProJeto, parágrafo com a segul..nte
redação:

r.r '~I ..... <Cl/.O.,~1li"'.~I<~.I1.>O

~D~ lP17903·3 ..... --.
~const1tUl.nteRuben MedI.na

r.r .... o"..."oe.~iO

EMENDA lP17902-5
r
r

EMENDA lP17904·1
!!J

EMENDA ADITIVA

Alinea suprim1.da:

"e" - o excesso àe lucro nas at::J.vidade:s econôm1.cas e ::1na.!!.

ceiras será defJ.nl.ao por lei e obritorl.amen~e aplJ.cado no prog=ama

nacl.onal de errad~cação d~ pobreza.

JUSTIFICATIVA

Art. 308 - A pesquJ,sa e a lavra dos recursos m.1neral.S, bem co;no

/'o aprôvel.tamente dos potenc1.al.s de energ1.a h1.drãullca, d'õlpende<:: de

autor1.zação ou concessão federal, na forma da lelo, dadas exclusl.'1a 

mente a brasilel.ros residentes no Pais ou a socJ.edades estabelacl.das

no Brasil, regl.das pelas lel.s bras:tle1ras e CUJa '"Ia1.orJ.a de c:apl..tal

votante sCJa efetl.Vilmente de brasl.lel.ros resJ.dentes no Pais.

Parágrafo ~o - Sempro que a empresa prJ.vada "lacl.onal soll.c.=.

j;ar, a Unl.ão lhe dará prJ.orl.dade para a exploração de potenc~<l.ls de

energloil h:tdráulJ.ca, cabendo às outras concessionárias de scr'T:tços pi!
bll.cOS de energl.a elétrica, em igua1dad~ de condl.çÕes de suprJ.mento,

adquirJ.r as sobras de cnergl.a assim gerada

o artl.go 30B do a1ft'€pro)eto passa a ter e seçumee redação'

DJ.sposl.tivo~. Artl.go sua

JUSTIPICATIVA

Emenda Mod1f1cat1.Va

~ SupreSS1va tA"C JD

Suprima-se a alinea "e" d~12 do ProJeto.

Inclua-se parágrafo ânacc no artl.go 422, do ProJeto, com a

seguinte redação: ..

parágrafo ânacc , Veda a ôxscr inunecãc , em função da ad ade ,

para o exercãcac do trabalho.

Devemos il'lclul.r dl.SPOS~t1VO const1tucional-ae mer-ad i.ana cl~
reza, que ampeç a a dl.scrJ.Illl.nacâo de a.dade , para fl..ns de admJ.ssão nos

órgãos do servacc públ1CO fedez-a L, estadual, muna.c i.pe L, auearquaas ,

sociedades de eccncnua mista, empresas eoneeasaonêxaus de serv i.cos

públl.cOS ou pz-a.vadca , desde que os cenaadeecs preencham os reqU1Sl.

tos eXl.gl.dos para a função a que se habl.ll..tarem

Este d1.SpOSl.tloVO tem a flonall.dade de l.ntegrar as pessoas idosas

ou de me1a-l.dade, no mercado de trabalho, ej.arru nandc cepecaeeae oc~2.

s~ de uma força de trabalho das ma.i,s pzcc.isas , derrubando 1dél.i3.s fal

sue ~ pr-econceba.daa com relação às pessoas que atl..ngem a fa1Yl!. etâ

rl..a dos 40 anos.
t um anpecatnvo de Justloça sccaaí, e de õcscnvo i.vamencc cconôsu>

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP17900-9
~onstltu1nte ~u~~~:~~na

o te:..to ora proposto constl.tul. l.novação que se faz neccssárlil e
está em consonância co., o principJ.o elo fortalc.cl..,ento ~~ empresa pro!

vada nacl.onal, a elas compet:tndo, pr~fcrenclo<l.lmcnte, co't\ o • éstimulo

do Estndo, org'::m1~ar e c),plorar as <ltivl.d<l.de!l eCOnÔrl1.C<ls. A norma

constante dc;sta .emenda consagra a prl.orJ.dnde para as empresas naC1()

nal.S c'plorarem {JotencJ.<ll.s de encrY1a h~dr:iuhca c, Vl.a de con~cqUaJl

l
e i a , reduz Os ônus do Governo para a g;raç50 de energ1a elétrica.
Eventual.s sobras de enargJ.a aSS:1.m produz1da serão adquJ.r:tdas pe

las concessl.oná;r1.as li!st:.ata1s, d1.rnJ,nu1ndo para estas o compramet.=.

menta de maJ.ores inversões e gastos. . ____

PJ--'-;;~:J

J [ITif':;ãfi1JPlenárJ.o

•• I .....�CO. ,lllo/lul<o.,nlo --,

JUSTIFICATIVA

"1 ", inclusive acréscimos financeiros."

JUSTIFICATIVA

EX~luam-se- do § 12 do Artigo 272 o item II e do item I do §

10 do rnesmo à.rtlgo do Projeto de Constituição, a seguinte expressão'

I

A CAca defende a total l1.berdade de trabalho e àe associa.:;ão.

Daí a proposta de l.nserçâo da palavra "llvre"! l.stc é,sem conõ'::''Cl2.

namcntos pelo Estado, ou por gUil.:J.sguer outras pessoas. QuandQ é de

l.IAterésse socl.al que o exercícl.o profiss~ona1 Se)il regulatrertado,o

Congresso Naclonal terá competcnc:la e dl.scern1.mento para elaborar

as le1s cabíveis.

JUSTIPICAÇÃO

'UTO/lUI1",..~i. --,

Bas ando-se na aprfJvação da EMenda apresentada para o defe

renciamenta. d do a microenpresa, não justi fica a substituição trlbU:

Uria.

Os encargos financeiros recebidos pelas empresas não pos

su!doras de financeiras próprias. ou seja, 99% do c:omérclO varejlst;

llraslleiro l tem incidência de tributação sobre estas Enql.antfJ os

grandes m~~z1neG' que possuem suas entidades financel1"ss proprias,e
que repres ntam um volume maior de vendas em relaç~o àque las que n.llo'

possuem" 'inda levam esta vantagem sobre aquelas da n.llo trjbutaç~o

dos encar ?s financeiros I sem prejuizos dos lucros e rentabilidade

alcançada: através de tabelas de vendas de seus fornecedores Se a

pretenção rol nossa Carta Magna é que os direitos sejam "igauis"

Exclua-se do Projeto de ConstltulÇão a letra "e".

do 1t.ern I. Art1go 12. Titulo II, Capítulo I. DOS DIREITOS INDI
VIDUAIS.

A forma p rece i euada no Projeto de cons t i nu.ç ãc não
é viivel flor não CXJ.St1r POS51bl11d3de de concc i tuar o lucro ex

ceSS1VO nas a t avadades eccnêmcas e f m ance r ras , tantos são 05 s~

tores de amvrdedes de bens e sc rvrçcs exracences , csn eas são as

satuaçêes ccnj un turm s que pedem, apresentar-se na cconomrn de Um

País. A vada de uma empresa n56' se conta em anos. n41S conste unl

dade cnt're todos eles. o que fa: com que o lucro m310r de um ano I
compense ~té mesmo pr-e j u Iacs ver i ãr ccdcs em outros Controlar o

lucro dcs t capresas , e ac.mg i r o cerne delas Vu l nc r a fundamcnta!

mente o âmago do esp Ir rec cap rt at i s ea . que é a rnc rona l rdadc das

ações eccnêmccs , O lucro de rxa de Ser o afe r rdo r do sucesso emI
regime de livre ccncor-rêncaa , consagrado pelo Pro j e to Const1tucl2.

n at , / elc ~ó aparece quando a eap rcs a a t ende ac s r-ec L-trace dos CO!!

sum>d~S (>0»' ••,,",és ,. cconom r a de nc rcndc ,

EMEI'/DA ,1P17895-9
l:J GERALDO à.ULHOES

l: PlENIlRIO

EMENDA lP17896-7
PJ Constl.tuinte RU~~:~~~-~----------- -1

Suprl.mam-se o art.474 e seus parágrafos lo, 20. e 30 do ProJeto.

Artl.go e parágrafos suprimJ.dos

S 20 .. As atual.s contrl.buições para o Programa de Integração S2

cl.al e o Programa de Formação do Patrl.mônJ.o do Serv1dor Público, pa.:!,

Art. 474 - P1.cam ext1ntos o Fundo de Garantia do Tempo de Sel;V.!
crJ-ado pela Le1. nO 5.107 de 13 de setembro de 1966.0 Programa de

Integração social, .:1.nst1tuido pela Le1. Complementar nO 7 de 07 de s~

tembro de 1970 e o Programa de Formação do Patrimônio do ServJ.dor Pi!

bll..co, criado pela LeJ. Complementar nO 8 de 03 de dezembro de 1970.

S lo .. As atua1S cootrl.bul..çôes para o Fundo de Garantl..a do Tem

po de Serviço passam a constJ.tU1.r contrl.buieão do empregador para o
Fundo de Garantia do Patr::unôn:1.o lndivl.dual •

A questão dos lucros das empresas Já está def1.nl.da por lel. 0E

dJ.nârl..a, não sendo, p01S, matér1.a const1.tucional.

E!-tENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO E:IENDAOO. Artigo 4.24 do ProJeto.

• Dê-se ao Artigo 424 do ProJeto de Constitui

ção a redação abaixo, com a consequente supressão dos artigos 425.
426 e 427 f conforme disposto nO Art. 23, § 29 ,!io RegiT.\ento Interno.

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

r.-rc==;:----"...- .......""..OO.,....

EMENDA lP17901-'1
fi C"""~.+,,,~l, (1.<1f,[Pj"'''/'MEl>/f./f!

Const~tuinte Rubem Mechna

~Ad~hva .,...,.,?l3-
:Inclua-se no art. l2;taõ Pro)eto, alinea "J", cem a segulntc

redação:

Alinea "J". Toda omissão de dl.rcl.to constitu1 uma lesão d~ d.=.

reito.

EMENDA lP17897·5(!J ~~.o. _

I"
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Rubem Med~na

Plenário

Plenário

,.c...,o'eo v' ...o/IJI:aW'" lo- -,
Plenário

Constitu~nte

Constl.tuinte Rubem Medina

JUS'l'I:!'.ICA'l'IVA

Xnclua-se no art. 90, do Projeto, parágrafO único, com a 5e9ui11
t.e :redação:

Emenda Aditiva

JUSTIFICATIVA

A equiparàçio dos proventos da inat.ividade aos da atfvidade é
:reclaIl1O justo e legitllllo,e signo intolerável de uma sociedade consu

mista e desumanizada.

O ser humano trabalh'll. todo o seu periodo útil e fértil e, ao f A
zê:lo, desconta mensalmente dos seus vencimentos uma cota para asse
gurar a sua aposentadoria. Está pois, não deveria ser \l.ffi beneplácito,
mas sim, um direito líquido e certo. Porém, tal não acontece.

As in)ust~ças perpetradas contra os aposentados (diminuição de

proventos, retardamento de pagamentQs, desassistência, etc.) Justa 

mente na época em que mais precisam de aJuda e de proteção, eis que,
a idade, a doença, o cansaço, o t'émpo, que encerraram sua carreira

trabalhista, também encerra.m outras possJ.bilidades físicas, mentais,

psicológI.cas, fraq",Hzando-o num meio que passa a hostilizá-lo pela

sua I'lão produtiv~dade e pelo ônUs conseqf1ente de sua presença.

Já é pont.o pacifl.co o entendlment.o de que repousa na def1..c1..éncia

do método da EDUCAÇÃO a origem do subaesenvcãvamenec humano.

A Educação ccns t i.cua a alavanca do progresso. do bem-estar. da

saúde e do desenvolvamenco ,
Todas as camadas da op~nião públ~ca do B%'as~l estão despertadas

paxa o gxavíss:ur.o pxoblema do trâns:..to, e n~nguém igno%'il que somos r~

cccas.sees em desastres de trãns~to, com um número de mortos e feridos

que supera o de muaeee guerras.

Também Já é do consenso geral que o ôeseconecaeenec sobre as re

gras de h~g~ane e saúde agrava o nosso qU\dro nosológico, com :ncldõ11
ca.a de doenças aneecec-ecnceçaceas , pr~nc~palminte na fa~xa ecez-xe 1.11

fantil.

Parágrafo único. Em hipótese alguma os proventos da inativ1dade

poderão ser inferiores ou ex.:..eder a remuneração percebida na ativid.!.
de.

o princ.íp:..o da dupla Jurisdição é conqu~sta da humanidade, co,!!.

sagrado em todas as nações civ.1.l~zadas e, certamente, será confirm,e

do pela Const1.tu~nte. Dai. se for para manter na Constitu~nta mais

uma norma que caber~a melhor em lei ord~nár~a, que se reafJ.rme, no

caso especifico, que as dec1.sÓes do Trl.bunal de Contas da União são

:recorriveis, caso contrário a Constitu~ção estará consagrando um ex.!!.

crável ce%'ceamento ao d.1.reito humano de ampla defesa do acusallo.

JUSTIFICATIVA

A supressão da expressão "protegerá o salário" visa a s1.lllplifi

car o texto, que, mesmo sem ela, não debcará de abranger o salário,

Já que se menca.cna "qualquer forma de remuneração". Entretanto,há r,!!

tenç5es de remuneração que são Justas, há as que são involuntárias,

dev1.das a fol:r;a ma1.Ol: e há as que são dolosas. Assim, somente as:r~

tençâes~ devem sofrer o .rigor constitucJ.onal, mesmo que'
que1.):a permanecer no exagero de considerá-las~. Para as rBten

çôes culposas, a lei deverá estabelecer sanções, essencialmente pecE,

niár1.as, ass1Jll como, por exemplo, transferência para o credor da ra

nune:r:ação l:etl.da. de valor equivalent.e aos frut.os fuulnce:..:ros da apl~

cação do seu montante entre a data do vencimento e a do pagamento,

ecxescaea de multa. Entretanto, a regulação desta rnatér~a deve ficar

para o legislador ord~nário, dado o seu casuísmo.

Emenda SubstI. tutiva

~ Substatutiva

Subst1.tua-se a redação do art.15, pela seguinte redação:

l'~
Substl.tua-se a redação do artigo ~ do ProJeto, pela seguinte

redação.

As decisões do Tribunal de Contas da União de'" que result.e impE,

tação de déb~to ou rrulta terãb ef~các~a"'de sentença e const~tuir

se-ão em titulo execut1.vo, facultado ao imputado recurso ao supr~

mo T.rI.bunal Federal no prazo de 15 (qu~nzel dias.

A Le:l. punl.râ co~ cr:une a retenção dolosa, defi!litiva ou tempor!

ria de qualquer forma de remuneração do trabalho Já realizado.

JUST:IFICATIVA

cJ.plinas obrJ.gatórJ.Bs e curr rcuâez-es das escolas oficiais de prime~

ro e segundo graus.

EMENDA lP17910·6
ê'

EMENDA lP17911-4r Const~tu~nte Rubem Hed~na

f'J

r;;~':J

rç;;~Jã1JPlenário
.u..... /eOM... lo/'....OM'"1o -,

Consti tuinte Ruberr ~fedina

ncresceqte-se ao Art. 257, como !i 79, o seguinte:

PLENÁRIO

§ 79 - A nenhum funcionârio OU preposto do Estado, sob

qualquer Modalidade, será conferida participaC'âo-no produto da

arrecadação de d!vica ativa, inclusive tributos e Mult:as que

forem aplicadas por inobservância de lei OU de regularento, em

qualquer nlvel, devendo prevalecer, no exere!cio da fiscaliza

ção, a preocupação do esclarecimento e da orientação sobe-e

da penalização.

Emenda ModlflcatJ.v3

JUSTJ:FI:CAço1\O

Quem mais contribui para a grandeza de una nação são os

que têm criatividade e iniciativa, aasuaera riscos e trabalhaJ:l.

Em sua traJetória, podem infringir a lei OU os reç;ulanentos,

COl:1 inteira boa-f~, e não a má-fé, eue deve ser pz-eaumdda , O
interesse do Estado deve voltar-se para o curapxãmeneo da leqi~

lação, não para 0$ proveitos que possa tirar da transgressão

dela. Dal a obrigação de esclarecer e orientar, nuito naior do

que a de penalizar. Por outro lado, repuqna ã consciência de

todo hcnen de ben que os agentes OU prepostos do I:stado ocasen

participar das nuj.cas que iMponham no cunp1:i'tnento de fluas obr!.

gações. não se pode neã.s adnitir a indústria das Multas, rese,=:

vaãa a uns poucos privilegiados. Jlouve época en que certas f"u!

tas eral:1 catastróficas e se abonavam, intelJralnente, a quem as ã

plicava.

A Emenda COnstitucionaL n9 L, ee 17.LO.69, en seu art.

196, põs fim à referida indústria. A intenç~o, agora, é nanter

essa salutar norrae , conferindo-lhe oaior a!TIplitude e tornando eli

pl!cito o que nela iMplicitamente se contên.

hão são atividac!es abre;ngiC:as relo r.1onopõlio institui.(~o !lela c1
tac1a Lai n? 2.004, ae 1953 (art. 19, incisOS 1I ,. III) •

Quanto ã inportagão n li eX"lorta...ão do pe-trõ1eo e

derivados, é certo c:ue tais ativiC=ac!es são e....ercidas c.~clusiva 

l:1cnte pela PETROB2t.S, cano órgão eú<cut~r êo no-rõ~õ1io, assin I.!!
galnpnte C!ualificaea (Lei n? 2.0001, cc EIS3, nrt. :!.?, inciso rI),
por forca ailS circun<;tãncias a c-ue alu(~c a jl.st1ficac-:ão das 1"or

r.tas re!1ular.entares contit:as no Decreto n9 ,S3.~37, C.'A 23.l2.E3.

g de se. observar, ac!ero.ais. qu~, se...urdo os livros têcI'!

cos c. os pronuneiv.ear,t:Cls de tor.!os 05 õrçãos eSrtec1ali:<:ac!os, bra

sileiros e estrangeiros, o gás natural ê cC'rsié!erac.~o espécie elo

gênero "petróleo", ben assim aue, ao se referir a "gases raros",

c;:uis a Lei n9 í.n04-, de 1953, a.ludir, inec:uivocilncrte, ao t;;5.s nã

tural.

Finaltlcnte, nno faz Mais a enpn(~a I"\le reproduzir o Cjue

estij cyplIcito no art~ 310, "cnput" do ProJcto e tornar explIci

to o que nele se acha inilucivelnente impllcito, tenc!o em vista

a delicadeza do nssunto.

A distribuição parnanace a ...clu!.tla do monopólio e as at.!

v1dades da indústria p~troc:::uIt.líca totU:lbél:1 dele se cxcepcionan, no

parágrafo único.

D1SpOSlt3.VO~ Ar1:l.go 310, 1nCl.SOS 1, II e 111

Convertam-se os ~nClSOS I, II e 111 do Art. 310, no In

CISO I, com a redação ebarxc , con Fer-andocs e nova numeração ao anca
50 IV' 

Art 310 - Const1.tuem monopóho da ümâc

I - a pesqui s a , a lavra e a reranacâc do petróleo, sob

todas as suas formas, mcaus ive a do gãs natural. a do óleo do >'IS

to betum1noso e de quaI.squer outros hI.drocarbonetos, no terrI.tõn~

ou na plataforma submarI.na naCI.onaI.S, bem aSSI.rn. até onde se esten

der a soberan13 assum1.da pele P3is. e :nnda, a 1mportação, a expo;

tação e o transporte marít1mo ou em condutos do própr~o petróleo:

t.al como conceI. tuado no l.nícI.o deste art.1.go, e de seus denvados,l.,!

maado O monopól1o do transporte marítI.mo ao petróleo e seus den
vados de produção nac1.onal,

II - a pesqulsa, a lavra, o enrlqueC1mento. a 1ndustrla_

lI.zação e o comêrc1o de mI.nera1S nucleares.

Parágrafo ún1co - O monopól1o de que trata o 1nC1.S0 I. de.!

te artIgo não abrange a l.ndústr1.a petroquímI.ca, cUjas at1.vldades se
rão regUladas por leI. 

JUSTIFICATIVA

A ngor. nada aqUl se I.nova

A pesqUlsa e a lavra Já estão contemplados no art. 10, 1I1C1S0 I, da

Lel nO 2.004, de 03.10 53. e no art. 169, da EmendaConstI.tuclonal nO " de 17.

lO 69 A ref1.nação e o transporte marítI.mo e por condutos tam-

---]~~

Inclua-se no art),go 373 do ProJeto, parágrafo com a seguinte r,!!

.lação:

• Parágrafo n9 • As matérias sobre Direitos Humanos, SI.nali

zacão e Seguranca do Tránsito, e Educação san!tárJ.a, constituem di,!,

p

EMENDA lP17907·6
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Plcniirio
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Constituj.nte Ruben '-ledina

~ :todificativn

JUSTIFICAC'ÃO

EMENDA lP1790S·0
fi

e totalmente contra-~ndicada, também por motivos polit~cos

assistencitl1.s a supressão de tais conquistas dos trabalhadores.

Art. 54 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XII - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

b) - Os seevrçcs púhU.cos CP energia elétrica, c-l.al

quer que aeaa a fonte priMária ee ener...ia.

~~

Acrescente-se ao 1'.rt. 257, cono fi 69, o seguinte:

fi (jQ - Os poC:eres e.<ecut:ivo~ f~t"eral, estac!uais e nc.nici

pais e:tpct1irão, Dor r.!ec%'cto, até o eia 31 êc janeiro êe caóa aI'o,

a consolidacão eM te"'to único, ornânico e sistenático, da legois-

lação vigente relativa a cada un dos res9rctivos tributos, con

renissão' precisa ao .. C:!S"Óositivos leeta!s e reljulat'entares, de

c:ual,!uer nIvel, ali. reunic:os, solo a conscc-t.pncia ca nitiqação ou

e:<clusão do penalidaces 90r 1r.ohservâ1"cill C:os 1')rece1tns c:ue fo

rer onit!dos ou contenplac1oe; inor,!Srica 01. ass:f,stel"aticanente~

As razões que meta.vem a supressão do art1.go 474 e seus parã9r~

fos lo, 2'1 e 3'2 são de vêeaee ordens, avultando a real:Ldade de que,

tanto do ponto de vaeca Jurid~co como sceae i , os 1.nst~tutO$ do Fun

do de Garantia ao Tempo de Serviço, o Programa de Integração Social,

e o Programa de Formação do Patrimõnio do Servidor públ~co, foram, na

prática, plenamente aprovados, com resu~tados t.otalmente satisfató
eacs ,

Este dispositivo te"," inI'Ortnntc furC'ão~5aneadora, não po

dendo, por isto, ficar aU~entQ ea Constitujç-ão. Ele corresflorde

ao art. 212 do códiCJo 'l'rihut5.rio Uaciana!. Sõ ,!ue,. na versão ora

proposta, veJ:l. dotado elo preceito Mais cOJ'lpleto e de si:tnção expli

cita.. C.um preconceito considerar-sc o fisco 1niniqo natural do

contribuinte, ou vice-ver'>a. See o último, não teria a tração ce

DO f10brcviver.

:e !ndisponsávcl que o;e Qlev~ esta rct'fra no nIvel de c1isP2
sidio constitucional, definindo-cc no; concpcluêncine; dar. eventu 
nls ralhas ao fisco-credor. Coo est.c cuieat'o, não na:i'i se Ttoecr'5.

alegar tratar-'iC de UMa dirl"'tri7 MC'rilrlentl'" prOl"fTilnática, de Ulõ'a

lex innerfClcta ou de UI: siro seM bat!alo. Os ',ue c-uercr rcalrClr.te

produzir, li. se!:' acataca esta proposic;ão, pc~crãC' f.717P-lo seM -;lC!.!

der o sono e cas>acitao:"os para nrograoar, con se'"!t.ran...a incClP"per2.
vclnente O<1.ior, as st.as a.tiviê.ae:es, mUitas·ve:-er.. t'nbara...ac1as ce

\In Modo insu::ll~rável eM consec::uêrc!a do caoe; rcirante na le!:,is:!.a

ção trihutária.

JUSTIFICATIVA

ccn o advento ào Código de tljuae;, er- 1"'34, a União passou,

a sor detentora das concessões para o eeecvoãeer-eneo La cner!:,ia

hidráUlica, en substituic-ão nos nunic!pios, c isto por forc;a da

própria caracter!stica cl~<; rios e das bacias hic!ro...r5.fico.s, Clõ'

sua grande maioria interestaduais ou COM influências en nais ec
um Estado.

Não faz nenhum sentido os Estados legislarcM sobre ãIJuas

e eervãccs pÚblicos de enerCJia elétrica, cuja pac1:roniz<lc:5o deve

nbranCJo~ todo o território hrasileiro. Trata-se ele natérin Juri

dica obJeto de leCJislac:ão codii"icada (Códiç;e- de J\CJ\lCl.s), (tue,por

1550, deve obedecer a cerrando legislativo úlHco. 1\donni<:, o sis

tena tributário nacional, no flual "ie in::;(Ore o ir'!'osto únic() so

bre energia elétrica, contC"rlpla Verl,.ls cspcc!nc,.'> 11nrn C'x1l<'ll1são

e melhoramento deüsc! scrvi('o.

Dispositivo~: Artigo 54, inciso xrr , iteM h

O iten a, inciso XII do JI.rtigo 54 do projeto pas'ia a ter a

seguinte redação:

sarn a const~tuir contribuicão do empregador para o Fundo de carenta.e
do Seguro-Desemprego.

S 30 - Os patrJ.mônios arrteni.ormence acumulados do Fundo de Ga

rantia do 'rempo de ServJ.co_ e do Programa de Integração SOCJ.al e Pro

grama de Formação do Patrimôm.o do ServJ.dor PúblJ.co são preservados,

mantendo-se os critérJ.os de saque nas sJ.tuações~prevJ.stas nas 1e1.5

que os crJ.aram, com exceção do saque por denussâo e do pagamento do

abono sala):'iaL

".,- lnro'.un"'ef,;iO

EMENDA lP17906·8
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1\. pol!tica racional r.!e suprinento de enerCJia elêtrica é

coordenada pela I:Ll:.'l'ROB~S, eI"'presa controlaca pela U'nHio c res

ponsável pela realizacão de estuC:Os, proJetos e supervisão C:a 0

perac;-ão de t.s~nas e linha"l c.e tran'3oissão, para C:in1nu1r os ris

cos de .rac:10nanerto de energia elétrica.
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EMENDA ADITIVA
Acrescente .. se o seguinte parágrafo único ao art 164-

"Os Estados adotarão o sistema pa r Lament ar Ls t aj-eabendc as
constituIções Estaduais Fazer a devida adaptação"

r

Paises de civilização adaant.ada não tratam a sua reserva de ex

periência e de maturidade, e de s abedcz-aa ães ea forma. Pelo contrá
rio, fornecem-lhe a contrapr~stação do seu esforço, quando eeava ,
em forma de eseaaeêncae global para que vavam mais e melhor.

não encurtar vidas ê~ naneira mei.s certa de vJ.vJ.ficar una N.a

cão, for'talecendo-a com a seiva e c substrato dos que foram aperfe,!.

çoados pelo tempo.

.~u'''''''o~ ..lo,"~':OM'''U

pL EAJA'rt.CD

Inclua-se no art. 318 o parágrafo 712, nos seguintes termos:

.JUSTIFICAÇll;o

§ 7'J! - O decreto de cesapropr í.acêc implicará imis

são na passe do bem desaproprIado Se por se!!

tença judicial, vieram a ser -consLderadcs i

nexistentes as recc.rs í tcs que fundamentaram

a deeeprccr Iaçãc , a moeru aecãc ao exprol:iri.!

do terá por base o valor do mercado e far-s~

-á em dinheiro.

~;.~~~.~::~~~.;~~:;~.~;:;~:-:;;:~.~~:.:::~:.~~.:~;!·I
gaç'ão alimentar e depositário infleI. inclusive
de tributos recolhidos ou descontados de tercei

ros.

.JUSTIFICAÇAO

Este dl'sposItivo constituI-se de efIcIente mecanlsmo para coIbir o
descumprimento rJe obrigação especr r.íca.vare ressaltar a ocorrência

de empresas que recolhem de seus empregados a contribuição previden
cIárIa, não fazendo, entretanto, c pagamento à Previdência Social.
Este exemplo é suficiente para demonstrar o ônus soeial decorrente

do descumprimento das obrIgações arroladas na Je€ra ndn~ A pensão ali

mentar garante a sobrevivência de numerosas famílias. que são abandona
das pelo desfaziment~ do lar. O depositârio infiel obstrui a ação da
justiça, pela subtração do bem 'à tutela jurisdicional.

rr;;;·t ..~

5 oãfY3
CONSTlTU!NTE jAtRO AZI

EMENI>A lP17913·1
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JUSTIFICAÇÃO

Emel'l.'Cla Ag.ltlva do Art. 336
Dê-se ao art:1.go 336 a seq;ulnt.e redacão~

Art. 336 - A folha de salários é base exclusiva da Seguri
dade Social e sobre ela não poderá incidir qualquer outro tribut~
ou contribuição.. excetuando-se as relativas ao salario-educação.

Dê-se aos §§ 312 e 412 do art. 49 as seguintes redacões e

A Emenda ora submetida ao crivo apreciativo dos con;!.

tituintes inspira-se nas definiç~es programáticas do Partido do I~ovl

menta Democrático Brasileiro _ PMDB - e visa, sobretudo, a

alguns óbices mais resistentes que têm se anteposto ã efetivação de

uma justa e arejada reforma agrária.

Por consubstanciar um reclamo dos mais veementes

de amplos eeceentcs da população brasileira, investimos toda a con

fiança no pleno acolhimento desta proposição.

EMENDA lP17921·1 '~"---------'I "'-P"M"O"B'=:tJ Deputado Constituinte JUTAHY JUNIOR . C- _J

rr?;';'u
tJFi"yA?J

o setor educacional é reconhecidanent.e UM dos que mais ab
sorvem recursos dos Governos Estaduais e Hunicipa:1.s. Considerando a
prioridade dos gastos em educáção, suqerimos que se je l'lant.ida a con
tribuição social hOJ~ incidente sobre as folhas de salãr:z.o e destina
das ao setor educação, cuja 're9resen~atividade chega a atiqgir em IlI~
dia, cerca de 2\ das receitas est.aduais. -

~DA lP17917·3 ...., --,
t' G (f4/tE~.< ih> ç,p;e.;eE" 114

supraman-sc , do Art. 439. do Prcre tc de consta turcâc , a
cX'prf:ssão "sanca crua", que aparece no~ do ar-t agc e no S ZO, e
todo o acem I.

JUSTIFlCAaO

JUSTInCATIVA

l! inconcebível que ç adc t.adc o sistema parlamentarista
nível s ede r a Lj nãc seja extensivo aos aeteucs

Se se intrudu'~ o parlamentarismo é P-JfI razão das suas
ceâênc ras e vantagens sobre o cre sfoêncfa í remc

Sendo asslm,ljIã~ se justiFica que ele sirva nara o Governo

Feq:eral e não sirva para os Govefnos Estaduais
Acresceria o conflito com a Federação que guarda em prin

c!pio,l'los Estados,o sistema adotado pela un í ão

EMENDA lP17914·9
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JUS'UFICAC"ÃO

.JUSTIFICACAO

-Art. 451 - •••• ~ ••••• ~ ••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••

. § 'SI _Os Estados podem incorporar-se entce s í , subdi-
vidir-Si! (5U desmenbeec-ee, pat-a enexat-em a cutt-cs ou rcrmacee
novos Estados,' médiante aprovaçi:lo das eespect.Ivas Asse"blêias
Legls.lativas, das populaç-iles dos Estados interessados, po r ple
biscito, e do Congresso Nacional, pOl:' lei complementar.

§ 4Q __ A -cr í.eçãc , a ãncotpceaçãc , a rcsae e'o desmem

bramento de Hunicipi~s, obedecidos os requisitos prevtutos na
Constituição Estadual, cecenceeac de ecoeut ta prévia, medLan-,
te plebiscitcr.. às populaçl:les dos respectivos municípios, da apr.2.
veçãc das cêeares de Vereadores dos Hunic1p!-as afetados .e se

darãc p01' lei es teuuaã , n

A peesent.e Emenda visa a ampliar as populaçi3es a serem
consultada~ por plebiscito, uma vez que O interesse da altera
çl:lo terdtorlal e política ultrapassa o ãmbiEo das populações
mais pr6ximas.

Indiscutivelmente, o desmembramento de parcela do Ter
rit6rio de um Estado membro ou de um Munic!pio não diz t"espei
to, apenas, ao povo daquele tert'it6rio, mas à totalidade da po

pulaçao estadua.l ou munieipal.
A alteraçao proposta torna mais democt"ático o ato e

impt'ime·a ele mais legltlmidade populat'.

A medida determina, ainda, que os critérios e reqoisl
tos para a criaçâo. fnéorporação, fusão e O desmembramento s~

jam veiculaaos pelas E:onst}.t.uiçêies Estaduais, por ser esse o
documento pr6prio para regular .matéria de interesse do respectl
vo Estado e dos Munl.c1pios Que o compCSem.

U;:'~B I
l:»7:?PJ

""'.~""'<o~,,,u,,u,,,,,,",1o

EI..E-lJtl,o.,o

Na foma COfllO a questão foi colocada, embora o
obJetivo tenha sido o de excluir-se da tributacão a transmissão,
por morte, do único imõve~ oertencente ao côn,uoe sobrevive"lte,Drin
c!palmente naquele!;t casos em que sua sltuac:ão financeira não~ lh;

permita suportar o encarqo da tributação, t.erminará Dor oermitir a
transferência de verdadeiras fortunas seI'l o oaqamentodo-tributo,

:: ~::n:~:r~d:~s:::i:~:~e:::s~imitaa quantidade de l.móveis a,,;:s

Suprima-se o parâgrafo 39 do artiqo. 272

Emenda supressiva do parágrafo 39 do art.tqo 272.

O dispositivo focalizado, como está redigido,
abranqe a possibilidade de tranSMissão, por heranca, de imóveis na
ee residência do cônjuge ou aee herdeiros, sem eeeenenec de 1JÍiXJ~~

A emenda proposta, além de preservar imoortante fonte de
financiamento do setor piiblico, cornDatibiliza o artigo 336 com o
artigo 383, rto qual está prevista a contribuição do salário-educação

EMENDA lP17918·1
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Pelo Art. 439, do ProJeto de ccns t atuãcâc , são cr-Iadcs

novos Estados, no País, um deles o de Santa Cruz, mediante o de srnqm-
bramemto de ãrea do Estado da aahaa, '

out.rcss xm, o povo baa anc , conscuenee de que a dlVI.são do
Estado trará resultados andes ej êveas quanto aos aspectos eccnênaccs ,
SOCl.a1S, cuj.tur-a i s e polítlCOS, cem-se man afe s t.ado contra o desmerq-,

braacnto de qualquer área de seu Estado.

A Emenda que reapresentamos tem por objetivo eva t a r tal
desmembramento. Conforme J a. argumentamos, quando. porventura, ccubes-,
se nuaa Constl.tul.cão a redivl.são terrl.to'I'1al do aras s.a , nem por 1.SS0
se Justl.fl.car1.a a mutl.lação do Estado da aahaa , cujo terrl.tó1"l..o com

põe uma unz dade sem desfalques há cerca de duzentos anos.

Os aumcfp rcs que ccapcrr am o pre t endado novo Estado es
tio trad1cional e cconcaacaaente vancuf edos ao Estado da Bahia c ã
sua Cap1tal. Foram os "baaanos" careaa DtÁv1la, Bej.chaor- paas , Ga _

bricl Soares e Ant.ônlO üras Adorno que devassaram aquele vasto ter

Titórlo. A expansão i.Iheense ê fato deste sêculq, que se deve aos

scrgipanos e ã lavoura caceueara , Faltam, porcanec , vínculos entre a
região cacauea r a _ em razãõ da qual se pretende a eeancapecâc - e os

dCDlalS muni.cípl.os quo ccns t r tuar í aa o novo Estado. Sem os mumcIp rcs

era região eecaue rra , eornac-se-ua inv1a.vel o Esitado de Santa Cruz.
InJust1f1cadamento fraC:10nado, teruar-ee-aa 1nV1a.vel o Estado da
Cahu.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. :356 do Projeto de Constituição

Justifica-se, pois, a suoressão orooosta, tendo
em vista que as leqislações lOcais poderão estabelecer a isen:ão na

transmissão de um único imóvel residencial para o cõnluge SObreVi'
'tente. - -

Inclua-se ao Art.. '56:

Art. 356 - •••••••••••••••••••••••

'b..e~COlll vinte e cinco anos para os professores.

Constituinte JUTAHY JUNIOR

JUSTlf"ICAÇAO

A atividade docente é desgastante porque exige concentração e desemp!!.
ho intelectual eXcessJllo. O professor não pode ver comparado seu des-

, gaste àquele de outros trab'l1hadores. Além disto, é uma classe sempre
: penalizada pelos baixos salários. Pode-se meslllo considerar o magisté

rio como atividade penosa. o que enquadra o mestre na letra nc n deste

artigo.

Constltulnte JUTAHY JUNIOR

Dê-se ao li 59 do art. 318 a seguinte redação:

§ S9 - ~ assegurada a aceitação dos títulos da dI
vida agrária a que se refere este artigo ,
como meio de pagamento atê 50\ (c1nquenta
por cento) do impost.o sobre a prõpr1edade

territOrial rural e como paganent.o do preço
ile terras públicas.

un.'..,."pou;;., --,

Dê-se ao § 6" do art. 318 a seguinte redaçllo-:

S 6S1 - Os proprietários de imóveis rurais desapro

priados na forma deste artI9D fIcarão Isen_

tos dos impostos federais, estaduais e muni

cipa!s, lnêidentes sobre a transferência do

imóvel oDjeto da desapropriação.

.JusnnCACi\:o

Por consubstanciar um t'eclamo dos mais veementes de

amplos segmentos da populaçUo brasileira. investimos toda a confi

ança ne pleno acolhImento desta proposiçi:lo.

Constituintes inspira_se nas definiçiles programáticas do Partido

do Movimento Democrático Brasileiro _ PM08 _ e visa, sobretudo, a

remover alguns óbices mais resistentes que têm: se anteposto ã eFe w

t,1vação de uma jUsta e arejada reforma agrária.

EMENDA MOOIF!CATlVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Letra "d" do Item XV do Artigo 12

INCLUA-SE NO INCISO xv, LETltA- nd n 00 ARTIGO 12 00 PRÔJETO DE CmISTI

lUIÇAO:

.Art. 12 - .

xv - ..

JUSTIFICAÇÃO

A Emenda ora submetida ao crivo ap:r:eciativo dos Con!

Utuintes inspira-se nas definições programáticas do Partido do
Movimento Democ1:ãtico Brasile:1.J;o - PMOB - e visa, sobretudo, a
remover alquns 5biccs mais resistentes que>tem se anteposto

efetivação de urna Justa e areJada reforma agrãria.

Por consubstanciar um reclamo dos mais vee.mentes de
amplos segmeptos da população brasileira! invest.imos toda a con
fiança no pleno acolhimento desta proposição.

A Emenda ora 'submetida ao crivo apreciativo dos
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f? . Constituinte JUTAHY JUNIOR

f" '''''PL'~':;;'''~:o
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nercnccnee-sc ao art. 64 a sc~uinte e"lre:-ssãC".

" ••• execec ncs .lurlc!plcs eco. renas de se .000
eleitores. li

JUSTIFIC1\.CF.O

Dê-se ao art. 318 a seguinte redação:

Art. 318 - Compete à União !?rornover a reforma agrária, pela

desa!lropr.f:.ac:ão, por interesse social, da ?roprie

dade territorial rural que não f:um!?ra a sua fun:

ção social, nos termas da lei, mediante pagamen
to de indenização.

l.m:.!'oDA zU!'n1.S5IVA

AR'l'IGO L'tlLNDADO: 264, V, do ProJeto de Ccnstitui'i"ão.

Suprina-se o iten V do art. 264.

contribuinte.

-§ 11 - Na hipótese do :1tem I do parágrafo anterior,

caberá ao Estado da locaLização do destinatário o imposto correspoa
dente à diferença entre a alIquota interna e a interestadual.

o dispcsitivo xcrr-e tradiçãc secular ü, r-c.ese- ti!

roito e inviabiliza a cotrança ca Oívida T.tiva. cst1.'lular.C:c es cC'!!.

tribuirtes faltosos O que hc.j e se cber-a ae "rrivilésicG c.a :"aze!!.
da pública" são rrercs expedientes rrSticcs ê.estircoc:!("'i a ourcrar ,,!
ficuldac1cs burocráticas e a natural ler.tielão tia Mi\c;:uina ol;:tatal,

no sentielo do cobrar s,"us créC:itcs, cu j c vcfur-e rC:Cjucr u-i trata

mento processual diferenciado. 1.5'0 é PC'isíve:l sutõ'c.tE"r a ccbrança

da D!vida l.tiva aos percalçcs e fornalit!adcs de rito ela ce...rar'<1
jud:1cial apliciivcl ã execuçãc dos créditcs privado'i. sabi~t1r c:r.t-c

rroroso. neee-ee que se. for r.ant:1c;";o e d.f.spositivo. a r-aeence fica
rá em posiçiic nencs favoriivel tio c;:ue a que gozar (a) atl inztltui

çêcs financeiras particularcs, na c),.ccuqão por crét1itcs ~ar.::.rtidos

por aliena'i'ãc fiduciiÍria (De-c.-lei 911, de 1.10.1%5); O::) C'''1 ccn

.donlnios iMobiliários (LC"i 4591, de 16.12.64, j1rt. 63). c (c) co;
arnazéns gerais (üE:creto 1.1.02 de :n.l1.903) c;uc. c1.1Gt=cE:r' de cxocu-,

ção privada c não prccTs<lmo valer-se de JudiciiÍric para cct.ecnçn se

seus crédi tos.
cee , onde nais prcpcndcra C' interes~e pút:licC',

preservado par aquelas leis, senão r-o obJetivo de rer1""itir ã I"l\

zenda a mais rá['ida realização da receita, sabendc-se c.:uc, en ~,!;,

ral, o crédit.o fiscal é ajuizado bastante terpC' t:eIlcis ee sua

constituição, o que Já beneficiou o contribuinte faltoso,

Emenda substitutiva do parágrafo 99, do artigo 272 e aditiva ao me.=:.

mo artigo.

Dê-se a seguinte redação ao § 99, do artigo 272, acrescflntanc!o-se

dois parágrafos, com""os n9s 10 e 11 e renumerando-se os demais.

§ 99 - As allquotas internaS, nas operações relati
vas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não

poderão s.er inferio'l:es às previstas para as operações interestacE,

ais.
§ 10 - Em relação às operações e prestações que des

tinam bens e serviços a consumidor final localizado em outrO Estado

adotar-se-ã:

I - a allquota interestadual, quando o destinatário

for contribuinte do imposto;

:rI - a al!quota interna, quando o des-tinatário não =or

.1USTIFlCAÇÃO

JUSTIrIClI.cTo

Na verdade, o que se éencr-ãna "['rivilés-ics" 520

antes sin.ples "prerrcgativas" f Justificadas per jurist.::.s ze :,crte
elo Prof. zeeuxa Faguntles (apl.d. : •• Flaks "CCTlent5.rics ~ L{:1 õc E

xecução Fiscal", páS. 2).

Fundamental ao sistema federativo, o princIpio que v.!

da aos Estados estabelecer diferença tributária entre bens e servi

ços, de qualquer natureza, em razão de sua procedênc"ia ou destino,
deve vigorar em sua plenitude.

Todavia. no que se refere ã. aplicação das alíquotas
do ICMS, se mantidas as disposições as disposições do Projeto, em
diversas operações interestaduais ocorrerão graves desigualdades en

tre ben'S e serviços oriundos do própr:1o Estado e bens de serviço;
adquiridos fora dele. Tais diferenças irrplicarão em sensIveis preju

J;.zos, tanto aos Estados e MunicIpios, corro a fabricantes e fornece:
dores.

Propõem-se, assim, alteração no parágrafo 9Ç. reser
vando-o para regular a f1xação das 1I.1!quotas nas operações :1nter

nas, mantido o preceito contido originalmente no Projeto, mas regu

lando-se em dois parã,?,rafos o problema da tributacão a consW"idor

final, de tal sorte que, no caso das operações en~re contr:1buintes,
seja mantida a carga tr:1butária aplicável as :1nternas, atribuindo
-se ao E:i.t.~O de dest1no a diferença entre o :1mposto cobrado no Es
tado de orJ..<jol21l1 e o normalmente cobrável nas operações intern8s.

EMENDA lP17931·9
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tuição.

Artigo Emendado: 288, § 19, I do proJeto de const,!

I - Autorização de operações de crédito

por antecipação da Receita que não poderão exceder a quarta

parte da Receita total estimada para o exercício financeira e
que deverão ser l:1quidadas no primeiro mês do exercício se

gu:1nte" •
üUSTIFlCAÇÃO

Dê-se nova redação ao item I do li 19 do Art. 288.

"Art. 288 - ••••••••••••••••

§ 19 - •••••••••••••••••

JUSTIFICAÇÃO

ê' PLE"~RIO , tJh/".rJm

JUS'l'IFICAÇÃO

......, .... ' .. '..;iD

Por consubstanciar um rec\amo dos mais veementes de amplos
segmentos da população brasileira, 'l.nvestimos toda a confiança no 9l~

no acolh:1mento desta proposição.

A J.munJ.dade na expor1:ação dos produtos industr.:.al:'::a
dos atende ã preocupação básica de se ~s1:J.mular as operações cal'"

produtos que contenhan Maior agregação de valores. COM vJ.tltas
obter maJ.or volUMe de divisas.

" .. De ou1:ro lado. o conceito de "produto indutltria!.iza-
do e ex1:rcmamante a"l.plo. tem liJ.do fonte de atusos e. ta':l.bê'lt. de
intermin5ve1s deMandas JudJ.c1aJ.'i.

AssJ.m, 'a ressalva dos seMJ.-elaborados do t:exto const"1
1:uoional e remessa do assunto para lei compleMentar ;:oSSJ.!::':'l.:."';:~

que a imunidade a 1:aJ.s categorias seja ~eJ.ta com ca..ltela e d::.scri

minação. de forma a eVJ.1:ar-se o bene::!cJ.o a produtos de quase ne:
nhuM.lou baix!ssJ.Ma elaboração COr:l conseqUen1:e ?reJui':o "ara ~s Es
tados expor1:adores. . -

A retJ.rada do J.ten V eVJ.ta a possibil ...~ade ~e ressur
gJ.r a figura da isenção de J.MpOS1:0 estadual t1ed~an-:e lei CO'':)!.e-
nen1:ar, con1:rariando o dJ.spos1:o no item III do art. 256. .

Inclua-se a expressão "estar""" no 1:ex1:o co1's-:::::.1::..c::.o

nal. de fbrma a dar '"laior fle".ib.:.lidac!e ?ara qu.e seJa'" ~e~J.-::.das

polítJ.cas de estíMulo às exportações, sen que essa ?ol!t~ca =:0,

pro1""e1:a exceSSJ.vaMente os erários es't"adua~s. exi~J.ndo-se o es"tor
no no caso de pI'odu't"os cUJa conjuntura de Mercado J.nter"a,e.:cr'al
permita a incidência parcial do ônus fJ.scal.

Emenca nodifJ.cativa da letra lia" do J."te"l. II, de li 11.
supressiva do Ltem v, do parágrafo 12

modifJ.catJ.va da iteM VI. do parágrafo 12, do a!'tigo 272

Art. 272 - ••••••••••••••
5 11 - ••••••••••••••••••
11 - ••••••••••••••••••••

a) sobre operações que ceseane-i ao exeer-aoe crcei.ees
industrJ.alizados, excfusave os se-u-eaebceedce ~e=i~J.=os e-a :ei
COMplementar;

S 12 - ••••••••••••••••••
VI - prever casos de manutenção e de es-:orno de cré:!~

"to, rela1:ival"'ente a expo:'1:ações. para outro Estado e para o !xte:
rior, de seeva.çcs e de mercadorias.

J?MENDA lP17928·9 ..··,---------.1 IT::
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t:

A Emenda ora submetida ao crivo apreciativo dos Constituin

tes inspira-se nas definições programática,;; do Partido do Movimento
\ Democrático Brasileiro - PMDB - e visa, sobretudo, a remover alguns

óbices mais resistentes que têm ~ anteposto à efetivação de uma jus

ta e arejada reforma agrária.

S 39 - A le~ definirá os módulos de exploração

da terra para fins de reforna agrârJ.a.

r...D/'un'I'c.çh- ~

JUSTIFICAÇ2;o

JUSTIFICAÇ1\O

A Emenda ora subr.etida ao crJ.vo a?recia:tJ.vo dos
ccnatn'tuarrtes J.nsDira-se nas defi'lJ.ções 'OroEraI::át:.~as do 0ar_
tn.dc do MovJ.mento DenocrâtJ.co BrasileJ.ro - ?llJ3 - e va se , so
bretudo, a remover alguns óbices naa.s r'es a.sterrees cue tê'TI se

anteposto ã efetJ.váção de una justa e arejaoa re_o~Ma agrár:.a.

Po~ consubstanciar UM reclamo dos I"'a:.s vee-entes

de amplos segmentos da população brasileira. investJ.t'os toca a
confiança no pieno aco1hJ.mento desta pro?osição.

Dê-se ao § 19 do art. 318 a seguinte redação:

§ 19 - A indenização das terras nuas será paga em tItulos
da dIvida agrária, com cláusulas de e),.ata correção

monetária, resgatáveis em até vinte anos, nos ter

mos da lei.

Constituinte JUTAHY JUNIOR

Dê-se a seguinte reda.ção ao § 39 do ar-c , 313:

tlD mais das VQ2eS a disputa ele!toral

nuniclplos ncio envolve grande niir.ero elo canCil.atcs, :1

cande, quase seMpre. entre deis ou três rO!:lC5 a ~rcfe

rência ao c!eitorat.o.

A Emenda ora submetida ao crivo pprec~a't':'J..o c!os
Constl.1:uJ.ntes in'ipira-se nas clefJ.nições ?rograll"á't ...ca'i do ""ar

"tido do MovJ.mento DeMocrát...co 9rasJ.1eJ.ro - ?:':'B - e v3.sa. so
bre1:udo. a remover alauns óbJ.ces maJ.s re::iJ.stentes que. te::::. .s:e

anteposto à efetivação de Ul;la justa e arejada reforna a8rár1.ü.

Por consubs1:ancJ.ar um t'eclaMo dos naJ.s veeMen1:es
de amplos segnentos da população bra.s.!.l:!J.ra, .:.nves1:ir-os tod.:!. a

confiança no pleno acolhimento desta proposJ.ção.

Funda-se a prorosiçãc no fato de c;ue nas .uni

cipalieaêrs cr- tela, com reduzido cl~itoraC:c, r.ão 1,05. r..=.
cessãcaãe de se inplant:ar o CCI pleÃo processe êE' zcí,s

turnos.

o pleito realizado r-oc í enee c;' critéric CC' <:c.is

turnos poelC"rá ccr plicür a si tua'i'5:o olcilcrül deu peque

nos "'unic!pic!l.

P%'ctence-SE:: ccn o ccr-êsc.ír-c p~OI'ostc evitar a

eleição nct:iante dois turnos rica peql..encs :uricIrics.

JUS'l'I~ICAÇÃO

Renumerando-se os parágrafos 2°. 39, 49 59 e S9
como parágrafos 39, 49, 59. 59 e 70 dê-se ao at:ual ?<lr5grafo
29 a seguJ.nte redação:

S 29 - A J.ndenização das benfeit:orJ.as úte.:.s e

necessárJ.as será sempre feita prevJ.aMente en d~

nheiro. -

A Emenda ora submetida ao crivo apreciativo dos

Constituintes inspirava-se nas definições~ programáticas do Partido

do Movimento Democrático Brasileiro - PMOB - é visa, sobretudo, a
remover alguns óbices ma'"1s -res:1stentes que ~em se anteposto à efet!
vação de urna justa e arejada reforma agrár:1a.

Por consubstanc.iar um reclamo dos mais veementes

d~ amplos segmentos da população brasileira, investimos toda a con

fiança no pleno acolhimento desta proposição.

o dispositivo alterado rompe uma tradição histórf.

ca nas Constituições Brasileiras. Tendo em vista as dificuld!.
des financeiras vividas pelos Estados Brasileiros, é insupor
tâvel a liquidação das antecipações de receita dentro do pró
prio exercicio finance:1-ro. Ressalte-se que no mês de dezembro

as despesas são assoberbadas com o paqamento do déaimo teraei

ro salário. Assim sendo, sugere-se a manutenção' da tradlçã~
histórica, prevendo-se a liquidação das antecipações de rece!

ta no primeiro mês do exercIcio subsequente.

Quanto às operações com consumidores finais não con

tribuintes, mantém-se o critério do Projeto, de-tributar_se exclusl

vamente ~,o tstz.do de or:1gell1, dadas as dificuldades de controle 
fronteiras estaduaiS".

Essa proposição, a par de dar ma:1or eficiência ao

ICMS nas transações interestaduais, atende a todos os Estados, igua

lando. ae certa forma, a percepção da tr:1buto 'quer n",s:operações in.

te;rnas,quer nas inte.restaduais aos Estados ctlamados "'produtores" e

aos "consumidores".
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1 - DA JUSTIFICATIVA PDLlTICA

JUST Ir ICACÀO.

mais do que isso, todos os sessenta e dois parlamentares bar anos

sentimentos de nacionalidade, assim no curso do tempo, se tivemos

b) A proposta de cri'lição do Estado de Santa

Cruz é, em j:odos os seus aspectos, não só atentatória às tradi

ções
J

e aos direitos jurídicos-constltucionaJ.s do Estado da Bahia,

como um des;espeito às suas tradiçêles mais sensíveIs,

IV - JUSTIFICATIVA ECONOMICO-FIN!\NCEIRA

a) O território baiano, pelas suas prerrog!.

tivas políticas, históricas, econômicas, culturais e espirItuais,

deve conl1nuar como merecedor do respeito desta Assemblé~a Naci,!!

nal Consbtuinte, tendo em vista as clrcunstâncJ.as de que nele

mergulham as raizes mais profundas da nacionalidade,

tamente

De t05'as essas considerações, podemos conclu~r sensa

blicas, serviços assistenciais e dividendos sociais começam a se

efigurar incontestavelmente vIsíveis e palpáve!s, maxime nas áre

as geográficas previstas para a criação do Estado de Santa Cruz,

mas de difícil sustentação se, porventura, vles!>e a se efetivar

a infeliZ" ide~a separatista.

áreas municipais exigiu a oitiva das Câmaras Municipais, quando

pudesse ter dispensado a audiência dos Estados, quando da perda

do seu ter r.í tõr.ío,

porventura, a qualquer tempo, ocorrer uma tentativa de avIltame!!..

to do nosso espaço geográfico, a obrigação da consulta pleblsc!t,!

rIa ~m quaisquer das eventualidades previstas.

Cama -é do domínio ea História, a "car-ta Régia que

m~ndou dar início à' colonização efetiva da terra lUSitan:..no no

vo mundo, atribuiu, geralmente, ao fidalgo Tomé de Souza a fund,!

ção da Cidade áe São Salvador ~a Bê'hla como" fortaleza e sede'l do

Governo Geral Cabeça do 8ra~!I.

Em consequência, a partir de 1549, c;!eu-se início não

só à oc'!pação do espaço brasl1eiro mas, sobretudo, à civilIzação

da cana de açucar como fator de fixação do homem, seguida das

civilizações do fumo e do gado, cons t Ltufndovse esta o mais edi

ficante fator de penetração e povoamento do nordeste, através do

magestoso vale do São Francisco, até as l.1ndes do PIauí De par

com essa epopéia da humanização da paisagem da qpnquista do ter

ritório projetar-se-iam a cultura poJ.ítica, a cultura intelectu-

os meios de processamento dentro dos limi tes do nosso próprio te.!:

ritório, cujos resultados remuneratórios, em termos de obras pú-

ainda outros ciclo~" eccrrõmíccs c tv.í Lr aaccres ; tais como o café

e o cacau nas \er;~s da 'regi'lio· sul-ba:iana, o algod:a:o e o gado no

sucoes te r a nineração do ouro e dIamantes na Chapada n.tanant Ina

e, mais recentemente, o ciclo industrial, quer na região metropQ.

lltans, Quer nos vários distritos-regionais espalhados por todos

os quadrantes do nosso espaço físico, foi em decorrência de

esforço conjugado de todos os baianos e do devotamento, dentro de

uma maior ou menor escala, de todas as administrações que se su

cederam, const1tuindo-se numa temerIdade qualquer idéia de rutu

ra da harmonia desse es forço conjugado, sobretudo quando ven

Bahia emergindo do seu estágio de subdesenvolvimento para um pl~

no indsutrial, em que as maténas primas de cada região assegure

Enquanto isso, há de se levantar em conta, ainda, por

questão, mesmo, de respeito às t radrções hIstóricas, o que esta

beleceu a primeira Constituição Republicana do Estado da Bahia,

promulgada no sacratíssImo tna 2 de julho "de 1891, tendo

seu presIdente o Conselheiro Luiz Viana:

Título I - Capítulo ünrcc ,

•" Do Estado seu Território e Governo _
~rtlgo 111 - A Bahia é um Estado sobera
'no, unido aos demaIs do Brasil, e forma~

cc-com eles uma República Federativa; no

livre exercício de sua soberania, somen

te reconhece os 11mi tes expressamente d.!:,

finidos na Constituição r ecerat ,

Artigo 22 - Seu terr í tõr íc- é o mesmo da

antiga Província, sem prejulzo das aqui

sições que se realizem nos termos do ar

tigo 42 da mesma Constituição, não pode!!

do. porém. em caso algum ser desmembrado

ou subdividido"

(o grifo é nosso)

Essas disposições seriam mantidas na Constltuição do

Estado da BahIa, promulgada a 2 de julho de 1929 (ants 12 e 211)

sendo ampliados, então, com a exigêndla da "crevfe consulta p Le-,

biscltãria, na constituIção promulgada em 20 de agosto de 1935,

HS demais constituiçães do Estado da Bahia que se s.!!

cederam no tempo _ quais sejam. as promulgadas em 2 de agosto de

1947 e a de 14 de maio de 1967 _ tendo em vista, por certo que a

. 1. ·autonomia do nosso território já era um pr cipio consagrado por

todas as ccns t í tuíçõea Federais, silenciam sobre o assunto tal

vez por considerar moral e juridicamente lmpl!cita, se viesse,

aI e a cultura &Sp-iritual na variedade de suas manifestações, te!!

:r do a Bahi~ como fulcro de todo esse processo de construção dos

tltuinte deixar patente que o ato originário da crIaçêo não esta

à mercê do Legislador Federal, cujo papel é o de chancela" a po~

ter Icr iv ,

Não seria lógIco supor-se que o Congresso uec rcnat

devesse aprovar os atos por ele prõprio elaborados,

De resto, toda a matéria do artigo 44, por ser da

competência e>c;:lusiva da Casa Congressual é objeto de Decreto L~

gislativo, jamais de Lei, porquanto conta esta necessarIamente

com a particlpação do Poder Executivo,

Admitir-se assim à luz do texto vigente a iniciativa

parlamentar, sem ação do Legislativo Estadual serIa estabelecer

se o Inconciliável atrito entre a norma do artigo 30 e a da art!

go 1;1; do mesmo Diploma Constitucional

Mais grave'" e isto, dispensar-se! audiência das A.§.

sembleias, que são õrgãos políticos de deliberação no âmbito dos

Estados, seria violentar-se incontornavelmente o princípio da f~

deração,

Ter r Ltôr Ios ;"

pressa no mesmo sentido ao dispor no seu artigo 30 " que a cria

ção de Estados e Territórios dependerá de Lei Complementar".

Não se deve âaaq mar oaí que a nova Carta Magna tenha

abolldo o relevante preceito da audiência dos Estados. .
Basta cbservar--se que o artIgo 44 dessa mesma ccns t í tur-

ç ãn estabelece como atribuição exclusiva do Cong.resso Nacional'

"Hrt 44, v-aprovar a incorporação

desmenbramento de areas de Estados

A. const.Ltuí çãc de 1967, é verdade, não contém mensão.,ex-

Estados, mediante voto das respectivas its

sembféfas LegiSlativas, plebiscito das pop!!. '

lações d í r e t amerrt e interessadas e aprovação

do Congresso NacIonal"

Obser'!e-se que o artigo 47, parágrafo 111 da Carta F~

deral, prestigia de tal sorte o sIstema federativo a tal pontode

inad.1m1tir qualquer emenda te~dente a aboli_lo

Se emendas constitucIonais não podem atingir tal es

fera, multo menos poderá fazê-lo a lei complementar ord~naria

GrosseIramente incongruente serIa, .alias, veriflcar

se qlJe o legislador corrplementar para o stmples desmembramento de

Por todas estas circunstâncias, pois, sem a mínIma

Ora, utilIzando-se da expressão «anrover« quis o con~

Constltui~ão de 1946 _

"Artigo 211 - 05 Estados podem incorporaJ;;,-se

entre si, subd~vidir_se ou desmembrar_se p~

ra se anexarem a outros ou formarem

projetar, no tempo e no espaço, como um monumento n-aclonal, aa-

grado, sublime, mtocavej.",

Sem necessidade de evocação de normas jtJrídicas mais

antigas, consideramos ainda que, para efeito de invalidação da

esdrúxula proposta de amputação do território do Estado da Bahia,

se outros argumentos relevantIssimos, como os Já oferecidos aci

ma não bastassem para assegurar os direitos territorIais que lhe

ror-em outorgados pela Coroa Portuguesa e reconhecidamente homol.2.

gados pelo regime imperial e pelo sistema republl~ano, va f e r-La a

remissão dos principios já consagrados no curso, praticamente, de

um século de regime federativo, para se chegar à conclusão logica

de que a sua área física é intocavel, e como já foi di to, sagrado I

vejamos, pois, o que diziam as leis maIores deste Pa í s ,

todas elas senslveis ao espírito democ1:átlco da ccnscrêncfa popu
lar e à vontade dos cidadãos

ConstituIção Republicana do Brasil- 1691

"Artigo 49 - Os Estados podem ~ncoiporar-se

tre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se
anexar a outros ou formar novos Estados, eed ran
te equrescêncfa das respcct.et.Ivas Assembléias
Legislativas. em duas sessões, anuaIs sucessivas
e aprovação do Congresso Nacional",

Constituição de 1934,

"Artigo 14 - Os Estados podem Incorporar-se

tre si, subdlvidir-se ou desmembrar-se para se

anexar a outros ou formar novos Estados, medran
te aqurescêncaa das respectivas Assembléias Le

gislativas. em duas legislaturas sucessivas

aprovação por lei federal"
constituição de 1937,

"Artigo 511 - Os Estados podem incorporar-se
tre si, subdividir-se ou desmembrar-se para
anexar-se a out ros ou formar novos Estados, me
diante aquiescência das respectivas Assemméras

llegislatIvas, em duas sessües-enuaí e consecuti

vas e aprovação do Parlamento NacIonal."

III - DA JUSTIFICMIVit JURfDICit

Intenção de demérito para os demaIs estados da federação, temos

do;. ccnvf z- que, cama c.rs.se há pouco pela imprensa um -historiador

baí eno , "a Bahia não pode e não deve ser considerada, em tempo

algum, como uma simples unidade política na 'dimensão do espaço

brasileiro, desde que ela transcende desses conceitos para

teq.uese e a disselllinação do Evangelho.

e,te aprovou moção de repúdIo contra a tentativa divisionista

ve-se acrescentar, como corolário dessa exctcsso de sentimentos,

enccnt.ran-se firmemente engajados na luta sagrada de defesa da I!:!

tegridade física do Estado, (documento anexo I)

11 - DAJUSTIFICATIVA HISTÚRICA, CULTURAL E SOCIAL

Na sua "História do Povo aras í re i rc e sua êvc tuçãc'',

diz-nos Oliveira Viana que, o Regime anteriór (a monarquia) não

havia preparado, na maioria das Províncias, uma elIte capaz de

Do mesmo modo, no plano Federal, entre quarenta e dois

Parlamentares, além do autor da norma criando o Estado de Santa

Cruz, apenas um integrante da bancada baiana apo le a divisão, üe-

Dentro desse contexto, mister se Faz salientar, de

maneIra maIs específica, que a assentne í a LegIslativa da Bahla,i!!

tegrada por sessenta e três deputados, com uma úruca voz dissona!l

SuprImam-se do art 439, do Projeto de Cons t Ltu í ção ,

o seu inciso I e a expressão "Santa Cruz" do seu cap~t e da pari

grafo 22.

PRDPOS{A DE EMENO" CONSTITUCIONAL

Como tal, a BahIa, desde então, dispondo de UMa arg;

tccrac i a política organizada e mmercaa , onde SI sucediam, de g~

ração em geração, hce-ena da melhor estirpe de estadistas, contrl

buiu à sociedade, para a obra de consolidação das províncias br.:!.

s11eiras, estando a historia pátria repleta de nomes de homensp!:!.

blicos, magIstrados e políticos que aceitaram a incuMbêncla de

presIdir 05 desUnos de varias dessas nov~s unidades nacionais,'

com sabedorIa, dignIdade moral e, sobretudo, sentImentos cívI

cos, modelando, de acordo com as respectivas peculiilridades geo

gráficas, os aparelhos de sua vida públlca e o seu sistema orig!

nal de historia local

Aduz-se a esse inestimável servIço da Bahla no pla

no da formação da Pátria Brasüeira, a clrcunstâncla de que so

mos o berço mais sensIvel da clvilização nacional, de que te!",os

quatro séculos e meio de história, de que aquí se implantou

Primeiro Governo Geral do Brasil, em 1549, de onde se irradiarla

todo o processo normativo da organjzação e da defesa da colônia,

de que, com as prerrogativas de "Cabeça do Estado do Brasil", f,!!

mos sede, até parte do sé~ulo XVIII, da Capital deste gigante CO!!

tinental, de que daqui é que partiram 05 primeiros impuisos da

Independência patr1a, da emancipação polItica, econômica e social

do Brasil, com o sacrIfícIo dos seus heróis nos campos do Recôn

cavo e no seio da Bala de Todos os Santos, e, fInalmente, lilo po!!.

to de vi:;ta espIritual, foI na Bahia que se implantou o prlmato

Tl"eja 1.-".-J 1 1c a , daquí salndo as missões jesuíticas para a c.!,!-

pais poderes constituídos - o Executivo, o Legislativo e o Judi

ciárIo - mas, igualmente, as suas instituições econômIcas e soe..!.

ats , da magnitude das Federações da Indwstria e Comércio, da Agr..!.

cultura e dos TrabalhadOres; das entidades de classe, da impor_

t.ênc í e da Associação Comercial da BahIa, da Ass~ciação Bahiana de

Imprensa, da cs sccreçãc dos Funcionários Públ!cos Civis do Esta_

do da BahIa, dos SIndIcatos de Trabalhadores das categorIas mai s

diversas e, de modo geral, do homem do povo, todos Irmanados nos

mesmos sentimentos de defesa e da preservação da z.nt eq r r dade ge,!!

grárica e do espaço territorIal da mar s antiga umoace da Federa

ção, de onde brotou e se projetou o regime CIVll na var íecace de

suas maru resteções e na estrutura econômIca e socIal da nação ora

~Ueira

o fato de que , num gesto amplo de solldanedade política, os con

vencIonaIs do PMOB, quando do seu recente cone Lave nacIonal,

número de quatrocentos e quatro, dentre os quais os Governadores

Orestes üuerc.í a (São Paulo), Newton Cardoso (M~nas Gerais), Mo

reIra Franco (R10 de Janeiro), José Aparecido de m Ive i ra (Dis

trito Federal), Tasso Jereissati (Ceara), e Pedro Ivo (Santa ce

tarIna) ,subscreveram um documento histórico da maior s Iqmf'Lcaçâc

(anexo 1I), repudiando, na sua íntegra, a t.entat I va separa tI sta

do Estado da Bahia

i\ emenda que se propõe reflete, praticamente. na sua

Quase esmagadora unanimidade, a vontade popular da Bahia. cOlllpr~

endendo, não só as representações maciças dos seus três p r IncL,

assumir a dIreção dos respectivos negócios locais" 00 centro da

Corte e que saiam os altos funcionários para implantar a estrut,!:!.

ra das novas unidades adminIstrativas",
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Em face ao exposto, temos plena conviE,

çl!lo de q.Je a iniciativa merecerá acolhida.

lIXIO/.uot,.,uç".

JUSTIF"ICAçno

Artigo 407 w • • • J • • • • • • • • • •

Nesse ccntextc, através desta emenda, pr~

conizamos o acrésclmo de Darágrafo \jnlco ao artigo 40'" do c-rojeto de texto
constitucional, explicitando conceito do que seja "meio ambiente", aceito de.::!.

tre a ccnmídade científica Internacional

O capítulo rerererte ao meio ambiente,

ccnatente do Projeto de constituição, em nenhum momento acresente qualquer co2
ceito oüdefinição do que seja "meio ambie.,te", o que, a nosso ver, configura

inadnissível omiss~o, pois se procura disciplinar algo indefinível

Parágrafo único - Para os efeitos deste

artigo, considera-se meio ambiente o conjunto de condições, leis, influê"lcias

e interações de ordem física, -qufmfca e biológica, que permite, abriga e rege

a vida em todas as suas formas.

Acrescente-se ao artigo 407, do Projeto

de ConstituIção, o seguinte parágrafo único.

'~.... M./co....a1ol.u.;••.• ,.O-------_,

PLEN.4RIO DA ASSEMBlEIA NACIONAL CONSTITUINTE

Trata-se de indevIda intervenção
na autonomIa municIpal. que, a nosso ver, deve ser preservada no

novo texto constitucIonal

Parágrafo 5Q - Lei municIpal fix!,

rã as alíquotas máximas dos impostos municIpais.

Art. 273 - •

JUSTIF'ICAçno

Dê-se ao parágrafo 5 12 , do artigo

273, do Projeto ~e Constituição, a seguInte redação.

o texto original configura autê.,t!

co absurdo. ao determinar que lei complementar fixará as alíqu,g

tas máxima dos impostos municipais.

Por tal ra~ão, alvitramos nova r!
daç~o para o dispositivo em questão, determinando que o Munic!

• pio, por lei prór()~a, fixe as alíquotas de setts tributos.

EMENDA lP17940-8
I: CONSTITUINTE "AURICIO FRUET

F

,EMENDA lP17939-4
[J CONSTITUINTE MAURICIO FRUET

~;~~ã=:J

[Jill-;;ãLEJ

PLENJtRIO DA ASSEM8Ll!IA NACIONAL CONSTITUINTE

A presente emenda tem por oojetivo corr!

gir a injustiça para ccn Oi Estados da Federação que são obrigados a ceder g1'a2
de parte de seus territórios para a construção de usinas hidrelétricas ou para
áreas de proteção- atrbie"ltal, em prejuízo da população local, que se vê obrigada
a migrar para as cidades, i'1Chando-as, além da irroossibilidade de utilização de

tais áreas para fins agro_pastoris.

parágrafo 412 w Será assegurada cOlll:lens~

çêc adequada aos Estados e "lrnic!pios obtlgados a manter parcelas de seus terr!
tõrrcs ~ravadas por medidas de proteção, tais COlOO as áreas de proteção a ma"a~

eiais e outras definldas em Iel ,

J U S"T I F" I C A ç n O-

Parágrafo 312 - Os Estados e os Mu"1icípios

ecjes ~rritórios foram afetados pela utilização de recursos hídricos terão pai
t1cipação privilegiada no sistema de partilha da ar.:recadação de taxas e tributos

incidentes sobre o resultado do aproveitamento desses recursos

SUbstitua-se a exoressão "As regiões" do caout do artigo ~, e a expres~ão "c:!
da Região", do parágrafo 112 do mesmo artigo, por "As regiões de desenvolvime.!l

to" e "cada Região de Desenvolvimento", respectivamente.

JUSTIF"ICAçno

Acrescente-se, ao artigo 306. do Projeto de Constituição. parágrafos 3!2e 4Jõl. na
forma (JJe se segue:

o principal motivo da criação de determ!

nadas regiões envolvendo Estados limítrofes. está em se incrementar o seu dese2
volvimento Daí a redação sugerida, que eerncr se afeiçoa aos objetivos preten

didos pelo artigo

Justifica-se a redação sugerida em vIsta

da realidade IWnicipal brasileira: desde pequenas cidades, com poucos habita2

tes, até gra'ldes cidades com im vultuoso contlnge"lte coouiacrcret , principal
mente as capItais dos Estados. Por tese, em razão destas últimas, é que se lhes

deve possIbilitar a organização também em Aglomerações Urbanas

JUSTIFICAÇÀO

EMENDA lP17937-8
(l CONSTITUINTE HAURICIO FRUET

EMENDA lP17935-1
f:J CDNSTITUINTE "AURICIO FRUET

~ lC.to,.U',.. oc~l:O

=- 'I~'""Mt\fW..~~..

Seno LUIZ VI 'NA

~oftAA~'

~
'_ \ g i\;\1Cl'lJ-\v ' ,

"fLOECK~~LAS ~ I FRANC!5éO'1? "y!-""-'--
(.J.C<.H-o \' 'I ..-

ER~LDDINQCO ; -
~ ~ U 5 EDUARDO

!'1-'" !lAROOSA

~fgp
ULDURICO PINTO

t:A~s~~

d) Por tantos e tão irrecusáveis motivos, e

que propomos deva ser supresso do Projeto de Consti tüiçào a aro

posta de craaçãc do Estado de Santa Cruz

c1 o sacrifício da reeoeccs íçãc do Estado da

Bahia com o seu ter r í t ôr Lo reduz.ido a menos da metade e as di f'L,

cuIdades com que se defrontará o novo Estado.. para crIe r uma es

trutura Juridlco-administrativa, não só implicará em retrocesso

nos seus foros de progresso e desenvolvimento até a definitiva

consolidação como, igualmente, vIrá a onerar os ~orres da União

com despesas vultosIssimas, dentre as quais a lrrecusavel inden!

aecêo ao Estado da Bahia, dos danos irreparáveis que advirem de~

se ato lesivo ao seu patrlmônio geográfico, econômico, histórico

e social

l •• T.,."."'IC.;l:Il' ~

pê-se, ao !nclso lII, do Artigo 257, do Projeto de Constituição. a seguinte re
dação, suptim.1ndo-se. ainda, o parágrafo 1;12. do inciso II: -

EMENDA 1P17941-6
!!J CONSTITUINTE "AURICIO 'FRUET

PlENARIO DA ASSEM8Lf:IA NACIONAL CONSTITUINTE

r;~~~:--J

(ilfti';0!J
Art. 257 - ••••••••••••••~.... • •••••••••

EMENDA SUPRESSIVA

T!'l'ULO IV - CAPíTULO II - ART 54 - INCISO XVII

SUgERE-SE A SUPRESSÃO DO REFERIDO INCISO XVII
UI - ContribuIções de melhoria.

Dê-se ao parágrafo 4V. dó artigo 49. a

, seguinte redação~

JUSTIFICAÇÃO

Dê-se a seguInte redação ao caput e ao parágrafo ürucc do a:rtigo 71 do Projeto

de ConstituJ.ção.

~~~~~:J

rrE;~Jã7l
,Ud_'.''"Wl.lloJ.ulcO.. 'Ulo _,

PLENJtRIO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

"Art. 62 - O Munic!pio reger-se-á
por Constituição MuniciDal, votada em doIs turnos e aprovada por
dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a oramulgara, aten
dendo os princípios estabelecidos nesta Cor-s'tit-uiÇão, em especial
os seguintes:

[fê-se ab ceout do art. 62. do Proj~

to de Const!tuiç~o, a seguinte redação'

~re ver estabelecido, na ConstituIção

Federal~ os requisItos que agll1zem a criação de novos MJnic!pIos, de forma
8 jnpedir os percalços da legislação eercreee-eee, Daí a presente reeeçêc, que

merece ser acolhida.

JUSTIF'ICAÇR.D

Parágrafo 1;; _ A i~oração, fusão e

desmenbramento de f.t.Jn!c-!pio, obedecidos os requisitos p~evistos emlei comol~
mentar federal, depe1l1erão de consulta prévia, eedía-ite plebiscito, às copul.!

ções diretamente interessadas. da aprovação das C~ras de Vereadores dos !'lUn!
cforcs afetados e se darão por lei estadual. A criação de M.Jnic!pios ceverã
atender aos requisitos de população estimada superior a dez mil habita'1tes:
eleitorado não i"lferior a" dez por cento da pooulação; ce-are urbano já const.!,
turco, com I1Úlero de casas suPerior a duzentos e arrecadação, no último exe!.
crere, de ctrcc milésimos da receita tributária estadual, alb.da consutta pl~

biscltãria e da aprovação por lei estadual '

EMENDA lP17942-4
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JUSTIF"ICAçno

EMENDA SUBSTITUTIVA

TíTULO 11 - CAPiTULO 111

ART. 17 - INCISO IV .. ALtNEA li

SUGERE-SE A SEGUIN'I'E RED~ÇJ'iO A REFERIDA ALtNE':' M

M) - N1\O seRA. CONSTI'I'utDA MAIS DE UMA ORGANIZAÇ}iO SINDICAL DE

QUALQUER GRAU, REPRESENTATIVA DE UMA CATEGORIA PROFISSIQ

NAL, EM CADA BASE TERRITORIAL.

,JUSTIFICACAo

uee ent1.dade s1.mh.cel somente terá força de representação, quanõo
eevaeamenee reccnhecaôe pelo Poder públ1.co. Esse 'reccnhecamencc é
o que ga-rante a atuação de dJ.-re1.to à entaeeee
A plur~I1.dade s1nd1cal, serv1.-rá eêc somente par<l pulver1za-r o movi.
mento sJ.nd1cal, para õ1.v1d1.r os trabalhadores e. eeneequeneemenee ,
enfraquecer sua representatl.v1.dade e Chssolver sua força de -re1.v1.!z

aaceçêc Junto ao empregador e ao Estado, no que tànge aos seus 19

gít1.mos aneeceeses e neceasa.deâe s ,
A un1.C1dade s1.nd1cal revela-se de sua 1tt1portânc1.B quando prOp1.C1a
à cat~90r1a, P?r deJ.iberação dela própr1a, um mesmo cam1nho a pc.!:
correr à 11'ta em defesa de seus d1reJ,tos e à ecnquaaee de seus ju.!.
tos anse1.Os.

E conveniente deixar para a legislação c~

ple:nentadora a fixação dos limites da contribuição de melhoria, que melhor cc
derá alcançar a realidade e'1sejadora'da incidência tributária. -

EMENDA lP17938-6
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PLENJtRIO bA AS5EMBLE:IA NACIONAL CONSTITUINTE

CONSIDFRANDO-SE QUE O DIREITO DE CIDADANIA I"fPLICA NA LIBERDl!

DE DE ESCOLHA, CABE AO ESTADO DEMOCRÁTICO GARANTIR O PLENO EXERCí

CIO DESSE DIREITO, ASSIM TAMBÉM A LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DE CRIA

cxc, PRODUÇÃO, CIRCULAÇKo E DE DIFUSÃO DOS BENS CULTURAIS.

SENDO A FREQutNCIA AOS ESPET~CULOS DE DIVERSÕES E MES"IO A li!!
DIf:NCIA AOS PROGRAMAS DE TELEVISÃO E RA:.DIO, OPc"IONAIS .. CABERA:. AOS

• PRODUTORES A INFORMAÇÃO AO pdBLICO SOBRE Õ CONTEÚDO E A c:oRRESIqi

DENTE FAIXA ETÁRIA RELATIVAMENTE AOS ESPETÁCULOS DE DIVErSõES, BE~I

COMO xs EMPRESAS DE TELECOMUnICAÇÕES A RESPONSABILIDADE DA ADPQUA

çÃO DE HOR1i.RIO E F"'IXA ETÁRIAUA SUA PROGRAMAÇÃO, CONSIDERANDO A

MIDI~NCIA AO PÚBLICO INFANTIL E ADOLESCFN'I'E.

RESPONDENDO CADA UM, DE ACORDO COM A LP-I, PELa0; ABUSOS QUF

COMFTER, CONFORME O DISPOSTO NA ALfNEA A DO INCISO XI 00 ARTIGO 12 00

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO.

Parágrafo ú"Ico _ Lei eomoleme'"ltar Foede
ral definirá os critérios básicos para o estabelecimento de Regiões de Dese-t
volv1mento. Regiões Metroplitanas, Aglomerações Urbanas e ~I!crorregiões -

Art. 71 _ Para e[eItos al:lmInIstraUvos, os
Estados Federados e o DIstrito Federal poderão associar-se em RegIões de uese-i

volvimento e os MunicípIOS em Regiões netrooortee-as, Aglomerações Urbanas.. -;
Microrregiões

EMENDA lP179 "\-3
fl CONSTITUINTE' ''''C'O F~~;~
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JUSTlr-ICAÇAO

A presente emenda visa assegurar um

fortalec1.mento do ente munIcipal dentro da organização federativa
brasllelra, pela promulgação de uma Constituição própria, subord!

nada à r eceeat •

EMENDA lP179.43-2
!" CONSTITUINTE "AURICIO FRUET
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rr~'~~'~:::=J
&i~~Jã?J

JUS T I F I C A ç Â O :

Restabelece-se norma tradicional em nosso Dire1to e

que nada tem a ver com a preservação dos direitos e liberdades
fundaMentais, com a redação constante do aneepeoj eee da Comis

são de Estudos Constitucionais, presidida pelo Jurista Afonso

Arinos de Mello Franco.

A prisão, nos casos citados", constit.ui eficiente mecanismo de

induzimento ao cumpril:nento especifico da obrigação, ampliando

as garant.ias dos recursos pUblicos e dos créditos tributários

que é o obJetivo real a alcançar, como proclamado na "Carta de

Canela", firmada pelos secreeãxãce de Fazenda e de Finanças dos

Estados, do Distrito Federal e dos Territóriosa

Dê-se ã letra "a" do i tem II do § 11 e ao i tem VI do § 12 do art.,!
go 272 a seguinte redação, sUpT1m1ndo~sc em conseqU;nCll1, o item

V dQ fi 12 do mesmo art1go.

Art. 272 -. • ••••••••

5 11 - •••••••••••••••
11 - •••••••••••••••••
a) sobre operações que de s t mem ao exterior produtos mdus-.

triallZados. exctusãve os sema.-et.abcradcs def rm.dca em Ler comple

mentar,
S 12 - •••••••••••••• ~

VI _ prever casos de manutenção c de estorno de crédl to, T!!.
lativamente a exportações, para outro Estado e para o axt.er rcr , de

set-vaçcs e de aercadcr ras ,

JUSTIFICACÃO

nê-se, ao item IX do artigo sã oc Projeto
de Constituição, a s'eguinte redação:

"As cavidades naturais sllbterrá'1eas e os

sítios arqueológicos".

Const1tUJ..nte NELSON HEDEKItI

r.r-----"'"7'LU."'O'C~I"'... '~Ult••'.llo _,

O~t>lUa..\O

A amunadade na exportação dos rrecdutcs andus t raalraados ate!!.

de ã preocupação bâs rce de se esumutar as operações com produtos

qu.e contenham naaor agregação de valores. com vJr,f> tas a obt.er maaor

volume de dLvas as ,

!:MEUDA sOPREsSIVA

,.".- .u.e'.un,,"'.çio------------,

JUSTIFICAçnQ

JU5TInCTITIV/i ;, "Io dispositi.vo roltlpe tradiç50 secular de nosso direito o inviabi.li
;:a:n cobrança da DívJ.da Ativà, escamur.aneo os contribuintes falto:

s os , O que hOJc se chama da "privilégios da s'eacnôa PÚlJliCd- sãp

noros expedientes práticos dastinados a supcrar d1íiculc!nd.es buro

crát1.eas e a natural ,lantLcião da MÔtluina estatal, no sentido êc co

brar sous créditos. cujo volur-:a re~ucr u:n trata!"",anto processual c.i
íeranciado.,.N5o é possrvel sub.,ctcr a cobrança da Drvi6a l.tiva. ê:..Q;
percalços e formalidaees do rit.o ãa cobronça Judicial aplicável ~'

e>,ecu~ão dos crêditos privados, sabidanente moroso. Uo~(..-so: que /

se for nantido o dispositivo, a ra;:encla ficará en posi~ão nenos I
favorável do- ~uc a que gOZa0, ta} as inst.ituiçõcs f1nanceiras par

tlculllreS,. na eÃ!!cução por créditos qarüntiãos por alicnilção tidu

ciária (De!C~-1l!i.-91Í, de 1.10.1!H.i9): (b) os cCmdonínios imO!)ili5.:.

rios (tel. ol591, dc 16:12.64, art. 63), e (e) os amazcns gerais •

(Decreto 1.102 üe 21.11:903) que dispõer.1 de execução priva.ia e

n30 precisan valer-sc do J.udiciário para cobrança dr: seus crê(l1tos.

Lf:I:HD1\ SUl'ltBSSIVI,

Suprima-se o item V do art. 264.

1,RTIGO EMI:UOAOO' 264, V, do ProJeto de ConstitU1.ção.

rncãua-ee a expressão "estorno" no texto ccnsta.tucrcnat , de

forma a i:lar maa or- fle'(~b1.12dade par-a que seJam de[1nldZls políticas

de es t Inuj.c às exportações. sem que essa pot Ieace comprometa exce.!

s Ivamente os erários es eeeuaas , exa-g andc-c s e o estorno no caso de

produtos cuj a conjuntura de mercado internacional pe mu.ta a ;Lnci

dêncaa parcial do ônus fiscal.

De outro lado. o ecneeaec de "produto industn.al1tado" ê e~

t renaeeate amplo. tem sido fonte de abuses e, também, de 1.ntermin!

veas demandas judrcaaxs ,

SENADOR NELSON ~-reDEKIN

Ass1m. a ressalva dos semac.cjaboradoa do texto cons m tucro

nal e remessa do assunto para Lea complementar po s s a ba La t a que a

'imunidade a tais canegcr-ras seja feita com caut.eLa-e drscrmunacêo ,
de forma a evitar-se o benefíc10 a produtos de quase nenhuna ou

bn1xíssima e Labo'rpç âo com conseqUente prejuízo pa rn os Bs t adcs ex
pc r-uador-es ,

A 're ta rcda do item V evita a p ass ab a Lr dade de ressurgir

I flgura da asencãc de ampc s te estadual mediante Lea ccapacnenear ,
coe erer-aendc o daspcs ec no a r em III da art. 266.

r.r-------u .." ...",...,.======'-===

PLENARIO

SENADOR NELSON WEDEKIN

Acrescente-se, após o § 79 do art1r;0 272, do-~

pr"o)eto de Constitu1ção da ccrueeâc de S1stemat~zação, novo pa:

rágraf~~trt;\.tdãção)Ju,~J...,..$t .. ..d:\....i ~ ii'~.lo u1~

§ B9 - As necea'tas prcvemerrees da 1nc~dência do

1mposto de que trata o a-tem 111. sobre a ener

ria eletr1ca e o petróleo. serão ap1:l.cadas nesses
meSMOS setores.

Art 57 - •

I - .

LI - •

JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-s.e ao artigo 57 do trtulo IV, capItulo IU.. Q~

seguuinte inciso VI:

o ~rojeto apresentado pela ccrc.ssâc de Siste

matização 'ten o p;rande mêr1 to de procurar s1mpl1ficar a estrutu

ra tr1butâr1a nacional e. sobretudo. de promover a descerrer-aj.a-.

zação tr1butát'1.a. r. lõuvâvel a aru.cdert Iva de ret1I"il.t" da conpe

tênc1d da União os trI.butos incidentes sobre enerr.ia elétr1C:a e

petróleo, e tmens rero.-ãcs para a esfera estadual.

• Faltou apenas de'teoaanar- que a receita prcvenaen

te do arnpes te sobre cI.rculação de merceõceaes , nos setores de

energia elêtrJ.ca e petróleo, deve ser cenaLazada para Investn
mentos nesses meSMOS setores, como já ocorre hoj e na pr-ât i.ce ,

Esses dcaa setore~ são va.cea,s para o futuro desen

vcãvamerrto de nosso pa Is e exagem vultosos recursos, não só pa:

ra pagar ~ívidas contraídas nos períodos errter-acr-es ~e expansão.

corno tarnbem para anvest i.r- na expansão futura. Se o fluxo de! re

cursos for 1nterromIl1do. sobretudo sub1"tamet'lte. , o país cor-r-e o

grave rusco de ver a paral~sação desses dcas se'tceea 't r-aduza.n-.

-ee em ser-Jseãecs estrangulaMentos e ameaça ã expensâc econênu-.

ca e ao bem-estar scci.aã , Por esse r-aaâc , e de fundamental am

portâncl.a garant1r·na Constl.1:ul.ção um fluxo regular de recursos
para esses dois setores energétl.cos ..

VI - Legislar sobre a comercialização e estabelecer as
condições de uso em seu território dos produtos químicos utilizados
na agr!cultura~

EME;NDA ADITIVA
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EMEND" 5UPRE55IV"

TíTULO I1 - C"P!TULO I

1I.RT. 12 - INCISO IV - ALíNEA D

SUGERE-SE A SEGUINTE RED1.ÇXÔ A MENCIONADA ALíNEA D

JUSTIFICA-SE li peeeeeee emenda, eeneadee andc-e se que " DE TODAS AS

LIBERDADES, A MAIS INDIVIstVEt t A DE EXPRESS';O".

l\ manutenção da 'ressalva' a qual propõe-se SUpr1m1r, oportunu:ará

llções atentatôr1as ;; essa mesma 11berdade a qual obJet1va-se garan

tiro •
Com a pe'rmanênc1a da 'restrição em tela, cer eecence , ab'rir-se-á prs

cedentes à censura pro1b1tiva, uma vez que INCITAMENTO e DISCIUMINA

exo são exp'ressões altamente 'subjet1vas
A liberdade de expressão, cr1ação, pr~dução, c1rculação, d1fusão e

de acesso aos bens cultura1s, deve ser assegurada pelo Estado delllQ.

C-rát1CO. sendo que cada Ulll responderá. de acordo com a le1, pelos

abusos que cometer, conforme o d1SpOSto na altnea Ir do 1nC1!lO Xl,

do a'rt1go em questão.

D) _ t l\SSEGURADA A LIVRE MANIFE5TAÇ1\O INOIVIDUAL DE PENSAMENTO, DE

PRINC!PIOS tTICOS, DE CONVICÇÕES RELIGIOSAS, DE IDtIAS FILOS~

FICAS, E'OLíTICAS E DE IDEOLOGIAS, VEDADO O ANONIMATO.

,JUSTIFICAÇÃO

Há una recrcorfeoeoe nesse texto, f;!isque
as cavidades naturais subterrâneas são sítios esoeleológicos do subsolo Po!.

tanto ....não é razoável a recetrçêc, o Qlre eccívcu a crese-ce eee-ca, que p~
ta aprlll'(lrar a redação do questionado dispositivo.

o dlspositiyo em questão preceitua que I!!

cfuen-se entre os bens da (kJião as cavidades naturais scbterrâ-ees, assim co
moos sítios arqueo16g1cos, Dré-hlstóric~ e os espeleológicos do subsolo -

EMENDA lP17945-9
f" CONSTITUINTE "AURICIO FRUET
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TiTULO II .. CAPtTULO I

l\RT. 12 - INCISO IV - AL1NEA E - N!!. 2

SUGERE-SE'A SEGUINTE REOAÇJ;.O AO REFERIDO N!!. 2_;

2 - 1.S EMPRESAS DE TEr.ECO~lUNteAçÕES SERÃO RESPONSAvEIS PELA AOs;.

CUAÇXO DE SUPO PROGRAMAÇJl;O NO QUE SE REFERE A FAIXA EtJl:RIA E

MORARIO, ASSIM TANBtM OS PRODUTORES PELA INFORMAÇÃO ÀO PM

BLICO soaRE o CO~TElJOO E A CORRESPONDENTE FAIXA ETJ\Rl:P: QUA.:!
TO AOS ESPETJ\CULOS DE o IVERSOES. ...

JUSTtFICA,c1\O

Cdns~derDndo-se que o d~re~t:o de cidadan~a 3'Tlp11ca .na l~berdade de

escolha, essa expressamente garaht1da na supt:'amenc10nada alínea E,

que a frequênc::ul aos espetáculos de d1 versões e mesmo a aud1enc1a

lIOS p'rogramas de telev1são e rád10 são opC10na1S. que' cabe ao Ests

do democrát1co assegurar a l1berdade de expressão. ,cr1ação, prod.!:!.

çio, c1rculação e d1fusão dos :bens cultura~s.

a ação cenSÓr11l' em qualquer ntvel. dS

ve ser a11jada das at1V1dades artíst1co-culturais.

cabendo aos produtores esclarecer ao p.y.

blico sob're o conteúdo e a cor'respondente ofaixa etár1a quanto

e~petácu1os de d~ versões e. às empresas de telecomun~cações are.§.

ponsab111dade da adequação quanto a horário e fa1~a etár1a à sua

programação cons1derando a aud1ênc1a 1nfant11 e adolescente. Re;!.
pondendo cada um, de acordo com a le1, pelos abusos que cometer.

JUSTIFICAÇÃO

o uso abusivo de agrotóx1.COS é, reconhecidamente, uma das

maiores fontes de contaminação ambiental, no B.rasil~ ~, inclusive,res
ponsâvel por número significativo de mortes de trabalhadores na agri

cul t.ura, além de contribuir' para a perda de qualidade das águas de

alguns dos nossos rios de importância nacional.

A divisão de atribUições entre a União e os Estados deverá
atual: no sentido de proporcionar maior grau de fiscGllização e cont:ro
le das comunidades atingidas, dificultando prãticas pouco êticas de

grupos econômicos de pressão.

Há que se considerar, ainda, qu.e as condições e as necessi

dades de uso de produtos químicos na agricultura variam de acordo com
as peculiaridades regionais .. tais como cl,1ma, nível tecnolõgico, ti 
pos de cultura F- destino da produção.

em um país de grandes distinções regionais, o perfil dos Es

tados na implement:ação de legislações adequadas às suas prioridades~
não 'pode ser subestimado. •

Recentemente, vários Estados apresentaram leis sobre a mat!

ria em questões, Julgadas inconstituciona.is pelo Suprelllo Tribunal FE.
deral, com base na constituição em vigor. Com isso, foram derrubadas

iniciativas do maior interesse público, como no caso exemplar do Rio

Grande dÇl Sul.
A produção, regida por lei federal, atenderia ã racionalid~

de industrial qQe reclama por norma única.

Ora, onde mais prepondera o int.eresse público, preservac.o por a;'.l~

las 1cis, sen-io no obJetiVO de pc:rlnitir 5. Fazenda a Mal.S rápida re

alização da receitâ,-sabendo"'se que, ~n geral, o crédito fiscal é-'

aJui't.ndo bastante teMpO depois de sua constit.ui~ão, o qua iã ben6
:Ciciou o cont:ríbuinta f.altoso.

1':.0 verdade, o que se denomina "privilégios" são antes sil:'lples ·pre,r

ro;ativas", just.ifieaclas flor Juristas do porte do Prof. Se abra Fa
9W1dcG (aputl 1-l.. rl.aks "Corr.ent5.:rios à Lei de Exccuçiio riscaI". pás.
Z) •

A rapercussão do dispositivo focalizado sobre as f~h.anlfan receitas

estaduais foi eV1denciada pelos sccret.ãrio:>de Fazenda e

de Finanças dos Estados, do Di!ltrit.o Federal e dos 'rerritórios
na Carta de Canela, após t.er~m estudado as implicações amplas
da vedaçdo nele contida.

JUS!! rI CAC1\O

RetIrar o inc1so XX do Art. 99. bem como a expressão ..

por proposta do Pr1.me1.ro ~hnlstTo"'."J do 1.nciso VI do art. 108.

Propõe_se ret.1rd.r o inc1.so XX do Art. 99 para eV1tar que se
consagre na nova Const.1tu1cão Federal o grave erro de se deíin1r
como competênc1a da Un1ão o 91.<;c1p11namento da capacidade de endl._

V1damento dos I:stados e Mun1.c.rp1.os.

f.menda ao tex~ do projeto de Constitu1ção aprovado pela Com1.sSão

de S~stemat1Zação (JUL/87).

~

Emenda modificativa da letra ffa" do item II do S 11 1 do 1tem VI do

pa-râgrafe 12 e sup'ressiva do item V do 5 lZ, tolios do art1go Z72.

~·_O---_·~lol...C'CC..".l:O"u.. o.'nxo

EMENDA lP17946-7
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ro p_ s e ã letra "d" do item XV do artigo 12 a seguinte redação,

"d) não haverá prisão civil. por dIvida, sal.vo nos casos
de obrigação al.imentar e depos.1.tário inf.1.e1, inclu_

sive da tributos recolhidos ou dé'scontadn<; de teE.

ceiros"
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SENADOR NELSON WEDEKIN

JUSTIFICAÇÃO

qualquer natureza, em razão de sua procedência ou des t mo , deve ...=.

gorar em sua plenitude

'rcaevae , no que se refere ã aplicação das alíquotas do IQI~,

se man t rdas as d1sposições do ProJeto. em diversas operações an t e r

es taduaas ccor-re râc graves dea agua Ldades entre bens e~ s e rv i coa oru

undos do própno Estado e bens e serv rços adqurr rdos fora dele:

'raas da Eerencas l.ffiplic3,Tão em aens Ivea s prejuízos, tanto aos Esta

dos e Mun1cípios, como a fabricantes e fornecedores

I'ropõem-se, :aSS1In, ulteraçJo no fI..lT.igT..lfo 9°, rcs c rvcüuc ;c

para regular a flxação das alíquotas nas operações i nternas , manrr

do o preceatc canudo ónglnalmente no proj e ec , 'mas regulando_s-;

em doa s parágrafos o problema da tnbutação das operações meeres ,

t.aduaas com acrcadcraas e servaccs des t mados a consumidor final,

de tal sorte que, no cas c das operações entre eon t r-abu r n t es , seja

mant.ada a carga tr1butár1a aplicável às m terne s , e tr-i bumdc-se ao

Estado de destino a da Fe r-ença entre o lmposto cobrado no Estado de

origem e o normalmente cobrãvel nas operações in ternas.

Quanto às operações com ccnsunudcres finais. não contnbuin,
teso mantém-se o critério do Pr-oj e t c , de tributar-se excLus av amen

te no Estado de origem, dadas as dfEacuãdades de controle nas fro!!,

teiras es teduaas ,

Essa prcpcsacãc , a par de dar maior efl.Clêpcl.a ao ICMS nas

transações rnteres teduers , a tende a todos os Estados, conforme po ...

de ser observado na Carta de Canela, documento fruto das reflexões
de todos os seeeeeâracs dt Fazenda ~e de Flnanças dos Estados, do
D1strl. to Federal e dos Terri tõr10S.

Dê-se ao parágrafo 3° do art1go 270 a redação ebaaxo , acr escen t an

do-s e o scgumte a't em ao parágrafo 11 do a r t age 272 e e I rn rnnndo

-ae , em cOllseqUêncl.a. o 1tem I do parágrafo 10 do ar t i go 272.

Emonda mcd a fa cu t Lva do p.ragrafo 30 do artigo 270,

ada t Iva ao parágrafo 11 do artl.go 272 e aup r-cs s Lvu
do parágrafo 10 do a r t r gc 272

ancadarã sobre cperucões de créd1to. quando r eaaeavas a ca rcutucêc

de mercadon.ns e a prestações de servaêos reat aaedas para consum.=.
dor Eane l ,

Art 270 _ •••••••••• ,

S ~o - O, l.m~osto de que trata o a t em V não mc rda r-ã sobre
as ope racoes de c r-êda t c a que se refere a Le t r-a "a" do a t em ~ do
parãgrafo~ 11 do artl.go 272

Art. 272 - '•••••••••••••

S 11 - :

EMENDA lP17955·6
P

'LOd.'o/•• ~ .. o1o"""<o",,,,",,

Esse poder, que hOJe deve r aa ser da. ccmpe tênc aa pr-a'va t rva do

Senado Federal, está sendo de fato exerc rdc pela União. É tem, por

esse exato mc t rvo , submeta.do 05 Estados e l>'un1~íp10S- a05 ma a orns

ccns erangamentcs e da Ea cufdedes no mane j o d.e ~s~a~ Ea.nanças ,

~. aliás, por essa razão que propomos s ej a tambêm excluída
a expressão " ••• por ~roposta do Prãnearc Min1stro ll ••• do texto do

1nC1SO VI. do Art. lOS, p01S fol. Justamente apoiado em 19ual ex

pressão que, em 1 975, tomando por base o texto da ccns ta tuacâc de
1 967 ans turou-s e todo o aparado l1m1tat1"vo ao. cnd rva damen tc dos

I:stados e MUnl.cípl.os. pelo Governo Federal, med ren te aeca.eêes do

Conselho Ncnc t âr-Io Necaonat ,

Considerando tratar~se de competênc1a p rxva t rvu do Senado'

federal, não faz sent ado pr-eservar no t;xto do novo projeto de

cons t a tuaçâo a aucccrêncaa de se r-cs ta ang i.r- as dec i s ôes dos Senha

'rcs Senadores ã amcaa tâva dos Prame r ro s Nana s t rcs , e mur tc menos

contemplar em outro artigo do Prcj e t.c , onde se trata das e t r-rbu r

cões do Congresso Nccacnat , portanto das duas Casas, poderes que
são t r'ada c.rona Imen t e da compe t ênc aa do Senado C ancoe rent e ou,
nO'mínimo, extravagãnte.

•• u •• 'o/c.~.....,.u.~.... ,.lo _

Tendo em vista que ao Poder Exec:utivo inc:umbe adm.!.

nistrar 05 recursos public:os, é fundamental que a este Poder _ se

atribua a iniciativa de todas as leis .que possam afetar a exeçução
orçamentária, sob pena de !õer submetido ao Poder Legislativo maté

ria que importe em aumento de despesa sem previsão da fonte de re

ceita correspondente, impossibilitando uma administração financeira

sadia.

Os dispositivos cUJa supressão está sendo propost.i

atribuem aos Tribunais de Justiça, n9 primeiro cas~, e ao t1inist!
rio Público, no segundo. a iniciativa do processo le9islativo re-.

lativo a leis que poderão acarretar aumento de despesa.

Emenda ad i.tav a aos artlgos 275 e ã letra "a" do a t em I do a r t r gc

;:n.:tf:j.
êcresccnee-ee , onde couber. n~ artlgo Z7S e na letra "a" do

ltcm I do art ago Z77 a expressão "e os rerr.ltõr~os"-

JUSTI rrCACÃO

Os Terntôrios tem no Fundo de Partlcl.pação dos Estados sua

princlpal fonte de recel. ta, conforme ressal ta, COM MUl. ta propr1eda

de. a Carta de Canela, documento elaborado pelos Secretãno de Fa:

zenda c de r1nançns dos Co;tatlos ~ do III e;t r I to retleT.ll e (loe; 1crr I tô

rl.os. reun1dos na c1dade de Canela, no RlO Grande do Sul, nos dla;
7 e 8 de agosto.

SUPRIMA_SE A LETRA "s .. DO ITEH III DO ARTIGO 192 E

O PARÂGRAFO 39 DO ARTIGO 230.

Como se trata de um assunto que l.nteressa especlf1caMente

aos Estados. ao Ol.str1to Federal e aos Terrl tór10s, p01S dlZ res_

pel.ta ao rate10 do fundo const1tuído com o produto da recelta de

tributos federa1s, havendo consenso, entre as referldas unHlades

federativas, quanto ao cfl.téno a ser adotado, nada m31S Justo do

que atendê-las, alterando-se. os dlsposl.t1vos constltuCl.OnalS res_
pect1Vos.

JUS T I F :r.. C A C A o;
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Por õecisão unânine dos secretário de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Dis _

trilo Federal c dos Territános, reunidos nos dias 7 e 8 de agosLo de 1987, em

canela, no Rio Grande do Sul, confonre constou na "carta de canela", foi aprovadd.
a apresentação da enenda aclm3., a qual bUsca, basic.::mente, a Justiça fiscal.

~se nova redação ao item II do § 10 do artigo 272.

"li - não ca1pTeende o rrontante do ;1np:lsto sobre produtos industrializados, quando
a aparação, realizada entre contribuintes e relativa a produto desLin<J.ão a J.ndus _

trializaçiio ou eatereializ<,çiio, configura hipótese de incidência dos dois irtpos _

tos."

De fato, ..a redação do Projeto de Constituição permitida a priítica, Já a nível

constituc:ional, de evasão tribut:ãria. Assim, em 0t:eraeOOs realiUltlas por fabr.=.

cantes dirctancnte a consumidor fJ.nal, o IOIS seria parc1a1 e colOC<U'1.a o c:etrCE
ciante devidamente est:abe1ecido em desvantagens em relaçao a reventbdores não
jnscritos.

nlTn/~"n""'~lo -,

A emenda proposta visa apenas a adequar t'redacl.Onálmcnte

daspcs rcêes con t a das nos precea tos emendados, sem alterar-lhes

conteúdo. g que tendo s adc nrcvas ea , no a t cm I do parágrafo la,

do artigo 272 a base de cálculo do rCM nas operações de c r êd i to d1

reto ao ccusunudor-, anovavsc em mat êrru cons ca tucaone t , 'reguj.audc-.
-se a base de cálculo ao anvês do objeto da t r-abu t e çâo ProIlõcm-s.c,

us s am, em subs raeuacâc ao ca t adc atea , o acréscimo de uma alínea

ao a t cm I, do § Lf , do mesmo art1go. que trata de extensões do ca!!!

po de mcadêncaa do aludadc unpcs tc estadual

Por uma questão redec rcnat , no ar t r go 270, que def i nc a co,!!!;

perêncaa anpcs i t rva da um ãc , ao cxc Lua r c s e a anc r dênc i a do ampoa
to sabre operações de crêdJ.to nessas transações, faz-se re rcrêuc aa
expressa ao ô aspes a t avc do artlgo 272, que prevê a i nc adênc i a do

IC/IlS

Essas prcpcsrcões decorrem de exaust1vo estudo rea11zado pe

los Secretárl.os de Fazenda e de rlnanças dos Estados, do Ol.str1;';;
federal e dos Terr1tSr10s consubst~mc;ado na Cart~ de Canela a mJ.m

envl.ada.

De outra parte, limitando-se a exclusão do IPI da base de cãlc:ulo do IQ1,S às

c:peraçoos. que destinem rmttac10rias à industrialização ou a c:arorcl.a1ização,~

mitir-se-á tlm!l. perfeita equalização da carga fiscal do iIrfosto, a nível do CC.!!
sumidor !inal, coibincb dlstorçCes nas práticas c:anerciais.

EMENDA lP17956·4
tJ SE""DOR NELSON '<CDEK,"'

I:lnenda Ad1t1va do~ Art. 336

Dê-se ao arhgo 336 a segll1nte redação

o daspcs i tavc alterado rompe uma t rad rcâc ha s t.dr i ca nas Con~

t1tu1ções Bras11eu'as. Tendo em vJ.sta as d1f1culdades flnanCel.ras

v1v1das pelos Estados bras11e1ros. ê 1nsuportável a ll.quldação das

anteclpações de reCe1 ta dentro do própr10 exercíc10 fl.nanCe1ro.

Ressalte-se que no mês de dezembro as despesas são assbberbadae;

com o pagamento do déclmo tercelro salárl.o. Ass1m sendo, sugere-se

a manutenção da tradzção 'll.stórl.ca~ prevendo~se a l1qu1dnção das

nntcc1pllções de recel. ta no pnme1ro mês do exercíc10 subseqUente

JUSfIrICACl'iO

JUSTIfICACÃO

o setor cducaC10nal é rcconhccl.damcllte um dos que mal.S ab

sorvem recursos dos Governos Estadua1s e Mun1c1pa1s. ConsHler:mdo

a pnor1dade dos gastos em educação, sUger1mos que seJa manhda a

cOlltr1bu1ção soc1al hOJe J.ncl.dentc sobre as folhas de salárlo e

dest1nadas ao setor educação. cUJa representat1'f1dade chega a- at1.~

g1r em medla. cêrca de 2\ das recc1tas estaduai,.

A emenda proposta, além de preservar 1mpor'tante fonte de f1

nanC1smento do seto;' públJ.co. çompatib1l1za o art1go 336 com o ar:

tigo 383. no qual e9tií prevl.sta a contrl.bu1ção do salár10-educação.

"Art. 288 - •••••••••••

§ l° _ ••••••••••••••

I ~ Autorl.Znção de operações de ctêdJ. to por an cecrpacâc da

necea ta que não poderão exceder a quarta parte da Roce a tu total es
tauudu para o exerc Icao Eanancea.r-c c que deverão ser Laqur dadn s no
p rane i.rc mês do cxcrcfcac scguanee«,

Dê-se nova redação ao 1.tem I do § I ° do Art. 288.

Art. 336 _ A folha de salâr10s ê base exclUS1va da Segunda

de Soc1al. c sobrei ela não poderá 1nCl.Mr qualquer outro trJ,.buto o~
contnbu1çâ'o, excetuando-se as relatl.vas ao salárl.o-educação

Arhgo Emendado 288, § l°. 1 do Projeto de ccns t auuacãc

",.- TUTOUtlOU"•• Çlo ---,
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rud.'o,•• ~... lo/'u•• o~'''(o I rr~;;gM
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JUSTIfICACÃO

Emenda modl.fl.cat1ya do l.tem I do parágrafo 11 do a.i:I.go 272

I - :mcldirâ sobre a entrada. no terrl.tór10 nac10nal 1 , de

mercador1a lmportada do exter10r, l.nClUS1ve .quando~sl! tratar de bem

dest:l.na~~ consumO ou at).vo flxo do estabelecimento' 1mportador.

bom como, ~bre scrYJ.ços prestados no extcr10r, qUélndo destlnados a
estabclecl.mento s1tuado no País.

o d1spos1tivo cUJa alteração está sendo proposta regula o

local da ocorrên.Cl.3 do fato gerador do ICf.IS.natêr1a que. nos demais
trl.butos. ê versada em 1e1 complementar. I

A alteração proposta não muda o conteúdo do dlSpOSl.t1VO, d!:,

f],mndo o campo de 1ncidênc1a do 1mposto e delxantlo ã lel. comple

mentar a matérl.a atinénte ao aspecto ...espaciaL.

tJ-;~';;~

[:J,J;;:<f@j
....~.oo'co"'...lo/lu'•• ~,.,.l. __,

t' PJ.J:NÃRIO

EMENDA lP17960·2
fi SENADDR NELSON WEDEKIN

i

Emenda substitutiva do parágrafo 99, do artigo 272 e ad1tl.va ao me~

mo art1go.

Dê-se a segu1nte redação ao § 99, do art1go 272, ãcre'Scentando-se I
d01s parágrafos. com 0'5 n9s 10 e 11 e renumerando_se os demalS.

§ 99 - As alíqllotns internllo;, nno; opeT:u:õco; TollltlV'lO; Õ Clr
culação de mercadorias e nas prestações de serVlços, não poderã~

ser 1nfer10res às preVl.stas para llS operações lnterestadu31S

§ lo - Em relação às operações e prestaçôes que dest1ncIiI
bens e serV1ços a consulil1dor f1nal localizado em outTO Estado adow
tar~se-â:

I - a alíquota lnterestadual. quando o dest1natáno for con
trl.bUlnte do 1li1postO. -

II - a alíquota interna, quando o destinatáno não for con
tr1bulnte.

Fundamental ao sistema federat1vo. o pnncíJl,10 que veda 30S

Estados estabelecer diferença tr1butárlll entre bens e serViços, de

JUSTI FI CACÃO

§ 11 - Na hlpótese do 1tem I do parágrafo antenor. caberá

ao Estado da locahzaçâo do destJ.natáno o lmposto correspondente

à d1ferença entre a alíquota 1.nterna e a 1nterestadual. ~

Supnma-se o pariígrafo 39 do nrt1go 272

o dlSpOS1.tlVO focalizado, como está redlg1do, abranre a po~

s1bilidade de transm1ssão. por herança, de l.mÓVe1S para res1dêncl.a

do conjugo ou dos herde1ros, sem paltamento do l.mposto.

Na forma como a questão f 01 colocada, embora o ObJCt1VO te

nha s1do o de exclu1r-se da tr1butaçno a transm1ssno, por morte,

do Íln1co l.móvel pertencente ao conJuge sobrev1vente. pr1ncipalmcn

te naqueles casos em que sua situação fl.nance1ra niio lhe permlta su

portar o encargo da tr1butação, termJ.nara pot p\erm1t1r a transfe=

rêncJ.a de verdadeiras fortunas sem o pagamento/do trlbuto, uma vez

que o d1SpOS1tlVO não 1l.rn1ta a quantidade 'de/1mõve1s a sorem tran,!
íerldos aos hordel.ros.

Just1fica-se, ·pois. a. supressão proposta, tendo em vJ.sta que

as leg1slações 10ca1S poderão estabelecer a l.senção na transl1l1ssào

de um único l.móvel residcncul para o conjugo sobrevivente.

Emenda supreSS1va do parngrafo 3° do art1go 272

JUSTIFICACÃO
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Acrescente-se ao artigo 409 o seguinte parágrafo único:

A inserçao da presente emenda no texto constitucional, si!!
nifica medida concreta para garantir a proteçao ambiental e a defe

sa dos recursos naturais, afêm de adequar a oferta interna às neces

sidades do mercado Cf'l ternos de quantidade e gualidade. -
Se essa medida se concretizar, estaremos então, pondo fim

a devastação dos exportadores, que em busca do moqno, cereJeira e
outras madeiras nobres, tudo destroem, causando danos lrrepar5.veis
ã naeureaa e ao meio mabiente.

Não temos conhecimento, de que no Brasil exista planos ou
projetos de reflorestamento de florestas naturais. Destroem-se tudo
e planta-se "Pinus-Ellioti" e "Eucaliptos" no lugar das ãrvores na
tUrais que a natureza levou centenas de anos para formar.

Vamos exportar sim, mas o produto beneficiado, através de

môve~$, tão' e sQ~~te, pàis' estaremos geran60 empregos e maiores di

v;sas, 'Já q,~e os preços serão-...cueecs , 

A expceeaçac, também encarece a ofertéC no mercado interno
levando por exemplo o mágno a pxeçca absQ,rdos de até CZ$. 15.000 00
(quinze mil cru2ado~) o metro ';;ubico~" ,

JUS:L'ZFICAÇ1iO

Ressalta-se ainda, que' é o mÕÇJno c!assificado paea o merca
do inte:n0' p~is o "filê-mignon" vai para a. exportação, sob a clas _
sificaçao de "Fas e Seleto".

A aprovaç~o da prese~te emenda, aleM. de incentivar a indüs
trla moveleira nacionaJ., gerando empzeqoa e maiOres ·divisas, consti

tui-se na salvação da própria amazonia, santuário da faUna e flora I

brasill;l;ira que hoje encontra-se seriamente -ameaçada.

Por derradeiro, saliento que o próprio lUnl.stério da Indus
tria Et,Comércio realizou um trabalho intitulado toA PolItica raôue _

trial e suas Diretrizes Setoriais" onde propõe a revisão das nescãu

ções do CONCEX que permitem a exportação .âe toras e madeira em bruto

Por muitos anos discutia-se nos Tribunais, o domínio das
ilhas oceânicas que abrigan sede de municípios, tendo nossa mB1S al
ta côrte, decidido pelo domínio da União.

O preeenee proJeto no inciso 11 do artigo 56 estabelece
que as ilhas oceânicas e marítimas jã ocupadas pelos Estados e Huni
cipios inclueI'l-se entre os bens do I:.stado.

Mas ease dispositivo, tambéIll não resolve o angustiante '
problema de grande parte dos habitantes dessas ilhas, pois como está
proposto no § 19 do artigo 312 do projeto, os bens públicos não se _
rão adquiridos por- usucapião.

Torna-se pois, necessário que se estabeleça exceção ao re
ferido inciso I para regularizar a posse mansa e Pacífica, de cente:
n~s de milhares de habitantes de cidades capitais como Florianópolis
Vitória e são LUiz do Maranhão, dentre outras. I

Por derradeiro, ressalta-se que na maioria dos casos a

posse e até centenãria, adquirida pelos ancestrais dos at.uais possu.!.

Art. 409 - •••••••

Paragrafo único - .E vedada a exportação de toras, pranchas
e tábuas de madeira em bruto, de espécies das florestas nativas.

JUS'l'IFlCAÇKo
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EMENDA lP17969-6
_e:'

PIENllJua

JUSTIFlCA'rIVA

Pretendemos com esta emenda, manter na esfera da União a res
ponsabilidade pelo ensino técnico industrial e agrotécnl.co de ni _.
ve1 médio.

Os Estados e Municípios, segundo se constata cotidianamente,

não possuem recursos suficientes para manter e desenvolver tal en

sino no nivel que vem sendo oferecido pelas escolas do Sistema Fe
deral de Ensino.

Dessa maneira estamos convictos de que defendenos um ponto de
vista, que condiz com aquele defendido por toda comunidade docen 
te, eêcnãce e administrativa das escolas técnicas e agrotecnicas e

centros de educação tecnológica do sistema federal de ensino, além

de corresponder aos anseios da classe estudantil brasileira.

S indiscutível a importância do ensino técnico atualmente, vi.!

to que se torna cada vez mais difícil o acesso às universidades •
Dal a necessidade de se dar, também ã!;: escolas técnicas, autonomia

administrativa, econômica e financeira.

Se se concretizasse a transferência de responsabilidade para

os Estados e Municípios, sem sombra de dúvida ocorreriam consider!
veis preJuizos ao programa de ação em franco desenvolvimento pelas:
escolas federais, al~m de fatalmente trazer a estagnação do ensino
técnico industrial e agro técnico, em Um momento histórico da.]Jaçâo

brasileira, quando este ensino mais necessita de mode~nizaçã6 e a!!!·
pliação para atender às necessidades e os anseios de progresso da
.nossa sociedade.

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao artigo 377 a seguint.e redação:

Art. 377 - "As universidades, centros de educação tecnolôgica
e escolas eêentcea do sistema federal de ensino gozam, nos termos

da lei, de autonomia didático-cientifica, administrativa, econômi
ca ~ financeira, obedecidos os seguintes princípios: ••• "

Pela forma como está proposto no proJeto, o Presidente da
República decreta a intervenção, estado de defesa ou estado de sítio,

ouvindo o Conselho da República. e submetendo seu ato ao Congresso '
Nacional.

JUSTIFICATIVA

ObJetivando evitar desgastes, e efeitos Jurldicos, econõm!

cos e sociais que esses atos extremados podem provocar, no caso de
reJeição, torna-se necessário que antes de sua rdecretação o Congres'1
se se pronuncie a respei to.

Não se pode admitir, que o Presidente da República decrete

uma mecUda extrema, como por exemplo, o es eaec de sítio, e depc r s •
submeta seu ato à apreciação do Congresso para aprová-lo ou rejeitá

lo.

De-se ao § 19 do artigo 378, a seguinte redação:

Art. 378 •••

§lQ - Compete preferencialmente â União organizar e ofe

recer o ensino superior e o ens1no técnico industrial e agrotécni
co de nIvel médio.

'----===='--""===="- --'J fT!';~;;~u
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EMENDA lP17961-1
l:J

Dê-se ao ur t i go 461 a s egumce redação'

Art. 461 - O S~stema Tnbu'\:ár1Q de que trata esta COJlst1tui
çno cn t r a r-Ii em vrncr- em 10 de JUlho pe 1 988, v1goràndo o atual
Sas t ema Trl.but5uo até 30 de Junho de 1 988.

S 10 - O da sp as t o neste a r t a ge não se ap t r ca aos ar-t.ago s
262. 263, aos í tens I. lI, IV e V do a r t rg e 264 e ao ar t rgc 277,

que ent r arâc em v1gor a par t i r da prorlulgação desta ccns t r tuacâc ,

S 2° - Pacam aant rdcs os atums cru têr-acs de ra tcac de d1S

tr1IJll1ção dos fundos ruf'c r ados no a r t i go 277. até a entrada em Vl

gcr- da lel complementar a que se refere o a r t.a gc 280. 1 tem 11 I. -

S 30 - A pa r t.a r da dat.a de promulgação desta Const.J..tulçiio.
a Unúio, os Estados, o Dlstrlto Fedcral c os Hun2cfpios edl.t.lrlio
as Lcas necessárias ã aplIcação do s i s teae TTl.bLtárIo Nac rcne t ,

5 4° - As t cas ed a t.ada s nos termos do p(ir5grafo anterior at.é
30 de Junho de 1 988. entrarão em va.gc r no dia 10 de julho de 1988.

com efe i to 11DCdultO.

Por dCC2São unãn2mc dos sccrccêrxos de Flzenda c de Psnen
ças dos estados. do Dlstrito Federal c dos Terr1tórl0s. reun1do-;

nos daas 7 e 8 de agosto de' 1 987. em Canela, no Rao Grande do Sul,

conforme consta na Carta de Canela. fol. aprovada "loção unâmsre no
senado de se antecipar o prazo de v Lgênc a.e do novo S1stenm 'rr ibu

tãdo Nac10nal. ccntadc no ProJeto da Comissão de Sistcmatuação.

• Por iclentl.ficar-me lntei ramcne e com aquela proposição c por
entender que "a penúr1a financen·a vivida pelos Estados eX1ge que
os fundos de Part1clpnçâo cnt r ee integral e ameda a t amcn t e em vigor
com a promulgaç:io da nova ccns tu tua cãc e que a vIgêne.1tl do 110\'0 Sl,!

tema Tnbutnno 1111C1C. no miiX1mo. no daa }O de Julho de 1 988", e,!

tou propondo a presenteI:menda.

JUSTIrICAçAO

JUSTlfICACAO

Alélll dissc , V~goTtl. há vários anos, com z-eei s benefíc~ós pa
Ta o :ontrolc da cob~ança do ampoat o , o c r r t.êr-Lo de eXlgí-lo per
ccas mc do desembaraço aduanecrc , quando são cobrados os impostos
da competônclH da trmâc , A redação proposta. suprimindo a oxprc,!

são "em es rabef ecmcnee de ccntrabuantes», permitlrá manter-se es

sa prática que tem prcpcré ronedc resultados a~tl1mente POSltiVOS,
Sem qualquer preJUízo para os contribuintes ,"'

Emenda supressi va
Suprima-se o- § 49, do- artigo 196, os artigos 295 e 387.

A alteraçiio proposta, além de dar maior sistematização ao
repcsec , vem ao encontro dos ans c i os dos Secret5r10S de fazendo e
ranences dos Estados, raam Ees t ado em Canela, no RlQ Grande do Sul,

ntravés do documento "Carta de Canela", no qual são evrdcncaaucs os
problemas que poderão advxr , se for marrtada a redação constante do
JlroJçto

[

1"'~"~""''';.'

Dê-se ao inciso XXI, do artigo 158, a seguinte redação'

Art~ 158 - .~.

I -

xx~· ~ Decretar. por solicitação do Primeiro >linistro.

após prévia autorização do Congresso Nacional, por maioria absoluta'

de seus membros, a intervenção federal, o estaclo de sItio e o estado'

de defesa.

Os dispositivos cuja supressão está sendo proposta estabel~

cem vinculações ou regras sobre a enl:regapelo Poder Executivo de re

curos atribuidos no Orçamento a outros Poderes ou a certas funções •

estatais.
No caso :tas vincula("ões, somente as relativa!;: ao Poder Jud.!.

ciário e culturais absorverão, se aprovados o!;: dispOS1tivos mencio
nados, uma boa parte das receitas pilbLic:as.

Demais disso. no caso do § 49 do artigo 196, atribui-se um
percentual fixo de 5\ sobre a receita do Tesouro, sem especificá-la.
A fixação de um parãmetro uniforme para todos os Estados, com dife 

rentes estruturas de receita, gerará distorções, pois nem sempre

custo da função judiciária guarda proporcão CC1m a receita própria ou
transferida da Unidade Federada.

Na hipótese do artigo 196, trata-se de norma sem precedente

na história constitucional. Alem de se tratar de matéria que pode '

perfeitamente ser vinculada. por legisla\,ão infraconstit.ucional
ordinária, não existe qualquer razão para a entrega trimestral dos
recursos, quando o .fluxo dI'! despesas dos Poderee do Estado e mensal,
como mensal e o ritmo de entrada dos recuros públicos nas três esfe

ras de Governo.

JUSTIFICAÇ1i.O

Após duas moções reprobatórias, deve a Câmara eleger apena

um nome, pela maioria absoluta de seus membros.

Não se Justifica a escolha de dois nomes, como está propo!.

to, pois aquele que conseguir a mataria absoluta( certamente terá
todas as condições de levar adiante um pla.no de governo.

Dê-se ao artigo 165 a seguinte redação, acrescentando-se
um parágrafo único:

Art. 165 - O Presidente da Republica indicará o Primeiro
Ministro à Câmara dos Deputaclos, tendo esta lO (dez) dias para
aprová-lo ou rejeit.á-Io, por maioria absoluta de- seus componen
tes.

Parágrafo único - Se a CàInara rejeitar a la. indicação,
o Presidente da República terá lO dias para indicar novo nome.

Dê".@'e a? § !Q do artigo 171 a seguinte redação:

JUS'l'IFICAÇÃO

O Primeiro-Ministro tem que ser uma escolha da Câmara
dos Deputados.

Art. 171 - ••

I - ••

11 - ••

§ 19 - A eleição que trata o caput do artigo será rea

lizacla lO dias após as hipÓteses ~revistas :!os itens I e 11, pela
maioria absoluta dos membros da Camara dos Deputados, devendo o ele!
to ser nomeado pelo Presidente da República, em prazo não superior a
48 hor.....

EMENDA lP17970-0
tt CONSTITUINTE NELSON WEDEk'=IN=---------'1 ~ID~i~"ê"J

l: PLENARIO I (l]3j;yftl

SENADOR NELSON HtI)EKi:""N----------,

JUS'l'IFICAÇAO

I - •••••••

II - • • • • • • • , ressalvados os -terrenos que por

tItulo legItimo lJertencem ao dominiõ privado de outrem.

'.U~"~"""JÇ.O

Acrescente-se ao inciso :tI, do artigo 56, na sua parte
"in fine", as seguintes expressões:

Art. ~6" - •

De-se ao artigo 120 do ProJeto de Constituição, a s,!
guinte redação:

PLENARIO

Neste historico e importante momento da vida nacio 

nal, o Poder Legislativo Federal, Estadual e Municipal, precisa res
gatar suas prerrogativas e competêncii:ls, legislando sobre qualquer
materia, inc1.usive J:inanceira.

Com a competencia de legislar sobre todas as matérias
seremos, eM última análise, os responsãveis pelos acertos e erros da

política ec:onomica do governo.

HOJe, somos responsabilizados, mas não podemos legis
lar sobre matéria financeira e orçamentãria.

~t. 120 - l!: da competência do Poder Legislativo em

t.odas os seus níveis, legislar sobre qualquer matéria, inclusive f!

nanceira.

EMENDA lP17967-0
fi

EMENDA lP17966-1
fi

pP;;~;~~~

ffiicW1

EMENDA lP17963·7 '" .. --,
tJ CONSTIUINTE NELSON WCDEKIN

cryLIN1i.RIO



Assembléia Nacional Constituinte a 1883'

Não pode ser.de livre noreação do i'fresidente da República •

Ao Presidente cabe dar o direito de indicâ-lo para apre

ciação e votação na Cãmara dos Deputados.

E, nesse caso, nem será preciso mencionar na Carta Cons

titucional de que o Presidente tem a obrigação de consultar os

par~j,dos, porque com a regra proposta, ele terá necessariamente

que fazê-lo~

EMENDA lP17974-2 ,..,,==-------.J r.r···P"-DC-JtU CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA . L _

~----.---_--_--,.u.'JyITlr"'&Çl0

EMENDA }.IODIFICATlVA

DISPOSITIVO EMENDADO ATtJ.gO 141

o artigo 141 do PROJETO DE CO'lSTITUIÇÃO, passa a
ter a seguinte redação

EMENDA lP17978-S '""·,==-------.1. m::po'c"""---,tJ CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA .'~ -l

fJ PLENARlO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 179, inciso XVII

TITUICIl0, passa ter a ~e~~~*~~ ~~~~ça:o~O Art. 179 tio PROJETO DE COH~

l\rt. 119 - ••••••••••••••••" .
XVII - solicitar ao Presidente da República a

declaração de Guerra, a decretação de Intervenção reperal, do Estado
de defesa Ou 8 do Es.tado de sítio.

E"lENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO E\IENDADO' .\rt1g0 17

No regime parlamentarista é normal que o Primeiro Minis
tro tenha conhecimento mais imediato dos fatos e da sua gravidade:"
Assim, a sugestão é de que possa ele solicitar ao Presidente da Repú
blicB aecaereçae de üuer r a , A outra a1t.eraçãc , meramente redacionar;
~;~aS~g~~~:ar a !mpresslJo de cumulatividade que a conjunção "e" se!!!.

Alinea "1", do ãncase lY, do ar"t1go 1;

Supnma-se do PROJETO DE CO~STITUIÇ);O.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP17979·3
~1ITUINTE PAULO ROBt~;~ CUNHA

ENENDA l-IODIFICATIVA

DISPOSITIVO ENENDAPO, Artlgo 145

o !rtigo 145 do PROJETO DE CONSTITUIÇÁO. passa a
ter a segumce redaçãc :

'.KTO/'UI""!i~.O ___,

Sendo a Ccrrtab Ll adade a CJ.êncl.a que cu rda da ges
tão financeg·a e patn:mon1.al de qualquer ent rdadc públl.ca ou PT1V!:
da, a fl.scall.zaçâo quer f1nanceira, orçllmentárl.a ou patrl.mOnl.a1,lm
prescinde da auda cor i.a espec I'Fxca , de CUJa áTea depende o Poder
ra.sce raaaacr , para apur-ar- com certeza a asençãc a verdade mater-i.a t
dos fatos e atos pr-a t acadcs e reg.tseredcs 'ro t mea ramen te pela adrn
m.sursçâc púbhca. no tocante ã receJ.t~ e despesa -

Art. 141 - A Comissão loll.sta Pe rmanen t e do Ccn •
gresso Nacaonà L, por proposta de qualquer Ccng res s as te , poderá sõ
l1.citêlr ao TrJ.hunal de Contas da trmãc a reat i aeçâc de aUdI.torlã
ccntâbz I e speca f r ca , em mp.térl.a de fJ.scalJ.zaçâo f an ance ar a , orça
ment ãrae , operacaonat e patrl.mon;J..al. -

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP17975-1 '"~'----~ r.r""p"n'---'
PJ CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CU~HA _J C- _J J

Dê-se ao artigo 172 do Projeto de Constituição a seguinte

redação, suprimindo-se os artigos 172, &19, &29, ~39, §49, 173 e ~

único, 174 e § único e o inciso VII do art. 15R:

Art. 172 - Se a Câmara Federal em lO dlas, não eleger

Primeiro Ministro, na hipótese prevista no inciso li do artigo ant~

};ior, será ele nomeado livremente pelo Presidente da República.

.L.III...,COW'....,.In<Ow'.llo '

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

EMENDA lP17971·8
(!J CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN

JUSTIFICATIVA

A ~ livre nomeação do Primeiro Ministro pela escolha pesso-

al do Presidente da Republica só será cabí.vel, por esta emenda, se

f
a câmara se mostrar em três ocasiões, incapaz de aprovar um nome.

~ Por esta proposta, suprimem-se os artigos 172, "§19, §29 ,

- §39, §49, 173 e § üní.ec, 174 e § único e O inciso VII do art. 158 ,

pois não vai haver o impasse do Pais ficar sem Primeiro Hinistro ,

no caso da Câmara não proceder a escolha no prazo estabelecido.

I Precisamos garantir condições de funcionamento dos pode -

eee , repelindo a dissolução de \m\a casa legislativa ele:i.ta democrá

ticamente pela vontade do povo.

Art, 145 - Os M1nistros do Tnhunal de Contas da
Un1ão,.serão escolhidos den trr-e bras a i e rrcs natos. ma ro res de (trl.n
ee je cãnccj anos. de aLabada a dcne adade moral e nc tdr-aca ccnhecmeii'
"t~s cgntãbe1S, Jurídl.cos, econômicos, financcl.ros ou de adnanas r rji
çao publl.ca, cbedecadas as segumeee cond1ções· -

JUSTIfICATI\A

_ Trata-$e de ~Iatérl.a Ordl.nâT1.a que regut.enene a o e
xerc1.c!o da at::l/idadc~slndlcal. d r r-et.amen t e hgada às nuraçêes sõ
cra rs ms i eas a refeçâc de empregc e que nao deve ser l.nflc'l.\eT
mente tratada a nível ele ConstJ.tulç;O -

JUSTIFICATIVA.

JUSTIFICATIVA

[3!õc''''':J
DAi'~ill

.~....,o,.c~,.. .ic,.u••c.'n.c

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo 160

(J PLENARIO

Trata-se de 'latêrl.a ürd m âr-aa que regutanen ea (I e
xe r c fc ac da a t av adade s mdrca I , d i r-e t arten t a La gada às mu.tações sõ
CJ.aJ.S ínsltas ã r e Laçjio de emprego e que nâc deve ser lnflc"<ne!
mente t.r atada a nível de ConstLtUl.Ç5.o

"""'""..,ó,,·,====~~
Supnma-se do PROJETO DE CO\'STITUIÇ~O

E~IENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO a.1E~DADO Artigo 17

Alínea "J", do anc i sc IV. do aTt:1go 1";'.

EMENDA lP17981-S
(!lCONSTITUINTE PAULO RiJBERTÕ....éuNHA

EMENDA lP17980-7 "~'-==------'I.1<1 -·"."D"O --,l:J CoNSTITUINTE PAULO ROBI:RTO CU\IIA . C -.J

DISPOSITIVO E~lrND-\DO ArtLgo 151

JUSTIFIC~TI\·A.

o ar-t rgc 151 do PROJETO DE CO\STITUICÃO, pa,!
sa ter a seguan te redação .

Art. 151 - O Pres1dente da Repúbl1ca é o
Chefe de Estado e o Comandante Supremo das Forças Amadas. tendo
como pr-anexpaj, ob j e m vo ga ean t i r a un1.dade. a J.ndcpendêncla e o
ll.vre funcl.onamento das Instl. tU1.ções \aclona lS.

EMENDA MODIFICATIVA

A sugestão ê de carlÍ"ter apcrfel.çoador do texto. em
v1sta de sua Ób\l.a fmahcIade. \ao ê nró(Jr:o falar-se de "e,,<en:íclo"
das InstJ.tul.çÓCS \acíonals. Exercem-sê cI.lr~ltoS. plerrogat1\.I::-. In I
culdªdcs. opções. As Inst1tUlçÕeS NaCl.Onals.... uma vez: deflnldas nã
Constl.tulÇào e nas- LC1S, devem FU";CIO\.r\R,

Sendo o Tribunal de Contas da. Unl.ão o Orgão en
carregado de aprecaer as contas dos admJ.nistradores da coisa públI"
c~, p r-ancdpa Imerrt e a ap Lacaçàc dos recursos canaLa aados aos cofres
pübracus , que ad\'ém dos conur-Ibum tes ou de empTéstl.mos con t i a I
dos, que da reta ou md r re tanence toda a socl.edade br-as i Ie rr-a tor
na-se devedora, é por demaa s Justo 'que essa mesma sccaedade tenhã
assento no co Legaadc mar c r- an cumb r dc de al}all.s~r elou aprova!; as
contas dos 'respcnsave i s por bens ou danhe Lr-c publicas, ata-aves de
seus dave r so s segmentos c r-gan a aado s ,

Para eeneo , a particl.pação de prOfl.SS10nal.S da
c~ntablbdade nessa Col!::n~a Corte de_Contas ~ de Eundanen tal ampor
!ancJ.a de vez que a t ená t Ica das mate r ras a11 exammadas _ Contas
;a~s~s$êncl.a de suas atrl.bul.ções espec Irrcas e pr'er-r-oga t rvas l~

EMENDA lP17976-9
[J CONSlITUINTE PAULO RODI:RTO~· CUNHA

JUSTIFICAÇÃO

fo.

Parágrafo ( ) - Com os Estados onde comprovadamente se -
-~am desrespeitados os direitos nuaeecs , com ofensa ao principio da

não discriminação racial, ou que haJam sido condenados pela Assemblêi

das Nações Unidas, por essa pratica, o Brasil não manterá relações d!
plomáticas_

r.r f ••TO/'UOll"~&~.O

o Artigo 99 em seu inciso II estabelece o sagrado e universa

direito da intocabil1daete dos direJ.tos humanos.

Necessário se torna portanto, que se estabeleça preceito con

titucionlll imped1ndo que o BrasJ.l mantenha relaçoes com estados onde

sejam desrespeitados os aireitos humanos.
A proteção aos direitos fundamentais dO individuo inclui o

da não discriminação por motivo de raça.

O Estado brasileiro é signatário da carta da ONU, bem como I

da carta da Organizaçao dos Estados Americanos, que postolam o fim

de quaisquer formas de discriminaç;oão_ Um País como o nosso, cuJa na 

cionalidade assenta-se, basicamente, sobre as raças negras e indige 

nas, as quais são, mundo afora, as mais discriminadas, não deve tole

rar práticas diferenciadas de tratamento polltic~, social e econõmico

por parte de outros Estados. Logo, não deve estabelecer relaçoes inte

nacionais, em qualquer nlvel, com tais Estados, mormente se Já sofre
ram condenação por parte de Organismos Internacionais.

.Ora, prestigiar um Estado discriminador, no particular, se-I

rla, cremos, não respeitar os interesses do povo.

.~cd~OO/co~.. slo/cu.....'ulo ,

PLENARIO

Acresêente-se ao artigo 79 do tlt1,1lo I, o seguinte parágra -

EMENDA lP17973-4 ...,,--------1 [;] -~;:, I
f:J CO-':STITUI'l/TE p:\ULO ROBERTO cu..;n" ~ ~~__M_

frrPL;';,;;uo-- "'''.'''''.".."..'''"...,---------) fu!ôr!~f1

EMENDA lP17977-7
[:J CONSTITUINTE PAULO ROBE;;;· CUNHA

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' Artigo 158 - Inciso XXVI

O Inciso XXVI do Artigo 158 do PROJETO DE
CONSTITUIÇÃO, passa a ter a seguinte redação:

o artigo 160 do PROJETO DE CONSTITUIÇAO, pas
sa ter a seguinte redação;

Art. 180 - O'Conselho de MinIStros, integr!,
do por todos os Ministros de Estado, é convocado e pTesidido pelo
~i~~~{~od~i~~~~~~lc~~' quando...presente às suas reunHles. pelo pr!.

JUSTIf'ICATIVA

Emenda, paralela, suprimindo o artigo 181, unifica - o
ao Art. 160, dando plena razilo para a modIficação supra que enxuga
o texto.

r;r .....&<O'.CU'.,.C/IU,CO~'U.O

EME~DA MODIrIC-\TI\'A

DISPOSITIVO El'-IE'WADO Artl.go 123, mC1SO I

O l.ncJ.so I do Art 123 do PROJETO DE Co\sT!
TUIÇ}.O. passa ter a segumte redação

Art. 158 -. • •••••••••••••••
XXVI - permi til', ~om autorização do

Congresso Nal:l;'onal, que forças est.rangeir-as aliadas transit.em'
pelo território nacional, ou por .lllotl.VO de Guerra, nele perma
neçam telllporáriamente, sempre sob a supervisão de autoridade '
brasileira.

EMENDA lP17982-3 ••~. -,
PJ CONSTITUINTE PAULO ROBl:RTO CU'JH\ ) pr=;~r;0:=-J

__~r rr&~'SiilJ

ATt 123 - •••.••••••••• '
I - nos projetos CU1õl inl.cl.atl.\·a sela da

exclusJ.va competêncJ.a do PTesl.dente da Repúbl:J.ca, do PTl.\l'.l:l.1.TO )I!.
nl.stTo, oU do PreSldente do SupreMO Tnhunal ~Federal.

JUSTIFICA.TI\A

Dada a emendas propostas, 3tnhulnôo ao PTesld{'\\tc
do SupTemo Trl.bunal Federal, sugerl.das ~m ane"<o, (Hlra a lnlclat~
va das lcl.S que lhe dl.zem respel.to l esta a Justl.f:LCatlva dcsta

JUSTIF'ICACÃO

Um equivoco preside o texto do Projeto.
A soberania é exercida no momento em que se autorl.za aprese!!
ça de tropas estrangeiras no território nacional. Sem dúvida
alguma estas devem ser SUPERVISIONADAS por autoridade brasi
leira, mas não n comandadas l1 • Deve viger aí o princípio da rs
procidade não admi tiríamos que nossas tropas em terri tório. I
estrangeiro aliado fossem comandadas por autoridade local. A
supervisão é suficiente para se aquilatar a conveniência,
não, da permanência deles no território.

El'-lI:NDA l-IODIFlCATIVA

DISPOSITIVO EHE'JDADO. ArtJ.go 149 e ParágTàfo anl.co

O Art. 149 e o Parágrafo l1nlco do PROJETO DE
CONSTITUIÇÃO, terão a scguJ.nte :redação

Art. 149 ~ As noTmas estabeleCldas nesta Se
ção llphcam~se. no que couber, ã organl.Zaçâo dos Tnbun31s de CO!!
tas dos Estados e do Dl.str1to FedeTal e dos ( •••• ) ConselhoS de
Con tas dos Hunl.cíp10S. bem como' ã fJ.scalizaçâo exercl.da por esseS
órgãos.



1884 • Assembléia Nacional Constitúinte

JUSTlFICATI\A

Propõe -ac ..3 sup rgss ãc ã nençâc de r r ibuna rs de Ccn

~~~t~~~1~~~a~~tr~51~d~1~lt~~~1: ~~~~ç~~a~~~~o~~i~:~tâ~ ~~i~~~~o lnt;~dO. O paragrnfo, na redação do Pr-c j e t o , cu i da apena s tios Conselhos
de Contas MunlClpa15. Por que não tanbêm dos lrlbuno,15 de Contas

os Estados? Embora Já cx i s t am , se algum Estado novo VIer a ser
~r1ado, deve have-r norma Cons r atucronnj que lhe lmponhd um mínImo

e ordem admln1stróltlva. Isso se ccnse auc at ruvês de um bom Slstc
lll!! de controle das COntas e da atJ.vldade Go\crnat'lental A mod1flcã
~~~Ui~~~OM~dC~~~~a o texto aaas abrangen te e adequado a uma Con]:

III - A reat i aaçâc de fI.scaluação mves c rgaçõcs
mspeçêes e aUdl. tcr ra con tâbs í • orçanencãr ra Emance r re , Oper'1.CIO
nal e patTJl:lOnlaJ do Orgãos e en t adnde s da 3dmJnlSrr3ção drre re oü
and i r eta do Le gLs La tn ve , Execu t rv c e JudI.CI.:írlo rncf us i vo autar
qUI.QS, cnpresas púbhcas, scc re dades de eccncnaa rms t as e funda
ções púbhcas. -

A Aud r t or ra está t.ão \ rncu í ada ã Ccn tab r I rda dc •
que quando a p Ia br-a "AudJtorJa" aparece em qualquer t e vr c s en qUD
1J.f1catI.\·o, sub t endc c se , por eLr.p se lóglca que e cont:ílnl Essã
verdade que tem curso Lab re no quadro da r-ea Ladudc b r-as r Jc i r-a Sem
razões fundamentadas. o p ro j eto ccns t i tuc i onaã cmr t e essa j-c a Lada
de cJ.entÍfJ.ca deeerrunenrc da 4.udltorlll cont5bl1 -

11 - disponham sobre organlZação adrun i s t ra
t rva C, • ), matêr-re trI.bbtár!a, mat êr i.a o!:çamentál I.I1, scrv I.ÇOS fi!!
bjacc e pessal da adml.nJ.straçao dos rer-r.rrcr ios ,

JUSTIFICAT!\'A

A supressão da pa I abra "e .Iud i.caji'ri.o" o texto orJ.~l
nal do Proj e rc va se , Já apresentada emenda ancxa , 're t r ru r do PlCSi"
dente da Repilb Lrc a a compet.ência e xc Iu s a.va da anac i a t.rv a de loJ.s
que da sponhan sobre a c rnaru e açâc Judlc1ârl.a, at r abuando-u ao Pr=.
aadcn te do Sup r-crto Tribunnl federal. EM razão da emenda anc'ca 31 t=.
rando O art. 120 necessãrac se faz a modl.Í1cação do lnC1SO Il s!;!.
pra ca tudc ,

.ud.'alCcM'nh/JUO.cM'.ue' -,

EMENDA lP17987·4
GSTITUI'IITE P<\UIO ROBEn·;~·~------- J Lne _I

EMENDA lP17991·2
te:: COnSTITUINTE PAULO R;;:RTD CUNHA I ~~_ -o I
LJ-;:-~,,·..·"',,·,·..,,···-,·,··~------:-=J· e/3-;O't,.l'7'-,

Artigo 57 - , ••••••••••••••••••• ,

Inciso - Leglslar stlpletI.\·a-tnente sobre .Uorest.!>.
caça, pescau conser\'~ção da natureza, prot.eção aõ melO anb1ent.e I
e controle da poluJçao. •

I
I

Atualmente os estados SQ podem at.uãr Medl.ante con

i:~~~~c;~o~ ~~~ã~e~~:~~~~d ~~~a~~~t~~nv~~~~ ~ã611€C~~~~:n~e c~~J:t
reabdades reglonal.s.

Os recursos orlundos das dJ.fcrent.es tn:...as reI.! ti
vas ao melO ambiente são recollll.dos dl'retall'ente aos órgãos fede
ra1s. motivo \'leIo qual os estados se desmotlvam por uma atuaçãõ
maJ.S diniimJ.ca e ef1Cal..

F;u1a1mente, ê necessárl.o -dar ma1S autonomla as Se
cret.arl.as est.adUa1s de melO amb~ente que p'ela própria localu:;l"
ção googr5fI.~a e J.nteresses regl.onal.s. reunem condl.t;ões de pres
tal' uma maJ.ot cnlabo'ração com a União no que du respelto. aõ
me~o amb1ente. •

1:.'II:\D,3" ADITI\'A

DISPOSITIVO E}.IE.NDADO- ArtI.20, 57

Acrescent.ar ,'lio artigo Si Q seguinte 1nç1so

O parágraCo único do Artigo 117 do PROJE-
TO DE CONSTITUIÇÃO passa a ter a seguinte redação. ;

Art. 111 - 1
s úní.cc - Lef complementar disporá sobre I

alteração das.leis, sua vlgê~cia e :f'ioácia, bem como sobre a
sua codil'ieaçao e eonsolidaçao periodloas

JUSTIFICAÇÃO •

Se houver leis definindo ncr-nas " de téc_T
nãea para elaboração das Leis" como texto do Projeto declara, c
.fato maia provável é que muitos parlamentares cometerão infra _
cêee à essa lei. Defendemos o principio de que. mes-ec o não li
terato, mesmo aquele que não tem o dom da eecr-t ea es t t t oaa e e-,
legante deve ter acesso ao par-Laraent.o , sem Que corra o risco de
se ver acusado de Infrigir uma lei. Por outro lado, não é posai
vel deixar em branco, isto sim, que a lel deve estabelecer nor:
mas gerais para a sua própria vigência e eficácia. Nossa pr-opca
ta visa epeereaçcer- o texto para inserir no nível compleMentar-
à Constituição as normas gerais sobre vigênc:la e eficácia. das
Leis.

DISPOSITIVO EME~mADO. Artigo 117 _ Parágrafo (Joico

_____ u ..""""",,..

EMENDA MODIFICADA

EMENDA lP17992·1 ..... ) ~"r"'l'r'" -_'I
~STITUI':lE PAULO RO:B~ER;;:T:O:C:U:N:H"=======~. L-.J:

-:::J fTii;ôt.n·

A'rt.. 137 - A f1scali:::ação con r âb xL, EmanccLr a
orçancnt ãr ra , ope r-aca cna I e pa t r-amoni a k da Um âc será e-cercada p~
lo Congresso Nae.aona L, r-ed aan t e controle e-c'cernc , e pelos SlSt.C
mas de controle ínterno de cada Pode.r, quanto aos asnec tcs de cri
caêncaa , econuma c r dade , Lega Lr dade e Lega t amLdade , na forma UD
LeI.

SuprJ.mam~se do PROJETO DE CO':STlTUIÇXO

JUSTIflC~Tl\A

JUSTIFICA1 IV."

EHJ:NDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO E~IE'lDADO' ArtI.go 136

a) o Art 136

Sendo a Contnb aLadade uma caêncaa , é portanto um
mstruncntc ncces sêrac e apto a qualquer fJ.scallzaçào na ãrea ur
çamcnt.âr ra , Emance i ra e pat r imcmat , -

Sendo a função do T'r abuna l, de Julgar contas. to
dos os at.os por ele pratlcados ou aprecl.ados são lmpreclndívels ua
ContabI.l1clade

ENENDA NODIFICATIVA

DISPOSITIVO I:~II:~DADO .\rtJ.go 137

O art.J.go 137 do PROJETO DE CO~STITUIÇ'O. passa a
t.er a seguint.e redação

NÃO FALTA)1 LEIS ~O SE'JTIDO DE RFSPO\iSABILIZÃR AS
PESSOAS QUE SE nQu \DRDI \A \OR\l.\ PRETE"\DID'\ PELO TEXTO DO PRQ
JETO. O QUI: SE~IPRE Fr.Z FALTA I: Cl)\IPRIR AS LEIS VIGE.'{TES.

_ O texto orI.g1nal do ProJeto peca pela técnlC:a ~ão
ha obngação de se prest.ar contas sem que se SaI.b3 a qucn fa=c
10 c qucm pode eXlgí-lo. DClxar o te"(to C21:10 está ~qul\alentc ,a
estabelecer normas cn branco, sen consequencl.as praclcas Por
outro lado, estabelecer na ConstI.tu1ção. quem deva ser o credor
da pretendlda prestação de cont~s J.mpl1carJ.a em eSl:abeleCer e.:s
tenso caSUlsmo. t.otalmente l.mprOprlo em texto ConstltuCI.Ona:r:
Assim, embora apOI.cmos com ênfase o prl.ncípJ.o estabelecI.do por
essa norm1J, sugerlI'lOS a supressão deste dispoSJtl.VO na Const,!
tuação e o seu pOrmCJ10r.1ZDdo regramento em lei onhn5rl.a.-

tJ PLL':t~RIO

tJ PLt:':Á::-R~IO~===_--__• _"'_"_"__0_"_'''_''_'_,.,_"'_' --J f'lJ -.o 8.18,])

EMENDA lP17988·2 •••..,--------,1 l!!p',')'c""-'_J!!J CO~STI1 UI'iTE PAULO ROBERTO CU~H.1, .

o art180 143 do PROJETO DE CO\STITUIÇAO. pas
S8 ter 8 segUInte redação. -

JUSTIFICATIVA

EMI:NDA MODIfiCATIVA

DISPOSITlVO I:'IE~DADO, Art:Lgo 143

EMENDA folODIfICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADD Artigo 145. Incasc 11, alíneas "a" e "b"

Art. 145 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - ••••••••••••.•..............•.... " . '" ..
11 - Dol..$" terços e s co Lhr do s pelo Congresso \acío

~:15mb~iol.~:~~~~~~.d~a:~tt:a:~~d~~~r~~c~;~~l.~~~sda ni~c~:~~e5\'e~~ \ l.T
sendo "

aJ Um terço de p r'ofa s s a onaas da área ccnt âbaj,

nas prr0fJ.SSiOna1s~)n~mf~~~oq~: ~ei~~s:~~:~~~~c~~.out.ras categ2,

o inciso 11 e suas 're snec'tãvas alíneas "a" e "b"
do âr!1go 145, do ;PROJETO bE CONSTITUI~b. passam a ter a segul.nt~
r-edação

Art. 143 - As decisões do Trl.bunal de Contas
da União de que J:esult.e I.nput.ação de débHo ou mult.a terão efI.cf
cia de sent.ença e constltuI.r-se-ão em título e~ecutÍ\o. faCUltado
ao Imputado recurso ao Supremo Tnbunal Federal no prazo de 15 dI.as.

JUSTIfiCATIVA

Sendo o Tribunal de Contas da União o Orgão en
carregado de a-ire craz- as Contas dos adman r s t r-ado r-es da co a sa púhlI
c~, princ1palment~ a apf rcaçâc dos recursos cana.í aaadcs aos cofres
pub Laecs , que advem dos ccnur-abumtes ou de ~lI'prést1mos ccn t ru Idcs ,
que dl.rc~a ou 1nd1rctamente toda a socledade braSl.lcl.ra torna_se de
vedora. e por 1:lcm.us Justo que essa mesma SOCl.edade tenha asscntc nõ
colegl.a~o maJor JncumbJ.do de anall.Sar e/ou aprovar as contas dos
'respçmsaveI.s por bens ou dlnheJ.ro públlCOS. at.ravés de seus dl.ver
sos segmentos organl.Zados. -

Para tanto, :I partiCJ.flação de fJrQfJ.sslonals da
c2n t.a b I.l J.dnde nessa Col~nd:l Corte de Cont:ls <; de íund:lment"l 1mpor
~ancl.a ~e vez quc a tem:ltlCo. das matérllls ali exam.ln<:adas _ Cont 157

e a essenC1a de suo.s atrl.hul.ções especríl.cas e prerrogatl.vas ler.:us. I

A emenda cotf.plcmanta o texto ongJnal do ProJeto VJ
sando resguardar o pnncípI.o de defesa e da dut?la JUTlSdIÇão, CO!!
qUIst.as da hUmanldade consagradas em todas naçoes cl\'J.lJ.zadas. r!
zão dU"eta desta emenda.

EMENDA lP17984·0 ..,,·,=.,.,-------,1 ,.-r·P"D"C"------'(!J GO~STlTUINTE l'AULO Jl.OBERTO CU~HA _ '=---- _)

E'IE\DA MODlrIC_\TIVA
.~U..... /U"'..I./I.;;ciii"sslll

A proposta de J.nclusão do dl.SpoSltivo tO atI.vidades
necleares nest.a alínea, se deve a formulação de emenda alterando a
redação da alínea "v", do 1nC1SO "XXI!l, do Art. 54.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EME\lDADO Artigo 54. IncJ.so XXIII. Alínea "d"

AcreSCente-se ã alínea "dOI, do l.nC1SO XXIII,
do Art. S4. do PROJETO DE CONSTITU!ÇÃO.

JUSTIFICATIVA

d - ••••• e atlvldades nucleares

i
I

o parágrafo 89 do Art.. 134 do PROJETO DE CO\§. I
TITUIÇÃO, passa t.er a segul.nte redação I

Art. 134 - ••••••••••••••• • ••••••••••••••
S 89 - Se a lel. orçamentárl.a não tlver SI.d!?

votada até o mícJ.o do e~ercícJ.o correspon~ent.e. consl.deT"ar-se- • a
p'rorrogada por um e:cercícJ.o a leI. orçamentari,a rI.gent.e, rclat.1\3 as I
despesas correntes -- com a SU3 exp.ressão nonetarJ.a reaJustada. c,!
50 tenha havI.do l.nflação superI.or a S\ (cJ.ncQ pf?r cent.o) dur~nte o
exercíclo fl.ndo --o e a relat1\'a a despes~s de 1n\'es~J.lI'ent.o J3 apr!:!,
vadas nntenormente e programadas para ..~lel'l do =).ercl.cI.o fI.ndo, COCI
a respect1va ..atualI.zaçao da sua expressa0, nonetar1.8

JUSTIFlc.J.TIlA I
Não pode haver omissão. O decurso de .prazo em matérI.a

orçamcntãria é o que poderia se chamar de alta tra1çao ao mandato
receb1do nas urnas. Por lSS0 a pr01!0sta de emenda que Vlsa ~sseI;!;!.

rar e gnrant1t' que esse; processo nao !cn~a desc:abJ.~as consequcncI.as
com a falt<:l de tempo habll para nel'oCl.l'1çoes. votaçoes. etc.

DISPOSITIVO mlêVD4.DO. ArtJ.go 134, Parágrafo 89

EMENDA lP17989·1 ..... -,
II CO\51 nu I~TI: P \ULO ROBERTO CU'aI~

EMENDA MODIfICATIVA

DISPOSITIVO ENE:<IDADO Artlgo 139

São os regJ.shos contábels os dados b.íS1COS de
controle das FJ.nanças Púbhcas. Portanto, ao falar-se em audJ.tonél
ile qualquer natureZa, J.mpresclndível seJa ela também contábll sob
~~~~g:e se tornarcm J.nócuo$ os obJctl.vOS públI.cOS que nortel.a'; o

JUSTIrrCATIVA

o artI.go 139 do PROJETO DE CO'l5TITUIÇM, passa a
ter a 5egUl.nte redação.

Art. 139 - O Trlbunal de Contas. de ofícI.O ,
por detertnI.!!açâo de qualquer das Casas do Congresso 'iacI.onal, de
suas comJ.;:soes ou soll.cl.taçâo do H1nlstérI.o Publico ou das audI.t.o
rias Contabeis. f~nanceJ.ras. orçamcntárlas. operacíonal.s e pat.rr
moniaJ.s, verificada a I.legalJ.dade qualquer desDes3, ou ato suscetI'
vel de genr despesa ou vadação patrlmonla1, i3.everâ -

EMENDA lP17985·8
~~OiiõiiEii';O"CU"1A ,.[?-·..·pJ,c=:1
~ID ~....·"'~""..,,··'''~-------r tJ/};~i,J.).;.

1ule"~IT"".~le .,

EMENDA lP17986-6 .....-------- 1 [;1 ...~:;,r 0-)rr CO~STJTUI'II![ PAUlO ROBERTO CUNH\ . L-~:..-J

-- --------'1ne/. ,-.'C.~I~ --,

I:.ME'IIDA ~IODIFICAT1~

DISPOSITIVO E\IE\DADO Artigo 138. incJ.so lU

O art. 138. mcJ.so III do PROJE10 DE CO\5TITUIÇ~O
passa a ter a segulnte redação J

Art. 138 - , ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1

ElttENDA NODIFICATn'A

DISPOSITIVO E,\JE\'DADQ Art. 120, incHO II'

o l.nciso II do Art. 120 do PROJETO DE CO\STl
TUIÇÃO, passa ter a seguJnte redação

A'rt. 120 - ••••••••••••••••••••••••••••••••

1- .

~----------'".T./~~I"...1.l;1o

EMENDA folODIrICATIVA j'
DISPOSITIVO EMI:.'iDADO. ArtI.go 25, inciso I

TUIÇÃO. pam ter a 5e~::~~~:~:~~~~~~~~:.:::.~~.~~O~~~~.~~.C~~~T~
I - Pela consulta plebI.scltárl.a seMpre que

dec::r.dJ.da pela maJorl.a absoluta dos membros do Congresso 'iacI.onal

I
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JUSTIrICATI\'V·

Somos amplamente fevcrâve i s ao ans r i tu tc do p Icb r s
Cllo.~Entretanto, dada as dmensôes re r-r r to r i a i s do nrus i i , a reã
l~zaçao de plebs;!I.to e e>.t!cmamente onerosa. demorada c d1fíC1l.-

Dal. Tcstr1ngl.-lo a casos de maa c r-aa absoluta do Con
g!esso Nac ronn j , quando. certamente. serão assuntos de tal ampc]"
tnnc rn que mesmo caro, ~emorado e dJ.fíC1l de ser r-ea La zadn , o pIe
b1SC1to se j us t a f i ca , Da1 a emenda -

EMENDA lP17999-8 ....,---------] f -'p'o"c'" I[JCONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA .-.-J

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Artigo 158, Inciso XVII

EMENDA lP18004·0
!:J CONSTITUINTE PAULO ROBERTO· CU'iH.\

tJ PLENÁRIO

i'J
EMENDA. SUPRESSI\.\

DISPOSITIVO E\IE.\DADO Artlgo 17

Suprima -se do PROJETO OE CONSTlTUIÇJ:\O

a) o inciso XVII da Art. 156

supr rna-se do PROJETO DE CO\STITUIÇÃO

Alínea "b", do me r se 1\' do A'rtlgO 17

JUSTIFICATIVA,
JUSTIF"!CATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Item VII do art. 17

Em razão de emenda fundindo o ínciso XIV e o XVI!, com
nova redação proposta ao primeiro. visando simplificação e enxuga
mento do texto conat.âtuclonal -

JUSTIFICATIVA:

Toda a mat êr.í.e tratada nesse item e. s en
dúvida de Ie í ordinária.

A norma ccnst Ituctcnef deve ser precisa

e simples. não comportando d etejnenentce ,
A chamada visibllidad e e a cor reg edoria

social agridem em s eqr eccs de estado, estratégias de empresas
de interesse nacional, como a Petrobras e a Nucleorás, :::010 
cando em nãcs de pessoas nem sempre haoilitadas poderes dos /
quais não seoerüo utilizar.
E - Esse tipo de visioiHrlade é trnaceae-it.e '
contrário a05 interesses do Pais e não se afina com a traoi 
çêo do povo brasileiro.•

, ...." •• ""'..;10

EME'JDA \IODIFICATIVA

DISPOSITIVO E\IE'JDADO ArtJ.go 158. 1nCl.SO XIV

o mcasc XIV do Art. 158 do PROJETO DE CO\.§.
TITUIÇ1i.O, passa ter a eegumte redação

Art. 158 - •••••••••••••••••••••••••••••

clarar Guerra. autor:Lz~~~,-o~~c~~t~~s~ ~~b~i~~:;~~ ~~~~~~~ O~c~%
t-ada no m tervatc das sessões Jeg rs Iatavas , "ad-referendum" dõ
Congresso vecacnat ,

JUSTIFICATIVA

-----,
Ef'.IENDA MODIFIC.4.TIVA

DISPOSITIVO EME'lDAOO. Aj Inea "a" do :lnC1S0 IV do Art:lgo I"

A alínea .i a " do ~nCl.SO IV, do ar-t i gc 17 do PROJETO
DE CONSTITUIÇÃO, passa a ter a segu m te redação

Art.17- ••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••
IV - .

a) - ~ Lavre a as sccaaçãc prof1ss~onal ou smdacal ,
a Le i, ordmãrra d1.sporâ sobre a organl:ação:. a andepeqdênc ra adn!.
nas t ra tava , a forma de cus te ao-e . assegurara a ccnpe tcnc i a de r~
presentação na função delegada do poder púb1J.co e nas convenções
cotemvas de t rabathc

JUSTlfICATI\'o\

JUSTIFICATIVA:

Art1go 17, tncasc I I, AI Inea "c" --1
Acrescente-se a alínea "e", do 1.nC1S0 Ih do

17. do PROJETO DE CO~SrITUIçrlO. o segumte

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO E~IE~DADO

Art.

JUSTIF'ICATIVA

Tal comO constava na proposição da ccní ssãc , a Entrd!,
de Sindica;L pode promover reclamações individuais ou cole~ivas em
nome de seus associados, o que não teria cabimento sem previa a~
torização dos interesses.

EMENDA MODIrrCATIVA ~

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 17, .ítem]..H. ef Inea e

Dê-se a seguinte redação à aHnea ci tada s

.!~,11'~_ A entidade sindical coderã atuar como
substituto processual da categoria para defesa de seus interesses
coletivos, desde que previamente autorizada pelos interessados. II

A emenda ora proposta v i sa assegurar o Livre d í re r
to de s mdacat reaçâo , o da.re i tc de represen raçãc cfas s as tn , a 1nd!
pendênc13 s Indacaj , e os saeaos de sua wanut.ençac ,

A aprovação do 'tevto eroposto no ETO)eto. OTa eme~

dado, revar ra as errt adade s s mdrca r s a puf ve r r aação , tcrnandc-us
frâge~s e vufne rãve rs i.i. J.nfluênc1a de õr~ãos d as t a nc r a do s do seu
rear ObJCt1VO, trazendo. como ccnsequênciu , o dcsvrr tuamcn tc do mo
vamen tc s mô i caj, para uma tomada de pcsaçêes J-ndcsc)á\ t::1S ao PaíS'
C ã classe por ele representada. carucuer i aadc-se , por outro lado
um ver-da de i.r-c retrocesso na prát1ca s rndrcaã ,

",- ,u~,.U",,,••;h _

==- P~••••,.,CO.... ';:O/.U.;o.'.. Io

~NARIO

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Artlgo 17

Alínea "d" 1 do .mcasc IV. do Art~go 17

JUSTIFICATI\A

EMENDA lP18002-3
l:J CONSTITUINTE PAULO ROBERrÕ CUNHA

tJ PLENÁRIO

A sugestão. aLrada ã emcnda sup res s rva do lnC1SO
XVII anexa, vi.sa , exugandc o texto Const1.tuc10nal. fund i r o 1nC1
50 XIV e XVII em um 50, para melhor compreensão.

Suprima-se do PROJETO DE CO~STITUIÇXO

Trata-se de NatêrJ.a ürdanâr-aa que regulamenta o e
xercfca,o da a r rvr dade s mdaca'l , da re t.amen t.e hgada às mutações sõ
caaas Ins r tas ã relação de emprcgo e que não deve ser ~nflc:<"J.\eT
mente tratada a nfvc í de Const~tu~ção. -

r.r ,uTo,.uu"'.a;io

Alínea "h", do tncaso IV. do Artlgo 17

Supnma-se do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

EMENDA SUERESSIVA

DISPOSITIVO E.\IE~DADO· Arugo 17

",---------__ 'UTollUSl"!C.~io- ____,

EMENDA lP18001·5
f CONSTITU"TE NULO ROBERTO CU~!IA

('J PLENÁRIO

Toda a matéria tratada nesse it611 é,
dúvida. oe lei ordinária

A norma constitucional deve ser precisa'
e simpl es , não ccnacr tancc detalham ent.cs •

A chamada visibilidade e a corregedoria'
social agriden segredos de estado, estratégias de empresas de
interesse nacãcnaí , como a PetroDrás e NucleDrás, colocando em
mães de pessoas: nem sempre habilitadas poderes dos quais não'
saceerüc utll Lzar ,

Esse tipo de visi.dlldade é f r ancam e-rt e /
contrário aos interesseS do Pais e não se afina com a tradição
do povo brasil erro'.

o parágrafo 112 do Artigo 172 do PROJETO
DE CONSTITUIÇÃO, passa at.er- a seguinte redação: -

EMENDA MODIFICAtIVA

EI~ENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENOADO' Item VI (la Art. 17

JUSTIFICAÇÃO

Art. 172 - •••••••••••••••••••••••••
5 112 - A competência para dissolver

a Câmara dos Deputados não poderá ser utilizada pelo Preside.!!
te da República nos últimos seis meses do seu mandato. -rc pri

_meiro e no úttilllo semestre da legislatura em_curso, ~u -;c!u~.2:
te .3-- ~gencia de Estado de Guerra, de deresa ou de sl.tio, an-. ,
tes do 32 voto de deaecnf'Lança,

DISPOSITIVO EMENDADO Artigo 172 - Parágrafo lIg

supr.rma-se o item VI do art. 17

EMENDA lP17997-1
I!J CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

l:J PLENÁRIO

I ~ .J) Estado de Guerra é, dentre os seus !!.
nálogos, o mais grave e também deve ser impeditivo da dissol~

câe da Câmara dos Deputados.
Da! a emenda proposta.

JUSTIFICATIVA c - •••• e das cooperat1\'as

•••N.l.... ,c.N,"l.I••• <.N,.do _

EMENDA 1P17998·0
l:J CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CUNHA

f'J PLENÁRIO

",--- TU.OUUIl""'.tÇh ---,

EMtNDA. MODIFICA.TIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 165.

o Artigo 165 do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO,
passa a ter a seguinte redação·

Art. 165 - Compete ao Presidente da Re 
pública nomear o Primeiro-Ministro e, por indicação deste, os
demais integrantes do Conselho de Ministros, consultados os de
putados federais, que compõem a bancada ou bancadas \;)âjoritá :
rias, por intermédio dos respect:1vos partidos pol!Ucos.

.. Trata-se de Natér13 ürdmãr ra que regulamenta o e
xerclc:o da at,:\'"ldade _s1nd1cal. d1.l'etamente hgada às mutações sõ
caaas msatas a rslaçao de emprego ~ que não deve ser lnfle~i\eT
mente tratada a nIve I de ccns t.rcuaçãc , -

EMENDA lP18003-r
l: CONSTITU1'lTE PAULO ROBERTO CU\HJ.

['J PLE~ÁRIO
r.r 'u'O,.u..", ... ;ÕO

flolENDA SUPRESSIV-\

DISPOSITIVO ENE':DADO Arhgo 17.

Supnma-se do PROJETO DE CONTITUIÇÁO

Alínea "c". do 1nciso IV. do Art:lgo 17

JUSTIFICATIVA

Consoante redação do pa.rágrafo 2~. do ar e 304, fi
ccu eatabej.ec rda nonna constltuc10nal de não },ntenenção do Estadõ
nas scc redude s coopernt1vas. e 1StO 1mpõe, que na Declaração dos
DU'e1tos Colet1vos. fJ.gu~ aquela nol'ma.

Adem31s, as cooperatl\'aS bras1lc1ras. hl.stoncamcnte.
sempre sofreram demas1ada 1nterferênc1a e controle do I:stado e es
tão a eXlg1.T 1J.berdade de const1tulÇão. l1\re :ldmm1s'trnção c aut2:
controle.

EMENDA lP18008·2
}!J CONSTITUI'JTE PAuto ROBER~~~'CU'lH-\
r.r_---, ...d ...I.ONlI.l.,'....CON' •• .lo -,

EME~DA ADITIVA

DISPOSITIVO Ef'.fE~DADO. Art1go 17, Inc~so II, Alínea "b"

•
JUSTIFICAÇÃO

a sugestão ordena o texto de modo
compreensivel, lIlenos truncado e mantém a essência

mais

JUSTIFICATIVo\.

Trata-se de Matél'la Ord:lnál'la que regulamenta o e
xercíc10 da atlv:ldade s1ndical. dnetamente llgada às mutações sõ
CJ.41S ínsltas ã relação de emprego e que não deve ser :lnfle:uvcT
mente tratada a nível de Const1tu~ção -

Acrescente-se a alínea "b". do J.nciso 11, do
Art. 17, do PROJETO DE CO~STITUIÇÃO'

b - ••••• e de cooperatlvas.
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.ruSTIFICATIt J" JUSTIFICAÇÃO. Just!nCA.çto~

trata_se de matéria ordinária que regulamen_

ta os diversos direitos ces trabalhadores, na sua relação em _

pregadcia. que: não poderão ser inflex:1velmepte. tratada à 01
vel de Constituição.

'rt'at.a-se. de ';l\.ateria Qt'di:oÂria que t"'!!Bula\!'Len..

ta os diversos dí.rea tce dos trabalhadores. na sua relação em 

pregatlcia, que não poderão ser anraexdvetaenee , tratada à pl

vef de Constituição.

EMENDA lP18009·1
~TlTUJNTE PAULO ROBERTO cu"" :J E-riic"-:J
r-renãTiO-- .~'..u.."I"~...Ut../ ....'.'~•••..,__•------j rrm;i;g?J

EMEt-.DA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO E'1E~DADO Al"t1g0 13, mcasc XVIII

El'iIENDA lP18017-1
,iJ CON$TITU!UTS PAULO ROBeRTO cr!lmA ) fl--;~~';~-:J

pr PLElIÁRIO .".. _"'".... "<o...,,..~------j f:l&!ôm

EMt;UDA SUPRESSIVA

E~IENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EHENDAOO. Art. 16
DISPQSlTl.'lO EMENDADO· ~RTIGa 13

Supnmam..se do Prcj e to de Const1tulção

o Captlt do a s-r, 16

§ :1'" do art. 16

S 29 do art. 16

XVIII - Gozo de trr-ant a dus de fér:tas anuars , rem,!!.
ne radas ,

JUSTIFIC.\TIY.\

SUpri~a-se do Projeto de Copse.i.tuiçào.

o inciso ttIXtt 0.0 J\rtigo 13.

J115TIFlcpt;;ta - Trata-se de marérJ:J orernârm, que regulamenta

os drve rs oa dlrcl'tos dos trnbalh,ldorcs. na sua

ro!!'laçio empteg.'2tít:".1<1 e e-cercfeac do trabalho.

e que não deve ser lnne"i\'~lmente t rat ada
nível de ConStitulÇão

.- .\U.l.IO/CO~'stl.o/l"'OO.,tl&O _

..""...""..,',,------------,

AnalJ.sando sem profundIdarle. ?~lnc:].pa]mente sem
ccnhecamentc de causa o texto anter rc'r do PrOjeto de Const.1.t.\ll.'iâQ,
haver-à a tenrlênc;l,a ôe en rendê-La benefica ao t"r3balhzdor. Porem.
não e. po'rquanco ngnIf:Lcarâ eIe\ação de !;alános !Hq) que por
certo c.orTespondc-rií a algo em torno de -;- e 8'1. ao mes ,

HOJe. ex r s t e grande parte do 'trabalhador que busca
transformar suas férlas em abono pecunJ.ãn.o. temos que adequar o
dlSpOSl.t1.VO das fé"nas de encontro ã real:ldadc sccraã e eccnônuca
do País

EMENDA. SUPRESSn.\

DISPosITIVO lDJS',lDADO. Ardgo 13

JUSTIFICACÃO'

Trata-se de mat~ria ordiniria coe regulal:'.en-

ta os diversos direitos dos trabalhadores. na sua relação em - •

pregatícia. que não J:loderão ser inflexIvelmente I tratada à nI-

ver de Constituição.

~=R=I=O=======:::========~~===~
EMeNDA SUPRE$SIVA

Sup:Cl.ma-se do PROJETO DE CO\'Sl"ITUIÇÃO
EMENDA SUPRESSIVA

a) Inciso XV do art. 15
D~pO!'ITno EMtNDADtI: ARTIGO '3

DISPOSITIVO EMENDADO: ANTIGO 13
SU1)rima..se do Proje.t0 d.: cotlstitu!ção:

JUSTIFIC4.TIYA

Suprima-se do Projeto de Con.stltuição:

a 1nclso "XXX" do Art~go 1)

JUSTIf'ICAC4.0:

Trata-se de Il'atéria or:H'lâ"ia que r-egu Laeien-,

ta os diversos direitos dos trabalhadores, 'la sua r-eaacâc em _

presatieia, que Rira poderão ser ..lnfledveltnel'lte, tratada à ní_

vel de Constituição.

Trata-se de 'latena ürdmãraa ,

Constdere-se ainda, que é 1nadmLssível que. num
País que demonstrou ser car-ente de produção (vxde e-scassez do
Plano Cruzado). busque-se a d rmanu a çjio da carga horárLa de t rn
balho. E-:emplos como a ccreaa tio Sul e Japiío. estão a mdacar- :
que o trabalho. longe de pena.Lí.aa.t- Q trabalhador. pode propz.
cãar aunentc de r.iqueae e, conseqcencenent.e , Melhor dlstr:tbul
çêo ã socaedade , de eüjos componentes. em grande aaz cr-z e , saõ
trabalhadores.

Ass:lllt a C3T'ga horâr-aa reduz rda opera contra o
trabalho.dol'. ~ necessãr-ae nrcduz r r Outro especto é que. de na
ela adlantar3 o. dLmmlJlç50 êla carga horãna do t r-abu Ihadc r , t:;:omõ
prevê o Prl)]cto de ConstHu:lção. se os safêr-rcs e as suas cl)ndl,
ções soe i a as não lhe permr ra rert gozo das horas de Laae r , >Jãt;> s,!!.
l'â por aí qu~ se farli a melhor d1stnbu:lção da renda nacaonat cu
muLt rp Lacaçào da oportunLdade ao tr>tbalhador.

o !Qc!so "VI" do Artigo 13.

JUSrlfICAclio, •

Trata-se de matéria ordinária que regula:::len

ta os àiversos dire1to$ dos tratról.lhadores. na sua relaçãtl ee 

pregàtic:ia, que não poderão ser .1nflex!1felment;e. tratada à ni ...

vel de copstJ.tuição.

." ••••"'/~.~,.. IOI1".<O~I1,>.q, _

----,
C rLEN."'ÁR"'I"'O ~-----'
r.r Tu.Of.Qn"'••~IO-------'-'---___,

EMENDA lP18019-8 r;r:....'.....--.,
(!l' CONSTITUINTE 'pAULO Roa~;;o CUNHA' J l.fE-C _-I

..·..~"'"' ..,....·..·,,·,·------,r r#!08:&

EME'NDIl SUPR;:SStlll\ EMENDA SUPRESSIVA EMENDA StJPRESSÍVA

DISPOSITIVO EMENDADO· ARTIGO 13 DISPOSItIVO EMElUJADO: ARTrGO 13 DIS?OSrrlVO EM\!.NDl\.DO: ARTIGO \3

suprima-se do ProJeto de Consti tUição.
Suprima-ae do Projeto de Constit;:uição:

Suprima-se de Projeto de CQpstituição~

o inciso "XXVIrr" do Artigo T3.
o inciso "XIV" do Artigo 13.

o inciso "II" do Artigo 13.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Art:t:go n, aHnea "0:', do mcâsc 1.

Sup'S'i1l\a-se do PROJETO DE CO~STnUlçÃO:

Alfnea "a". do ãncasc I. do Art. 13.

Trata-se de matéria ordinária que regtHal7len_

ta os diversos direitos dos trabalhadores, na sua relação em 

pregadcia,. que não pOderão- aer- tnflexhellllente. tratada, à ni_

vel de constitU1r,:-ão.

EMENDA lP1802o-1
~ CONS-TITUHtTE PAULO ROS'ÇRTO CU-':HA

t: PLEN)r.RIO

EHEND}\ SUFRESSI'lA

Trata-se de. \IIatél"ho~ que regulallll:ln

ta os d!vet"'sos dLre!e.os dos trabalhildores,. na sua relação ~II1 

l'regatlcla, que não poderão ser ln!'1exlvelClente, tratada à nI

vel de Consti tulção.

.rus'!IrrCAç[Q:

EMENDA lP18016-3
[J COllS!l1:Ullfta ~p..U1..0 AoBtaTO CUNHA = }l:-;~.;e:J

f3 PLENÁRIO .u...." .....'''.~"...~---=:=J·f':;ã;OM"iJ

:
::

JUSTIFICAdo:

EMEnDA 5UPRESSIV~

Trata-se de matéria. ordinária que eegu Lamen.,

ta 0$ dãver-ece direitos dos trabalhadores, ria sua relação em _

presatlcda. qUe não pOderio ser inf'le)c:!vel'l1ente, tratada li nI_

vel de const~tuição.

",.---------_ ..""'"",,..,.,------------,

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13

:DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13 JUSTIFICATIVA

Suprima..se do Projeto ue Constituição.

o 1nciso nXXVI" do Artigo 13.

Sl.lp["ÍCla-se do Projeto de. Const:.üuição:

o incho "Xn do. Art1go '3.

T'rata-se de matéria para LEI ORDINÁRIA.

Por ser matéria pertinente ao Dueito Sot::ld, cons!
q,uentcIIIefJte, mutâvel e_evolut:Lva, não deve: se r cb jeto lio trato l!!.
flexível da Constl.ttJ1.çao.



Assembléia Nacional Constituinte • 1887'

....,·'''..·..'"·"'''·..''·'------1· gç;:~----o:llf'J PLENÃRIO , L,!5L!'" ~l,11

r;r--------,-----"""""""",.---------------,

.~I••• ,O/~<>"...Io'."•• O.,.UO, _

'Iuo/Jun'.'e.;I<> ,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Artlgo 13 alínea "b", do ~nClSO I
EMENDA SUPRI:SS1VA

DISPOSITIVO E~IE:-lnAOO •• Art1.go 17

EMI:'lDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO E\lE\DADO Artigo 17

suprema-se do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

Alínea "b'", do lnC1SO I. do ar-eagc 13.
Suprima-se do PROJETO DE CONSTITUIÇÁO Suprima-se do PROJETO DE CO'~TITUIÇM

Alínea "o", do 1nC1SO IV, do art age 17 Alínea "n", do Inc i.so IV, do ar-t i gc 17

JUSTIFICATIVA

Trata.-se de maténa para LEI ORDINÁRIA.

Por ser matér:La perr mence ao m re r cc Soelal, cons~

quen!emente mutâvel e !!VOlutH·a. não deve ser obj e tc do trato 1!!.
flexlvel da COnSt1tUlçao

EMENDA lP18022·8 ------'J Er'c"""~
f'J CONSTITUINTE p'ULO ROBERTO em!!!. ,LEl_ _ J

rL~ • .l.,Q'~Q.lSIIQ,.~•• DJ<I.sl. ,. ~""'--:;l

f'J PLENÁRIO 1 êrtuôf Il:t-J

JUSTIFICATI\r).

Trata-se de l-fatéria Ordlnâna que regulamenta o e
xercício da atnvadade s mdacat , dr r-et amen t e Lag ada às mutações sõ
câe a.s Ins i cas â relação de emprego e que não deve ser 1nfleuveI
mente tratada a nível de Con s t i eua çâc

EMENDA lP18026·1
f: CONSTITUINTE PAULO ROBCRTO CU\lIA I p-piic":J
~iiãriO--"'···"'''·'''''''··,,·'''~------j Qd-;;;jiy,>]

JUSTIFICATI\),

Trata-se de \faténa Ord1nána que reguj enent a o e
xerc Icac da a t rvadade s mdaca I da r e tanen re 1J.gada ãs mutações sõ
C1a1S Ins ruas ã relação de emprego c que não deve ser l.nnc"1VcI
mente tratada a nível de ccns taeuaçãc , -

EMENDA lP18030·9
f CONSTITUI~TI: PAULO ROBERT'õ"Cü\i~----~. l:J--oui:õc~-J

p...--pr.n.fíõ----"....·,,,·....,,,,,..·..,b----- - J ~/T;os; 81

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO SMENDADQ: Artigo 12, Inciso XI, alínea "1"

Suprima-se do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO:

EllENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EHENDADO Artlgo 12, ãncasc Xl

Supnma-se do Projeto de Ccns t r etu çâc

DISI?OSITIVO El-lE~DADa· . ·Art. 12. InCISO XI

Supnma-se do Prcj et;c de Cons t i turçâc

A alínea "e", do 1nC1SO XI, do art. 12

A alinea "1", do Inc. lI, do Art. 12 A alínea ':h", do InC1.50 Xl, do art. 12.

JUSTIFICAÇÃO

A mesma emenda Art. 12, inc. XI, alínea "d"

Trata-se de matéria para Lei Ordinária. Cons!

dera-se ainda que a referida alínea conflita com tr-a tedcs in 

ternacionais em vigor, alguns centenários, que, se de'lunciâdos,

provavelmente usariam retaliações comerciais com efeitos dano

sos à nossa já combalida economia.

Finalmente, dado ao exposto acima, esta ali 

nea está ineoerente com o art. 395 e seus respectivos parágra

fos te , 224R, assim, como, com o art. 396, do atual projeto de

Constitui~ão.

JUSTIFICAÇÃO' Trata-se de matena Dara lel ord1nâna

Considere-se, aa nda , que a re fe r-i da alínea conflJ.

ta com tratados mte rnacaonaas em va go r , at auns

ceneeoarr cs , que. se denun c'i adus , prov ave tucntc
causariam re cat rações come r c i.aa s com e fe a t os

danosos ã nossa Já ccmbn Lr da eccnoru a

Pana Imen te , dado ao e-cpcs ec aC1JIla. esta u l Inen

está mcoerem:e com o art. 395 e seus re spccr rvos
parágrafos 1 9 , 2'1' e 4'1', ass i m como com o -t r-t , 396,

do atual P'ro j et.o de ccnat i cui.câo ,

EMENDA TP18027·9
tJ CONSTITUINTE PAULO ROBERTO CU\1l'\

~~__ .U...,Q"Q."'.<>I$U.<Q."' ••O-_-_-_-_

EMENDA SUPRESSI\rA

DISPOSITIVO ENEl'.DADO . ATt. 12. Inc150 XI

JUSTIFICAc;tO Trata-se de maténa para lei c rdmâra e , ccns i de

re-se atnôa que a refenda alínea confllta com
tratados i nte rnac rcn a i s em \l~Or õ1~un<: centen,:!
racs que , se denuncr adns , p rcvsve Imeute cans a r i am

re tat rações comer cr m s com e fe r tos dancscs :i nossa

Já ccnbut rdc CCOllOmJ.a.

Pmarnente , dado ao exposto nc rma , esta alínea
está ancoe rcnt e com o art. 395 e seus r cspcc t i vcs

parágrafos 19, 29 e 49, assim corno. COm o nr-r

396, do atual Projeto de rcns r a eurçâc,

PLENARIO

Dê-se a segui.nte redação ao parágrafo único do artigo 284
do projeto de Constituição da ccmr saão de SistematizaçtJ:o: •

Parágrafo Cn1co: As disponibilidades de caixa da UlJião e

das entidades sob seu controle serão depositadas em uma üní.ce in,2,

tituiçl!o financeira oficial federal. As dos Estados, do Distrito
f"ederaI e dos Municípios, bem como dos 6rgtJ:os, ent teraees e empr.!:,

sas por eles controladas, em instituições financeiras oficiais.

suprama-se do Prcj e tc de ccns t i turção JUSTIFICATIVA

de

Constituinte FRANCISCO ROSSI

'UTOh""""''''=i
o
, -,

PRO'JETO DE CONSTITUIcnOEMENOA ADITIVA AO

PlENARIQ

"fica extinto o pagam~nto de subs ídí os e de demais benefIcios dos

ex-pres í dentes da República, ex ..Governadores de Estado e dll eX-Pr.!:,

fei tos Municipais, obtidos em Funç ãu do exerc:Icio do cargo, cujo
tempo de exercicio será considerado apenas como contagém para efe!
to de aposentadoria, nos termos desta Constituiçllo."

ncrescente-ae ao artigo 4)2:

It ••• cujo tempo de exercfc ío será considerado apenas como contagem
para eref tc de aposentadoria, nos termos desta constituiçllo

Assim passará a ter a seguinte redeçae-

A trní ão displle de instituições financeiras pare a execu;
çãc da polItica eccnõmrca do Governo. Como forma de maximizar a

utili:zaçl!o dos recursos públic:os é de fundamental importãncia que

tais recursos, gerados e geridos, por crçaru aeções do governo,s.!:,

jam depcs í tadcs nas instituições financeiras da União, de manei

ra a formar um volume maior de recursos disponiveis para aplica
çües prioritárias, que induzam o desenvolvimento econômico e so

cial, criando empregos e empreendimentos produtivos.

E uma medida que, antes de tuda, permitê melhor e mais r!
cional ut.Ll Lzaçãu dos recursos públicos em prol da sociedade

Consti tuinte ERANCISCO ROSSI
EMENDA lP18032·5

D[SPOSlTIVO ENENDADO : Art. 12, Incase XI

Supn.ma-se do Projete de COn§"t1.tlllção

A alínea "f". do Inciso XI, do art. 12

EME~DA SUPRESSIVA

JUSTIFIC<\C}l.O TTata-se dc maténa para le1 c r d i nâm a ,

ccnsade re -se . arnda , que a refenda alínea ccnrf i c

com tratados rnre rnuc ionaa s em vago r-. alguns cen te

nâracs , que, se denunc radcs , prov ave Ine n re caus arr

am ret.at ãeçêes ccme rcrara con e Ie r tos dancscs ã
nossa Já combal1da econonn a ,

Finalmente, dado ao e xpo s t o ac rma , esta aj Ine-r es t

ancoe re n te com O ar t 395 c seus pa rjig r-i Fcs 1'1'. 2'1'

e 4 9 , as s im como com o art. 396, do atual ProJcto
de ConstltUlção. /,-"

A alínea "g", do rncxsc XI. do art. 12

• A greve é recurso extraordinario e não petição inicial
A negociação coletiva é obrigatória e tem de preceder a pataI.!
zação, embora continue, cepo í s , nur ant.e el<l

aeeenbe ce-se o direito de greve, mas somente poderá ser
exercido epõs fracassada a negociação coletiva

Não pode ser admitida nas atividades essenciais e
interesse para a segurança nacional.

DISPOSITIVO E\IE~DADO ArtIgo 17

EMENDA SUBSlllUTI\lA

DISPOSITIVO EMENDADO Artigo 17. ítE:m V alínea b

Dê-se à alínea b do ítem V do Art 17 do
PROJETO DE CONSTITUIÇfm, a seguinte redação

"E reconhecido o direito de greve em d=.
corrência da frustação de neqoc ração coletiva, ressalvada as !
tividades essenciais e de t.nteresse para a seguran.ça nacional •
conforme dispuzer a lei 11

EMEVDA SUPRESS1\ A

J\.tSTlFICATlVA

r.r-- n .. M...." .. "'~i<>

EMENDA 1P18024-4
1'lI..'--,c",O:..:\",ST:..:I-,-TU",ICO\-,-TE::...,:.P-,-\U",L"O-,,,,,,O,,,BE,,R:.:.TO,,-,C,,U\:;.I,,,'''~ ~] r -- ..;~~ -}
f'J PLEN~RIO --------f [Ji;;;Ni3

l

I

Supr me-se do PROJETO DE CO':STITUrçÃO

Alínea "p", do lnC1SO IV, do artIgo 17

JUSTIFICATIVA

Trata-se de l-Iatérla Ordlnárl<l que regulamenta o e
xercícl.o <1a atl.\ l.dade su\d1.cal. d1.Tetanent\i. 11gada às mut~ções sõ
ClalS ínslttls a r~13çiio de cmprego c que não UC'\'C' ser lnfle"(l\eI
mente tratada a n1\ el de Constltu1çJO.

JUSrrFICAC}.O Trata-se de !'latina para lel o rdmâr iu •

Consldere-se. alni!'t que n refendn .11ínc.1 confh.-,

ta com tratados lnternaciona1s em v1gor, alguns

centenárJ.os. que. se denuncJ.atlos. pro\a\clmentc::

causariam retnI1.ações c.ome.c1.õUS com efeitOS da

nosos ã nossa Já combnl1da economIa.
Finalmente. dado ao exposto aCima. cst.! alínc.J
está l.ncoerente com o art. 395 e seus Tespect1.vos

pard'grafos 19 , 29 e 4'1, aSSlm Como com o aTt. 396,

do atual Projeto de ConstltUlç;;O.

JUSTIFICATIVA

Sllo mpl'Jares de ex-prefeitos em todo o Brasil Que exerceram seus
mandatos e nl!o tiveram, como ainda nao têm, considerado esse tem_

po de exercício de mandato como válido para efeito de contagem de

tempo para fins de aposentadoria, o que configura grande inJusti
ça com aqueles que, quando no exercício do cargo de prefeito, de_

dicam_se em tempo integral, sem feriados ou domingos, h funç1iO ,
salvo raríssimas e não muito honrosas exceçOes

Constituinte FRANCISCO ROSSI
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~DA lP18037-6 EMENDA lP18040-6

J r=;:;;'''~ ('l Constituinte FRANCISCO ROSSI r;:;;"'~ !!J Constituinte FRANCISCO ROSSI r=;:;;'"
rs;;":;;;:;] n ......./U~...i.,.u.u..,•• iD tÇ7':hJ .uu••,c ... ,....,.~...." ..u rrwa':/e_I fl PlENARIO !!J PlENARIO

EMENDA lP18033-3
I: Constituinte FRANCISLO ROSSI

PLENARIQ

i
EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE CON5TITUIÇAD

=----------- , ,.------------,

Acrescente-se parágrafo ao artigo 284 do projeto de Con~

tituiçao da Comissl:!o de Sistematizaçao, com a seguinte recaçãoe
_Inclua-se, onde coubef o seguinte artigo, A,.W> eaf1~7iIJ

de 1.'Me J:L'

JUSTInCATIVA

Constituinte FRANCISCO ROSSI

Suprimir a alInea "b" do inciso VII do artigo 17

Art. - A legislação sobre desporto adotará as seguintes

normas e princípios:

- a educação rIsica, de matricula obrigató

ria, cons.tituirá disciplina nos horários

normais em estabelecimentos de ensino de
lR e 2Sl gráus;

II - a prática dos desportos será livre à ini

ciativa privada, garantida a autonomia das

entidades desportivas dirigentes quanto a

sua organizaç,;:jo e funcionanento internos.

III - O Poder Pübl1co destinará recursos para pr.Q.

mover e estimular o desporto, amparando a

educação física e o Esporte, além de criar

e assegurar beneficlos fiscais específi _

cos destinados a fomentar as práticas fí

sicas e desportivas, como direito de to _

dos

IV - As esco1a;particu1ares,de 12 e 22 graús ,

Faculdades e Universidades, deverão 1nve~

tir 20% de sua receita na área desportiva.

JUSTIFICATIVA

Entendemos ser o Esporte de maior irrportãncia na rormaçao rtsrce ,
moral e espiritual do ser hLJl\3/lO. Falta incentivo ao esporte emnosso País •

Acolhemos,com esta emenda. suqeatão do CND, com pequenas modifica

ções, as quais, atendidas. permitir!l.o um grande desenvolvimento do

Esporte em nossa Terra.

Consti tuinte FRANCISCO ROSSI

PlENARIO

parágrafo - As empresas e entidades direta ou indiretamen _

te controladas pela unf ão reccfberuc , obrigatoriamente, todos

seus tributos nas instituiçoes f'anance í r as oficiais redereâs ,

.JUSTIFICATIVA

A cerrtrat í aeçâc da ar recadeçãc de tributos federais nas ins

tituiçlles rfnanceares oficiais federais permitirá melhor controle

e administraçao dos recursos públicos, propiciando, assim. a otim..!

aeção da fluxo de caixa da uní.ão,

EMENDA lP18038-4 '''~r

r.r U •••J.." .......~ã.

rr;:;;"'~

fui"~7:J

PROJETO DE CONSTITDIÇJ'm

PLENARIO

........Ju o1.J.u --------i

EMENOA ADITIVA AO

Acrescentar à al!nea "b" do inciso XII do artigo 12:

ou, ainda, se estiver comprovadamente envolvido em tráfico il)teE.

nacional de drogas entorpecentes, quando a forma de ext.radrção será

estabelecida em lei. fi

Muito válida a par t Ic Ipeçãc dos movimentos sociais organizados
na Administração Pública, porém quando ressalvadas as respectivas s,!;!.

tonomlas, seja da federação, dos Estados ou Municíp.los. Da forma c.2.

mo recli"gida a alínea "b". essa participação configuraria a presença

de um poder paraleio junto aos Executivos, o que inviabilizaria qua.!

quer forma de acnrnrst reçao pública.

EMENDA 1P18034·1
~ Constituinte FRANCISCO ROSSI

Assi~ passará a ter a seguinte recação ,
Constl tuinte FRANCISCD ROSSI

"Nenhum brasileiro será extraditadó, salvo o naturallzado, se a
naturaí Izaçãc for pcst.eraor ao crime que houver motivado o pedido, ou,
ainda, se estiver comprovadamente envcfvroo em tráfico internacional

de drogas entorpecentes, quando a forma de ex t r atf Lçãn será estabel,eci

da em lei"

JUSTIFCATIVA

Essa redação permitirá um ccnbate mais eficaz ao tráfico intern,!

cional de drogas, que faz do Brasil, hoje, rota importante para esco,!

sente e distribuiçtio das mesmas, principalmente para a EuropaeEstados

Unidos.

cons c í turnt e FRANCISCO ROSSI

suprimam-se os artigos 336, 337, 4B7 e 4B8 do Projeto

de Constituiçlio.

JUSTIFICATIVA

Os artigos, C0l'10 redigidos, se aprovados levariam à ex

tinçlio entidade.. como õ SESI, SESC, SENAI e SENAC. Que ext.r acr.,

dmãrIos e relevantes serviços têem prestado ao Pa Ls , o Que se

ria um verdadeiro absurdo. Nós Que acreditamos na livre Iní c i a

tiva e nas boas obras, jamais poderemos respaldar tal pretensa~
inaceitável, sob todos os' aspectos.

PlENARio

=-~~------,..,.,,~"'...,.
DUDA ADITIVA

Acrescentem-se ao § 22 do artigo 88 do Projeto de j:onstitulç::lo

as expressões "Exceto para Policiais Militares e Barbeiros Hilitares,
q.,ais poderão ...aposentar-se após 25 anos de serv~~, Ircfusive teme averbado,

volmtaria:nente• .can vencimentos.~ vantagens integrais."

.1ISTIFICATIVA

EMENDA lP18035·0
tJ Constituinte FRANCISCO ROSSI

PlENARIQ

Constituinte FRANCISCO ROSSI
Os Policiais Ml1itares e os Bombeiros Mil1tares exercem ativi

dades perigosas, com séries r1SCOS de vida e para saúde, concorrendo a esca _

las de serviço aos sábados, domingos e feriados, emhorários alternados, além

da carga hOFárla Que supera os Iimtes das oito horas/dia, QUe reduz sua cap.!

cidade de trabalho ao longo do tempo, face ao desgaste ffarco que produz o e~

pecialissimo regime operacional das respect.Ivas Corporações.

Acrescente-se a expreaeao "de prevãdêncaa'' no inciso IX do

artigo 54 do projeto de cons t i tu.íçãc da ücmí s são de Sa s temat.Lz a-

ção ,

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP18039·2
[J Constituinte FRANCISCO ROSSI

fl

neve-r, pcrtantc, aposentar-se após 25 anos de serviço, a exe.2!.

pte do magistério (art.3n, Item V do Projeto de Constituiçao).

Comesta emenda, acolhemos suçestão do Clube dos Sub-tenentes

e sargentos da Polícia HiUtar de Silo Paulo.

JUSTIFICATIVA

PLENARIO

~ 'r
Dê-se nova redação ao artigo 356.

Art. - E assegurada aposentadoria com preventos de

valor igual à última reauneraçêo , garantido o reaju~

tamento para preservação do seu valor real, cujo re

sultado nunca será l.nferior ao número de salários m.!

nimos percebidos quándo da ccoceesac do bene r Icdc ,

O aposentado é indiscut1velmente o grande injustiça

do deste Pais. Após ter oferecido toda sua vLt.a Ladade , saúde, e~

forços durante toda uma vida, ajudando na ccns t ruçac da r Iquesa e

da economia do pais, eis que, quando deveria receber a cont rapaj;

tida just.e por tudo que ofereceu, se vê diante ee uma aposentad.Q.

ria que tem levado milhões de brasileiros ao desespero. A apose!!,

tadoria em nosso Pais tem se afigurado ao longo de todos esses

anos mais como um castigo do que como um prêmo , A defasagem da

aposentadoria é uma realidade e há que se buscar mecanismos ur 

gentes no sentxcc de resguardar os interesses dos futuros apose!!,

tados como também para corrigir as injustiças de que são vítimas

os atuara aposentados A Constituinte é a grande oportunidade p.!

ra resgatar o débito que tem i11 Naç ãn para com o aposentado.

JUSTIFICATIVA

Constituinte FRAl'CISCQ ROSSI

= u.,.J.trI.".....ã~

Art.27D -

III - renda e proventos de Qualquer natureza;

§ 12 •••••••••.••••.••••••••••••••••••

§ 2R - O imposto de renqe de Que trata o Item III só inc!

dirá sobre os prove-itos da aposentadoria nos temos do p,!

rágrafo único do Art. 356.

§ 32 _ O imposto de Que trata o item IV ••••••••••••. ~

1 - ............••.....••••.•••........ . ........••..•

11- ••• •••••••••• •• •••••••••••••••••••••• •••••• • ••

§ 4Sl - O imposto de que trata o Item V. -: •••••••••••••••

§ 5Sl _ Na cobrança •••• •••• •••••••••••••••••• • •••••••

Art.356

Parágrafo llnico - O imposto de renda sobre proventos da

apcsentadorIa s6 incidirá a partir do montante correspon

dente a vinte salários minimos

JUSnFICAC~O

Proventos os há de rrtJitas espécies. Com a mesmadesignaçllo, as mais

variadas fontes de proventos de valores os mais dispares. A aposentadoria não

é mais. em nossos dias, un mero favor. E necessário, illlJresdndivel eeseo.qoe

se poupe o aposentado a un enoobrecmento prcqressãvc e inexorável Que lhe

tisne os últimos dias da existência. Sem a indexaç:lo presa par as natureza ao

salário mínimo e sem a preservação dos quantitativos COOl o Que o aposentado

possa regulaxmente contar, gera-se em torno da velhice o desespero de QUem

gastou toda a sua maturidade em proveito da coletividade, da g~

raçao de riquezas e do engrandecimento da Pátria.

Com esta emenda. acolhemos suqest.ãc da Assoe ração
dos Industriários Aposentados e sensfcrus tas de Volta Redonda,

RJ~ pois, entenoemos , ela atende aos interesses de aposentados

a pensionistas da Previdência· de todo o País

üê-ee a seguinte redação aos artigos 270 e 356 do prE,

jeto consti tucional.

PROJETO DE CONSTITUIÇAO

PlENARIO

EMENDA SUPRESSIVA AO

A exigência de que os partidos sejam de âmbito nac:ional

conflita com o princIpio do "capu't" do artigo 30 que diz que é li

vre a cr í eçâc de partidos políticos e, ainda, inviabiliza a idéia

de que os partidos devam surgir a partir de bases. Pela redação do

inciso IV todos os partidos que surgirem no Brasil t erãc que

necessáriamente grandes.

suprimir o inciso IV do artigo 25'.

Consti tuinte FRANCISCO ROSSI

o setor de prev idência é de fundamental importância na v!

da econômica e social do País, devendo, pois ficar sujeito à fiscal!

zaçno da uní ão ••

ücnst.Ltuf nt.a FRANCISCO ROSSI Constituintll FRANCISCO ROSSI
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PLENARIO

nl~•• "'/co~,••So/"",o.,,,." _

EMENDA lP18043·1.
~ Constituinte FRANCISCO R~;~'

fl
r,r----------"...,'"""...,.,----------

üê-ee nova redaça:o a aLInea b do artigo 356 que passa a ser
o seguinte.

Art.356 •

a) •••••••

b) com vinte e cincó anos" para a mulher.

JUSnnCATIVA

E muito grande o número de el(cepcionais I em todo c

Brasil, que chega a 1dad'e adulta sem nunca ter frequentado uma' es
cola, não $6 pelas dificuldades de ordem financeira que atinge ;

quase totalidade das famílias brasileiras que Hem excepcionais em

seu seio, como também pelo quase que total desinteresse por parte

das <llJtoridades em tomar prcvreêncí.as na busca de ecaucãc para e~

se grave problema.

Constituinte FRANCISCO ROSSI'

EMENDA lP18050·3 .-------) fl-p~~;--J
fi DEPUTADO JOS~ CARLOS MARTINEZ

--------- ".-"" .. '.'"

Dê-se nova reda~ão ao Inca.se 11 do a:t"tlgo 272, do proJeto

da ccncssêc de SisteJnatl.zação.

"IZ _ transm.l.sSão "causa mort.:LS" e doação de
bens i.môveas ou d~:r:eltos a ele relatlvoS~

JUSTIFICATIVA JUSTIFIC1\TIVA

Constituinte FRANCISCO ROSSI
flffl~~'''':J

fü7~ãillJ

C.OIl\IS~

união

a unr âe

trla 1s,

art.278

do

cas Jã
previ-,

a I s,não
iç;i'o de

Não há porque trazer para a trlbutação do ),1'\po,!

to causa mortis os bens móve.1S, p01S as ações ao porti:ldor

que~o~e l.nstrumento de fle)l;lb),l1.d~de do slstema

capJ..tal1.sta _ f1.cam de fora. Quer dizer: ac se at~n:e os

titulos nomlnat1.VOs. o que é um retrocesso. A ccmí.ssee de

reforma de 1965 tem c:xcelent~ JLlst~fic<:ltiva eecnênuce das

eeaêes de não se tr1butar as ações

ssãc "bem como de segurIdade EMENDA lP18051·1
o artigo 100 do projeto EDEPurADo JOS~ CARLOS t~AaT;U~o~Z )
izaçao. •..oJ,,,'.o..'~d./IUUO"'''O

(l PLENARIO DA A " C. )
unor.un..,••ch

A

ridade social e da previdên-
cada cidadl!a, em particulal:, Suprima-se o art. 2:61, do Projeto de tonst\tut1jio oa
uma oportunidade. deixar de são de Sistematizilção, que di! cOr'lpetência r-e s r due l •1ativas a esses setores.

e. aos Estados para criar outros Impostos.

JUSTIFICATIVA

•
Numa partilha q.. todas a, a t r v l de des econõml

se encon t rem 'Ias eeeen te tributadas, j ncl u s r ve com a

são de
. .

compu I só r i os e contrlbulçõcs soei
SCD ROSSI

eep r e s ermcs

hB eic rrvc para se de l xa r o campo aberto para l ns t Ltu

novos Impostos.

Anote~se que algumas ope r-açjie s , como as ,ndus

por exemp 1o, são dJJplamente tributadas (IPI c ICMS)•

as vendas em gera I (ICI1S e contribUições) , n50 naven

JOIs. campo eue r re ir novas tribut a1jõe.s.

I r;;;'''-
Per reflexo. deve rã '" suprImido do texto o

I fÇj":J:J do Pr ej e ee , que CUida da distribUição do produto de

dação na hipótese de criação de ,MpOstO resldunl pe l

JUSTlfICATIV

Pela lmporUlncia da seçu
cia na economia brasileira e na vida de

o Congresso Nacional ntlo poderá, em nenh
acompanhar e fisca1!%ar es atividades re

Adite-se a seguinte expre
social e de previdência" ao inciso XV d

~ d; ConstituiçDo da Cômiss§o de Sistemat

PlENttRTQ

ComptltiblHzaç:lo de redaç:la.

JUSTIFICATIVA

SUP:Cif\\s-se ti. exp:cess:io "públicos" do capct. do arti_

projeto de Constltulçao da Comissao de Siste'rnatlz.!90 466 do

çl:lo~

Voltamos aprcpcr a aposentadoria da mulher aos vinte e edn
co anos parque entendemos ser medida de inteira justiça Ninguém;;
ga que a mulher exerce atividade física e considerada de cunho eco
nôní ee no âmbito do seu lar, paralelamente à atividade pJ:Ofisslo =-\
nal que exerce em espresa pI:i\lsda. O trabalho da dona_de ....casa é ex
tenuante, lamentavelmente pouco reconhecido, mas que precisa se;
levado em conta a nível de desgaste físico e mental, sendo absolu
tamente Justo que a aposentadoria da mulher ocorra aos v;'nte e cin
co anos de trabalho -

EMENDA lP18044·9
('l ConstituInte FRANCXSCO ~~';;,

PJ

EJIIENDA lP18052-0
I: DEPUTADO JOSE CARLOS MA~u;·;NEZ

CDnstl tUlnte FRANCISCO ROSSI VI - Legislar sobre criecao, rueãc , incorporação e des - J

membramento de Municíp~os.

ltl PLENAIUO OA A..t1 C

•• I ....... I.o .....io/."•• O..,U.~ _,

py~'~~OO:J

furoãiYJ

JUSTIFICATIVA

~IFICAT1VA PLENARIQ

aus~IFICATIVA

f'lfM~~'''--:J

~'~ãLB

o congresso Nac.l.ol1al, confonne estabelece a letra

"a", do item IX, do art~90 17, do proJeto.da Comissão de

S".stemat~zaçãor encaeeeçax-ee-â de ),nst1.tu1.r, medlante 1e1.

complementar r mecaru.smo de defesa do consumadcx r vxa Cõd~

c:Jo de Defesa do Consutn1,Clor.

Supr~ma-se a letra "c" do ancd.so IX, do art~90 17, do Pro

Jeto da ccnuasêc de ai.seemaeaaacãc ,

Constituinte FRANCISCO ROSSI

o Projeto no artigo 49, § 42, repete impropriedade da

Carta de 67 ao peren t í r , em detrimento da eutoncnna dos Estados
que a União legisla sobre a criação de Municipios.

E o que a emenda corrige, como se Impõe ,

EMEl'!DA lP18049·0
('l Constituinte FRANCISCO R~;;'

[:J

PLENlIRIQ

Art.478 - ••••• •••• ., ••••• ••••• •••••• • •••••••

§ 19 _ (O ATUAL PAAAGRAFO I3NICO) ~

§ 2SI _ ApUcil-se o disposto neste artigo aos PoliClais Militares

e Bombeiros Militares nas mesmas condiçtles."•

I\rt~85 _ Aplicam-se aos l='ollciais MUüares e aorceírcs Militares

o disposto nos artigos 90, 91, 93 e 94 e, no que diz respeito a epceentaoorte,

o Irctsc V do art 312 "

acrescente-se, feitas as renumerações necessárias, aoProjeto de

ConstltuiçJ:lo art.B5, e eâtere-se a reoeçãc do atual art 478, nos termos que

se seguem.

m----------- 'U10'"u."r...çõ~'- ---_ _,

Trata-se de beneficios soctaís e prevjoencjârros previstos para

os funcionários públicos civis, QUe devem ser atribuídos tambémaos Bombeiros

e Policiais Militares, por serem ~!egados do mesalO patrão - O PODER PlJBlICO.

com esta eeeoca, acolhemos sugestlkJ do Clube das 5ubtenentes

Sargentos da Policia Militar de sãoPaulo.

.constituinte nw.tIsaJ MssI

Dê-se a seguinte redaç~Q ao lncisa V da art.f.go 328 do
p:cojeto de Constl tu::t.çl\;o da ComisSf:lo de Sistemat1zaçtio:

V - A crdaçãc do Funde mantido com recursos das lnstitui ...

çDes financeiras pravecas , com o objetivo de proteger

a eccnomra popular e garantir depósitos e aplicações até
determinado valor.

JUSTIFICATIVA

Dê-se a seguinte redação ao § 40, do art 273, de;) ProJcto

de cens et ev t sãe da COllllssão de Sistematização

"§ 4~ ~ A comp e t êncLa mun l c l pa I para Instituir e çc

brar o imposto mencionado no r t en III exclUI

a dos EstadOS para tns e r ecr r e cobrar. na

mesma operação, o Imposto de que trata

Item 1II do e r e 212"

EMENDA lP18046-5
t: Constitu~nte FRANCISCO ROSSI

~ - __ P.I....,./U.. "".O/IU........II.

PlEUJ\RIO

=------------""'''...,..,....

Inclua-se,ond~uberl o seguinte artigo) v....o Úf'tf.h...ffi
TJT{ d<, r.<! h-lo li- , .

Art. _ Toda escola pública. de 19 e 2Q gráus, deverá

ter uma sala de aula destinada a alfabetiza
ça:o ou profisslonal1laç:lo de excepc.Ionais.

Com esta emenda dispõe-se que a Uni:lo nãc deve continuar as
sumindo a responsabilidade pelo ativo e passivo de instituiçUo ban:

cária ou financeira privada .Insolvente e, mel10s ,linda, pelos danas
ou prejuIzos que aquelas causem a terceiros. M

Ademais, as instituições finaceiras federais oficiais sG.o

garantidas pelo Governo federal. n:lo cabendo, portanto SUa partici_
paç:lo no referido fundo

Const.1tulnU FRANCISCO ROSSI

JUSTIFICATIVA

..fomo se encontra redl9,do o a euc t § 4° do tlrt.273 do

rroJct~, na operação de venda a varejo haverá a InCidênCia

do novo 'eM e do impos to munI c I pa I sobre a venda a va reJo

Ora. essa dupla tributação, além das contrlbt.llçÕes que Inc.,!.

dem sobre o faturamento'CFlnsoclal, funrural, PIS.lltC.), r~

presenta uma vlolcnta carga fiscal sobre o consumo de bens

AssIm, num sistema que se propôs CI eVItar a rcgress.,!.

vidade socla! da tdbutação, a proposta de lncldõncuJ dc

dois Impostos lndi retos sobre o consumo soa c.ono \lllla !lerc
5Ca e violência ê cêcnlca tributária.
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JUSTIfiCAÇÃO

•
p:r';:~~=:J

tru7'~ã[ml

Emenda modificat1va do parágrafo 39 do artigo 210,

adit1va ao parágrafo 11 do ar tagc 212 e sup r-es s ava

do parágrafo 10 do artl:.go 272.

EMENDA lP18059·7
PJ DEPUTADO JOSE: CAPLOS '''AR;~~~Z

Art. 270 .

S 39 - O aapos t;e de que trata o item V não J.ncíd::Lrá sobre

as cpcracêcs de' crédito a que se refere .3 letra "a" do a t em I do

parágrafo 11 do artigo 272.

JUSTlfICACi{O

S 10 - O disposto neste artigo não se ap Lac a aos artigo$

262, 263, aos xtcns I, lI, IV e V do a.rtigo 264 e ao artJ.go 277,

que entrarão em vigor a pat t ar da prOMulgação desta Cons t a euacâo ,

§ 29 - Facam ma'ltidos os atuais cr-ã têr-acs de rateio de d15_

tTl.bul.çio dos fundos referidos no artlgo 271. até a cn t r-ada C'1 \'"J.
gor da lei ccmpf eeenear a que se refere o artigo 280, at cm III -

§ 39' - A pa r-t a'r- da data de promulgação desta ccns t r cu i eão ,
a Ul"iEo, os Est::.:!~s, o D:.s'tr:::.tc Feder;;:.l c os :l ...nãcIpacs cd ..t arâo
as leis necessárias à epã rcacâc do Sistema Tnbutãr10 Nacrcnat ,

S 40
- As leis eda tiadas nos uqracs do pnrâgrafo anterior até

30 de junho de 1 988. entrarão em V1gor no da a 1° de Julho de 1988,
com efeito imediato.

Dê-se ao parágrafo 3~ do arugo 270 a redação abaa xo , acres cen t an

do-se o s cgu í nt;e a t cm ao parágrafo 11 do a r t i go 272 e cã munando

-ae , em ccnseqüênc ãa , o a t cm I do pàrâsrnfo 10 do ar-t a.go 212

Por dec rsâc unânamc dos Secretários de Fazenda e de Ernan

cus dos Es t ados , do Distr1.to Federal e dos Territónos, 'rcunados

nos daas 7 e 8 de agosto de 1 987, em Canela, no na c Grande do Sul,

conforme consta na Carta de Canela, fol. aprovada noção unânime Áo

sentado de se an t ccapa'r o prazo de vi.gência do novo Sas t ona T'rLbu.,

tário Nacacnat , ccntrde-nc Pr-oj c t c da ccma.s sâc de Slstenat1.zação

Por l.dent1.flCar-me inteiramente com aquela proposição e por

entender Que "3 pcmir-ia Ernancca r-a VIvida pelos Estados C't'lge que

0$ Fundos de Partlc1paçào entr en inlegral e imediatamente em va.g or

com a promulgação de nova Constituição c que a vigênc1a do neve S1S

tema Tnbut5lio í.mcãe , no eâxamc , no dia 19 de julho de 1 988", ~
teu prepcnãc a prescnt;c Emenda. -

do

F7~~;'=:J

fTUl"üã[ã7J

JU8TIFICAC'"\D

Os dí.spcs Ltavcs cuja supressão está sendo pt ope s tu estabels:,

cem vmcuãacêes ou regras sobre a entrega pelo Pede i tccccut ave de

recursos at.rabu Idos no Orçamento a outros Poderes ou a certas fun

ções estatais.

No caso das v1.nculações, somente as relativas ao Poder Judi
ciãrio e às funções cducacacne í s e culcuraas çbsorvcrâo , se aptov.!

dos os daspcsamvcs aencaonadcs , anrcxamadamcnec um terço do total

das 'recei.t.as piib Lrcas ,

neaeas aasse , no caso do § 4l? do art1go 196, a t r rbu a c sc um

percentual fixo de 5\ sobre a rcceaj;e ,do 'rescurc , sem espcc1fJ.cã
-j.a , A fixação de um parâmetro unifome para todos os Estados, com

diferentes es erucures de recea ta , gernrâ distorções, pois nem se!!!.
pr-e o custo da funç:io JudlCiár1.a guarda proporção' com a r cccaea

prÓpTl8 ou trnDsfcrida da ümdndc J'cde rada ,

Na h1pótese do ,art1.go 196, trata_se de norma som precedente

nas histórias cons tn tucacna i s , Além de se t rat e r de mat Sr-a.n que p~

de perftntnmente ser ve rcuj.ada por legislação anfrnccns t r tuc a c nn I

ou crdmãrra , não exa s t;c qualquer razão para a entrega trimestral

dos recursos, quando o fluxo de despesas dos PoJeres do I:stado ê

mensal, como mensal é o ritmo de entrada dos recursos públicos nas

t-rês esferas de "Governo.

Emenda supr-es s rva

Suprima-se: o § 49, do artigo 196, os artigos 295,. 379 e 387.

lUll/n.""u;;;a -,

r;r- .IIT.,.u11Irle&;;;a _

r.r ......,- pu....a/eeull.;;WI ... eoonu1.:l

fl PLEN~nlO d f;j - p.., tJ· ç

EMENDA lP18056·2
(!OI DEPUTADO JOSE CARLOS tlAR~u;;;EZ

EMENDA lP18057·1 .~...
I: DEPUTADO JOSE Cf\RLOS MARTllIE~Z---------'

I
de todos os Secretários de Fazenda e de sanenças dos Estados,

D1.strito Federal e dos Territõnos.
[!G~~~':J

fI?i"~o/ã7J

Emenda modlficativa do parágTtlfo 30 do art.1go 270~

add t ava ao parágrafo 11 do art.1go 272 c supress ava
do parágrafo 10 do art1.go 272.

Dê-se ao pariígrafo 3° do artigo 270 a redação abaaxo , acrescenta!!
dO-50 o seguinte a t cm ao parágrafo 11 do artigo 272 e c't rrunaudc-

-sc , em ccnscquêncaa , o 1tcm I do parâgrofo 10 do art1go 272

S 39 - O imposto de que trata o anem V não incid1rã sobre

as operações de' crédJ.to ti que se refeie a letra "a" do a tem I do

parágrafo 11 do artigo. 2,,72.

A emenda propos.ta visa apenas D adequar r-edac Lona Imen t c
disposicões conta da s nos prccea t os emendados: sem alteTar_lhcs
conteúdo. S que tendo sido prevista, no Lt.cm 1 do par.1gnfo 10,

do artigo 212 a base de cálculo do IOf nas eperacêes de crédito di

reto ao ccnsusudc r , mcva-ee elll r:t8.têria ccns t.Ltucacnat , regulando:

...se a base de câlculo ao mvês do ebj ecc da tributação. Propõcm-s,e"

assim, em substitu1.çã-o ao c1.tado item, o acréscimo de uma aj.Inea
ao item I, do .§ lI, do mesmo artigo, que trata de extensões do cam

po de incidência do aludido ãnpcs t.c es taduaj, , -

Por una questão r-cdecacnat , no artigo 270, que def1.ne a com

pct.êncaa 1.lnpOS1.t1.V3 da umãc , ao excluir-Se a dnc Ldênc i a do Impca-,

to sobre operações de créd3 to nessas t ransuçêcs , faZ-Se referênc1.8.

expressa ao daspcs í r.ívc do artigo 272,. que prevê a mcadênca.a . do
101S.

Essas proposições decorrelJ de exaustivo estudo r-ca Laz a dc pc

los sccret ãracs de Fazenda e de r incnees dos Estados, do D1.str1't-;;

Federal e dos TerrJ.'tórJ.os consubstanciado na Cartã de Canelá-a m1.Il1
enviada. '

incidl.Tã sobre operações de crédito, quando relativas a ca rcuracâe
de mercadorias e a prestações de servaccs 'reat aaadas para consumi
dor Í1nal:

Art. 270 '- ••••••••••••

5 11 - .

A1t. 272 _ •••••••••••••

EMENDA lP18054·6 m ..

t? DEPUTADO JOSE CARLOS MARTINE-Z---------'

Alt. 272 - •••••••••••••

r:r
1u

;l a / n ' ''' le'-l;;;a -,

EMENDA lP18055-4
PJ DEPUTADO JOSE CARLOS HAR;~'~~Z F!;;~'~'--:J

tJUJ~~JEJ

Emenda modlf1cativa da letra "ali do at em rr , do § 11, supre~

siva do item V, do parágrafo 12

modificatl.va do 11:em VI, do parágrafo 12, do artigo 272

Art. 272 - •••••••••

5 11 - •••••••••.•••

'11 - ••••••••••••••

S 11 - •••••.•••••••.•••

JUSTlfJCAC;'iO

r:r ~-----_-"Ut.,nlt'nc&;h i

~ 1;
Dê••e .0 arti.o 461 ...e.uinto .,oúO"o, i

, Art. 461 _ O Sistema Tribútârio de que trata esta Constitui :

.çio entrar-i em vi&or el1 19 de julho de 1 "988, vi-aorarido o atual

Sistclla Tributário atê 30 de junho do 1 988. I,

rr;;;~~'''~ ;
fW;;J;J :

f!Pt;~~''':J

CSio:;J

S lZ - __ •• , ••••••••

a) sobre operações que destinem ao exterior produtos indus

trialhados. exclusive os senrl-elaborados definidos em lc1. cO"'llle
mentar;

JUSTlfICACitO

VI - prever -casos de manutcnção e de estorno de crédl 'to. ,.~

lat.i\rali\!;nt~ a ê~110rta\'~e-::>, l'<lHl OLlt ...~ E:lotiulu I,; V<lJa o) E"'l:çl~ul, de
sçrviços e de mercadorias ~

A irnunidade n~ exportaç'ão dos produt.os l.ndllstnalizados at.
de ã preocupação básica de se estlmular ns operações con produtos
que contenh.un mnior agregnção de valores. com. vJ.stas a obter ~aior

volume de divisas.

EMENDA lP18060-1
l!J DEPUAOO JOSE CARLOS HARTI·~;~

El1enda modJ.ficativa da letra "a" do item lI, do.s lI, supre!,

siva do item V, do p,arâgrafo 12

iIlodificat1.vôl do item VI,. do parã
4grafo

12, do artigo 272

Art. 272 - •••••••••

S 11 - •••••.•.•••••

II - .

A emandn proposta visa apenas a adequar redaclonalmentc

d1.spos1ções cont1.das nos preceitos emendados: sem alterar-lhes
conteúdo 's que t.endo sJ.do prevista, no 1tem I do par:igla(o 10,

do art1go 27Z a base de cálculo do 101 nas opern:ções de crêd1.to di

reto ao consum1.dor, inova_se em lJatér1a const1tuc1.onal, regulando

_se a base de cálculo ao 1uvés do obJ eto da tributação. Propõem-s.fl,

assim. em substl.tu1ção ao c1tado item. o acréscimo de uma alínea

ao l.tem I, do S lI, do Mesmo artigo, quo trato: de extensões do ca.!!!,

po de 1ncidênc1.a do aludldo l.m'posto estaduaL

Por uma questão rcdacional, no lIrtJ.go 270, que deflne a co!!!,

petência impos1.t1va db Unlão, ao e:\clu1r-se a lnc1dcnc12 do impos

to sobre opcn ilções de créd3 to nessns transações, faz-se referência

expressa ao dispoS1.tl\'O do artigo 272. que prevê :1 l.ncJ.denc1.a do
1015.

Essas propos1ções decorrem de exaustivo estudo r~alizado pc

! los Secretários de Fazenda e de r1.nanças dos Estados, do Distrit:

-: Federal e dos Tcrritóuos consubstnnciado ita Carta de Canela a. m1.m

env1ada.

A imun1.dade ná c'(portaçâo aos produtos industr1alizados atcn
de ã preocupação básica de se es t1.mular as operações com pTedu1:o;

que contenham maior agregação de valores, c.om vistas a obter tra10r

volume de diV1sas.

a) sobre operações que dest1neõ:\ ao exterior produtos J.ndus
tr3.al1.zados, exclUS1ve os semi-elaborados defin1dos em leJ. conp1e
mentar;

De outro lado, o Conce1.to de "produto 1ndustrializado" é e,!

trernamente amplo,. tem sido fonte de abusos e, também, de intcrminá
veis demandas judicuis. -

Assim, a ressalva dos semi-elaborados do texto const:J.tucio_

nal e remessa do assunto para lei complemcnt2.t: possibJ.11ta que a

·imunidade a tais catesorias sej a .!"el1:a com cautela e d1.ScTimina~ão,

de forma. a evitar_se o bcnefíc1.o a produtos -de quase nenhuma ou

baixissima elaboração com conseqUento preju.ízo para os Estados ex

port:lliores.

A rctiTada do 1tem V evita a possJ.bihdade de ressurgir

f?&ura dn isenção de imposto estadual med1.ante lei complencntar,
contrariando I) disposto no item 111 do ~rt. 266.

Inclu1_se a expressão "cstorno" no t.exto c.onstftuc10na1, de
forma a aar mai-or fl-ex1.b3.l.t.daac para que seJam definidas politícas

de e;>tímul0 às exportações, sem que essa polít1.ca comprometa exces

sivamente os «:l:rár1.os estaduais, exigindo_se o lstorno no caso d;

produtos cuja conjuntura de .mercado internaciol,al permita a inci-
dêncu parcial do ônus fiscal. ~

5 lZ - ••• ., ••••••••

VI - prever casos de mnnutenção e de estorno de crédl.to, lO

.lativ3iih:lite a e"'lio1 ta,;:;.::>, 1'';'1<t (autro E:.tatlo ~ pal'a 6 EXL'::' 1"'1, ,J.ç

Scrv1ços e de mercador1.as.

r:r 'udaot/CO..t"iCl/.VK... '..;;.- -,

PJ PLEN~nIO 1Jq A f'J.r..

Ell'lENDA 1P18058-9
fi DEPUTADO JOSE CARLOS MA~~~~~E2

JUSTlrICAC~O

Fundamentd aa sistema federat1.vo, o princíp10 que veda .30S

Estados estabelecer d1ferença tributária entre bens c servlçOS. de

qualquer nntureza, em razão de sua' procedêncu ou destino, deve \.1.
&01':lr em sua plenitude.

I.odavia, no que se refer~ ã apl1cação das alíquotas -do .1°15,.
se tlantidns as disposições do Projeto. em diversas operações inter

estaduais -ocorrerio graves desigualdades entre bens e scrvJ.ços or!

undos do próprio Estado e bens e serviços ndquindos fora dele.

Tais diferenças illlphcarão em sensI\'eis preJuízos. tnnto aos Esta

dos e HunicípJ.os, como a fabrJ.cantes e forn.ecedoles.

Propõem-se,. assim, aI tcraç50 no pal"âgl"afo go, rcser\"ando_o

para regular a fixaçiio das al..íquotas nas opernções internas, matlt!

do o preceitD contido originalmente no Projeto~ mas regulando-se

ea dois pn1'3grafos o problema: da tributação das operações interes_
t:aduais com llIercadorias e se-rviços, destinados a consumidor final,

de tal sorte que. no caso das·operações entre contribuintes, seja

aant1da a carga tnbutâria aplicável às int.ernas, atribuindo-se .ao

Estado de destino a diferença entre o imposto cobrado no Estado -de

oria:eIll c o normalmente cobrável na~ operações internas.

Au~nto às operl}ções com consumidorcc; finais, não. contTl.buin

tes. laantém-se o cr1.f.cr1o do Projeto I. de tributar-se exclusivame!!.

te no Est:tdo de or1.gem .. dadas as difJ.culdades de controle nôlS fron
teiras est:tduais·. -

Essa proposição. a par de dar lIaior efic1.ênc1.a ao IC.\IS nns

t.ransações interestnduais, atende a todos oS" I:s~dos, conforme po_

" ...........h<ct'Vado n.ll Cnrta do Canela. documento íruto das rcí'le:x.ões

lolo..
Emenda substitutiva do parágrafo go, do, a1"t3.go;;;:rr e ad1.t1.va ao ml:l~

co arhgo.

Dê-se a seguinte redação ao -§ go, do artigo 272, acrescentando-se

dois parâgrat'os, com os nOs 10 e 11 e renumcrando-se os demaJ.s.

• S 9!? - As alíquotas internas. nas operações' relat.t.vas ã ci.!

culação de mercadorias e nas prestações de scrV1ços, não poderão

ser .J.nferl.orcs às .prevl.stas para as operações 1ntcrestaduaLs.

S 10 - Em relação às operações e prestações que dest1.ncr.l

bens e serV1ços a consumldor final 10cal1.~ado em outro Estado aclo

.tar-se-â·
I - a al.íquota interestadual, qúando o -dest1natiír1.0 for coE.

tnbu1nte do imposto;

11 _ a alíquota interna. quando o dcstinatár10 não for con_

tribuinte.

5 11 - Na hipótese do itelft r do parngrafo anterior, caberá

ao Estado da locahzação do dest1.natáno o imposto correspondente

ã diferença entre a 51fquota interna e"D interestadual.
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JUSTIFICATIVA

I _ incidirá sobre a entrada, no territôno nac rcnm , ôe

mercador-i c rmpor ecda do extcrror , incluS1Ve quando s e tratnr de bem

des tanedc a consumo ou ativo fixo do cs t abe tccamcnrc importador.

bem como' sobre serviços prestados no cx tcrãcr-, quando dcs t anados a

cs tabej.ecmcntc s a tuadc no País.

JUSTIfICACÃO

Emenda noda Eaca t Iva do item I ao pn:rágrafo 11 do artigo 272

Considerando tratar-se de competência pravat í.va do Senado

Pede-i af , não faz sentido preservar no te-cto do nevo proj e to de

cons ta tuãcâc a mcccrênc ra de se res t rang í r as dcc i sôes dos Senho

r-es Senadores 5. anrcãatava dos Pr.ímea.rcs 'linlStros, e muato r-encs
,:-ontempli}r em OUtro artigo do PróJcto. onde se trata das atr:j.bu.!
cêes do Congresso Nac Leria.L, pc r-tcnt;c das duas Casas. poderes que

são trlld~cionnlmentc da ccapct.ênc i a do Scnadc , g ancoc rcnt;e 01,1.

no nfruao , exur-cvag'antc ,

Propõe-se rcca rar- o ~nC1SO Xl do Art 99 para cva t ar que se

consagre na nova Constl.tulÇ.5'o Fedcral o grave erro de se defam r

como competência da Un1.50 o d í.scapt mamento da capacad adc de cnd a-,

'vadencntc dos Estados e xumcfp t os •

Esse poder, que hoj c dever-i.a ser da conpeeêncaa prãvat rva (lo

Senado federal, cs rji senao de Ea to exc r-cado peln União E ccm , por

esse exato motivo, submetido os Istados e Mumc Ipacs aos marores

constrangimentos e dificuldttdes no manej c de suas Fan a ncu s ,
v , 1 .' I

11, aliás, por essa razão que propomos SCJa tambem excluída
a expressãó por proposta do PrirJcJ.ro Mmd s t ro" •• do t cx t o do

1nCl.SO VI. do Art. lÓS. pois f 01 Justamente apo aad c em .1.gual eX

pressão (lua. em 1 97S, tomando por base o texto da Const1tu1Çd.0 de

I 967 ans tatcu-se todo o aparado t reu tutuvc ao cndrvadmncntc dos

Estados c Mun1cíploS, pelo Governo rcdcraã , medmn t c dcc rs ões do

Cont;elho Monctn.T.:r.o No.c.:r.onal

fCP~';;~:J

&i'~ê!EJ

fTIYM;;"'~

f?U7"~iEJ

Releve-se que a ação democrat3.zadora da Lavz-e inJ.

caaeava se .:r.mplementaria, a teor do d.1.sposJ.t.:r.vo const:LtucJ..Q

nal, meda ance a distr.:r.bUJ.ção da r1gueza, do trabalho e dos

me10S de produção. Ora, em UM Estado democr-ê t i.co o indJ.vi 
duo ou grupo de J.ndl.viduos deve ser ll.vre para alocar tra

balho e meaos de prod~ção e amp11ar, ecneeqüeneemenee , rl.

queaa,

Incumbe, entretanto, ao Estado coab.í.r formas de
opressão e de e:xploração e zelar pela garantia do bem-estar

e da qualJ.daqe de va.de , como bens que dignifJ.cam a pessoa
humana.

III - abolJ.r todas as formas de opressão e exploração e g~

rant.:r.r o bem-estar e a quaLa.dade de vada do povo.

Dê-se ao ancase III, do artigo 60 do proJeto da conu.s sãc de

saseemaexaecêe , a seguJ.nte redação:

AdmitJ.r como tarefa do Estado a democrat.:r.zaçiio da

Lavr-e inJ.c1atJ.va é adotar como premissa a necees a.dade de

uma ação aneervencacndeea do poder, o que, ã eva.aêncc,e ,

incongruente com um Estado democrátJ.co.

A lJ.vre aruca.ata.va não é algo denocr-atuaâvej., Por

ser livre, ela, em S1, confJ.gura a eaaênca.a de manJ.festação

democrática.

"' 't..,..,..".''' ...~l.. _____,

tI PLENARIO DA A N '~:~"'~/.~~Ul~/C"IC~~"'~~

EMENDA lP18063-5
tI DEPUTADO JOSE CARLOS MAR;i'~~z

EMENDA lP18064-3
tJ DEPUTADO JOS~ CARLOS tMR;;T~·El

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

FY;;~;':J

f1W'~;u;J

OIS 60 - O 1fllPOSt.O de que trata o ítem 111 será nSo c!!,

mulativo, adm1tJ.da sua seletJ.vJ.dade, em fun

~ão da essencaalJ.dade das mexcadori.as e dos

eervacos , compensando-se o que for dcvJ.do, em

cada operação relatJ.va a cJ.rculação de merca
dorias ou prestação de serviços, com o monta.,!!

te cobrado nas anter.:r.ores, pelo meSMO ou ou

tro Estado."

De-se ao S 60 do art.:r.go 272, do ProJeto da ccnusaâo de s í.s

temat.1zação, a segu1nte redação:

Jnc Luc c s c a exprcss ãc "estorno" no texto ccns t i tuc i cnnt , de

forma a dar na rct- Ej ex ibaLrdadc para que scj am dcfi m das políticas

de estfmulo às cxpcr-tncêcs , sem que essa polftlca ccnpr-ome t;a cxccs

sdvaacnrc os erjiracs es tuduaas , cxanando-s e o cs t orno no caso de

produtos cuj a eonj urrturu de mercado intcrnacJ.ol;al pc r nu.tu a .:r.nci
dêncaa parcial do õnus Eas cu L,

De outro lado, o conceito de "produto andus t r i a Laz ado" é c~

't'renament;e amplo, tem s a dc fonte de abusos e. t.enb êm, de an t c mu.nâ
VCl.S dcnnndas JUdl.C13J.S. -

Ass:Lm, a ressalva dos semi-elaborados do texto cons t a tuc r o

nal e remessa do assunto para 1e1. ccnpãeecnt ar- possib~lita que a

"amumdndc a t aa s ca regorxas seja feita com cautela e dascrumnacâo ,
de formo. a eva t a r c s c o bcne I Ica o a produtos de quase nenhuma ou
bal.xíss1.nl3. et.eborucêc con ccneequcnt.e pTeJuízD pn'ra os Estados C),.
portndorcs

A retirada do a t em V eva ca a possibihdadc de r cs su rg r r a
fJ.gura da isenção de ampos to estadual meda an t c Lea ccmpt cmen car ,

ccncrnr i endc o daspcs tc no lotem II! do art. 266

EMENDA lP18061-9
f1 DEPUTADO JOsE: CARLOS HART;"~~~Z
=- ...t~ ... \~I...... \•• bl.".....'u14__

t' PLENARlO DA A N.C.

JUSTIFICATIVA

pr~

rrP~~';'-J

rr?7~ã7ã-;J

ASSEmn..tu. NAC!OII.\l". COhS'ttTUUTE

lato pode provocar enxurrada dI! aposentadorias

coses, danoslls 30 orçame.nt:o público.

Pela proposta, nada J.mpcdc que, a cada 10 (dez) anos

o funcionário se aposente por um#. esfera (Estado.por

ex.elllplo) e ingrllsse na Undia ou Munl.cípl.o c. em cada

uaa llposentando-se. proporcionalmente.

Suprimir a alínea "d" dv-patãll>Laf i!'i do artigo 88

A:posentadoria voluncãr1a proporcional após 10 (dez)

anos de scrV1ço é regra noeJ.va ao Erário.

O texto desse artigo dave ser substitu!tb feio sCC:jUinte.

"As tixeas ~t1:0p0li:tzmas e as Micro:::egiÕes.são criadas, m;:dificaõ.a.s ou
extintas p::lr lei estadual, ratifiC<lda fcl.as cã:naras v.unicit:eis dos r~
pzct.ivos follnic.!piOS."

DISPOSITIVO E!lENDADO _ alínea "d lT
..Qo........,........,;O-'.""? do artigo as

JUSTlrICACÃO

JUSTIrlCACi\Q

o dispositho cuja alteração está sendo propcsta regula o

local ca ocorrência do rato gerador do rCHS,matêll.a que. nos demais

trlbutos, é versada em lei complcmentar.

A ~lte!'e~ii:o l'rnpn<:t-:l n~o muda o conteúdo do dispoSltivo, d~

ÍJ.mndo o campo de- .:r.ncidência do imposto e deJ. ,1a ndo ã 10-1. comple

mentar a matéria atJ.nente ao aspec~o espacial .. /

Além d1SS0, vJ.gora, há vár10s anos. com rea,"-s bene:Cíc).os pa

ra o controle da cobrança .do' imposto, o cr.:r.têrlo· de eXlgr~lo po;'

ocasião do desembaraço aduanoJ.ro. quando são cobrados os in1lloStos

da. competência da Unl.ão. A redação propostn. supntundo n cxpre.!

são "cm estabeleclmento de contrJ.bll1ntes·~, peTml tJ.rá manter-se cs

sa prâtica que tem proporcl0nado resultados altamente POSl.tlVOS.

sem qualqucr prejuízo para os contribul.ntcs.

A alternr;ão proposta, além dc dar ma,-or s1stematlZ.acào ao

imposto. vem ao encontro do~ anselOS dos Secretários de Fazenda e
Finanças dos Estados, manifestado em Canela, no R.:r.o Grande do Sul.
através do documento "Carta de CaneÍa". no qual são cVJ.dencloldos os

problemas que poderão adv1r, se- fo: Iilant.:r.da a rednção constantc do

Projeto.
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JUSTIrJCACliO

·~lll-
Emenda subst1tutiva do pn:rngrafo 9°. do artigo -2.e-2" c aâ r t ava ao Me.!

mo nrtlgo

Dê-se a segumce redação ao § go, do nrtigo 272. acrcscentando-se

do..ls parágrnf05, com os nOs 10 e 11 e renumcrando_se os dema~s.

§ 99 - As alfquotas .:r.nternas, nas operações' relativas à c.:r.t'

culação de mcrcadon.as c nas prestações de servJ.ços, nõo pOderã:;

ser infcnores às prevl.stas põlra as operações l.ntcrestadua:ls.

§ 10 - Em relação às operações e prestações que destmeM

bens e- serviços a consumidor f.:r.nal local12.ado em outro Estado aào_

tar-se-<Í: .

J - a alíquota lnterestadual, quatído o destinatár10 for co.!!,

tr1buJ.nte do imposto:

II - a alíquota interna. quando o destinatáriO não for con_

t.ribu1nte.

§ 11 - Na hlpôtcse do ),tem i' ~o"'pa;5~r~fo ·;ntcnor. caberá

ao Estado da local.:r.zaçno do dcst.:r.nntár.:r.o o J.mposto corresponJente

â dlfcrcnça entre a utttuota l.nterna e a interestadual.

Emenda ao texto do proJeto de Const.J.tuJ.ção aprovado pela Corn.:r.ss.5'o
de Sistemat.:r.zacão (JUL/87)

Essa proposlç.5o, a pnr de dar maior cficlõncJ.a ao IC~fS nas

transações interest.l.duilJ.s, ntenae a todos oS' Istados, conforme po

de ser observado na Carta de Canela .. documento fruto das lc!lcxões

de todos os SecretárJ.os de fazenda e de FJ.nanças dos Estados. do
Distri to Feaeral e doS" Terri tôrios.,

Fundamental no sistema fedcriltJ.vo. o prlncfpio que veda aos
Estados estnbelcccr dl!erença tr.:r.butaria entre bens c scrv1ç0'1. de

qualq,uer natureza, em razão de sua procedência ou dest.:r.no, deve v~

gorar em sua plenltude.

Todav.:r.a. no que se refere ã ap11cação das alfquotns do 10lS,

se lllantidas as dJ.Sposlções do Pro)eto. em diversas opcrações ~ntcr
cstaduals ocorrerão gr<:tves dcs.:r.gualdadcs entre bens e serviços- 0'1";
undos do própr.:r.o rstado e bons e serVlços adquiridos Iara delé:
'fais diícTcnças impl'J.c3rão em scnsíve:r.s prcjuízos, tanto aos Esta_

dos e HUllicípl0S. ,como a fabricantes e forn.ecedores.

Propõem-50, aSSlm, aI teraç.5o no lhl.rãgr~ío 9 0 , reservando_o

para regular a fixação das alíquotas nas operações ~nternas. mant!

ôo o preceito contido or.:r.ginnlmente no ProJeto. mas regulando-se

em do.:r.s p'a:tágrafos o problema da tributação das operações inteTcs

tadu<lJ.s com mercadonas e SC1"VJ.ços -dcstJ.nados a consumidor f.:r.nal.

de tal sortc que, no caso das operações ent.re contribuJ.ntes, seJa
mantida a carga t.ributár.:r.a apl.1cável 5s internas, atrlbuJ.ndo-sc ao
Estado de destino a diferença ent.re Õ lmposto cobrado no Estado de

origem c o normalmente cobr5vel n<l~ op;r'aç:õ.cs in~ernas.

.Quanto às opcrações com consumldorcs finais, não contribuin

tcs. mantém-se o crJ.l=ério do ProJeto z de tr1butar_se eXClUsl.Vame;;

t.e no Estado de origem, dadàs as dificuldades de 'controle nas fro;
teiras cstaduaJ.S. -

Retirar o inc.:r.so XX do Art. 99, bem como a expressão.'" •••
por prbpOS1"a do Pn:me1ro Ministro, ••• ", do incJ.so VI do art. lOS.

'EMENDA lP18065-1
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SuprJ.ma-se a letra "e", do J.nciso I, do art1go 12, do Prg

Jeto da Com1ssâo de SistematJ.zação.

Em uma economl.a estável, que cresce sustentll.damen 

te, a pobreza se erradJ.ca pela expansão das oportunJ.dades

de acesso ao trabalho.

o excesso de lucro nas atJ.vidades econõmJ.cas e fJ.

nanceiras derJ.va de politJ.cas ecor.ôm1cas desconexas,

consJ.stentes, CUJa responsab.:r.lJ.dade de formulação. e impl~

mentação é atr.:r.buida ao próprJ.o Estado.

AdemaJ.s, a realização de J.nvestimentos SOC.1.a.1.S con

seqUente5, como função do Estado-, dar-se-á com

que têm sua orJ.gem defJ.n1da no Titulo VII (da tributação

e ao orçament.o), dest.e ProJeto.

A erradicação da pobreza é uma necessl.dade públJ.ca

e satisfa2ê-la é um pn.nci.pl.o geral que assegura ao ES
tado o poder de trJ.butar, sem confJ.scar.

A prática tem demonstrado que a m,"-sérJ.ll. é crôn,-ca

porque, ~ ao. .:r.nvés de realJ.zar J.nvestim.entos soc.:r.a1S que h,!!

bilitem o cidadão a se sentJ.r útJ.! na med1da em que eau

cada, alimentado e saudável, o Estado tem optado pela f,!

lantropia paterna1J.sta que se manifesta, J.nclusJ.ve, pe.la

distribuição de empregos sem trabalho

Daí., então, a proposta de supressão da letra, por _

quanto a erradJ.cação da pobreza é pr1ncipJ.o geral inclui

do no ãrnbJ.to\las necess.1.d.:ades públicas, CUJa satJ.sfação

ocorrerá med1ante a provJ.são de ;recursos arrecaaados [le10

Estado sob a forma de tributos def.:r.nidos const.:r.tuc.:r.onal _

mente em capitulo próprio; o que afasta, desde logo, a

pOSSJ.b11idade de confJ.gurar o excesso de lucro como fon
te de recursos para aplJ.car em programa nacional da espé
cie.

A restr.:r.~ão contada na parte fJ.nal do S 6Q, em sua r~

dação prJ.mit1va, contraria frontalmente o prJ.ncip10 da não

cumulativ.:r.dade do ampcsec, Ora, se não se assegurar o créd,!

to de uma operação J.senta. na próxima fase de c1rculação da

mercadorJ.a esse beneficJ.O será anulado, porquanto o imposto

inc1dJ.rá integralmente. 1:: um desvJ.rtuamento do sJ.stema, tri!

zJ.do, aliás, pc!la Emcnda ConstitucJ.onal nO 23 à Carta de

1969. (Emcnda Passos Porto.)
Por !sso, a p:r:;:oposta de se excluir, do S 60 do artJ.go

272, a orar;ão liA isenção ou não J.ncJ.denc,"-a, salvo determJ.n.!!.

ção em contrárJ.o da legislação, não .:r.mp1J.cará créd.:r.to de im
.lPoStO para compensação daquele deVl.do nas operações ou pre~

tações segu1.ntes."

fJ PLENARIO DA A N C. ,.U."'./c~~'S11.'sul........~
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fl-;~~;'-:J

(l~7~U11

o terto em enéz ã se dlsct>i,;lna os o,::

Sãos do Poder Uuniclpal Prefei to c

Câma:r-D. nunioipal, ao nenar-lhe5 l~

gitimidade para propor ação direta

de inconstltucionalidadQ_

JUSTIFICACÃO:

Suplt'('Ill.i1t. o 51? do 41tt.(.gO 113

.~,M'."'.o..,~,lo""'u..,.s;:O _

PL(UARIO DA ASSE1f6L(j,~ UÁCIOtMl C(l:4STITUTUf(

EUEmJ" SUPt:;:(SSIVA

91SPOSrTrVO êlíéUf1AtJO.- § se 00 ARf 213

público sua remunerao;ão de scrvLdor c compnl'Co;n s~

menU~ b sessão c~mar:iri;l ql.l.c llodc sel: 1 (uma) [lar

mC5. rcst.:lndo todo o nau tCfll}lO J.3 pólgo pe t.e correJl~

blico p<Jtll ativJ.dade pll"t\:.it"ular, ou. laser.

O Prefcit.o, sLm. deve afastar-se do eargo ou função

públJ.ca.

DISPOSIT!VO~: Art. 203
"-

Incluir um inciso 'Q0!;!, secuinles ':.~!.

mos- Ã Mesa das câmaras Municipais

EMENDA lP18076-7
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EMENDA lP18075-9
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.~~:.~ 49, do art. 49

SUprimir do f:e."<toao·'i"491 do art. 49, a ptlavra federal e

colocar Em seu lugar a palavra estadual. ~

~~

DISroSITI'iO~:Capítulo IV, qO TItulo IV, qQS Huru.dpJCls

Inserir no capítulo IV, do Titulo IV, Dos \ti.1niclpi03, ira dr

tigo, ap5s o de n9 64, cem a saguí.nte reda;:ão. -

Ad:. - Inclue:n-se- errare os bens do '.uniclpiol

a) os terrenos de rnZlr'in.~;

b) as ilhas fJ.uviaJ.s e lacustres.

parágrafo únic:o - 05 bens neacrcoeãce reste artigo são i~

lienãveis a gualqu!:!r título•

.1US'l'IF!CAão

0$ tet:renos de "Jarinha são de r.en':n,m>:t valia para a união.

Nonnoln'.ente são ocupados fOJ:' p:u:ticular, de forma desordenada o quase~

pre causando problemas de OJ:de:n urbanístiQ aos '1unicí.P10S em que estão

situados. J'l, União dQ1as não 0;11&. Por CESas ceeêes melhor atenderimn aos
interesses recaís se fossan de propriedado .!-!UniCI.p:ü.~ Essa transferência

é antiga re1vm::icaçâ'o v.wu.cip31, que p::x:1e ag~ra ser aten::hda _

O~ ccozre em re1a~o á1Thas ntrv1ais e lilcusb:eS.(;>.lMl

mais een condiç&!s de onfenar sua o:::upação é o Munic!P10, noLi:ld~'I\!ll1te nos

esjcctcs urb:mí...sticos.

}\ :1Jl;.llienabiliJ:b"1e preservará esses bcns , que em rnzão d1,!

so, p:tt1llancccrão scmpr.Q cce o I'crler PúbJ,lco.

EMENDA lP18072-4
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De c:utra parte, para aten:1er ec prinCIpio d<::. awlogia, a

lei estadual que cria, m:rlifica cc a":til1guc as ./\roas "~tropo1J.lü:nas e

as ~liCJ;Or'"íJiõcs Clave»ser r,.lUf!CJd'!s p.;;!las c5zmras Y.anicip.3i5. Obsar:
ver-se-â assim, solemdodc senejhame a que se 00912. [X)r CCD.5i;to da

criaç.':\n, nr=dificilÇão ou c....Linção da~ Ro9ioos de D~cnvolvl!l".cnto Econô

mico, isto ê, aO ratilicaç.=to da lei federal p::!las 1\Sscr..bléi<ls LcgiSJ.;:l.ti

ves dos rC5~t1vos Esl:..1dos"'tllCmbros.

&~ar ao tel..to desse artigo a frase ti ~ •• constitu!éas

FOt' unidades íedera:bs l:!r..i.t.rof~, ~tenc:entes ao ~o ttiiI,?lexo C'.1O

e:aiintco, ..... e em seu lug<lt' acrescentar ..... de Desem"Olvi.-;-a'1tooi:;
nânico •••• , -

~~:art.72

S êesnecessârto, porque n.ab.l.ral, 1n1icar que. as firees ~~

tropOlitlmas e as "ú..croregi&s são <:onsliturdas I,Pl: agt:\1tJa.• .ento de ~':IJ.

nic1pios limltroras. Se não con.stituL-en llgn:oo.'tl1t~to rõo· 550 llmítr~
fes 'I:! se não 500 1.!mltrofes não ?Xl'Gill. ser a~pa.-nentose, via de~
quência, não p::demser áreas ou microretJioos.

2 desnecessâxí.a a Ci'Plicitaçã':): ti ••• constitu1t!es FOr
un1dadcosfedar<ulas, F8J:tenoo.:ltes ao tr.:4.-..P c:c:cl'Ple.o 5eo...">CO~CO

Cem efeito, a palavra "região" indica, no caso, Esi:ados-ie::!a-i::dos li

nú.trofes, cem caracterâstdcas cceans, a m-.ernpJo das geoeco-:l5::licas.·;3;
se p:d~ ter regiões sem que as un.i.dad~ c:en;ostas não te.-ua-n carecee

r:Í'sticas ecmms e SCJa.'lt rÜo UrnítroflZS. Se integram uma rcgiZio s;o
íotços<:ur.ente , l.i.n:lciras. Por wtro lado", sP 1',.,,- só umEs1:<::ldo~o r

não se tem região.

](JSTTFICAÇlíO

DISPOSITIVO~· Art. 65

EUEUV .... UOVIFICATlVA

Q.ue~1 llletfloJt. Jabe e. ccuúece da. ccr.pac.l.áctác. canttilJt.,t.i
\/4 doh JJ'Ulu..C1.p.iO~ ~40 D.~ a.u,tf}J:.~dn.dc.j tceQ.'('4, l)U ~c.ja

o PJt.e&c.-Lto Co alo Ve.JLea.doJ;.e.J. PO'tta.lttO deve loeJt. de.tc.ó

« cOfJtpe..tênc..i.a. pa.ta. &.i.xaJl. aob a.t1.11tto.ta~ de JC.ll~ .(.lllPO!

to.&, não a,6 loubnlc.tC.ltdo a. quetlque.-t l.iPl.(.te. C.6ta,lJC.Cc.c.(.-

do pela .te.g.i.Jla..do/t c.aarplc.are.I •.tet,t. _

A rU.vC-Itl>.l..da.de. da!> pec.u.!..i.l1Jt.i.dade.6 .tOC.4'('4 , e.specia6H?1t
~L 41o e.c.oltônl.(calo,é" .tão 91l;11Hde qu.i!., ll0 cada edPc.c2 ó.l..:
ca, de.ve.-de. exc.ltL.l:1t. a e.u.gé:ltc.i.a de. Lei. cOnlplc.mc.ntlllt.,

já que .óeu.ó a.u.tO/Le.ó, a.lem de d-l:.4.ta.n.teJ deJota. I.!cal.l.da

de.,não cOIlJe.!Iub.ão e.nc.ontJtaJt. UI'! t.l.nl.l.te. ..sntd6tt.tõ't.f.o.

JUSTIFICAÇÃO

A upe.ltlênc.(.d ja denlolllotJtC'u que. o pC.'tCe.lttU«t de. V.(.l1tC. e.
C.bIC.O polt cento pata. 04 MUI1-Lc~p,(,OJ e. .!>.(.!I11-L6.(.c.a.t-LVO Se.

ac.lt.e..6c.c.ntaltPlo.f, c.omo ba.!>e. pa.lt.a. o c.ã.cc.u.l.o 116 JtC.CCA..tCl<S .t":'(I.~

6t.IU-daJ paõJa-tii ch d-<'!1'I.t./Í-ZCa.UIIO pa.lta. o abõwl.do. ..
Ah6.i.P1 a. v.(.uc.ula.ç.ão clc.vcltâ. l>.<.G1ptc...smc.n.tc ll.c.ca,(,1t. Jo&!t.l!. a

Jt.e.c.e.da. dOlo .l:llIpOJotOJ a,1tIl.e.c..adad06 d.(,/t.c.tall1e.lItc. pC.to6 flUlt.(.

c.rp.io4.

"DISPOSITiVO EltEfJVAOO - ART. 379

Atteltllr.. a,.'tc.da,ç.iio pata e.xclu{_I'", apô.!> a pa.ta.VI!.CL ·'..i.mpOJtL~-:'''~I
'.EItC.tu06.i.Ve. a. pJtove.n.te.n,te. de. .tJl.a.M&e./tênc.la.J", ..sub..s:t-Ltu.t.ndD-ac. po"~

na.1tIL~c.a,da.dod d.(..te.ttt.IIIC,Hte."

IV _ em t;lualt;1uer caso em que lhe $e]a exíS.1do o afasl:jl

mcnto -para o e~crcícao do mandato, o seu tenpo de

&crviço~ sero'Í contado pttra todas os c.fc1tos lct:t1s ,

exceto pal:'a promoçiio por mCrrl::ifllento;

V _ é vedado ao Vercll.dor, no âmbito da Admutistrll.ção p~

bltea direta ou 1nd1te.ta ocupar cargo em comissDo

ou aceitar, salvo concurso públ1.cO • emprego ou tu.!!.

çZo;

VI - e)l':l;:etua-se da vedaç.áo do parágraío antet10r o ca'l:CO

dc Secrl:!;tário llun1c1p·al. na forMa e~tahelec1da pela

Lei Org.iniea, ficando 2icenciado do ll:andato li pa,E

tir da posse.

I _ (!.lD SI:!; trata.ndo de l:!at1dato eletivo fcdcro)l ou estn

dual. f1ca'l:á afastado de $I:!;U cargo, cmpl:l;lgo ou fu.!:,

ção;

11 _ investido no tllandato de Prefeito MUlll.ei"al. será

8,fastado em seu carStl, l';!l:!prego ou função. sendo-lhe.

facultado optar pela SIM remuneração.

111 _ investido no lllandato de vereador. bavendo cotllpatJ.b2:..

lidadc de hprárl.os. perceberá as v ..:mtZlgc.l'lS de. Seu

Ca~rgo, efllprcgo oU função. sem prejuízo dos subsi.

dios a que faz jus. Niio haV'cndo CotllP3.t:l..b:l..1.1.unlle,a'p1.i

c.ar-sc-lÍ a porma prC:V1.st-a no 1Jlciso I destc l1rtL~o,

ART. 93 _ O servidor públLCO fe.d'eral, est.adual ou nun1c Lr a I ,

da adm1.n1stração dirllta 01,1 1nlJ;i.reta. c"(Qrcc.r.5 o ma.!!,

da.to eletLvo obedecidas as d1Spos1ções c1este art1go.

Dar ao artl.go 93 e SElUS Lneisos ;1 redaC40 Se&lJLnte

DISPOSITIVO~ .. ardgo ~3 e seus lac1so$

A re::1ação ablal Jl'.3ntén a eesma :unproprieia::1e da Consutu;.

ção Vigente. 1:: rnéUS COl;rCto at:rlàJ:1r ã J.e1 CO"1!?lenentar estadual a fn~

çã'o dos requisitos par/;\ a criação, a incorp:lras:ão, a fusão e o dGs:;e~.:.r~

mente de \funicIpios Resgata-se, assim, ~tência estadual.

i!TB!.E!!..E! SUBS'l'tTUT!\'A

~----------"'''''",,".~,.'-------'-'----,
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! JIT PUl\,(RZO IM ASS;~~;~~~G~"~~~~~~;;;:~~ CD1.STl1'UINTE

o 41sposlt1vo sob exam~ nã.o 1mpôc de

1'01:'l11a e:o:pressa o atendimento de sua

!'1nZllidade, qual seja, a de assegurar

a imparcialidade no momento da t'!x~

çiio~

Pat'a tant.o é necessário o estabeleo!

mento de dois pressupostos que viah!,

li:::em a legitimidade da fixação da

remuneração destes agentes poli t!
C05: que esta ocorra no final de C.!

da legislatura para a legi$latur-a s~

gU!J1te, Q o desconhecimento dos ele.!,

1.os.

JUSTIFICAÇiio

EliSNDA t-rODIF'ICAT!VA

~ t:ODIFICATIVA

In~lua-sc após o vocábUlo lIscguinte"

a expressão' antes da realização das eldções.

'Dt!?POSITIVO EI1ENDADO: Art. 65. § único
JUSTIFtCACÃO

DIS!'OSl'fIVO C ~N:>:l: l.rt. 471

Inclua-se após o vocábulo remuner!

ção o seguinte tex·to: dos agentes f1ÕII ticos referidos no

" c apu t " serà fixado na Constituição de cada E.s1.ado fecer!!.

dCl~,

o texto atual do projeto não é regra que benef1cie

o MunicípLo, pois obt"1sa o Vereador ser111dor públL

coo. a afastar-se do cargo ou empreso para dedic:a.r

..se c.om CXC1U51V1dalic. ao mandato.

suprJJn1r do te.....LO o art. 471.

J\lSTlFICACÃO A remun~ração do chefe do Exceut.!,

vo Munic:ipal deve vincular_se a 11.

mite, a exemplo do que ocorre

a remuneração dos Vereadores~

Ora. é sab1do que, em havendo CO"ll'lp<lt.1b111dade de h2.
rÂrJ.os

l
o ed11 pode exercer eoncomj.tantetllente o ma,!!;

dato ~ a função.

A obric:ltorJ.l:!;d:lde de ae afa5ta't. vtli permitir que o

Vercad.or ...servidor na. peetucna cidade. tanhc do cofre!;

A enfileu.ae é. instituto do Direito Privado que bc:n ~l~ s:or

utiliza:lo na urb.ml.U1c;.ã::. de certas ircas p3!Jl1.c:as ou prJ.v<!.d.!$. f;..1U~u

&e a concessW. à~ da fu.rett.o real de uso no ca"'?:, c.'j DlXC1't:OP[
bllco e <lO dtrcito de sl1p::rEíCJ.e na área do Dttcito Priv~o. SUa C.~::J.Z;...ED

in1pJ:I:l.:arána d.uninu2.çâo de op;ões no trato da p:.llitiOJ. íundJ.fu.ia~
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Etll:UPA !IOVHICATIVA

" ...""''''"..,._--------~

VlSPOSlT1 VO CtlENVAVO ~ LETrA li C", 11, VO § 10 VO ARr. 461

SubJ,t.(.,tu.ê.Jt .toda. lt1l.e.naç.no COI\;tt.dCl. eltt'tc:. C4 .t~,Il.o4"a. l-u't.tt.'t. de."

até "aJt.t 217 11 polt- "ent.'taJI.d e.m v..<.g01l. na. da.tlt da publ..(.cação dc~t(l.

COJ1.sU.tu-tç.âo"• .
JUSTTflCAÇM

A ~.l.tuar;.iio 6.(.nancc..t1l.a. c1o~ Mun.(.c.lp'('OJ e tão p/t.ecãll.'('(I.
e .tiio púbUc.a. que. .tn&cpc.n&e de. Ollt.(.Oll.e& c.oJlleJ1tãl;..(.oJ, e.

não há. dúv.(.da que. e.leô J1ece~~.lta.rJl Já. de. UIlI .(.lIcltc.me.!!

to de. Aua6 6oJ1tc.ó de. lI.c.ce.da.
Como () S.(.l>.te.nla. T1l..(.bu..t.dlt.(.O .sã c.1\.tJtl.tAã: eet v-t!lolt cm 1959,

pJtopO/llO.6 que. a tll.an.s6eltêllc.(.a do FP~I paJJe. a v.(.g~

1l.4/t .(.me.d.(.ata.me.nte. a..pô-s o. pubüc.ação da COlll>ú.,tu.(.ção,

..s.uplUnl.tndo MA.(.J!l, em palttc, aquela dcó.lc..lê:nc..t.et..

DISPOSITIVO~: Art. 62 - .

§.. 111 _ Incluir como § 111, art. 62

o seguinte e r-enumcr-à-Lce ,

Lei DrgQnica disporá sobre

a iniciativa popular c o r~

rer-encrc às leis municipais.

~- ---tLt~...o/Cow,'IIol;ua~ow"..o---------,

tJ Plcn~rlo f til li N C

EMENDA lP18088-1
[JDEPUTAOO JOSE CARLOS MART;~~~

EMENDA 1P18087·2 '""'-------1 ~--;;~~~.._:JrrDEPUTADO JOsE: CARLOS MARTINEZ - - -

pp~~~"~

I:IEj'~ã!YJ

./ rr;;;:~;"~

I tSJ';ã7"ã7J
nnoN~ll"":.;i.O -'

llnOllU~I",•• ~io -,

Art. 288 - ••••••••• •••••••• ••••••• • ••
§ " - ..
III - normas sobre a epaaceçãc dos sal

dos ranencear-cs ver-i Pacáveas aõ
flnal de exercIc rc ,

o art~go 288 consagra o prlnc{pio da anuaj,a
dade do orçamento, as ec é, o anícac a 12 de
danea rc e réreunc a 31 de dezembro de cada
exerclcac rmancear-e, Em ccnsequêncaa.e le1
or-çen-enuárua au tcnatucamante deaxe de va

~~:. o;~~~n~!r~~:e=~~~~ ~;~o~~~~~:~so~o ~
cdcac subseqüente, sem con tr-ar-aer- o "caput"
do art:Lgo.

Ademaa s , nos casos de orçamentos super-es ta
mados, os saldos que poderiam atlngl.r ao rron
tante em até 100%. pass aru am a anteqr-ar- Õ
orçamento futuro sem quatquer- progrdmação
de despesa.

Suprlrnlr no ãnci.so 111, § 12, do art1go 288
a expressão "crçamentár-aos e".

JUSTIFICATIVA

EIIEnV,\ "OVIFlCArlVA

F

r=~'~~~~

fÇ";-~;u;J EMENDA lP18084-8rr DEPUTADO JOS~ CARLOS MAR~~o~EZ

EIIWVA 1I0V1FTCATlVA

,IIEnv_ IIOV1F1CATlVA

'UtON.n",~.;i.------------,

JUSTl FI CAÇÁO

Com e.&t4 attc.Jf.a.ç.tio va.,(. s e PC/LIlI'('.t.l.À que o Eó-tado P0.l.&d .tll.:f;

butaJl. a. pltopll..(.cda.de pltCd-f.llt, deódl:!. que a. pltOpJI..u.dade .te.!!;

AUoMat eDJl.JLc.ópoJ1delttc. tenfta deJUl1aç.ão JtuJt/tl. Aóó.(,n! 1Je.1,

do.de.,[/I.dó nrdltJÕe.& c.Olt6.tltu"dc:ó em 6a.z'el1da.ó poduão .!IM /..IlA..

butadaJ •
POli. autltO la.do, C.OllÓoJtll1a-õe CO/ll a. a.l.teltação pltOpoóta. ao .(./tc:!:.

s» 1 do aU.(.90 273, C.ODl 6undamllnto na adoçã.o do c./t.t.,leJi..(.o
da de,6:Unaçã.o paJi.a d.(.ó e-'tlll1e..(.(tlt tt e.ompetênc..(.tt e.~tacfual da
JlIutl.ic..(.pat qltttnto ti: tJi..(.buta.çã.o da. pltopJÚ.e.dade.
f/oje., a, c.x.Pc..Ju..ê:I\c..La. teU! dl'-llIOl!l>tltado que. a. deAUlIaç.40 e o
e.1t.tteJLto que. melftolL o.p1l.ove..tta. a. bMe e.C.OllÔIll.lCel. da p1l.0plt.(.~

dnde., tnnto palta. o E~tado como pali.a o Hun.(.clp.(.o, at1l.ave~

dal> aUcJz.a.çôM oc.oltlt.(.dal> /(ua.nto ao~ atua1.6 6ato-s geltado 

Jtc.ó d.0l> .(.lIIp06tO~ .6obll.e a pltoplt.lcdade.

91SPOSlTIVO ,WENVAVO - INCISO 1, 00 ART. 272

f'xc.cua.p.&c o telLnlo 6.inat ".tc.Jt/t.(.,tOIl..ia.t Ittt/ta.t.u e. .(.nc.tua.-.6i!.

"plted.(.o.t Co tc.1LJUtolÚal J/.uJi.at"

VUPOSIT1VO r,'IE!JVAVO - ART. 262

Sub.&t.(.tu.(.r.. o te.JuIIO 11 e.u,pr..eót-tJro.5 COlltptt.t.~ÕIt.(.o~" poJt.".(.!!!

pD.6t.O.6 lI.e.ôt.(.tu..zve.(.~ 11•

EMENDA lP18079-1 EMENDA lP18083-0
~EPUTAOO JosE: CARLOS MAR;u;~~EZ J~~ r DEPUTADO JOsE CARLOS MARTINEZ

[TI PLENÁRIO (),{ ASS[~fB'~C;·t~~~·~7~·;,';~t~~~'STlrUl!,-,IT.:.E ....JJ tJ;;-;~:7":J fi Plenário da A.N.;~c.U'.'<bW'''b/l"IC•• 'u,;~

r.T" 'u'O'lUn"'•• ~l:o

~DA lP18080·5
(!J DEPUTADO JOSE: CARLOS I~AR~;;o~EZ

JUSTI FI CAÇ/;O

r;~;''''-:J

lSV'~ãLã?J

Com a previsão de Leis Org'2.nj caa l-t:!!,

nic1pais, não tem sentido a proposta

do projeto que atribui ccmpetânc1a 8,2,

bre iniciativa legislativa popular e

referendo ao Estado-membro.

JUSTIFICAÇÃO

EJIENVA tIOV1FICATIVA

EMENDA lP18089-9
l:J OEPUlhOO JOSE CARLOS MARTINEZ

A Un.lão altltccadlt; de.po.(." Itel'a-s.sa ao" El>tadol.> c. c..stc~,

e.ntão, l.ltão 'tepa~Jall. a.o~ HUlt.(.e1p.lo~.

Quantfo o Itepa.s~c Jã. e d.l.1I.e.to da Un.tão ou do~ El>tado&

ltO~ UUlt.lC.1.p",OI.> o c.ttm.t.J1hC e .tongo e demoltac1o loque <!.e
d.tltã de~tc. ILc.paJl.>e que. ve.m l!IlI dua..J etapaJ" OI> e.6e.t.tc.j
do ",tUIt.(.~mC1" de dl.J1fte.llto lo«O pOlt. demaLI> c.onhc.c..i.do~.

A.sA.tIll, a União dc.vell.ã. ltc.paóJa1l. d.(./tc:ta e. .(.med.l.a.tamc.JI

.te. ao.s UUI1..lc.lp.t06, deveJ'do O~ EAtado~ -tn60ltmalt ap,!;,
na.s OJ Znd.iceA a. Aeltem 4jJl.lc.a..doA.

SUbA.t.(.,tU.(.1t na. Itedaç.«o do pa.Jtá!JJta.6o emendado o .cnZcü;
ou ~cJa, "0" E".tado~ e.n.tlte!]el.ll.ão", pOIt lia Ul1.(.40 e.lt.t1l.c.ga'tã l.tJIedJ..tt
.tamente".

P1Sí'OSlTlVO EMENDAVO - § 39 tiO ART. 211

pp~õà'''~

I:r;T;-~~7ã7J

A de.t1oJn.(.lIaç.ão e.mplLeôt'('nJo c.olllpltlóõ'l.-to tem levado a "'-.!:.
tMpltetaç.õe.s d.z~paJte..., além do quc, jUII..(.d.(.came.J.te,:ti
uma colttltad.l.ção ôoú.....e. o.s tCo'U!lO'ó.Comoaún1"ca d-t6c.Jte.nça.á~
Aa. llUÇ«O pa'l.lt c.om O~ .(.mpoJ.to-s e a obJÜ{Ja.tolt.(.cc!ade de.
lteôtUu.(.ç.ão, c.om a 6-tltal"dadc. de. a6abtl\lt quatouc':. dE.
v.i.da quanto a -sua natu'teza, deve.--se attc.Jtalt a. ~ua. dS
nOJlu..J1ação palta. .inlpaAto lte.s.t.l.tuXve.l.

_~DA lP18081-3
~ADO JOsE CARLOS M~RTi~~z

TC.,0'..... '"...~lo--_-__----.-,

VISPOSl11 VO mEUVAVO - ART. 262

fS'~~~':J

f'S37'~ã!ã1J

V1SrOSrTlVO EUENV,IVO·- wcrso I VO ARr. t13

JUSTTncAç/;o

Pâa.ó viilUa~ aUe.Jtaçõu ;'011. que paJ.sou o 6ato gô!.Jta.
do/f. do .úllpaAtO plted.c.a.l e .telto't.l.toJL.(.a! ulI.bano ÓÜ.Oll 1;;
.tE.nte. que a me.l/lolt óoJtnJa de d.t6Mene.tii-l.o do .(.lIIpo"t;
6.e.deJtal ~oblte a pltop«c.da.de ê. a: de.J,t..t;nação do .úl1Õ:vel
J6:tO ev.ita a elã:4~.(.ca d.i.6eltenc..lacão pela. localaaçã'o
pOIt. zona, hoje u.ttltapaua.da., em 11.(.l!..tude. do de.~c.nvol

v.i.me.nto -tnduAt.Ju..at, eomc.ltc..ial e pJte.s,tadolt de. Ae.ltv.(.ço
na zona ltUlUtl.
Au..i~ pum.l.t.i1t-4e-á que. a.t.i.v..idadu uo'tbana.~, .ta.l.6 c.o

1110: poóto..s. de 9«~OUJ1t1.. lte~tauJLa.n:te.s, uc.ota.s, .(.ndü;

tJ1.ia.s, .s1.t.ioA de. Itec.lte..(.o e e.te., .:tenham a. pJt.Cpll..teda.-:
de .tJú.butada pe.lo -tmpoJto IlIUlt.tc.lpa..t ..
Ac.Jte.!ça.-óe, a.lll.da, que.. o c.unlto cxt:1l.dn.lóC.at du. .t.lt..(,.fm

:taçêiO' ltuJl.cit. duxou de. Aelt tão- 6und4Jllc.I1.tal. CO/l1O elta,
uêz que. o .imprM.to telt/f..(.toJL.(.a.l Jl.ultal paUt;.4 ~c.It tfa
coslpelêl1ebt e~tadual.

Aell.e.scelftaJt a.põJ "o O.c~:tlt.(..to FedeJtal.", fie oA UUIt.t.c.Z

p.lo~", to J10 6.tJ1at, "e CãoJdlta UUlI.tc.(.pal'l.

JUSTTF1CAÇ/;O

EIJENPA MOPIFICAT1VA

~xetua.~Ae C1 teltlllO 6.tnal "«ltb4I1a l ', .i.nclu.(.ndo em ~eu .tE
g41t "C.OIlJ de~,t.lnação ultbana lt •

AA c.alaul.(.dttdc..s pÜbl.i.c.aJ a6e.tam 6.(.l1ance..(.Jtamente ta!!!,
beul o~ ente4 loc.aü, que. ltec.c.6~.ltam de ltume'tetlUO p~

Jta 6azelt 6ltentc. a .seuó e6c..ito.6 Vada a pltox.lm.tdade dt
Itelaçao c.ntltc. c..(.dadão~ e. P1I.eóe.l.,to, a..6 e.:c.i.{Jeltcúl.-s da
.4oe.ie.da,de., ue.6~e&· ct1.JO~, i.ão JlIU.(.to l!ltt.tOJtC~ peltante

f.oS.te.s.
lJão ~õ polt .luo. ma~ pOli. .l.óoJ1om.ta e.nt.lte. OA eJ1te.ó 6!.
deltadoi, IM Uun.lc.lp.(:oó deveJtão, .lambem, .telt c.olnpetê!!,

e.ia palta .(.l1ó.t..i.tU.l/t empltê.st.imo.4 c.OJllpul.sÕIÚO~.

EMENDA lP1809D-2
[!J DEPUTADO JOSE: CARLOS MAR;;~~Z

r.T"------~ " .."M""..."- __,

p-p~;~~'''=:J

1:I-;-;7'~;;;J

JUSTíFICACÃO É medida prudente deixar ao Juizo

local a insti tuição da Defensoria

do Povo, evitando assim invasão

de competênclapelo Estado-membro.

palavra lI1'acultnda" ..

~ MODIF'ICATIVA

DISPOSITIVO~: Art. 47

Inclua-se. após vocábulo artigo, a

EJIEtI1M AVITIVA

JUST1 FI CAÇÃO

'Oada a quaLidade. c."pec..cal do UUJ1'('cZp.to como e-11:tll 6~

dMaclo e atuando enr bene61c.-to de t.oda a poputa.ç.ãc b?
./IUei/tlt, a qua? 1tc..6l.de .se.lllplte I1Unl thLJt.(.clp.(.o, devc..>:ã
t.ie AeJt e:cc.luldo do pttga.men.to da cOI1.t't.ibu-lçãc P:H::'v±

de.nc.iâlt.(.a camo eDlplte.gado1l. A a.;t.(.v.Ldl1.dl!. ôOC-l.t\t de.,!,c,I\

110lllldct. pela mUII.tc..tpal.i.dade Jã. .!>ubJ.l.cLt.a, Joblte.l1lan;:.(.~

1I.a. OA ga.6t.oA da plte.v.l.dêJ1c.ta Aoc..ial..

t)ISPOSJTIVO EllEUVAVO - ART. 260.

ACJLucentalt UUI .lne.i.so a e.óte aJt:t.t!]o, 1V, pttlta c.cn::!,
.tM que. e vedado ".l nJ.t.l..tu.(./t c.on.t1'....e.bul.çã"o pltev-táCltc..tá':..ia do c.U'!J't~

gado qualtdo utc. 601t ° l!UI1.(.c.Zp.(.o".

EMENDA lP18085-6 '

l!J OEPUTAOO JOSE CARLOS MARTINEZ

"'(.'OI(I1CO,,,,o1o"~~.Q~"'.loE PLCUARIO VÁ .&SSEtlSLC"JA NAC10NAL CtlMSTl mJ.\/TE:

r.r luTO/.I1ln'rlu~fo-----------.,

Palta mc!hOll. .s.l.ótc.llla:t.(.zaç«o e também palta.. de.i.:calt c!!

JI.O e. e.xpAU.60 que I't.s del!la.i.6 c.olt:tlL.cbu..içõc.ó, que não a

de. metholt.ta, .são e4pêc.ie.s .t1t.tbUtdlt.(.ct.6 e., poJttallto,dc.
VeM Ae. .&u.bJll~iUt. .ü. lt.e.gJtu e.. pJt.tnc.Zp.l.o4 t..'t.l..butM.t.04 :
há que. 11.~ .i.nc.tu..t.t no S.i.~tc.JlIa TJt.ibu,tãll..(.o (1., upc.e.i6.i.

eal'eJ1te., no a/t.t.lgo Jt.etac.ionado ã.s upec.(.c".s de t..1t.i.bu
te••

fJIENVA lIOVIFICÁT1 VA

A c.ompc.tenc-.(.tt Acó.(.dual deVell.d tao,bem ACIt t.~.te.Jld"da,

poA .cAollom.(.a, ao~ MUll"'-clp.co~, tenáo e.ste.s,polLtaltto,.t'i.ata.
mento .i.dêllt-lc.o ao.ó dellla..i.~ entl!.~ 6ede.ltlf.áo~. -
Podc.ltéioJ aJ.6-im,005 Uun.tc.'lp'('oA ut.lt-tza.1I. COJllO 60llte de:

1l.c.c.UJl.õO.6 dc.tc.'l.llIinadoõ 6a.t..oõ eeonôm.c.c.o.s,a.ll1dtt /lão ,tlt,f,.

butad04, pecul.t.aJtelo ã.s õua~ Iteg.(.õc.õ 

~.s atte.'taçõclo delo paltáglta.6o-s apCJla.~ c.ompat.lú.(:l.(.zalll tU

AUlU II.lldaçãe~ CODI o 11c.apu.t" altc.li.et.do.

ElIEN::JA AVIT1 VA

núl.pal".

Aelte..sc.elttall. no texto do "c.a.put" do altt.l!Jo, a})S.s "V-iJ
tJr.l.to FedCJl.al" , "e 0.6 UUI1-icZp.lo.s". -

AMeócenttVt ao Q.(.J1al da Iteda~ão do 19 " e Câullt':.a :E

VIsrOSlT1VO ElIENDAVO - H Jt) E 29, ~ "CAPUT" VO ART. 261

Aclte.6ce.l1.ta'i. ao 6.(.ltat da. Itc.daçéio do § H, 11ou petC' }.r~

n.(.c':;:p.(.o c. o .(.mpOJ-to e.6tetduett c.xclu-.(./tã: -tmpo~to .ldênt.(.c.o .(.J1st.(.tu.'l
do peto Ilunúlpio"

JUSTl Fl CAÇÃO

Ad.Lte.-6t!. mn..i.6 um .t.1\C.(..60 (lO 4ttt...c!lO c.mc.ndndo pel.Jl.a. H
C41t c.on.sto.do "eolt.t«bu.lçõe.~ pJtev.t~ta~ J1uta CaflJt-t.tu.(.çéio".

JUSTIF1CAÇT..,O

.VIsrOS1T!t'O E.'ICNOAOO - ART. 251

EMENDA lP18082-1 .
l:J DEPUTADO J;'-SE CARLOS MAR~;'~EZ p-;;~~;'~

[il,-·_r_L_'_",I_R_l0_V_.\_A..:.S_S'_'..:.I;..:.;C..:.·;..:.·Ã_";..:.'Ã:.:·~'..:.;~..:.·~..:.·~·..:.Z'..:.·~..:.O..:.NS..:.T..:.r..:.TU..:.l..:.I'..:.T..:.E ...J) 1:I~;-~.7ã7J EMENDA lP18086-4 ..... ---,

r.r----------'U..,l~U"r..~i"-------------, (ITREPUTADO JOSE CARLOS MART!NEZ

~nitrfo dn A.N.~:~IIJ."",/CU,,$10ISUI.UIU'"

r.r uaTo/lun.. 'ut!o ,
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JUSTIFICATIVA

"dI J-nden1.zacão do trabalhador despedtdo ou fundo de gara,!!

eae equ1.valente, com J.nCJ.dêncJ-a de multa, em urna ou 0E.

tra hJ.pótese, proporcJ.ollalrnente pt'ogressJ.va em relação

ao tempo de serviço;

pr;~~~":J

e:r;-;-;'~~7ã!l

EMENDA lP1809S·3

t'JOEPUTADO JOS~ CARLOS MARTI~"~~f"T;~~~"=:J

cr;i0ã!EJPLEUliRTO VA ASSn'(,L~TI\ IJACI01'fAL CONSTITUl1JTE

EMENDA lP18091·1
~ DEPUTADO JOSe CARLOS MARTINEZ

rrr------ ..t" •• ""uu...lG/.ul:U~"';:O'-_-_---_

E/lENOA 1I001FICATIVA

DISPOSITIVO EtfE"NVAVO ~ TUCISO 111, ART. 257

êUEIJOA. SUBSTITUTIVA

V1SPOS1TIVO EUENDAVO - ART. &&

o eficJ.ente desempenho da atuvadade produtJ.va press!!

põe, não há negar, a l.J.vre contratação e a livre da.spense ,

r=;.~;~.;D

53J'~~

Razões de ordem soc1.al, no entanto, mJ.1J.t::am em favor

da garanUa da est:abill.dade.

Esta, por sua vez, não pode eeveeeaz--se ele cunho e~

clusJ.vamcnte paternalJ.sta.

Daí, o encontro de uma solução ec1étJ.ca, perseguJ.do

na proposta que ora se apresenta.

Ora, on(c mais p:r:C',?om:!eJ:'a o inlerazse públJ.CCl, pre.-ser'\.c.co per a:;;.~s.

las leis., senão no objetivo de perrt:l..tir ii Fazenda a t:lais riípica r!;

au.zação da r~ceita, sabenuo-se que, eM geral, o crée.ito fiscal é
ajuizüuo bastante tenillo dcpois de sua con5tJ.t.uiç ã o , o que )â bene

ficiou o cont::ribuint.e fal t.oso.

~a verdade, o que. se denotr..1na. "privilé.gios" são antes sln?les "pre!il

xosatJ.vas", JustifJ.caclas por Ju.rist.as do porte do ProL SC~ra !'a

sundes (apud N. Flaks "Cofficntá:Z:-1.05 ã Lei de E"ccuç5'o !'1.scal, lO, péS".

21.

o dispositivo rot.:lpe tradição s~cu1ar de nosso direito e invi~i1!

in e. cobrança <la Ilívida AUva, 1:!5tinulnndo os co~t:::ibl..i,':.es falto

sos. O que hOJe se cha,..,a de ,\lrivilégios dã Fa::anãa Públice" 550

J:leX'os ey:,edJ.entcs ?rãticos destinado=:; il supcrõ:!;::: dlficl..lcac!cs buro

cr~tl.C3S e a natural lentidão da M5.j.uina estatal, no scnLi<::'c cc c2

brar seus crédiLos, cUJo volUl:'l(;~ rcljucr u:1l tratal"',cnto p:::oc.:!ssual di
fe.t:'enci~20. Niio fi possível su!J;ct.er a co!Jrança C:.l D!v1.c;a ;,tiva aos

pCl:ca1ços e fornalidae.es do rito ãa cobra'lça 1uê1cil.l a.:l!.cã'l.':l ã
c>,~cuç'ão dos créchtos privados, sab:l..da.-,ent.c FI. raSo ::ote.-s~" /

se for mmti(10 o lhsposit1.vo, a rnzenda fica:;á en posJ.çào nenõ'S /

t'a~orã.ve1 do que a qU~ goza.' (a) as )..nst.ituiçõe~ f:lnancciras l"a::
ticulares. na c>ccução por cré-eitos lJarant.ic1os por alienação fJ.C~!!.

ciSri"'_ (Vcc.-le.1. !ní. de. 1.10.19(9); (b) os con~onínios in':l~iliã-.

rios (Lei 4591, de 16.12.64, a:::t... 63), e (c) os arr;.azc,s s~rais .
(VQcrcLO L102 t:c 21.1L903) qUe <:,ispõc" de exc:cuçn.o :",:':.'I.<.6a

não prccisan valer-50 ão Juê:ic~.irJ.o eüra cohrança CC SCU$ cr5di tos

:CY.i:l~D;. SU1'ltl:SS!VT,

ARTIGO Et~l~DADO. 264, V, do ProJeto de ConstltuJ.ção.

Suprlna-se o item V do al:t. 260L

Não uma establ.lidade absoluta, na verdade pre)udJ.-

cJ.al, porque necavu ao empregador, ao empregado (a quem

sera a por anceaxc dceestamuLanbc l e ao próprio Pais.

Mas wna Labezdade de dJ.spensa a que se vaa opor o .§.
nus de uma J-nde~zação ou o ônus de urna multa esta ou agu~

la sen'pcé crescente. na consJ.deração elo tempo de servace
prestado pelo empregado ã empresa.

EnfJ.m, uma es-t aba.La.dade que o empregado vaa, ecnquaa-

tando e que paulat:z.na e concretamente ase conso1J.da, por- I
que a lJ-herdade de dJ.spensa na mesma proporção se vê: preJ,!!

dacada pelo acrêscamc progressl.vo do valor da aneenaeecâc

ou da multa. ..

r;r----------u...".,,,.,,.,',-----------

EMENDA lP18098-S
(I OEPUTADD JOSE CPRLOS MART!"EZ

Alt.t.. 66 - Compete aõJ, lluIU.CZp.t04.

1 - plt.iva-t.t\Jal1'e.nte.·

Ir) le/JúJ:.alt. ..soôJl.e a..s..sUJ1.to.6 de .in.te1LeJ..Je. m!!,

n.i.elpal. ptc.donl<.nallte;
b) ,.{1I.sUt.U-t!t e aJvtecndall. OI:. .tJt.i.buto.& d~ J,ua

campetênc-Ll!., bem comD apUcaJL a.& .6uaJ:.

Ji.el1á(tl" llCIll plLe.julzo da. obh..tga.to'L.(.edadc

de pltelltalt contM e. pubt-i.c.alL batal1cete..s

noll plI.azDJ. li.x.n.áD.!J cm J:.c-t.;

e) c.1tJ..a.1L, oJt.gan.izalt e. llUp'L.im.t.'L V.c.J,-t'L.i.,tOl> ,

na 60ltllut e.ll..ta.6e.l.e.c.ida em Lc.(. OJl.gãn.ica,

d) D4gan.f.zalL e pJz.c-.!J.taJ:. Ol> .6eh.V-LçO.6 pÜbJ:..(. _

e04 de. plteáolll.inante .intclte.l>.6e Local."

e.l p1tOIIlOVe.1t a.dequnáo oltáenalllcnto teJt":..c.to 
h.i.al, lJlt!.á.ta.n.tc plallcjamcn.to c eOllUclc.

do U60, pa1l.c.c.lamento c. ocupação dí!. .inr,[

vet c.om de..&..t.ina.çã:o u!tbalttt;

IfJ ma'l.tcJt, com a coopC!l.a.çiio do [,J.tado, O,J
plto,!]!tttmal:. de. at6abct.t=.açtl:o, pltc-e.J:.col<t e.

o e.n,s<.no de JJ'l..tuze.ilto Dh.aU,

q, p.\e..5,talL, eom a l!.o.(JpMaç2o da 11r.-<.ão e. do

E.s.ta.do, 006 II elLvLc;!.o.6 de. atenç.ão pIL.i.rúi:Utt li
4aiLde da. poput'tciio

11 ... ~upl.etl.l1ame'l.:tc:

41 ~OlJlel1talL ti. pltOduc;!.(lo a!JJLopecuã:"úa e. oJl.9a.~

n.izlt1t. Õ aóa.&.te.c..uJ3CJl.to ult.balJo;

bJ .implall.tah. pJL0!JlI,ama~ de c.oi!l>.tltu.ção de ",o

Jt.a.d..taó, ôem como pltomove.Jt a meltlOIt.(.a da.-;

cond.(.ç.õe.ll ftab.itac..tolta...f.ll e. de. l>antamc,lIto

bã~.icq da população;
e! Ph.OIlIOVe.JI. a.dequado o1táe.namellto teJI.Ju..:t:.o _

~t, lIle.d<.allte. ptane.jamcl1to e con.tJtote
do UOSO, pa.JLce.lame.n.to e ocupaCd'o de. J..mô _

va COm du.t.lnaçd'o ..tutal;

dJ c.xptoJtalL d.iJtetaml!.llte ou. IiIed.tan.te COIlC.U-

'&«0 0.& 1/eJt.v..f.r;.o.6 público!> l.oc.aú de. gii.s

c.olilbulltZvet canal.i.2:ado.

111 - poJl. àe..t.cgaciio:

aI qoS #u.n..l.c.Zp..to.s podMdO p'te~talL l:.eJtv..(ço.s
da c.ompetê:nc.ia da Un.id'o ou doI:. e"tc:.dOJ

de<t.de que.' ftajt; a. c.ompC!.te.nte de.te.lJação:

Ila05 .sOmente. o 6/1lldO quttnáo L'te6 6o'Lem
4tlLlbu1.d04 0.6 JI.'!.c,ult..60ll ncce..s.sãll..t.oJ pe.to.&
dc.legal1tc.4.

Um do.6 1I1a..[OJl.c.,& plLobtc.nlttl> a. ltZvel. /Ilun..(c..tpal. e el>.t:a.bel.c.

cell. a. compc.{êJlI;~a do en.te. .locaL de &o.!l.J1la cl:alLa e a;
RlUP/O .tempo Jte..&um..tda.

Á mane'Ull:t c.l1c.onbtaáa; 60.t á.(.vld.(..t a compc..tênc..ta. em

.u.êJ l!.Jpec-Le.J, ou J.ejtl., plÚva.t.(.VCI., Juple.:t.f.ya e paI;' di!:.

Legaçã.o , ag1l.upando-.se. na4 dUall ph...tme.tltttl> ol> a..sJ:.unto.&

ma.t.~ c.onHm.s e Que dc.vell.ã:o, oÓ'1...t~a.to"'.[all.c.n.te, .se.... a.,t':...t

bu1..áo.6 40~ J{UIli.C:ZPi.O.s. Na. .tMcc:.l~a. e.,Jpcc..(.e, po.... de;:.;

gação, peta c.xpeJt.tênc.la. do pCl.&.&a.do, ~o.t C.llta. PMr•.tU.:
da, poltem c.onlO o e da Un..tã:o ou. do E&tado, e-ó.te.J:. cb ....i

ga.toJe.iamen.te develtáa -tep4ô.&o:-t o.s ..teCUJt40,s Itece..sôãJc.io05.

.te ltedação:

JUSTI r I CAÇ};O

F;~~;':J

r~;'~~A

pr;;;~;"" =:J
fl-;-;;';;~=;;]

PO ART. 265 l
"ex.tu«va.,cuce I

Art. 21 _ O Brasil é urna Federaç:;1o

consei tuIda pela união in
dissolúvel dos lIlunic1pios

e dos Estados, adota a forna

RepubliC2J'1a de gO'/~rno , sob

o regime representativo,

e tem como í'undame"'ltos'

nutRoA J,IOV1flCATIVA

OISPOSITIVO E~IEUPAOO. - ALfUEA "B"I 1J0 INCISO 11,

Ac.lLe~c.entaJt an.tc..s do .teltlllO lI.tempto" t

JUSTI FICAÇÃO

A Ite.dnção du.ta a..tZl1c.a 'Ib" .tem CIl..utdo pJtoblel,l{t4 dIZ.

.l.n.te.JI.p1l.c..ta.çlio quanta Ci e.~.tel1.s,(,.v.i.dade do te:UlIO .te'llpC(l~

oxa: ttlllpl.r..ando-a ptUtd .toda.<!> alo a..t.(.v.l.dade.t. do.!> cut.t06~

alta ltu:tJt.in,9.r..ndo-a apc.1talo ao tocai 6Z,s.t.co. A4ó.l.lil .. <Se

Jt.i.a. ln.teILe.s..sante que. a pltÕP1U.€t C0I14.t.l.tu.l.çtio.&e. e.;
pJLl!.sJa.s.se n1C.t1tCIL, JtUlJúl19.l.ndo o benc.6Xc..(.o ao .loc.tlt

de. e.nc.ont"lto dolo 6.c.w, mato, tl.<.nda: ttl>lo.tlll, g4ltant-<.udo
a. Ube.JLda.de de c.utto.

PlENitRIO VA ,\SSHHaCU MACIM!Al COI.!STTTU1Urr

SUb4Utua.~~l!. 0.6 pa.ta.vl!.a..s "pe.la. val.oltlza.ç.ã:o de" pc.,ta..s

pa.tav1l.a.ó rlpelO bc.lte~1.c.(.o a"

DISPOSITIVO~ Art. 22 "caputll

loJod:1ficar a redação do nrt.. 2' para

Há. nc.c.e.&<5,(,dade. de compa..u.bd,(,ZllJt uta. d'('l>P06lr;.ã.o

o § 40 dc..stc. 1IIe..!.1'10 4Il.U!lO, po.t.6 ne.te. c.onótou. 6e.lte5Z

e..lO ao inve4 de vatoJt..i:zaç.iio. peve ó elt. lIla.n.t.f.dO o t"11-'t1l"
bt.ne61c.i.o, vez Ilue. o .seu conc.e.Lto C. ll'd.(.ó a:mpt" ema..t.s
a.dequado ao :tlt.<.&uto, mallte.ndo-6e dlnda. a. Jt.edaç.ão
/l..tual, que 601.. tLtte.Jta.da. peta. Emenda. pa,'&óo.s PaU".

a seguinte: <

JUSTI FI CAÇÃO

,EMENDA lP18092·9
f: OEPUTAOO JosE CARLOS MARTINEZ

P1<..nário da A N C

r.,.- rcuO/.usr"Il:A;Ãa' _

EMENDA lP18093·7
l!J DEPUTADO JosE CARLOS MART~~~Z

r.,.- , •• ,oou•• "oeO';lia

..
u,;;;':J
f:Ç;~~~

Emenda ao te:rto do proJeto de Celnstl.tuição aprovado pela CO'Jlssão

de SJ.stematl.Zação (JUL/87)

A repercussão do dispositiVO focalizado sobre as :S::i:;;a.nç~u:: receitas

estaduais Ío~ evidencJ.ada pelos secretárirode Fazenda e

de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e ôos "XerrJ.tótios

na Carta de Canela, apõs tereJl1 estudado as implJ.caçõcs ampl<l.s

RetIrar o J.nciso ).X do Âl"t. 99. bem COmo a ex.pressão "

por propo'ita do PrimcJ.ro ~lJ.nJ.stl'o••• 'I, do inciso VI do art lOS

r.r 1~.tOt.U$T'''C&~.D _

:EMENDA lP18099-6
I:J OEPUTAOO JOSE CARLOS MARTINEZ

AssJ.m. deve-se aC) invés de condl.cJ.onar à
aprovação pelo Cemgresso, cond1.c1.ol}ar. à
sua apreclação, (;/ que possJ.bJ.lJ.tara ao me~

mo até rejeltá-l().

Na forma em que está redJ.gJ.do o § B2, J.n'te;:
preta-se pela obrigatoriedade da aprovação
defJ.nJ.tJ.va, pelo congresso NacJ.onal, do pr~

~~t;o~:ríe~x~~~~:~n~á~~:. p~~;o:~: ~r~:~:~:i
ria.

JUSTIFICATIVA •

TI.'D'~tn'I''''&~''D

Subsutul.r no § 8e do artJ.go 134. a palavra

aprovação por aprecl.ação

Art. 134 - •••••••• •••••• •••••••• • ••••
§ Bº _ Se a leJ. orçarnelltár1.a não t1.ver

sJ.do votada até o J.n:í.cl.o do exer
C:í.C10 correspO'ldente, poderÉõ ser
iniciada a execução do proJeto
como norma provJ.sÓrl.a, at:é a ap~
ciação defJ.n1.t:J.va pelo Congresso
NacJ.onal.

EMENDA 1I0DIFICATIVA

r-rPf;~;'-:J

rr;;"~;;;J

o Munic!p10 é uma realidade tnarast,!

vel. O projeto const1 tucional avançou

em diversos pontos, consagrando

reinvindicações da ct';lula-matcr da f!t

deração brasileira. 'l'odavia o proJ~

to carece de maior objetividade no f)1a.

consagrar o Jluniclpio como ente fadoS.

rodo. Eis a razão dá pl'....postlJ. suprõ\.

JUSTIFICACAO

EIIENOA IIOOlFICATIVA

VlSPOSlTlVO E#ENVAVO - ART. 278

Ac.ILe6eentalt a.pÕ-4 "exc.luindo o c.ll.tadu.a..t", "tHL o IIltLlt.l-

EMENDA lP18094-S ,."•. -,
tJ DEPUTADO JOSE CARlOS MARTINEZ

'Tt'lltbêlll ac.Jl.e4c.e.nta.... apõ4 "ao V.i4t.IU.to Fe.de1utt", "a.04
Jful1.t.c1púI4" •

Aind(l" acJte.&centaJl. no ó.tlta! da. Jtedaç.,i"o "e 4e o impoJ.

to uta.dual. e.x.clui..'t o llIull-tc.tpal a.nt.c.Jt.l.oltmc.lltc. .(.!t6-u'tu.!do • .& e.Ji.~
apUca.da. a meóma d';'Vdiio 110 ph.odu.to da. a.1LJI.e.c.adtlr.ãall.

JUSTIFICAÇÃO

COIIIO ia éoL e.stend.l.da. a c.ompetanc.l.a. Il.U.l.dUClt também

ao~ J'ul/.,ic.lp.l.oJ, o e6eLto de-s.ta dÚPO-S.lÇ40 deve ~e.t

nde.quado.

IEMENDA lPlB097·0
t= DEPUTADO JOSl: CARLOS HAR;;';;EZ

r.r----------.u1"14~..,f"'·;..D- ~

Dê-se li letra IIdll
,. do inc:J.SO r, do art1.qo 13, do :ProJeto da

Comissão de Sist.emat.ização, a seguint.e redação:

JUSTI FI CAÇÃO

Propõe-se retirar o J.llciso X). do Art. 99 paro cVJ.tar que se

consagre na nova ConstJ.tuiçâo Pedcral o grave erro de se dcfJ.nl.r

como comJ'letêncla da União o disciplinõ:1r.1cnto da capacldade de cndl- "

vidamento dos Estados e MunJ.cíploS.
. I

Bsse poder. que hOJe de~eria ser da competência prJ.vatJ.\a ~lo

Senaôo feõeral, esta sendo de fat:o exerc1do pela União E 'te ..., er
es-se exato motJ.vo, submetido os Estados e Mun1.cípios DOS m.JÍorcs
constrangimentos e dificuldades 111"' manejo de suas f1.nanças.



Assembléia Nacional Constituinte e 1895

Objetiva-se com a emenda d:lsti,!!

guir as runcêea de agentes poli ti

cos das funções de a{;entes públ!

Art 61

Incluir após o vécábulo indir~

ta - ressalvados os cargos de S~

cretário e lUnistro ele Estado, Pr:!

sidente de Autarquias e de Empr1.

sae Estatais, b en- como Fundações.

desde que devidamente t rccnc rcdcs

pelos Lepislativos respectivos.

lUIO/J!l.. lfIC
1
çl o ,

DISPOSITIVO~.

JUSTIfrCACÃO

; tL~"..A"'/~"~II~b/IV.U~I •• l~ _,

lIJ Plenário da A N C

demais

Inclua-se após a expressão EstaCloS

Art. 50

As Leis Orgânicas Hun! cipais têm

"status" de Consti tuições t:unic1

pais,por isso devem constar expreE.

sarnente do texto com a mcsrsa êní'i!

se conferida à Constituição Fed!:.

ral e às Constituições Estaduais.

federados, lias Leis Orgânicas TiunicipalS e as

leis".

JUSTIFICAÇÃO

Ef~ErlDA TíODIFICATIVA

DISPOSITIVO~:

Plenário da A W r.

EMENDA lP18103·8
l:J DEPUTADO JOS~ CARLOS HART;~;~

rrr ·UlO/JVlll"~J~;:O, _.

n, aliás. por essa razão que propomos seja também excluída
• expressão " ••• por proposta do Pr1mCJ.l'Ç)1>hn1s'tro..... do t evtc do

inciso VI, do Art. lÓS, p01.5 foi Justamente apeando em 19unl cx-
.~ 'l!",.,~"g"'Slb/,u,~u"".ia

pressão que, em 1 975, tomando por base o texto da cons ta tua câo de (D-
l 967 ans t aãcu-ec todo o aparado 1l.mitativo ao end a v r dnmcn t q dos L_.t!Jll!!!!:!.fc.<!!'-.!l-lL.G- --'
Estados c Munl.cípl.os. pelo Governo federal, med a an t;e dCC1SÕC:- do
Conselho Monetâno Nacrona L,

Considolando tratar-se de ccmpe rênc i a pr-Ivat rva do Senado
Federal. não faz sentadc p r es e r-vnj- no texto do novo pt-cj e te de

constitulção 11 mcccrêncaa de se res t rangar- as decisões dos seuho

res Senadores ã macaa t ava dos Pr1me1ros Nma s t rcs , e mua tc mcnes

c_ontemplar em outro ar-t a ge do PróJeto, onde se trata das atribui

ç~es do Congresso Necacnat , portanto das duas Casas, poderes qu;

sao t rndacacuefmenr e da compCtenC1a do Senado. e rncoercnte ou,
no mfnamo, extraveg'anra ,

." EMENDA lP18100·3 ..".,-------'J I'IpM'D"a""--
(:J DEPUTADO JOS~ CARLOS MARTINEZ _ I.:...et

~ 1'lODIrICATIVA

DISPOSITI\'O~ - ART. 84

Acrescente-se no art. 84, após o vocábtllo "~",

• exp r e s s Ec "~.E..:!..!2.~, enlprc!"o ~ funcno !!!:.~
-assim~!.!!~" •

F

EMENDA lP18108·9
tJ DEPUTADO JOSé CARLOS "'ART;~~~

.~[..hIO"O~I,,10/;v.co~'n1o, -,

ê1 Plcnnr-io dn A N C; --"

A proib1ção de nomeação de parentes de ac t c r a d ade s ,

inclusive. para cargos em coeu s s âc ê extremamente

rígi.da e prejud1cul.

A vedação. aSSUD genérl.ca, pode. ao invés de morali

:tar, prop1C:iar troca de empregos ~nterautoridades ,

ampliando O" chamado OIcmpreguismo", se-a que qualquer

autoridade tenha protegido "diretamente" qualquer

parente seu.

!!!..~f'~"l),.iOO ilc:n VII, do art. 52

SU,Pl':lmir o item VII, do art. 52

Os terrenos de marin'la não aterden r.:nis aos seus antig::'l.'i

fins de s~lança nacio.'1al, de sorte q'..lenão S!] Justif1ca sua eenuee-v

ção no dcmí.m.o da união. Além do l1".ais, sua oc.l!?ê-ç.:;.o desordenada tem

c:n..ado problemas aos ~:UlUC:!pi05 em cr..l~ estão satueâcs ,

DISPOSITIVO~: Art. 66, § 49:

rncfuae-ee o § 42 no artigo 66, nos

seguintes eermcs ,

§ 4t - A criação de distri to impo.!

ta na implantação e func:l,2

namento de. no mfnimo um po;,.

to de guarda municipal,

de saúde e uma escola.

EMENDA lP18101·1 ..... -,
tJOEPUTADO JOSE CARLOS MARTINEZ

~-_--__----lul0hnl"lC"Ç;:O

flPHÔS"'=:J
f5U~;7ii7]

1= ln'"IlVn"lC.~b,-----------_,

JUSTIFICACÃO • A ct'iação de distri to depende nece,!!

sariamente da implantação de servi

coe básicos que atendam os inlere.:!.

eee da coletividade

A mera criação de distrito não traz

qualquer espécie de bcncr'Ic í cs n c.2

munidade a ser atingidn

DISpOSITIVO EHFNDADO - incisos VII e VIII do 81:ti&0 86

Supri.mir os 1.nCiS05 VIr e VIII do artigo 86

,JUSTIFICAC1íO

DISPOSITIVO~: Art. 55

Inolua-se o § 4! no artigo 55, nos

seguintes termos:

EMENDA lP18109·7 ..". --,
PJ DEPUTADO JOSE CARLOS MARTINEZ

r;r--:------ tLl••"'o/~~~lu;:./lV.~O..,~.;;OtJ Plenário da A.N.C.

Ir;~~~'=:J

(l-;;7'~;;J

rr;;;~~""

rru-i"~;;;;
lUU1.v•• '....ç.C

Ef>:CllDl. SUPIU:SSIVr,

Suprima-se o .item V do art. 264.

1\RTIGO ENENDADO' 264, V, do ProJcto de Constitu1Ção.

.JUSTII"ICI.TIV1••

JUSTIFICÃCÃO: A hipótese ele intervenção no rtunicl

pio, elencado no inciso 111. é Cf!

sufstica e limita a atuação fiscal.!.

aadcr-a da própria comunidade conc~

mitantemente com a Câ:r.am ttunicipal.

Suprimir o inciso 111 e r-enumer-ar- os

subseqUentes.

I..
O dJ.spositivo xo-npe tradição secular de nosso direito e inviahil!

:ia-a ccbeeaçe da OIV1.da Ativa, estinulanco os cO"ltribuintes !alto

50<;. O que nOJC! se ch ....'õ1<:1 de "prl.vJ-légios da razcnda Pública" são

neros e:qJet.1icntcs ?r'5.tico~ cest1nados êl superar o.ific:ulcacl~s buro

crâtico:ls e a natural lentidão da m5..juina c:statal,- no sentiêo cc cE

brar seus crédl.t.os, CUJO volume requer U."\I tratal",e."lto processual cl:,.

ferenciado. Não é possivel sub,c.'.:er a cobrança da OIvit:a Ativa aos

percalços e forMalidaces do rito cía cobrança JU::1ci<..1 apll.cá,,·el à
e),ecu~iio àos creC:itos pr1.vados, s,:l:!n.da.~enle "i::oso, ::o~~-se. --lue I
se for nant1.do o dispositivo, a rnzenda íicar.a em posi~ao mmos I
favorávC!l do Cjuc a que gOZa0' Ca) ns inst.l'tu1.ções financeiras par

ticulü1es-, na eYecu~Eo por créditos garc::.nlü!Os por alio:Hlção fic!!

DISPOSITIVO~' Art. 75

•• t ....A'o/co~...lo/l~IC.~'".;;O

('J PLml,nIO º" /I /I. c ,

EMENDA lP18110·1
tJ DEPUTADO JOSe CARLOS MARTINEZ

§ 4l! - Sem prejufzo do disposto

nos §§ 2! e 3!. poderão

os Estados, através de

organismos espccial1z~

dos. prestarem assistê!!

da técnica aos Hunic!

pios qce assim o so11c1

tarem.

Com a inclusão eeeee d!spos:l urve,

objetiva-se colocar órgãos técn,!

cos especializados à dieposição dos

~lunicfpIos carentes da asseasor-ta

indispensável para a realização

das ccmcp eêncãee que lhe afie com~

tidas.

SUpr:imir o item IIr, do art 56

JUSTIFICAÇÃO

""""''''''''''-lDISFOSITIVO~. item lII, do art. S6

A ceupação das ilhas fluviêl1.S e lacust:ces diz In:lis de p:n.to

can o interesse local e, p;:lI'tanto, do :-lunicIpio. Assim é, por ex~lol c:n
termos de urb;m!zaçaô. O Estado, mais distante. da reaUc1ade, não te:n co!!.

di~s para ClJidar devidamente das urbaniza~ surgidas nessas ilhas

EMENDA lP18106-2 .....---------,J I'rp'M"D'a"'-----=
~ DEPUTAVO José CARLOS MARTINEZ _ c........! _1

5'~~;'=:J

rrui"~;y;]

III - p:mnitir o uso gr3tuitO dos bens p-:íblicos, salvo se

destríncdc a enl1dirle assãstcr-ciaj, co se !'cuvcr int~

zessc fÚbllco c(;"Jid.:?o"li2..'ltc Justificado, desde que 02
eerveães as cor.diçe'es da lei.

os bens píblicos s5\ deo1q"l satisfa2er' aos interesses da

c::am.midade por ocasião de sua utilização Não de.Je:n atc.:.:1er aos intcrCE.

ses estrita..rente privados conf~ Ve.R ClCOl::I:ClY.io. sendo asSJ"..." Justifica

-se Dorestrição :hn~ ao seu uso fOr pa:c1:iculêlrBS, pois CC1iI o resultadO

da arrecadação obtc3n-se recursos para cutros fins de interesse p:iblico 1\.

gratuidade, caro exceção, está parmiUda para as entidades assistenciais

o senpre que hoowr int&esse píbllco devida:mnto Justihcbdo.

A,s vantagen5 ne s su proposta. não podem eee &cn.cral1.z.~

das li todos 05 servidore5 piíbll.C05.

Vantag1ms pecuniÃrills devem ser sempre propostas p!.

10 Execut1.VO de cada esfera, pois. só ele tem ecnhe ..

eilllc.t\to dos valores que pode dispendc.r.

Uma regra constir.ucionolll de tal Jaez, genérica. obr.=.

aaria todos os Executivos II dispênd1.05 que. eeave e ,

não pos-salll suportar.

~~

~~ .::.2 art.::...

r'crescentar ao art. 51, mais um i1:Gn, o terceírc, cem a s~

guinte re::laçaõ'

Isso deve ser objeto de lei ord1.nária c.m cada esfera
de Governo

..
EMENDA lP18102·0 .,'"tJ DEPurADO JOSE CARLOS MARTINEZ-----------,

'.
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Emenda modificadva do item I do parágrafo 11 do artig~ 272 •1 _ i.nc.1dirâ sobre a entrada. no território naC1.onal. dê'

mercadona importada do exter1.or. inclus1ve quando se tratar de bem

dest1nado a consumo ou at.1VO fixo do estabe1ec1laento importador,

bem como sobre serviços prestados ~o exterior. quando dest.1nauos .a
es1:abelec.1mcnto S.1tuado no País. •...

o daspcstavc não é mais que um ca'sufsnc contra Estados pr~

duuores de energia elétrica, petróleo c combustíveis. Todos os d~

mais produtos, ãncâusãve os demais encr-gêuacos como o carvão e

alcool, serão normalmente tributados.

Não se consegue errtendar o critério utiluado para estab2.

lecer d1scnminação para com os Estados produtores desses bens,

Não há lógica em transferir recursos de Estados econcrmca

aeu te uiais fracos pllrll sito r'cure que. no funrtQ. i> n que visa o re:f~
rido dispOSltivo.

Não pode ser levado a sêr-ac o argumento de que em alguns

casos corno o de Itaipu, de ruccrcf , de Xingu as usinas foraM con.!

trrufdas com recursos da Un1ão e os Estados não deveriam ser compen

sados por 1SS0. Embora esses mvestancnccs tenham s adc Pede ru as , as

terras desses Estados foram alagadas, tornando-se 1.r:tprodut1V<lS, de!

locando fo.míli.as, aumentando as tensões sociais e os centnngent.ns

de trabalhadores dcsalo}Jldos COllI gravíssimas repercussões nesses rE,

tados.

O absurdo da prcpcsta ê que pretende que os Estados que

t1veram alag:1dos nã.tbarcs de alqueircs de terra, não possam receber

imposto sobre a energia gerada e que o grande bene Eac Iâr-Ic , o Estado

de São Paulo? não paque qualquer importãnc1.a pela manutenção do cres

cimento de sua indíistrJ.a, que se está fazendo as custas da desagreg!

tão do lar e do desespero de agr1cu1tores; agora sem terra.
Nesse dispositivo estão sendo preJudicados os Estados e \Iun!

cipios do Parji , Serg1pe, Paraná, Nmas Gerais e outros produtores de

energia eletrica, alem dos Estados e Mun1cípios produtores de petró..

leo e de ccnbusufveas como Sergipe, Bahia e Rio de .Iane arc , l'
Além disso, Estados com potencial a ser evpjo rado na área

energia eletrica. passarão a ddr ec rcnar os recursos de mves tntacrrtcs
para outras árcas, podendo. no futuro, var- a prejudãcar o próprlo d2.

scnvotvfmentc do Pais.

Poderão. igualmente. vir a ser grandemente p r e j ud a.cadc a os
Estados e J.funicípios 110S quais venha a ser descoberto petróleo 1'025,

apes a r; de tornarem-se. por este evento, eccncsucemerrtc ee as r accs ,

tributãriamente continuarão pobres.

Ademais, com a prev2são do teXto Constitucional de que as a_

líquotas para essas mercado.rias serão fixadas pelo Senado Federal. a
imun1dade ê perfeitamente dlspensãvel ••

ImperatlVa, pois. é a supressão do d.1sposit1vo.

JUSTIFICACÃO

JUSTlFIC\TIVA

EMENDA lP18118·6
tJ DEPUTADO JOSE CARLOS I~AR~;~EZ

r=~~~;--=:J

rruJ';~7ãIr
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Dê-se ao 1.no1.SO I do § 11 do artlgo 272, do ProJeto da Co

1\U.ssão de S1.stemat1.zaçâo a segu1.nte redacão:

JUSTI FI CAÇÃO

~ata-se de restaurar o pr1.nc.'ip1.o do Iat como trazido
pela reforma de 1965, por 1.nterméd1.o da Emenda COnst1.tuc:J.O

nal nO la ã Const1tu1.çâo de 1946.

Os bens do at1.Vo f1.xo não se compreendem nesse concei-

to e por não segU1.:rem no processo de c1.rcu1ação não devem

sofrer tributação.

-I - incJ.d1.rã sobre a entrada, em estabelecimento de

oontr1.bu1nte l de mercadoria lltIportada do Exter~or

por seu t1.tular;"

o lCM é tr2buto sobre a circulação àe mercador1.as,

princip1.o.

Emenda supres s ava

SupT1ma-se' o f 4.0. do artigo 196. os art~gos 295, 379 c 337.

JUSTIFICATIVA

=- TUTO'.~'.. ,>l:oÇ...

EMENDA lP18115·1 ..... ~

PJ DEPUTADO JOSE CARLos MARTINEZ

Os da.spcs at ãvcs cuja supressão estã sendo proposta estabcl=.

cem vmcufacêes ou regras sobre a entrega pelo Poder] '{CCUtHO de

recursos at.rabufdcs no Orçamento a outros Poderes ou a certas I 'fun

ções esea taaa ,
No éesc das vtnccaacscs , somente as 're Latiavaa ao Poder Jud.!

ciário c às funções l:ldUCaC10na:LS e cut turais absorver-ãc , se aprov!

dos os d1sposit1voS mencionados, anrcxaaedcmcncc um terço do total

das receitas piib Lacas ,

Demais daasc , no caso do § 49 do art1gõ 196, atribui-se um

percentual fixo de 5\ sobre a rec.ei,ta do Tesouro. sem espccif1Cií_

-üa, A fixação de um parâmetro un r Io rmc para todos os Estados, com

da fer-cn tos estrutura;; de recea ee , gerart d2storçõcs. pois nem se!!!

pro o custo da função ]UdlC1.âna guarda prcpercâc com a r cce í ca

prôpraa ou t.ransíenda da Ilnadade federada,

Na hipótese do .art~go 196, trata-se de norma sem precedente

nas h1stonas ccns.ta tucãonms , Além de se tratar de matêlia que. P2.
de perfeitamente ser vcacutnda por 1c-gislnçâo Inf-raccns t a tuc a c n a I

I
ou ordmâraa , não exas tc qualquer naaâc para a entrega t.r-rmes t rat

dos recursos, quando o fluxo de despesas dos PoJcres do Es t adc e

mensal, como mensaã ê o rítmo de cntrad:.t dos r-ecur-sos públicÔs nas
três esferas de Governo.

=- .ruo/J'Unltl•••• ~ _'~ _

er;~;"'-:J
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ci5.ria (Doc.-lei 911, dt: LIO.l9G!:!l. (b) os condollinios i;no~iH5.-_ EMENDA lP18114..3 .~m__-----------,

dos (~eJ. 01591, de 16.12.G~, a:t. 63), C Cc) os arneaens çe r'zn s l: OEPUTADO JOSE CARlOS UARTItJEZ

Iuccrct,c 1.102 Cc: 21.11.903) m,c ê.is?'5cn de execução .:Jr.l.V",c,:o e Plf~I~'o'CCW1U.lOfl".CO"'i$Io -,

não prccisan valer-se: de JUê.i~idrl.O t'ara cobxer-ca ee ~cus arEm, tos f!JL·--,P~L:=E",N~~R"I"-O-"D,,,r.,-,fl,--,-N,--,,(..::.. --'

"fJ n1.nguém será pr1.vilegiado ou preJudicado em razão de

nescamenec , eema , raça, idade, sexo, comportamento s!'!

xua1, estado civ1.1, natureza do trabalho, re1J.g~ão

conv.1cções políticas ou f~losófl.cas, def1.c1.ênc1.a físl.

ca ou mental".

A a1t.eração aqu1. proposta v1.sa tão somente tornar cl~

ra, explicl.ta e 1óg1.ca a futura Con$t1.tu~çã{). Da forma C2

lfID o texto está apresentado, no ProJeto rla Com~ssão de

superfluJ.ilades- que nada acrescentam ã J.óél.a básica do t.ex

to.

Dê-se ã letra "f", do anca.se 111, do art1.go 12, do ProJeto

da comissão de sistemat1.zação, a seguinte redação:

A repercu"ssno do disposit1.vO focalizado sobre as :f.:l.l'Uln...:a:,=> eccea ees
estaduais foi evidenciada peãcs Secrc!:tári~cC!: r'eeenãe e

de Finanças dos Estados, do Dist:rito Federal e dos Terr1.tÕ:::lCS

na Carta de caneãn, após terem astud<:lào Ci.5 !1"'?l1.caçôcs zmpl.:l:s
ce veaeçse r-cae ::::ntid.::..

Na veréeec , o que se dencr-Lna "privilegios" são antes sinples "eeer

rogatives" I justificadns por Jur1.stas co po:-tc do !'rof. seecse ~a-

S'Wldo5 (a?ud H. F"ln..l"s "Co't.ent.5.rios ã Lai de E>.acução t'iscal n, P5.S.
2) •

Ora, onde mais pxepondc r a o interesse públJ.co, pxeacrvacc ?C:L <::':'::~Q.

las âc.rs , scnêo no ohJetivo de permitir li I'i14:cnda. a r-er.e rS....iêa re
ali2ação éa receita, sllbcndo-sc que, em geral, o crêê.ito fi~cel é-o
ajui.zado basta....tc tc.,po depois de sua CO·Hlt1.~u:.t;;'5o. o eruc Já be-c
!iciou o cont.ribuinte .faltoso.

Dê-se a seguinte redação ao S H, do art. 270, do Projeto de

Constituição, da Comissão de Sistematização

lOS l!i' - r; facultado <:Ia Executivo, observadas as l:on
dEçõcs e (fmftes estabeleeídos cm Ie.i~ alte 

rar aS a1 íquotas dos impostos enumcrados

Itens I e II deste artigo. 1I

EMENDA lP18112·7 .....
l:J DEPUTADO JOSE CARLOS MARTINE-Z----------,

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

l!J PLEN~RIO DA A.N C

EMENDA lP18111-9 '"'u ~

(!J DEPUTADO JOSE CARLOS HARlNEZ

=- ..r.;:'""'eo.".';.o,"~,.o"'.lllI

JUSTIFICATIVA

Se il União -pode mexer nas alrquotas do IPt e do ISaF.

por quê os Estados não podem manejar da mesma maneira

tCH1

o d1SpOS1t1Vo cuja alterat;áo está sendo propost& regula a
local da ocorrênc2:1 do rato gerador do ICMS,matêru que, nos demais
trlbutos.~ é versada em lei complementar.

A e.1ter<,!:io I"Topn<;ta náo muda o contcúd~ do dispositivo, d~

f.1nl.ndo o campo de incidênc1.a do lmposto e deixando ã lel. comple_

mentar .:1 matéria atinente ao asp~cto_esflac~~l ..l
Além disso, vigora, há vários anos, com reus benefícios p!.

ra o controle da cobrnnt;a do' imposto. o cn.tério de exigi ..lo por

ocasião do deselll.bara~o aduane2ro, quando são cobrados os impostos

da competência da União. A redaçno proposta, supriclindo a expre,!

são "em estabelecimento de contribuintes'~, perul1t1.ra manter-se es_
sa prã'tica que tem proporc1.onlIdo resultados altamente posit1.vos,

se~ qualquer preJuho para os contribuintes.

A alteração proposta, alem de dar maior sistemati%ação ao

imposto, vem ao encontro do~ anseios dos Secretãr~os de Fazenda c
Finanças dos Estados, mnn1festado em. Canela. no R:t.o Grande do Sul,
através do dOCull1ento'lICarta de Canela".; no qual são evidcnchdos os
problemas que poderão advir, se for mantida a redação constante d.

Projeto.

EMENDA lP18119-4
.~. r.r=pM·O'·B'··~E DEPUTAOO JOSE: CARLOS MARTINEZ C!.!: _J
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prp;~;'~ 
rrw'~ffiJ

-ai 'rodos podem reunir-se pacificamente I em locais abertos

ao público, sem necess:Ldade de automatização, salvo

quando a reun2ão ~nterfer2r no fluxo normal àe pessoas

e veiculos l' •

Dê-se ã letra -01-, do inciso r, do artigo 17, do ProJeto

da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:

o Estado deve saber renunc~ar a uma tr1.butação no pre

sente para que possa se benef.l.c.l.ar c3e mU1tas tr~butaçõcs no

futuro. t o caso dos bens de capital, que se dest1.nillll ã pro

dução de novas mercador1as.
Dai propor-se a elim~nação, no 1.nc1.so 1. do S 11 do

art1.go 272, da expressão -1.nclus1.ve quando se tratar de

bem destinado a consumo ou at1.VO f2xo do estabelecimento,

bem como sobre serv1.ço prestado no Exterior, quando des

t:Lnado a estabelec1.rnento s1.tuada no Pais.-

r.r-----------TUfO''''''n''IC&~.----------____,

EMENDA lP18116-Õ
l!J DEP~TADO JosE CARLOS MART~:Z

fS;;~;'-:-J

fU!'~o/ã7J

Altquota é base de cálculo, salvo ral"ísslmas exceções.

Deve,. ser objeto de lei. como. aliás. ocorre em todo c qual

quer pafs civil izado.

Não há razões para se permitir ressalvas no prtncí-

pio dôl estrita legal idade tributária. sillvo com referencla

aos impostos de illlportilção e de exportação, que, mais do que

fontes de produção de receita. são Instrumentos de pol ítlca

de comêrcio exterior.

EJnenda suprcssiva do pa'rãgrafo 39 do art1.go 272

Suprima-se o pad'grllfo 39 do artigo 272

EMENDA lP18113·5
PJ DEPUTADO JOSE CARLOS HAR;;~~Z

JUSTIFICATIVA

EME~DA SUPRESSTV-\

TOfO/.uU1tlcaç.o ,

Dê_se ao artigo 461 fi seguinte redação: M

Art. 461 - O Sistema Tnbutiírio de que trata esta Constitui

çâo entrarã em vlgor em 1° de julho de 1 988. vigorarfdo o atual

Sisternà Tributino até 30 de Junho de 1 988.

i 19 - O dl.$po:õto ncste artigo não se ap12ca aos artigos:

262) 263. aos loten$ l, n. IV e V do art.1go 264 e ao artigo 277.
que entrarão em vigor a partir da pror:lulgaçà:o desta Const1.tuição.

5 29 - Ficam mantidos os atuais crl tér20s de- ra tC:LO de d1.s

trlobuição dos fundos referidos no artigo 2~7, at~ a entrada cn vi
gOl' da le~ _complementar ~ que ,se r~fe:~ ~ a~.tigo 280, _ltcm. TIl ... te

s 30 - A part2r da data de promu1gaçao desta Cons~1tulçao,

2. Um.S:o, os Est:::!c:>, c D:lstritc r;dc.õ.l c os Hunici'pios ~d:itar[o
as leis necessanas ã aplicação do S25tema Tnbutâno Nacional.

Numa soc.iedade democrática l se Z\ Constituição do

pais Já defJ.ne sobre a h,berdade de reun1.âo, t.orna -se de.:!,

necessário que conste no texto legal algo relat1.vo ao -pré

via aviso ã autor1.dade-, a respeito das reuniões.

EMENDA lP181l7·8
I: DEPUTADO JOS~ CARLOS M;~;'''EZ

Suprima-se a letra "bll do ite~ 11 do S 11 do at't. 272.

i.,
I '.

!

o disp0Sl.tivo focalizado. COtlO está l'edlgido, abrange a PC).!

sibilldade de transm1ssâo. por herança, de imóvels para rcs ldência

do conJuge ou dos herdelros. 'Sem y4game n t o do lmposto.

Na forma ColllO a questão foi ~olocada, embora o objetivo to
'l1ha s~do o de exclU1r-sc da tributação a transm1.ssão, pOr norte,
do Íln1co l.móvel pertencente ao conJuge sobrev~vente, prin~'ipalmcn_
te ntlqueles casos em que sua s:i.tuaç5o f~nance1.ra não lhe permita su

portar o encargo da tributação, terrl1nallí por permitir a transfe=

rência de vordadeiras fortunas sem o pagamento do tubuto, uma voz.

QUO o d1sposit~vo não l1.m2ta a quant:ld~'1dc de imóvc2s a serem trans
!er1.dos aos hcrde1.ros. -

Justificn-se,'po:Ls, a supressão proposta, tendo emvlsta que

as lcg:Lslaçõcs locnis poàe:rã~ estabelecer a is~nç50 na transnissão
de um ún:Lco imóvel residenC.181 para o con) u~e sobreVlVente

JUSTlrICACÁO
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5 4° - As reas eda eadas nos termos do parágrafo an teri.o'r até
30 de Junho de 1 988, entrarão em V1g0; ~à" d1.3 10 de Julho de 1988,

com efea to raedaa to.

JUSTIFICACÃO

UM~~"'~

fS3i"~o/87l

EMENDA lP18127-5 . ---,
f"J ROBERTO FREIRE ••TU
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EMENDA lP18125·9
('l OEPUTAOO JOSE CARLOS "ARTINEZ

:EJ.IENDASUSBSTITU'l'rvA

DISPOSITIVOS J:!-tENDADOS: ARTIGOS 286 a 291

JUB'l''IFXC.A'l'IVA

Art. 2B8 - ~ vedado:

Bubst.itua-se a rcdaçiio dos referidos a:t:.i<JCS pela
seguinte, :enumerem-se os~

:I - Vincular receita de natureza tributã:da a Orgão, fundo
ou despe5a, ressalvado a repartição do produto da arrecadaçíio dos
:l.mpostbs mencionados no capi.tulo do Sistema Tributário !'acional.

:II - COnceder créditos ilimitados e abrir créditos ad1ci2.
nais sem indicar as fontes dos recursos cczeespcndentea ,

I:II - criar fundos de qualquer natureza, serve em Lei Supl.!
montar que os autorize, respeitando o disposto 110 Art. 464.

Art. 286 _ O Estado, como agente no~at:1vo o regulador da atividade
econôln1ca e seerar., exercerá processo de planejal:lento per:nanent:e,
contando com li. participação dos arverscs segmentos polítiCOS, ao
oiais e dos vários n!-veis de Governo, abrangendo planos e orçame!l
tos do setor público, diretrizes e instrumentos de polítiCA econ§.
miCA, indutores do secce privado e lev<!.ndo em conta os aspectos p.!:!.
culiares de cada rC<Jião.

A presente emenda atende a UIIta das J;lrincipais preocupações
da maiorIa dos con$.t:.ituint:l.ls, no 5entido de reduzir o texto con,!.
titucional, SClll prejl.li"ll:o do fundamental. IntroduZ o que é mais i
novador, ou seja a concep~ão do proces50 de Planejar.lento pCrnllI
nente e sua Vinculação com os planos e or~llJC,entos públicos. Dá~
concepção Mlpla ao plano do setor público, sanando as:;im um. erro
do passado, de limitÁ-lo a wn Orçamento Plurianu;J,l de Investimen.
tos, o que constituiu um fracasso e gerou gro.ves distorçee::. Pel:l.!
t:e·se, o que não é fundamental para legislação cOl:lplcmentar e or
dinária, 4ssegurillndo desta forma WlUI ra.a.ior permanência dos dispo
81t1V05 constitucionais. -

IV - Transpor recur50S de wna categoria orçamentária para
outra sem prévia autor.1z~ção do Legislativo.

§ 19 - Planos e orçaroentos do Setor Público serão aprovados por
lei.

fi 29 - A Lei orç:lll:Ientii.ria será anual, explicitará obje'civos e ma
t.Il.$,proporcionará elementos que permittllll verificar a integração do
Or~amento cca os planolJ, e5tit:tarâ a receita, fixará a despesa e in.
dicarli. a forma de !inanciar o déficit, se houver, VCldando-se 'lua!
quer outro dispositivo estranho, salvoJ

I - J\utor1zll~ão parA abertura de crédito lluplementar dentro
do limites estabelecidos

IX - Autorização de opera'i'io de crédito por antecipa'i'ão de
receita, resqatãVl;lis no exe:cíeio e não superio::os ã. 'iUute i'lU"te •
da receita. total estimada.

III - Le.sislllliio, qu.e sem. alt.e.rar li basa tribut.ária, viahi
1.1so a execução da receita ost.1ntada. -

§ 39 - Nenhuma despesa será realiZada se não eDtiver autorizadAM
Loi OrçllJl1entária ou crédito Adicional, devenê:o, AS que it:Jpl1quem.
em. comp!"omisso crua ultrapasse o exerelcio, constAr do Plano
nele ser~ apÓS aprovadas pelo Legislativo.

§ 49 - Lei complementar reqularizlU"á todos os demais aspectos re
lativos ã vigéncia, prazos, conteúdo, elaboração, execução. aco~
panhamento e Avaliação dos planos e orçamentos públicos.

.Art. :287 - A abertura de crédito extraordinário eceenee será aW11
tida para atender despesas illlprevislveis e urgentes decorrentes~
guerra, comoção interna ou eal8J:lidade públiea devendo Dubme
ter-se a hcmologação do Legislativo. -

§ Onico - Os créditos especillis e extraordinários não P2
derão ter vigeneia além do exercício financeiro em que forem au
tori:zados. salvo se o ato de autori:za'i'ão for promulgado nos qu:
tro últimos meses do exercIcio, caso em que reabertos nos limitQ;
de seus saldos, pOderão viger até o ténaino do enercIcio finan
coIro subseqdente. -

~;~"'~

tYi~~JEJ

rrP,A\;;OJ

(f)3i"~BZã1J

·d) não haverá prisão civil por dív1.da, salvo nos casos

de obrigação alimentar e depositário infiel, incl~-

sive de tributos recolhidos ou descont.aê.os de t.e~

odros"'"; rti'-LlJ~C"€ o~ Irtt>lflE''i"O>, -

Dp-se ã letra tld" do item XV do artigo 12 a seguinte redação:

JUS T I F I C A C li o:

Tendo em vista que ao Poder Executivo incumbe adni •

nistrar os recursos públicos, é fundnrnental que a este poder ae

atribua a iniciativa de todas as leis que possam afetar a execução

orçamentária, sob pena de ser submetido ao Poder Legislativo maté

ria que importe em aumento de despes", sem previsão da fonte de ee
ceita correspondente, impossibilitando uma administração finance~ra

sadia.

o setcr cducac rona I é reconhecidamente um dos que mei s ab

sorvem reCU1SOS dos Governos Bs t adua as c Mun1cipa1s ccns rdcrundc

a p runr'Ldade dos gastos em educação, sugerimos que seja man t r da a
ccnt.rãburcãc social hoj e Lnc adcnt c sobre as folhas de sal.íno 'e

destinadas ao setor educação. cuj a r-epr-cs en t a t avãd ade chega a a t i.n

gir em m5d1a. cerca de 2\ das receitas cs t aéuaas , -

A emenda proposta, além de preservar ampor-tunt,e fonte de fJ.

nancrumen to do .s c to r púb1J.co. çcmpatn ba.Lí z a o artigo 336 com o ar.:

t1go 383. n~ qual es tji prevista a contr-abua çjic do salã·po-educacão.

JUSTIrIC<\C\O

:ra: ~~~
SUPRIl1à_SE A LETRA "'B" DO ITEH ;v.t DO ARTICO ;.91 E

O PARÂGRÁFO 39 DO ARTIGO 230.

Art. 336 - A folha de salános ê base exc f us rva da Segund~

de socrat e sobre ela não poderá anc ada r- qualquer outro tnbuto ou

contribuição, excetuando-se as ret at avas ao sa Lãrro-cducacâc ,

Os dispositivos cUJa suprcssão está sendo proposta

atribuem aos Tribunais de Justiça, no prineiro caso, e ao Ministé

rio PúbliCO, no segundo, a iniciativa do processo lcgislatJ.vo ;e:

1ativo a leis que poderão acarretar aumento de despeae ,

Dê-se ao artigo 336 li. scgumt e redacãc-

Emenda Adit1va do Art. 336

EMENDA lP18124-1 .." •. ------,
(!l DEPUTADO JOSE CAPLOS MARTINEZ

r.r----,---- .~c...... /C ...,$.liG/$u' ....".lio
é!PL"ÁRIOdp_ 4- r.), c:

F!~~B'-~

fS!!';ã!YJ

Suprimam-se os 5S 10 e 20 do artigo 335, quê trata das co.,!!

tribuições 5001aJ.S.

JUSTIPICATIVA

A Isso, adlctone-se a nova competência das Federadas

para Instituir o Imposto eer-r-t eer te t rural. o Imposto sobre

doações e heranças de quaisquer bens e direitos e o atual

lPVA (sem dividir com os Munic[plos o produto da a r r ec ada

ç5'o}, e verlficar-se·ã o despropósito da medIda

05 Estados foram forte.mente aquinhoados na nova par-

tl1ha tributária Somente o novo ICM, com a Inclusão de

se t e impostos (5 federais e mais o 15 municipal), Já

suficiente para dotar 05 Estados de excelente arrecadação

Alem do mais. com a perda da receita que a Untão ve t

sofrer com o novo sistema, li sensível o aumento que teriÍ de

fazer nos impostos de sua própria c ompe t Enc r a ASSim, não

:é::onselhávei deixar aos Estados a trlbut<lção da rend<l,ta~

Suprtma·se o S 1°, do art 272, do Projeto de Constituição

da Comissão de Sutematlzação, que outorga aos Estados e

Distrito Federal a posslbrJ idade de se Instituir adicIonai
ilO imposto sobre a renda

JUSTf F I CATIVA

POl, dCC1São unânauc dos Secretários de Fazenda e de Fanan

çns dos ts radcs , do D1StT1.tO Federal e dos Territórlos. rCUIl1.do;

nos dJ.3S 7 e 8 de ages to de 1 987 , em Canela. no RJ.o Grande do Sul.

conforme consta na Carta de Canela I foi aprovada moção unânime no
sentado de se antecipar o pra2.0 de va.gênc a a do novo Sa s t cmu 'I'r rbu

tãrio Nacacnat , ccn t rdc no Projeto da cceussâc de s i s ccrae ec aacãc •

Por Iden t i.Eaca rvme Lntear-ament c com 'aquela pr-cpcs rçâc e por
entender que "a pcniir-i a Ernance r ru vãvada pelos Estados exage que'

• os Fundos de Part rcapacãc entrem. integral e amcdau temerrce em vagcr

com a Pl'omu:~ação da. nova co~stJ.tulção e que a vigêncla do nevo S1§. I
tema TrJ.butar1o amc i e , no maxamc , no daa 10 de JUlho de 1 988", es

tou propondo a presente Emenda. -

tJ PlENARIO DA A N. '~(~"'O/~O"'''iO/IU'~OWlSS>4

EMENDA lP18120·8 "".
f DEPUTADO JOSE CARLOS MARTINEZ

~DA lP18121-6
é! OEPUTAOO JOSE CARLOS MARTINEZ

tJ PLENARIO DA A. N. '~'~'~"/~O"'Ulo/IUI~o""dO

PLENARIO

ROBERTO FREIRE

As contrJ.bu:Lçõcs soc1ais Já vêm prev:Lstas na pa,E

te do s:Lstema tributãrJ.o - art. 263, -onde, alJ.âs,estão bem

situadas, p01.S taJ.s exações participam da natureza trJ.but!

ria.

Além do mais, o 5 1" especJ.fica algumas centrJ.

bU:Lções e no 5 20 se diz que qualquer outra pode ser cr1a

da. E: o mesmo que uma norma deternunar que uma pessoa pode

ir a uma festa vest1.do de terno branco, terno azul, terno

vermelho c ••• terno de qualquer cor. (sJ.c)

JUS T I F I C A ç A O :

Restnbe1cce-sc norma tradicional C!n nosso direito ~-iil" e

que nada tem a ver~ com a preservação dos direitos e liberdades

!undamcntais, com a redação constante do anteproJeto da CO;:1is

são de Estudos constit.ucionais, presidida pelo jurista ;"fonso

Arinos de Mello Franco.

EMENDA lP18128-3
('J

('J

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EME~DAOO. Art. 317 e seu parágrafo único.

r.r----------lnfll/.IUtT'''..~liG----------~

A prisão, nos casos citados, constitui eficiente mccanif.t"o de

induzimento ao cumprimento especí!.1.co da obr:iQ"açâo, a."llpliardo
as garantias dos recursos públicos 'e -dos créd1.tos 'tributiirios

que é o obJl!tivo :idal a alcançar, como proclanado na '''Carta de

CD.nela h
, fixmada pelos Secretários de Fazenda e de Finançél.~ âos

Estados, do Distrito Federal c dos Territórios.1iT------- 'LC"''''''/~.'''nl'/IVI~o'''lIli.

Artigo Emendndo: 288, § 10, I do ProJeto de ConstitUl.ção

Dê-se nova redação ao item I do § 10 do Art. 288:

EMENDA lP18126-7
(!J DEPUTADO JOSE: CARLOS MAR;;~~Z

l:J PLENARIO DA A. N. ;:",,,,,,/ca"'lIlo/'
UKO"'lIlio

fIY"~~'~"'~

fui~~7ã?J

Suprima-se o art 317 e seu parágrafo único.

JUSTlfICAÇAO

Entendemos que numa Constituição não deve constar

um programa de reforma agrã,rla; o que de"e ser pre"lsta e gata!!.
tida é a intervenção do Estado na ordem econômica, através da d~

sapropriação, para fins de intereSSe social ou ~'ade pública, •

obJe,to de uma outra emenda que também estamos apresentando.

ROBERTO FREIRE

"Art. 288 _ •••••••••••

S 19 - ••••••••••••••••

I - Autornação de operações de crêditô por antecipaçEo M d~ •

Receita que ni\o poderão exceder a quarta parte da Recei ta total es ;
hmada para o exercício financcl.ro c que deverão ser ll.quid<:.das n~
primeJ.ro mes do exercíc10 seguinte".

Supr1ma-se o item XIV, do artJ.go 12, do ProJeto da ComJ.ssão

de Sistematização.

EMENDA lP18129-1

é!

f'l PL~NARIO

['GCB"~

flPi~PE

JUSTll-lCACÃO
EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 319 e seu § único

o disposJ.tivo alterado rompe uma 'trad1ção h1stórJ.ca nas Caos

titulções Brasileiras Tendo em vJ.sta as dl.fJ.cu1dades f1nancelra;

v1v1das pelos Estados brasJ.1eJ.ros, ê J.nsuportávcl a hqu1daçJo das

antec:J.pações de rece1ta dentro do pr§prio excrcícJ.o fJ.nancel.ro.

Ressalte_se que no mos de. dezembro as' despe~as s~o assoberb ..das

com o pag:tmento do décimo terce1ro saláno. Assim sendo. sugere_se
a manutenção Jd trad:zção h1stõr1ca~ pre\'cndo-se a l1quJ.dação das

antecipações de Tece1 ta no prJ.mc1ro mos do e:xercícJ.o subseqUente.

A transmissão de bens jã é fato gerador de tr1butos

atribuídos à competêncJ.a dos Estados Icausa-mort1s) e MunJ.

cipies (inter-vJ.vos) (Art. 272, lI; e art 273, lI.)

Ademais, falar-se na const1.tuição em ·custas" e "emo

lumentos" deve ser brJ.ncade1.ra de alguém. Os emolumentos

sÃo tributos. As custas são, em princípio, taxas e ••• ,pois,

tributos.

Suprima-se o art. 319 e seu parágrafo único.

JUSTIFICATIVA

Para efeito de compatlblllzaçáo e/ou sistematlzaçáo
impõe-se a supressáo do Art 319 e seu parágra fo úniço. uma vét

que o substancial I que é a ampla defesa, estará garaP'lUda nos Di':

reltos e Garantias Individuais.
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SENADOR NELSON WEDEKIN

Art.. 310 - A pesquisa, a lavra, a refinação, o processamell

to, a importação, a export8,ção, o transporte marItimo e el'l condutos,

do petróleo e seus derivados, e do gás natural, em Território Nacig

nal, const.ituet't monopólio da União.
§ 19 - A comercialização e distribuição dos derivados '

do petróleo e do álcool combustivel será feita somente por empresas

nacionais.
§ 29 '- As empresas nacionais a que se refere o caput do

artigo anterior, são aquelas cujo controle de capital pertença a brl!

sileiros e que, constituIda e com sede no pats, nele tenha o centro

de suas decisões.
§ 39 - o monopólio da União na pesquisa, lavra, refina

ção, processamento, comercialização e distri1:lUição do petróleo e
seus derivados e do gás natural, inclui todos os riscos e resulta 

dos decorrentes, ficando vedada a cessão ou concessão de qualquer'

tipo de participação, em espécie ou el'l valor, em jazidas de petró 

leo ou de gás natural, seja a que pretexto for.

JUSTIPICAÇAO

A presente emenda tem por finalidade ampliar e melhor expl,!

c1tar <> monOpÓlio estatal. da petróleo, bem como ga:=antir às empre 
eas nacionais a comercialização e distribuição dos derivados do pe
tróleo e do álcool combustível.

Dê-se ao artigo 311) do título VII:t, capItulo :t, a seguinte

redação, suprimindo-se igualmente seus incisos e eceesceneenõc-se "

3 (três) parágrafos.

q - •
r - Será obriqatária a ccnta-Lbuí.e-âc sinclical.

A redação do AnOO"projeto apresenta urna alternativa que difi

cultaria sobremaneira, a ação governamental na realização da refo!:

ma agrária, já que ao saber que a área estaria sendo abjeto de de

.sapropriação, o proprietário, amparado na referida alInea "a", pod,!

ria deslocar máquinas e equipamentos, provando que a mesma "está '

em curso de ser racionalmente aproveitada".

De outro lado, taml:lém poderiam elaborar projetos e programaG3

de atuação, comprovando-se o possivel aproveitamento racional da '

área, obJetivando tão e somente impedir que a estado promova a jU!.

tiça. social a.través da re.fo:=tna agrária.

Ora, se a função social da propriedade for cumprida quando o

imóvel também estiver em curso de ser racionalmente aproveitado ,

e. se eeece como regra geral, que todo imóvel improdutivo pode vir

a ser racionalmente aproveitado simplesmente não realizaremoS a r!,

forma agrária.

Pdr outro lado, as terras, que não puderem ser racionalmente.

aproveitadas, também não servirIam para a reforma agrária, pelo •

simples fato de serem tecnicamente inviáve!.s.

Se perdurar, o disposto na alínea "a" teremos que reaUzar a

reforma agrária nas montanhas, serras e terrenos ingremes.

JUSTIFICArlio

IV - •

Dê-se ã alinea "e" do parágrafo ún.tco do artigo 317 a segui!!.

te redação:

Verificamos assim, que há evidente conflito entre a alInea •

"a" do § único do art. 317 r com o art. 318 t que e{;t~elece que a

união promoverá a reforma agrária, nas propriedades rurais improd.!!,

tivas. B essas, estarão sempre em curso de serem racionalmente I

aproveitadas.

A desapropriação e a própria reforma agrária estariam viabi

lizadas.

JUSTIFICATIVA

Art. 317 •••

§ único•••

a) Está sendo racionalmente aproveitado.

Considerando-se que as entidades sindicais têM 0'01'10 incum 

bência essencial a defesa dos direitos e dos lealt:irnos interesses e n

cessidades das ceceeceâes cor elas representarlas.

ConsideranClo-se que as entidades adndí caí.e Clão atienddmenbo

às áreas por elas tuteladas, s ejam os trabalhadores destas, sindicali

zados ou não.

Considerando-se que não havendo exãeêncí.a lenal nuanto ã cc

brança da contribuicão sindical, as entidades representativas dos tr,!.

.balhadores não terão as conc1ições necessárias para de aenvo Lvex seu tr

balho de defesa relativamente aos 'direitos, do trabalhador, ben como

sua atuação de luta no que se refere aos justos anseios da cateeorf,a,

Considerando-se ainda que com a não ccbrenc-a obriqatória da

contribuição sindical f certamente, inúmeros Sinc'licatos serão compeli

dos a fechar suas portas, o aue para o trabalhador sictnificarã pertla

irreparável, justifica-se a sueeeeâc da presente enenae ,

r.r TUto/ltln.. lC'acID ~ __,

EMENDA lP18146-1
I'l
f!J

Art. 17 - ••
1- ••

Acrescente-se ao artiCTo 377, do tItulo IX, canItulo III, o

seguinte paráÕ'rafo una.coe

JUSTIFICAÇÃO

Nossa preocupaç.ão I senhores constituintes, ê enfatizar o

aspecto mais importante da autonomia universitária, que é o direito

de seus professores, alunos e f~ncionários escolherel'l _livremente

seus dirigentes universitários. Tanto na adr'inistrarão superior e (,e

ral, como nos ór~ãos diretivos setoriais.

A prática Ja é adotada em muitos óraãos de> Ensino Nacional,

mas urne consolidã-.La, como l'lr!ncipio cnnstituciona.L.

bENADOR NELSON WEDEtnN,

,Lu.l...'co~,tlt:D,lul;cw'ulo'-------~

'PL~NARIO

Ac!:"escente-se ao inciso IV do artiao 17 a senuinte alí.nea

O inciso IV do art. 86 estabelece que "A União, os Estados
o Distrito Federal e os Mllnicipios instituirão regime Jurídico único
para seus servidores da administração direta e autárquica, bem como
planos de claSSificação de cargos e de carreiras".

se os servidores publicos, en todos os níveis, eexâc regime
jurídico único, não há porque deixar de solucionar, de uma vez por

todos, um problema que gera tantas controvérsias e lllal estar no seio
daquela classe.

Tal prática já vem sendo adotada a nivel reôerai., em algu _

mas unidades da federação e em poucos municip1.os. Fixanao, port.anto ,

essa norma, na l.onstit:uição, estaremos corr.1gindo urna anjuseaça que

atinae grande número de servidores e ôansc um tratamento iqual a tOd Po!
categor~a.

"r":

d - •
§ ,. - •

§ 2. - •

§ 31? - O teMpo de serviço púólico federal, estadual ou
municipal, será computado, reciprocamente, para os efeitos de aposen
tadoria e disponibilidade.

Art. 377 - •

I - •••

II - •••
Parãnrafo único - A .auccncrü.a adI"'inistrativa de que trata o

caput do presente artino, inclui a escolha elos seus eliriCTentes Dor vg

to direto e secreto, pela C:OIhunirlade universitária, entre seus mem 

bras na forma que dispuser o estatuto na uní.vexsãôade ,

JUSTIFlCAÇJ\O

JUSTlFiCAr.ÃO

Acrescente-se ao artigo 88, t1tu10 rv, capitulo VIII, Se

ção rr, o seguinte parágrafo 31?:

Art. B8 - •.- .

Um dos pontos ere que o Conselho Social Brasileiro precisara

manifestar-se ê o dos canais de telecomunicarão.

O mecanismo pelo qual se reaula eI'1 ãl'lbito ccnatia truc.LcnaL

qualquer assunto e acionado pela própria necessãeeõe de se ordenar, d

forma equilibrada, as reãecêes do Estado com a sociedade ciVil. ouan

do um conjunto de ee.ree-Ses aaaume dimensão ta.L cue promova - ou possa
promover - a opressão, tal assunto deve ser rerrulado no ãIIlbito em que

ocorre.
ocorre.

SENADOR NELSON WEDEKIN

Nossa C:onstituiçãC\ de 1941) não nodia normatizai: as relarôes

do Estado com a sociedade civil, quanoto ao uso dos ne í.os ele comunic~

ção de massa, porque esses aí.nsa exar- incipientes - xesumí ere-ee , vir

tualmente, â imprensa escrita e a uma rádio nascente.

Com o anigantamento técnico ôesses neãcs e sua exnansão, em

termos de cobertura e canilaridade, instala-se o fenôl'leno hoje chama

do de comunicarão de massa, trazendo COMO irnnlicaC"ão UI'Ia sociedade de

consumo.

Ocorre, no entanto, que neste memento - décadas de 60 e 70 

o poder de reqularão das relarões Estado-SOciedade, esti\ concencr-aôo ,

E por sei: do interesse da elite ocupante do pceer , concentra-se tam

bém a prerrogativa de uso daqueles canais de comunicarão. Eles nassan
a ser o mecanismo pelo qual o «runc no poc1er tentará "criar" a reali

dade nacional conforme ã sua imageM e seneãhanca,

2 preciso, agora, deIllocratizar a informacão. A sociedade pr~

cisa participar nOS mecanãence e estruturas que definirão os conteú 
dos e as mensagens que essa mesma sociedade receberá. "ccercnâceçêc "

passa a ser enteno.ida COI'liO "pi:odurão social da sentido õa vida".

As concessões de canais de rádio e televisão deverão, dora 

vante, ser feitas pelo ccnoeeesc Nacional, ouvido U1"I r'cneemc de COM,!!

nicação Social que, por sua nrón.ria constituicão e renovec-ãe naranta

o pluralismo ideolõqico das nennacens veiculadas, corno tat'lbét"l ores 

peito a padrões éticos adotados nela coI'lunirane.

r.r----------~.~TC/.lllI""c.;I~, ~

r.r 'I.TO/lUnlt'cac1c __,

= 'nTollul""..;ÕC

'Lu.l.,.'cow."lol.ulccw'"llc

- _PLENJi.RIO

SENADOR NELSON WEDEltIN

n} ~ assegurada a representação dos trabalhadores, em
igualdade de representação com os empregadores, na gestão dos orga

nisrnos da ~dministração PÜblica incubida da formulação e implemen:

tação de normas,políticas e programas afetos a seus interesses, na
forma que vier a ser as tabalecida em lei.

Trata-se de preceito que encerra, a nosso ver, um profundo I

Dê-se a alínea "0", do inciso IV, do artigo 17, do Título 11,
Capítulo IlI, a seguinte redação.

Art. 17 - •••
r - .••

escrituração e aos documentos, financiamentos e outros aspectos msu
peráveis para as empresas de pequeno porte.

Registra citada entidade de classe que verdadeira "in
dústria" movida a burocracia, carimbos e entraves de toda sorte torna
a vida da pequena empresa extremamente complicada e onerada com alto
custo financeiro.

Considera também lnjust! ficável e incompreensível que
inúmeros Municípios se omitam em dar t r a t amervtc fiscal diferenciado e

compatível ao segmento que arrisca todas suas economias e bens na,
causa da iniciativa privada, gerando a maioria dos empregos e das ri
quez~ em qualquer um dos 4000 Municípios brasileiros. -

Dê-se ao artiCTo 402, no titulo l.X, capitulo v, a seCTuinte r2

dagão, acrescentando-se paráqrafo pril'leiro e senundo e supril'lindo-se

igualmente seu paráarafo único·

Art. 402 - Pica instituido o Conselho de Comunicac-ao Social,

com competência para propor ao Conctresso Nacional a concessã(l ou re

vogação de outortl'a de canais de rádio e televisão.
§ 19 - O Conselho acompanhara a observância da fun~ão so

cial daqueles canais, o respeito à verdade, a livre circulaç'âo e à d!
fusão universal da informarão, beM como o respeito aos principios ét,!

cos fundamentais da Sociej:lade.

§ 29 - A Lei -disporá sobre a criação, comnosic-ão e campe 

tência do Conselho Nacional de Comunicarão, definindo os padrões éti

cos pelos quais se pautariio as concessionárias, assim taI'lbém COMO os

conceitos de pluralismo ideológico e de funrão social dos meios de c,2

municaçao de massa, observada composirão tal que naranta renresenta ...

ção majoritària de membros da Sociedade Civil.

JUSTIFICAÇÃO

A letra ~n" do projeto, não define de que forma vai se dar

a participação. Pretendemos com a presente emenda assegurar de fOE
ma clara a gestãõ. ~

A finalidade da emenda acima é Inscrevez na nova Carta Hagna

na diretriz que assegure a representação dos trabalhadores nos 'c~

legiados encarregados da administração de políticas e programas de

interesse da classe trabalhadora, tais corno órgãos do Sistema na 
cional de Previdência e Assistência Social, PIS/P1\SL:P, Conselho C,!!

radar do FGTS , Conselho do INPC (IBGE), Conselho Monetário Nacio

nal, etc.

IV - •••

a} •••

significado em termos do fortalecimcmto da cidadania do trabalha

dor, eis que o reconhecimento do direito à participação em tais

instãncias decisórias do poder público há de traduzir, mais do -.

que a ampliação do elenco de direitos sociais dos trabalhadores ,
uma nova dimensão dos direitos políticos da classe dos verdadei 

':ros produtores de riqueza em nosso pais.

Como a ciência política Já há muito desvendou, o aparelho I

burocrático do estado está longe de operar com o mODolitismo e a

imparcialidade a ele atribuIdos por uma determinada concepção das

• instituições estatais - sesundo a qual a burocracia se incumbirá I

da fiel execução das leis e decisões emanadas de instâncias pro 

priamente políticas. Parece mais realista visualizar o campo de

competência desses organismos eomo uma espécie d;'"arena", na qual

entram em competição diversos interesses divergentes, e do qual

promanam decisões ou cursos de ação que, ao invés de obedecerem a

uma lógica instrumental comumente associada aos processos de exe

cução burocrática, na realidade são produto de processos pol!ti 
cos de pressão, negociação e barganha, isto é • em nada diferem,

em essência, dos processos decisórios transcorridos nas iostão 

eias forma Imenbe políticas.

Ora, se assim é , parece pertinente indagar: se a burocra 

cia dispõe de certa margem de autonomia pela qual produz - polit!,

camente - sua própria interpretação do que é "bom" para a sociede,

de em geral, como se articulam os interesses dos trabalhadores I •

nesses locus 'de resolução de conflitos?
!J :s por entendermos que a resposta a essa indagaç~o aponta no

sentido da hegemonia permanente dos interesses vinculados às clas

ses economicamente dominantes, que dispõe de meios políticos para
avançar suas demandas nas diversas instâncias burocráticas, que

consideramos f\1ndamental criar mecanismos de represeaeação dos ti:~

baâhadorea nas esferas decisórias do aparelho burocrático, com

escopo de abrir um espaço institucional para que a classe trabalhe.

dora tradicionalmente alijada dos processos p6l!ticos extra-parla

mentares - passe a ter voz e presença efetiva no embate de intere.!

sea contraditórios que constituem o campo de ação da burooracia e,! f
~ tatal.

EMENDA lP18141-1
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Inclua-se nas disnosicoões transitórias COMO art. 497, o seeuín
te disposit:.ivo:

Art. 497: A redução da JornRda de trabalho de cue trata'

o artirro 13, inciso XV, ocorrerá trraduall'tente, durante os proxil'toS

três anos, conforme dispuser a lei.

Inclua-se nas disposiC'ões transitórias o seauinte dispositivq}""'\
=b<A-

Art. ( ••• ) O ccnoeeesc Nacional, reexaminarã todas I as

concessões e al ienarões C1e terras da União, õoe Estados- e Munici 

pios, euja área supere os emí.nae mil hectares, efetuados a partir'

de 19 de janeiro de 1967.

JUf?tTIFTCArl'i.o

JUSTTFJCATIVA

:e clara, para parcelas case Ve7 maiores da populacão urbana e r!!

ral, a necessidade de iI"lpril"ir alterações prcrunôes ã estrutura '

fundiária do país. Ao extrema concentrarão na nropriec1ane da terra'
provoca, hoje, a ruína de peeuencs produtores rurais, expulsos de

suas terras na dil:"erão das srcneeã.ras anríco.1as, Já er- processo de

esçoeanento , e das periferias urbanas. Paralelamente, poreãc cons!

deriveI do solo é mantida em situacão de iJJ\Produtividade, o;lXcial'

ou ccnpâeea , ao sabC"r dos interesses conjuneuraãs de um peeueno '
qrupo de proprietários.

E impossível, a não ser para os poucos interessados na manuten ... 

eãc desse estado, escamotear os efeitos oue a del"ocratizaC'ão da. '

propriedade das terras teria sobre a absorcão de nêc-ee-cbea

campo, a redur-âo dos fluxos minratórios e o incremento da produção

aqropecuãria de fonta aeral.

Por outro lado, processo de reforma anrãria en curso no país es

tá transcorrendo num ritmo muito acuem do aese-iâvet ,

A resistencia das cj.eaees nronrietãrias, cue se manifesta, apa ~

rentemente, no interior do prónrio estado, conseou í.u 1mpdmir

processo morosidade que impossibilita o alcance das eceee mais ME

destas.

O objetivo da presente emenda ê acelerar o processo de efetivacão

da reforma aqrãria. Sabemos que. nos Últ;z.Zl10S 20 anos, milhares de

hectares de terras da União, de Estados e Municípios foram concedi

dos e alienados a particulares.

Ora, no momento em que o país carece de terra para o assent:.amento

de inÚMeras famílias de trabalhadores é necessário verificar se o
uso que se está dando a esse solo corresponde ao exdeLdc nos atos t

de concessão e venda, verificar, ao menos, se essas áreas estão ef~

tivamente produ2!nào ou não.

A evidência de não ou má utili.zação eessee terras deve caber ao

ccnereeeec Nacional o poder de rever os referidos atos de ccnceseãc '

e araenacãc, e destinar o solo ã realizacoão de nrcjeeos de reforma'

aarâria. "ta

JUSTIFlCArJl:o

A tl'Odi-Ficacão suoerãôa é para perITlitir ao vereeaor (la peauenas c!

dades, em que as reuniões ôe câmara não absorvam todo o seu tCl'lPO, o

exerclcio cumulativo de suas obrinarões COMO aervteor- e de vereanca,

Ao encaminhar ã aorecr.acão da Assembléia Nacional Constituinte'

sunestão acerca da necessãriR redurãC'l ela jornadô'J. de trabalho para'
quarenta horas semanais, ponderei, ao justificar rr'linha iniciativa.

que tal procediltlento acarretaria, nelo menos, três beneficio$.: na

ra a sociedade, pelÔ3. aJI'lpliarão do merc:ac:lo <'l.e trabalho i oara o eM 

pregado. pela concessão de Maior teI'lpo dedicado ã recomnosicão de

suas enerqias e ao lazer faJ'liliar e social; para o empre"ador, por

poder contar COtr\ um eJllpreaado mais disponivel,. física e Menta11"len

te, para o trabalho, com reais aanhos para sua eMPresa.

Ocorre que, se realizada de imediatC\, a 1"Iec1ida poderia trazer •

;~::1~:::v::~:::t::t::::f~:a~:~;::a~::,:;;~~c~n;~:e:::r:::: a~~
pequeno e médio porte.

A presente suaestão objetiva oue tais r'leClidas seiam iMplementa

das de modo Cl'radual, ao lonao de três anos, anôs nromuloada a con~

tuic:ão. Com isso, evita:=-se-1atr1 transtornoc; maiores. atinnint1o- se
os obJetivos SeI'!- qua10uer traUI!'la, com 1nc1'iz!veis "ahhos "ara tdda

a socieCtac1e.

..,..- tUTO/"US""""'=õ. ---,
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JUF-TIFIC1\t:.'.AO

Visa o presente disl"lositivo incornorar ao texto constituci2,

nal, o direito do serviaor nÜblico de ,licenciar-se ser" »re-iua-sc de

vencimentos e vantaaens, come se ere exerctcio esetveese , durante

período compreendido entre o reaistro de sua candidatura e os 15 dias

após à dat.a da respectiVa eleirão.
A cada pleito são baixadas nomas de carãte-r ter"norário re

lativas ã situarão de servidores públicos candidatos a postos eleti 

vos, inevitável proviclência diante da escassa abranClência do diploma

próprio da cateooria, no casCl o Estatuto CIos FUncionários Públicos c.!,
vis da União (Lei n9 1.711. ne n.lO.19521.

Acrescente-se ao az-cãeo 9':1., tít\llo IV, canítulo VIII, senão

11, o seauinte t'arãqrafCl único:

Art. 93 - •

I - ••.••

XI - •••••

l'arãqrafo único - Ao servidor pÚblico da adMim.strarão air.!:.

ta e indireta, das sociedades aueareuâces , ae economia Mista e ennre-'
sas publicas, fica asseeuraeo o direito de .iãcencrae-se COI'\ a «arnn 
tia de seus vencimentos e vantaaens, durante o lapso ele cemnc cue me

dir entre o competente renistro de sua can~iãatura na JustiC'Õ\ Eleito
ral e os 15 (quinze) dias eeêe a aaea da xesneccave ele1r-ão. t'led1ante

simples comunicarão de afastamento nara nrC'lmor-ão de sua campanha ele!

toral.

SENADOR NI:.LSUN Wl:.DÊ'RiN'-;----------,

A incorporação no processo politico do Brasil dos Jovens de

16 anos é uma imposição defluente de sua própria modernização.
Com efeito, os meios de comunicação de masee , especialmente

a televisão, trouxeram aos Jovens uma convivência diária com os ac0E.

tecimentos político-sociais, provocando seu precoce amadurecimento '

.para os fatos que dizem respeito aos destinos do País.
Deixá-los ã margeI"i das õecí.eêee no concernente aos destinos

da pãl:ria, seria um absurdo e 'um contra-senso. Este o sentido de no§.

ea proposiçao.

JUSTIFlCAç!O

Dê-se a alinea "b" do artigo 27, do título 11, capitulo V •

Seção I, a seguinte redação:

Art. 27 - •

I - •••••••

a)- •••••••

b)- são obrigatório o alistamento e o voto dos maiores de

16 anos, salvo para os analfabetos, os maiores âe setenta anos e os

deficientes flsi.cos.

são leis teremp:tas, 'l:!ue defineM o tratamento a ser dispensa

do aos funcionários aue tenhat'l de se afastar tle suas funcões para con

correr a carl:los eletivos, em eleirões passadas.
Pelo caráter de transi.tor.1.edade dessas leis e- pela vana re'"

ferência contida na Consolidarão das Leis do Trabalho-CLT (art. 272),

gue dá maior clareza ao afastatrlento ck. et'lnreaado somente "em virtude

das exiaências do serviço JI'Iilitar ou i'e outro encarno nublico", seM

nenhuma referência clara e insofismãvel quanto ao el"nrenado que se
candidate a posto eletivo, a I'Iatéria alcanr.a prioridade e cabe em!,res

tar-Ihe contUcão de insti tut('l perI'lanente e assimilável eI" nosso orde

namento juddico eleitora1.
Entendia-se a desatencoão durante o lonno ner!o~o er" aue a

Nação esteve sob um reaime autoritário. Hoje, em temno'i de det'locracia

iJlIpõe-se adequar os diplomas jurIdicos aue reaern al''\Plos senmentos s2,

ciais do cidadão, condicão indispensável ã instauracão- de um clima da

mais ampla liberaade e seCll,lrança para o exercício deI"Ocratico.

JUSTIFICAçJl:O

PLENARIO

Com a presente proposição, pretende-se reatribuir ao Congres

so Nacional a competência exclusiva para a autorização e aprovaçao de
empréstimos, acordos ou operações externas de qualquer natureza, obje

tivando controlar o processo de endividamento externo da União, e de

suas empresas e autraquias, que ccnjuneamenee serão responsáveis por

mais de 90\ da dIvida externa pública.
Essa dívida, foi contraída a revelia do Congresso, e hoje se

discute sobre sua legalidade, legitimidade e ética.
Nao podemos mais incorrer nesse erro, razão pela qual espero

o apoio de todos os constituintes para a aprovação da presente propo

sfçac,

EMENDA lP18149·G
['J
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Acrescente-se ao § 49 do artigo 303, entre as expressões

-Economia Mista e Fundações Públicas" a seguinte palavra:

Art. 303 - •

§ 19 - •

§ 29 - ••

§ 39 - ••

§ 49 - " •••••••• , Autax:quias, ••• "

EMENDA lP18147·0
('I

('l

A presente emenda, tem por objetivo, incluir, também nas

autarquias, a regra do concurso pÜblicot buscando assim, uma morali
zação e que constituirá, um serio- õbice ã. perpet:.uação de lesões pro
ftmdas aos cofres públicos, na condenável prática desenfreada do em
preguismo.

Se o § 49 do- artigo 303, exige concurso público para admis

sio nas empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações'
públicas, não existe razão algwna para exélu1r as autarquias uma vez
que estas também sao mantidas pelo Poder: PUblico.

JUSTIFlCAçJ\O

EMENDA lP18148-8
{!J

Não obstante a Petrobrás jã deter 33\ da distribuição, não

há por que permitir a participação de empresas multinacionais nessas

atividades que não requerem tecnologia desconhecida ao país, obtendo
lucros ;formidáveis, em detrimento da pr6pria empresa estatal ou de
outras empresas nacionais privadas.

A necessidade de fortalecimento e ampliação do monopólio e!!.
tatal, exeretdo pela petrobrás, resulta do sucesso que vem obtendo I

esta empresa, não só na redução de nossa dependência energética ex 

terna, mas também no abastecimento do mer-cado nacional de derivados,

em condições de segurança e aos menores custos posslveis. Nesse sen
tido, cabe ressaltar que a" Petrobrás distribuidora vem montando pos

tos pioneiros em regioos não atendidas pelas empresas multinacionais

do setor.

Assim, tive a preocupagão de propor a presente norma, no se

tido de contribuir para o decisivo papel que 11 Petrobrás vem exerce.!!.

do no fortalecimento da iniciativa privada, notadamente a de capital

nacional, com 9091 de suas encomendas feitas no mercado interno e em

diversos setores econômicos: engenharia, bem de capital, indústria 1

naval, químico e de fertilizantes etc.

Com relação ao parágrafo terceiro, obJetivamos encerrar os

contratos de risco celebrados pela Petrobrás com empresas nacionais

e/ou estrangeiras e impedir que novos contratos da espécie se j am ce

lebrados.

Esses contratos de risco só foraM autorizados em razão do

regime rnilitar autoritário permitindo a quebra do monopólio estatal.

Trata-se de um fato laIllentável na História do Brasil, na
medida em que a lei n9 2.004/53, que instituiu o monopólio estatal do

petróleo, resultou da tomada de consciência do povo brasileiro da im

portância do setor energético e, em particular, da indústria do petr~

leo no desenvolvimento econêmico e social dos povos.

Como a questão do petrõleo.. no regime autori tario passou

ser discut1da num círculo cada vez mais restritp, a articulação do

grande capital multinacional induziu ã anulaçao do monopólio estatal.

Essa escalada teve início eM 1965 através da promulgação de

três Decretos-Leis. O primeiro restituiu as refinarias privadas nacio

nalizadas aos seus antigos proprietários, o segundo retirou a petro 

química do monopólio e o terceiro retirou o xisto do monopólio.

Em seguida, a partir de 1970, seguindo orientação governamen

tal, a Petrobrás foi induzida a reduzir relativamente o esforço expIo

ratório em território nacional, comprometendo o seu obJetivo maior ,

que é conseguir a auto-sudiciência nacional no CaJl1pO do petróleo.

Em 1972.. a diretoria da Petrobras decidiu associa-la às l-lul

'tinacionais na exploração, produção e refino do petróleo fora do pais

(contrato de risco). Poi a preparacão do argumento da "contrapartiõa"

para justificar os contratos no Brasil.
FInalmente, em 09 de outubro de 1975, a nação assistiu per 

plex:a o Gene:ral Geisel, através de rede nacional de rádio e televisão

infomando que a partir de então as empresas multinacionais estavam •

autorizadas a explorar petróleo no Brasil, bastando que assinassem os

chamados "contratos de serviço de exploração de petróleo com clãusu 

lu de risco".

Era o fim do monopólio de forma autoritária. contrastando,

r
a formação democrática com que foi instituido. Em 11 anos. esses CO!!

tratos não contribuiram com uma gota sequer de óleo para a nossa aut
• uficiência, permitiU o ingresso de irrisórios US$ 350 milhões - com.
parados com os investimentos da Petrobrás, entre 1978 e 1985, da or..
de. de US$ 5,9 bilhões - e uma única descoberta de gás natural pela

Pecl:en-Shell que s6 terá condições de produzir em 1990.

Dê-se ao inciso I do artigo 100, tItulo V, capItulo I, Seçã

.tI, a seguinte redação, suprimindo-se o artigo 11 e seu parágrafo ún
co, do "titulo I: •

Art.100- •••••• ~ •••••••

Ao inc1so V do art. 12, do Título 11, capítulo I, inclua-se como
letra "e", o senuinte dispositivo:

Art. 12

I -

• I - Resolver definitivamente sobre tratados, convenções

acordos internacionais, autor1zand6 e aprovando empréstimos: opoera

ções cu acordos externos, de qualquer natureza.. inclusive prorrogand
cu aperfeiçoando os pré-existentes, de interesse da União, dos Esta 
dos do Distrito FeCle'ra1, dos Mun1.c!p10s e dos 6rgãos e entidades d
edm1nlstrayio indireta nos quais o poder público tenha- participação 1

exclusiva ou majoritária.

TUtO/....... I.OC:oOCio ---,

Dê-se a sequinte redarão ao inciso I do art. 93:

"1 - tratando-se (le iIlanC1ato eletivo feê!eral ou estadual, "'i
carâ afastado de seu carao, ernnre-ao ou funrão, facultara a oprão pe
1a remunerarão de Ul'l de1es, no caso de man~ato elei:ivo I'Iul1icipal ap1!

car-se-ã o disposto neste inciso guando não Houver compatibilidade7
de horSriol"

v
a)

b)

fi
e) A lei disnt'lrÃ. sobre o renistro dos -Filhos, a fixa-

C'ão do dolll1etio COImJP.l e a administraroão dos bens (lo casal.
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JUSTIFICATIVA

A famIlia, constituida oeLc casemerrto ou união estável, deve •

ter como base a innalrlade entre o homem e a Mulher, conr'orne está'

definic'lo na alínea "e" do inciso 111 de art. lí' e no inciso v do

I!\eSI!\O artino.

~ bem verdade ou~ a lei 4.113, lQf;2, iâ atenuou a nredrn"\inância'

do homem no casamento, ao estabelecer que "ccnpece aos pais quanto'

à pessoa dos t'ilhos" •••

Mas essa atenuarão não se estencleu nem corricTiu a nosiC'ão secun

dária da mulher no que concerne à fixacão do nomicílio, a aômí.ní.s 

ceecãc dos bens do casal e ao renist:r'! 005 <l"ilhos.

Trata-se de enecroní.sncs oue r-edundam nune esoêcí.e de henemcnda I

marital, com reflexo.,; en outros institutos elo direito, CUJa dinâmi

ca exíoe , nor vezes, o exercício nronto e il'lecUato por aualouer um

I<losA:Õ:::::S~onstitucional' porém, não cabe estabelecer os pcrmeno-

• res dessa inualdade eneee os cênjuees , TiaI a r8Jllessl} eue se faz à

le! ordinária, cuja abranC'lência pode cobrir tonos os esoeceos dos '

direitos a serem exercidos nela homem e pela murbez-, na constância'

do casamento.

ASSegurando a posse da terra a estes produtores, evitando

que suas propriedades aejem cbjeec de penhora nos empréstimos bancá ..

rios de qualquer natureza, garantimos a um substancial número de agr!

cultores sua permanência na atividade agropecuária.

Também transformando a política de crédito rural em obje

to de lei, proporcionamos a estes produtores a oportunidade de serem

beneficiados por linhas de crédito adequadas as suas necessidades, ev

tando ainda mudanças constantes e medidas casuísticas, que tanto pre

judicam a agricultura bra:sileira.
cueec aspecto a ser lembrado, na justificação da importã,!!

cia de manter o trablhador rural no campo, é o de que são os pequenos

e médios proprietários os responsáveis por 'grande parte da produção

de alimentos básicos, tais como mandioca, feiJão, arroz, milho, leite,

além de hortaliças e frutas.
Assim, o incentivo a permanência destes produtores na at!,

vidade agrIcola garantiria o abasteeimento interno, evitando importa

ções danosas a economia nacional e fornecendo maior quantidade de aI!,

mentcs , a preços mais acessIvéis, aos consumidores urbanos.

EMENDA lP18160·7
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f'l
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Inclua-se nas Disposições Transitórias,~ seguinte disposi

tiVO) o->-k~

AJ:'t. C••• ) - A Lei Complementar disporá, no prazo de um ano

a partir da promulgação da Constituição, sobre as condições referidas

na alínea "a". inciso IV, art.. 17.

JUSTIFICAÇÃO

Muitos dispositivos inseridos na Constituição de 1946,

ca foram disciplinados em leis complementares.

por essa razão, propomos que, no prazo de um ano, a trans 

correr da promulgação da nova carta, a lei complementar defina as nor

mas de const.ituição de associações profissionais e sindicatos, bem c~
mo o processo de seu reconhecimento por parte do Estado.

SENADOR NELSON WEDEKIN

PLENARIO

JUSTIFICAÇÃO

Os Prefeitos eleitos em 15 de novembro de 1985 (capitais e

áreas de segurança) tem um mandato de apenas 3 anos, absoluf:amente in

suficiente para que possam cwnprir as suas metas e programas. 

Por isso, dar-lhes o direito de reeleição, e.<cepc1onalmente
nos parece norma salutar e necessária.

As eleições de 1985 foram atIpicas, fora do calendário nor

mal. corresponderam a um incontido deaej c e querer de comur idades que

ficaram longos anos sem exercitar o direito de eleger o seu principal

governante. A presente proposta obJetiva, portanto, e além, corrigir

a cusea duração do mandato, sem, entretanto, propor as sempre indese
jáveis p.r;orrogações.

SENADOR NELSON WEDEKIN'

Suprima-se as expressões "e atividades nucleares" da allnea

.'17" do inciso XXIII, do artigo 54, do t1tulo IV, capItulo II,

centando-se na sua parte "in fine" as seguintes expressões:

b - •

Acrescente-se ao art.igo 456, das disposições transitórias o
seguinte parágrafo único:

Art. 45f; - ••••••

parágrafo único - Os Prefeitos eleitos em 15 de novembro de

1985 terão direito dé concorrer ã reeleição.

v - .. , importação e fabricação dos produ -

tos qu1micos utilizados na agricultura.

Art. S4 - •

I - •

XXIII - •

JUSTIFICAÇÃO

r.r--------__TUf"Ilul"'ICAÇIo --,

EMENDA lP18162·3 "~y -
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o uso abusivo de agrotóxicos é, reconhecidamente uma das I

maiores fontes de contaminação ambiental, no Brasil. t inclusive, re,!!,

ponsável por número significativo de mortes de trabalhadores na agri

cultura, além de contribuir para a perda de qualidade das águas de a.L

Q'uns de nossos rios de importância nacional.

Apresentamos anteriormente, na Subcomissão dePolltica Agrí

cola e Fundiária da Re~orma Agrária, a mesma p~oposta, dando poderes

também aos Estados de legislar sobre a comercialização e condições de

uso em seus territórios dos produtos químicos utili~ados na agricult.!!

xa,

A divisão de atribuições entre a União e os Estados, indubi

tavelmente Drooorcionará ma ar crr:tu de -

I
Por essa razão, é que apresentamos também, proposta no sen-I

tido dos Estados legiálarem sobre a comercialização e condições de
usa.

PLEN)\RIO
'U-Z.lO/co"'ldO'IU&co.. 'ulo -,
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redação:

JUSTIFICAÇÃO

1U10/.u~... .,:.~lD ----,

Dê-se ao art. 458, das Disposições Transitórias, a seguinte

r.r---------_tEItO,lU'l""ca;lo

Art. 458 - As eleições presidenciais para o quadriénio de

1989 - 1994 serão realizadas a 15 de novembro de 1988.

Dê-se ao art:. 154, do tItulo v, capItulo 11, seção I,

guinte redação: •

Art.. 154 - O mandato do Presidente da República é de quatro
anos, vedada a reeleição.

§ 79 - •••• ;

§ 89 - Fica assegurada à dona de casa que trabalha no

campo e à dona de casa que trabalha na cidade, os benef:ícJ.os da segu

ridade social, inclusive aposentadoria.

JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se ao artigo 338 do tItulo IX, capítulo rx, o
seguinte § 89.

A presente emenda obJetiva tornar clara e explícita a se

guridade social da dona de casa já que esta, pelas atividaC'es tIp.tcas,

não possuem empregador.

Art. 338 - ••••

§ 19 - •••••

Entendemos que o mandato de quatro anos é deMais suficiente

: para que o primeiro mandatário da nação conclua sue proposta de goveE.
no.

As nações democráticas mais desenvolvidas, aãotam essa re'gra

vindo ao encontro dos anseios da sociedade, na realização do bem estar
comum.

Essa regra, aliás, vinha s'endo adotada no Brasil, com rarís

simas excessêes , até a implantação do regime militar instüurado em

1964.
uldOlO/cC.. 'ldDlIUlCOl"IIIo -,
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Dê-se ao item 2 da alínea "e", do inciso zv, no artiqo 12,
quinte reoacão:

Consideranao-se que é de ccneebêncí.a da União o apoio e o fomen

to às ações culturais, bem como o acompanhamento das atividades da

área; considerando-se que as que as questões culturais cevem ser •

t:ratadas pelos órO'ãos públicos pelas mesmas resnonsãveis •

• Considerando-se que necessário se faz seja estabelecida na Carta

Maqna qual dos õretãos do Poder Público serã o responsável pelo

, acompanhamento das atividaeles artístico-culturais, assim também 02

r
8'\0 e por quem deverá processar-se q acompanhamento a nivel de espe

t~culos de diversões e da prooramaC'ão das ernnxeses de telecomunica
çceat

Considerando-se ainda que a Nova Constituição que ora se eeeeeve ,

tende a uma maior valorizacão e Fortalecimento da sociecla~e civil ,

justifica-se a sunestão da presente emenda.

Ao artigo 326, titulo VIII, capItulo lI, acrescente-se o
seguintes parágr~fos primeiro e segundo.

Art. 326 - •••••••••

§ § 19 - Os imóveis rurais de até 100 hectares, explora

dos por proprietários que, comprovadamente, não disponham de outros

imáveis e tenham nestas áreas sua única fonte de renda, não poderão

I"er objeto de penhora em empréstimos de qualquer natureza.

§ 29 - A Lei regulamentará a política de crédito rural

assegurando a estes agricul tores acesso às operações de cuseetc e ia
vestimentas.

IV- •••

a) •••

e} •••

1- •••

J,- A lei disporá sobre a criaC'ão ele conselhos se
ética, vinculados aos óro:ãos cultut:ais, cceocecos por representan

tes da sociedade civil creaní.esee , com a atribuirão de informar e

esclarecer ao público sobre a naeuees-a, conteúdo e adequacâo de •

faixa etária qu'ant:o aos espetáculos de diversões e de classificar'

por faixa etária e horário a pronramarão das empresas de telecomu

nicacões, bem como promover a indicacão esclarecedora auanto
espetáculos de diversões.

JUSTIFIC1\TIVA

JUSTIFICAÇAO

EMENDA lP18155·1
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Art. 12 •••
J- ••

As noticias veiculadas pela imprensa, de leilões de pe 

guenas e médias propriedades, bem como de manifestações de protesto

,e até da ocor-rêncde de suIcIdio, por parte de agricultores que perd~

ram suas terras e consequentemente, sua única fonte de renda, revel

uma das causas do êxodo rural que , anualmente, transfere aproximada

mente um milooo de pessoas da zona rural para a zona urbana.

Atualmente 70% da população brasileira Já vive em centros

urbanos, muitas vezes desempregada ou subempregada, vivendo em cond.!,

ções precárias, tanto do ponto de vista econômico quanto sociaL Para

que o êxodo rural pudesse ser absorvido nos centros urbanos seria ne

cessário criar anualmente 400.000 empregos, além daqueles destinados

ao atendimento do crescimento vegetativo das populações já domicilia
das nestas áreas. -

Isto significa que, se não for interrompido o fluxo desta
migração, mesmo impondo l1m crescimento da ordem de 5% ao ano, oBra _

si! poderá apresentar, em 1990, um contigente de desempregados da oz
dem de 11 milhões de pessoas.

'rn-- consequentemente, do ponto de vista da sociedade como um
do, é importante evitar este fluxo migratório que transforma o pe _

ql1eno e médio produtor rural em assalariado ou subempregado nos cen _
tros urbanos.

JUSTIFICAÇÃO

A preferencia do povo brasileiro pela escolha direta do Pre

; sidente da República tornou-se inequIvoca, sobretudo durante as vdbr-an

tes manifestações populares de 1983 a 1985.

O vitorioso comparecimento da Aliança Democrãtica ao Colégio

Eleitoral, em Janeiro de 1985, só se efetivou, apoiado no pressuposto

de que se tratava de um passo necessário ã transição democrática. Esta

vem-se processando, sem tropeços, em clima de irrepreensivel normalida

de, sem embargo dos ingentes problemas enfrentados pela N'ação. Todas

as etapas previstas para esse período de retorno à normalidade, inclu

sive a ccnvceaçãc 'da Assembléia N'aciona1 Constituinte, estão sendo cum
pridas.

15 de novembro de 1986 - um ano após a promulgação da nova

constituição - entendemos ser a data limite para encerramento desse pe

rIodo e para resgate do maior compromisso da nova República. o de ense

jar a eleição do Presidente da República pelo voto direto de todos os
brasileiros.

Assim esperamos seja entendida a presente proposta que ora

expomos ã delimitação dos Constituintes.

De-se ao art. 116, do capítulo lU I ser-ão tr , do titulo v,
guinte reaer-âe , suprimindo-se seu § único:

Art. 176 - O PriMeiro Ministro será noneaso élentre os cida

dãos brasileiros COIII IIIais õe 35 anos e no exercício CIos direitos Pg
lIticos ..

JUSTIF1CAr"ÃO

Com tono o aprece que ternos narra oon os membros PO connressc Na

cional, nos parece uma lil'\it.aC'ão sem sentido cue o PriMeiro-fUnis 

tro tenha aue ser, necessáriamente UITl narJarrtentar.

E mais recomendável nue o PriI'leiro-Ministro possa ser esco1hi~o'

entre emalouer cidadão brasileiro, MeSI'lO nue não neri:~nr-a ao Parla

mento.
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§ 19 - ...... ~ • , exeeeâo feita às ilhas oceânicas

e consteiras que abri~aJIl sede de l'lunicIpios.

JUSTTPICP('.AO

processo de crescfmerrto econêmico e às t.rans~ormarões eectaí.s Que

pretende para a sociedade brasileira..
Com efeito, nos uãuí.nos anos, em particular

partir de 191]2, os encareos associados ã dIvida externa vêo caracter!

aando uma transferência média anual de recursos reais ao exterior da

SENADOR NELSON WEDEKIN

IV - •

pr;;~;o~

fU7~;-;;;]

conforme se diriJa a um Mlnist.ro, a naJ.s de um ou

Prlmeiro-lti.nistro ..

§ 19 - A moção de censura coletiva ou endereçada ao Prir.eiro

-Mirustro deverá indicar \JI!I novo Prl'1l'eJ.ro-)~inistro.que

Esta transferência aaaume dimensões dramáticas, sobretudo

quando se tel" presente a neceasãôaôe ele recrunposirão elas inversões na

economia brasileira, e a urnêneí.a en se nrorcver a ampliacão dos aas
tos sociais, õe forma a se atenuar os níveis rte miséria absoluta aue

aflige parcela expressiva da ropuí.eeão ,

Tais características, por s~ só, evãôencí.an a necess.ídarte

de adequação desta restricão externa, cara o aue, neceseexí.anente , nu,

contexto democrático, esoeco imnortante e primordial caberia ao Con 

gresso Naeronal ..
Aqreaue-se a tais evf ôencd as o fato õe cue parcela absoluti!

mente predominant.e desta divida ter sido "cont.raíõa" sob total reve 
lia do Conaresso NaciC>nal e, assil'l, da sociedade brasileira, colocan

do sob condicionantes as questões :telat1vas a sua lecra] iclaêle, a sua

lem.Umidade e à ética envolvida nesse »roceeso de endividarrento.

Nestas cí.rcunscâncãas , a auCiitacteI'l õa clIviêla externa pelo I

conoresso Nacional representa imne.t'at.ivo »are a definirão e supezecãc

deste condicionante externo. A tarefa de um exene em nrofundidade do

perfil e das cond~ções ccneceeuavs da dIviiJa externa, e de seus im 
pact.os econõmico-sociais, com vistas a se decidir e de"'inir acerca do
que é Justo, l~Qal e lettItima para a scereaaee pa ..ar, cl"nstitui atri

buição inequívoca e exclusiva do coneresso Nacional ..

em caso de aprovação, deverá ser nomeado pelo Preside!!

te da Repúbuca.

§ 27 - A moção de censura deve ser apreciada no prazo de até

cinco dias da sua apt:esentação_

§ 39 - A ~ão de censura, quando di:t:ig1da ao prirnerJ.ro-HJ.ni~

t.ro estende-se a tod.os os integrantes do "h.nistérJ.o ,

quando dirigida a determinado Hinistro ou a determina

dos l1inistros, importa somente na e>.oneração do J.l\dic~

do ou indicados.

ordem de 5% do PIS.

A emenda apresentada visa aperfeiçoa.r o texto constitucional,

especialr'tente no que se refare ao controle do Governo pela Câr'tara

dos Deputados.

a te>..i;o emendado introduz a figura Jurídica do mandat.o rníniro

para o go.verno de gmlJ.nete, )á que fixa o prazo mínirr.o de seis ...~

ses para apresentação de moção de censura. Ora, esta l~mitação.se

de um lado responde a necessidade de garantir uma establ.lldade te!:!.

poral mínima ao governo De outro lado, cerceia o poder fiscalJ.ze.

dor e controlador da Câmara dos Deputados neste -perIodo. A rigidez

COnstitucional levaria ao absurdo de que, na h1.põ~tese da forma

ção de um governo desastrado, incoI:lpetente e ~ncapaz, a nação te

ria que submeter-se a ele, ainda que sob o risco de agravamento e

aprofundamento de ~ises palitieas ..

Para contornar a preocupação do proJl!to, a emenda, inspl.rada

na Constituição alemã, e visando buscar rnztior estabilidado ao go

verno, introduz a íJ.gura da moç5.o de censura construtiva, pala

qual somente poderá ser aprovada a exoneração do gabinc;tc,

mesmo ato, a câmara dos Deputados eleger um novo PrilllOjro-}linisT~D.

Entendo- que a introdução deste instituto jurIdico-constituciE.

nal reforçará a estabilidade do governo pois, se de um lado, em d~

terminadas situações: maiorias eventuais possam derrubar ministé

rios, em se.guida, não obt.erão a mesma unidade em torno da eleição

do novo Primeiro-}linlstro .. Por isso, o ato de censura passa a ser

de maior responsabilidade pelo parla1'\ento, Jâ que não se resumirá

à queda do gabinete, mas também a sua organização.

Finalmente, a emenda :Lntroduz a moção de censura individual e

plural, visando dar maior versatilidade e flexibilidade ao contro

le de governo, pois, em caso de censura da Câmara a U!',,! ou Illi\is ni

nistros, não haverá necessidade de mexer-se em todo Ministério ..

JUSTIFlCAÇJio

=o artigo 166 e seus § 9 do 1?ro,eto de cone tituição deve ter a se

guinte redação.

Art .. 166 - A câmara dos Deputados, por iniciativa de pelo menos I

1/3 e pelo voto da maioria dos seus membros, pode apr2.

var m::lção de censura individual, plural ou coletiva ,

t'PLENARIO
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Com esta suaest.ãn cria-se urna fiaura continental nova: o

condominio de bens da União e dos Estados. E, no caso, o beJ" é a pl!!.

tafo:rma COntinental.
A plíltafo:rma oontinental, por esta cronosirão, nassa a ser

propriedade cnndornínal da União e Estados, o aue nos Darece mais acle

quado, quando, por exernolo, se trata de instalarão Cle unic1ades de ex

ploracão de petróleo ou quaisquer tomas de utilizarão da plata~orma

continental para atividades nrodut.ivas ..
~ preciso ter SI" conta que as ccmsequências dessas ativida

des - a poluicão, por e.)ternplo, termina por ser encarC10 dos Estados,

ou das popularões que moral" nos Estados litC'lrâneos. E por isso entre

outras razões, que o Connresso Nacional Já decJ.diu nel0 nelo nanamen

to de ROYALTIES da Petrobrás para os Estados e ~funicinios ..
Est.a emenda reforça a autonomia dos Estados e o princ{oio

Pederativo.

JUSTIPICJl.Ç.ÃO

=- IEIT~/1In1"1C.~i.----------~

v - • ., eIl" condominio com os estados.

Art. 52 - ..

I - •

Acrescente-se ao § 29 do artiao 415, do título IX, capitulo

VI, na sua parte l11.n fine" as set'uintes expressões:

Art.. 415 - .,.

§ ,. - ••••••
§ 29 _ .. ~ • .. • ~ , as vitirnas ou herdeiros, sen pre 

juizo das demais sanções penais e ou administrativas.

n ...LII./c~."ul.J'",C.Wl"lo
PLENJ\RIO

.,,- 1U1.J~U.t..fC&Ç~..

Necessário se torna, definir CClI'l precisão, o Clireito dos

herdeiros em receber indenizarão pela JTlorte de seus ascendentes o o ou

descendentes causada pelas prãt.icas e condutas lesivas ao meio aMbJ. 

ente.

Jm:TIFlCA('ÃO

sões:

o fato incontestável aue o montante e as atuais condiC"ões c1
pa!,1amentos da dIvida externa re1?resentaIll restric:ões substant.ivas

xcrescenee-ee ao inc1stl V do articro 52 as secuãnt.es exprea-

SENADOR NBL:>ON WEDt.1xi"'.:--- - - - - - - -

JUSTIFI:CAC:..KO

Por muí.ecs anos di<;cutia-s~ nos Tribunais, o dOI'linio elas

ilhas oceânicas que abriqaJ'\ sede de mcní.cfpí.os , tendo nossa Mais al

ta côrte, decidido pelo dominio da União.
O presente projeto no inciso 11 ôo axtLeo 56 estabelece

que "as ilhOas oceânicas e maritiI'las jã ocupadas neâos Estados e rluni
cIpios incluem-se entre os bens do zseaõc, -

Mas esse di:spositivo, taJllbéM não resolve o aneuatã.anbe

problema de ~rande parte dos habitantes ôes sas ilhas, nois COJllO es bâ

proposto no § I? do artigo 312 do proJeto, os bens públicos não serã

adquridos por usucapião ..

Torna-se pois, neceesârac oue se e s t abe'Ler-a excecâo ao

referido {\ 19 para reaularizar a posse mansa e pacífic1:l., ele centenas

de milhares de habitantes de cí.õaôes canitais CO<'lO FlorJ.anópolis, V!
tória e são Luiz do Maranhão, dentre outras.

Por derradeiro, ressalta-se eue na maioria dos casos a

posse é até eeneenêxt.e , adquirida ne Lce ancestrais dos atuais possu!

dores, ou por cor-nrado.rea do direito de posse Lend tidma ..

Dê-se ao artiao 470 e seu Parânrafo únictl, das disposirões

transitórias, a seauini::e redariio:
Art. 470 - a Conaresso NaciClnal, nos cl.oze J:'leses selJutntes ã

promulnação da Consti tuir.ão t prClcederã a audltaneJ"l da divida externa

brasileira, fundamentando-a nos seguintes procediJllent.os, entre outros

X - Levant.al"lento sistel"át.:1co e detalhado dos contra

tos da dívida externa, analisando e concluinCl.o acerca de sua lecralid!.

de e legitimidade!
.;rI - Exame da orirrem, natureza e das condiC"ões e pra

zos de pacramentos da dIvida ex"éerna, e de suas 1rnnlicaçães socio-econ

m1cas ..
Parágrafo único - Hm defesa do interesse núblico e ala saber

. nia nacional, o ConCTresso Nacional, C01'\O conc-lusão c1esta auditacreI'l ,

disporá em Lei sobre a divida externa brasileira, confnrl'lanno e consl

dando o seu montante e as suas c(lnc'ticões de vagafllento com a sua leqi

Umiàade: e com as neces$irades impostas nela rêalirade s5do-econônJic

do pals.

IEMENDA lP18168-2
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CQIll o advento da AsseI'iblêia Nacional Constituinte, os rumos da PS!
l!:tiea mneral serão amplamente C'ebatidos e as diretrizes contidas •

Da nova Constituicão serão ele cunho elel'lOcrãtico e MelhOr ajuseaeas I

ia nossas neceesãdeses , Espera-se., portanto, evitar muitos erros in

corridos no passado. Mas não basta apenas corri"ir o rumo, Cle hoje I

el'l diante. Nossas jazidas runexaí.s , exauríveis, sã.o tão preciosas ,

que ê preciso criar UI'l nrocedimentn nelo qual as concessões feitas I

sob critérios desatualizados nossall\ ser revistas .. E o I'Ielhor canal'

para ajustar as concessões antiClas às novas d.iretrizes contidas na

COnstituiC=ão é , justafllente, o ConC'lresso Nacional, lerrttimo represen

tante de toda a popularâo.. O Conqresso deverâ avaliar as concessões'
para verifi:car se as el'lPTesas de I'Iinerarão não reeeberBJl'l bene"'tclos'
hoje considerados inaceitâveis, se não estão exploranno ele fOrI'la ina

dequada recursos escassos ou estratérdcC\s, se os narraI'lentos feittls i
sociedade pela explorarão dos reCUrsOs não são baixos itemah, etc.

Ouando as cnncessões estivereI'l em desacordo com as Clireb;izes atu

ais, o poder lenislativo poderá, então, modi~icar as ctlndicões o~
até l:nesmo revoC'far ã concessão, mediante urna cOIlInensacão ou indeniza

ção ã er"'presa mineradora, nue eleverá ser reCTulac1a 1'\0; lei ordinária..

Com relarão ã proposta do 5 primeiro, absorvel'los o que jã estava I

.inserido no art .. 494., do projetr> de constitulc:ão, at'equanclo-o a nos
~a proposta, e acrescentando a não inClenizar:no na hiJ:Ói:ese prevista no §

Dê-se a alínea "m" ao inciso IV, do artigo 17, do titulo

rI, capitulo XII, a seguinte redação:

Art. 17 - ..

I - •

m - não será constituída mais de uma organização sin

dical de qualquer grau, J:epresent.ativa de uma categoria profissional,

em cada base territorial ..

JUSTIFICAçJlo

Urna organização sindical somente tem força de representação
quando devi.damente reconhecida pelo poder públi.co .. Esse reconhecimen
to ii Q que garante a atuação de direito ã entidade.

A pluralidade sindical referente a uma mesma categoria ser

virá tão somente para dividir os trabalhadores e, conseqUentemente,e,!!

fraquece sua força no que tange as suas legitimas reinvidicações )un

to ao empregador e ao Estado.
• A unicidade sindical revela-se de suma importância quando '

aponb um mesmo caminho a percorrer ã luta em torno dos direitos e

do.f1eg!til:nOS interesses e necessidades do trabalhador, assim como '

fortalece a representatividade da categoria.
Sendo a Assembléia Geral o órgão Clelibt:rativo supremo da

enf1d,8de sindical, a atuação dessa entidade corresponderã sempre a

vontade soberana da maioria de seus filiados .. Sendo portanto, a enti

dade sindical, a categoria que a mesma representa.

Dessa forma, justifica-se o encélJIlinhamento da presente eme,!!

da.

SENADOR NELSON t1EDEKIN

PLENAR!O

Conforme deterI'lina o códiao de IlIinerarão, as ennresas ~e minera 

rão estão obriqaClas a apresentar ao nepar-cenentc Nacional ele Produ 

rão Minera] tDNPH) relatórios anuais sobre suas ativiclac'les. 'l'al exi
«êncí,e reduz o poder rtue teM UMa errnzeea {le obstruir por urn t>eríoêlo";

maior de teI'lpo a explorarão de UMa reserva rnineral, como taMbém de

trabalhar une Jazida de ecrma contrãri.;' aos interesses {lo Pars.

Apesar disso, será de nranile valia dar ao Connresso Nacional o

poder de rever concessões de lavra mais antd.ees , Sabe-se que a pol!

eãee m.1neraJ implel'lentana (lurante o 1'er!opo tio renil'le l'lilitar carac

t;eri:eava-se pelo privilênio a certos exupos eccnêruccs , nacionais :

estrttnl1eiros, P1uitas vezes em pre:;zuizo OOS interesses e da sobera 

nia nacionais.

Acrescente-se ao ,. 19 ÔO artinc 31'( nit SUit varte li in

f1ne" ftS sequintes expressões:
Art:.312- ••• ~,".,,~~,".

Dê-se no art. 494 das DisposiC'ões Transitórias a seecãnee redacão

acrescentando-se icruall"lente C1 seeufnce narãcrrafo único:

Art. 494 - 1\0 coneu-esec Nacional caberá resnonsa.bilirlaile p~

la reevarr.ar-âo das concessões ele lavras ele recursos Minerais, feitas

a partir de 1960, pcôenôc o conereesc decidir pela suspensão ou r~

voqação de concessões, neôí.arrte inõenizaC"ão a ser reoulaffa por lei.

§ único - As atuais COncessões que não forem exploraClas em

escala coaercí.eã , nos prõxiI'1os 3 anos, contaclos a partir ôa promulaa
ção desta Constituic;ãCi, prescreverão autotrlaticaJllente, perôenõc seu;
concessionários o direito de lavra, sem indenizaC'ão nor parte elo po
der público.

Neste noneneo em que o PaIs disnõe ele una excepcf.ona'l, oportunida

de caca ccneear de novo, para corriair os erros do passado, será ôe
qrandt:! iIl\portância nare o "'uturo do País dar <'1('1 conoressc Nacional o

poder de rever âet.err-dneõos aspectos da política 1'Iineral feitas nas

iiltirrlas décadas.

JUSTIFTCl'r'J\O

EMENDA lP18165-8
l?
(!J

."-----------''''''~,,,."''.----------~
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os mandatos de seus representantes, é necessário igualmente que pa~
se a controlar também os órgãos diretivos dos partidos políticos
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EMENDA lP18179·8
t' Deputado IVO MAINARDIEMENDA ADITIVA

_ Incluir no artigo 179 do Projeto de Constituição o inc.!.
so XIX com a seguinte redação-

XIX - nomear, dentre os Ministros de Estado, seu substituto
eventual.

PLENItRIO

HARO! DO SABOTA

EMENDA MODIFICATIVA

- o IncIso I I § 112 do artigo 335 do Projeto de Constituição d~

ve ter a seguinte redação

I - contribuição dos empregadores, incidente sobre o faturame,!!

to, e excepcionalmente sobre a folKa de salários.

EMENDA lP18171·2
[!J HAROLOO SABOIA

[!J .1 "NARIO

JUSTIFICATIVA

O Projeto não prevê a substituição do Primeiro-Ministro j

nos casos de seus impedimentos eventue í s , ou mesmo quando' de
sua ausência do País A emenda visa corrigir esta omissão.

EMENDA SUPRESSIVA

- Suprlmir do inciso IV do artigo 179 do Projeto de Constltu~_

ção a expressão "com a Supervisão do Presidente da Repr.íbl1ca" •

tituinte nreeee n:rino:o.

Dê-se à alínea "d" do item XV do artigo 12 a seguinte reda-

Restabelece-se norma tradiciona'l em nosso direito tr!burá
rio e que nada tem a ver com a preservação dos direitos e liber
dades fundamentais, com a redação constante do anteprojeto da C.Q.
missão de Estudos Constitucionais, presidida pelo jurista e con,!

"d) nlio haverá prisão civil por divida, salvo nos casos de

obrigação alimentar e depositário infiel, inclusive de tributos
recolhidos ou descontados de terceiros. n

JUSTIFICAÇAO

ção:

A prisfto. nos casos citados, constitui eficiente mecanismo
de induzimento ao cUlllprimeno específico da obrigação, ampliando
as garantias dos recursos públicos e dos créditos tributários
que é o.objetivo real a alcançar, como proclamado na "Carta de
Canela", firmada pelos Secretários de Fazenda e de Finanças dos
Estados, ·do Distrito Federal e dos Terntórlos.

T~'T.,JU...'>C.ç•• ___,

HAROLDO SAB01A

EMENDA 1P18176·3
fJ
fJ

JUSTIFICATIVA

o atual sIstema de arrecadação das contribuições previ
denciárias toma como fato gerador a folha de salários. Tal -s í-,

tuação funcl-ona negatIvamente contra os assalariados, já Que
todo aumento repercute inexoravelmente no volume das contribui
çües , destimulando os empregadores a aumentos voluntários oü
negociáveis.

Se a contrlbuiçi:lo Inc1dir sobre o faturamento, os aumen
tos salariais não terão maIor repercussão no custo das contrf:'
bufções sociais, e consequentemente trarão menos ônus para as
empresas.

De outro lado, tributando-se a folha de salários ,pena
lisa-se as empresas que empregam Intens í vamente mão-de-obra e
beneficia-se as empresas que utilizam processos substitutivos'
de mão-de-obra ..

finalmente reconhece-se. excecc tcnaimente , a possIbill
da de de tributar-se através da folha de salárIos as ativIdades
em que se torna extremante difícil a afeição do faturamento,co
mo no caso dos profissionais llberais -

•

tr!;~;;":J

fU/';Jã7J

fÇ;~"OO=:J

DV~;;;J
.U~.""'/C."'* •••, ....CCV'"*&o __,

PlENARIO

ccnataü
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EMENDA

JUSTIfICATIVA:
O texUo '8 ser supr ãuedc , além de desne..cessatio, é limitador doç

administraoçr tributário. São desnecessáI1as as menções aos direitos
individuais e o cumpimeoto da lei, paUs são regras maiores. A naté..
ria deve ser tratada a n!vel de lei complementar.

JUSTIFICAC)!;O

Ao longo dos ancs , administração públlca. como reflexo da
não aj.t.ernenca.a de governos, cracu aeeamsacs de 'I'1.g1.det. e de a~

to defesa, surgindo verdadea.rcs espIra tos ccrpcratavastas dentro
do func.innaj asao públiCO. Esta polítlca resulta em subordinar os
governantes ou leg~slador. democratacanente efeaec, a uma eatrucu
ra exas tenee e a um corpo Funcaonal dado, o que tolhe a sua
capacidade mcvadcra e impede a acdernasacâc do servrcc pÚbl1Co.
A nedade -proposta pelo mcãac V supra. ê. nesse senmdo , retrógr.!!.
da e não meeressa a quem luta por mudanças positivas na Adm1nis
tração PÚbl:.tca.

Suprima-se a parte final do parágrafO 2g do" art. 257, onde

EMENDA

supraea-se o ~nC1SO V do art. 86, renumerando-se os poster.!
ores.

..... A administração tributária, especialmente para 
conferir efetividade a esses objetivos, poderá identificar, respeita
dos ois direitos indialduais e nos termos de lei, o patrimonial os
rendimentos e as atvifd, digo. atividades econôçmicas do contribuIn..

te."

PlENARIO

EMENDA lP18182·8
I!J Deputado IVO MAINAROI

[!J PLENÁRIO

r;r TuT.,.Un"'c.çI.

-EMENDA lP18181-0
[!J 1lEPIJrAOO IVO MAI"AROI

atraves
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EMENDA. MOOIFICIHIVA

.L~Ma""'/CC~II...,'u.c.~""i<I- _,

HAROLDO SABOIA

Repúbllca poderá legitimamente participar do processo

do veto ou da sençüo ,

_ o inciso UI do artigo 182 do Projeto de Constituição deve
ter a seguinte redação.

II! _ eleborar planos e programas nacionais e regionais -de

desemvolvimento e acompanhar sua execução.

Em razão disso, deve ser retirado da competência do Presi

dente da Repr.íblica poderes para imiscuir_se nos assuntos de g.9

vemc ,

Oe resto, como os pianos, programas e o orçamento do gove!.

no devem ser aprovados pelo congresso Nacional. O Presidente da

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICACAO

Pelo sistema de organização dos poderes adotados pelo te~

tO I o Presidente da República tem suas funções !Imitadas a Ch.=,

fia do Estado.

EIolENDA ADITIVA

Ao atribuir-lhe a competência para "supervisionar" os pro

gramas,os planos e o orçamento de governo, es tar--ae-é atribui!!

do-lhe também o poder de Chefia de ücverec ,« que deve ser evt-,

taco ,

A emenda vlsa expressar com maior clareza as competên
elas do Conselho de Ministros, tornando o texto explicito p.!
re evitar possíveis conflitos na interpretação do mesmo no

futuro.

EMENDA lP18178·0
l'J

('l PL"NARIO

EMEI'IDA lP18177·1
fJ HAROLOO SABOIA

r;r T('n/.ua"'>C.~•• ___,
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"ARO! no SABOTA

JUSTIfICATIVA

A constituIção a par de declarar os direitos e garanti
as individuais e coletivas, bem como estabelecer os pIncípIos e
normas de regência da organização socIal e econômica de umpovo,
é acima de tudo. o diploma organizacional e fundamental do Esta
do e organizador da sociedade política. -

Os atuais cargos de representação política foram preen

chidos na vigência da ordem e da Constituição revogadas, e como

estabelecer-se-à com a nova Constituição nevo ordenamento do E,!

tado, é necessário. que a representação política e o exercício

do po~er político se adequam à nova realldade,sob pena de o pa~

sado continuar governando e Umi tando o ruturo ~

EMENDA. SUBSTITUTIVA

_ O artigo 164 do projeto de constituição deve ter a seguinte
redaçlio:
Art. 164 - O governo é o órgão da condução da política geral

do paIs e o órgão Superior da Administração -púb.1!
ee , ~ constituldo pelo Primeiro-Ministro e pelos 1011,
nistros ee Estado.

JUSTlrICAllVA

'Ufll"U'Tl,>c.~I. ___,

fI ENARIO

ILU"'te/~.~'l1h/'UIC.'''uIo __,

EMENDA
- acrescentar ao Projeto o seguInte dIspositivo:
- supr!mir os artigos 456,457,458 e 459 do. Projeto de ccns t í tu.í
çãc , .....

Art; - Ficam convocadas eleições gerais para os cargos eleti
vos federaIs a se realizarem 00 prazo de 120 dias da promulgação
da presente Constituição, bem como, eleição gerais nos Estados,
120 dias epds a promulgação das respectivas constituições ou
das emendas que venham adaptá-las à presente Constituição

EMEI'IDA lP181?2.1 r

['J

•

~A lP18173·9 I

(!l "ARO[ 00 SAROIA -

PLENARID

HAROLDQ SABOTA

JUSTlfI1:At;J\U

A alteraç~o visa a pel'mitit qu~ os Terr1torios continuem. a
receber recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Oi,!
trito federal.

A eedída foi reccnbecfda como justa pelos Secretários da

Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e "dos Ter
rltórios que, reunidos em Canela, no Rio Grande do Sul, nos dias
7 e .8 do corrente. subscreveram a "Certa de Canela".

Emenda modificativa dos arUgos 277 e 279

Inclua-se, nôs artigos 277 e 279 e onde couber, a expressão

" e dos territórios"

o
"Stlprille.-se as alineas "a" e "b" d, Item lU, do Art. 259.

bea COIlO a expressJo n especialmente" ao rIna! desse itelll.

,~" lP18183-6r: IVO "A INARO!

e~te!s.

P.ara que 8 sociedade, na sua divers1dlilde e pluraUdad, controle

JUSTIfICATIVA

Os partidos poHUcos são organismos da sociedade pela qual es

ta se faz: representar nos div.ersos níveis de poder. As democracias

eedemas e os governos populares, sãc deaccracfes de partldo,nllo sae

governos de homens, e sim governos em que os representantes partld.!

rios procuram timpor na conduçãe dos negócios públicos o programa do

partido.

Quando os parÚdo.s poHticos sâc controlados pelas oligarquias

políticas, a sociedade encontra-se desamparada. pcfs , não tendo meca-,

eãseoe de controlar seus representantes, passa a ser controlada por

- tcresc~ntar ao -PTojeto oa Comiss"ão de Sistf!matização o seguinte

dispositlvO) "'-'- ,J;"f I ,d<> 4fd4.b::q; ""' 'M'h.-doL, "",<4
"",;u.-

Art. - Os diretórios de direçllo e os órgãos de direç~o partidária

ntio podera'!) contar com lIIals de um quarto (i/li) dos membros

que possuam qualquer mandato representativo.

EMENDA ADITIVA
- incluir no artigo 179 o seguinteinclso.:

XIX - propor .ee·Presidente da RepúbUca ou ao Congresso NacJo
n11, na esferl de sua compeUnc1a, projetos de lei. -

JUSTIf"1CATIVA
'" e.entSa vha torna expHcita as atrlbulç~es do Primei

"1'0 MJnistro no que tonge a competência para Iniciar o proces:

lO le~1sllt1vo, ou para sugerir ao Presidente da Repúbl1ca c.
projetos de le! de cOlllpetêncIa privativa dl!=ste últ1lll0.

A presente emenda visa especificar a natureza e a
funçDo~ do governo na ccncuçãc da pol!tlca geral do país e c.Q.
110 6rgllo superior da administaçlJo públ1ca, delimitando a
abrangência de sua atenção,

m-----------UIf.�""'tlllCaçlt ___,

IEMENDA lP18174-7,
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EMENDA ADIT.IVA

- acrescentar ao inciso VII do artigo 159 do Projeto de Con~

titulção a eKpl'esslIo "e da Congresso Nacional ou de qualquer

de suas Casas, nas matérias de sua competência específica"

JUSTIFICAÇJl:.O

o Projeto defere ao congresso Nacional e a suas Casas d!
versas competências decisórias e eletivas, cuja forll'aliza _

ção jurídica dependem de atos do Presidente da República, C.2,

mo forma de evitar eventuais e pcss Ivers descumprimentos d.!
quelas decisões ou mesmo omissão pela Chefe de Estado,é de

todo conveniente submetê-lo ao poder da Constituição, tipi

fIcando ta1s condutas como crimes de responsabllidade.

- Suprima-se o art. 303 e seus parágrafos aa, 2g, 3'1 passan
do o § 49 a "caplft" do art. 303.

I - A conceituação de principias gerais constante do Projeto provo
cou desde logo, violenta e generalizada repulsa pública, pois ccepa
rada com os textos das Constituições de 1967 e 196:9, redigidas du

rante o regime militar f mostrava um flagrante retrocesso e comparada

ainda com as Constituições dos demais parses, inclusive com a do Pa
raguai, o :cetrocesso aparecia ainda maior.
Ora, isto não pode permanecer e, certamente, não era intençao dos a!:!,
tores daquele texto mantê-lo naqueles termos. Não acreditamos Que e,!

tivessem empenhados nossa Pátria, oferecendo ao mundo uma Constitui_

ção Que nos colocaria ao nível das colônias afr.icanas e as1áticas do
antigo Império Britânico.

2 .. Nosso estágio de progresso e as tradIções de lutas pela indepen
dência nacional permitem exigir um texto, se não tão moderno Quanto
o das Constituições européias, pelo menos repr-esentativo da realida_
de nacional, em que os setores retrógrados da sociedade brasileira,
posto que poderosos e influentes, já constituem minoria, como demons
traram as últimas eleições em que a bandeira de todos os candidatos
reclal'lava instituições Modernas e de maior autonomia internacional

:5- O anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, elaborado com a presença

e participação de representantes de todos os matizes 'ideológicos, ch!,

gou a um consenso que não deve ser desprezado.

HAROLDO SABOIA

EMENDA HODIFICATIVA DESTINADA A REFORMULAR OS PRINC!PIOS
GERAIS DA ORDEM ECDNOMICA E FINANCEIRA.

Substitua-se a redação do art. 300 do Projeto, pela seguinte:

Art. 300- A ordem econ6mica fundamenta-se na justiça soelal e

no ceseevcrvtmenro, devendo assegurar a todos urra exratêncfa
digna

§ 19 - A ordenação da atividade econômica terá como princí
pios: -

I - a valorização do trabalho;
II- a liberdade de iniciativa,

III - a função social da propriedade e da empresa,
IV - a harmonia entre as categorias sociais de produção;
V - o pleno emprego.

VI - a ;'edução das desigauldades sociais e regionais;
VII - O fortalecimento de empresa nacional.

VIn - o estimulo às tecnologias .inovadoras e adquadae
deseevmvãmento nacIonal

§ 2º - D exercício da atividade econômica, seja Qual for o
seu epente , está Subordinado ao interesse geral, devendo

realizar-se em consonância com os princípios e objetivos de
finidos nestes Título -

§ 32 - A atividade econâmica será realizada pelo iniciativa
privada. resguardada a ação supletiva e reguladora do Estado,
bem Calho a função social da encrese ,
§ ~9 - ücne.tdera-ae atividade eccnômtca atípica aquela rea-,
lizada no recesso do lar.

PLENA'RIO

Em ccnseqüêncfa-

§ ..5Q - ti lntervenção do Estado no domínio econômico poderá
ser mediata ou imediata, revestindo a forma de controle, de

estimulo, de gestão direta, de ação supletiva e de partici
pação no côlpi tal das empresas,

§ 62 - Poder Público intervirá, sob a forma normaiva, no
controle e fiscaliZação da atividade privada, nos limItes
de competência Fixados nesta Constituição.
§ re .. Como estímulo, o Estado incentivará aquelas at.tvida_

des que interessem ao desenvolvimento geral do País

§ alt - A ação supletiva do Estado será restrita, ocorrendo

somente quando comprovadamente necessária, conforme d.1retri
zes do planejamento eccnêeuco , O monopólio será criado em 
lei especial.

§ 92 - O cooperativismo e o associativismo serão es t ínu.la-,
dos e incentivados pelo Estado.

§ 1012 - Na exploração da atividade eccnõsuce , as empresas
públicas e as sociedades de economia mista reqer-cse-ãc pe-,
las normas aplicáveIs a empresa privada, incluído o dIreI_
to ao trabalho e das obrigações,.

§ 11 - A empresa ouotr ca que explorar atividade Mo monopo

lizada ficará suje! ta ao mesmo tratamento. assim como ao re
gime tributário, aplicado às empresas privadas Que com ela
competem no mercado.

JUSTInCATIVA

PlENARID
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EMENDA lP18189·5
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-á:
I _ alíquota interestadual quando o destinatário for contr!

buinte do imposto; ou
II _ al!quota interna quand o- destinatário não for contribui!!.1

te. r
§ 11 _ Na hip6tese do item I do parágl:afo anterior, caberá ao

Estado da localizaçã do destinatário o imposto correspondente à di

ferença entre a alíquota intern e a interestadual."

~

Dê-se a seguinte redação ao § 99 do artigo 272, acrescentan
do-se dois parágrafos, com os números 10 e 11, e renumerando-se os

demais.
"§ 92 : As alíQuot.as internas, nas cperaçces relativas à ci!,

eulaçãc de mercadoraas e nas prestaçõs de serviços, não poderão ser

infedores às previstas para as operações interestaduais.
§ 10 _ Em relação às cperaçõs e prestações que destinem bens

e serviços a consumidor final localizado em outro Estado adotar-se-

se lIlantidas as disposIções do Projeto, em dversas operações inter

estaduais ocorrerãô graves desaquadadea entre bens e serviços
oriundos do ~r6Ptio\Estado e ben e serviços adquiridos fora dele.
Tais d1.feranças implicarão em sensíveis preurecs , tanto aos as t a-,
dos e Municípios. como a fabricanes e fornecedores.

Propõem-se, assim, alterações no parâgrafo 99. reservando-o

para regular a fixação das al.tquotas nas operaçces internas, man-,

tido o preceatc ccntcc originalmene no Projeto, mas regulando-se
em coas parágrafoso problema da tI:'ibtação das operações interesta_

duais com mercadorias e serviços destinados a consumidor- final, de I
tal sorte que, no caso das operaçoes entre conribintes, seja man_

bda a carga tributária aplicável .às internas, atribuindo-se ao E,!
tado de destino a diferença entre o imposto cobrado no Estado de
ori~eA e o norma!ll'ente cbrá"el nas ope!:'eções !nte!'nas.

Quanto às operações com consumidores finas, não contribuintes,
mantém-se o crItério do Projeto, de tributar-se exclusivamente no
Estado de origem, dadas as dificuldades de controle nas fronteiras

estaduai~.

Essa proposição, à par de dar maior eficiência ao ICMS, nas
transações interestaduais, atende aos Estados, cnforme pode ser
observado na "Carta de canela", docmento fruto das reflexões de

Secretáros de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Fed~

raI e dos Territórios, reunido em Canela, no Rio Grande do Sul.

entre os dias 7 e 8 do correne lIês.

,JUSTIFICAÇJiO

Fundamental ao sistema federativo, o princípio Que veda aos

Estados estabelecer diferença tributári entre bens e serviços, de

Qualquer natureza, em razão de sua prccedêncda ou des~ino, deve

vigorar em sua plenitude.
Todavia, no que se refere à apl1caçã das al.íQuotas do ICMS,

EMENDA
--Emenda modificativa da al!nea na" do item II do § 11 e do

item VI do § 12, e supressiva do item V do § 12, todos do artigo

272.

"a) sobre operações que destinem ao exterior produos indus

trializados, exclusive os semi-elaborados definidos em lei comple
mentar;"

nVI _ prever casos de manutenção e de estorno de crédlto,re

lativament a exportações, para outro Estéldo e para o Extcn.or,de

serviços e de mercadorias."

portadores.

Inclui-se a expressão "estorno" no texto constituclonal,de

forma a dar maior flexibilidade para que sejam definidas polHicas
de estímulo às exportações, sem que essa política comprometa exces
sivamene os erários estaduais, exigindo-se o estorno no caso de 

produos cuja conjuntura de mercado internacional permita a incidem
câa parcial do 6nus fiscal. -

Por fim, a retirada do item V evita a possibilidade de res
surgir a figura da isenção do imposto estadual metUante lei compl~

mentar, contrariando o disposto no item UI do art. 266.

Importante destacar Que as proposições acima foram objete de
estudo e aprovaãc por parte dos secret.ãrãos de Fazenda e de Finan
ças dos Estados, d Distrito Federal e dos Tcr:t:'itóI:'ios. reunidos
nos dias"] e e de :.!gostc de ecereetc er- eancfn, Estado do nio Gri:;;;_,
de do Sul, conform cnstou no documento denominado "Carta de Cane
la". •

JUSTIFICJ\Ç1iO

A imunidade na exportação dos produtos indstriaUzados ate,!!
de à preccuneçãc básica de se estimular as operações com proutos
que contenham maior agregaçi;a de valores. com vistas a obter maior

volume de divisas para o País.
De outro lado, o conceito de vprcutc industrializado" é ex

tremamente amplo, tem sido fonte de abusos e, também, de intermi_
náveis demandas judiciais.

Assim, a ressalva dos serat-efaboraccs no texto constituc1c- 

nal e remessa do assunto para lei complementar possibilita que a
imunidade a tais categorias seja feita coa cautela e discnminação,
de forma a evr tac-se .c benefício a pecdtcs de quase nenhuma ou
balxíssima erebocece, com conseqüente prejuízo para os Estéldos ex-

ElVIENDA lP18187-9
f'I Deputado IVO "AINARDI

P PlenárIo
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EMENDA lP18188·7
l:J Deputado IVO "AINARDI
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PlENAR1D

ElVIENDA lP18184-4
ê' IVO "AINAROI

Dê-se nova r-edação ao item. II do § 10 do Art 272

!llI - não compreende o montante da impostu sobre produtos
industriallzados, quando a operação, realizada entre ccot.r rbu ín
tes e relativa a produto destinado a industrialização ou carne;

cial1zação, configure hipótese de incidência dos dois impostos -;;

Por decisão unânime dos Secretários de Fazenda e de finan

ças dos Estados, do Distrito federal é dos Territórios, reumccs
nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, em Canela, no Rio Grande do
Sul, conforme constou na "Carta de Canela .... , foi aprovada a acr-e
senteçãc da emenda acima, a Qual busca, basicamente, a justiç;
fical.

Oe fato, a redação do Projeto de Constituição permltiria a
prática, já a nível constitucional, de evasão tributária Assim,
em operações realizadas po:- fabricantes diretamente â consunidor

final,o ICMS seria patcial e colocaria O comerciante devidamen
te estabelecido em desvantagens em relação a revendedores não Ins
cr Ltus • -

De outra parte, limitando_se a exclusão do IPI da base de
cálculo do ICMS às operações que destinem mercadorias a .:rJdustna_/
Lí aeçãc ou a comercialização, permitü-5e-á uma cer re í ta equação
da carga fiscal do imposto, a nível do consumidor rInal,coibIndo
distorções nas práticas COMerciais

r;r IElTo'.~n"'t~~I. ___,

JUSTIFICAÇ~O

JUSTIFICAÇ.tlOfr

A medida proposta busca a r eaj Lzaç Lãoç da Justiça !'"iscal.
Dew fato, as contribuições soçc ra.ts c açmu Ia t Lvas ou em cascata
prejudicam os pequenos empresarl"{'s Que nãoç podem logicamente

·,erticoliz:::t' :;...as operações Do crcnt.rãr íc , beõéficliiITt as - 1
grandes empresas Que reduzem várias etapas do nrccesscc pro
dutivo a uma s6 operação

Dê-se a seguinte redação ao artigop 263cr

"er-t 263 - As contribuições sociais, as de intervenção no

domínio público, digo, economico e as de interesse de evate ~

garias prcf'LssIcna í s , cuja criação seja autcr i aada por esta
constituição, r tcarãcc sujeat es às garantias es t abe Lec i da s no

temI e nas alineas "a" e "e" do item :t.:.f, do artigo 264. e não
serão cumulativas

JUSTIFICAÇAO

A oropcs í çãc busca a simplicidade e a concisão do texto

constitucional
De fato, não ha jusLlficaliva para a descr rçãc de algunas

espécies de normas gerais em materia t r abutâr-Ia

EHENOA
--Emenda modificativa do item I do parágrafo 11 do artigo 272:

_ dê:se a seguinte redaçõ ao item I do § 11 do art. 212:
"1 _ incidirá sobre a entrada, no território nacional, de

mercadoria importada do Exten.or, inclusive quando se tratar de
bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento importa

dor, bem coao sobre serviço prestado no exter.toe , quando dest.medo

a estabelecimento situado no Pais.-"

EMENDA lP18185-2
(!l DEPUTAOD IVO "AINARDI

JUSTIFIAC"O _
O dispositivo cuja alteração está sendo proposta regula o 12,

cal da ocorrência do fato gerador do ICMS, matéria que, nos demais

tributos, é versada em lei complementar.
A alteração proposta nãc muda o conteúdo do disposibvo, mas

apenas define o campo de incidênt:ia do imposto, deixando à Lea, co!!!.

pIementar a matéria atinente ao aspecto espacial.
Além disso, vigora há vários anos, com reais beneficios para

o controle da cobrança do imposto, o critério de eXJ.gi-lo por oca

sião do desembaraço aduaneiro, Quando são cobrados os impostos da
competêncJ.a da União. A redação proposta. suprilllJ.ndo a exprpssão

nem estabelecimento de contribuinte", permitirá manter-se essa pr!
tlca Que tem proporcJ.onado resultados altamente posJ.tivos. sem

qunlquer preJUízo para os contrIbintes.
A emenda apresentada, além de dar maior sistematizaçdO ao i,!!!.

posto, vem ao encontro dos anseios dos Secretários de Fazenda e de

f
finanças dos Estado,s, do Distrito Federal e dos Territfoios, mani-I

festado em Canela, no Rio Grande do Sul, através do documento ItCa!,

ta de Canelan, no Qual são evidenciados os problemas que poderão I
advir se for manJ.da a redaçõ constante do Projeto.

P Plenário

ElVIENDA lP18186-1
fJ üeputacc IVO "AI"ARDI



Assembléia Nacional Constituinte e 1905

HARO! DO SARQIA

A presente emenda objetiva Incent Ivar o desenvolvim~!!.

to e a difusão do desporto, disciplinar o funcionamento e gar<lntir a
autonomia as entidades desportivas dirigentes, uma vez que, se não

inserirmos estes princípios no texto constitucional, não teremos

como garanti-los na legislação ordinária.

sianal e nãc-prc rã.ss rcnat , obeoecaocs os seçuírrtes or rncfptcs e no.!.

mas ccngentes ,
I - O respeito à autcncní.a das entidades desportivas

diriger,tes e associações quanto à sua organização e funcionamento

internos,
11 - A destinação de recursos públicos para amparar e

promover prioritariamente o desporto educacional e não-profissional
e, em caso espec í raccs , o desporto de alto rendínento ,

In - o incentivo e proteção às manifestações esporti
vas de criação nacional;

IV - A instituição de benet ícios fiscais e outros eE
pecíficos para fomentar as práticas despor t rves formais e não-for- •

mais, como direito de cada um,
V _ A cenocrat í aeçãc e a valorização do processo eletl.

vo dos poderes às entidades oesccr t ivas dir.igentes, nacionais e eS

taduais, garantindo o tnret tc exc tus ivc de votos nas e ssemof é.i es e

LeLt.nr-a r s , às asaccaeções cespor-t ivas disputantes da divisão princl.

pej , e também às federações estaduais, quando se tratarem do proce~

so eletivo nas confederações eaocr t rvas ,
parágrafo úru cc _ O poder judiciário só admitira ecões

JUSTIFICAÇAO

relativas às disciplinas e às competições desportivas apos esgota
r-em-se as instâncias da jus t iça desportiva, que terão c crezc eéxíno ce

60 di as , contados da instauração 'do processo, para proferir deci

são final
Art. O Estado garantirá a todos os cidadã~s o pleno

exercício dos direitos desportivos e dará proteção, apoio e incen
tivo às ações de vatcr í.zeçãc , desenvolvimento e difusão do despor

to.

f'l PLENARID

EHENDA ADITIVA

JUSTlnCATIVA

A direção da eomirüst.raçao públlca federal não é prlvat,!

va do Primeiro-Ministro, embora seja o seu responsável maaor,
Como divide essa função com os Ministros de Estado,a emeda v1:..
se tornar o texto mais explícito

- incluir no inciso I do artigo 179 do Projeto de Constltui
ção a expressão "com o euxt i ac dos Ministros de Estado", de
vendo o diepcs I ti vc ter a seguinte redação

I - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estados, a dire
ção superior da administração federal.

r.r .~Cd.'O/Co"... io/l ... CO"I3I•• - ,

91~
- acrescenta-se ao -inc.1s.o ~, artigo 175 do Projeto de con.§.

tituição a expressão "ou em decorrência de moção de censu

ra aprovada pela Câmara dos Deputados.

EMENDA ADITIVA

r.r----------"'.o,~"""..,.----------_,

EMENDA lP18194-1

f'J

EMENDA lP18195-0
[J HAROLDO SAB01A

A emenda propõe a retomada das conceituações ali aceitas por conser
vadores e progressistas
4- Afora o art :,:00, o art. 303 e seus parágrafos têm redação perecr
da com o texto da coni asêc Afonso Arinos. Preferiu-se. todavia, a f DL
mufação da Comissão Afonso Arinos para facilitar o consenso em torno
desses prlncipios Que são rundenentej s aos rumos políticos da sober.!
nia nacional e do desenvolvimento econômico, isento de colonlalismo'
que ainda subs í s te no Terceiro Mundo e responsável pelos padrães de
miséria que existem e continuam se agravando
5- Neste quadro é oportuno recordar as conclusões da Declaração Fi

nal da Conferência das Organizações Não-Governamentais das Nações Q

nldas, realizada em as tccojmc , no Parlamento suecc , de 15 a 17 de m~

io deste ano

"Hais de três bilhões de pessoas no mundo, Mesmo após as três deca
das de desenvolvimento das Nações Unidas, não dispõem de meios sufi
cientes para ter uma vida digna. Hoje, há mais pobres no mundo do

qu~ há trinta anos. A distância ent re pobres e ricos não d:l.minui, a~

pã í a-se , O fardo da dívida externa dos países em desenvolvimento tam

bém atinge a marca do TRILH~O DE DOLARES Este é o maior sintoma d;;
fluxo negativo de riqueza dos pobres para 05 ricos Enquanto isto,
milhões morrem a cada ano de fome, desnutrição e falta de ess i s tên
cia médica".

Neste quadro, o Brasil ocupa lugar, desgraçadamente, saliente. Os

consti tuintes de 1987 teriam imensa responsabilidade histórica se
mostrassem ignorância, ou indi re rença , a esta realidade que ccr ínc

a maioria absoluta do mesmo povo

6- Por tudo ist9 é necessário ccns í qnar em nossa Carta Política.
pl'incipios de ordem econômica que reveãew nossa sensibilidade a

essa realidade nacional e internacional e um posicionamento de
finido em favor de mudanças estruturais, como contraído nas ca~

__penhas eleitorais que propiciaram a honra de estarmos aqui re

presentando este angustiado e sofrido povo

TUTOOU'f'''eA~;;O

JUSTIFlCATIVA

EMENDA ADITIVA

Ep;,iiB~

fÇ/~:M
.LUAO'Olow" ..lo/W•••"'lfAO -,

JUSTIFICAÇAO

Título X - Disposições Transitórias _

Acrescente-se onde couber:

Art. - Durante vinte (20) anos, contados da pro-

mulgação desta Carta, a União aplicará no Nordeste, no mínil'lo ,
cinqüenta por cento (SPiO dos recursos orçamentários destinados
à irrigação

,.,-----------""""''''''',',------------,

EMENDA lP18199-2
l: CONSTITUINTE OS\1ALDO LIMA FILHO

f'J PLENARIO

p=p';~;'-J

f-ÇJ~';7YJ

EMENDA MODIF'ICATIVA

Dê-se nova redação ao cecut do art 86:

ln'o/.u'''''.A~;;O _,

Com a introdução da moção de censura ind~vidual -e

plural sugerida em emenda distJ.nta, o disposJ.tivo deve ser

alterado para prever estas hipóteses.

JUSTIFICATIVA

PLENARIO

EMENDA lP18196-8r CONSTITUINTE HERMES ZANET~TO'

r,r------ 'L'MA",o/~.""do/C"t~o",•• ;;o

SABOTAHAROI 00

•
A emenda visa explicitar a competência do Conselho de Minis

tros para eleboração das leis delegadas, conforme estabeleci

do no artigo 131 do Projeto de Constituição

_ incluir no artigo,182, o Inc i sc VI com a seguinte redecãc
VI _ eleborar as leis delegadas, nos Lfm í t es e no alcance

da delegação recebida do Congresso Nacional e subme

tê-las a sanção do Presidente da República.

f'J PLNMIO

r.r ...UN..'O/CO.lISdo/�UI~OM'lSig __,

EMENDA lP18191·7
['J

E~~;;'B~

fITDj'~ã!ã7l
T<110/.UIt".e&çJo --,

hectares.
A emenda procura instituir um proqrana permanente naquela rCJlHlo

E sabido que o secular problema das sêcas do Nordes-

te atinge uma área de~ Kl'lt e uma população de 3S mi-
lhões de brasileiros.

Para enfrentá-lo as Constituições de 15')4 (Art 177)

e de 1946 (Art. 198) destinaram recursos especiais

Os estudos da Companhia de Oesenvolvimento do Vale '
do São Francisco (CODEVASF) demonstram a existência de 1 800 000

hectares lIrigáveis naquela região

E, portanto, um atestado da incúria dos nossos gover
nantes, que apenas cerca de 100_000 hectares tenham sido irngi!.
dos, quencc o Vale do Rio São Francisco poderia produzir alime!!.

tos para todo Nordeste
Países cerne o Peru e o Méxice já irrigaram Milhões de

f:J PLENMIO

EMENDA lP18200-0
f'J CONSTITUINTE OSWALOO LIHA fILHO

A presente emenda objetiva não apenas melhor adequar

a remissão estabelecida no caput do artigo 86, remetendo-o a ori
gem dos dispositivos aí.cenceucs , bem assim, eatebefecer a devida
compatibilização, ãevanoc-se em conta que os servidores públicos
civis. pelas características de suas atividades, não devem estar,
de nenhuma forma, associados a outra categoria especIfica, mas,

sim, aos trabalhadores de um modo geral.

lIArt. 86 - Aplicam-se ainda, aos servidores públicos
civis, além das disposições constantes dos ítens, IV, VI, IX, X,
XII, XVI, XVIII, XXIII, XXVI, XXIX do Art 13. as seguintes nor

mas específicas."

JUSTIFICAÇAQ

'~cd.'O/CO","'~O/IUIOw",..10 __,

PLENARIO

EMENDA lP18197-6
f'J CONSTITUINTE HERNES ZANETI

JUSTIFICATIVA

PLENARIO

HAROLDO SABOIA

EMENDA ADITIVA r--:L
,,/~

_ incluir no projeto de I;onstituiçã~apitulo IlI, do Ti
tulo V, o seguinte dispositivo:
Art. - Do programa do Governo constarão as principais orie!!.
t ações políticas e as ações ou medidas a serem executadas nos
enver scs domínio da atividade do governo

Parágrafo único - Os menbros do Governo estão vinculados ao

programa e aos planos de governo e às deliberações do Canse 
lho de Ministros e da Câmara dos Deputados.

~ '~~".''''/Co.,..JO/SUIOO.''''O

r.r----------TtUo/.I>.T"'~.~O ___,

EMENDA lP18193-3
f'J HAROLOO SAS-OIA

A emenda visa tornar explIc.lto o conteúdo do plano de
governo e a submissão dos Ministros aos planos e programas de
governos aprovados pela Câmara dos Deputados. Tem sua inspir,!.

ção nos artigos 191 e 192 da Constituição de Portugal.

Título X - Disposições Transitórias _
Acrescente-se onde couber:

O problema habitacional, dos mais graves do país, só
poderá ter solução com a colaboração do empresariado

Art. ... Toda empresa, que empregar mais de cem em-

pregados. fará construir habitações para alugar aos seus trabalha
dores em áreas próximas ao local de trabalho. O in.... estimento reai!
aecc será isento de todos os tributos e das taxas de Previdência";"
Social.

JUSTIFICAÇAO

do ar~~l
I
I

I

Suprima-se o ítem III do parágrafo 12,

JUSTIFICACJl:O

o assunto está adequadanente t.re tatc no capítulo de

Educação 6 Cultura, especialmente, no § 42 do Art 378, parágra
fo único do Art 380, e Art. 382

1'I.td.....l" .... lSSbIS\lS<:Olllnt<l ,

fl PLENARIO

tes:

Altera·o Art. ~91, 392 e 393, e renumera-ae os seguin-

Art. Compete à União criar normas gerais sobre o de~

porto, dispensando tratamento diferenciado para o desporto profi~

E~'~;;'B~

!ilU"j'~07J
.UMA.'O/o.M'JdOIlUI~OM,.'ig ,f'l PLENARIO

,EMENDA lP18201-l!'
t? CONSTI1-UIN1E OSWALDO liMA-:F:-:I::-L::-HO:-------~

~~~~'-J

f-ÇJ~~7ã7J

EMENDA MODIFICATIVA

PLENARIO
,,-,-- 'L<d.,.,100.'..lo/IUIC."'aslo

EMENDA lP18198-4
tJ CONSTITUINTE HERMES ZANE;~'o.

o dispositivo visa ressaltar o compromisso fundamental do
_ Presidente da República, na condição de Chefe de Estado, com a

defesa intransigente da Soberania Nacional e do regime democr!
tico

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

- introduzir ao artigo 159 do Projeto de Constituição o inciso
IX, com a seguinte redação'
• IX - a soberania nacional e o regime democrático



1906 • Assembléia Nacional Constituinte

r.r----------l.IT.I.n..."'~Io----------_,

Arto .. Fica constituído o Fundo Nacional de Refor-
ma Agrária, com a dotação mínima de cinco por cento (5%) da recei
ta orçamentária da União.

JUSTIFICAÇ,:tO

EMENDA lP1820S-1
tJ CONSTITUINTE OSWALDO LIMA F"ILHO tJ""!~~~OO~

tYi~'a7ã7J

..eMENDA lP18209-3 "'~ -,
f CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO
r.r 'u...../eow.do/."'~oW'Ul<l _,

r.r ...T.,.U.."1C1~4. __,

A questão agrária, atingindo 7 milhões de trabalhadores
sem terra e suas famílias, constitui sem sombra de dúvida o mais

grave problema nacional a impedir o desenvcfvmento do PaIs.

A aplicação consti tucfcnaã de recursos para solução ces
se problema é}portanto, dever da Constituinte. -

~~;~~:l:I~~ ~~OP~~Z;A~~c:,. ~~~:~:-( d~ ~/;h~;tfA'fV
Acrescente-se onde couber:

Art. - Os proprietários da área superior a 5 000

hectares só poderão fazer jus a crédito rural e incentivos fis

cais se promoverem produção de alimentos básicos para o mercado

interno, no mínimo em dez por cento (10%) da área de sua propri~

daoe ,

TItulo IX _ da Ordem Social

capItulo VI -
ncrescente-ee onde couber.

Art _ Os Estados, Territórios e Munic!pio$ ceat íne-
rão eetede da área dos logradouros publicas à produção comunitárIa

de alimentos

JUSTlfICAÇRO

JU5TIFICAÇA:O

JUSTlfICAÇlf.O

r;;;;;~''''~

[Çj'~8illJ

rr;;;;~~"..~
tçj.~;;J

no tne rsc ( do art. 207, substitui a expressão

uP.ritlca forense" por "eret lve exere te te'",

r,r----------.EI101..u'."'eAç40 --,

'u....../eo"'... ""'.""••• ".l<I _,

Just1.fl.cativa:

o Supremo Tn.bunal Federal ficou sobrecarregado pelo S1.S
tema adotado no ~projeto.

A República popular da China. Que et míncu o problema

secular da fome. adota o modelo que esta emenda procura mst í tu

ir.

~ as competências prevrs tas no aruagc 201, mcasc I, letra
,R, za, parte ("os desembargadores dos Tr1bunais de Justl.ça dos Est.!

dos. do Distnto Federal e Territõnos. e os Chefes de Mlssão Dap'Lo

mãtica de caráter permanente"). bem como da letra f. do 5upremo Tr"

bunal Federal para o Supe r-ao'r T'r-abunaL de Justl.ça,-ou seja, a1'tl.go
205, r.

III - cmco , indicados pelo Presadenre da Repúb1J.ca dentre os anr e

grantes de Lrs tas trípl1.ces de magl.strados de careea're , oxgà
nd aadas para cada vaga, pelo Supremo Tz-abunaf Federal.

1: p1'ecl.SO ga'rantn.r que pelo menos cancc dos dezesseis '"
Ml.nistros do Supremo 'rrabcnet. Federal tenham. a expeeaêncaa da magl.S
e r-atnrr-a , para evitar que a maas alta corte do país seja excüus ava ';'
mente fomada por elementos on.undos da ml.ll.tância política -

Justifl.cativa.

Acrescentar ao artl.go 200, S I Q, mcasc lII, as paãavres "de magas 

trados de car-rexra" depcas da palavra "tríplices", Eacando ass m r~

digl.da a norma'

•

rrr-----------""",.""...,.--------------,

EMENDA lP18210-7
(!J rnNSUT!!INTE NE' SOl\! JOBIM 44'....

(!J P' ENáRTO
rrr- .e- U.,~,.UITlflCl~h __,

EMENDA lP18211-S ~". -,
l:J ÇONSTTT!!TNTE NEI SOM JOBHl

'u .......'e~..,".lo/."'eco..,.. l<I _,

r=;~';~~

cruJ~ã;ã7J

fC;~';~~

rs;;~Ja7J
'~ldlllO'e.w,••l.'.....eo.'nio _,

fl PLENARIO

n.w..'O/eow... l ...... nO"'lIlo _,

Art. .. Os débitos decorrentes de l.1l:Iuidações ju-

diciais ou extrajudiciais de inst1tuiçõ~s r.toeocerras, verlrica
das em qualquer época, serão corrigidos monetariamente ao valor !!
tua1 na data do seu pagamento ou da sua execução

A presente emenda procura reproduzir norma constante

do Anteprojeto da Sub-Comissão de Política Agricola, fundiária e
de Reforma Agrária, Que não foi submetida à votação por decisão'

anti_regimental do Presidente daquela Sub-Comissão, Senador Edi

son Lobão.

Os escândalos financeiros verificados nas liqüida

çlles judiciais de numerosas empresas como a LUME S.A •• Corôa Bra~

ter , Banco União Comercial. Imobiliária Oe1fin. Banco Halles e

tantos outros, têm sido liqüidados sem correção monetária do pas

sivo e corrigido monetariamente o valor dos ativos.
A aplicação de normas e conceitos legais adredemen

te decretados tem acarretado gravíssimos prejuízos ao Tesouro Na

cional.

A emenda procura corrigir esses desmandos financei_

JUSTIfICAÇAO

Num País com a extensão do Brasil, com uma grande pr.f!.

duçãc agrícola para exportação, ccnsta tur uma vergonha nacional'

a baixa p r cüuçãu de alimentos para o mercado interno ocas 70~

_da nossa população vive em regime de subnutrição

r.r----------'Un/.ul•.,"'"~4,, __,

Titulo X - Disposiçêles Transit6rias 
Acrescente-se onde couber:

JUSTIF"ICAÇRO

Art. - Os recursos pesqueiros existentes em águas

territoriais nacionais são propriedade da União

§ Onico - Lei complementar regulará o Código de Pesca

Titulo VIII da Ordem Econômica e Financeira.. ,I
CapItulo 11 -~/.e..''/'e--;4fu'ç.c.f4( -r~~;:'4~<1.. .{ .:/~ 4r-.~.
acrescente-se onde couber' pu..

JUSTIfICAÇA:O

r,r---------_'.lT.l:un"lel~iD _,

,EMENDA lP18207-7
fl CONSTITUINTE OSWALOO LI"A fILMO

IEMENDA lP1820G-9
l:l CONSTITUINTE OsWALOO LIMA fILMO

f?Y:~';'

rv;"~~
'~""""/cowlll1o'.... en'lIio _,

CONSTITUITE OSWALDO LIMA FlLHD

Título VIII da Ordem EconômIca e Financeira - ? l. .t I

CapItulo II _:l4. fdl'jl{,~. frd.....(c../ ~O";(.A<f;. .,; .,..{, (<-(~H~ ,. p...,: MC-....,

Acrescente-se cndé couber:

Art. - A lei disporá sobre a justa distribuição.
por interesse social, da propriedade territorial rural e lhe fi
xará o limite regional. -

§ ürucc - A área excedente do limite fixado em lei '

será considerada latifúndio sobre o qual incidirá alíquota do

Imposto Territorial Rural correspondente a um décimo do valor
do imóvel.

Mesmo o retr6grado anteprojeto da Comissão da Ordem
Econômica reconhece que a Reforma Agrária é da competência da
União (Art. 318).

Acresce. que é da competência da União legislar au;

bre o direito agrário e desapropriação (Art. 54. XXIII, "a" e

"b") •

Os titulas da dIvIda agrárIa têm sIdo e serão na nova
Lei Maior da emissão da União

A desapropriação por sinal deverá ser de competência

do Primeiro Ministro (Art. 318).

Ass,ill não tem sentido atribuir aos Estados o Imposto

Territorial Rural, que deve permanecer na competência da União.

A concentração da propriedade territorial rural no Bra

sil representa gravíssimo e secular problema, que se tem agravado
nas últimas décadas.

Segundo dados do INCRA: "De 1.967 a 1984 as propriedades demai

de 1.CO) hectares alSJleOtaram sua área de 46,9% para 58,3%. erocentc as pequenas

propriedades de extensão inferior a 100 hectares d1m1ru!ram sua área de 18.1X
para 141;".

A eeende apresenta solução conciliatória pela imposl_

çãc tributária que Mesmo os adversários da Reforma Agrária eecceen
damo

Titulo VII da Tributação e dO">Orçarnento
Capitulo 1 - Seção IV

Artigo 272, nll I - Suprima-se:

f'l PLENARIO

r.r----------TUTOhllS'.'1e&C40

EMENDA lP18203-4
l" cmsrrrUn<TE OsWALOO LIMA FILMO

ros.

Ctl'lSTITUIUTE QSWALOO lIMA F"IUI)

VI - Propriedade Territorial aural

•

pç~";'-;]

tÇj";;;J
DEPUTADO NEL5DN J08/N

o efetivo exercfcio fi requisito que per

IllHe melhor afeição do que uma vaga "prática f:
rencev.que se poderia desviar para outras pr;
flssêies que não a advocacia. .

IEMENDA lP18213·1

E;~;;~~

(Ç/'~07J

Art. - As autorizaçi3es ou concessões de lavras, mi
nas e jazidas, que estiverem em desacordo com esta Constituição ,

prescreverão no prazo de cento e oitenta (160) dias de sua promul

gação.

r;r----------.U.DIJlJIT'f>C'fltJ-- _,

Título X - Disposições Transitórias _

Acrescente-se onde couber'

EMENDA lP18208-S
l"= ClJ<STlTUINTE OsWALOO LIMA FILHO

l" PLENARIO

pr;:;~~'~

ruJ~~7ã1J
,U... """UW'..Ü/.........IlIe ,

PlENARIO

TItulo VII da TrlbutaçUo e do Orçamento

Capítulo I - seção III

Artigo 270 - Acrescente-se

EMENDA lP18204-2
l"

JU5TIF"ICACAo

!
Mesmo o retrógado anteprojeto da Comissão da Ordem

Econômica reconhece Que a reforma Agrária é da competência da
uruãc (Art. 318).

Acresce, que é da competência da União legislar 50

bre direito agrário e desapropriaçãO.(Art. S4,XXIII. na" e n~,,).

Os titulos da divida agrária tem sido e serão
nova Lei Maior da êefssãc da União.

A desapropriação por sinal deverá ser de conpet.ên
cia do Primeiro Ministro (Art. 318).

Assill não tem sentJ.do atribuir 80S Estados o Impos
to Territorial Rural, que deve pereencer na competência d;
UnUlio.

JUSTIFICAÇA.O

Esta emenda procura restabelecer a scoererua nacional

inteiramente alienada a empresas multinacionais. que hoje detêm'
a maioria das concessões de minas no território do Brasil.

ss uma empresa, a "British petroleum". possui área su

perior a 4.642 concessões de eí.nas , numa área de 192.95a "mz•

As ernpres,as estrangeiras obtiveram concessões de lavra.

durante os governos militares, que se elevam a 401.757 Kmz ("O Sub

solo Bras!leíto .. pelo Pror . .r rartcãscc Rego Chaves Fernandes e Ou

tros. Ed. CNPq.l 1987).

A Assembléia Nacional Constituinte tem o dever de rea
gatar a soberania nacional, alienada pelos governos autoritários
nos últilllOS 20 anos.

Suprime o S l'! do er e , 207

Há regra sobre o quinto constitucional no

ert.· 189, que emenda de nossa autoria estende,

para os Tribunais Federais.

•
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I 19 - Dando ltoovillJ.ento ao recurso ext-rl)ordl.nirl.o. o S~

perl.or Tribunal de Just1ça Julgará li causa.

f 2.9 - O r eeueac extraordinãr1.o 'Pode'l'â ser interpoato '

indl.ferenteD1ente ao supremo Tribunal Federal ou ao Supe

rior Tribunal de Justtç.a, segundo a compet'f;nc1.a de cad;

um. mas a opção da parte por um desses 'l:ribunal.s impor_

tarã renúnc18 do recurao 'Para o outro.

c) o Dandado de segurança e habeu data decl.dido em única

inatância por Tribunal Regional Federal ou Tribunal Eeta

dual. do Distrl.to Federal e Territóriotl, u! denegatória a

decisão.

111 - Julgar elll recurso extraord1nârl.o a causa dec1dl.da

elll única ou última l.nstâncl.a por JUl.Z ou Tribunal, quando a dec!

eio recorr1da:

11) o habeas corpus decidido e. unica ou oltl..a instân

eia por Tribunal Re810nal Federal ou Tribulaal-'

lataduai. do D1.tltrito Federal e TerritDrioa ••e denegatõri
• a decisão, -

a) contrariar tratado ou lei federal;

b) der ti. tra.tado ou le1 federal 1nterpretaçiG dl.ve-rzen_

te da que lhe tenha dado qualquer Tribunal.

FMFNOA lP18216-6
tJ DEPUTADO NELSON J081H

Da ã seção rrr .Cajii""tulo IV. do título .g ~a s eguance redação:

VIII - o Procurador Geral da Republica;

IX - o ceee eme Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

X - Confederação S1ndl.cal.

bilidade e SUpr1mento pelo Supremo Trl.bunal Federal. m,!

diante resolução com força da lei. n

I - o Pres1denf;e da República;

II - o Primel.ro Hl.n18tro,

tIl - o Senado da Repúbhca;

IV - a Câmara Federal;

Parágrafo único: Declarada a inconstitucionalidade por

omissão, sera assinado prazo ao orgão competente para

adoção das p'l"ovl.dêncías necessir1as, aob pena de respons,!

v - Assemble18 Estadual;

VI - Governador de Es tado;

VII - part1.do pol'i:t1.cO C01l1 representaçio no Congresso li,!

cionaI;

Art. 203 - são legl.timados para propor ação de inconstit~

cionall.dade;

EMENDA lP18215-8
tJ ;EPUTADO NELSO; JOBIM ...~

r;r TI.ro/.u.T""'.;;:~ _,

"Do SuprclIlo Tribunal Federal

S 49 - A ').de.de mâxLma pee e a l.n'lle.st1.dura i sessenta anos

Da ã seção II do Capitulo IV, Titulo V. a seguinte red,!.

• 19 - Os Miol.5tros. eleitos por voto secreto do Congres

80 NaC10naI r euna dc em e.ssãa espe.c1s1mente convocada. para e:

e e {1m. têm mandat'o de oito anos. adlllit1da a recondução. -

Art 200 - O Supremo Tr1bunal Federal, com sede na Cap1 tal

da União e Jurllld1çio em todo o terrJ.tõr10 eae aenat , c:ompõe

e e de aee es s ea s K1nistros.

I 1.9 - Quatro dos K1D1stroB são eseolb1dos dentre os me];

bras do Superior Trl.bunal de Justiça. 08 dettLil.l-s. dentre c.1ds_

dãas br411:r.le:i.ro5. membros do H1D1ster1o Públu:o ou advogados.

de notõrlo saber Juri'd1co. reputação 11ibada e, ao .enos, del':

-.n08 de exeeefeae , Não pode ser escolhLdo Clu~m. detenha manda_

to execu mve ou Leg a e La c ave , cargo de Ministr(l de Estado ou

Secretãria de Estada. ou tenha exercido uma dessas funções '

atê quatro anoa ent.ea ,

ção'

S 39 - A renovação do Tr1bunal faz-se normalmente em

'luar to de seus mUl,bl:os, a cada d018 auos; e. exee:pcionalmente,

para preenchimento de vaga par 1nterrupçia de mandato.

r;r- 1UTO/NIT"'~A;.D _=__ _

EMENDA lP18214-0
f' ~;';;;'~D~-~D~"~

.-

ATt. 201 - Compete. ao Suprema Trihunal re.de.'l'al, prec1.pu.!.

.ente, a guards da Constl. ul.ção, cabendo-lhe.

1 - Processar e julgaT or1.&1.nariamentet

a) a ação da r e t a de l.nconstl.tuclonsll.dade;

b) a queixa contra oml.ssão ou inju8tificado retardame.!!

to de medl.das peeva s t as Dessa Canstitul.ção;

c) nas infrações pe naa s comuns. o Pres1dente da Repúbll,

ca, o Pr1mel.rO Ml.nis tro e os Mlnl.S tros de Es tado; os

membros do Congresso Nac1anal; eus prôprl.os H1n1stras;

o Procurador Geral da Repiibll.(:a; os D1embros do Tribunal

de Contas da Un1ão e do Conselho de Adlllin1Scração de Ju,!

tiça;

4) nas 1nfrações pe naa s comuns e de resp(lnsab11l.dade, os

membros do SUperl.or 'Xrl.bunal de Justiça;

e) o habeas corpus, sendo pac1.entes qualquer das pessoas

refer1das nas altneas antenores, o mandado de seguran_

ça, o habeas corpus e o habeas data, sendo coator o Pres.!.

dente da Repúbh.co.. o PrUDe1.rO Ml.n.istro, H1.1\1stro de E,!

tado. as D1esas da CâD1ara e do Senado, o Procurador Geral

da RepúblIca. o Supet"10r Tr1bunal ôe .Justiça, o Trl.bunal

de Contas d:l. União, o Conselho de /l.dlll,in1.st't"ação da Jus_

tiça e o prôprl.o Supremo Tr1.bunal Federal;

f) o litígl.O entre Estados estrange1.ros ou organ1Smos ".,!!

ternaC10na1.S e a Un1ão, os Estados. o D18trl.to Federal e

os Terr1tôrl.os;

g) a extradl.ção requl.sitada por Estado estrangeiro, a b~

.ologação dall sentenças esttangel.ras e a concessão de I

ezequatur às cartas rogatór1.as, que pode ser conferl.da a

seu Pres1dente, pelo Regimento Interno;

h) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julga_

dos;

i) a recl4D1ação para preservação de sua competêncl.a e go!

rantl.ll da aUl;:or1dade de suas decisões;

i) a execução de sentençll nas causas de sua competência

orig1nãrl.a, facultada a delegação de atos processuaIS.

1) .. ação em que todos os membros da aagistratura sejam

direta ou ind1retamente l.nteressados, e aquela em que '

.aia da D1etade dos meD1bros do Trl.bupal esteJam 1.IIapedl.dos;

.) &8 açõeD em que JlIl1115 da D1etade dos JlIelllbros do Trl.bunal

eateJam l.D1ped1dos ou seJam dl.reta ou indiretamente intere,!,

aados.
II - Julgar em precurso ord1nãrl.o:

a) o habeas corpus. D1sndado de segurança e o habeas da

ta decid1do em únl.ca 1nstâncl.a pelo SUper10r Trl.bunal

d~ JU5t:l..l;a, &e denegatôr1a à decl.são;

b) o cnme POltt1CO.

tIl - Julgar, D1edl.ante recurso extraordl.nar10. a causa

decld1da em ún1ca ou últl.ma instânc1A, se a decl.são ro!.
corr1da.

a) contrarIar norma dessa ConstitU1Çio;

b) declarar a inconlltltucl.onall.dade de tratado ou le1
federal;

c) julgar vãl:J..da a lei ou ato de governo local c;ontesta

do em face da Const1.tu1.ção; -

d) der à Constitul.ção Federal interpretação divergente

da que lhe tenha dado qualquer Tribunal.

Art. 202 - O ProcU'rador Geral da República deve aer ouvido

e. todoll oa processos de compet'f;ncia do Supremo Tribunal Fe
deul. -

"Do SUpe!10r Trl.bunal de Justl.ça

Art. - O Superl.or Tr1bun~1 de Justiça compõe-se de,

no llItnl.mo, 54 Ml.n:J..stros. ,funcionando em plunâr10 ou dl.vidido em '

Seções e Turmas especializadas.

S 19 - Os Hinutros do 5uperl.or Tribunal de Justl.ça são

nomeados pelo s r es adeut;e da República, dentre braSl.le1rOS de not.!

vel saber jurídl.co e reputação il1.bada. depois de aprovada a esc2.

lha pelo Congresso Nac10nal, med1.snte voto secreto de 2/3 dos seus

membros, sendo

a) um terço dentre magistrados da Justiça Federal ou do'

Distrito Federal;

b) Ulll terço dentre lD.ag1strados da Justiça Estadual;

e) UD1 terço, eD1 partes l.gua1s. entre advogados e membros

do l{1,n:J..ster:J..o Pul)lJ,co. com_mais de dez anos de exercicl.o.

S 29 - Os Ministros oriundos da advocac:J..8 e do Min1st!

rio Putí11co seraô E'llcolhidos pelo Presl.depte da Repúbll.ca dentre

os 1ntegrantes da ll.sta tr!pll.ce. elaboradll., quanto aqueles, pelo

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Br88il e a estes, pelo

Conselho Superl.or do Hinister10 Público da União, Dl.Strito Federal,

e Territórios, e dol.ll do H:J..nl.ster·io !uól1Co dóa Estados.

S 39 - A idade miíxiD1B para a invest:J..durs e aessenta anos ••

Art - Gom:pete ao Supe~l.o'l" Tribunal de JUlltl.~at

I

1 - Processar e julgar or1gl.narl.alllente:

.) Os llIembros de qualquer Trl.D.una1 da União ou dos Estados

Distrl.to Federal ou Terrl.t.ôrl.os, t'2ssalvado o d1sposto no

art. 201, t ,.li; os meD1bros do Hin1.sterio Publl.cO da União

qne ofic1em perante Tribunal.ll; o chefe de lIl.ssão dl.plom.-!

tica permanente.

b) o habeaa corpus, sendo paciente qualquer das pessoas

acima referl.das, o habeas corpus, mandado de segurança e

habeas d~ta. !lendo coator qualquer Tr1bunal da União

excetuado o Suprem(l Tr1bunal Federal - ou Tribunal de

.Juatiça Estadual;

e) o conf11to de jurisd1ção entre Trl.bunau Super10res da

União; entre estes e qualquer outro Tr1bunal ou JUl.Z; eo.

tre juizes federal.s llubord1nados a Tribunais d1ferentes~
entre Juízes e Tr1bunais d:J..verllos, inclusive os do D1strj.

to i'ederal e dos 'lerrl.õtios;

d) o conflito de atr1buições entre autoridades adm1nl.str,!.

tivas e judic1iírl.all da União, ou entre autorl.dades judiei

arl.as de UD1 Estado e a8 adIlliniatral:ivas de outro, ou dQ

Dlal:r1to Federal. ou entre as deate e da União;

e) as causas e conflitos eptre a Unl.iio e os Estados, entre

a Un1ão e o Dl.strito Federal, ou entre UD1 e outros, l.nc!,!

al.ve as respect1.vas entl.dades de adml.n1stração 1ndl.reta;

f) a rev1.são criminal e a #.ção rescuórl.a de 8eus Julgo!.

dos;

;) a reclamação para a preservação de sua competênc1a e

garantl.a da autor1.dade de suas dec.isões;

h) a execução de sentença na causa de sua competênc;l.a r

originâr1a, facultada a delegação de atos processual.s ;

l.) mandado de segurança l.D1pecrado pela Unliio

de governo es tadual.

II - Jugar em recurso ordinÃrl.o:

a) • causa em que forem partes E8 tado es trangeiro ou org.!

l1ismo internacional de um lado, e de outro Município ou

pessoa doml.cl.liada no paía:

Dá ao art. 447 iI seguInte redação:

"'Art. 447 - O THbunal Federal de Recursos fica transformado

no Superior Tribunal de Justiça, aproveitados seus Ministros

e Servidores.

S 1': - Os atuais MinIstros do Tribunal Federal de Recu!.

aos eens l de r-emvse pertencentes ã classe de que provleram,qua.,!l

do de sua nomeação.

S 2o:! - Enquanto não Instalados os TribunaIs RegIonais

Federals os fel tos de sua competêntla se:rio jU\9ados pelo S~

perlor Tribunal de Justiça; mesmo apõs a Instalação.por este

serão Julgados qs feitos de competência originária anterior.

Illente ajut aeecs , e, em grau de recurso. aqueles com serote,!l

ça Jã proferIda. 1I

f1Y.~no~7J

f0'~8íã?J
r;r TIITO'<IU••,,"'&çl.

5111HilU lo § H do 3Ft 196 apQc eHe. tnd'" FUg?

U!l~'R~. r.dai';io

"Art. 1':;- LeI complementar organizará

Conselho de Administração da Justlça,com li

fInalidade de:

I - fiscal Izar e controlar a apl icação dos

recursos destinados ao Poder Judlclárlo.0 HInlstérlo Pübl ieo;

11- fiscal Izar o cumprImento dos deveres tu,!!

elonals dos membros da "a~lstratura e do

Hlnlstérfo Público.

S UI - O Conselho Superior de Justiça com

põe-se de sete membros, Indtca.dos. respect!

vamente, pelos poderes Executivo. leg15latl

YO e Judfclárlo e peJas associações repr.!,

sentatlvas, a nTvel nacional ,dos membros da

"ilg1stratura, do Hlnlstérl0 Públlco,dos ad

vogados,dos funcionários do Poder Judiei!

rio, e dos contabilistas.

S 2.~ .. Os Estados criarão de finalidade

cOlllposlção semelhantes."

EMENDA lP18218·2
I" DEPUTADO NELSON JO"N '\ fl!"";;";;'u
~ " ....·, ..·"·..":.."·ifjr,-;--:-->';;'":7/.,,.----, 1i"T":7....I: (~ iZ..,AÓZ .iU;!Jf4rL.o I evOBJã!]

r;r TUTo/'~IT'fIUçlo _,

Dá ao art. 448 a seguInte redação:

lIArt. 1J48 ~ Para adequação do Supremo Trtbunal Federal observa,!

se-á o seguinte

1" são mantidos seus atuais Hinlstros vital rclos obse,!,

vado o disposto no art. 88. b,
11- o Congresso 'Iaclonal, dentro de seis meses da pro

llIulgação desta Constituição, elegerá quatro Hlnl!.

tros, um dos quais escolhido dentre os membros do

Superior Tribunal de JustIça, com mandato até 6 de

Setembro de 1996, e ma 1s um. com Manda to até 6 de

Setembro de 1992.
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EMENDA lP18226·3-

f'J
f'J

Acrescente..se, na competência da União, no inciso
XIV, do artiqo 54, do Projpto, a organização e nanutenção da PolI

cí.a Rodoviária Federal, dando"se ao dispositivo a sequinte redaçãol

Art. 54.. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XIV - orqanizar e manter a Pol1cia Federal e
a PolIcia Rodoviária Federal, bem como a Poltcia civil, a P&&lcia
Militar e o corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e dos
Tettitõd.osJ

111- a substituição dos atuais Hinlstros vltaHcios.ã r.:!,

dtda que ocorram as respectivas vagas,seri fel ta de

lIodo que. ao final, se tenha a proporção estabelec.!.

da no e r e ," 200, S 2~; ~l1.

IV- para efeito da renovação prevista no art.2DO,§ ~ •

os Hlnistres se eêc considerados em grupos de quatro

por ordem de eleição. e o Congresso fixará a dur.!

ção do mandato dos que v l erem a ser e I e I tos em sub.!.

tJtuJção aos atuais Hlnlstros vt esl Ie tes ,"

SUPrlm'~VII a expressão "ou quando o constrangimento provler_d~ a1!,
tortdade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra JurTsdlçao •

Justlftcativa: Trata o dispositivo de competência restdual~e. portanto. c~
patlvel com a cOOIpetêncla da Justiça Ccmum Estadual eIl materla criminal em
sentido amplo.

T.It.I.UIf"'C~•• , __,

JUSTIFICAÇ1!:o

§ ta

s 2'

-art. 351 - 1I.f; POLh'ICM MUTIV1Ic; Ao

FORMACXO E UTILIZlI.ÇXO DF. RJ';CURc;OS HUAAllOc;,
A .EQUIPAKENroc;, 1\ PESOUISJ\c; R AO DtSr:RVOL
VIMENTO CIENTíFICO 1: 'lTCNOLÔGICO NA AREA I

DE SAODE F. DE SANP.AMF.NTO BJ..,c;ICO , SUBORDI"
NAM.. SE flESPEC"l':IVAMENTE 11.05 INTERESC;~ p;

DIRETRI'ZFS DO SISTF..MA Onxro DE SAODE E
DO f;IS'rPHA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO UR"

Bl\NO.

A relaeão manifesta do eeneaeenee báaietJ ~

oon a saúde e o meio ambiente justifica li. emenda presMte.

Justificativa I

mERDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO I art. 351 do Pr01eto de Constituição.

oe-se nova redaçÃo ao artigo 351 do Pro
jeto de constituição com a redação sequint.e I

FMENnA ADITIVA

Diapositivo emendado I Artiqo 252 do Projeto.

Garantia de uniforTll.idade de procedlf!lento cem cont!
nuidade do poder de pol1cta para peeeecueâe, evitando conflitos j de
jur1sdição policial, tl!indo l!im vista, inelue!ve, o transporte inter

estadual e internacional de pae8aqeiroa e carqas, CDft a mantença da
co1llUnica.ção por radiofonia, como é de !n.f;eresse da seeueençe a nive
naclonal.

Inclua-se, lOCTO apês o inciao I, renumerando-se os
demais, o inciso II, com a seguinte redação I

r,r----------TUT.NU.T'•.e'-Ch

fTPM~ã''''~

~;Jã7J
'U...>O�Co"UI.� .....cn'lIlo ..,

CONSTITUINTE RAQUEL CAPIBERIBE

PLENÁRIO

Mantenha-se o artigo 306 e seus parágrafos:
Art, 306 - As jazidas e demais recursos minerais e os po

tenciais de energia hidrául1ca constituem pro
priedade distinta da do solo para e re Ltu de e~

ploraç~o ou aproveitamento industrial, e perte,!!
ce li uruse,

EMENDA lP18219·1

fl

da sober:n~:p~::::~:la :~~~t~~~:: :0f:~:P::l :~:o to::m:e::~::~~~O _I
menta de industria nacional depende em alguma medida, da minera-~
çlio para o seu funcionamento, expressa a importAncia de se garao
tir a soberania nacional sobre os recursos eunereas brasileiros.

Art. 252 -

n-
XII -

Policia Rodoviária FederalJ
Poltciu MilitaresJ

EMENDA SUBSTlTUTI VA

t.It.I.U'tl.<C~.I, ___,

DISPOSITIVO EMENDADO - ART. 66

DaJJ. dO a1l.to(.go 66, .Aeu! pa.\4g1l.d601l e. .inc.d06 a 6e./iU.c..!!.

~----------t ••'.I""....'.Al;l.' _,

F.HF:NnA ADITIVA I

Dispositivo enl!J1dado 'lU't. 54, proj.COnstituição I

Não se pode esquecer que no qênero "setJ\lranca Pú"
blica", inclue-se a espêcb "Pol1cia ROdoviária Federal-, ã ~Ulll •
co!ltpete .e1ar pelas faixas de domtnio eee rodovias fedp.ra18, fazer

o patrulhamento ostensivo destes lnI!'!smas rodovies, lIlellU' pela sequ
eenee do tráfego, do trânsito e prevenindo e coibindo as transqre811
sões das leis, requlmaentos e posturas adminintratlvas nertinentes,
colaborando com as autoridades adla1nisttativas e jUdidiirias no com
bate ao crime, ao tráfico de drogu, i sonegação, ao contrabando e
ao deacmainho.

EMENDA lP18227·! .,," --,
tJ Constituint.e WIL.c;Oll H1I.R'l'INS

(l PLEN~RIO OA ASSEMBLElA NACIONAL CONSTITUINTE

F';;"n"~

[ilJii~~flLl

te. 1I.edttçiio:

AlIt. 66 - Compete a06 Murt.(.eZpi06·
J - p,lt.c.vat.(.uallle.nte.'

di ll!.g.i.6la.\ "obu a.uunto6 dI!. .c.ntMU6l. IIU
rt.ie,{pat plledoll,{nartte.; •

b) .(.n6t.(.tU.c.A e. aIVu!.c.ada1l. 06 tll.(.buto.A ck ..ua
c.ompe.tinua, bUl coa0 aplaalt a6 'na,

.unda.. , "UI pu.ju1zo da obu,gl1to.\,{r.dadt

de. pll.utall c.ontu r. publ.(.C.dlt balttner.tu
no.s pllazo.. 6bt.adoA Ut lr.i..;

e l eJl..iaJt, oJtgartLzaJt. r. .sUpll.(.II.(.1I VutltUOA ,

rra óOltlfa u.tdbr.lte.lda. u Lt..l OJl.gâ.n.led;

di oJt,gan.iza.Jt e pJtuta.,lt 0.6 lIeAU,f.ç.06 J:lilbl<l. 
eoA de pltl.dolll.iJtantl. .irtte.ltuu. loc.lll;

e l p1COIlOUe..\ ade.quddo oltde.n4Jlluto te.lt.\.(,to 
Jt.l.a.t, Iltd,{dnte. pldrte.jarlluto e. eon:tJtole.
do U60, pa,lte.l.lllllr.nto e. oeupação de. hI§.
ue.t COM dutbtaçiio uJtbarsa;

61 lIante.lI., eoa 4 c.oope/taçiio do fAlado, OJ
pJl,og.\t1llel6 de. ell&abr.tuação, p1l.i.-Uc.ola t

o UJ,{no de pJt.ÚltOlO 9l1au;

g) plt.utall, eo. a eoope.lIação da Urt.t.iio e. cio
e..tado, 0.& .st.,ltv.(.çoJ de. atuçiio P.\'('l'lã.\.t.44
.6qüde. da populaçiio.

I I - lIuphUvaae.nte.·
ai &ol'le.nta/t li. pJtoduçiio agJtOpr.cuii"Jt.(.a r. 01l.ga

n.iza,lt a a6aUec..tmen.to ull.bano;
b) uptantalt plt09Jt4llall dl. c.onJuuçã:o de. -,2,

Ita.d,{all, btlll C.OIlO pIl0IlfOUe.Jt. a lIel/tolUa. delll

c.ond.içõu It4bUac.iona.r.lI l. dr. J4nl!.alllr.nt.,·
b46.ieo da população; .,-,

el pll.OIllOUM. a.dr.quado Dll.efr.nalltl1to tMlLito 
.\.tat, IItd.(.a.nte. ptanl.jal'lr.nto t eonuolt

do u"o. pl1ll.ulallento e. oeup4ç,iio de. .l.mõ 
"'tl COI! du:tü'lJ.t;ão "llltal;

di r.xploJutJt di...u..tallr.ntt ou _e.d"4rttr. c.onc.u-
4iio o... U.Jtu.(.ço... pübLteo, loea-iJ de 94'"

C.OlllbU6avl.l t4fta.l.c.za.do.
UI - pOli.. dr.lr.gaçiio:

a.1 04 1lu.rtl.elp'('oJ podu:.ão pll.U.ta1l. UAu.iÇU
dl1 eOllpttinc..i4 da "nLio ou do' e... tado", ,

duele. que. haja. Ilt COllpe.tutl. dtteg4ç.io,

lIa4 60lllttttt o '4,,"iio quando lhu &OIlUl
4tJt.i.buZdoJ OJ Jtl.c.u.uo", tle.ee.ud.Uo", pelo,
de.l.e.g4ntu.

JUSTlFlCAÇM

UII do6 114.t.OltU pJl,ObtUla..6 a rtZutl lItu.nie.l.pal i. utabr.t!
ee1l. a eOlllpr.tinc..t11 do uil!. toc.lll dl. 60Jtlla c.laJta r. ao
1Ie!1I0 ttlllpO Il.uult,{da.
A lllelnt.(.lIct uc.onuada ,oi. d.i,u.(.d.v'L a c.oJllpe.tinc.,{a UI
uh upi,:e..t..u, ou.. ...tJa. pIl..l.Ua..tJ.Ull, Auple..u.ua. t p01l. d,!
legação, a.g,ltupando-.6e. tla", dUdJ PII..iIle..t.lIa.s 0.6 aUuntOJ

lIad eOlllutl" t qul. dtvr..\4o, obJl..i.gat01l..i4I11ttttt, "til. a.t1I.!;

bu:tdo.s 110", Mun.c.c.lp:o"., N/1 tr..teUJI.a upêele.. poJt ~r.t___
gaçiio, pe.ll1 upc.1l:..(.e.ne.c.a do pl1uado, '0.(. Ut4 peu.i.ti
da, pOlCill eOllo o i da. -llnuo ou. do E,,udo, utu obu

ga.toJt.í.a.lIl.ntr. dtuuão Jte.paUU.•• AtC.KUU uec.Ui.uo".

Não lIe pode perder de villta que ainda está I

••igor, com reqralll procedlJM!ntab para as desapropriações, o

Dec. Lei 1'193365 de 21 06 41, de autoria dO ex-pre81cSente Getú-

PArA aqilizaçio dos inúmeros processos de
desapropriação J.natauradcs e a serem instaurlldos, imnôe-ae a
revisão da lerrb:lação processual (procedimental) viqente, que

não tem atendido o desejo de celeridade que dever.ia Ber uma

realldade, sobretudo no que toca às desapropr1ações para Refor

ma Aqriiria.

Constituinte WILSON MARTINS

' ..'8/'u."'''''''''•• _

- § 79 - A Lei estabelecerá procedimento
sumário para os processos de desanropria"
çÃo e definirá os critérios nara conoessão
da itn1sl!lão provisória liminar na posse das
áreas a serem. expropriadas •

Acrescente..se Ull pariiqrafQ 79 ao artigo
objeto da presente ernendp., com a sequinte redaçÃO I

"art. 319- A LEI DISpoRA, PARA EFEITO
DE REFORMA AGRARIA, SOBRE os PROCESC;OS

ADMINISTRA'l'IVOS E JUDICIAL DF DES1J:tRQ
PRIAc.s::O, COM' RITO sUMARIO E DF:FIHI~ ,

OS CRIrtRIOS PARA CONCESSJ.O DA V1ISSJ.O
PtBVISORIA LIMINAR NA POC;SE DAS AREAS
A SEREM EXPROPRIADAS ".

F.HErfDA NlITIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO I art. 319 do Proj. constituição.

A leqislaqão infraconstituclonal, por
razões 6bvias, t.erá que estabelecer rito IlWlIÃrio aos procedi

mentos que versem sobre desapropriação para refoma aqrãria.
Iqualmente, o estabeleci1'M!nto de crité

rios objetivos para a concessão de imissão provisória de pos
se 11m.i1\lU', a ser concedida pelo Judiciário, nos casos de ar"
qência, i! medida que se ir.lpÕe em homenagem aos princIpias que
regeJll. o Estádo de Direito.

EMenda aditiva •

Dispositivo emendado I art. 318 do Proj. de COnstituição.

Dro-se nova %dação ao artigo e1llendado,
nos sequ.1ntes 'termos I

Justificativa r

~----~----_T..t.I"".."~8

..art.54 •••••••••••••••••••••••••••••

A tmdificação proposta visa inverter
o ônus da prova da imposllibilldade de J'laqamento das I

tarifAS, villto aue, pelo projeto, a concessionária é que
deve demonstrar que o usuiirl0 tem condicões de paqat'.

Do fIOnto de vist!\ de nrática da noma
constitucional, a transferêncla do ônus para o usuário I

inadlmplente, é medida lóqica e racional! em respeito
aos princIpios que regem a prestação dos serviços nÜblicos.

r.MENOA ADITIVA

DiIlpositivo emendadoI Art. 54, inciBo XIV, do Projeto.

JUSTIFICATIVA I

.. NINGUf:H eODERA. SPR T'RIV1I.DO DO~
SERVIÇOS DE "CUA ,Fr.GOTQS E ENRR
GIA ELfTRIC1\, UMA VEZ COMPROVADA.
Ao J\BSOLUTA INe1U'ACIDADB DE PAGA 
HENTO ..

Ao nova Constttuição deve instituciona
lizar, a nIvel COnstitucional, uma polItica nacional de
desenvolvimento urbano inteqrada, como foma de viabil1
zu a util1z8cio do apuelhmnento urbano "Junicipal, ea

tirlUIandO, sobretudo, a ocupação das áreas vazias e o 
ciosas, como fOrma de perJllitir melhores eondicões ele

r.cradia e habitação as populaçõia pobres das perife 
ri...

XXV.. mc;TITUIR O SISTEMA NAf'IONAL DE

DESENVOLVIMmITO URBANO, QUF. DEVEM SER INTP.GR!
no , EN'1'RF OUTROS, PELOS SUB"SISTEMAc; NACIONK[S
DE HAB:ITAe'.AO, S1I.NENU:NTO axsrco F TRANSPORTES •

URBANOS

JUSTIFICATIVA I

xeeeeeenee-ee um inciso XXV, ao

art.54 do Proj. de COnstituição ece a redacão seguinte:

EMENDl\ MODIFICATIVA ,

lIrt.12,I,"g" do Projeto de ConstItuIção l

Dê"se nova redação ao dispositivo eme
dado nos termos lIequintes I

EMENDA lP18222·1
rr~~~:~tuinte HILSON MAR;~;~

r,r----------tUTDI.U'Tl'.eAl;l:o-----------

ror------n..,.... ,.OII"'1e/'IIIC ..'U .. -,

Plenário da Ass.Nacional Constituinte



Assembléia Nacional Constituinte e 190~

.t1Ua.4, <6:luo4 dI. h.e.c.ltt.(.O e. ete.., te.nha/ll a pJ\op1Uf.da~

de tubutada pelo .úIlpl:tUl:t Ilun.(.c...ipal.
AcJtUoça.-<6e, a.t.nda, qut. o eunho utJt46-í.6eal da. tJú.bu

.taç.ão h.UJl.al dUlOU de.. <StJt tão ~und4llftn.tat COIIO e.'!.a,

vez que o .iJlpo~to te.JL..\.Ltoual JtuJLat paU4 a Ult da

compe.têne-ía utadual.

2 desnecessário, p;:u:qJe natural, inllcar q\E as Areas ~

t:rc:çolltanas e as 'licroreg1.Ões sãoCCI1Stitu1das F agrup:mento de ~

nie1pios Unú.t:rofes. se nãoo:::nstitu1ren~to não são 1JJnI~

fes e se Mo são llm1trofes não ;:cdem ser ~tos e, via de~

quência, nãop:::d3ll ser ãreas ou microregiÕes.

De outra parte, para aten:1er ao Fdn::ípio da analogia, a

lei estlldual que cria, toodifica ou exi:1D;ue as heas 'bt:rq;:olitanas e

~ Mio;oreg1Ões devml ser ratificadas pelas cãnaras !-lmiclpais. Cbser

ver-se-ê assim, solenidade SE!T!!lhante a que se exige par ccasíêc da

criação, lII:dificação OUextinção das Regiões de Desenvolvimento ~

mico, isto s, a ratificação da lei federal peãas Assanbléias Ie}islat!,

ves ôce respectivos Eota::los"1lBliJros.

u.;;;;..
f'lll"i..~~P1

EMENºA lP18232·8 '" --,
prcõiiã't1t:.Uintl! WILSON mRTINS

fS'~~~':-=J

rrEi~~EJ

EJ,lENDA J,lOVIFICATIVA

SubAt.c.tU.tJt na. Itedaç.ão do pa..lUigJu16o emendado o .(.n'<:c..(.~

ou. lJI!.J4, ..o~ E~.tl1doll entJl.egaJl.ão". poJt "a. União entJtegaJt4.imed.t4
ta.llH!.n.te" •

JUSTI fi CAçA0

PISPOSITlVO EMEMOAPO • I 3V 00 ART. tn

r.-r----------_TUUIlUltl'n:.;h'__'- -,

"."'.U..,..OClo , -,

Art 298 - ••••••••• •••••••• •••• •••• •
Parágrafo úmco - Para os ere i tos de que

trata o "cepur" deste ar
tlgO, agregam-se as re

cea tas correntes. õeéuardas as transfendas
intragovernamentals, bem como o dlspêndlo
com o pessoal de autarqulas e: fundaçÕes ins
tn tuddas e marrtadas pelo poder públlco,que
recebam recursos do orçamento raeeea ,

~ MODIFICATIVAA Un.f..ão auec.ada.; de.po.t.J, Jtepaua 404 ElJtadolJ e utu,
então, .Vtão Jtep4UaIl. 406 MUIt.c.c1.p.c.06.

Quando o JLepa.ue. Já. ê d.f..Jteto da. União ou: dali E.6.tad"lI

«06 IofUIt.(.C.Zp.tOll o c.ambtho i tango e. dellloJtado. o que.ee

d.tltii dute. Aepa.Ue que vem UI dual. dapalJ. 0.4 e6ed~
do ".t.UJu.Uto" de. d.t.l\huJtO 4iio pOIt dUla..{lJ, c.onhuido!.
A.su.lIl. a. Un-lão deveJt4 Jtepa-UllJl. dLJteta e .c.med.c.atamen
te. aOA J,lUltuZP-lO.4, devendo 04 E6tado4 in60ltlllllJt ap!
na.A Oll lnd.t.c.u IX 6e.JtUl apüc.4do!.

«pal" •

Retirar do texto desse artigo a frl!5e "... 0XlStib11das
px unidac1es federa:WJ llmItrofes, pert.en:entes ec neerc o::np1exc~

ecaimico, ••• " e E1ll.eeu lugar ac:resoentar .... de tJese:rNolvin'entoFJ:l

nãniCXI ••••

2 desnecessária a exp1iclta~: •••• o:::nstituIdas p:Ir

unidades fejeradas, ~tes ao rtESrlD oorplexo geoecx::cXmico
can efeito, a palavra "regiOO· irdica, IX) caso, li:sta:Ios-fEder.rlos l:!.
mItrofes, em carac:tedsticas o::rtJJ:n5, a emnplo das geoecx::cXmicas.Nã:l

se p:rle ter regiões sea que as~ eatp:>st:as rOO tenhan caracte
rísticas caruns e sej~ não llm1trofes. Se integram una região sOO
forçosamente, ll.n:ieiras. Por o.ltro la3o, se for sGi mI Esta:kHlettJro ,

nãose teIl'l re:Jião.

tr,:~~;~

ffi""7~~EJ
,Uf1l,'u""..oc1., _

Não está claro a dJ.SpOS1Ção do párágrafo
úrucc, dJ.fJ.cultando a interpretação e con
sequente apaaceçâc, Pela redação deve-se
deduznr- "das ta-ensrerêncaee lntragoverna
menteas», quando o correto ser-re deduzJ.r
lias tr-anererêncaes lntragovernamentals".

JUSTIFICATIVA:

El4EN1>A MOVlflCATIVA

EMENDA lP18233·6
tr"éonstit.ulnte WILSON MART;;

aubsta tuar- no Pará!)rafo úrucc do artlgo :58
a palavra "das" para "as".

fÇ~~~:-=J

('Fjoô7ã7J

Também aeItUoce.nta.1t a.pÔ<6 "a.o VL6tuto Fe.de.lt~l", "eee
,",un.icZp-ío<6" •

A.indl1, l1c.Jtueetttl1Jt no á.(.ndt da lte.daç.ão "e. s e o .tmpo<s
to utl1dua.l uelu.iIL o .Ilun.(.c.(.pl1l a.ttte.lt.toJtme.nte. .(.n.s.t.<.tu:ldo .6e.Jt~
apt.tcada a mUlla IÚv.uão no pitOduto da 4Jt1te.eadaç.ão".

AcltueetttaJt apô.s "uelu..i.ndo o utadual", "ou o IlUtt.(.-

PISPOSITl VO EMENPAOO - ART. til

ENEMOA NOOIFlCATlVA

na .~u.t.I./n.'ub'llII •• "hit__'- ~

(\W",fJLENXRIO VA ASSEJ,lBLE'lA NACIONAL CO"!.SnTUINTE

~_---_- -,unO~'f1f1.ICll

.fMENDA JP18229·8 ..". ~

ÇJ Constituinte H1LSON HARTINO:; ..

JUSTlFlCAçAO
CODlO Jã 60,(. u.te.nd.c.da a eompetine.(.a. Itu.(.dua.l tambim
a04 lolun.(.up.t04, o ~6e.(..to du.ta ct.up04.içiio deve. .6e.Jt
ade.quado.

EMENDA lP18230·1 .~., ~

l!J:Con8t1tuinto 1fILSON MARTINS r;~~''':J

[!TEj~ôJEJ

PISPOSITlVO ALTERAOO • IMCISO I PO ART. t,t

Sub4utu.(.Jt o te.ItmO "lte.eu.ta de. natuJf.ua. tlt.tbutãlt.(.a"
pOIt ".teee.i.ta de. .c.lllP0<6.t04".

JUSTl flCAÇAO

° teJl:.mo. "natuJtu4 tJú.bu.tâ:Jt.(.a" t: ampto, po.t.4 41. 1t.t.te.
.te. a toda<6 44 upêe-íu ,de. tlt.tbuto.s. Au.uII .ê:nelu.f. ali taxa6 e. c.o;

.tJt.(.bu..iç.Q'u qU~ pClt. <6u~ natUJr.e.za.s Jte464lt.C.(.tÔJU46,Dblt.t94to.ualle.nte ~

.ttlll .6U4.6 4JtJte.eadaçõu \I.(.neuladeu 4 detr.JtlIl.<.nada6 dUpt6a6.

PoJttanto a v.c.nc.ulaç.ão vedada de\luã 6 M aptna6 .14
ltecr..ita4 d06 .tDlPOlltO<6.

.~,u-,c__,lII_...ItJ. ..,

Plenário da A.H.C.

·'un',"'lIt'coCI.------ --,

~ MODIFICATIVA

DISPOSI'rIVO~: Art. 65, § único

A remuneração do chefe do Execut!

vo Municipal deve vincular_se a 1!

mi te, 8 exemplo do que ocorre

a remuneração dos Vereadores.

JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se após o vocábulo remunero!

çào o seguinte texto: dos agentes poli Ucos referidos no

tlcaput" será :fixado na ConstituIção de cada Estado feder,!.

do.

~ MODIFICATIVA

EMENDA lP18234.4,.··:... --" !ir,._:',:,.'-'
(!l COllS!!t~!llte .USOll !J.Jrtills , CL. ~

"'•..e-,~Ilt,__ IlIIJ. ~ ~""":-=I

l: PlcDPCSp'dp A N ç J hlJ::J~

m!Q~ fQ!!~~.

Art. 288 _ •••••••••••••••••••••••••••••••
§ ,. - •.••.•••••..••..••..•••.••..••..

111 - normas sobre a apllcação dos sal
dos flnancelros verlf1cávels aõ
flnal do exercícJ.o.

Suprlmlr no inc:1So In, § 12, do artlgo 288
a expressão "orçamentários e".

DISPOSITIVO~: Art. 65

DISPOSITIVO EMENDADO' Art. 62 - ••••••••••••••••••••••••••

§ I' - Ine:luir como § 1', art. 62

o seguinte e renumerá-los..

Lei Orgânica disporá sobre

a iniciativa popular e o r!:,

feTendo às leif> municipais.

JUSTIFICAÇÃO Com a previsão de Leis Orgânicas Mo!!

nlclpals, não tem e.entldo a proposta

do projeto que atribui earpetêocl6. s,2

bre iniciativa legislativa popuU.r e

referendo ao Estado-membro.

ENEMPA APITlVA

AeltueentaJt UDI .(.ftCdO 11 ute. I1ltt.igo, IV, palta con!
taJl que i vedado ".tn.lt.e.tu.ilt. eont/t.(,.bu.içiio plt.e.v.ide.neidlt'('4 do urplt!

Q4d',u4"do utr. &011. o Nun.(.e.lpio".

VISPOSITlVO EUENVAVO ~ ART. 266

EMENDA lP18239·5 • -, •
f'T COllst!Mllte WIL3JIi !'A.7miS I ['IX;';:"""]
~-_-_-__ .ulÜoD/u.,n1tl/.\I.nll.. 1tl ~ ..u~

('l PLEM~RIO PA ASSE"BLEIA MACIOMAL COMSTlTUIMTE I m' 'rJC J

O dispositivo sob exame não impõe de

foma expressa o atendimento de Bua

f1nalidade. qual seja. a de essegurar

Il imparcial1dade no momento da fix.!!.

ção.

Para tanto é necessário o estabelec!

menta de dois pressupostos que vie.b.!.

l1zem a legi timide.de da fixação da

remuneração destes agentes polI t!

COlS: que esta ocorra no tinal de c,!!

da leg1s1atura para a legislatura s!:,

gulnte, e o desconhecimento dos ele!

toe.~

JUSTIFICAÇÃO

Incluo-se após o vocábulo "seguinte"

a expressão' Mtell da realização das eleições.

o _ desse ortigo deve oer_tib>Ià:> pelo """""'te.
"Aa AreM MlIt:rcpollt:ana.; ... M1crcrogiÕH a&::o cr1Cdas, a:d1f1c:zldas Q1

ctt1ntM por: lei _t:a:lual. n.tJ.f~ pelu ciImaa ~c1pa1a ao.na
1*'t1\'!lO 'lJn1clpIoo.' -

l!J Plenârio da Asserb1éi:dN;d::i'~ü~
un."Un"lClCh ~

EMENDA lP18235·2· "'M!:::- --,

I: C"llotttutllte "IL&)ll ''A'lTIIIS I tn=íW~n~

L-===-==::.::...;=:.:::.::...===- --il E?7J

o artlgo 288 consagra o prlncíplo da anuall
dade do orçamento, isto é, o lniclo a 12 de
janeiro e térmlno a 31 de dezembro de cada
exerciClo tJ.nancelro. Em conseqUêncJ.a, a lel
orçamentárJ.a automaticamente deixa de vi
glr, em 31 de dezembro, não podendo os sal
dos orçamentárlos serem aprovel tados no ~
cicio subseqUente, sem contrarlar o "caput"
do artigo.

Ademais, nos casos de orçamentos superestJ.
rnados, os saldos que poderlam atingJ.r ao rrrii
tante em até 100%, passariam a l.ntegrar Õ
orçamento futuro sem qualquer programação
de despesa.

JUSTIFICATIVA'

EIlENOA IofOV1F%CATlVA

PISPOSITlVO ENEMOAPO • INCISO I PO ART. 113

Pela~ \l4Jtl44 4lte.Jtl1ç.Q'U pOlt que. pauou o 6dto sua
dolt do .lr1po,to plte.d.La.l I. ttltltUOItLa.t uJtbano '.icou p;
.tente. quI. a IlItlhoJt 6oJtlta. de d.c.6e.Ite.ne.t:â:-lo do .ulpo4t;;
6ede..IUt.t lIob.u a. PJtop/t.(.c.da.de. i 4 dUUfta.t;.ão do hlõ"r.t.
111to ",u.ita. cl c.t.ãU.ie.d d.t.'tJttrte.ia.ç.io pd.a. toc.l1titdç.ão

"Olt zona, hOJt UltltllP4i ..4d4, til v.iJttude. do dtU-nvot.
\I.une.nto .LttdU<6tJt.ial, COJl!.lte.c.al r. pltutadolt dr. ~tltv.iç.o

na. zona Itwta..t.

o4U.c.1I pr..ur.l.t.ilt-.r.-a liU! ILtlv.id4du uJtb4tlU, tA'" co

Mor po,to, de S4Ut"rul, ...utauo\antu, ueola.. , "ndú!

JUSTlFICAÇAO

hc.tua.·..,. o ttJtllo 4lnllt ·uJtbllna-, .inelu.indo til Uu l!!
9~lt "COII dut.inllçio UJtbtUt4".

-MNDA lP18231·0 - ------~I m=:p.uHJ)"•••........,
t=co"lStitulnte 1fILSON MAR.TIR~ . ~ J

•

~----_--_--,.nD'IlIU"lClÇh_----- ___,
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JUSTIF1CAÇ~O

Exú,te., 46 VUU .. 4 neeeuidctde. de. IlUIlt'l4üO pa!l4 a

exeeeeãe de. algun.s p.\Og1L41141o p-'tÓP'Úblo e upe.c..l6.tcolo
de. de..tr.JtJIIlnada l1d!1l.tnut1L4ção lIunu.t.pal, p.\og1t4l11alo ~

.tu que de.vtlll oU. ugo.talL no .pulodo -daqutla IIdll.t.n.t!

t·'L4Ciio.

Au.ún AM..ia .(.ntVttUtlnte. Pf..Ul.l.t.io\ que. o Uunielp.lo

.tttJ.t<t.tw.u UIIla eotltJt.ibu.tç.iio pau eob.\..t.o\ .t4d dup!..

A4"'. uig.indo-Io t. 4. p4lt.Ue1.p4çiio da Câ.II4k.a COIJ o

"qUOltUIl" de. doi4 .ttJLço.s pa:.ta que. haja ItlÚO.\ A:.l!.pUje.!!,

.ta.Uvidade. til ~ua ap.\ovaç.ão.

JUSTIFIC"Ç~O

CDIf u.ta a.t..te.Jtação va-i .se. pe.Jt",~uJt que o E4t:ado p0l.4a .tu
bata,,- a pAoplL.i.edtlde pJ.te.dla.t, dud!. que. a pltapu!.da.de. .te~

It.ttauat coltltuponde.n.te. .te.nlt4 du.tina:ção /tuIt4L. Au.t. v;;'

dCldulttU IIl1nAõt.4 eon"t.w.lda.j UI 'aze.nda.s podu.ã.o lotA .tJú..:
buta.da.6.

Poli. outJto tad'o,con60Jtlla-AteOlllll a.Ue..ft4çã:o p1l.0po6.ta ao .inc..t

lIO I do alt.t.l.go In, eQ!i &undalltnto na adoçiio do cJLtt~u;
da duunaçãD ptlJLa tU4ue.ne.l.4.t 4 c,o"pr..tinc.-r.a e.~t:adu04l da
lIluni.ec.pa.L quatlto li .tJt.l.buta.e/io da. pltOpJt.i.e.d4de. •

Moi!... a upelL.i.incia te.1II dtlllon.stlta.do que. a dULt.nação i o

e.utVLio que. I!e.lltolt. apJtove..t.,ta a baAe. e.conôlI.t.c.a da. p1tOpJu.e.
dctde., tanto paltll D Ej,tado c.omo pa.\a o Nunic1plo, a.tItav;:';

d4A a.Ue..uçõu OCOILJLÚ{a.1o quuto 111010 atu4,iJo !ato" 9M.ado _
O\U doI úpaj,to.l ,oblte .. pltopüe.dade..

l;]J':;;~~~

fJH,M~a
1U.....'_.laJ.__adt

PLENX.IO VA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

ENENVA NOVI FICATIVA

DA lP18244-1 -,
Constt tuinte fflLSOll J:A1r;;;S

ENENVA SUPRESSIVA

JUSrlFICAç~O

tJada 4: ttuaUtla.de upe.eJ..a.l do lluMr.,Zp-t.O eDitO fonte. 6e.
d~do e. 4tu4nâo UI btne.'.tc..l.o de. toda. « populaçiio b;
",UIUJ'l.4, a. qua.t J'f..u-t.de. .lUlpltl!. ntLlf J,lun.l.c.1p.LD, de.vl!.ti

e.le. U ../t uc.luldo do paga.lle.nto da eont.t.ibtu.çã:o plte.v.(.

dtttC.t4Jt.(.a. COIlO UlpJttgaâolt. A a.t.t\u..dade. AOC,.c.etl de.6e.n:
uoll1.iáa. pela. llull.(.c.l):)a.lulade. Jã. ~ub.s.c.dia.. Aob1te.manlU~

.\4, DA Sa.JtO.6 da pJte.I1.idinc..(./t ",Deia.t.

J)ISPOSJnvo EUENtlAPO - f 59 '00 ART. 273

Sup.t.un.f.,t o J 59 do a.Jt.t.f.go 21$.

EMENDA lP18240-9
rr~;;titUinte WIL.QOn Ml\RT~;;

JUSTIFICAÇAO VISPOSITIVO ENENVAVO - A.r. l61

Q.UUI .1l'~lhoJt .&4be. e. eonhe.ee ád ea.pae.ldaâe. eontubu,t.(.

era. áa4 lfu.n.i.c1.p.l.o4 640 4.6 l1u.to.tida.du loeal". ou Ar,ja.

o 'J'l.e.6t.c..to t 04 Ve.Jtf.4da.\u. Po.ll.lan.to -deve AVt de.tu
« eOlfpUine.la. petll.a ILlttl1t lU allquouII de. .Ie.u .itfp0.l

.to'" não 46 AubJle.te.n.do a. qwtlqUf..\ U ...i.te. uta.be.le.e.i:
do ptio Ll!.gLAla.do.\ c.ollph.l!ntll.lt.

A diVM...6.t.da.de. d4.1 P.e.c.uUtL\.t.da.du toCCU4.. Upe.c.t.a.tllen

.te. dA e.c.OtlÔ• .t.C4j..i: tã.o gUftdl! que, no c.460 Upe.cZ'i:
co, dt.ut.-41e. uc..iu.(..t d u::igine.ia. de. .tu cOllfplelunt.4JI. ..

já. que. 4eu.& 4u.t:oILU.. a.lell dt di6ta.ntu du.ta. ILtal.ldlt

dt, nã.o conAtgu.iJtão ucontJtall UM liJIit.t j.atü6at.ôuo.

Sub ...tLtuu. o .ttltlllO -h1plti"UIIo06 eOllpul4ÕIU0"- pOlt."oUl

PO".:tOlo ltutUu.lVÚA-. -

susn FI CAç~O

A duoll.inaç.ão e.llplti:06.t.itfo eOllput"Õlt..io .ttm LI.Vlldo ti. .ift
.tup'lt..tac;;u d.üpaJttd .. di. do que .. jUJudiefUlu:te...h'i.
u-a. c.ont.\4d.iç.ão 100&u 0.1 .ttJur:J!.Colt:lllün.iett: di'e.Ite.nç4 du

~4 uaeiio p41t.4 COII o~ úpo"to.& i. a obJt.i9ato-U1!.da.de k
ltu:tU:u..içio, COII a 'ifta:Udllde. de. a&tt..St4IL qualque.1t dii
ulda quanto 4. "ua ftatu..\ua, de.ve.-AI!.. al.tu.a:Jt II "Ull d;
nOllinação pua .iIIPOlo.to ILu.t.U.u1vet. -

ENENVA MOVI FI cATIVA

t1ISPOSITIVO EMENDAVO - ALfNEA ..8 .... 1'0 INCISO U, VO ART. %65

Ac4Uce.ntalt antu do te.uo ".:tUlplo" .. "ueluA.tv4lluste. •

Jusn FICAÇ~O

A udaçã"o du.ta dlftt4 "6 1t ttlll CIt..i4do p1l.0bte.1I41o de.
.l.ntt.ll.plte..taç.ão quanto ã: ute.nlo.ividade. do l:e..\MO ttllpto~

DJta lJ1JIpU.4ndo-4 p4k.a toda" a.6 a..t.Luldadu dolo C,UUOA,

01i.4 ltutlL.i.tsgitldo-a 4ptfttU 40 toedl ,lAico. AUill, U.

tia. .(.nteuuante. que. li pltópUa COn.6t.t.tui~io Ae. 1.;
plte.Jo.loaue Illttholt, lt.e.lo.tJL.Lng.tndo o bue6leio ao tacat
de. e.ncont-'to do! ,",iu.. 1l11A, ainda. aU.(.II, galtltnutldo

a Lc.6M:.dade. de. c.u!to.

r.r----~-----,u,,'_twlU.C1.-'_ __,

_ ...,_aW...,....,s.

PlenÁrIo da A.H.C.

~NDA lP18249-2 M_' ---,r COnstituinte WILSON HAR'l'I:HS I pr;=IH~
15l;;;'A?JJ?

V!SPOSITIVO ENENVAVO - ARr. 161

ENENVA NOVIFICATIVA

Ac.\uce.It;ta.1t apúlo "o putJl.i.to Fe.df.ll4t .... "e. O" Nutticl
plo,," .. l!.. no (iftat .. "e. cimalt.tt NUMCA.P4l.".

ENENVA NOVIFICATIVA

VISPOSITIVO ENENVAVO - INCISO lU, ART. IS7

Sub.s.tLtua.-jt. " pCllavJl4A ·ptla. vato/l.i.za.ç.ão de." pe.l4A
p4l4VA:.U ·pe.lo btn!.6.luo 4".

JUSTIFICAÇ~O

=-__-:.~~ UIlTl'Mttt....__---------,

JUSTIFICAÇ~O

Há neee41.J.dade. de. eUlpat.i.b.t.U.ttVr. t.lta dúpa41iç40 COIl

o S 49 dute. IIUIIO aJtt.,(,go, po1.l. ne.le. con!.tou be.ne.6l
c.i.o dO .t.tlvi! de ua.loJu.zaç.íio. De.ve. 4th. 1Ia.n.t.ido o Ü!lJrK)

be.ne.&Ze.t.o .. uu que. o "tu conce..t.to ~ lIau alllplo t.lll/ti!
ade.quada a.o tlúbuto, "'L1ntudo~je. a.t.nda.. a .\e.daç.ã.o

atua:t.. que. {oi aUVtada ptla. Elluda Pa:UOj PolLto.

A! ca.t.l1llld4du pübUc.et" "'l.t4I! (lnanct.llta:lIll!..lttl. t4Il

bill U ttttu tOCl.4U .. 'lur. Jte.er.uUo de. ttUJlJU4UO p;'
.\4 ~aze./t 'JII.!.lt-tt a .&r.U.I c.'eUo.&. Vada 4 pltoU-ll.t.d«de.;
It.tlllÇíio e.nt1Le. c.ida.dMlo e. Pu&e..t..:to, a.6 uigine.t.a" da

j.oul!..d4de. .. tte.Uu c4.Ao.6.. "io lIuito '''Lioltu pe..\.4nte.
utu.

Nao 10(; pol\. """0, .44 FIM üonollfia e.n.t1t.1!.. OA t.nttj lI!..
de.udoll, Oj Nuniclp.tolo de.Vl..tão.. talllbéln .. telt cOllpeti;

cia pa.lta btlotltu.iJl. tJJpltÚt.L.D! COJltput.5Õ/Úo". -

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. SS

Inclua-Ilc o f 41 no artigo 55, nos

seguintes termoe:

f .1 - Sem prejuizo do disposto

nos §§ 21 e 31.. poderão

08 Estados. através de

ot-geniS1tlos especializ,!!

dos. prestarem asslstên

cla técnlca aos Munic!

pios qt.e assim o soUe!

tarem.

ENENVA AVITIVA

OISPOSITlVO fNfNP"PO - "RT. !51

AcU.te."'&t MI1.t'& W'l .lne.i.lo «o MUgo UU!.nd4do palta. &:!:
eM con.&tado "con..u..lblU..ç.ôe..& p1tevlA.ta.A nUla Coru.t.e..tul~ão".

r.r 'lIte'~ItI,.U,,1a ,

ENENPA JlOVIFICATIVA

91SPOSITlVO EUENtJltVO - fI. 19 E 29 .. E "CAPUP fiO ART. UI

Acltuc.r.tt.ta.1t no tuto da "c.apu.t" do 4ltUgo, ttpõ.s "V,,!
.tJu.to Fede.ul", "e 04 Jllln.i.c:tpl04".

AcJtucent41l. 40 &lnat d4 "-e.dação do f 19 "e. Câllalta ~

JUSTIFICAÇÃO Com a inclusão desse d1spos! tivo.

objetiva-De colocar órgãos técn!

cos especializados à d.lEpoe1ção dos

Munlcipios carentes da IlfJsesBoria

1nd1Bpensável para a reaUzação

dae comeptênciu que Ih" 8ão com,!

t1dBll.

JUSTIFICAç~O

Palta 1Ie!1i01L "úte.lIlaLt.zaç.ãa t t4llbill p4"ta. de.l ...a.Jt ela

11.0 t. up-tt.Ua que. tU deJla..u eontlLibu.iç.õu, que. não :;

de ll!thoJUa, .são-.e.Jpte.lu ZIt.t.bu.tá«441 t., pooUfttt.to,d!,
VUI "t. lIublftiVt alo lt.e.glt4J e. pJU.ncZpiolo tJt.<.bu.tilt.i.o!
M que. lU lnUuDr. tlO S.t.lottlla TubutãJU.o e., Uptc.t fJl~
c.4Ilente., no alt.U.go It.uae.i.onado 41. up~e.t.u de. tf«bu
~o.

tç~~"':=J

rr;-;;J;Jlo I
AO PROJETO DE CONSTITU:rÇ1\O.

r '~C""'Q/COWI"IQIa"'".w,,,io

l13GIl!B8iGtt:flU "J"

Dá ao corpo do art. 228 a seguinte redação:

EHENDA N9

DEPUTADO NELSON JOBIM

EMENI?A lP18250-6.~, -,

ACIluc.e.ntaJt ao &,iltat d4 Jtt.daç.ão do S 29, "ou pe.to "~

nie1.p.to e. o .iflp04to u.ta.dulll UC.ttu.td .illpo06to .idenueo illlutul

do pdo NulÚclp.to".

A compe.tência. ItU<t.dU4L d!.ve.JLii .tl1l!lbêJn ,U.IL ute.nd.t.da,
polt .i.uno1tU,lJ,aOA Jdun1.c.lpl.oA, .:tendo utt.!,po4tanto,tJ.ta.t!!.

lIutO .tdin.tieo aoA dUIJ..t.lo e.Mell 6edeJt4doj.
Pode.Jtão, au.(.JI. O" NunilÜplo.s ut.(.Uza.1L eOllo 'onte. de.
lt!.clL1LloOh ddt.u.tnadoA 6a.to.6 e.c.onâll1.e04..lUnda não t~
butado.6 .. peeutu1te! ii.s 4U44 It!.g.t.õu.

A6 al.te.tae-õu doI. pctúglta~o" apen44 eOflpa.:ti.bU-<.Z41f lLS

.4U4.6 ltl!.dl1,e.õu COI! o "e4put" a.U:l!.Jt4do.

JUSTIFICAÇXO

EMENDA lP18243-3
I:YOllstt tutnte WILSON !IAm;;'

-Art. 228 - Â Justiça Militar COMpete t=roce~

sar e julgar os militares, nos crimes tlilit!,

res definidos em lei.·

,..,... tlltlllVlt"It~'

ENENVA AVITIVA

PISPOSlTIVO fUENVAPO

Ac./tuee.nte."u um CtltUgo tta Se.ção I, do CapUuto I, do

rUuto V'H, eOM ct ~e.gubtte. Itr.da.ç.io:
COllpe.te. ao.& IoIun.l.elplo" .L1l06u..tIU/t, eOllo .vu.buto, eon
.tlUbtução paJLa /JaJI.an.ti.JL 4 ue.cu~ão de. p.togJLama4 pJt§.
1'«04 el-'tcun"elU.to" i vlgine.t.a. do Ilandato do fXltc.u.U.
VO, dudt qur. .tal cOlltJi..tbU.t.çiio r. 04 pJtOglt411a.6 a qu;

r de..sUlle. 4e.JClIt apltov«do.l polt do.ilo .tUÇOA d06 IlUf

'", C4Mct.\.4 Uun.t.e.lpat. -

ENENVA NOVIFICATIVA

DISPOSITIVO EIrIENPAPO - INCISO J. 1'0 ART. lU

Exe!ua-lIe. O te.lUIIo !.l.rt4t "te.tt,uto...,{a.! ...u.tat" r. irtetul1-,U.

"pAe.d.i41 e. te.ltJÚtoJu.l1l h.Wr.4l".

JUSTIFlCAT:IVA

A Justiça Militar, deve ser reservada ape
nas aos milit.ares.. devendo-se excluir os ci

vis de sua Jurisdição. o projet.o já c.efine

competência para Julganento de crimes ::oli.t.,!;

cos e para os delit.os contra atos do Estado.

•
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Dá ao art. 197 a seguinte redação:

lias pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de título

execumvo Judicial rec-se-âc na ordem de apresentação dos precatá

rios, e ã conta dos respectivos créditos; mas serão efetuados dme

diatamente, sob pena de execução, os relativos a créditos privil;

giados de natureza alimentar."

o inciso 11 trata de inconst.itucionalidade por cmíeaãc , e como O

judiciário sõ age quando provocado, a locução só se explica tendo

em vista os casos de demora na prestação jurisdicional~ Mesmo nes

se caso não se Justifica a possibilidade de intervenção de terce!

ros no processo, visto que a própria parte dispõe de elementos P!

ra obtenção dessa prestação, pro via comum, por via correcional

e pela possibilidade de responsabilização dos magistrados.

pr;:,;;;'~

1'SY~'8Jã!J
lUTll/"u""'~'çio

fi! ?7iI

EMENDA lP18260-3
(:J NELSON JOBIM - DEPUTADO

~;;"=:J

ffiJ'~;;u7J
TUTO""'T"'~'çio

AO PROJETO DE CONSTTTUIÇi\.o

EMENDA lP18255-7
rr;E~~QN ;QeTM

f'J(

EMENDA N9

JUSTIFICATIVA

SuprulIe o rnc i s c VI do art. 232.

A matcrla pertence ã Lea ordlnar13.

EMENDA N9 AO PROJETO DE CONSTITUICí\o

JUSTIFICATIVA Dá ao inciso I do art. 191 a seguinte redação:

"I - eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos inteE:
nos, observados as normas de processo, as garantias processuais

das partes, e o disposto na lei quanto ã compe't.ência e o funcion~

mente dos eespeceavce órgãos Jurisdicionais e administrativos".

A emenda acrescenta ao texto a cláusula final. Não há razão para
submeter ao J;'ito do precatório os pagamentos de natureza alimentar

(ex. salãrios, indenizações acidentãrias).
NELSON JOBIMDEPUTADO

EMENDA 1P18252-2
F

r.r---------_'UTe/..un"lCoç1R ~

Há uma impropriedade na ressalva, já que os dissídios trabalh~stas

se caracterizam pela presença de relação de emprego e não por en

volverem questões agrícolas. As últimas, ao contrário, são típic~

aos conflitos fundiãrios e , portanto, compatíveis com a competen
cia proposta para a Justiça Agrária. -

u:;;.~

ffiJ"~;yj
TUT~/'U.T'.te.çIo ___,

JUSTIFICATIVA

Há precedentes Judiciais de negativa de aplicação da lei que c0!l

fUta com regimento interno, sob argumento de precedência constit~

cional deste. Convém deixar claro que a permissão dada pelo con.!,

tituinte aos Tribunais, para elaboração de seus regimentos inteE:

nos, não implica a faculdade de derrogar a lei processual, ou de

restringir as garantias- processuais das partes.

I - Alterar o § 19, e incisos do art. 212 para:
.§ 19 - a Tribuna.l superior do Trabalho compor
se-à de, no mIni1l10, vinte e ci_nco Ministros, t!:!.

dos togados e vitalícios, sendo quinze nomeados

pelo Presidente da República entre juízes de ca;;:
reira da magistratura do 'trabalho, cinco entre

advogados com pelo menos 10 anos de efetivoex:E!E.

cicio profissiona.l e cinco entre membros do Mi

nistério Público do Trabalho.

- ilii rr

EMENDA lP18261-1
(:J NELSON JOI3IM

quan.

AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃOEMENDA N9

Suprime da letra "c", I, do art. 211, a locução final "salvo
do envolverem questões agrícolas".

JUSTIFICATIVA

o parágrafo a ser acrescentado institui

a possibilidade de, por convocação dos

juIzes dos Tribunais, os representan

tes classistas integrarem os õnaãos dos

Julgamentos dos dissídios coletivos,pr=.

servando-se a intervenção dos rresrros nas

decisões que afetem às categorias. pro

fissionais.

"A lei poderá facultar a convocação de

vogais classistas das Juntas de Cone •

e Julgamento, pelos Tribunais, para

atuarem nos Julgamentos dos dissídios'

coletivos. "

JUSTIFICATIVA

I - Deve ser renumerado o § único do art. 215, acreeceneeg
do-se o § 29, com a seguinte redação:•

11- Suprima-se a letra "c"', do parágrafo 29, do art.2l2.

.~'""""eo.,.. lell"'oo••U""
(3. k3 55

x - Dê-se ao art. 216 a seguinte redação:

Altere-se o inciso arr , do art. 212, para:

"lII - Juízos do Trabalho".

JDSTIFICATIVA

Essa é a momenclatura atualmente utilizada pelo texto constituci2
nal, que é importante seja preservada.

III- Incluir o § 39 ao art. 212, com a seguinte redação:

"§ 39 - Das decisões do Tribunal Superior do

'rrahalho não caberá. qualquer recurso, s~lvo ao

Supremo Tribunal Federal no caso de ofensa lit~

ral e dispositivo da Constituição.

JUSTIFICATIVA

"Os vogais classistas terão suplentes e
mandato de trêll anos, permitidas duas
reconduções ~ "

JUSTIFJ:CA'l'J:VA

Substitue-se a expressão "Juízes classis

tas" por "vogais classistas" por -

mais adequada ã função que lhes está

sendo atribuída de atuação e 19 instân

cda, Também suprime-se a possiblidade de

aposentadoria na função, Já que essen

cia1rDente temporária.

~NDA lP18254-9
_ DEPUTADO NELSON JOBIM

n (,......../çu'nlofl"'co.. sdo

I'J ?4:tJVÜo L. ...-~

fÇ;:~""~

tçj~:A;J

EMENDA lP18258·l .~., ~eNELSON JOsIM - O"UTAOO ) rç;;~""~

l'l:;iii~~@~!!i~;]:3~Ml~:W:===JI rrp;~ãjã!]

substitua-se no caput e parágrafO do art. 215, a eE

pressão "juízes classist.as" por "vo'Jais classistas".

JUSTIFICATIVA

A expressão "vogais classistas" é mais apropriada às
funções at.ribuídas aos representantes dos sindi.catos basicamente

junto aos Juízos de 19 grau.

1) Propõe-se a supressão da represent~ção clas

sista no TST, aumentando-se o número de Minis 
tros togados, por entender-se medida comp~

tIve! com o caráter técnico jurídico nece!,

sário ã competência específica do Tribunal~

Além disso, expllcita-se c:om a sugestão do

§ 39 a irrecorribilidade das decisões do

TST, salvo em caso de afronta ã norma da

Constituição Federal.

EMENDA lP18259-0
rr;~LS~-JO-;;;-:~·u",

r.r .ls... '&I>nlt\t.L';io

(!lI no

r-r;~~;':J

\?ll!'~ãmJ
I - Altere-se o art~ 214 para a seguinte ~redação:

JDSTIFICATIVA

Suprime nos incl.sos I e II do art. 40 a locução "atos jurisdici2,

na1s".

Esse artigo tfata da ação direta de inconstitucionalidade. Adn!

ti-la cont:ra "atos jurisdicionais" seria dar-lhe, nesse caso, a

feição de recurso. Ora, Já existe o controle de constitucionalida

de, em tal caso, feito concretamente, aej a pela própria sentença,

seja por via recursal ordinaria, seja mediante mandado de següra.,J.

ça e recurso extraordinário. Da forma. como está, perndtir-se-ia o

ingresso, em qualquer relação processual in\:erindividual, das pes

soas referidas no art. 2.03, com grave risco para os direitos ind:.

diduais, a celeridade dos processos, e a coisa julgada.

•

I _ o art. 217 como está deve ser suprimido para: que

seja sul" .st.LtiuLdo por outra norma com a seguinte

l:edaçãc.:

"A lei disporá sobre a competência do
Tribunal superior do Traba~ho ~imita

dos os recursos das decisões dos Tri

bunais Regionais, nos dissídios indi

viduais, aos casos de ofensa a lite

ra~ dispositivo constitucional ou de
leI federal."

JUSTIFICATIVA

Reforça-se o TST como Tribunal essen

cialmente federal, fiscaliza.dor da

correta aplicação da norma constitu 

danaI e da lei federal.

EMENDA N9

'Ul0/..un"'uçlo' ~

HJ PROJETO DE CONSTITUICÃO

"Art. 214 - Os Tribunais Regionais

serão compostos de Ju!zes togados

e vital[cios, nomeados pelo Pres,"

dente da República, obedecida
mesma proporcionalidade estabelec!
da no li 19 do art. 212.

lI- Suprimir a, letra "'d" do art. 214.

JUSTIFICATIVA

Com a redação dada ao art. exclúi

se da composição dos-Tribunais Re

gionais do Trabalho a representa _

cão classista, por considerar-se a

tIledida compatIvel com o caráter

técnico jur!dico necessário à com

petência dos TRTs.
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1IIn""..,,"&c,oj o
Emenda supressiva ao inciso IX do art 43-r; do Projeto de ccnstftinçãc

JUSTIF'lCATlVA

.....,,""""",. i4:;-
Emenda modificativa ao inciso IJ do art. -+*, do Projeto de Constltll':;ão·

" n - dois terços. escc.lhí.das pelo Congresso Nacional, s~:"

EMENDA lP18270·1 '""·-------,1 =PM'O'8""'~(il CONSTITUINTE NELSON JOBIM ~ _J

I _ Altere-se a xeaecãc do art .. 218 para:

~---'-------_-•••Tal..~.rl'lC&~..O----------____,

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

~A lP18267-1rr DEP. NELSON JOBIHF?~~;':J

1"lTi~;'m:J
~-----_rLI.""'/c,.,,"Ia/IU'CQ.'SUO

['J PLENÁRIO

EMENDA lP18263·8
rr;N~T~~~~;-N~·uro~

JUSTIFICATIVA

r.r----------'.l1al..U.,'IC.o..a, ~

"! - Ordenar as medidas necessárias à proteção do atlvo patri
monial do 6rgão ou entidade," •

fI!>M~~"'----"]

p:ç;';J;J

~ a letra !O' do âncaso XV. do armgo 12, para aSS1.m red3.gi
lo·

Propõe-se a exclusão da expressão "COIll mandato de seis anos, 

não renovável" visto que a disposição não se harmoniza com a tra~ição

Constitucional no que tange à COMposição dos TrIbunais e nem com as 

regras a tanto atinentes constantes no Projeto. Além de se constituir
em dispositivo dissonante com o sistema Constitucional vigente e pro

. posto, faz quase, senão inviável, o preenchimento do terço reservado
aos Auditores e membros do Ministério PúblIco, posto serem estes ce 
tentares de cargos de provimento efetivo.

Assumindo o mandato. tal resultaria na vacância dos cargos de

provimento efetivo, aos quais não poderiam retornar uma vez findo

mandato.
Além disso, o Tribunal de Contas, ao qual são outorgados os 

predtceeentcs da mêgistratura. teria duas espécies de Juizes: uns in
vestidos em cargos de natureza vitalícia; outros, em cargos de natur!

za diversa, sem a estabilidade e segurança daqueles. desiqullibr3ndo

a pr6pria harmonia que deve existir na conpcs íçõa de uam Corte de Co,!!

tas. com relevantes funções no sistema jurídico que se propõe inaugu-

A neneer-s e o texto "advogado de sua escolha", prcpacaar
se-ã a indl.ca~ão de profJ.ss10nal s edaadc em local dlstante do dJ.s-
trito da pr í.s ào , talvez i.nefus tve em outra unadade fede ratnva , frus
trando os efe r tns da dl.llgênda e prejudacandc sua efac rêncaa re=
p ress ava,

O advogado de escolha prôpna é rhre1to anteg'rarrte do ..
sistema e não necessita ser destacado especratnerree ,

Letra k) - o preso será anformado de seus drre rtcs e das razões de
sua pras ãc , tendo da r e í to a ass ts t êncaa llI:a família e de
advogado. e a com ele entrevistar-se antes de ser cuvadc
pela autoridade competente.

.Ius tn Eaca t i.va ,

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP18271-9
(I CONSTITUINTE NELSON JOBIM&u"".

r.r .IUo/.U...'"'.~;;O, __,

A última atenção pretende apenas aae-,

quação do termo Jurídico, jã que o pa

rágrafo trata do procedimento prévio I

de coeposição dos conflitos coletivos,
isto é, das negociações anteriores

intervenção da Justiça.

11- Dê-se ao § 19, do art. 218, a seguinte redação:

"compete ã Justiça do Trabalho processar,

conciliar e julgar os dissidios individu

ais e coletivos entre empregados e empre
gadores, as questões dos trabalhadores I

avulsos, as causas decorrentes das rela
ções de trabalho dos servidores com

nunic!pios, os Estados, o Distrito Fede- 

ral e a União, inclusive suas autarquias,
e os lit!gios oriutldos de acidentes de
trabalho e, mediante lei, outras contra 
vêrsias decorrentes da relação de traba

lho, inclusive prestações devidas

sindicatos em decorrência de ipstrumentos
coletivos .. li

"Havendo impasse nas negociações coletivas

as partes poderão eleger árbitros, inC:'I'C:~

ve a Justiça do Trabalho."

JUSTIFICATIVA

~ reestabelecida, como consta do atual

texto constitucional, a Possibilidade'
da lei, de acordo com as conveniências

soctais, incluir na competência da Ju.!
tiça do Trabalho o ccnbecamanee de ou

tros conflitos decorrentes de relação

de trabalho. Incluem-se também proces
sos decorrentes de acidentes de traba_

lho na esfera da Justiça trabalhista ,

por considerá-los vinculados e em des
dobramento da relação de emprego.

Deixa-se também expressa a competência

para as decisões decorrentes das noz--.

mas. de carater coletivo e que sejam'

devidas aos sindicatos.r:;,;;~""~

tF/~PffiJ
....~.&•."/CO.'l1lo'I~.o".,....' ,

:i4õ
Emenda modificativa ao parágrafo 12 do art. -t4-4, do Projeto de Constl,
tuição:

Trata-se pe disposição !nútll em face do art. 138, Que defe

re ao Tribunal de Contas a atribuição d~ ver rr.ícar a legalidade de 
qualquer ato sucet Ive L de gerar despesa ou variação patrimonial. Corno
o procedimento licita tório tem por escopo a celebração de um contrato
ou um cceprcmssc de despesa, compreende-se que o acompanhamento das

licitações e a verificação de irregularidades em Quaisquer de suas f2.\
ses traduzem funções da auditoria exercida pelo Tribunal de Contas ,

o Que torna ocioso o inciso proposto.

A alteração é de natureza estritamente redaclonal e visa fazer
preciso e explIcito o conteúdo do termo "proteger" constante no texto

Ao Tribunal de Contas cescabe proteger o ativo patnmonial do
6rgão ou entidade que audita É-lhe impossível atuar diretamente se _

bre eles, em substituição à atividade administrativa. Compete-lhe,
contrário. ordenar as Medidas indispensáveis àquela proteção.

tJ PlENA:RIO

JUSTIFIC.ArrVA

JUSTIFICAÇÃO

A supressão da locução "ressalvada a não vitaliciedade do exar
cício do mandato" é resultante do sugerido a propoosito da letra "bll~1
do inciso r r do art. 144.

-s 12 - Os Ministros terão as mesmas garantias. prerrogativas,
vencroentcs e impedimentos dos U~nistros do Supremo Tribunal de JUstl

ça e somente poderão aposentar_se com as vantagens do cargo apos c.ín-.
co anos de efetivo exercício to

G) Algumas escolas são vinculadas diretamente às Supre

mas Cortes de Justiça - Estados Unidos - Japão, ou supervisionadas pe
los Trlbunais de Justiça _ Brasil.

H) Ap6s o editar da emenda nQ 7, foram criadas e dinam!
zadas 18 escolas de formação e aperfeiçoamento de magistrados, ce scec

tivamente nos Estados do "Acre, Amazonas. Bahia, Espírito santo. Goiás
Maranh.!lo. Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, MInas Gerais, pará, ParaIba
paraná. Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, RondÔnia. Santa Catarina

Acrescentar depois do item In do ar t 18a~}J.0V0"-~o.""J..,_:o..t <'l J~
"IV - previsão de CUl"SOS em 'Éscolas de Formação e Aper _

feiçoamento de magihrados como requisitos ou incentivos para ingresso

e avanços na carreira."

na.

Emenda aditiva ao artigo 188, do Projeto de Constituição.

A} O princIpio da formação e aperfeiçoamento de magis _

tardos, através de instituições destinadas a desenvolverem um processo

cultural-educacIonal especializada e deontológica de conhecimentos. PE
de ser conteúdo de normas educacionais em uma constituição conceitual
mente formal (v. Afonso Arinos de melo Franco, .!.!:! Direito Constitucio

nal, teoria da Constituição. As ccentttutçües do 8rasil _ Forense. 21'

Edição, 1981, p 47, er , 84j e José Afonso da S!1va • ..!!! "AplIcabll!d.§!
de Das Normas Constitucionais, c • 29)."

B) O princIpio da formação e aper retçoarrentc de Magis _

trados, por evidentes razões fáticas. cientificas e jurídicas, é apli

cável aos juIzes da Un!ll.o e dos Estados. e não, apenas dos Estados Fe
derados. causa Determinante para inserção do principio na Seção I _ !

msccetcees Gerais ~ Do Capítulo Relativo ao Judiciário.
C) A instltucionallzação das escolas de formação e ape!.

feiçoamento de magistrados figura no art. 144, itens I e IV, da Const!
tuiçao Federal Vigente

O) O preceltuallzado no art. 144, com as farmas e ccn _

teúdos dos itens I e IV, da õons t í.tutçãc Federal, é o reconhecer pelos
etentores do Poder Político de procederem as análises e as receitas •

contidas no ccnnectdc "Oiagnóstico Para Reforma do Poder Judiciário do
Supremo Tribunal Federal". formulado em 1975

E) A 30 de junho de 1986. o Supremo Tribunal Federal r!

vf rfcou princípio e la Comissão Provis6ria dos Estudos Constitucionais'
re rerenocc-c ao n.ormativizá-Io nos arts. 94. I e 286. § 2R., letra "a",
do Projeto.

F) A preocupação com a formação e o aperfeiçoamento hu

manístico, técnico e c rerrt IfLcc dos magistrados asso Laos condutores p~

líUcos dos estados democráticos europeus, aner Icancs , norte-sul, e •

asiático: Itália, Holanda, Bélgica, Alemanha Ocidental, portugal, Esp.!
ntre , Japão. Coréia do Sul, estados Unidos, México. Colômbia e Argenti-

JUSTIPIcnc.ll'O

f'TX~~~"~

W;~?fliJ

JUSTIFICATIVA

"b - um terço dentre Auditores. substitutos legais de Hinls 

tros , e membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, por

este indicados alternadamente em lista tríplice, segundo os critérios
de antiguidade e de merecimento".

45
Emenda substitutiva a alínea' "b" do inciso n do art. -f'tlt-. do Projeto
de Constituição'

A nova redação proposta para o § 22 do art 144 do Projeto v.t
sa unr r Iq r r duas impropriedades:

a) a construção gramatical dada ao texto anterior não faz sen

tido IOglCO, pois os Auditores só tenalJl "outras atribuições def'Iru-.

das em Ier" quando estivessem em substituição, e, arnce , essas atri _

buições estariam re Iac rcnadas ao conteúdo jurídico das "garantias, _
prerrogativas e impedimentosj"

b) é absurdo atribuir aos Auditores, cermanentenente qualifica
dos para exercer as funções de Ministros, a qualquer tempo e com to 7:

das as responsabilidades do cargo. as qerant ras , prerrogativas e rmoe

dimentos dos titulares (e.g • quanto às garantias: vt tat Ic Iedaoe , ini
movibilidade, irredutibilidade de vencimentos), apenas quando em subl,
tituição.

JUSTIFICATIVA

Propõe-se substituir o vocábulo "Ou" pelo vocábulo "e". ade 

quando a redação ao real escrr.t ec e conteúdo da regra Que quer reser

var um terço das vagas do TCU a Auditores. substitutos legais de IH 

nistros, e membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas,

e não a uma dessas categonas com exclusão da outra.
Além disso, propõe-se a correção do texto do Projeto, que con

tinha outras impropriedades de redação.

1'1'
Emenda modificativa do parágrafo 2'2 do art • .s..rr.r, do Projeto de Consti
tuição: -

"§ 22 - Alél'l de outras atribuições definidas em lei, os Audito

res substituirão os Mim.stros em suas faltas e impedimentos, tendo as
mesmas garantias, prerrogat~vas e impedimentos das titulares."

EMENDA lP18268-9
tJ CONSTITUINTE NELSON JOBIM···

u'-----------,

[:J PLENÁRIO

EMENDA lP18269-7 '"----------, r-r-"'''''--,
l!J CONSTITUINTE NELSON JOBIM I êPMOB J

'L••• _'.O"'••io/t.~.CQ.,uae-- _,J Wi~?ff?J

t:=P=~~.~

tI?T7~iWJ
••••°'•••"'10.0.. _---,,..,-;,-- _,

j
Emenda mcdí r.ícat í.va ao inciso UI do artigo -H-rdo Projeto de Consti
tuição.

Art 137. ••• ••••••••• • •••••••••••••.•••
I .•.....•......................

11 ••••••••••••••••••••••.•.•••••••••••

" lII. a realização de fiscalização, Ioves t Iqecões , inspeções e audi
toria orça-ientâr í a , financeira. operacional e pa t r rmnnLaI dos órgãos

e ent rdaoes da administração direta e indireta, do legislativo, execu
tivo e JUdiciário, inclusive autarquias, empresas públicas, socieda:
des de economia mista e fundações nencLcnades no inciso 11;"

1) Pretende-se corrigir impropriedade redacional consistente _
na expressão "administração direta ou indireta", de vez que o objeto

do controle, no caso, é o conjunto da administração, ou seja' direta

e indireta A af ternet Iva "OU", como figura no inciso, pode dar ense-,

jo , embora errônea e absurda, à interpretação de Que o controle ex _
terno se cingirá à administração direta ou à indireta, Quando se sabe
que o seu fim é compreender, sem exclusã~ os órgãos dos Poderes Le _

gislativo, Judiciário e Executivo, bem como as entidades que integram
a administração indireta deste.

2) A exclusão do adjetivo "públicas". relativo a fundações com
a substituição pela expressão "mencionadas no inciso lI", ObjetIv'a a.
coerência do texto O Que sejam fundações públIcas ainda é algo impre

ciso na realidade ~urídica atual Diverge a doutrina, e o direito pn-.
e í t Ivc atcat (Lei ;"pd n'2 7596, de 10-4_87, art. 1'2, 11) pouco e Iuc L,

da, ao definir funda cão púbIlca como a entidade dotada de personalld.!
de jurídica de direito privado.

Ademais, como está disposta a regra, ela é restritiva, llmitarr

do o controle às fundações definidas como tal e, por isso, contraria!!,
do a regra do inciso n, onde o universo é outro, bem mais amplo,

abrangendo todas as fundações, independentemente de sua natureza, de.!
de que instituidas ou mantidas pelo poder público.

EMENDA lP18266-2
erC~N~~ITUINTE NELSON JOBIMou,..,.
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Incasc XXIII Leglslar sobre"

Artigo 54 - Compete ã üm.âo-

pr;;;;~~"'~

[ITDj~';7ã7l

rr=;:;~';':J

[IT}ii~~7S!J

~ o § 29 , que passará a ser o parágrafo ilmcc ,

Suprl.mir no artigo 143 as palavras "sentença e cons t í.cua r-ee-ãc em"

O dtspos rmvc f1.ca ass rm red í.gadc e

Supnmlr o § 19 do at-t rgc 62 ("Os PreEea tcs e Vereadores serão sub
metidos a julgamen.to perante c Tn.bunal de Just1.ça").

.Jus t i.Ercat i.va-

Não há razão especaat para esse pnvl.léglo de foro que
equipara os Pre fe r tca e Vereadores aos Governadores e Deputados Es
t eduaí.s , Cont rabua r ra para conges mcnar os Tr ..bune rs de .rus e i.cc , ';'
Já sobrecarregados com os processos de segunda ms tâncau , Ademai s ,
o Julgamento dos ta rutares munãcapaas des Lccar ra também aos 'l r i bu
naas de Justiça r _'mheClmcnto orlginárl.o dos mandados de s egur-an
ça mpet radcs ccntra seus atos.

E/Í1ECIDA lP18278-6
l;oNSTITUINTE NELSON JOBIM

;r------..... -"••",''''"'''"...,--------,

EMENDA lP18277-8
(!J DEPUTADO NELSON JOBIM .~"'"

r.r----------- .•."'/."."'''.;...------------,
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Letra a) - dlrelto cavaf , ccmerca.at , penal, agrãr rc , ete i ec rat , za
rítimo, aeronâutico, especaat e do tn aba Iho e nornas ge

rais de dlre1.to processual, fl.nanCelro, trlbutãr10, t.r~.!

nístico e das execuções penais,

campo da cibernética e informática, para vencerem o volume crescente ~

das exigências de. prestações jurisdicionais.

H) A educação á permanente, mas em relação a formação e
aperfeiçoamento dos juízes impõe-se seja, ainda, escectej Leaca , siste
matizada, e, sobretudo, deontol6gica, quer dizer, norteada para o amar

com consciência e espírito, sua profissão e a sacr íf Icar-ise pelo ree j I
zar da Jvs t Iça , -

BMENDA ao artigo S4, ancãac XXIII, ketrra ~' do Mtc'PToJeto:

.Ius t i.Eacatava ,
Trata-se de re rvãndrcaçâc UDl-forme das três cfas ses \ m

culadas ã dl.stnbuição da .rus t rça , aagistradcs , agentes do 1-hn~sté
rio Públl.cO e advogados. Pretende-se descent rat.asar a Legas Laçáo =
prccedmentat , para ass rm obter a agl.ll.Zação dos processos.

tJ PLEN;lRIO

EMENDA lP18274-3
(i-;-;UTADO NELSON JOBIM

r,r- n... ,.u'r"""'io, ------,

e no Distrito Federal. As escolas dos Estados de São Paulo e Rio de
Janeiro, dependem de aprovação final pelos Tribunais de Justiça.
Sem a seiva Constitucional a maioria fenecerá.

1) A dinamização das escolas depende do obter de recur-,
sos significativamente inferiores aos destinados a qualquer outro 11 _
ceu público ou particular, por nada perceberem o diretor, supervisores
coordenadores, e os professores receberem pelo número de conferências
proferidas.

J) As escolas de formação e aperfeiçoamento dos magls 
trados são os mais eficazes instrumentos para converter o judrcrar íc '
em poder social, e erlg!-lo à categoria de poder moderador dos demais
poderes polIticos e sociais, libertando-o da condição de poder merame.,!!
te institucionalizado

L) Não se recriará o Poder Judiciário simplesmente am 
pllando o número de Tribunais, mas cuidando-se da formação humanística
e do aperfeiçoamento permanente técn.ícc-cfent í r.íco dos juízes, sobre

modo dos de primeiro grau de jurisdição. Urge prepará-los para ccnhe 

ceceei-se e conhecerem os múltiplos fatores atuantes na formulação do '
ato sentencia I e saberem utilizar os instrumentos gerados pelo progre.!
so no campo da cibernética e informátic;;!. para vencerem o volume cres 
cente das exigências de prestações jurisdicionais.

M) A educação é permanente, mas em relação a formação e
aperFeiçoamento dos juízes impõe-se seja, ainda, especial1zada, si5t,:
matizada, e sobretudo deontol6gica, quer dizer, norteada para o amar,
com consciência e espírito sua profissão e a sacrificar-se pelo real.i

zar da justiça.

JUSTIFICATIVA

rr;;;~~"":=-J
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Justihcativa'

Suprimu os §§ 29 e 39, do artigo 193, passando o § 19 a con:5tltui.!
JlIl se no parágrafo únl.co.

"As decrsêes do Tribunal de Contas da União de que resulte mput açãc
de dêb atu ou multa terão eflCácl.a de títulO execuuavo",

Justlf1catlva:

O acesso ã .juat rça deve ser garant rdc com ampLt t.ude mi.
xima a quem quer que possua um da r ea to efeito a re tcnar , nao apenas
aos pobres.

a) A l.nstl.tulção de Justiça de Paz remunerada, a. par.
de eleita, introdullrâ no Judlciiíno as mazelas das dl.sputas elelto
rais, com vl.nculação partldâria dos Juízes e penda de lndependêncl.a
f~nc1.onal, a par de s1.gn1.f;car enoyme dl.spênd1.o públl.cO em Estados
Ja comball.dos em suas receltas. O slstema atual de remuneraçiio por
a.Eo J;ratl.cado af1.Bura-se melho •• Note-se que o JU1Z de paz a rigor
nao e JUl.Z, mas slmples aux1ll.ar da Justlça.

Just1.fJ.cat lva

A redação atual trans forma o Tnbunal de Contas em órgão de
Jurisdição, ao dar eficácl-a de sentença a suas decasêes Em va r tude
do artigo 12, XV, letra E...o título executnvo enn t r.dc pelo TCU não
adnd t í r i a reexame das ms cencaas rudrcaâr ras , tornando letra r.'orta'l
neste aspecto, ao p rmcfptc contadc no artl.go 12, ancas c XV, letra
!?.

Suprl.mil" a expressão "aos Tr-abunafa Supe r-aores e" do caput do arm

gc 19Z~

a) Pelo slstema do anteprojeto. os TribunSls Supenores
não Julgam os Juízes de duel.to e os membros do Minlsténo Pübl1co
(v. art:l.gos 205, 218 e 223), nem os conselhelros do Tnbunal de '"
Contas (v. artl.go 201, I, b). Também não lhes compete dlspor sobre
a d1V1São e organnação Ju-al.cl.âna (federal1, que ê maténa legis
latl.va.r. nem prover cargos da magl.stratura (federal). de regra de '"
competencla do E:r;ecutl.vo.

Parecem 19ualmente deslocadas, quanto aos Trlbunal.s
Supenores. as competênclas do lnCl.SO III.

b) Para eVltar enorme sobrecarga ao Supremo Tnbunnl Fe
deral e para melhor preservar o prl.nCíplO do federal ..smo. a ação ';'
direta de l.nsconstit.uclonalldade de atos ou omlssões mUn1clpalS de
ve flcar na compet.ênc.la dos TrJ.bunals de Justlça. -

c) A matêrl.a dessa norma pasaa a ser pecullar da JUst1~
ça Estadual, do Dlstrito Federal e dos Terntôrlos, ou seja, da ..
Seção IX.

Acrescentar um i nc i.so II as s rm recllgldo:

Inclso lI: Julgar a ação direta de l.nconstituclonal1.dade quanto aos
atos ou omissões dos poderes pú'ol1.cOS mun:l.Cl.pals.

.1'15"
substl.ttll.r a redação do a'r t i gc ~ pela seguant.e r

Artlgo 195 - A prestação j u'ra sdac IrmaL andepende do pagamento de '"
custas e despesas durante o processo, edme mdc-ae , em

razão de sentença t rans rcada em Julgado, a responsabi
ll.da.de do vencadc , a menos que goze de ass âat.êncva ju

dl.ciána grarua.t a ,

JustlfJ.catl.va

~ os l.nci sos II e UI, que passam a ser lU e IV.

~ todo o dl.spos1.t1.\TO para depo1.s do art1.go 229
J

rJ ..........~c ....
1n~c;.....S

~ PI EN4RIO

EMENDA lP18280-8eCONSTITUINTE NELSON J08IM~~-

~DA lP18279-4 .."., ----;
tJ cONSTU!!INIE NE' SON JOBIM

F;~.~~.~
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A tese, porém, a que brUhantemente se opusera o jurista '.'l

que, por maipria do pleno Pret6rio Excelso, não fora acolhida, \eio
finalmente a prosperar vla ato excepclonal, característica de regIne

autoritário, que, por este meio, apliou mais ainda a competência do _
Poder Executivo

N.!Io há fundamento no Estado de Direito a suportar que, ccr
ato político, seja declarado legal aqua Lu que o Tribunal ccmoe tente ,
no âmbito de sua jurisdição, julgou 11egal.

Essa redação, de conteúdo igual ao § 8Q do art 72 da vi;::!~

te COf\stituição, tem sua origem na Emenda Constl.tucional n'2. 7, de 31

04/77, promulgada sob a inspiração do Ato Institucional n!il 5/68, C:;'I
cessar de poderes discricionários ao Presidente da República que, e"l

nome de uma reforma do Poder Judiciário, não consentida pelo conqres
so Nacional, decretou o recesso deste e operou as trans formações c:-~

tltucionais que entendeu convenientes, substituindo o verbo M9.!!: :J
primitivo texto de 69 para apreciar, alterando ainda o eatatu Ida -a
§ 8g do art. 72.

A inovação introduzida no dispositivo expressa também o Ss!!
tido que o "pacote" de abril de 77 visou at r Ibu.í r c Lhe em ccnsonêncta
com o § 8!i1 do art 72, isto é, fazer coexistirem a 11..:galldade do azo

concess6rio, cujo registro foi denegado pelo Tribunal, e o de coepe _

tência excepcional determinado pelo Presidente da Aepúb.lica,~
~ do Congresso 'Nacional

Nessas condições, a emenda pretendeu manter o ato p res Icen

cial, de natureza política, sem atacar os fundamentos da decisão da 
Corte de contas, que na apreciação ou Julgamento da concessão, t rar-s

ceede ti estreito âmbittl de um exeee de ceçctec tceee de ce scese

Assim, a faculdade deferida ao Presidente da Repúbllca de or-I
denar, com o referendo do Congresso, o registro do ato de aposentad~l

ria, reforma ou pensão, considerado 11egal pelo Tribunal de Contas, -I
já havia sido exercitada, mediante ato homologado pelo legislatin ,
com base no texto anterior.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o MSns 19973_

trr , decidu que descabia ao Chefe do Executivo, "por Lnex.i s t a r normaI
válida de ccmoetênc re , mandar executar o ato de aposentaçêc , nem, por

idêntica razão, poderia o Poder Legislativo homologar o ato deste"(R
-T J I n9 77/29~48).

Nessa oportunidade, sustentou o relator, Ministro BILAC PINTO
o entendimento de que:

to ••• Clamorosas seriam as decorrências negativas da possibili

dade de sobrepor ao julgamento';da llegalldade das aposentado-

• rias, reformas e pensões pelo Tribunal de Contas, o jUlgamen-1
to político do Chefe do Poder Executivo e do Poder legislatl
vo.

O acolhimento dessa tese importaria na criação de um novo

instituto de direito administrativo: o das aposentadorias, re_l

formas e pensões de caráter político"(op. clt ,p 34).

Supnlltl.r a parte fl.nal do l.tem IX do art1.go 188 "e tomadas pelo voto
de dois terços de seus membros'~. fl.cando aSS1m redirigJ.da

IX - ki decisões adm.1.n1strat1.Va5 dos Tr1.bunais serão mot.1.vadas. lde!!
tificados os votantes".

Justlfl.catlva

13~
Emenda svpresatva ao parágrafo 211 do art ..1-3"7', do Projeto de Const: _
turção ,

PJ PI fN4BTO

A eXl.gêncl.a do quorum de dol.s terços a todas as decJ.sões =
administratlvas dos Tribunais paralizarl.a o Poder JudlCJ.ârl.o • ..\:1\"1
dades rotlnelras, COf'lO a concessão de 11.cença para tratamento ce saú
de a um funcionârl.o ou um JUl.Z, o provimento de um cargo de of:.:ul1
de Justiça depo1.s de conc.urso, e tantas outras, se tornarlam e....~reQ3
mente d1fícel.s. Ademal.s. esse dl.sposl.tl.VO se contrapõe a outros onde
a engênclS ê expressa (v.g.: artigo 188, lI. a; art1go 188, VI) ou
até menor (v.-g •• artigo Dr. II). -

r,r----------.ClTO'~~''''_;IO, ____.

EMENDA lP18275-1 ..".
QONSTITUINTE NELSON JOBIM ---------,

f!l PLENÁRIO

Modifique-se o conteúdo da letra "C", do item 11, do art.!

go 188'

"C - AFerição de merecimento pelos critérios da presteza

e segurança no exerc1cio da jurisdição e, ainda, pela fr!
qeênc.íe e aproveitamento em cursos ministrados pelas Esc.2.
las de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados."

F) A preocupação com a formação e o aperfeiçoamento huma
níst1co, técnico clentífico dos magistrados assola os condutores poli:

trcos dos Estados denocrátlcos europeus, americanos, norte-sul, e as lá
ticos: Itália, Holanda, Bélgica, Alemanha Ocidental, Portugal; Espanh;

Japão, Coréia do Sul, Estados Unidos, México, Colêlmbla e Argentina.

G) Algumas escolas são vinculadas diretamente às Supre _

mas Cortes de Justiça - Estados Unidos - japão, ou supervisionados pe~

los Tribunais de Justiça - Brasil.

H) Ap6s o editar da emenda n!il 7, foram criadas e dinami
zadas 18 escolas de formaçllo e aperfeiçoamento de magistrados, respec
tivamente nos estados do "Acre, Amazonas, Bahia, Espírito santo, Goiás
Maranh1io, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina

e no Distrito Federal As escolas dos estados de São Paulo e Rio de Ja
neiro dependem da aprovação final pelos Tribunais de Justiça -
Sem a seiva constlttJcional, a maioria fenecerá. .

I) A dinamização das escolas depende do obter de recurr
sos significativamente inferiores aos destinados a qualquer outro li _

ceu público e particular, por nada perceberem o diretor, supervisores,
coordenadores, e os professores receberem pelo número de conferencias
proferidas.

J) A.s escolas de formação e aperfeiçoamento dos magis _

trados são os mais eficazes instrumentospara converter o judiciário em

poder soelal, e erigí-lo à categoria de poder meramente institucional1
zado. .-

L) Nfto se recriará o Poder Judiciário simplesmente am _
pllando o número de tribunais, mas cuidando da formação humanística e

~o aperfeiçoamento permanente técnlco-cient! fico dos juIzes, sobremodo
dos de prImeiro grau de jurisdição. Urge prepará-los para conl1ecerem _

se e conhecerem os múltiplos fatores atuantes na formulação do ato se!!

tenclal e saberem utilizar os instrumentos gerados pelo progresso no _

Emenda aditiva ao inciso "I" e, modificativa da letra "C" do inciso
"lI" do artigo 188 do Projeto de Constituição

do projeto.

A) O princípio da formação e aperfeiçoamento de maças t ra _

os, através de instituições destinadas a desenvolverem um processo 

cultural-educacional especializado e deontol6gico de conhecimentos. P.2.
de ser conteúdo de normas educacionais em uma constituição conceitual

mente formal (V. Afonso Arinos de Melo Franco, .!!!. Direito conat í tuc Ic
nal, Teoria da Constituição, As ccnst Ltuí çües do Brasil _ Forense, 21i11

Ediç.!lo, 1981, p • 47, 81, 84; e José Afonso da Silva, .!!l "Aplicabilida
de das normas ConstitucionaIs, p 29"

B) D princIpIo da rcmacão e aperfeiçoamento de naqt s t ce
dos, por evidentes razões fáticas, cientificas e jurídIcas, é aplicá _

vel aos juízes da União e dos Estados, e não -epenes, aos dos Estados F::.
dereccs , Causa determInante para inserção do princípio da' seção I _ '

Disposições Gerais - Da capitulo relativo ao Judiciário

C) A Inat í tucmnaj í.zeção das escolas de formação e aper

feiçoamento de magistrados figura no art. 144, itens I e IV, da cone
ti tuição Federal vigente.

D) D prece í tuaí Iaedc no art. 144, com as formas e conteú

dos dos itens I à IV, da Constituição Federal, é o reconhecer pelos d~

tentores do poder polItico de procederem a$ análises e as receitas con
tidas no conhecido "Diagn6stico Para Reforma do Poder Judiciário do S~
premo Tribunal Federal" formulado em 1975

E) A :30 de junho de 1986, O Supremo Trigunal Federal re
vificou principio e a Comissão Provisória de Estudos Constitucionais _

referendou-o ao normat1viZ':lo nos arts 94, I e 268, § 2!i1, letra lia",

JUSTIFICfl.CM

Adicione-se ao inciso "I" do artigo 188

"I •• ,' podendo a Lei exigir dos candidatos prova de hab!
litação em curso de Escola de Formação e nper fe rçoamento
de magistrados."

r.r-----------.uf<l/.~n..'cA<;lo--- ~
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JUSTIFICAÇÃO

Sub s t Ltua-tse o texto final do inciso XIV do art.
12 do Projeto de Constituição, ,da Comissão de s í e tenat raeção , da~

dot-se a seguinte redação:

Ao ensejo, lembre-se que a Resolução 9641/74 do

Lr.Ihuna.l Superior Celtoral concedeu allmentaç~o e transporte gr~

tUJ.ll..I~1 em dias de eleição, a eleitores residentes n.as zonas rur a i s

t.ada l'lais justo do que se incluir, t anben , na lõ:O~

cess ão de gratuidade pretendida neste artigo os atos necessários

para o alistamento eIe i tcrat ,

EMENDA lP18292·1
• Senador ConstituInte JUT;~~ MACALHÃES

_ ~ sabadc que a uredutibilldade nomz.nal de vencaeenecs
nao representa qualquer garantaa , posto que o problema da :tf
_ • nflação
e Controlado pelos outros dois Poderes. Deixar ao arb Et r rc pleno dos
outros poderes a s ampkes correção monetária dos vencamenecs s í.g m Fa
ca perm:ttír que venham. a exercer pressões sobre o .rudacaârac ,

Just1fI.catl.va

letra c) - z.rredutI.bI.lidade real de vencmrenecs , suf eãrcs , entretan

to, aos ampos tos gerais. anc Ius dve o de renda e os extra
ordináT1os.

Acrescentar a palavra "real" após "Lr-redumbrj rdade", na letra.f. do
ãncasc I. do artigo 190. que assim Eacarda redigido'

EMENDA lP18287.5
l? CONSTITUINTE NELSON JOBI~"""

[!J PLENÁRIO

Como está no AAaprojeto o dI.sposit1VO. abre-se pe
!,l.~OSO precedente ao facultar-se a Iea ampli.ar a ccupetêncaa dos 
j m zes de paz.

b) A exagêncaa de fase oral ptet í.mmar , seguida de '"
sentença, ao mvês de <;g!lizar a soluçªo da causa. raportarâ em ..
retarda-la po rs a trad1çao bras a.Leí.ra e farta em demostrar que os
h.t1gantes costumam esgotar as mscâncaas disponíveis antes de ccn
fornar-se com veredrct.e desfavorável. -

f!J Pl ENÁRIO

Letra 1) - nos casos de atos ou cmssêes dos poderes públl.cOS fede

raas e es t aduaas ,

~ 'Ule(,;u",,",~iQ ---,

~ a expressão "nos casos etabefecadcs nesta ccnsmcuição»,
no artl.go 201, lnC1SO I. letra!. por'

EMENDA lP18282·4
tJ CONSTITUINTE NELSON JOFHMAUtoI;

Just:tf:tcativa'

Ass:tm como.estã red:tgido o dispositivo, Eaca na competên.
caa do STP toda a mater ra refer:tda genericamente no art:tgo 40, :tn. OI

cãus ave a ação d:treta de ãnconsmtucacnat rdade relativa aos atos ;;
praticados ou às cuissões de autoridades nunt capaas , Essa massa de
ações, hcj e aprecaadas com vantagens pelos Tnbunais de .rusmça de
alguns Estados, sobres..arregaTI.a o _STF, prolongando-se :tndef:tnJ.damen.
te a eras a atual da cupula judrcaãraa,

Acrescentar no S I' do artigo 204. depoas da palavra "ilz.hada" a ex

pressãp "esccjhadcs em hsta tríphce pelo Supremo Tnbunal Fedral".
A norma f1car:ta com a s eguarrte redação

f I' - Os Ml.n1stros do Superior Tl'l.bunal de .Jus m ça serão nomeados

pelo Presidente da Repíib Laca , dentre bras afe i res , aaaores de
35 anos. de notável saber jurídico e reputação l.libada, ej.cc

lhidas em Las za tríplice pelo Supremo Tnounal FedeuaL, de=

pois de aprovada a escolha pelo Senado da República.

EMENDA lP18283·2 .. -,
l!J CONSTITUINTE NELSON JOBIM

Tllra/'...n ..:~

SupriI:lir os arta.gcs 198 e 199.

['TPM~;"'~
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EMENDA lP18288·3
[lCONSTITUINTE NELSON JOBIM .g....R

tJ PLENÁRIO
~--- rU""""aTl.,,,,..;10
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"Art. 12 - ••

XIV - A t.ranssü ssão , por norte, de bens ou val.Q.

res está sujeita a emolumentos, custos e
t r rbutcs proporcionais ao valor do quinhão,

EXCETUANDO-SE OS OE UTILIZAÇAO DIRETA 00

HERDEIRO QUE SE CONSTITUA EM SUA ÚNICA FO!!
TE OE RENOA."

JUSTIFICAÇAO

Nada mais justo do que isentar-se da IncIdênc ra

de t.r ibutcs , custos e eno íunentcs sobre a transmissão, por morte,

o bem único que se constitua para o herdeiro como sua única fonte
de renda

Just1ficat1va.

O artigo 198 do AMeproJeto diz o ÓbVlO. Seu parágrafo
institu1 o absurdo, face ao s as t ema Eederat avc ,

Quanto ao art1go 199, a priv~tiz.ação dos serv1.'i0s not~
ria1s e, sobretudo, dos regasurers , não e eonvemente , AlI.as, o '"
disposto no S 39 ccne'radae o at-t ago 12, UI, letra.s..

JUstl.ficat1va

Na escolha dos Min:tstros do super rcr- Tr1bunal de Just1ça,;;
que será uma corte maa.s t êcmca do que polít1ca. convém a parmcãpa
~:~n:~t~~~~i~op~~~~~c~~~I.C1ãno.para que não prevaleçam criténos-

EMENDA lP18293·0
[:J

Dê-se ao inciso I do Art. 13, do capítulo 11 _ Dos Dire.!,
tos Sociais -, do Titulo 11 - Dos Direitos e Liberdades Funda
mentais -, a seguinte redação.

Art.13- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - Garantia do DireJ.to ao Trabalho ned:tante relação de
emprego estável, ou indenização proporcional e progressiva em

relação ao tempo de serviço, na forma da lei e ressalvados:

a) contrato a termo, ou contratos celebrados com empre _
sas que execueee serviços de duração temporãria, em razão da
natureza dos trabalhos executados;

h) ocorrência de Justa causa;

c) prazos definidos em contratos de experiência na forma

Fíi;;"'=:J
(flij'ôã[ã7J

Suprz.mir do artigo 209, § 3'. a parte final: "e com recurso para o
TrI.bunal Regional Federal".

Supr1mir do artigo 209, S 2'. a parte f1nal' "o recurso. que no ca

so couber, deverá ser interposto para o Tribunal Regional Federal =
competente" •

EMENDA lP18289·1
1: CONSTITUINTE N~LSON JOBut"

rr;~;"'~

fIT»i'~WJ

! i" - Os Tribun3I.s elaborarão propostas orçamentárias própr13s, '"

sendo-jhes repassadc , em ducdêcmcs , até o dia 10 de cada '"

mês, sob pena de intervenção federal (artigo 74. III). o nu
.erário correspondente à sua dotação.

~ no S 19 do art1go 196 a expressão "de craaes de respons,!
biI1dade" por "de intervenção federal (artigo 14. III)", f1cando a,!
sim redigido:

EMENDA lP18284·1
t!J CONSTITUINTE NELSON JOBIH·

1nCfI

r.r---------"""~"".~~=====-===~

da Le.i.,

Justificativa'

A 5imples rC5ponsabz.lização pessoal da autoridade ou do fun
cionário não resolve o prcb Iena dos atrasos e da resultante deh lO

ciência de prestação junsdicional. Torna-se necessâria nedada mus
radical e eficlente. qual seja a antervençãc federal.

Justificat1va:
Trata-se de duas 'redundâncaas , posto que a regra Jã es eâ

expressa no artigo 208. 1nC1SO IJ. segunda parte.

di superveniência de fato econõmico intransponível técn,!

co ou de infortúnio da empresa, SUJeito a comprovação Judiei _
alo

JustificatiVa

EMENDA lP18285-9
(!J CONSTITUINTE NEI 50N 1OATH"'~

r:r---------- nlu/.gar"_1e. __,

EMENDA lP1829D-5

p1 Scnjldnr J!lTl\Uy M!'IGl\LIfj'iEC;·

,••,o,.~.,,,q:.l;Âe

fC;~;~---:J

f!fli"i07J

Parece não haver dúvida de que a estabilidade plena pre

j ud Lca a produtividade e inibe novas contratações. A presente

emenda procura compatibilizar as neeessidades da polItica de

emprego do pe Ia , com a conveniência de se 1iflcultar dcmí.saôcs,

MantendO-se as disposições do FGTS, paralelamente às medida:s
ora propostas, procura_se atender aos interesses tanto da classe
dos empregados. quanto da classe empresarial, ambos eaeencue í.s .li
produção e ao clesenvolvimento nacional.

Acrescentar ao artigo 191 um inC1SQ V. ess m redigido:

IncI.s!) V propor ao Legz.slativo a edlção de normas em. matér1a pro
cessual.

Suprima-se no art. 29,~ o parãgrafo 19, renu

merando-se os demais.

JustI.ficativa:

A maté'na leglslatJ.va processual é' o mst.rumento de '"
trabalho quotidiano do Poder JudicI.áno. Os Tnbunais acumulam enor
me scaa de experaêncta nesse assunto, constatando. com frequêncl.a,';'
acdat rdades prccessuaas deíe1tuosas. f1gurantes na lei, a serem con
tornadas. Pede ruam sugerir aperfeiçoamentos quandp necessário. -

JUSTIFICAÇÃO

Entendemos que as limita:,ões levantadas no §19 cho

cam-se com a inspiração liberal que perpassa o "caput" do art!,

qc ,

e hora de remover entulhos discricionários, e eis

aí um que não deve sobreviver ã Constituinte.

EMENDA lP18294-8

(=J Senador ConstitUinte Jut:~: Magalhães

~ nu."""'IC>ci.

rr~;';~=

~;';Jm

Lê-se ao artiqo 440 a seguinte redação:

-Art. 12 - .,.
JII _ •••

Acrescente~se ao texto final da alInea "g" do
incJ.so UI do art. 12 do Projeto de Constituição, da Comissão de

SistematJ.Zação, a segointe redação'

g) serão gratuitos todos os atos necess!

rios ao exercício da cidadania, inclus.!,

ve os de natureza processual, os de

registro civil E OS PARA O ALISTAMENTO

ELEITORAL."

Art 440 - O Poder Executivo criará a Comissão de

Redivisâo Territorial do Pais, que contará obrigatoriamente com

Um reoreseneenee do Instituto Histórico e Geoqráfico F.lrasileiro,

oara , no orazo de 180 (cento e oitenta) dias da promulgação des

ta ('onstJ.tul.c-ão, encaminhar proposta de redivisão territorial do

País ao C"onqresso N'acional.

JU'i'l'IFICA('ÃO

1>. questão da redivisão territorial do Pais envolve

critérios muito comple~os de natureza nolí.t:tca, histórico-genét!

ca, técnico-econômica e qeoqr.ifica. Envolve, também, uma análise

mais aprofundada, sob todos estes pontos de vista, da experiência
costerior a 1937 da criacão de TERRI'i'ÓPIOS FEDERAIS. Em alguns

caso,;, como a transformacào do Amaná e Roraima em Fstados e,eve!!

tualMente,alqum caso reqional isolado, é Dossivel que Já se te

nha ilcu1'lulado !nforl'lacães suficientes para amadurecer um posici!2.

namento sereno e justo. Mas, decididaMente, não hã, ainda,

acervo de referencias técnicas indispensável ã consumação, pela

Constituinte, do processo de redivisão territorial' do Pals.

r';~~~:J

I (Ifl!';;'flV

EMENDA lP18291·3
iJSenador Const1 tuinte Jur;;;; MACALIIl'íE5

9 Al. ............ ~a.l"_da- ~Deslocar o artigo 189 para dep01s do art:tgo 22 ,
---C"1l,J<.--<.-'O ..
SUPáltl11r as palavras "para nomeação" na parte final do parágrafo unl;
C"l o art1go 189. ficando a norma aSS1m red1gI.da
Pdrâgrafo ún1CO: Receb:tda a indicação. o Trlbunal formará a 11sta ..=

tríplice. env12ndo-a ao Leg:tslatJ.vo. que escolhera
um dos 1ntegrantes.

Just~~·

A nomeação formal prevI.sta no ~proJeto seria ato
inútil, désc:aractet'J.zador da natureza ":let1va" do cargo Adema:ts. =
poderla transformar-se em rootl.VO de atn.to entre o Exe,?utl.vo e o Le-

g~~~~tt~d~, s~o~~on~O~~bi~~n~~~e~:~~d~:r~ ~;~V~~~~~~~ ~~~c~~~:~~ ~~r=
magistratura seJa prI.vatl.vo dos Tribuna1S z poder1a haver duv1da sobr

o orgão competentg S:~to~~~~~~~ ~a"~~~:~ç;~;a(~.s:~~~g~i~;'J ~;hf1.-
ca por se tratar "dos Tnbunal.s e Juízes dos Estados e do Distl'1.to ..
Pederal e Terr:t tôrl.os".

EMENDA lPI8286·7

tJ CONSTITUINTE NELSON JQBIM....

1MI

,;,- ruro'.... T1."'.~io. __,



Assembléia Nacional Constituinte • 1915

-JUSTIFICAC1l0

pr;;;':J
rrui"~J!7J

.~n.""'loow'n.l.,lul<.~".io ,

Emenda modI ficativa do item I do parágrafo 11 do artigo 272.

1 - incidirá sobre a entrada, no t~rrltório nacio

nal, de mercadoria importada do exterior, inclusive quando se tr.!

tar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento

.rmpcr tador , bem como sobre serviços prestados no exterior, quando

destinados a estabele::imento situado no Pais.

O dispositivo cuja at teraçãc está sendo proposta

regula o local da ocorrência do fato gerador do ICMS, matéria

que, nos demais tributos, é versada em lei complementar.

l!J Plenário

EMENDA lP18302-2
t' CONSTITUINTE JUTAIIY JONIOR

§ 10 _ O Defensor do Povo poderá ser sUbstltuido por outro, ti. qua.!.

quer tenoc, por deliberação da maioria absoluta do Senado Federal

e da Câmara F-ederal, medlante representação popular que a lei I reQ!!
lará

§ 211 _ Os Regimentos Internos dO Senado Federal e da Câmara Federal

dtspcrãc sobre o processo da elekçêo de que trata este artigo'l.

Dê-se ao art. 44 a seguinte redação:

m- ... TOIIuIT",COçi. ---,

"AIt 44 - O üetereor do Povo será eleito pelo Senado Fetletal e

pela Câmara Federal, em votações separadas, dentre crcaoãcs br,2

stãeíros natos, com ma;l.S de trinta e cinco anos e de reputação 111
baoa e terá mandato de dois anos, permitida a reeieiçâo por uma só
vez.

EMENDA lP18298-1

rrs;~dor JUTAHY MAUALHl\ES

~c:nador l.cnstituil1te JU'll\UY l1l\CõALIl1i'LS

EMENDA lP18295-6'

fIT7len5:rio

Nada temos em contrário ã criação de novos Estados,

a nartir do deseter-cramen to dos existentes, desde que tal procedl

menl:.o venha ao encontro das eaet racões por um n!vel mais alto de

desenvolvimento e tneeerecâo nacional das comunidades atingidas.

Mas os Estados ne-bros da Federacão não são recortes arbitrários
sobre o território. são exnressões sintéticas de uma cultura, de

um modo de vida e de tradicões de luta. Devem, pois, serem Cons

tituídos obedecendo, sempre, ã esta dinâmica de promocão do desen

volvimento econômico, consolidacão das instituições democrátlcas

e fortalecimento do crinc!nio federativo. Jamais como expressões

de ambi"ões Iocat raedaa, Há Que se atentar, mesmo nos paIses da

Eurona Ocidental, Que os enclaves "nacionalistas", com forte re

sistência aos ocveencs centrais, têm se constitu!do em grave pro
blema Dolitico e Militar.

Constituinte JUTAHYMAGALHÃES

[ITy;;';';'---:J

rr;y'~Jã1J

Na realidade, o momento temporal da hipótese de in
cidência ora proposto há de evitar evasão fiscal, com prove1t;

Indrscut.ívej às finanças públicas e, por 'lia de ccnseqüêncfa, ao
pr6prio interesse público.

JUSTIFICAcAo

Além oreec, vigora, há vários anos. com reais ben!

freios para o controle da cobrança do imposto, o critério de exi
-g1-10 por ocasião do desembaraço aduaneiro, quando são cobrados

os impostos da competência da União. A redação proposta, suprimi.!!.

do a expressão "em estabelecimento de contribuintes", permItirá

manter-se essa prática que tem proporcionado resultados altamente

positivos, sem -qualquer crejurac para os contribuintes.

CONSTITUINTE JU'lAHY MAGALHAES

A alteração proposta não muda o conteúdo do di,spo-

s í.t Ivo , definindo o campo de incidência do imposto e deixando à
lei complementar a matéria atinente ao aspecto espacial

suprima_se a expressão "Vice-Presidente, Vice-Governador e Vi

ce-Prefeito" em todos os artigo& onde estiverem. art. 69, § 19, art.
62, inciso I, art. 27 letras E. e S. e outros.

E: de se ponderar, as composições políticas levam à composição de

chapas nas quais os titulares e seus "vice" adotam posições ideológi_

cas , por vezes, discrepa.~tes, determinando, nos impedimentos fortuitos

do titular. total distorsão da vontade das urnas.

Para suprir essas vacâncias eventuais, a Constituição
Federal, as Constituições Estaduais e a Lei Orgãncia dos Hunic!pios.

respectivamente, adotarão as normas cebfveãs ,

Não é fácil a compatibilização da situação da mulher no lar,

com a situação do seu trabalho fora de casa, principalmente. durante
um horãrio integral. O maior preJuízo ocorre aos filhas, pela falta

de esaí.eeênct.e materna, tão importante na SUa formação. A fase de

emer-eneeçãc da criança, então, exige uma atenção sua toda especial ,

daí. a necessidade de sua presença mais efetiva em casa, naquela eta

pa. A nossa Legislação Trabalhista Já contempla a mulher que trabalha

fora e se encontra amamentando seu filho. Não há que se diferençar ,
portanto, os cuidadas de alimentação da filho legítimo para com a

filho adotivo, quando lã consta de dispositvo leqa,1, os mesmos direi

tos e deveres que se aplicam para ambos.

JUSTIFICAÇÃO

Inciso••• - garantia do direito, ã mãe adotiva que adota

criança em idade de amamentação, de licença de

até 90 dias após a sua adoção".

Inclua-se onde couber no art. 13 do Capitulo II do ProJeto

de Constituicão da cOl"issão de Sistematização:

"Arf:. 13 - ••••••••••••••••. _•••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICATIVA

PLENARIO

mente

Pretende-se alterar a redaç~o do dispositivo a fJ.m de que seja m8L!.

tida a autonomia das duas Casas do Congresso Nacional.

E.conveniente que a manifestação do senado e da Câmara se faça iso

ladamente de modo que o pensamento de cada lJlll destes órgllos possa ser detectado

de forma separada

A Ill'portãncia da fW'lção do DeFensor do povo recomenda tal procedi

EMENDA lP18299-9

r:r

EMENDA lP18296-4

~II - caeebeteccr , r-enecr e ronrer :clações
oue ros j-eIece , cuvtec o Senado r'eeeeaa ,

uê-se ao inciso '<li do artigc 15B do rrOJeto a seg1..inte redação:

eeeeaee C"onstituinte Jutahy I-laqalhães

I - •.••.•.••.•..••.

/\rt. ISO - •••••••••••••••

Dê-Se ao Inciso -:<1 do Jl,rtigo S4 a seguinte redação:

o Senado redaral é a ressca substanti·-a da federação.

nceên rcsrcrsabllidadcs tradicicnais sobre a fclftica exeerea , re
la apecveçêc !.lOS t.n,haixatlorcs ncneeecs rara rcrrescntar o paIs no

Exterior. C <linda, segundo a tradiç50 c o ecnacnso , o centro de r-o

dlHcaç50 das dccisccs da Unfiic c. Co", rnrticular. éc ccnqee-rso tia:

crcrut , C he-ra de trazer a C:l:rcriência de uma inst.1.:ulção vital do

4St.-:U.!O rar<J. o ic:',r1orlantc Cül'\t'C' das r(.laçãf:.~ ir.le.r:n.:..::icnais, a í.t.da

Lc jc ..c1J c cccníva cClltrnlizaç5'o no It.arl1ürclty .is rel.o.çõcs diplcrª

licil.:i cut.rc, l.u{Sc.s ecuecancs 550 r:cldç~cs cstáveis e durac.lcuras,

envctvcndc Jaçcs e rnecreases cr-ere as SI,.US respcce avcs povos. r s

te e.<.il:lc que não Ci'lucn suLmctidas a eeeas ra7.êcs <':e Lstado ou às

flutu.:lçõCS OI. SUilS rclaçê:cs, ::>crlpre inevitáveis nur -arndo C.:làa vez
mcncr c uc re pcvcedc üc intcrcso;cs contradiLórios. ;, raiar rrcscn

ça c..a ccnacc lia eonsccuç So tia política execme , pr~ 'ista no r'rojc

tc , CCt plela-sc com esta cmc.nua. c ecr-cnuc a 1e<Jilir ::.çiic toO Lstr.110

1Jr.:l:Jilciro l t.lilnLc c-r rMrc.circs intc:rh.,1ciLllüis l'ilr':.iculMrf'lcntc .0.

'Jc.ro1., (.\1..11\<.10 c, l.>ilIs se ucfrontil COI1 ';r<\'11,.5 prc.hlClr':'5 t, ....tcrnos t:crl

l
vcdca do contencioso da ~!viãa c.(tern<:t, a maior presença da scna

de na r,atéria preservará o i-xecucüvc e abrirá campos c caminhas
alternativas para a cUplonacia brasileira.

D~ cutro laca, a emenda ora apresentada inscreve de

forma es preasa na cexcc constitucional, por SUa relevância, a CO!!!

[letância 60 r-re stôenee da R~pública pora estabelecer e romper ze-
la)'ces com cutros palses. •

PLEN1'iRIO

XI - olaneJar e oromover o deaerwo Lva-rannc nacional

e a elininacão das disparidades eccnõrucsa e soci

ais entre as Pegiães do Pais, resoeitadas as suas

oecul1aridades, ouvidos as Estados e as órgãos

qiOnais interessadas.

JUSTIFICl\('ÃO

EMENDA N9

Dê-se ao caput do Art. 13, do Capitula 11"- Dos Dire.1.tos

Sociais - do Título 11 - Dos Direitas e Liberdades Fundamentais,

a seguinte redação:

"Art. 13 _ são asseg'urados aos empregadas urbanas e ru 

rais os seguintes direitos, alem de outros que visem a melhoria

de sua condição sociaL "

Dê-se a seguinte reãaeâc ao § 3t? do AJ;'t. 97.

"§ 3t? - Excetuado a de Fernando de Noronha. cada Território Fe
deral elegerá, pelo menos, quatro deputados."

Jtl5TIFlCAc1I.O

JUSTIFICATIVA

E:enenda tecnica. A palavra "trabalhadores" deve ser sub.!

titulda pela i1alavra "empregadas", pois somente estes e que tem

relação de emprego, que é típica e exclusiva dos empregadas. Os
profis~aonais l.iberais. os a.utônomos etc, que são também traba 

lhadores, não tem relação de emprego, ou vinculo empregatício.

A C'lueo;tão dos desequiJ.{brios reqionais depende da
vontade nolítica e da supra-reqionalidade da processo decisório.
Dessarte, somente através da União federal poder-se-á par cobro a

injusticas entrementes centenárias e impossíveis de ser superadas
autarquicamente em cada Reqlão.

PLENÁRIO

EMENDA

EMENDA lP18301-4
[:J-;;S;;-;-UINTE JUTAHY ~;LHÂES

,~.".A'.,o.W"s1.,I~I"."'"io--- ,
PLENARIO

rr;:~;~

rs;;"';;;;J

Nada impede que uma explosão demográfica súbita, como a garimpa
gem do ouro no lunapá, conduza a uma situação eleitoral que, indepen

dentemente do tempo de duraçáo, eleve a universo de eleitores. Este

será, inclUSive, um fator de amadurecunento pol!tico e econômica in

dlcador da necessidade de superação da tutela federal. Não hã porque,

havendo eleitores, limitar a represetnação da cidadania na cãmara dos
Deputados. O número de quatro deputados, metade do número ntinimo de

representantes por Estado, é, aqui, também mínimo, não máximo. Os TeE

ritórios Federais são partes da União, não tendo substância federati

va nem repressntação no Senado, mas devem ter plena representação na

Câmara das Deputados, segunda os critérios de proporcionalidade, asse

gurando-se-lhss como mInimo 50% do limite inferior de deputados do
Estado membro.

Retirar c inciso XX, do Art. 99, bem como a expressão:" •••

por proposta do Primeira Ministro, ••• ", da incisa VI da art. 108.

JUSTIfICAÇÃO

Propõe retirar o inciso XX do Art. 99 para eV.1tar que se

consagre na nova Constituição Federal o grave erro de se definir co

ma cOlllpetencia da União o disciPlinamento da capacidade de endiv1d;
menta dos Estados e Municípios. -

E:sse poder, que hOJe deveria ser da competência pr1vat1va

do Senado Federal, estã sendo de fato exercido pela união. E tem ,

par esse exato motivo, submetido os Estados e Municípios aos maio
res constrangimentos e dificuldades no maneJo de -suas finanç'as.

e , aliãs, por essa razão que propomos seJa também excluí

da a expressão" ••• par proposta da Primeiro Ministro" ••• do texto

do incisa VI, da Art. 108, pois foi JUstamente apoiada em igual ex

pressão qu~, em 1975, tOl'1ando par base o texto da constituição de

1967 instalou-se todo o aparato limitativo ao endividamento dos Es

tados e Munlcípios, pelo Governo federal, mediante decisões do Con
selho Monetário NacionaL

r.r TUToou".. 'e.çio

T tulo I ~i:I~na~~Da Emenda ã Consb-tulçào, da seção VIII, da capl-

Art. "A proposta de emenda ã Constituição será discutiva e v.E.

tada em Sessão do Congresso Nacional.. em dois turnos, com intervalo

rninimo de noventa dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em

ambas as votações, o voto favorável de dois terços de cada Casa.

JUSTIFICACJ\.O

No substitutivo, manteve-se a competênc~a dos Estados, por meia

das Assembléias Legislativas, para d.eflagrar o processa de alteração

ã Lei Ma1or, spb b argumento de que, unidades da "União indissolúvel"
devem ser ouvi.das quando se modificam as regras que estabelecem as ba
ses dessa União. Suprimiu-se, entretanto, a participação- dos Estados

na aprovação da emenda Nesse caso, para guardar coerência, o resulta

do da votação, no Congresso Nacional, deve ser colhida separadamente

parque, no senado, estâ a respresentação das Unidades da Federação. o
"quorum" colhido em conJunto, sem distinguir as duas Casas só se JUs_

tificaria se as Assembléias tiverem voz na aprovação (ratificaçãol da
proposta de emenda.

TU<oI,u""ICA;.'

Ao Art. 313 do Projeto da Constituição. com a nova
redação sugerida, oferecemos a seguinte Emenda Aditiva'

§ 2R - A Unli~o. os Estados, o Distr i to Federal e
os Municípios de maior porte executarão programas nabitacionais
integrados, que v1sem a:

I - impedir a retenção anti-social e a especulação
com bens imóveis urbanos i

Il - promover a regularização fundiária e a desa
propriação de áreas orba~Bs ociosas,

lI! - urbanizar terrenos urbanos e incorporá_los
aos programas habitacionais públicos i



1916 • Assembléia Nacional Constituinte

Um projeto de Constituição não pode ignorar os
jucreecs ditames de ordenação espacial e de í.xer ao livre jogo
de mercado - não tão livre, assim _ a regularização fundiária
urbana. Os planos e programas, geridos democraticamente, com

audiência e voto das ccmmíuades interessadas, estão na raiz
da operaclonal!zação do conceito de propriedade de interesse so
e í a í , -

IV - apoiar a iniciativa privada das comunidades
locais, a autocons truçãc e a construção associada, inclusive'
par Intermédio de cooperativas bab í t ac í.onaí.sj

V - incorporar novas áreas de fronteira urbana e
eixos de expansão ao estoque de terrenos para construção de ha_

bitações de caráter scc í.en i

VI - compatibilizar o acesso à moradia com as dt s-,
ponibilidades de oferta de serviços comunais à habitaçãoj

VII - estimular a pesquisa de materiais, custos de
serviços e soluções alternatIvas de ccns trucãcç- de modo a obter
maior economicidade dos empreendll'1entos habl tec.ícne í s ,

JUSTIFICAÇAQ

JUSTIFICAÇAO

Art. 313 -

§ 31" - Os planos de desenvolvimento urbano

os c6digos nuru.cdpeã e de edificações e obras se

rão obrigatórios para cidades com mais de

mil habitantes, participarão, de sua elaboração

e acompanhamento, representantes e le.i tos pela c~

nunrcace ,

Ao Art. 313 do Projeto da constituição, com a n.Q.

v a redação proposta oferecemos a seguinte EMENDA ADITIVA

JUSTIFICACÃO

O Brasil conta, hoje, com um total aprcx.tnado de

quatro mil mumcfp í os , Evidentemente, cria um prnb Lena à operaci.Q.

nalização de programas de desenvolvimento urbano Mesmo a ordena

ção especf ej que exige a antec1.paçãa das Munlc1pios à excensêc ter

ri tal' ia1 urbana

er=P;;ÕB~

f'Bi~B@J

oefece r limites à capacidade privada de ofender a coisa pública,

igualmente, deve impor-lhes penas por mau uso. e nunca recompen
sá-las na desapropriação, com acréscimos de valor não gerados

por ela.

Art 314-

§ llil _ A desapropriação dos terrenos urbanos, por

interesse social, e com o objetivo éní.cc da ordenação espacial.

será feita pelo valor reconhecido como certo, para pagamento do

tributo imobiliário urbano ou rural do último exercfc í.c e paga

com títulos especificas, com cláusula de indenização, resgatá
veis em dez prestações anuais.

Ao Art 314 do Projeto da Constituição, com a
redação proposta, oferecemos a seguinte Emenda Aditiva

f'J '?.L-<8IVA'RJ ;,"""'''.....'''"''......

EMENDA lP18309-0
tJ Constituinte JUTAHY JUNIOR
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EMENDA lP18306·5
tJ~tado JUTAHY JljNIOR

Ao Art. 312 do Projeto da Constituição, oferecemos a seguinte aENOA SUBSTITUTIVA'

Art 312 - Usucapião será concedido a qoen, não sendo proprietário
de outro im6veÍ urbano e rural, detiver posse de terreno privado e nele habitar,
há mais de três anos, de modo contínuo e incontestado, a justo título e boa fé.

§ 111 - O direito de usucapião urbano não será reconhecido ao mesmo
possuidor, por mais de umavez;

§ 211 - O imóvel adquirido através de usucapião urbano será gravado

comcláusula de inalienabilidade, ifl\)enhorabilidade e indivisibil1dade, por vi.,!!
te anos, e destinado, exclusivamente, à moradia do adquirente ou sua famfl1a.

JUSTIFlCACAO

Recaindo o imposto territorial sobre valor básico

que o pr6prio senhor do imóvel reconhece como certo e justo, ju.§..
to e certo é adotá-lo, na desapropriação.

Por outro lado, o titulo publico deve se:.- ..JnéQuív.Q.
co, não deter poder liberat6rio de outros déb í t cs.•.•.t:lscais e ate!,
-se aos cronogramas de desembolso, de modo a n6 comprometer os
quadros financeiros públicos.

Dentro de uma correta ordenação, deveria o Poder

Públlco:

a) identificar os eixos de expansão urbana e i,!!

ccrpcrez- novas áreas de fronteira urbana;

b) definir meios de compatibilizar a demanda de

habitação, circulação e lazer do citadino com

o estoque de terras urbanas mobilizáveis pa-

ra tanto;

O direito individual tem seus lil'lites nas intercorrências danosas
ao interesse do outro. Daí não se poder consagrar a retenção dos bens de intere.§.
se social, em nomede uns conceitos defasados de liberdade, iniciativa privada
ou mercado

Como guardião da ordem publica, o Estado deve estabelecer as li,!!
eles de procedimento dos cidadãos, de modoa conseguir a pluralidade na unidade,
e o progresso Individual, na igualdade de oportunidades

O direito de propriedade é, pois, tma servidão publica e, se não

se cccocrter assim, o agente social proprietário pode ser chamadoaos foros ins

titucionais para submeter-se à Ordem Econômica, ou seja, a enquadar-se no verd.,e.
deiro espírito comunitário A verdadeira legal1ade, fruto da Justiça Social

EMENDA lP18310-3
['J DEPUTADO JUTAHY JUNIOR

f:l .u....o/~o"'...oP~4'f/.-ll;:>

.."- TUTO/.lU.,,,'Uç.O ____,

Dê-se ao art 300 a seguinte redação'

Art. 300 - A ordem eccnêmí.ca , fundada na livre

iniciativa. na justiça social, na valorização do trabalho e voltada

c) estabelecer parâmetros de utilização dos im~

veis das comunidades, no interesse social

de posse e domínio 1...

Eis porque reduzimos por cidades de maior por

te - parâmetros de cem mil habitantes na área metropolitana - as ex.!.
gências de planejamento urbano.

A presença de representantes eleitos da comuni

dade virá permitir o constante acompanhamento e controle sccr et dos

Art. 360 - (suprimir)

parágrafo único - (suprimir)

JUSTIFICAC1\.O

tão de perto, à qual1dade-de-v,!investimentos que dí aem respeito,

da

E

EMENDA lP18313-8 - .., r .... .-
p Der;.utad.. ROBER'!!TC""~R~O!!,.LL!o!E~"!!28E~R,üG. -.....I ~MD3

para a empresa privada ou estatal, preferentemente nacional, tem por

fim assegurar a todos existência digna, observados os seguintes pri,!!

Ipaos ,

I - soberania nacional,

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor,

VI - defesa do meio ambiente;

VI! - redução das desigualdades regionais e sociais

fC;;;;;~~
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CONSTITUINTE JUTlUtt'JONIOR

Ao Art. 360 e seu parágrafo único do projeto de constituição apre
sentamôs EMENDA SUPRESSIVA.

PLENAAIo

EMENDA lP18307-3

tJ

___________ TuTo/~~n'rle~ç.o ____,

UCllutml('l Ct"n'1ti tuintc ,JllTl\.IlY auaron

I"-;;;;;~~

Q!i"~;g]

CONSTITUINTE JUTAHY JONIOR

}:rc:;-.;.:ra5::res. orga..'l=:eõos: ez; cec-s-ea r-e , c cz, :....f"::":E'E': ae ãaa,

ccr.carac F.í:.~:icCr õe pr-cve.s = ~~ ....:.:~ -
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paz-a a r-epr-eeemaçêc :uãic::.a1 ã'" c ...~ ~- t::-=-t~· t= "a:'~ r;.
Jl:::t!'~E:S, E. r-epreaer;taçào :01:::J CJ a: "1-=.,. r': 5.. ~~::"'!<. ";~ _: _!:ia I

a F::"o:flS;SJ.onaJ.s ccntc-e'teõoe J:~:c ~E'::'':O ou ~~:c :':'E-::"JtC'.

Peê.sral

~~oi::. er. Ti;l<:.c(;::: à ai:::.,lCE:.Q!=' Õ,"" F:-~zt!::;,~o dI"

co:.s.;ltcoTJ.E. J..:.ríõlca, ea especaaã a q ..~ ltlJ'lH'E:. e <:::.:~s:ê:('1
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"Art. 305 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ncxescance-ne o seguinte § 29 ao artigo 305 do ProJeto, renume~

rando seu at.ual parágrafo único:

:::":'".::':nC2':.6.aê.:. CO2=. rêleç:ã:: er z ;:=Z"-:~';:;.;.:e::-.=. ';;_':', ~.:.=--!..;

zer ue , ccr t ra..ez. C:. é:a:c.::'a;~:- ';» :::a:-... c ec-es , ::;::.:- F::-~:-;';-Z::'.f.

nea e llE :::::.==5.!:.. :;,an ::,;:-::-;=.::- a ':;'~H:!:. ~': E-.·Z : -; ":...._

:p;·ocurê::i::!'ee.
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PLENARIO

EMENDA lP18314-6
I"
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1\C1 Art. 314 do ProJeto de Ccnst:itu~,\ãlo0' COM a nova
redação prC'posta, ozeeecemcs a seguinte EHENDA ADITIVA:

Art. 314 -

§ 29 - 1\ dE'sapropriaçâo de edif;ca,\éíes urbanas se-

rã f~itã mediante rrévia indenização em dinheiro, a preço de

nu:~rcauo.

JUSTIFICAÇ~O

lli!ercnte da desapropriação por interesse social,
aquela por utilidade ou necessidade pública cem outro obJetiVO

e outro cbJeto.

O rito, portanto, deve ser diverso, evãeenac-se s

a> poss!vel dano ao proprJ.c.tárJ.o prJ.vaLlo;

b) incompatibilidade indesejada com as demandas h!
bitacionais e a ação ele governo.

f'J "enário

JUS'l'IFIC1\c!iO

EMENDA lP18311·1

~ TUTO/~u'T'r...çlo

A redação ora sugerida se propõe a ampliar os funda

mentos que devem nortear a ordem econômica, de modo a Incluir dentre

eles a preferência que deve merecer a empresa nacional, privada ou es
tatal -

I
Sem confl1tar com o texto contido no Projeto, \

a fórmula ora proposta parece-nos mais aprimorada, razão porque co,!!

fiamos no acolhimento da presente emenda.

seguInte

A desapropriação é o instrumento hábil de Que dispõe
o Poder Público para uma intervenção ordenadora do espaço urbano.

Terá somente o objetivo retificador. sem propósitos
de expropriat6rios e estatizantes. Publico, não anti-privatista e
que cinge a propriedade privada a sua vocação social.

Dentro desta ótica, a Sociedade não pode consagrar
o jus abutendi, em matéria possessória. Deve, ao contrário est,!!.

Art. 314 - o direito à propriedade privada de bens

urbanos está limitado à sua utilização conveniente para a Comun..!.

dade, podendo ser desapropriado por interesse social ou por n.ê.
cessidade ou utilidade pública

A participação dos órgãos e empresas estatais no custeio dos
planos de previdência supletiva (planos fechados) deco;rem de es

t udos atuariais exaustivos que concluiram por sua viabilidade.

Houve, até, tentativas de criação de planos que abortaram,

porque refugiam a parâmetros de confiabilidade_Mais importante que
recriá-los, dizem alguns, era garantir-lhes existência incontrast!
velo

Exemplos mais importantes são os da PREVI, do Banco do Brasil,

e da PETROBRÂS, ambos abarcando número imenso de beneficiários. ~
tre eles, muitos que Já usufruem a complementação do seguro social,
para o qual contribulram, em bases corretas de desembolso e prêmio.

O dispositivo contraditado tem o vicio áa leviandade, porquan

to não refeitos Os cálculos que permitiriam diminuir a atual parti
cipação das estatais, sem comprometer o rateio _ hoje, o Banco do

Brasil e seus funcionários contribuem numa razão 2: 1 •

Estabelecida a relação paritária, certamente a PREVI

"que!?raria" 1 na alternatiVa, elevar-se-ia o percentual dos empre9'~

dos, atingindo 25\ de corte nos salários, somente para a previdên
cia social total.

JUSTIFICATIVA

EMBNDA lP18308-1
tJ -Oeputado JUTAHY JUNIOR

['J ?.Le-IVAAQ""'-'''·..··,,··..•....



Assembléia Nacional Constituinte • 1917

o Art 112 e seu inciso I terão a seguinte redação:

"Art. 112 - Não perde o mandato o Deputado ou Senador.

I - investido na função de primeiro-Ministro, Minis

tro de Estado, Chefe de Missão Diplomática permanente, Governador
de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Ter

ritórios e Prefeitos das Capitais, ou eventualmente Prefeito, Pre

sidente de empresa pública ou sociedade de economia mista federais
e estaduai.s;"

PLENARIO

CONSTITUINTE JUTAH~ JONIOR
§ 19 .

.................. ., .
§ 21? - A União, os Estadas, o Distr~to Federal e os MunieI

pios devem oferecer os aervaços de transporte coletivo urbano como;

complemento necessário ao direito de moradia, explorando-o diretamen
te ou por concessão a empresas públicas 01,1 privadas."

JUSTIFICACAO

A presente emenda atende à manifestação maciça das bases do

PMOB, que coincidem com os anseios da maioria da população brasile,!
ea,

Terá somente o objetivo retificador. sem propósi-

tos expropriatórios e eseeeãaanees , Público, não anti-privatl!,

ta, e que cj.nqe a propriedade privada a sua vocação social.

Dentro desta ótica, a c;ociedade não pode consagrar'

o JUS abutendi, em matéria possessória. Deve, ao contrário estab~

lecer limites à capacidade privada de ofender a coisa .pública. I9U8!,
mente, deve imoor-lhes penas, por mau uso, e nunca recompensá-las f

na desapropriação, com acréscimos do valor não gerados por ela.

EMENDA lP18318·9
t' Constituinte .:uTPJiY JUNIOR

UL e Uoo' ~~'A'.'CO""dO"U'C'."dO

EMENDA lP18321-9
f'l E;;;';';~
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Ao Art. 313 do ProJeto do ProJeto da Constituição,

a nova redação proposta, oferecemos a seguinte EMENDA ADITIVA:

Art. 313 -

§ 19 - Os programas púb],icos privilegiarão o acesso ã ca

sa própria de interesse social; para operacãonã-ãos, O Poder públic~
manterá agência social de habitação com recursos cooperativos, fis

cais e das empresas.

CONSTtTUINTD JUTAHY JONIOn

EMENDA lP18315·4
PJ

.~I.blo'eo .... lol.ulç•• ,",lo
PLENARIO
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Ao Art. 314 do Projeto da Constituição a com a no

va redação proposta, oferecemos a seguinte EMENDA ADITIVA:

Art. 314

§ 411 - O direito de construir na árn urbana será

concedido ao titular do im6vel, na proporção compatível com o inte _

resse social.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICACAo

Justifica_se a inclusão de Presidente de empresa pública ou

sociedade de economia mista~ dentre os cargos no exerci

cio dos quais o Deputado e Senador não perdem o seu mandato, por
entender que a sua natureza jurídica tem a mesma projeção no âmbi

to do Estado-membro que a respectiva função no ãrnbito federal. -

JUSTIFICAÇÃO

Um proJeto de Constituição não pode ignorar os des!qnios

da Sociedade, no momento dado. E este momento é o momento do "discur
50 do pobre", do interesse social prevalecente sobre o direito de 

possuir de modo desenf:reado.

O instante é o da questão urbana; no Brasil, de ancha
magnitude.

Dentro da questão urbana, a habitação - compreendida como

um compõsito de moradia, emprego, lazer e boa qualidade de vida - é
um desafio, considerando que a explosão demográfica no PaLs, associa

da ao crescimento dantesco das cidades - 70i da população, nos aglo

merados urbanos -, longe de minimizar a questão , exige do polItico

urna visão percuciente e detida reflexão.

Da! porque exigimos um enfoque sistêmico para o problema

habitacional, vendo-o no universo dos produtos que 'se devem oferecer
ao citadino. A casa seria, no mâximo, o mlnimo destacado.

A fim de operacionalizarmos os conceitos, propomos a manutenção
de um fundo social de habitação. como instrumento que assegure a obr!.gação do Es

tado, no tocante à questão habitacional. Fazemos, tarrbém, um apelo à contribuição

das eroresas urbanas - que, no passado, construiram e mantiveram «víães operá

rias" e a quem interessa o trablhador higldo e bem dlsposto para a jornada labora

tiva - para um programa de relevância social e de interesse maior da CDm.Jnidade-

'lrnNDA lP18316·2
f? Constituinte JUTAHY JÚNIOR
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Ao Art 314 do Projeto da Constituição, com a
nova redação proposta, oferecemos a seguinte Emenda Aditiva:

"Art. 314 - •••

A desapropriação é o instrumento hábil de que di.§.

põe o poder Público para uma intervenção orcenadcra do espaço urbano

Terá somente o objetivo retificador, sem propósi

tos expropriat6rios e estatizantes Públ1co, não anti-prlvatlsta,que

cinge a propriedade privada a sua vocação social

Dentro desta 6tica, a sociedade não pode cansa _

grar o jus abutendl, em matária possess6ria. Deve, ao contrário, es

tabelecer limites à capacidade privada d_e ofender a coisa pablica.
Igualmente, deve impor-lhes penas, por mau uso, e nunca recompensá_

-Las na desapropriação, com acréscfncs de valor não gerados por era,

EMENDA lP18319·7
DE:!:Futado Constituinte .JUT1\IIY JUNIOR

r,r---------- .C.TO'~UITl'"'.çio, ____,

Lmenda 119

Dê-se ao Art. 97 8 seguinte redação

Art. 97 - A câmara Federal COMpõe-se de até quatro
centos c C'itenta e sete representantes do povo, eleitos, dentre

cit1i3uãos maiores de dezoito anos e no cxcrcfcrc dos direitos po

lIticos, pelo sistema proporcicnal, veto direto e secreto, em c~

da Estado, TcrritóriC' e no Distrito r'edceaã , na forma que a lei
cceabcacccr ,

.u.e'~un"",a.çlG --'

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENOADO: Artigo 383.

Dê-se ao artigo 363 a seguinte redaçllo:

"As empresas comerciais, industriaiS e agri
colas ccnccererãc para a manutenção do ensino fundamental através •
do salário-educação".

JUSTIFICATIVA:

A educação fundamental é dever do Estado. A
partlcipaçlio empresarial é forma de contribuição para que o Estado I

cumpra melhor esse dever, assegurando-lhe, pelo menos em parte, os
recursos necessários.

Não se Justifica. portanto dizer, como prett!n
de O texto que se visa substituir, que se trata de obrigaçe'ao das ee
presas. 

Por OUtTO lado, não se Justifica impor limite
de idade. O importante é facilitar o ensino fuhdamental a todos os
que dele necessitam.

A empresa não pode ser responsável pelo ensino
fundamental do empregado e seus filhos. pois isso criaria funções pa
raleIas estranhas a seus objetivos sociais e para os quais ela nllõ
tem especialização alguma. A tarefa da empresa é outra: tem de gerar
empregos, estimular a produtividade. Está a serviço do desenvolv.ime!!.
to econômico.

.~U..IO'•• "'" ..0'.UI<O., ..1o .,

tlU.1e'~"'t"~ -=-'
EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EME.\lDADO: Artigo 381. ancase lI.

§ SII - A lei definirá prazo e outras condi

ções ao proprietário do terreno, para dar-lhe

utilização socialmente adequada, sob pena de

desapl'op:riaçlío ou de ãncf êncãas de caráter trl

butário. "

JUSTIFICAÇAo

A desapropriação é o instrumento háb!l de
dispõe o Poder Público para uma intervenção crcenaccra do
urbano.

que

espaço

Pretendemos manter o sâ s téma proporcional que vem

Rendo ernrrcgi3do no nosso 1'ü.!s, com o melher dos resultados. Vale

réfcrir que a volta i10 sistena distrital constitui um verdadeiro

xcurcccccc C('iI tN10 1:\ cortt"jo de erros do ptl"'F;"dC', ccmo ti volta
ao clientC'li~mCl e eon a mo.Jeor concentro.çiio uo rC"der cconnmico. O

"listcr'8 rrC'rC'rcional, àlérn de mais, evita c esmecarnento das mino

rias partidiír1al> e ideológicas. -

Suprima-se do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO.

b irlciso Ir ~'lN 'lOl'\lIr'

JUSTIFICATIVA

A sua permanência no PROJETO DE CONSTITUIÇÃO. cria
dascrammaçêes , reserva de mercado e proteção do Estado às es cc
las ccnêess âcnaas , quando este deve ser dlSSOcl.ado de 1nst1.tu1
çõcs rell.g1.osas. sem anp Laa r- as cond1ções de acesso e a rnelhorlã
de qua La.dade , em todos os níveis de modo generalizado.

,.".------ TU.O'.UITI"C.çi. ~

EME'lDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO- Artlgo ;!65. lnC1SO II

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se a alínea "e". ao anc i sc 11. do
Art. 265. do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO:-

I - Art. 265
11 - Insti tUl.r Tributos sobre·

a) - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

b) - ••••••••• o, o ••• o ••• o o •• o ••••••••• o •••

c) - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

d) - o •••••••• 0.0 ••• o. o •••••••• o o •• o o •••• o

e) - o ato coopera t rvo , aSS1m ccns i de redc .!
quele prat.icado entre o associa.do e a cccperat.ava ou entre tOOP!

rativas associadas, na reallzação de se rv açcs , operações ou at.1v!
dades que ccnsec tuaa seu objeto sceaaã •

EMENDA lP18324-3
f" CONSTITU,.TE PAULO ROBERTO CUNHA

fi PLEN~RIO

JUSTIFICAÇll.O

"Art. 3~3 - O direito à propriedade privada e à

utilização do solo urbano estão submetidos às

exigências fundamentais da ordenação espacial e
do direi to à cidade, expressos em planos e pro
gramas municipais -

Ao art 3D do Projeto de Constituição _ Da O.!:
dem Econômica e Financeira, oferecemos a seguinte

o a.t"",/ ='13~MENDA SUBSTITUTIVA,
renumerando\--1l5O seguIntes'

o Estado é o gerente maior dos desígnios da sE.
ciedade e dps partidos Que ela adota, com vista à qualidade de

vida, às relações sociais entre os cidadãos e à oferta de bens
serviços Que interessem à coletividade.

= .u.e'~ul1",C~IO, __,

r=;~;~~

ffi!Zm

Art. 314

li 39 -' Em qualquer processo expropriatório de in

teresse público, será descontado do montante da indenização o valor

adicionado comprovadamente resultante de inv.estimentos governamen
tais Ou decorrentes de reordenação espacial.

Ao Art. 314 do projeto da Constituição, com a
redação proposta, oferecemos a seguinte EMENDA ADITIVA:

Terá somente o objetivo retificador, sem prop6
s i tcs expropriat6r!os e es tatLaentes , Público, não anti-privatista~

e que cinge a propriedade privada a sua vocação social

Dentro d_sta 6tica, a Sociedade não pode cansa
grar o Jus abutendi, em matéria posess6ria Deve, ao contrário, ei

tabef ecer limites à capacidade privada de ofender -a coisa pública.

Igualmente, deve impor-lhes penas, por mau uso, e nunca reccnpensé-,
las na desapropriação, com acréac íno de valor não gerados por ela.

EMENDA lP18317-1
(1JDeputado JUTAHY JONIOR

JUSTIFICACÃO

A desapropriação é o instrumento hábil de que dis
põe o Poder Público para uma intervenção ordenadora do espaço inte,E
no.

Embora reconhecido I proclamado e protegido pelo
Estado, o direito de propriedade não pode atropelar a ordem da
sociedade, a otimizaç1a:o da feMcidade geral. O principio liminar
da igualdade de oportunidades é a essência da democracia, social
por definição.

Os atos pT3ticados entre as cooperativas e
seus associados ou entre cooperativas asscca adas são dcncnnnades
atos cocper-a t rvcs , A sua amunâ.dade constando do texto ecnse i eu
eacnaã , apenas 1rã manter o que acontece atualmente. de modo que

as cooperativas não precasarâc repet i r , pe racdrcemente seus esfo!
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JUSTIFICACAO

r:r- 'Ufll/.Utl"IC&;x.. ---,

EMENDA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 95

Art.? _ A indenização devida aos nrocnetãrrcs de ilnÓveis ruraIs desapropri!
dos para fins de reforma agrária será paga em tItulos da divida agr!

ria, COOl clausula de exata correção ecretarãe, resgatáveis no prazo de vInte
anos, a partir do segunôO ano da sua eaãssãc

§ lI:!_ O valor das indenizações da terra e das benfeitorias serão determInadas

conforme estabelecer a lei.

§ 2Q _ As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas emdinheIro, exclui
da a cobertura florestal nativa.

§ 3Q _ A lei dIsporá sobre a utilização dos titulos da dívfda agrada, bem como
o vonee das emissões a fJgurar anualmente no Orçamentoda unIão.

Art."A9 - A rercma agraria será executada medIante Planos NacionaIs, de caráter
plurianual, qJe definirão as erees prioritárIas de reforma e que englE

barão e ,:ompatlb11!zarão ações de reestruturacãc fundIária e de apoio técnico e
financeiro aos beneficiários COOl as medidas de política agdcola, indispensáveis
à viabilização econônícc-rtnanceíra das novas unidades produtivas.

§ III _ A declaração de un imóvel como de interesse social para fins de reforma
agrí!ria deverá ser precedida de vistoria 'tOl'lllrobatória do descumprimento

da função social, assegurando-se a participação do proprietário ou de seu repI!:,
sentante nessa verIficação

§ 2Q - Com.micada a reaâízecão de vistoria, ficam suspensas, até final da nesna,

as despedidas, demissões ou despejos de pessoas que estejam residIndo,
trabalhando ou ocupandoo imóvel

§ 3Q - Declarado o imôvel de interesse social para fins de reforma agrária, a
l"-dão im!tlr_se_á automaticamente na posse. devendo os regIstros de i~

veis efetuar o registro correspondente.

§ 41'1 _ Comprovada judIcialmente o descabimento da desapropriação pela evidência
do C\.IT.Primento da função socíef, o juIz determInará o pagamento imediato

da indenização, em d.1nhe!ro, corrigido o valor desta à data do efetivo pagame,!!
to.

Art.~ - O im6ve1rural QJe não eutprir a fU1Ção social da propriedade, nos te!,
mosda lei 1 ficará sujeito à desapropriação, pela União, para fins de

reforma agrária.

§ Úlico _ O disposto neste artigo deIxará de ser aplicado a imóvel pertencente a
pessoa física que, ecraccs todos os irt.óveis rurais de sua propriedade,

não seja proprietária. en cada regIão, de área superIor a 500 ha, nas regiões
Norte e Centro-Oeste e a 100 ha, nas demais regiões elo país.

~.:~~"'~

ffiJ~~JEJ

E>EmA
OISPOSITIVO EJo9I)ADO: ARTIro 251

Aos integrantes das Forças Armadas, das Polícias Militares e dos Cor
pos de acmeíros devem ser dadas as mesmas garantias, independente da posição que
ocupa na escala hierárquIca.

seja dada ao Artigo 251 a seguinte redação:
MTICO 251 _ O oficIal ou praça das Forças Armadas, das Polícias Mili_

teres e dos Corpos-de Barbeiros MUitares dos Estados, Territórios e do Distrito'
F'ederal só perderá o posto ou graduação através de declaração de indignIdade ou '
de incompatibilidade per decisão de Tribunal de Carãter perman:.,s:-te, em tescc de '
paz. ou de TrIbunal especial emteme de guerra, na forma da lei.

.JJSTIFICAÇAO

A s~les leitura proporcIona a certeza de CJ.IC houve un equívoco, cer
tamente decorrente do aCÚClJJlo 00 trabalho cem que se deparou o nebre Relator t que
não observou a falha da comissão Temática.

A presente Emenda, além de clarificar o texto, dIstinguindo a Polícia·
MUltar e o Corpo de Bombeiros, conforme a destInação específIca de cada Instltu..!
çl!o, ainda inclui a destinação das Guardas MJnicipais, preenchendo una lacuna ve
rIficada no Projeto.

E>EmA
OISPOSITIVO EJe.DAOO: ARTIGO 248

tJ lo' fJ }:NtlRTO

r:r-- '~"..IIIIl/C~.. 'SlIo/I ... CU'"Ia ,

EMENDA lP18328·6
l!J PAU..O RA/.()S

ffi~~""~

flU!'ó'àJ87J .

çcs juntc a novos tl.tulares da Pasta da Fazenda ou recorrerem ao

JUdlCiiíl'l0 para demonstrar ti. ant r rbut.aba Ladade eêcmca de tais

atos. AssJ.m. quanto ao mpcsec de renda, se os atos cooper-a t rvcs
fos.sem t r-Ibutfive r s bastaria a cooperativa agropecuiíu3 aumentar'
a valor B ser pago ao produtor. evitando o retorno sobre o Qual
·poderia" incidir o imposto. Na de consumo, seria suficiente •
distribuir os bens por preço menor, suprimindo o retorno. Quanto
80 leM, a imunidade nãc diL'linuirá o ecntante a ser arrecadado'
pelo Estado. pois a Cooperativa ao vender a produção do assoceoc ,
pagará o valor integral do Imposto, inclusive o correspondente'
ao agrega0 pela eccperat.Iva.Nãc incidindo o teM sobre os atos •
cooperativos. a situação ficará como se acha atueãeaentevconror
ee disposto na lei Comple.etar nl'l 24, de 7 de janeiro del9757

seja dada ao Artigo 95 a seguinte redação.

ARTIGO 95 - Os postos e graduações. comas prerrogativas, direitos e
deveres a eles inerentes, são garantidos em toda a plenitude aos oficiais e pra

ças da ativa, da reserva e aos reformados das Forças Artl'adas. Polícias Mili~

res e Corpos de Bombeirosdos Estados. Territórios e do Distrito Federal. se;;
do-lhes privativos os titulos e uso dos respectivos uniformes, na forma da lei

Aos integrantes das Forças Armadas, das Polícias Militares e dos
Corpos de Bombeiros devem ser dadas as mesmas garantias, independente da posição
cp.Je ocupa na escala hierárquica.

A estrutura organizacional. apoiada na hierarquia e disciplina, será
fortalecida a partir elo momento emque todos estiverem a estabilidade assegura
00. -

A Emenda faz justiça às praças e estabelece o pr1.mada da igualdade
de todos perante a lei.

r:r ,~.. l ... /tQW,UIo/IIIICO"'UIa _,

EMENDA lP18325·1
}!J PAULO RAMOS

.~..l"""~... 'nI./IUII.O..' ..ÃII_------__,

Não há razão para se preservar U'l J"lÚ1Iero tão grande de ninistros nlli_

Art. -p. _A aquIsição ou arrendamento de imóvel rural por pessoa física. pessoa
jurídica braslleira de proJJrledade estrangeira ou jurídIca estrangeira,

será l1mitada emlei, não podendo exceder a 5,000 ha e dependendo, no caso de

pessoa juddlca. de prévia autorização do Congresso Nacional.

E>EmA
DISPOSITIVO ee.upoo:

Inclua-se onde couberj ~ ')t~r<~~:I:o~',;;..{ ,.

ARTIGO _ São anIstiados todos os cIdadãos braslleiros que se recusaram
à prestação do serviço militar can base emIlllleratlvos de consciência ou por metI
vaçãc religIosa

.:AJSTIFICAÇ1\O

A "neva ordemestabelecida na constituIção há de prceover a pacifica 

ção da família brasileira.
Não se pode manter privados dos direitos, inclusive dos direitos poli

ticos, brasileiros que, por l/lf1eratlvos justlfjcáveJs, não pretendem participar '

do aprendizado relativo a arte da guerra •
A criação de serviços civis alternativos ao serviço militar há de su 

prir una lacuna, dando ao jovem a oportunidade de servir à pátria ematividades I

tan'bém essencIais, não militares.

MTIGO246 - As Forças Armadas, subordInadas ao EWA, Estado Maior das
Forças Armadas, e constituídas pela MarInha, pelo Exército e pela Ileronáutlca ,
são instituiçõ"es nacionaIs, permanentes e regulares, organizadas na forma da lei,
COOl base na hIerarquIa e na disciplina, sob o comando suPremodo Presidente da '
RepÚblica.

500ienteno$ países subdesenvolvidos, submeticlús às ditaduras Milita _

res, é que a presença de ministérios militares se faz acentuada.
O ideal seria a crIação do MinIstério da Defesa, para que as nossas '

Forças Armadas fOS5etl'! valorizadas e devidamente posicionadas.
O eFll, Estado ualor das Forças Armadas, transrormando_se em mInisté_

rio únIco. ~globando as três forças, já sIgnificará algl,Jll avanço.

tares

.:AJSTIFlCAçJlO

t-
Art •.,s6 - Os beneficiários da reforma agraria receberão títulos de dcnírdn ou de

concessão de uso, indivIdual ou cooperativamente, de acordo co-r sua
vontade, expressa na forma que a lei dispuser, estabelecendo-se, pela prazo de
10 anos, cláusula de retrovenda, em benefício do órgão executor da reforma
Art. r-A alienação ou concessão, a qualquer tItulo, de terras P\1blicas a una

pessoa física ou jurIdica de direito privado, fica limitada 3.000 ha •

dependendode aprovação prévia do Congresso t-oacional toda alienação cu concessão

superior a 500 ha.

§ lI:! _ Excetuam~se desta regra, alienações ou concessões a cooperativas ele pro~

çl!\o origInárias do processo de reforma agrária.

§ 21'1 _ Emqualquer das hlpoteses anteriores. as alienações e concessões prec1s~

ser previstas e se corrpatibllizarem como Plano Nacional de ReformaAgr~

ria.

(lPlENARlO

EMENDA lP18333-2
tJ PALLO RAMOS

m- TUTO/<I\ltT'.a:a.;Io --.

FaevA )(;OlF'ICATlVA

DISPOSiTIVO E/oEtllA:xJ: ARTIGO 246

TlnO/oOlllTl'~------------'

SUbstitu.-,e,onde couber, M "",-I.j'>< ab.«..., jld»< =--<.J..--0.. <4, &
f7'~r; <:lo T:t.~ iJílT.

Art.~- O direito de propriec!a($e de iln6vel rural conc11ciona-se ao Cf..IIllrimento

da sua função social

.1l5TIFICAçAo
Do Projeto de Constituição em debate nessa Augusta Asserrbiéia Nacional •

constituInte, na parte QlJe se refere à InstitU1Ção da Policia Civil, acha-se pre 
ceItuado que "Cet'lsidera-se Autoridade Pol.1cial o Delegado de polícla l bacharel em'
DIreito, investido no cargo por concurso público e prova de títulos. 11

Data venla, preocupa-nos o entendimento exclusivista que possa ser dado'
à normapelo legIslador canumem prejuízo do Instituto de Ascensão à categoria fI..!!!
danaI de Delegado de policia, constante da legislação concernente ao QuadroPe~

nente da Polícia Civil. ascensão esta que deflul, aliás, da própria legJslaçfio es-

tatutária geral. lIif\ 1\ t
A ascensão à categoria funcional de Delegado de Policia constitui CDI1

quista do que a Classe PolicIal não pOde abrir mão, pois a ela se eleve. emdife
rentes períodos da História da Polícia Civil elo Estado do Rio de JaneIro, a pas
sagemde Integrantes de outras categorias policIais à de Delegado. representando
ponderável parcela de seus atuais integrantes. entre os quais se localizam poli

cIais de incontestáveis méritos e profisslonal1Sll"

.1ISTlFICAÇ1to

seja dada ao Artigo 248 a seguinte redação:
AATIGO 248 - A lei estabelecerá o servtço militar obrigatória e os ser

vfçoa civis de interesse nacional, alternativos ao servtçc llI1litar em teme de -;
paz.

PARAGRAF'o li'uCO - Em caso de guerra, todos são obrigados à prestação '
dos serviços requeridos para a defesa da pátria.

A referêrefa Constitucional deve ser gel'lérica, deixando à lei ordiná _
ria o tratamento mais detalhado da matérfa,

Nãose pooe especificar carodever das nossas Forças Armadas atribuir '
os serviços alternativos ao serviço militar, em face da djversifjcação e da retu,

reza de mntas atividades ~e não têm vinculação COO\ matéria militar, POdendo a _
carretar desvios e conflitos alininistrativos.

Por outro lado, não há razão para qualquer discriminação às ncnierea.

seja dada ao Artigo 255 a segu:lnte redação'
ARTlro 255 _ As F'olIcias Civis são instituições permanentes, organizadas

por lei, dirigidas por Delegado de polícia, destinadas, ressalvada a corcetêrcta ~

da Lhião, a proceder à apuração de !lícitos penais, à repressão crimInal e auxili
ar a função JurisdicIonal na aplicação do Direito Penal COIlUII.

§ 111 _ caberá às Instituições PoliciaIs CIvis exercer os poderes de Poli

cia Judiciária nos limites de suas cjrccnscríções, sob a autoridade dos Governado
res dos Estados, dos Territórios e do DIstrito Federal, de acordo comas respecti

vas peculiaridades;
§ 2Q -A PolIcia CIvil será de~ e as soes normas gerais relativas

à organização, funcionamento, rnsctortne, deveres e direitos serão reguladas atra
vés de Lei. de iniciativa dos Governos dos Estados, Territórios e Distrito FederaL

r.r TC.,./<I\lU"IC..... ~ ~

EMENDA lP18330·8
['JPAU-O "'""s

FE>EmA
DIS?OSITlVO EH3'VADO: ARTIGO 255

Jel)A J.OOIFICJ\T1VA E ADITIVA

DISPOSITIVO EJeDAOO: ARTIGO 254

O Cllput do Artigo 254 do Projeto conf~ KS Pol!cia~ HIl1tares can os

Corpos de Bootlelros. /1\ \'J \ ,../\

TlITO/••IIl'IC..... O ---,

na!

o Militar tem una função especifica, ni!:o convindo ser desviado para ou

tros ramos elo serviço público.
A defesa da pátria e a garantia dos Poderes Constitucionais, da lei e '

da ordem, devem ser a preocupação, a rrotlvaçãO, a ~ação e o orgulho do Militar,

enquanto no serviço ativo.
A presente Emenda sccressrve tem por fim coopatibilizar e adequar a at!

vidade do Militar com a destinação das Forças Armadas.contida no Artigo 252.

t preciso prestigiar a destinação Constitucional das Forças Armadas vi.!!,
culando os Militares às suas respectivas Forças. enquanto no serviço ativo, pre 
serveroc os quadros e os efetivos. quase senore insuficientes, ro-exercfcíc excl.!!

sivo da relevante e indispensável atividade fim.
O acesso ao servícc público somente é permitido por concurso.
No caso do MUitar passar a exercer cargo de confiança, o tratamento d~

ve ser igual ao dispensado ao servidor público civil.
Não podemos cOf"ltribuir para I) desgaste da imagem do militar ante a sUlJ.2.

sição de que estaria recebendo tratamento privilegiado.
Por outro lado. a matéria não precrsa ser abordada no texto Constituci2,

seja dada ao Artigo 254 a seguinte redação'
MTIGO254 _ As Policiais Militares e os Corpos de Borrteiros são insti

tuições permanentes e regulares1 organizadas combase na hierarqu1a e discJplina ,
sob a autoridade dos Governadores de Estado, dos Territórios e do Distrito Federal.
são forças auxiliares do Exército e reservas deste para fins de mobilização, coma.!!
dadas exclusivamente por ofielais do serviço ativo do ú1tiro posto da carreira, a

n!o ser quandomobilizadas.
§ 1ll _ As Polícias Milítares destinam-se à preservação da ordem pÚbll

ca e exercem o poder de polícIa de Manutenção da ordem pública, inclusIve nas rod.Q.
vias e ferrovias federais, desenvolvendo comexclusividade as atividades de po1J.c!

emento ostensivo.
§ 2Q _ Aos Corpos de Bootieiros cOllÇletem as ações de defesa civil, s~

rança contra incêndIos, busca e salvamento e perícIas de incêndIos
§ 31'1 _ Os Il'lJl"dc!pios poderão criar serviços voluntários de prevenção e

cOlriJate a incêndios sob a supervIsão e organização dos Corpos de 800beiros, na fo.!.

maqJe a lei estabelecer.
§ 41:! _ As Guardas ».Jniclpals destlnan-se à segurança e proteção dos '

próprios'públicos dos respectivos Munlc!pios, sob a supervisão e organização da p~

Ucla Milltar1 na forma que a leI estabelecer

SejíJll sl.Ydm1c1os os Parágrafos 11:!, 21:! e 31:! do Artigo 95.

3JSTIFICAcJ(O

DelJA SlPRESSIVA
DISPOSlT1VO aeDAOO. MUro 95

EMENDA lP18327-8
I!J PAU-O "'''lS

r.r nITO/.UlTlrlC'Ul10
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Suprima-se o paragrafo 3() do art1go 272

Emenda supressave do parágrafo 3 0 do art:t.go 2;2

r.r ----,_TU.Of~UIT",e.~lo ___,

Por último, as Forças Armadasdevem ser ecbretrcas ao Comando Supremo

do Presidente da República, tradIção quebrada pela Constltu1çáo do reçme auto
ritárIo.

A existência de lllJitos Ministros Militares envolve as Forças Armadas'

em qceetões políticas diversas da sua destinação, pela ação dos próprios Minls_

trps, distanciando-as da necessaria proflsslonallzação. tt. .

f'JPLENÁRIO

AsslJll, nada mais justo do que conteeotar os potfciaís-cívrs, deixando

à lei ordinária a elaboração de normas relativas a Ullplano de carreira que ccn.,

tribua para o aperfeiçoamento profissional e maior eficácia da instituição Poli
cial Civil

O policial-cinl precisa de un alto grau de especialização, o que so

mente é conseguido ~través de cursos internos, corrplementado pelo exercício da '

orofassãc, Que conjuga o ccobecmento teérrcc com a experiência pratica

Assim, como os cargos de direção são privativos de Delegados de Polí

cia, preenche a melhor conveniência para a segurança publica cuidar para que o a

cesso seja privativo a profis;ionais dos próprios quadros da instituição, mant.í.;

da a exigência para o acesso ser o policial-civil bacharel emDireito.

EMENDA lP18341·3
l!J DEPUTADO SIGMARINGA SE:IX~u~o~
r;r_---,- '.I....'.fe... ,.. lr;f.u.<e ......... -,

r;~;;":J

rs;;~~j;]

JUSTIPI CAÇÃO

o dâspcs ruavc facal:t.zado. como está redJ.gJ.do. abrange a po,!

s aba.j adade de transmissão, por herança, de mêveas para 're s adênc i.a
do conj uge ou dos herderrcs , sem pagamento do napcs tc

Na forma como a questão foJ. colocada, embora o cbj et.avc t e ,

nha sadc o de exctuarvse da tributação a ta-ensmssãc , po-r morte,

do Iinacc rmêvet pertencente ao conj uge sobrevrvenae , prmc rpatmen

te naqueles casos em que sua s i.tuacâc Eananceara níio lhe pemuta s,!!

portar o encargo da tributação, 'te rmmar-â por permea.r a transfe

r-êncae de verdedea.ras fortunas sem o pagamento do erubucc , uma vez

que o :hsPoSJ.tJ.VO não IJ.mJ.ta a quant:idade de J.llIóveJ.s a serem tran~
Eer-ados aos herdea.rcs ,

JustJ.f1.ca-se t pois, a, supressão propcs ta , tendo em vasta que

as legislações tece as poderão estabelecer a J.se~o na cransmrseãc
de um únaco imóvel r es Idencaa I para o ccnj uqe scarevaverrce

E>E><JA

DISPOSITIVO aE!'lJADO ARTIGO 27

seja dada à alínea F, do Inciso lI, do Artigo 27, a seguinte redação'
F - Os militares alistáveis serão agrg9ad05 pela autoridade superior ao

se candidatarem

Nesse caso, se eleitos, permanecerão agragados durante o exercício'
do tna'1dato, somente sendo promovidospelo critério de antiguidade.

3JSTlFICAÇ1tlJ

Nãoé justo encerrar a carreira do militar. em face do exercfcac de un
mandato que poderá não ser renovado.

O tratamento a ser dado ao militar há de ser o mesmo dispensado ao se.!
vidor civil

.pENDA lP18335-9 ,
tJ PAU.O RAMJS

=- ,~I"u'ofeçw'nletlu •• e"'".lo __,

=- unOf~ulTlf""'çlo ___,

aeoA tOJIFICATIVA

DISPOSITIVO EMEIIDADO: ARTIGO 247

ARTIGO 247 _ As Forças Armadas destinam-se a assegurar a independência

e a soberania do País, a integridade do seu território, os poderes constitucio _

nais e, por iniciativa expressa destes, nos casos estritos da lei, a ordem cons

titucional.

EMENDA lP18338-3
I:J PAULO RAl'DS

n .."lIIO/cc..' .. 1GfIUIC.""I"O--- __,

DE"'A
DIsPOSITIVO EteDAOO. ARTIGO 9S

seja dada ao Artigo 9S a seguinte redação e, por vIa de ccnsequêrcre

suprimido o Artigo 251.
ARTIGO 95 _ Os postos e graduações, com as prerrogativas, direitos e ~

veres a eles inerentes, são garantidos em toda a plenitude aqs oficiais e praças

da ativa, da reserva e aos reformados das Forças Armadas, Polícias Militares e '
Corpos de êomedros dos Estados, Territórios e do Distrito Federal, sendo-lhes '

privativos os títulos e uso dos respectivos uniformes, na forma da lei.
§ 1\2_ O oficial ou praça das Forças Armadas, das Polícias Mllltares e

dos Corpos de acmeírcs só perderá o posto ou graduação através da declaração de

indignidade ou de incOlq:latibilidade por decisão de Tribunal de caráter permanen

te, em tercc de paz ou de Tribunal esoectei em tempo de guerra.

:lJSTlFICAçJlO

Aos integrantes das Forças Armadas, das Polícias Militares e dos Cor

pos de BootJeiros devem ser dadas as mesmasgarantias, independente da posição '

que ocupa na escala hierárquica •
A estrutura organizacional, eporeoe na hierarquia e ersctcine, será'

fortalecida a partir do momento emque todos estiverem a estabilidade assegurada

A Emenda compatiblliza e reduz o texto com a supressão do Artigo 251,

fazendo justiça e estabelecendo o primado da igualdade de todos perante a lel.

EMENDA lP18342-1
f:J DEPUTADO SIC"ARINCA SEIXAS

"'_---,-- '.I"A""'/C... ",lo/luoe... ,.. lo

Emenda ao texto do projeto de ccns ta tuacâc aprovado pela

de sãs tenaeaaecêc (JUL/B7).

cry~;~"~

Q3j'~07J

comas sâo

.1JSTIFICA~ •
Retirar o inciso XX do Art. 99. bem como a expressão' "

por proposta do Primeiro ~lJ.nJ.stro,••• fl, do anca se VI do art. 108 •

Armadas

JUSTIFICAç1tO

fl!M~~"'~

rni"~;;ã7]

Fundamental ao S1.stema federat~vo, o princíp~o que veda aos
Estados. estabelecer diferença tributária entre bens e scrV1ços, de

Emenda subat.rtutava do parágrafo gl?, do artlgo 272 e aditiva ao me,!
mo artigo.

Dê-se a segumt;e redação ao.i go, do artJ.go 272, acrescentando-se

doIs parâgra'fos, com os ncs 10 e 11 e renuaerandc-se os demaa s ,

5 9° - As alíquotas rnternas , nas operações relativas ã ca r

culação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderjie

ser infer1.ores- às prevJ.stas para as operações 1.nterestaduais •

S 10 - Bm relação às operações e prestações que destlnem

bens e servlços a consum1.dor f1.nal locallzado em outro Estado ado

tar-se-á:

I - a alíquota lnterestadual, quando o dest~natárIo for co,!!
trJ.buJ.nte do imposto;

II - a alíquota interna. quando o destl.natáno não for con

tnbul.nte.

S 11 - Na h1.pótese do J.tem 1 do parágrafo antenor, caberá
ao Estado áa local1zação do dest1.natárl;o o J.mpost~ correspondente
ã dife;renca entre a. alíquota mterna e a interestadual

JUSTIFICAC!iO

Propõe-se retarar o ãnca.so XX do Art 99 para cvâ t ar- que se

consagre na nova ccns t rturcâc Federal o grave erro de se de Ea.m r

como ccnpe tênc i e da ümâc o dãscapjmanentc da capacidade de enda.,

vadenento dos Estados e Mum c Iprcs

.Esse poder, que hoj e deve rn a ser da compeeênc ra p ravet.rve do
Senado Federal. está sendo de fato exercadc pela Um âo E tem, por

esse exato no tavo , submet.adc os Estados e Mundc Ip aos aos mal ores

cons t r-ang mentos e da.Eacufdadea no maneje de suas "fJ.nanças.

:e, at râs , por essa razão que propomos sej a também excluída

a expressãc " •••po'! prcpcat.e do PrJ.meJ.l'o lohnJ.st.To" ••• do uextc do

anc i sc VI, do Art 10B, po i s Fo r Justamente apoiado em l.g1.l31 ex

pressão que, em 1 975, tomando por base o texto da Cons t a tuaciic de

1 967 ms t afcu-se todo o aparado Laru t a t rvo ao endrvrdamentc dos

Estados e MunlcípJ.os. pelo Governo Feôeral, aeôaant.e declsões do

Conselho Monetá~10 Nac rona I , •

Cona i de rundc tratar-se de compe têncaa pravat rva do Senado

Federal, não Faa scnt rdc preservar no texto do novo pro] eto de

cons ta rutcâc c rnccerênc ra de se res t rangrr as decJ.sões dos Senho

res Senadores 3 mrcaat Iva dos Pr-amearc s Nrmsurcs r e mua tc menus

contemplar em outro e r t ago do Proj e eo , onde se trata das atribuJ.

ções_ do Congresso vncaonat , portanto das duas Casas. padere"s que
são t rudrc rcnajmcnr e da conpe t.ênca a do Senado. :e mccerente ou,
no mfrunc , ext rnvagurrte ,

JUSTIFI CACÃO

EMENDA lP18343-0
tJ DEPUTADO SIGMARINGA SE:I:;;
=- rL ...LouOfeO"'..lo/...Co"'ulo ~.,

"' f .."/~UIT'.,c:Açl. __,

FÔB"'~

5V"~7ã!J

EtelIA SlPRESSIVA

DISPOSITIVO EteVAOO: ARTIGO 236

seja Sl..(Irimido o capitulo I. do título VI, qJe trata do Estado de Defe
sa (Artigo :236e seus parágrafos).

O Estado de Sítio, maIs abrangente do que o Estado de Defesa, prevê to

das as medIdas neste estabelecidas, acrescentando outras à disposição do Presid2]}

te da República, no caso da sua decretação.

Ao tratar do Estado de ;;Itio. o Artigo 238 diz: 110 Decreto de Estado de
sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias '

constitucionais cujo exercício ficará suspenso, após sua publicação, o Presidente

da RepÚblica deS'J.gnará o executor das medidas especIficas e as áreas abrangidas"

Conforme se viriflcs. tendo O Presidente da RePública, ao decretar E:sta

do de Sítio, poderes para selecionar, dentro do elenco disPÔnível, as medidas ne:
cessár:J.as para fazer face a qualquer comoção, inclusive CCXlI a graduação que jul _
gar convr!niente, ficp dispensável a figura cio Estado de Defesa.

A presente Emenda, além de não alterar em nada as garanitas constltuc!Q.

nals de Defesá. do E:stado e das instituições, ccxrpatlblliza e sirq:lllfica o text~ ,

em apreciação, além de ser llII8 contribuição para daI' la futura Constituiç~ a di _

mensão necessárIa.

A Alínea IIb". do Inciso YN, do Artigo 12. diz:
"b) A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário nenhuna

lesão de direito "
O Inciso rr, do Artigo 33, diz:
"lI _ nas transgressões disciplinares sem os pressupostos legais da a

puração ou punição. 11

Todos sabemos que o Poder Judiciário tem apreciado os pedidos de "Hab~

as CorPus" rerattvcs às prisões disciplinares, sendo, hoje, jurisprudência firma

da, não obstante a vedação legal.
Conforme se verifica, a supressão pretendida compatlblliza o texto, '

proporcionando a todos os cidadãos, COOl ou sem farda, a possibllidade de recorrer

ao judiciâri~, quando, de forma abusiva, ilegal ou arbitrária, entender ter havi

do a privaç1:l0 da sua liberdade individual, além de previnir futuros conflitos en

tre poderes.

seja suprimido o Artigo 249, que veda o direito de "Habeas Corpus" em '
relação a punições disciplinares.

.JJ5TIFICAçJiO

e.eDA SlFRESSIVA

DISPOSITIVO E:tellAOO ARTIGO 249

tJe ENll:8JO

tJ PLENÁRIO

~ 'uTe'~u.T'.'ÇAçia

r.r 'LI ..... "'/cc ..,•• lo/..."'.. '"I&/:I

r.r- ~ flUOf~UIt'.~, ___,

EMENDA lP18340-5
f'J PALtO RA>IJS

EMENDA lP18339·1
ClPAtJ Q RAt=fJS

~~õ;;·~

fFJô'âJã7JI:JPLENÁRIO

Seja suprimido o Artigo 250.QUediz.

ARTIGO 250 - Os militares, enquanto emserviço ativo, não poderão estar
filiados a Partidos Políticos.

EMENDA lP18336-7
I:J PAllO RAM:lS

PLE:NARID

Não se pode mais abrigar AO texto constitucional a possibilidade dos'

exoessos conhecidos, que têm a sua origem nos quartéis, conforme cororova a his

tória do Brasil

As Forças Armadas devem-se submeter aos poderes constitucionais e não

ter poderes para, a seu talante, preservá-los.

A iniciativa deve partir dos poderes constitucionais e não das Forças

A inversão é un atentado à democracia.
_ A manutenção da lei, nos países civilizados, não cabe às Forças Arma-

"'das, por tratar-se de grande atrofia e desvio.

Todas as categorias profissionais lutam por planos de carreira, de ~
do a funcionar comoestInulo à boa formação e ao bOOl des~o. o que determina
lJlIa maior eficácia às inst1tuiçõe~

A segurança públlca a cada dia exige Ull elevado grau de prof~ssionali

zação, haja 'listo o desenvolvimento rápido do crime organizado e os elevados in:
dices de criminalldade nos grandes centros.

seja dada ao Parágrafo Ú11codo Artigo 25? a seguinte redação:

PAAAGRAFO LNICO - A Lei especIal disporá sobre a carreira de Delegado
de Polícia, aberta aos Pollciais-Civis bacharéis em Direito.

.l.JSTIFICAçJl:O

EJe.IJA SlPRESSIVA

DISPOSITIVO EloEf'.IJAOO. ARTIGO 250

A Alínea "a", cio Inciso lI, do Artigo 27, ao estabelecer as condições'

para a elegibilidade, diz

lia) são condições de elegibilidade a nacionalidade, a cidadania, a ida

de, o alistamento, a filiac1:lo partidária e o domicílio eleitoral, na clreunscri :
çãc, por prato mínimo de seis meses"

A preservação do Artigo 250, cuja supressão é pretendida, corresccnoeré

a ilJ1lOssibilitar a candidatura de milltares, desde que no serviço ativo.

Independente de qualquer esforço para ocultar, todas as correntes de o

pinião existentes na sociedade são encontradas nas Forças Armadas, sendo inporta~

te naturalmente democrático que assIm seja, posto que não será a farda o meio pa
ra sufocar as convicções do cidadão que a veste -

A democracia que se pretende para o Brasil há de ser resultante do con

graçamento de todos os braslleiros, cemou sem farda, pela feliz ccovfvêocía de _

corrente das divergências de opiniões e de liberdade de expressão.

r.r------ ,u"u,efeou,Uioflu",.wlulo

r.r------tLI.AlUOfC.".. d.fIU....,..lo __,

FE>E><JA

DISPOSITIVO aevADO. ARTIGO 255
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qualquer natureza, em razão de sua prccedêncaa ou des t mc , deve va
gorar em sua pLena t.ude ~ -

'rcdevae , no que se refere ã aplicação das alíquotas do 10LS,

se eantadas as drspcsacêes do Prcj erc , em daver-sas operações lDte!

es eaduaas ocorrerão graves des aguakdades entre bens e servrccs era
undos do prôprto Estado e bens e servaccs adquin.dos fora dele:

Ta15 da Eer-enças l.mp11Carão em sensIveaa prejuIacs , tanto aos Esta

dos e MumcIp ros J como a fabn.cantes e fornecedores.

Propõem-se. as s rm, aI t eracâc no parágrafo sc , reservando-o

para regular a fl.xaçâo das alíquotas nas operações anternes , mant.!.

do o preceauc cc-ití.dc oragmatmente no Proj e to , mas regulando-se

em d01.5 parágrafos o problema da tributação das operações an te r es ,

taduais com mer cador ras e serV1Ç:OS des t madcs a consumidor f1nal.

de tal sorte que. no caso das operações entre ccntc-abumtes , seJa
nantada a carga t rabutâraa apl1cável às mt.ernes , at.rabumdc-se ao

Estado de des t anc a da fer-enca entre o amposto cobrado no Estado de

c ragen e o nornalmente cobráveI nas operações arrternas ,

Quanto às operações com consumadores f1na1s. não contr1bu1!!.

tes, aantêm-s e o crltérlo do Proj ero , de rruburar-ee excãus ivaneg

te no Estado de c ra gee , dadas as díf1.culdades de controle nas fro.!!.
t ea rns es t aôuaas ,

Essa proposição, a par de dar martrr eâac i ênc i a ao ICMS nas

'transações mrereseaduaas , atende a todos os Estados, conforme po

de ser observado na Carta de Canela. documento fruto das reflexões

de todos os secrecâracs de Fazenda e de Panancas dos Estados, do
Distr1.to Federal e dos TerrJ.tór10s.

EMENDA lP18344·8
PJ OE."TOOO sTGMARTNGA SEIXAS

m- Tnfef.....Tf,.."~lo ___,

Emenda Ada t.ava do Art. 336

De-se ao ar-t r go 336 a segumte reClaçâo:

§ 12 - .

VI _ prever casos de nanucencãc e de estorno de créd1to. r~

Lat rvanent e a expcr-eacêes , para out.ro Est.ado e para o sxt.erucr , de

servaccs e de aercadcraas

JUSTIFICACÃO

A amurn dade na exportação dos produtos andust rãaliz adcs ate!!.

de à preocupação bâs aca de se estimular as operações com produtos

que contenham mar or agregação de valores, com va s t.as a obter ma i or

volume de davisas ,

De outro lado, o conceatc de "produto andus t r r a I az ado" é e,!

t.remamente a~plo, t.em sadc fonte de abusos e. também. de 1ntermin!.

veis demandas judIcaai.s ,

Assim, a ressalva dos sema-eâebcradcs do texto cons tn tuci.c-.

Dal e remessa do assunto para le1 complementar posslbihta que a
amumdade a tuas categorias sej a fel. t.a com cautela e dascrimnacãc ,

de forma a evitar-se o benefIc r o a produtos de quase nenhuma ou

baãxfss ama elaboração com conseqUente prejufac para os Estados ex

pcr-tadcres ,

A r-er r r-ada do item V evita a poss ab.aLa dade de res.suraa.r

f1.gura da asencão de imposto est.adual meda an te Lea complenentar,

ccnt.rar-randc o d1SpOStO no 1tem III do art 266.

tncãua-ee a expressâc "estorno" no t.exto cons ta tucaonaã , de

forma a dar maror- flexib11idade pa-ra qu~ sej am def1nidas políticas
de estimulo às exportações. sem que essa política comprometa exce.!
sivament.e os erâracs es eaôuaas , exagandc-se o estorno no caso de

produtos CUJa conjuntura de mercado arrternacaonaI permita a inci

dêncaa percaat do ônus fl.Scal.

EMENDA lPl8347-2
I: OEPUTADD sIGMAR!"GA SEIXAS

[:J PLENlIRIO

m-----------'Ul0fl"."',co;I.

EMENDA lP18349-9
I: DEPUTADO sIGMARINGA SEIXAS

,.no/.ul1",u;Io------------,

Dê-se ao artJ.go 461 a s egu m te redação

Art. 461 - O Sc.s t ema Tnbutáno de que trata esta Const1tul,
cão entrará etn va go'r em lI? de Julho de 1 988, vagcrandc o at.ual

Sist.ema Tributário até 30 de junho de I 988.

§ 10 _ O daspcsec neste ar t rgc não se epf rca aos art~gos

262, 263. aos 1 tens 1. Ll , IV e V do artigo 264 e ao ar-r age 277 ,

que entrarão em vag or a par t i.t- da promulgação desta üons t i turcâc ,

§ 21? ~ Pacam uant rdcs os atuaa.s cra têracs de re teao de d1S

trr abu a ç âo dos fundos re reradcs no a r t a.gc 277, até a entrada em v.;.
gor da lei complementar a que se refere o artigo 280, i.ten lII.

S 3° - A partir da data de promulgação desta ccne rr nn crc ,

a ümâc , os Estados, o ürs rra tc Federal e os Hun1cíp10S eda t a rão

as Lea s necessâr ras ã ~pll.cação do Sa s t ema Tributáno Nacaonat ,

S 40 - As t eas eda t adas nos t.ermos do parágrafo anterr or até

30 de Junho de 1 988. entrarão em va go r- n~ daa 10 de Julho de 1988,

com efe atc medaa rc ,

.JUSTIFICACÃO

Por dec r s âo unâmmc dos secretãraos de Fazenda e de FJ.narr

cas dos Estados, do DJ.strito Peder-aj e dos Terntónos, reumdos

nos d r as 7 e 8 de agosto de 1 987, em Canela. no R10 Grande do Sul,

conforme consta na Carta de Canela. foi aprovada moção unâmme no

sentido de se an tec rpar- o prazo de vrgênc ra do novo Sas t ema T'rrbu-,

táT10 Nacaonaf , con t ado no Prcj e tc da cenas são de sas t eaa t rz acâo,

Por ident1f1car-me aneef remente com aquela prcpcsacâc e por

entender que "a penârna Emance i rn vavada pelos Estados extge que

os Fundos de Partncapacâc ent.rem mt eg raj e imed ra tanente em vagcr
com a promulgação da nova cons t i tuacãc e que a vigênCIa do novo Sis

t.ema Tributãno macae , no mâxarao , no d1à 19 de JUlho de 1 988", e;
tou propondo a presente Enenda , -

JUSTIFICACÃO

m- ~----'Ul'llf.U''''IC~;.O-_--_-----___,

m-- .rlfO/.JI1"'c.~b----------___,

~;:~;:J

eyi'~'Bjã7]

cr;~';"":J

b37"~;p]

Emenda modif1cat.1va do p. rág~afo. 3° ji~..art1go 270.

adl..t1va ao parágrafo 11 o ar~ supress1va

do parágrafo lD do artigo 272.

§ 39 _ O l.mposto de que t:rat:a o ~tem V não ~nc~d~rã sobre

as operações de créd1to a que se refere a letra "a" do 1tem I do

parãgrafo 11 do artJ.go 272.

Art 272 - ••••••••••••

Dê-se ao parágrafo 31? do art1go 270 a redação abav::o, acrescentan

do-se o segU1nte l.tem ao parâgrafo 11 do art1go 272 e e1J.m1nando~

-se, em conseqUência, o 1tem I do parágrafo 10 do art1go 272.

A emenda proposta V1sa apenãs a adequar redac10nalmente

d1Spos1ções cont1das nos preceltos emendados. sem alterar~lhes

conteúdo. S qye t.endo s1do prCV1sta, no 1 tem I do parágrafo la,
do art1go 272 a base de cálculo do ICM nas operações de crédlto dl

reto ao consum1dor, inova~se em matér1a const1tuc1onal. regulando:

-se a base de calculo ao l.nvés do obJet.o da tr1butação Propõem~H:,

assim. em subst1tuJ.ção ao c1tado item, o acrésc1f"1o de uma alínea
ao i t.em I, do S 11. do mesmo artlgo. que trata de ext.ensÕes do cam
po de 1ncidênc1a do alud1do 1Tnposto estaduaL -

Por uma questão redac10nal. no artlgo 270, que define a CO!!!

petência lmpOSl.tJ.va da Un1ão. ao exclu1.r-se a 1nc1dênc1a do 1npos-1
to sobre operações de créd1to nessas transações. faz-se referênc13
expressa ao d1sposJ.t.~vo do art1go 272, que prevê a 1nc1dência do
ICMS.

Art. 270 - •••••••••••

JUSTIFICACÃO

JUSTIFICACÃO

1uTO'.Jn"'~.;.o ___,
EMENDA ADITIVA DISPOSITIVO EMENDADO ART.190

Acrcsc-ente-se o termo REAL na redação da alínea C do 1nC1SO
I do at't. 190. que passa a ter a segu1nte redação

Art. 19D. 1, alínea f. "a 1rredut1b111dadc real de venc.!
mentos, sUJe1tos. entretanto. aos 1mpostos geraIS. 1nc:!uS1ve o de ren
da e os e>.traordlnárlos". -

"' ...u."".,..",...".,..,, -,
l-? PLENlIRIO

EMENDA lP18351-1 "''' ----,
l:J DErmADO SlGMARINGA :fIXAS

EMENDA lP18350·2
I:J DEFUTADO Augusto CaTvalho

Flcn restaurada a redação apresentada pelo AnteprOJeto apTe
vado pela Subconlssão do Poder Judl.cl.âll0 c M1n1stér10 Púb11.co, Já que
.1 t-la~lstnltura 1\nc10na1 dcve fIcar de todas as formas resguardada. da
erosão contínua dc seus venClmentos e proventos. 1

A at1vldade JUnsdlCI.Onal 1mpede qualquer outra formn de r!
muneração, de sortE" gue os VenC1I'1entos e proventos dos Hag1strados d.!:.
"cm ser rca1S, Isto c, devem represent.ar monetar1aMente valores que
dêem cond1.ções matcTwlS ã screnldade dos seus Julgamentos. e que n50

I
f ] qlH'M ã mercê das I'Ian1pul~\.õc~ uu~ fnJ.lCC:i pür .,·c:=c::: le"~'.!':'s '" ..1P.!,
to pelas autor1dsdes monctnr1as.

Flca lunda ressaltado que a redação proposta foHmcamlnhndll.
à Asscnblê1a Nac10nal Const1tulnte pela ASSOC1a.ção dos Hag1Strados nr.!!.\
s~leJ.los.

I:J PLENARIO

S 11 - .

• e.f1ncid1rá ~obre operações de crédlto, quando relat1vas a circula!;ão

de mercador1as e a prestações de serV1ços real1zadas para consuml,

dor f1nal.

er::,:;'=:J
rrvi;;'.fiil

o d~spos~tJ.vo cUJa alteração está sendo proposta regula o

local da ocorrênc1a do fato gerador do ICHS,matêr1a que, nos demais

tributos, é versada em IC1 complementar.

A alteração proposta não muda o cont.eúdo do d1spos1t.1vo, de

f1n1ndo o campo de 1nc1dênc13 do 1mposto e deJ.:X:ando à le1 comple~
menta r a matêna at~nente ao aspecto espacial.

Além disso, V1gora. há vános anos, com rea1S benefíc10s Pi!

ra o controle da cobranc;a do 1mpoSto. o cr1tér10 de eX1gí-lo por

ocas1ão do desembaraço aduane1ro. quando são cobrados os ~mpostos

da competénc1a da Un1iio. A redaçiio proposta. suprim1ndo a expre~

são "em estabclec1mcnto de contr1bulntCs'l, perml t1rá mant.er-se es

sa prât1ca que tem proporc10nado resultados altamente pOS1tl\·OS.
sem qua19uer preJuízo para os contr1buintes.

Emenda modif1cat1va do 1tem I do parágrafo 11 do artigo 272

A alte:ração proposta, alél'l de dar rnal.or s~stematização ao
l.mposto, vem ao encontro dos anselos dos Secretár10s de Fazenda e

F1nanças dos Estados. man1festado em Canela, no R10 Grande do Sul,

através do documento "Carta de Canela", no qual são evidenciados os

problemas que poderão advlr. se for mantJ.da a redação constante do
ProJeto.

JUSTIFICACÃO

o d1SpOS1t1VO alt.erado rompe uma trad1.l;ão histór1ca nas Cons

titu1cões Bras1le1ras. Tendo em vista as difJ.culdades f1nancelra;
viv1das pelos Estados bras1le1ros. ê insuport.ãvel a 11quldac;ão das

antecipações de rece~ta dentro do propr1o exercíC10 fJ.nanceiro.

Ressal te-se que no mês de dezembro as despesas sio a~ssoberbadas
com o.pagamento do déc1mo terce1ro salar10. Ass1m sendo, sUgere-se
a manutenção da trad~ção h:15tórJ.ca ~ pre\l:endo-se a l1quldação das
ant.ecipações de receJ.ta no prll1le1rO mês do exercíc10 subseqUente.

"Art. 288 - ••••••••••
S 10 _ •••• ~ ••••••••••

I - Aut.or1zação de operações de crêd1to por antec1pação da

Rece1ta que não poderão exceder a quarta p~rte da Rec.ei t.a tot.al e.!

tJ.mada para o exercíc10 f~nance1ro e que deve-ráo ser l1qu1dadas no

primnro mês do exercício segu1nte".

JUSTIFICACÃO

1 - inc1dirá sobre a entrada. no terr1tóT10 nac10nal, de

mercadoria 1mportada do exter10r. lncluS1ve quando se t.ratar de bem

destinado a consumo ou at1vo fixo do estabelec11llento lmportador,

bem como sobre serv_c;os prestados no exter1or, quando dest1nados a

estabelec1rnento s1tuado no País

Dê-se nova. redação ao item 1 do f H' do Art 2BB.

Artigo Emendado 288, S 19, 1 do Projeto de Conshtulção

r,r---------_Uxtollu""'c.;Io

"' .l.t....."'IC~N',..o/luaC.N'U... -,

EMENDA lP18348·1

('J OEeflTAOO "GM'RTNGA SEIXAS

fl};'~~'''=:J

tJ0;'irtiJ

v~~~'~

f'h""~~L;J

Acrescente_se, onde couber, no artigo 275 e na letra "a" do

iteln I do art1go 277 a expressão "e os Terr1.tôr1os".

Emenda adit1va aos artigos 275 e ã'letra "a" do ~tem I do art1go

m...
:1."\'1'

JUSTI FI CACllO

Os Terntônos tem no Fundo de Partl.cJ.paçâo dos Es~aàos sua

pr1nclpal font.e de receita. conforme ressalta. COI'I I'IU1ta propr1ed!.
de, a Carta de Canela. documento elaborado pelos Secretário de Fa
zenda e de F1nanças dos Estados, do Dist.r~to Federal e dos Terr1t§:

rios, reun1dos na c1dade de Canela, no R10 Grande do Sul, nos d1as

7 e 8 de agosto.

Como se trat.a de um assunto que J.nteressa especlf1canente

aos Est.ados. ao Distr1to Federal e aos Terr1tórlos. p01S d1z res

pelta ao rate10 do fundo const1tuído com o produto da rec.e1ta de

tributos federais, havendo consenso, entre as ~refer1das un1dades

federat1vas. quanto ao crltéT10 a ser adptado, nada ma1S justo do

que atendê-las, alterando-se os d1spos1hvos Const1tuc10na1S res

pec:tJ.vos

o setor educac10nal é reconhecidament.e um dos que ma1S ab

sorvem recUrsos dos Governos Estadua1s e Mun1cJ.pa1s. Cons1derando

a pr10r1dade dos gastos em educaçâo, sugerimos que seJa mantida a
cont:Tl.bul.çào soc:zal ho']e l.nc:zâente sobre as folhas de salârJ.o e
dest1nadas ao setor educação, cUJa represent.at~v~dade chega a at1!!.

gir em médla, cêrca de 2\ das rece1 tas estadua1s.

A emenda proposta. além de preservar 1mportante fonte de f:!.

nanC:1.amento do setor púb11co. compat1b1liza o art.1go 336 com o ar.
t.J.go 383, no qual está prevJ.sta a contrl.buição do saláTl.o~eilucação~

Art. 272 - ••••••••••••

S II - ..
11 _ ••••••••••••••••••

a) sobre operações que destlnem ao exterl0)" produtos lndus
t.rial1zados, exc1USlve os sem~_e1aborados deflnidos em leJ. comple

mentari

Art.. 336 ~ A folha de saj âr-i.oa é base excãusava da Segur1d!.

de Social e sobre ef a não poderá anc ad a r- qualquer outro t raburo ou

contribu1ção. excetuando-se as relat1vas ao salãno-educação

EMENDA .;1;. \J.,il-i
- ~~

Emenda mod1flcah a da letra "ali do 1tem II do S lI/do item VI do

parágrafo 12 f.l."'S~U"'P"'T:"S",;,o;'va do Hem V" âo § 12, todos -do artJ.go 272.

Dê-se ã letra lia" do 1tem II do S 11 e ao 1tem VI do S 12 do art!

go 272 a seguJ.nte redação. suprim1ndo-se em conseqUênc1a.
V do 1. 12 do mesmo art1go.

"' .l.U•• ,./C....'.M."".....o1o -,

EMENDA lP18346-4
f'l mur""SIlUlUJil\"""AS

(lFLENÃRIO

EMENDA lP18345-G
f:J sIGMARINGA SEIXAS

'i



Assembléia Nacional Constituinte • 192~

PLENARIO

AUGUSTO CARVALHO

JUSTIfICACÃO

Faca restaurada a redação dada p;IO Relatos do Anreprcj c tc da
Subconu csão do Poder .Iuda cajirac e do M1n'J..sténo PÚb1J.co, que en f r-cn
tou com grande propraedade o tema em dascussâo , -

De h5 murtc o povo br-as i Lea ro as s r s t;e pess avamcnte ao cnrr
quccamcnt.o desmed i do de certos CIdadãos pr rva Legaadcs pelos detento
rcs dq pcder , que anrucaadcs por serva CO'> prp<;tnnn<; "OS eesecs , ~~-;:;

plesmente exercem prrvadeeente servaçcs .essenc í aas do I:stado t.a rs co
mo rug i s t.r-os CIV1S. de 1móvc1s, de notas etc. -

Temos na vade pública bras a Ie r r-a centenas de casos de bencfr
"ca anent;o pesscar por servrccs prestados ao chefe polí.tl.co. onde tais
belleflc1~rl0s nunca prestaram um Iim co s,:rvlço ao povo br as a Lea r-c ,p~
lo ccn trar rc , em muat os casos suas pcs rcccs pes soaa s e pcf ã t rcas Soem
pre íoram de encontro COl'! as Icgít1mas aspea.racôes populares. -

Temos vcr-dade a r-os feudos mstaãedos no Poder Judr ci âr ro rondc
os cal tór10s passam de pa i s para EaIhos , como se fossem ncrcador i as t

expostos em mercado parcacuat.r , tudo 1SS0 em confronto com a r en l rda
de nacrona I que espcIha j us t ..mente o ccnt rjir-ao , que os sc rvacos cs~"n
C~"J.S pnss cm às mJos do Es t ado , -

N10 se j us t r f r c a que o brus i tc rrc para nascer ou morrer te
nlm que pa gnr pm a o dcnc do cai têrro , par-a regrst rur a ccnpr a de
seu 1móvel adqua r-adc ao BNII pague ao dono do cartóI;lo, que por seren
homens lir;ado!l ao poder coercmp i.do conseguem aprcvacãc pelos Tnbu
nus de cus tus que sonpre oner-am cnda vez maas a bolsa do trabd]hD"
dor. -EMENDA ADITIVA 13

OISPOSITIVO EMENDADO: Il,rt ..,.h(

Incluir no Art, jJçô o inciso xxxg; nestes termos:

JUSTIFICIl,ÇJ\O

Já sobre o aposentado pesa o ôn1Js de ter participado do
processo produtivo, direta ou indiretamente, por 30 encs , A

Previdência oficial dispensa-os do pagamento das contribuições d~

vidas até a aposentadoria. Não há porque sigam pagando Imposto
cc l:Ier:rl::., p::i;"clpalmcntc os dê manat es ·sãláriüs. IãZ.~O PQIqu~ t:~"='

tamos sugerindo a isenção desse IR até o limite de 20 (vinte)
lá:I:ios m1nimos.

EMENDA lP18356-1
~

~

EMENOA MODIFICATIVA 4W
DISPOSITIVO EMENDADO, ART '42"t'

Essas proposições decorrem de exauat.avc estudo Tealnado p~

los secretâraes de Fazenda e de Pmancas dos Estados, do üa s t rc to
Federal e dos Terr" tôrios consubseancaaôo na Carta de Canela a lIl:lm

envaada,

Acrescente-se a palavra "Públlcas·'.4à.oexpressão "instituições espe-..I
craí raeoee», se desloque o artigo...ét2T' do Capo VII para o cap,II~
cando assim redigido o artigo: _
ftArt,.li#t- Será estimulada para os menores da faixa de dez a quato!.
ze anos a preparação pur-a o tTabalho. em instituições públicas es _
pec!alizadas, onde lhes serão assegurados a al1mentação e os cuida
dos com a saúde. ti

JUSTlflCAÇAo

A preparação para o t rebamc a menores de 14 anos se
deve dar no contexto escolar, pois nessa i~ade a criança tem direi
to e obrigaçDo de estar na escola, ademais do direito a viver, sua

rnrãncra, num clima de l1berdade,criatividade, e auto-expressão. I,!l

gressar precocemente no mundo do trabalho é a condenação à rotina, à
mecanização, ao bloqueio do desenvolvimento da potencialidade cria
dora da cri-ança.

Prppüe-ae que o a:z:t1go seja'toesnocaoo para o Cap.III _

da Educação, do Titulo IX,pretendendo, com isto, situá_lo no conte~

to da escola, onde a prepereçãc para o trabal/'lO serla feita com pr.f!.

prfedede , contrariamente ao que poderá ocorrer, se for real1zada em
outro tipo de instltuiçlao interessada no serviço - mão-de-obra ba
rata- do menor. Mesmo que a escola faça convênio com instltulç~o '
não escolar àque2a compete a responsabilidade pela preparação ao
trabalho.

Obser-se, ai[lda, que a Comissão da Ordem Social (Art. 2Sl,XII
do Anteprojeto) fixou em 14 anos a idade limite para o menor ingres-
sar no mercado de trabalho. '

"xxxtJ.- não incidência da prescrição no curso do contrato de tr,!
balho e até dois anos de sua cessação."

JUSTIFICACAO

A Consolidação das Leis do Trbbalflo (CLT) fixa em dois anos

a prescrição do direi to do trabalhadore<t Assim., passado esse peri
ccc , fica o empregado impedido de reclamar na Justiça do Trabalho co,!l
tra o empregador.

Que ocorre na prática? êue a imensa maror í a das reclamações
deixam deixam de ser formuladas, simplesmente porque o trabalhador
teme que sua ida à Justiça, em busca de le~!tlmo direito, acabe por
levá"lo10 à demissão, dado o poder absoluto que o pat rão detém nesse
particular.

No mais das vezes, o trabalhador::-aguarda a aposentadoria, mas,
no caso, somente tem direito a reclamar contra lesão do direito ocor
rida nos dois anos que antecederam sua jubilação.

A proposta que' ora apresentamos tem a vantagem de melhor equ~
cionar a questão, eis que o direito de reclamar permanece, sem pres
crição, enquanto durar o contrato de tra'balho.

EMENDA MODIF'ICATIVA~DISPOSITIVO EMENDADO ART .455

Dê-se ao art. 455 do Proj et;c de ccns t i turcâc a seguante redg
ção

Art. 455: 11 As serventaas do foro j udac aa I e extraJ~dlcial ,
ccnpreendí.dcs os cartjir-ao s e oficJ.os ccr-respcndentcs ..a JU1Z0S ou f.Q.
TOS e seus servaçcs aux'J..liares Co enexcs , t-eg i s t'ros pübt i.ccs , taba
Laona t os , nc t.iracs e protestos f i cam nf r c LaLs zadc s , da spondccs TrI
buneas competentes, no prazo de seas meses, sobre a i.rrte gruçno das
mesmas na sua cat.rutwra e dos a'tue a s t1t.ulares, servgntuaraos c d=.
maas servadorcs em quadro de pessoal do_ Poder .rudacaãrro ,

Parágrafo iinaco- Aos a tua i s tn tu I arcs das scrvcnt i.e s era of.!,
Cl11a7.adas é assegurado. - ..

I - o ressarc mcntc pelos coíres publ'J..cos_por suas lnstal.:!
çêcs , benfcatcr ras , equrpanentos c nater i aa.s prop r acs e neccs sg
'r i os ã contanuadede dos servaccs ,

Il _ a opção. no pra ac de sessenta daas a contar da promulgl!
ção desta, entre:

s) a?'Js'=!'tadQ'!::!.~ eco ....eecr-entos l.n"~~r;;>"ls ..n,l.."v.=.
lentes ao ma~s alto car~o de dln.gente superl0r de serventlncf1clal,

b) permanênc'J..a no serVlço púbhco sob o novo reg.!,
mo de servellt1.as. em caTgo equ'J..valente

JUSTIFICACÃO

JUSTIFICATIVA

..".. TUfo/ .....'''oc •• iio

PlErHIRIO
"'01...'.....,1.',.....'..1.,---_---

......""cg~,..hJ....'n>o,....., __,

A Pre, idênc:h. Privada) e pratlcada hã virios anos em virtude de rcconh!
dGa Gefic'\ench dos IH:fleflc'\os Ga PreviGénch Of1c1l1 e para at.etlller a

- essa situação há" tntldades Fechadas de PreVIdência Privadam tambt'N Cha
madas de Funda:ções, necessãrHlI~ente, seM fins lt1crat1vos, obedecendo ,
na aplicação de suas diSjlonib,lidades financelras, a regras rigidas fi
xadas pelo Conselho Honetirio Nacional

Atualmente ex1stetl no Brasil 180 Entidades Fechóldas de Previdencil1 prl.!
vada. mantidas POI' cerc", de 7S0 empresas, incorporando um contigellte dei
cerca de 7 milhões de trabalhadores e seus depcndentes Reerldo conti-I
gente. pelas suas características soclll1s, constitui segmento de~:aca~ol

da sociedade brasileIra Cjue lnegavelm(!nte contrlbul para a forr;at;;l(l da J

oplnlãoPüblica naclonal

Tais Entidades têm por objeto instltulr planos prlvados de conCes$io de;
Pecüllo ou de !lendas, de Seneflclos Complementares 0\1 Assemelhados ao:>!
dl> PreVldênc1a 50C1al, mediante contribuição das emp:eS/lS i~stituid(>r;:s:

e dos respectivos empregados, esses em lllenor proporr;ao Que aQUelM J

Sera hmentivel que um preceito constitucional invhbl1iusse os atualS
planos de bcnef\eios oferecidos por essas E:ntidades ã e1ass.e trabalhadora
Por outro hllo nio nos ê sequer posslvel admitir que nossos constituilltu
legitimaMente eleitos pelo voto do povo brasileiro, sobretudo dos trabalhE.
dores. deseJem prfvâ-los dessa conquista

Embora entre as patrocinadoras dessas EntIdades Fechadas de Previdi:nda pr.!j
vada, encontrem-se multas empres#s estatais, as aplicações dos recur$OS pro
venientes das contribuições dos elIlpregados e dessu empresas são orienta _
das basinmente PUIl. o setor privado ou para fundos de interesse direto do
governo

Irnpõe-sepofs, por absoluta incompatibilidade, a supressão do art 360 e I
seu Parágrafo [lnico, do ProJeto dQ tonstltuição. apresentado pc1a tOl'lissâo

~c Shtelilathaçâ'u. 4ue ri .... 1 tlllll~ "'ti l'"rllClpaçio dos órgios e empresas e!1
tata!s no clIsteio dos planos de previdência das Entidades Fechadas e b es

~te,nde ã Previdê"nc1a Ptlrhlllent~r

, EMENOA SUPRESSIVA

I

l

EMENOA AOIUVIl, 3s S"

DISPOSITIVO EMENDADO: ART.~

EMENDA lP18361.8_ ....., ..
~ mlG!!5TD CeRynrHo

OflClahzac1as as serv'C11tlas JudJc1a1s e e>.traJudlCJ.als, re<;ta í1."<<l1 nor
mas para orcssarClJl\Cilto dos atuaJ.s tItulares vltalíclos c ~redltãnos dos car
tónos, pelas lntalaçôos e aparelhos c)t'J..stcntes na Teparn1;<I0, d~ f01'l!a a poss,!
bJl1tar que o Jlo:1cr PGbhco cont1nue C' nperfcJ.ç~ os '>eTV1ços l1to cntao prest,2.
dos p..rtJ.cularll1ente, facuJtando ao alli1go doilatano das se~nt101s n apo!>cl1tad,2
nn ou o nO\lO rqpre do t.T:lbnllm, SUbrr.otldo a c~tnta vlg'J..lanc1a pelos inb1i
na's de Just1ça _

F1c;l rcst....urada a r"dação do Re}cltor do lIntcpro)eto da Subcomlssao <lo P.Q.
der Jud1orno e 00 M.1mstêno Púbhco

pr-;;~"~

fiJí37~ãillJ

AUGUSTO CARVALHO

PLEN~RIO

EI~ENOA MODIF!CATIVA 1.3
D;rSPOSITIVO EMENDADO:.tRT. X
O inciso I dO Art. J4 passa a te! a seguinte redação:

ção:

Esté. n3~ reivindicações de todos os trabalhadores brasile..!
ros a estabilidade no emprego. com o que se pretende impedir a

elevada taxa de rotatividade de mão-de-obra praticada pelo empr.!

sariado no seu conjunto Essa rotatividade, não há como negar,
está na base da insatisfação social reinante entre os trabalhadg
res e representa elevação contínua e criminosa da exploração de

uma mão-de-obra que pretendem baratear a cada dia, na base de .!
chatamentos salariais promovidos pelo próprio Governo l cumulati_
vamente com a prática perversa da rotatividade.

'Jt'~~ resto, a alínea "CU do inciso entra em choque com o in..
ciso *'ffY do mesmo artigo que veda a l'Qcação de mão-de-obra pe!.
manente ou provisória

JUSTIFICACAO

1'1-
a)Suprima-se a aHnea "i" do item !I, do art).-8' do ~rojeto
b)Suprima -se a al!nea "m" do item 1V, do artAdo ~rojeto
c)Suprima-se a al!nea "d" do item IV, do Art • .Ht~o ~proJeto

JUSTIFICATIVA
Na forma como redigidas. as alíne;;r, cuja supressl:lo se pro

põe estão admitindo a pluralidade sindical, o que não foi, de f0E.

ma alguma, admitido pela Comissão da Ordem Social, conforme se
pode ler no item II do Art. 612 de seu -AnteprOjeto, aprovado por

unanimidade,

"I - estabilidade, desde a admis~ão no emprego, ressah!ados·
a) ocorrência de falta grave, comprovada judicialmente;
b) superveniência de fato econômico intransponível, técnico

ou de infortúnio da empresa. comprovados judicialmente;
c) contratos de e)Cperiência a prazo máximo de 90 (noventa)

dias."

,Art, 198 "As servent~as 'JudJ.cJ.a1s e ExtraJudl.Cl111S são ofl.
CIàlS, remunerados os seus tltulares e :;ervldores excluslvamente pc
los cofres púbhcos •. estando as pTl,menas subordlnadas ao Tnhunal dõ
respectIVO foro e as EJI':traJudlcla1s aos TT1bunaJ.s de Just1ça dos Es
tados, do Distnto Federal e TerntôrioSo, dJ.spondo as le1S de organl
zaçâo JudIclârJ.a sobre a~ respect1vas carrelras e de:eendendo o provI
mento lnlclal de aprovaçao em concurso de provas e t'J..tulos.

PLENI\RIO
'EKTol.o.",,~~.iio, ---,

, EMENDA MODIfiCATIVA. DISPOSITIVO EMENDADO ART .198
Dê-se ao art. 198 do ProJeto de Const2tulÇão a scgul.nte red!

rrr-----~:-:----'u'oo""n"ca;lo,_---_------

EMENDA SUPRES~IVA 11-
DISPOSITIVO EMENDAOO: Art. Jt'

'EMENDA lP18357·0

~

f7~~"'=:J

ru;~'~

pGcs"-:J
(lEiôã2'J

""d.lO'co~'nhl'OJICg~,.. lo -,

'LI~... g/Cgw,.do/l""CO."'llI' ,

PLENI'iRIO

tJ PLENARIO

f'J PLENARIO

EMENDA lP18355·3
(:J AUGUSTO CARVALHO

"EMENDA 1P18354·5
l: DEP • AUGUSTO CARVALHO

Et-tENDA ADITIVA 13

DISPOSITIVO' EMEND~g.Ô. ART. ~
l"clu11: no Art )4 o inciso ~

I~ proibição de caracterização como renda, para efeitos trib.!:!.

tários. da remuneração, salários, proventos de aposentadoria
pensões, até o l1mUe de 20 (vinte) salários mínimos mensais.

EMENDA AD!TIVA DISPOSITIVO EMENDADO ART 189
Acrescente-se ao art 189 do ProJeto de Consbtu1çâo a S!

gU1.nte Tedação IN FINE

Art. 189. "Um qUl.nto dos lugares dos Tnbunal.S Estaduus e
do D1StT1tO FedeT~ll serã composto dos membros do M1nistéT1o Púb1l.co
e de advogados , de notóno saber Jurídl.co e reputação 1.11bada, com
ma1S de dez anos de carrel.ra ou experlência pro:fJ.ssl.onal,escolJ1l.dos,
em b.sta sêxtupla, pelos órgãos competentes das respectl.vas categg.
r1.8S ( com mal.S de trl.nta e Cl.nco anos e menos de sessenta anos de 1d,2.'.

EMENDA ADITIVA r.f--"
DISPOSITJ:VO EMENDADO· ART~

. .11
Acrescente_se ao final da alínea "a" do item IV do Art. fO:
"Não será constituída mais de uma organização sindical. em qualquer
grau, representativa de uma categoria profissional ou econômica em

cada base territoriaL"

A Comissão da Ordem Social decidiu por unanimidade a manutenção

da unicldade sindical, vetando o Pluralismo. O dispositivo que e~

pressava essa tese foi, no entanto. suprimido pela comissão de 5is_
tematil!açllo, nada obstante tenha sido apresentada emenda no sentido
de restaurar a posição adotada pela da Ordem SociaL De resto, o m.!!.

vimento sindical, por seus segmentos mais expressivos, vem-se mani
festando continuadamente pela unidade do movimento. unidade que o
dls11ositivo apresentàdo pretende manter e consolidar

: JUSTIFICAÇJ(O

!
; O acrêsc1mo relatJ.vo ã f2xaçâo das idades mfn1ma e mâxJma
~ paTa a nomeação do qU1n't.o dos advogados e M,l.nl.stério Púbhco é saud.!
~ vel dernocratJ.camente porque val. eV1 tal' que as Co!tes de Justl.ça se
,transformem em cabldes deemprego para velhos p01J.tlCOS e seus amlgos
4apam.g'.:!:tl.nos, ã e~perl1 ,:>ull\l:ml.~ ueUlllli uva a~\,lsçi·.t<iodüt"H' p<ioga pele:; c,2.
il íres pubhcos.
~ Desta forma aquele que f 01 nomeado para compor qualquer 1

~ ~~~~: ~~ ~~s~i~~m~a~~~áa~~: ::~: ~~~e;~:;~~:~t~J.i~~t~r~ba~~~;ent~~~
~rJ.anocargo. ~ ~

,. T.al cr1tér'J..o consta de proposta <mcam:mhada ã Assemble1ü
Naclonal ConSt1tu1nte pela Assoclação dos Mag2strados Brasl1eJ.ros

EMENDA lP18353·7

t:J~~D=E=P=UT=A=DO=A=Ug~U=s=to~c.~rjV~"~h~O;:;:::========~)L;~;o0=:J
••• d..J/c....... lg/ .....Co.'UIo -, ,

l('l I r-;;;~:--;;J
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3S"-
Inclua-se o inciso V ao art -JGi- do ~projeto:

"V - reconhecimento do direi to do marido ou companheiro de usufruir
dos beneficios previdenciários decorrentes da contribuição da
esposa ou companheira. 11

"Parágrafo üruco- I:: vedado ao menor de quatorze anos o ingresso

no mercado de trabalho "

JUSTIFICAÇAD

------,) pr;;;~""":J

) fÇi;;mJ

AUGUSTO CARVALHO

JUSTIF"ICAC.IlD

A norma proposta compatibi1J.za o artigo cem o mandnme.!l

to estabelecido na letra "b". item v, art. 12 do capítulo 12 ( Dos

Direitos Irtdav Ldua Ls ) 1 deste mesmo ~projeto.

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 386

- A liberdade de ensino -é dheito inalienável da fam!
lia, pressupondo a livre escolha da escola para os filhos, cabendo
ao estado prover as condições materiais para que este dí reatc po~

sa ser exercido.

Adite-se ao art. 386: "À promoção de Congressos e eve.!!.

:;1'-'
Adite-se mais um item no art. ;.T6"'.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art~ 372

E importante assinalar que o adendo proposto completa o

espirito da norma, uma vez que na sociedade moderna, os congressos

e eventos afins constituen a maIs profunda e dinâmica forma de d;.

fusão coltural#

JUSTIFICATIVA

tos afins".

tI PL.ENI\RID

EMENDA IP18371·5
{!J DEPUTADO aoss MARIA EYMAEA~To.

,.". fC1tro/""rr"II; •• i.~

.U•••,o/e.wl1do/' ....C.w'..io ,

PLENIIRIO

AUGUSTO CARVALHO

Na Comissão da Ordem Social, e a nossas ãnst.êncãae , deve

-aer consagrado o princípio de trabalho para o nencr apenas aos I
14 anos. ~ a tendênêia universal Dos 106 membros da Organi
ZãÇil:O Inte~r'2do";ll do TRabalho (011), apenas em 16 (e entre el-;;s

o Brasil), reduatu-se esse limite de idade pata 12 anos. E re I
trocesso que devemos evitar, tanto mais porque, no inciso em ca.!:!.

sa , a redução de idade vai até os lO_(dez) anos, o Que nos pare-
ce aberrante

~----"'~"""',.~"====~:=:=::~

JUSTIEICACIiO

EMENDA MODIFICATIVA 13
OISPOSIrIVO EMENDADO: Al~ y .
O inciso Xlll do att.)A do ~projeto passa a ter a seguinte
redação:

"XIII: participação nos lucros das empresas e na sua gestijo;"

A Constituição em vigor (ArL 165, V) admite a participa
çãc do trabalhador na gestão da empresa ainda que em caráter ape

nas excepclonal. A proposta que fazemos visa a retirar essa e;

cepcionalidade, dando_lhe caráter ordinário, representando, por:

tanto, um avanço no tocante ao texto atual Negar, como pre-

tende o Art. i4 .. XIIlesse direito à co-gestão seria, sem sombra
de dúvida, um retrocesso.

EMENDA IP18367·7
r
[!J

.Lun'orco".. 'foJIOIell.'nA ,

PLENARIO

EMENDA ADITIVA

Adite-se nas Disposições Transitórias do anteprojeto os ar

tigos .s.az e 583":

~Ã;t. ~- As primoiras "oiçOos para Governador, Vice-Go

vernador e para a Assembléia Legislativa do Distrito F"ederal se

rUo realizadas no dia 15 (quinze) de novembro de 1988 (mil, nov~

centos e oitenta e oito), tomando posse, os eleitos, no dia llr

(primeiro) de janeiro de 1989 (mil, novecentos e oitenta e nove).

"Art.~ - A primeira representação da Assembléia Legis

lativa do Distrito Federal, composta nos termos previstos na le

gislação eleitoral, votará a Lei orgãQ;ia do Distrito Federal, de

acordo com o establecido nesta Constituição.

.JUSTIFICAcnO
HI1 um conscncc na sociedade do Distrito Federal, no que se

refere à urgêncIa de necessIdade da legltlmação do Governo do DF

e da instalação do seu poder legislativo. As entidades represen

tativas, os partidos políticos enfim, toda a sociedade da capital

da Repúbltca reivindica a eleição, pelo voto direto, do seu Gove.!:

nedcr e dos seus representantes na Assembléia Legislativa.

A nossa emenda garante ao povo do DF o exercicio desse di

reito no dia 15 de novembro do ano vindouro. Acreditamos que o

eminente Relator acatará este reclamo da população do Distrito F~

deral.

A 1nclusão do dispositivo acima visa cOlirigfr-uma situação de

desIgualdade exdateote hoje e o atendimento ao conjunto de retvmdí
ceçêes dos movimentos de mulheres, que consideramos justas. -

EMENDA lP18363-4
l!J
l!J

er:::'~~~'-'j

tçj~~W
n •••""'tc.w,U1M1.n.Ow''' b. ,

fl PLENARIO

suprima-se as letras "1" e "J" do Item 111 do art 12 do

allilEprojeto

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 12 ítem UI letras "in e "J"

o cidadão aposentado já prestou a sociedade, ao longo de
sua vida a pa r kã c Ip açân de seu esforço e de seu trabalho. Ao ocaso
cc .1d;:; G5 pro-cnrus qué recebe lf tlt.ls1u UI:: l;I~asenLaoarla não p!!

dem ser darn.ínul.doa pela incidência de impostos diretos sob pena de

desfJ.gurar o próprio objetivo do instituto da aposentadoria.

Por outro lado, o dispositlvo haverá de adequar o texto

constitucional ao art. 12, item lU, letra f que permite compens!!.

ções para igualar os acessos as cpcrtunníaues de vida, e é fatoque

os aposentados , seja por tempo de serviço ou invalidez, sofrem pe!.
da real de capacidade de gerar outras rendas que venham a suprir

suas necessidades maiores no fim de suas existências.
Na veftuce ou na doença D homem deve ser premiado pelo

muito que fez a sociedade e não punido com 3 incidência de ÚlllOstos.
A norma proposta, por outro lado, compatibiliza o arl!

com Q cJisposto no at em VI do art. 334 - ['apítulo II (Da SeguI idade

Social) deate ~roSet.o.

JUSTIFICATIVA

EMENOA AOITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 270

Adite-se ao art. 270 , mais um § com a seguinte redação:

O Imposto que trata o item IH não incidirá sobre os pr_

ventos de aposentadoria e pensões, limitada a não ãncadêncâa , co.!!.

siderados os proventos glebal.s por pessoa, ao valor correspondente
a 2D (vinte) salários mínimos.

""""""'"~"-------------,

=-----------.....'''''''''','"-------------,

EMENDA IP18372·3
P" DEPUTADO JOSE MARIA EYMAE:'··

r=';~'~'

m=;;; la

er::::~:'-----"]

rniu~;mJ
.~~u.lO/co""sJ:o/l"l=ow'"Io ,

PLENARIO

Er-lEtl.'DA MODIFICATIVA AO TiTULO X - DlSPDSIcõrs TRANSITÓRIAS

DISPOSITIVO EMENDADO. ART 451

/'IodJ.fJ.quEl-se o § 2", do art~go 451, que pass~

t:á a ter a eequmte redação:

JUSTIFICAÇÃO

o acrésculO proposto vem a strp r-r r- urna grave lacuna exa s t errtc
nl; prc j e to , tornando obrJ.gatõrJ.o o concurso p~bl~co de p'rovas c
tn tuIcs para ~rovJ.mento dos cargos de üercnecr Púb l i.co ,

A rcdacãc tal como exas t ent.e no Projeto pcs s ib í Lí ta que
os Defensores Piibj.accs , a quem cabe zelar pela defesa de todas as
mst.ânctus dos j ur-t.d i cumerrt e neccas i t ados .. sejam nomeado c; pelos de
t en to r-es do I'cdcr dentre os seus apana guados e p ro t eg ado s , ecrnefi
00_<:(> ~"'st::l l!:.'r"'::l e': t"o .. t c de ncpot; ..ame ~ vi.Cila\,-ã"v dU 1J1"'U...:L~ ... o ut:
ta-ansparêncr a que deve vJ.gJ.r em todas as atuações do Poder píib l aco,

Os cr i têr i cs de mérJ.to_e da J.gualdade.de opcr-turudade a t~
dos os brnsa Ic i rcs na ocupa çao dos cargos púbf rcos devem ser res
1Jutlrd~dos dc.todas as eente r.svas devrcf ecêc , pOl.~ nos d!as pre scjj
tes ha uma scrae de Estados en que a Deãcnsor aa Púb Lr ca e COMposta
dc bacbarêas em ürre i tc que são nomeados sem concurso c que sequer
comparecem aos Seus órgãos de atendmento ã população carente de I

Jus taça,
Com a obr Lga t or acdnde do concurso piib Lrco , somente os na r s

apto", Intelectualmente terão opur-tuna dadc de defender os mtcres
scs do povo, angj cas ando aSSJ.m no SerVI!;O públJ.co pela porta d.1 T
f r entc e de acordo com os pr-mcIprçs de morahdaclc c eus reradedc que
dever- gc r ar o trato da ata v rdade públJ.cn

ri ••• , sendo os seus cargos ob r a gat.o r aamerrt e provados por con
curso pâbt icc de provas e títulos, com a purtacãpacâo do Poder Ju
dacaâric e da Ordem dos Advogados do BraSJ.I".~ -

,.". ~EUO/."1T'f'e~çi•• ______.,

EMENDA ADITIVA DISPOSITIVO EMENDADO ART .235
Acrescente-se ao § H do art. 235 do Prcj e rc de Constituição

o seguJ.nte supfenentor •

'~.wi""'U.w,'.1.~IU1COW'U""> __,

I: PLENÁRIO
,.". nu.II".T"'U;i~ _

EMENDA IP18368·5
['J DEPUTADO Augusto Carvalho

Ir['l7êB"'~

rw~~7ãlJ

.~.d~'./c.w"do/'... C.W"lio. _

PL.ENARIO

AUGUSTO CARVALHO

30,

d, por velhice aos 60 (sessenta) anos de idadej

e. por invalidez. 11

EMENDA MODIFICATIVA 3:::4>
DISPOSITIVO EMENDADD= Aln.~ ~:s'''

DA-se a seguinte redação ao Art.~do~projeto.

"E assegurada aposentadoria com proventos iguais à maior remunera

ção dos 6ltimos 12 (do,e) meses, verificada a regularidade dos re,!.
justes salariais nos 36 (trinta e seis) meses anteriores ao pedido,
garantido o reajustamento peca preservação de seu vaãorc eeat , nos

termos do inciso IV Que nunca será inferior ao número de salários

mínimos percebidos quando da concessão do benefício;

com 30 (trinta) anos de trabalho, para o homem,
b , com 25 (vinte e cinco) para a mulher,

com tempo inferior ao das modalidades acima, pelo' exercício de

trabalho noturno, de revezamento, penoso, insalubre ou perigo-

JUSTIFICACIiD

O inciso XXXV, é certo, garante o direito à aposentadoria.

Mas o faz de forma demasiado simplificada, sem melhores defini

ções essencIais quanto ao tempo, salário e reajuste. de modo a
mantê-lo com valor real além de impedir sua total defasagem qua.!!.

to aos salários dos trabalhadores que permanecem na ativa.

"Parágrafo ürüco - Incidirão correção plena e juros de mercado vi
gentes à época sobre os débitos trabalhistas executados na Just;~
ça do Trabalho"

EMENDA ADiTIVA ,~

DISPOSITIVO EMENQAOO Art:,?6 Is'

Inclua-se parágrafo único no J\rt.~do ~projeto_

EMENDA lP18364-2
t'

EMENDA IP18365·1
tJ AUGUSTO CARVALHO

,.".----- TtUO/.UU'flCJ.Ç1o

JUSTIFICATIVA
JUSrIFICACAO JUSnrICRTIVA

AUGUSTO CARVALHO

restrl.to.

Tal medida tem por objetivo inibir a não observância da

legislação, corrigindo devidamente os dl!íbitos retidos irregular_
mente

EMENDA -IPI8366·9
l?
l?

EMENDA ADITIVA J.r2a
DISPOSITIVO EMENDADO.i A~t.-4'2T-

Inclua-se UM Plbr'grefo único no ·Art. Jrjf! do An+.eprojeto.

J:1.tón.os exerC1.ta ServJ.ços raservad::n. à UOl.ão no ârllnf.O do [_~

trJ.to redaral a TerrJ.tórl.o, não obstante de âmbl.to terrrtorl. .. l

Seus membros são, as.. l.m e de conseqBÊincH.,

dores redera1.s.

Po!. l=_o, quando o ProJeto, no § 1º, do seu artl(JO

~5), rrfllll.te que n~ -arnbros do nparauot.ll federal podeIão opt<lr po:

1.ntegral a caI':e1.ra dü ~epI'esentaç;;:o Judl.cl.al da ~nl.ão, , de l.'].J_.1

modo dever-$p-<>, npl''il.ltl.r que os ",cmbJ'_'s do rbnl.ster20 Publ.1t..D (t

01.5t.1'II.O F'eder:>l e dos Terlõltórlos, rcdl.ont~ opção, possan, <1 t.t!'J

turno, ~YerCl.taL' esse me",fi'O' dl~tH.tO, ",<;, ao contrár.1o, estar-se!

-d lalJ~ri'll1do em odl.05a dl. ..C:z:-:z.lllll.en"..;;:... ",,,\.Ui! t"lBmlJror d~ lnotl lo,•.!..
çõcs i:3náloga .. o de fJ.nal1.dadcs 1cg<11.~ Idêntl.C3~. DléP! de 1I1.lIOen

dl.dr-s=..?....EE.~cfp1.o Consti LUcJ.onal d':l Eqlhdude.

Não se identi fl.ca nas normas que se propõe, sejam supr1m.!.

das de que deficlêncl..a se trata.

EventualMente, caso o espirito do legislador tenha sido

defl.ciência física ou mental, os seus desígnios já foram contempl~

dos na letra "d" e li f" deste mesmo Item

EMENDA IP18374·0
~ JosE MARIA EVMAEL

......'.,.OWlttlo/IU10.w.ulo

f!l PLENARIO
c.-r 1U' O/ I•• "' •• çi.

EMENDA MODIFICATIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO' Art 417



Assembléia Nacionalço~tituinte e 1923

'projeto, a

JUSTIFICATIVA

EI.lENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDAOb: Art. 265 item 11 letra "c"

supa ãna-se do art. 265 item II letra "c" do
expressão lide trabalhadores".

JUSTIFICATIVA

Compatibilizar com. o ....prajeto que nDo estabelece nehuae

vinculaçrio de receita.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 75 1 Hem III

suprima-se o ítem. !IX do art~ 75.

TUTO/.l1l1fl,,,,~i~,__- --,

o texto aprovado pela subcomissão de tributos é mais justo
para com o princIpio proposto.

O espírito do artigo não pode discriminar as entidades si.!!,
dicãis patronais, rurais e de profissionais liberais, com o argumen
to que são mais «r.tcasv , pois não condiz com a verdade.

Também rcue 80 espírito do er t Iço , oue nasceu de empnrf;l nt'!.
gJ.nal, quando permite que os sindicatos discriminados sofram pre§.
são do poder público, pois o comando constitucional ali está, pri!!
cipalmente para defender as. entidades de prec!pua funçUo social do

poder avassalador do Estado.
Além disso dlscrimlnaçlio proposta fere frontalmente o art,!.

go 26[, inciso II que prolbe tratamento desigual, a fatos econOm!
cos equívaãentes , inclusive em razão da categoria profissional do
contribuinte.

De outro lado não há como não considerar que o grande uni
verso empresarial brasileiro é constituido de pequenas e médias e!
presas, cujos sindicatos s60 a expressão das pr6prias categorias
que representam lutando com as mesmas dif1cauldades de sJ.ndicato de
trabalhadores.

EMEl'IDA lP18384-7
f'l JOSE MARIA EYMAEL

t: PLENARIO

DEPUTADO RQBl:'RIO A1!G"STO

Dê-se ao § )Q, do artigo 254, a seguinte redação:

Art. 254

, JUSTIFICATIVA:

05 lIlunlc.ípios têm o direito de criar serviços de com

bate 8 incêndlo e uma guarda" dos pr6prios municipais. Poré;
é preciso Que haja- limites, caso contrlirio as guardas se
transformariam em "pol!cias municipais", sob o cceancc do Pre
rerec, quebrando o princ!pio de que a segurança pública é co;
petêncre dos Estados membros da unrãc , -

S 3Q .. Os municípios podedo crIar serviços de pre
venção e- combate a incêndio e Guardas Municipais. sob supervl
sãe e organização dos Corpos de Bombeiros e Polícias M!lit;
res , respectivamente, na forma que a lei estabelecer. -

~ .. ~ ~. ~ ~ '.'.' ~~ ~ ~ ~ .., ~'.

Não há procedência para que esta norma seja objeto de ma
téria Constitucional. -

~ "UTo/""'T"",oç1e ---,

EMENDA SUPRESSIVA

suprIma-se a letra a, VIII do Art 12

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP18379-1
f'l

~rD)A lP18381-2
I!J DEPUTADO ROBERTO AUGUSTO ) rr;:;;::-;J

.......,Q~..."__n ..' '1 !r,"':----.,
tJ PLENARIO OA ASSEMaLEIA NACIONAl CQN-STUttlNIE . ~ :- r... g"'1 I

~ fl"'e/'""'t.. ",ACio

i

FPO~'''''-l

r;;-;,~;~]

projeto

JUSTIFICA-TlVA

DE-SE AO ARTIGO 63~ A SEGUINTE REDAÇAO:

Supr Jna-sc o artigo 358 do

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDAOà: Art. 356

fl PLENARIO

EMENDA lP18375·8
~JOSE MARIA EYMAEL

Art 63 - Respeitadas as condiçi5es lpca1s e observada a propo!.
cional!dade relativamente ao numero de eleitores do MunicIpio,
o ntímero de Vereadores da Chara Municipal será variável, co.!!,
fone dispuser a Constituição do Estado ou Legislação Espec!
fica Quanto a municipios de Territórios Federais.

Esta redação é a aprovada pela subcomissão da Família, do Menor e

do Idoso, conforme relatório final ela referida subccnu ssão
Tendo em vista que a Comissão Temática correspondente, nada apr.2,
vou a titulo de anteprojeto. a melhor interpretação jur ídrca coo.§.
tltú.....l.ullal, ...ullrUUIlt~ ti i~tld uu RegImento Interno, é o aproveJ.t~

mento integral da redação da norma, conforme o estabelecido no
relatório da svbcomí.ssão ,
De outro lado, como autor da emenda que inseriu esta norma no te~

to da subcceusnão , consideramos que a hnguagem proposta tem a
eficácia e a força que normalmente emanam da sIntese

Substitua...se a redação do art. 417 pela seguinte
Art. 4tzP. - Os pais tem o dever de ex iar e educar os filhos menores
e os filhos maiores tem o dever de auxiliar e amparar os pais

JUSTIFICATIVA

~ uue/"un",••çh' --,

EMENDA lP18376-6t: DEPUTADO ROBERTO AUGUSTO-

l!J fi gtffiBIO DA ASS;~;,-:;:,,:;u;;:;!le CONSTTnlUUE
~ UUO/"UIf"~' --'

r

r Trata-se de imposição de equidade. Não é Justo, de um lado'l
obrigar-se o recolhimento nrevrceocrãcro e de outro", negar-se o
beneficio ccr tespcndente ,

JUSiIFlCATIVA:
Dê-se ao Art 54, item XIV~ a segulne redaçlao.

c .JUSTIFICATIVA

'~ldo;o/.O~ISdo/llll~~.,".k

JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO' Inciso I do § 10 do Art. 272

Este tema é da maior relevância, a imunidade tributária, é
um especialíssimo apoio que a sociedade empresta a determinadas e!!.

tidades para que melhor cumpram suas funções.
Não pode, portanto, ser tolerada a impunidade dos admin!!.

tradores que utilizarem-se, criminalmente, destas entidades, para

enriquecimento sem causa.

'LEdR,o/.o"'"Sl.,.U•• QWIUI.' ~

TUTO/.u,,,...oo;ie

'IITGI....llf~

Suprima-se do número 1 da letra «e'' do ítem IV do art. 12
do ....oroyet.c- "que não terão caracter de censura".

Substitua-se no Inciso I do § 10 do Art. 272 do proje
to a expressão "inclusive acréscimos §ioanceiros ll : 'pela expressão
"observadas a:> exclusões previstas nesta constituição".

~~:~~:I:~~~l:~ENOAOO:Art. 12 it~m XVJetri~u"

Adite-se a letra nu" do .r'tenr XV- ee'...árt.M~'2 do G!Jleproieto, .

apÓS a expressão "instItUiç!:les fina~celras~, e:'expressDo:~
na condição de administrador de entidade publ1ca ou privada que
goze de imunidade tributária".

o dispositivo somente enuocfa a, pa).avra c~nsura como lim.!.
tante das leis de proteção da sociedade, mas não define o que é
censura, qual o seu conceito, qual a sua abrangência ••

Assim sendo é evidente que a soluç~o constitucional é r~

met er- a próprIa legislaçãO lnfraconstl tucacnef , a missão de ser

mais ou menos abrangente

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 12, ítem IV, letra «e«, número 1

"'-- tlnft/..uS1"'~.II~ .:...... __,

EMENDA lP18386-3
I'l JOSE MARIA EYMAEL

t: PLENARIO

~:~W;:OR~

fÇj"~L:JPLENARIO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSilTUINTE

Dê-se ao art. 254 a seguinte redação:

Art. 254 - As Pol.ícias Militares e Corpos de Bombeiros são
instituição permanentes e regulares, destinadas à preservação
da ordem ptíblica, com base na hierarquia, disciplina e Inves
Udura mUi teres , exercem o poder de polícia de manutenção da
orem publica, inclusive nas reeovães e ferrovias federais ,
sob a autoridade cios Governadores dos Estados, dos Territári
os e do Distrito Federal, cabendo às PolIcias Mllitares -:
t:om exclusividades, as atividades de policiamento ostensivo.

A definiçlJo - nas competências da União _ para a organi
zaçUo e manutenção da Polícia Federal, Pol!c.ia Rodoviária Fe
deral, Policia Civil e Militar e Corpo de Bombeiros do Oistr!
to Federal e dos Territorios Federais. merece que seja especl
ficado de modo claro visto que cada qual tem. sua tarefa esp;
cHica e destinação própria, sobretudo no PaIs (caso da pOli
cia Federal e da Policia Rodoviária federal) pela sua exte;
são territodal, como pelas condições econômicas de muitos ã
tados da Federação que não dispoem de condições tais que po;

sam manter Ull!I1PoHcla Rodoviária, dando uniformidade as oUvi
dades de segurança e guarda das Estradas e Rodovias. -

Art. S4

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVA:
O "policiamento ostensivo", como o pr6prio nome diz

é aquele que é visto, que é notado. E atividade históricamen
te, t!pica das Polícias Militares, com seus iniformes, dns L
gnias e vÚturas de cores características, dai a exclusividade.

A alteração proposta para o art. em questãQ faz com
que o atual § 112 seja inserido no CAPUT do art. e a parte fi

nal ~e5te I figure como § 1", introduzindo no corpo do artig~
conceito essencial às atividades das Polícias Militares, já
que o policiamento ostensivo ccnsur tuâu-ee no dia a dia da
quelas Corporações, por outro lado passa a compor o § lQ aQui

~e~u~lac:~~rio, Já que espelhe coodiçlJo transitória, coof1gurada~

XIV - Drganizar e manter a Polícia Federal,belll COIIIO a Po
lida Rodoviária Federal, a PolIcia csvri , a Polícia Milita;
e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e dos Ter
rit6r.1os Federais. -

...... ~ ~ ..~ ~.,.,. ~ ~. ~ ~ ~.~'.".~ .

§ 112 - As Polícias Militares e os Corpos de Bombei
ros são forças auxiliares do Exército e reserva deste pa;a
fins de mobilização.

EMENDA lP18382·1
t: DEPUTADO ROBERTO AUGUSTO
~ '~I""IlI\l/.o"'"dO/'lIICO"'''io ,

DEPUTADO RDBERTQ AIlGUSTO

DEPUTADO ROBERTO A\!G1l5ro

JUSTIFICATIVA:

Art. 12

I

i)- São inafiansáveis e insusceptíveis de precrição e a
nisUa, os crimes contra a vida, de lesão corporal, de periCI!
teção da vida e da saúde e contra a liberdade pessoal pratic-;
dos por motivação politica. Respondem pelos crimes, além do;
executores, os mandantes, os que podendo evf té-Jcs se omitirem
e os que. tomando conhecimento deles, não o comunica~em,
forma da lei.

EMENDA AO ART J2, item I, letra tli"1 para a seguinte redaçãc ,

JUSTIfICATIVA

O texto não é matéria constitucional, acecuese , isso
sim, à lei ordinária I a exemplo da lei 5250 de 20 de recere í

1'0 de 1967, que penaliza a calúnia, a dJ.famação e a injúria
e , de uma maneira geral, Tegula a libel'dade de manifestação
do pensamento e de informação

o texto Ccnst.itucional deve ser estruturado de forma a Que se
caracterize como principa.!s os fundamentos maiores da disci
PI,ina jurídica I não o contrário em que se valoriza o acess6d~

em detrimento do substancial.

Suprimir a letra d, VII do Art. 12

EMENDA SUPRESSIVA

TUT~/JU'TI".~ie' ----,

EMENDA lP18378-2
t:

•

.-

Visa a presente emenda procurar melhor ordenação, através dos
Estados, no que se relaciona ao estabelecimentos dos represen!. tentes municipais por ccncdções e peculiaridades locais e ev!
dentemente de melhor conhecimento dos pJ:opr-ios habitantes de
cada estado Não poderá ser melhor o forum das Assembleias L~

gislatlvas de Cada Unidade da Fecleração para disciplinar e
chegar a ccnsensc sobre matéria dessa Illagnitude, no que se r~

Jecfcna a representação politica de cada municipio brasileiro.
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JUSTIFICATIVA

'trata-se de tIpica emenda de redação, uma vez que a base de
eâí.cuj,c do teM, segundo a melhor técnica lmpositivôl tributária, é

o total da operação lançada na nota fiscal. sceente pode-se excluir
desta abrangência aqueles itens componentes do preço final Que por
expresso dIspositivo constitucional não raaem parte da base de cá.!.
ccj.e,

Como é o caso da b.íputese do inciso II do mesmo § 10 do ar
tigo 272 -

Acréscilllos financeiros hem como quaisquer outros acne.to

nais que venham a ser discriminados na nota fiscal já ccnet.Ltuem
naturalmente base de cálculo.

Por outro lado eventual isenção ou ntIo incidência de aI

guns desses componentes adicionais com relação ao tributo do leM,
pelo novo ordenamento que se pretende, será matéria de competência
dos estados.

r.r 'UTO/•••Tl"~~10 ___,

EHENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Art. ,S1l It.em I

5'
Adite-se ao ítem 1 art.~o , projeto, após a palavra
~ os adjetivos Lrvre , Susta e solidária

JUSTIFICATIVA

concef tua o tipo de sociedade almejada pelos cres.rrerros,
conforme nossa índole e nossa formação como nação.

IEMENDA lP18395·2
f'J JOSO MARIA EYMAEL

f'J PLENARIO

ID-::E:IDA ADITIVA

.Titulo IX

Da Ordem Social,
capítulo XII

Da Educação e Cultura

Acrescer no artiqo 371 "Caput, to a exoressiio: "respelt~

do o direito de opção da famí.lia".

JtiSTIFICl\.Ç1iO

Q3!~~/BiJ
----------,1

o Estado democrático deve respe~tar as crenças, convi~

cõee e fJ.loso[J.a educacionais da fallilia, não lhe amcondc uma

inst-rução en choque com seus princípios, pois consti~ui d~:e~to
natural dos pais a escolha da educação cue pretende para seus t'!
lhos:

JUS T-' F r c A ç ~ o

li A te"- dc.6'('11"-1tã: C1I."-tel'..-toh objeuvllltdo II Ituubu.t.ç.ão

em óc.ltv..i.çoó pIt06,,-óó.(.0I"et"-ó, pOIt pllltte doó que t.l.veltam

e uc. .ilthtltuçâo hupe!U.olt .<.ntc.gltlll. ou p!tJl.c.t.etlllTcllte CUó

:tc.a.da. a':VUl.Veó de. botóa.ó de. e.ótudo 0óe.JLec.ida. p~o El.

ta.do ou te.nha. e e Ite.al.(,.zado em e.6cola. püb!,,-ca.."

Âc.Itc.óCeltte-he. ec Cetpltut.o TIl do TItulo IX do PILOjc.to

de COI1<5.t.ol.tu.<.ção o <5eSC/A.I1..tel .e-u..::4. ~~

,-------- ......""'.".~,,."' ......--------,
f=J PtE/JÃRIO

EMENDA lP18396·1
~tllclo JOS( UAP.1Á EYM~~~o~

JOSTIFICA\,1iO

o dever do estado é o da min~strar eneanc , de acordo
com os meios dJ.spo"líveis, mais convenientes, e poss ívet.s , com- ~
menor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não
se deve restr::Lnçp.r sua atuação de modo a não tolher, em cada mo
mento e em cada local, a forma possivel e Ma::Ls. conveniente

A obrigação do Estado é com todo o ensanc e não res
tritiva e discrimlnatoriamante com o cns i.no públtco apenas.

Título IX

Da ordem. Social
Capitulo III

Da Educação e Cultura

B:IENDA SOPRESSI\"A

Retirar do art. 313 (caput) a palavra "público", red!
gindo-o assim:

"Art. 373 - O dever do estado com o ensino efetivar_
se-á mediante a qarantia de: to

EMENDA lP18392·8
('l José Mar, o E,mao I

~ 211 _ A reauneraçêo , a qualquer titulo, dos Deputados Estaduais

será fixada observado o limite de dois terços do que percebem, ta!!l
bém a qualquer titulo, os Deputados federais.

JUSTIFICI\TIVA

A norma ainda é incompleta, pois permite desvios na efetiva
remuneração dos deputados estaduais, propiciando os mesmos artifí
cios, hoje condenados por toda a sociedade. -,

De-se ao § 211 do art. ,S9 nova redação:

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 59, §.2"

f:J PlENARro

EMENDA lP18388·0
cc=;gs~ MARIA EYMAEL

=- fUrolJ"U,,~U__---__---_,

=- 'U.... lO/c........Of.uaC... '...O .,

JUSTIFICATIVA

1. "e Municipais", após a palavra estaduais.
n. "e Municípios" após a expressão "e pelo Distrito Fed~

ral"

!USTTFICAÇ~O

o ctdendo pltOPOhto a.6a.6ta o a~pec..to ltutltLt.i.uo lLepltUc.rr L
ta.do pe.la. de6cltlçào de d-t.lte.i.to1. do texto COnllt.U.uc1.ona.l.

o plt-t.ltc.tp.w pltOpoóto gualtdn COlt60nQltcia. com a Ó-L!060

6"-n e.m que deve o1l.-Lc.ntn/t óua 6oc,,,-edndc. 6o!-t.d4tu..n C. cU.6tl"...t.bLlu.va.

AcUtc.~6e no "e.nputrf·do altt.(.go 419 do Pl/..oJc.to de. COn4t&

tu1.çâo ct 6c.gu1.nte e.x.plteuão· "Sem plteju1.zo de. OU.tJt06 que. a le.J.. ee 

ta.btl.ectIL".

o mc.dnn.t6mo pltOpoóto con.t.utU.(.l'l.4 ern•.(.JtótItUllTento

nmpUaçãlJ do apo.c..o do El..t;ad:o dO C.tU."-1I0 6UpC.!ti.OIt.

rr;;;":J
rw~~7ã7J

.Lu...o/~o.... do/'UI~'M"'1o

Por esse ecttve, propõe-se a ressalva relativa ã ARBlTRAGEli. que, alTás, já

estã prevista em nosso Código Civil, apesar de pouco utilizada em nosso Pafs

~~
~~ A;tlgo 12, Inct so XV, etrnee ub"

xv ••••••••••••••••.••••••••••••• , •••••.•••
b) • " ressalvada a opção por arbitragem nos termos es tabe l ecl dcs em leI

Art 12. •••••••••

A opção pela arbitragem, desde que parta de um consenso entre as partes.

f;,rllitHI", a O;:""'lX!sfç2"o dos letrg1cs, ec -ecsec te-ce ce q..c .::!:::;~fvgarte v

Poder Judlclário, já que a decisão prefer rda pelo ãrbltro valeria CO/110

sentença, a depender, cntceeenee, de execuçâo ,

Acrescente-se ã ej Inee "b", Inclso '/!V, do art. 12 do Projeto de Constituição,

o seguinte.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP18393·e. '~'--------'Jrrp"o'C"oo~f!l DEPUTADO JOSE HARlA EYMAEL _ C---.! _J

l: Pl'llARlO

EMENDA lP18394-4
(l José Mar i. Eymaa I

projeto, as seguintes expres. -Adite-se ao art. 267 do
sües e

EMENDA ADITIVA

D~SPOSlTIVO EMENDADO; Art. 267

A Microempresa é entidade t rpfcanente inserida. na real!
dade dos «uorcrctos A carga tributária a ser suportada pelas mes
mas tem no ente político "J.llmicípio" o seu melhor aferidor Have
rá casos, e não serão poucos, nos quais interessará diretamente
ao flunicípia em termos espaciais ou temporais, ccnceoer favores
fiscais a nível de isenção ou incidência para microempresa

E' inconsebível, por outro lado, adlllitír-se a açl:lo liber!
lizante da União e dos Estados, em matéria tributária com relação
a microempresa e vedar esta ccmnetêncra aos municípios. Outrossim)
e este fato é absolutamente relevante, a norma ora emendada fere
frontaimente o comando constitucional contido na norma do artigo
264 inciso 11) o qual contempla o princípio da igualdade fiscal;
tua gritante é a desarmonia entre os princípios, Que somos cond.!:!,
zidos, inclusive, a considerar Que a nlio inclusão da expressão mu
ruc.tpars no texto da norma ora emendada, deve ser atribuida a mer-o
erro de redação

tcno/'u"I'IU;.O

r.r 'u'.N"nl'~.çio----------__,

EHENDA SUBSTITUTIVA:

DISPOSITIVO EMENDADO: PREAMBUlD
!J'<'O~O".

AdUe-.6e ao "c.nput" do a.ltt.igo 388 do f'ltojc.to de. Con6t:f

.tu.tção en.tILe !th palnvlta..s "hd.tÓIL.ie.o e. pa.i.sagZ.st.ic.o Jl a pa.lalJlta. Itelf

f>lE>~A ADITIVA
TiTULO IX

• DA ('IWE!J S~ I AL
CAPíTULO 1II

~.1. E~U':i\çÃa E i:UlTURA

"§ 1 S! - O SJstemil de bolsas de estudo não Cura.!?:

ter r ec r-ep as.s e de verbas _p;:'b I I C;:<JS parI) l::nt. I dl)

des pF I vedas de cna I no "

"§ 29 _ O valor das bcl sca ter';, como I)<,r.lmo-

Acrescer 1)0 art. 381 os se9uintes par~9r<.Jros 19

pr;;~""~

rrw"~;;JtJ PlENARIO

r.r 'Ud"'.'co..1t'.~f.II'CO~lnlo .,

EMENDA lP18390·1 • ...,
1: DEPUTADO J.OS!:.MARIA EYMAEL

JUSTJFJc.\ÇÃO

de quc l rdcde ofer-ce rde CII' estilbrl"clllIento e ...ta

t<J'1 COn9~nCre."

Os representantes do povo brasileiro, reunidos sob
proteção de Deus, em-Assembléia Nacional Constituinte, afirmam no
Preâmbulo desta Constituição, a sua determinação de constru1X' uma
sociedade livre, justa e solidária. afirmando sua crença no regll'le
democrático repr~tatlvo,no Estado de Direito e, tomo fonte de t2,

do poder,: o Povo.

er-o , o custo de ensino de 19ual nível

JUSTIFI~

JUSTIFICATtVA

no atual texto, buscando todavia uma redação filais concentrada, uma

vez Que normalmente a força e Mesmo a beleza dos pIl.nc1pios ·enco!!.
trou a sua melhor forma na síntese.

la ~o-J~a de estudo co-n~tltul olJuJi) ,)0 aluno- C"a

rente e n~o 1)0 estilbe Iec I menta de cns I no Ved"r-sc o ~ I ~tl;"m" de

bolsos dlSCrll1lln<'l o estudante pobre que ~~ flC.l com opção dn c~

col~ p~bllca ou sem alternntlva Ollde c~tl) n;;o eXIstir.

a Villor da bol~iJ deve correspcndcr lu~to

equlvaicnte nu ensino p~bIICO, ptll"il eVltilr prlvi ~é910.
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SuplÚma-.se no aJt.t.i.gÓ 35 do 1'Ji.Ojeto de Conh.td:tu.ção ,

a e.xpJr.e.&l>ão "OIL plÚvado" e. ad.i..te.-l>e. um pali.ãgh.a6o com a l>l?gtu.nte'

Jt.edaçã.o:

; - 11 O mnndado de. ScnuJt.ança ê. adm,w,6Il1el c.ont.'ta a.to6

de agente de pel>l>oa JuJr.I.d.1..c.a de d.tJr.e...t.to pIL.l.vrtdo ,

quando dec.olr.Jt.entCl> do exc./~c1C.(.o de. a..tJt.l.btu.ç.ão do PodeJt.,
riibUco",

JUSTIfICAÇÃO

O Haltdado de. SegUJr.nnça pela .&ua. natMeza é h.emec4o c4w

Ii..t.g.i.do a COllte.Jl. o abul>o do podeJt do C6tado, .sua. atA-vi.da.de ph.óp,...-<.a

ou delegada,

JUSTIFICAÇÃO

.....".,,",..,', ~

ACltc.6c.e.nte.-.se. ao Mt.i.go 35 do 1'Jr.Oieto de. Con~.td:u.lçãc I

I
I
I

I
I

f{QjC. a I-azenda: Pübl..t.ca. e~1 II1tl.(.tO'& e m!U..to~ c..t s c ...., C'('~ I

dadJ.pela Fazenda. 1'üb.f..t.c.a, a deteJr.m'<'lI11.da ItO-'l.r.I!t."

; - t adnu•.t.i.do a.c.nda o mandado de l>c.gUII.a.u;.a pa.ta pltf.

.ge o cou.t1l..<.oU..i.llt.e. a 4c.9ULIl. de.t.eh.lll.(.nndn Duen:tnçno, nl'iH~.Cl.ç.tJ.r:t-O ~~

aututi-Io, eMo d.(.v.c.,'tja

r:r=;u;R-IO--- '~~~'.'~"~W..s1.f'U""W''''''

EMENDA lPlB403-7 m .. --,

E Con.5.t.utu.1.nte JOsE "AFIÁ E"VUAE"I

.Ll••• 'D'CC."I.o/l""O••lIll.O' ~

JUSTIFICAÇÃO

A mod-L6.c..cacão p1l.opolJta, apella.ó Ite.ve.óte a. noltma. c.onó.t<.t!!,

c.(.ollal o pIL-LIlC.z:p.c.o de Lóonôm.(.a..

Ac4te-óe. ao "ea.pu.t:" "do aJL.t-LgD 377 do P/tOjeto de Conó~

tu.(.ç.iio 'a palavltlt "ult.(.veJt.6 -L da deó " a expJtu.l\ão "e ou.tJr.oó utabeteu

me.ntoó de. nIvet óupeJUD1l.".

fD PLENÃRIO

EMENDA lP18399-5
[:J ConUdu<nt< JOsE' >lARIA mlAEL

EMENDA lPlB400-2 m ..' ---,

~p.u:tado 10St MRIA EYMAEL

Subót-t-tua-óe. a Jte.da:ç.ão do PaJtãYh.a6o O/l..Lc.o do ltJt:t.i.gD

316 do PltOjcto de. COllõt"Ltu.(.ç.iio peta óe!lu.lnte·

Pctl,ã!Jlta6o OMC.O ~ Como paJtte da. educação iltteD.tat.. o

cnÓ.(.lta Ite.t,(.goóo co»l>,tiluú..r.. /lI.ué: 

/Li.a. 6a.c.ultat.t:.va. palta. os atult06 nM eJcotaó O~.tc1.lLt.&,

a6Jepllltad06 a todo.!> 06 c.Jtedoó o cLt.'tC-Lto de Rl-<'Júóz'l.â

laJ."

'Oc. ou.:Uto lado, ne".tc.ó ea.&o.&, ao ..(.mpe.tJr.aJt mandado de

..&eguftança., não eneoll.tJr.a 9uaJti.da ;111. jUbt.iÇo.. uma. vez que, 6ac.c. 0."

texto c.onbtLtulUOltal atual., cnte.nde o SUpli.c.mo TJÚbunal FcdeJta..t ,

que. Iliio c.abe mandado de 6egUII.ança co!1.tJr.a o. le-<. em .te!>e.,

o mandamento c.olll>.tUuc.1.onal pltOpo.&to, deó c.nc.oJtajtt/;..la

() abuóo de. podeJt, atltnvê.l> da ph.ã..t.<.c.a. dc ameaç.a pcla Fazenda f'ú 

bUca, ou quando e.t.ta Oc.o-'l.Jte.ó.se, .t.n.&tJtume.l1t"a.!-(.zalÚa o f'oách. Jud:f.

uú.t.o, pall.a hoco4Jte.Jt o cont.lI..ibu..in.tc. u.ia. ma.ltda.do de "e!lul'l.a.nçet,

EMENDA lPlB407-0 .....--------.) I<r'D':""---'1: DEPUTADO JOSI: MARIA EYMAEL . c.......e_~ _J

Tn1DfJun"",.~le ~

Suprima-se o §4Sl do artigo 49 e acrescente-se ao artigo

57 IICompetêncla dos Estados".

VI - legislar sobre criação, rueão , inco:-;::IOr,!!.
çUo e desmembramento de Municípios.

JUSTIFICATIVA

JffSTIFICAÇT.O

vã. melh01l. c.oltltet;âo no texto, e e.stabc.lec.e a n.'io ·U?J

pon.sab-U'-<.dt'Lde do EUa.do pC.lOé cu&toJ do en.&.ino 1l.c.l-<.g (.0.&0.

o projeto no artigo 49, § 4~) repete impropriedade da

Carta de 67 ao permitir, em detrimento da autonomIa dos Estados,
que a União legisle saber a cr-Iação de Múnicíplos.

E o que a emenda cor:r ige, como se impõe.

'Veputndo JOSr= /fARIA EynAEL
,- .U.. ~,~fCD~••do"""IlW'''~' ~

EMENDA lPlB408-8 '~"'------~I f'r'p''.:'c''---'tJ ConAt:duLnte. JOsE UARIA EVMAEL . L v _J

tJ PLENÃRIO

~ .~~" .. ,.fc.w'ulDf.U••OM,.....

EMENDA lPl8404-S .....,- ~

~u.tado JOSE UARIA EYMEL

~-__-------u.. DIJ".."'•• (le

EMENDA lPl8401-1
[l

.PJ m»IR70

'UTD"U" .. ,~.~le

Sub.&t.itun'-.&e o atua.l pa.lt.ã.gJta&o único do a!l..t.c.go 396 do

Pltoieto de COIt.&t.c...ttu.Ç40 peto .&c.gu.tnte·

1!s JO - A .lu c..&tabelc.c.c.Jt4 .i:nc.ent.i:vo.& ã6 empJl.e6a6, .in!,

:Utll.to.& de enÓ-<.nO e pe.squ.wa e un.i.ve'l.4-<.da.deó I

obje.Uvando a. 1l.c.al.é.zação do det.c.nvolv-<.mc.nto c.conâm-<.co I

e .a. aa.tonom.la tc.cnolõg-<.ca e clLltUll.al nac.-<.ona.i.s.

§ 212 .. O El>tado c. a6 en:tLdadu de .&ua. adm-<'l1útltação d1:..

Jt.e..ta e .i.nd.i.Jr.c:ta uJ:.i.Uzall.ão pll.c.áe!l.enc-<.ttf.men.te ,

lia 60'l.ma da ..ec-<., bc.lló c. .&e!l.vl.ço.& pll.oduzl.dol> 110 BJ;.!t.&-<.l!!

AdUaJt ao MUgo J2 .(..tcm V do PltOjeto de COttl>tLtu1.ç.ão

ma..l..s uma le..tft.et, c.om a .segu.i.nte M!.daçiio:

11 A l.i.beli.dadc de en.&.t.no é d.c.l/.u.to '('Ilal-c.eniívc.t da 3et~lf

.un, pJteo!..& upolido a l.c.v!l.c c.hc.olha da. I?.& cola paltn ao!.

6.c.lho"~ cabendo ao c.stado, pn.ovcJr. a..& c.ond.içóCl> IIra.tc.~

aU. paJta. que. e.&te. d.<.Jtuto pOo!.l>a ó cJt exc.h.c..<.do ti •

Ad.l.te.-.óe a. Le.tJttt "B"~~ do Ucm 11 do aJtt. 265 do f'JtOj~

.to de Conl>.t.t..tui.ção 1Ii.tlclu6..t.ve Ol> be.Jt..& .imõve..i.l> anexoó que. lhe 60Jr.em

c.omplemen.taJte.4 e ne.cc.ól>ãJt...(.oó, bem c.omo o Jte..6uUado de. con.tJr..i.btuçÕe6

Ii.cc.e6..<.daó, du.t.<.nndab a6 a.t.iv.c.dadeó Jt.eUg.i.o.sa.6 que lhe óc.jam pecu-

Uall.eó ll
•

l U S T 1 F li: ,.. ç Ã O JUSTIF1CAÇÃO lUST7f,CAÇÃO

A Jtedação pJt0p0l>ta a..&.&c.guJta ma..i.olr. abJtal'gênc..iet ã noJtma,

c.ompa.t.t.b.i.lLznlldo-a com a lI.eal-<.dnde econôm.ica e 0.& l>ad..(.o.s plr.-<.nc1: 

pLO.& de de.&c.nvolv.(.nTellto de mell.ca.do, .&cm pJtCjtUZO da pll.otcçào c -<'!!
C.eltt-<.VO da. c.nrpll.c6a. nac.c.onal,

Alenl de. l>eJt. mandamento de V-<.h.c.(..to UatUlta.l, a Ltbe'l.dtt

de de en.&c.tl.o, 110.& tc.Jtmo.s pJtopo.&tOl>, ê e.lemento bã..s.l.co na. 5oltn,a.ç.ãc

de um povo UVJl.e e de.moc1l.cr..tc.c.ament:e. oli.,9ali.izado,

Ac.olhe. na. Conó.tLtu.lçãõ, a oJti.entaç40 douT.Ju.nCilÚ.a

jUltiAp/f.u.dêne..i.a jã utabeleeida.

f'J PLrNÃr.IO

EMENDA lPl8409-G ..... ~

ê::J;,~E!!!~ºP JOSE MARIA EYMAEL
____ ,UN...O/CCW'...O/.WIC.'''....

~IO

Art. 273 - ••••••••••• , .

JUSTIFICATIVA

III - Vendas a Varejo de MercadorIas I

Suprima-se do ;gCg:projeto o incIso UI do artigo 273

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso !II do artigo 273
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SuplÚma-.&c do paftã.9~a.6o únic.o do ah..t. 264 o nO IV do

1'll.ojeto de COn.&.ti.tU.t.t;.dO.
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EMENDA lPl840S-3 ,~., ~

(J Vepu.tado JOsE MARIA EYMAEL

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

Adde-;e. ao al/..t.(.go í2 .<..tem 111 do PftOjUO de. cOu.&t.i.tfl..1:..

ç.io mau wna. l.UIl.a. c.om a. "eg\U.l\t.c. lLedc-ç.tio·

11 A dcJtc.c.ência. 5!.&.ic.a., de qualqueJt t.c.po OIL gli.au, lIão

l>M.ii 6atOJt .t.-<.m«nntc da plcna·Jl.cal-<.zação do .c.nc4vZduo

como CA..dadão, devcndo a.. le.c., matell..(.a.L.i.za'l. el>te Pll..(.ltc.~

p.<.o".

L!LU7f7CAÇÃO

A gM.ant.la. dada ao dC6.c.c..c.cnte. ~Zl..1.c.o, pa....a quc at'<'IlJa.

dUa. ptllollLttldc. como c.c.dadão, ê mlLuo e..&Cttóda. na Jl.cdaçiio do ante-pll.2.

je.to.

A 6Q1lma p1t.OpO.6ta. ê n'Q.-t.& ablta'lgente lIO medeiO .tempo Q:fte

veJI.t.ll'ttUza a g/Vil1.IIUa..

JUSTIFICAÇÃO

ApÕl> ana..ti.&e ma,.l...6, a.puli.a.da, co-nelu1mol> que.. o IrT .tam6êm

deve o!.cJt 4ubmeüdo ao plt.c.nc.:zp.l.o de rouutt.(.dade.

A We.Jtdadc adm....üda pela li.e.dação a..tuat paJta 4 majoJr.a

~ão do 11"1 no pltõpJúo exeJtc.Ze.<.o eOlt6.i..!.,te. em 4eAÚ".l.ma ameaç.a 0.0 co!!.

bubu..i.nte..

o anteprojeto constitucional em seu sistema tributário,
obedece modelo das maiorias das democracias modernas. que estabcl~

t.e a '::ufttjJelê-w:.la IIUtltlndl em ma'Cé.ria tributãr1a para cada ente pf!.
blico. Estabelece outrossim, no que diz respe~to aos ~mpostos. O
pnncr'Pio da competência privada prIvativa ou seja, cada ente - pQ
blico (U.,Hio, Estados e f.lunicípios) têm os seus impostos próprio::-,
caract.erizando-se essa diferença entre os .impostos. fundamentalmp!!

te na d~\Iersidade do fato gerador.

Ocorre todana que est.e princíp~o da t~picid3dl! dos i!!
postos é frontalmente agredido pela cr~ação do Imposlo Sobre as vél!!.
das (I Varejo na esfera da competêncIa tributc1ria dos MunicípJ.os.

Trata-se na·prática de mera repetição do le'" a nível do
Município, com o agravante de ser totalmente cumulativo.

Por maIor esforço lnterpl'ctativo.. por maior esforço de
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Art 270 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••

VI - lubrlf1cantes e COlllbuBtíveis, líquido:s ou gasosos;

VII - enerfl;l.a e1titrt.caõ e

VIII - 1ll1nCt";I1.S do Pais.

-Art. 261. A União p~derã mstatutr-, ale'll dos enumerados no artlSo 270, QU-
tros impostos, deSde que nac tenham fato gerador ou base de câlcuto propnos de
impostos dlSCrlmmados nesta Constltuição•

.9 "parágrafo i7nko. Impos!o lnstltUldo com base neste artlgo não poderá ter na
-tureza cumulativa ~ dependera de lel aprovada por earcr-ia absoluta de votos. -

?1\-f.S

Altera o art. 26f.

EMENDA lPl841G-9
('J CD>-J')T\ T l.\ I lJTe-
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JUSTIFICATIVA

A competêncla residual prwativa pa·ra a lnstitult:ão de novas impostos revelou
-se nctãvel ccnqutata nosentado de prevenir confhtos de competêncla que o siste-=
ma anter-ior proptctaye, •

E enganoso entender-se cue a competência restdiral concorrente fortalece os Es'
tados e o federalismo. A criab'{ldade trlbutârla ê lim1tada. -

• contr~b~~~~;~o~~~~~md~u~~~~~iê~c~~a~;~~~~~ç~~~c~~;~~;~a; 'l~;f ~~~ã~e~~;1 r Ei~;d~~).
com preJulzo p~ra a at1Vldad! eccnêmca, Nes!e caso. poderã decorrer grande lap
so de tempo ate que o Judlclano declare. em ultlma lnstâncla, a plena cotncrdên
ti~~ã~OS d015 1mpostos, ~ que dará lugar ã prevalência do imposto lnstituldo pela

Prooõe-se. portanto, quê a ccepeeêocra resldual ccntnnue sendo prlVatwá da
Un1ão. ma.ntidas as garantlas peevtstas no art. 261 para o seu exer-c'icto..

'II
, § 59 Os I.mpostos enumerados nos l:tens VII e VIU 1ncidnão uea só vez sobre a '
)!roduçâo. lmport:ação, cl.rculacão. dlSt:t:lbul.cão ou cc-rscec de lubrif1cllntes e ccebus-.
tivc1S, l:Lquldos ou gasosos, e de enc.rgla elétru:a, 'uxclu:Lda a 1'1.C1dêllCla de qual
quer outro tr1bl.lto

Dessa forma, ê de lhc ser deferlda. a competêncl.a para lnstltutção dos repcs tcs
Oalcos sobre Hltlerll1S, Co~bustíveJ.s e Lubnfl.canteS e EnergIa ElétrIca. pal."o1 que to
da a formt1lação da políuca de utllJ.Zaçiio daasea bens seja feLta de forma 1,0l1l.tárla.

A permanênc.ía do podeI: de 1nstituir repcsccs sobre minerais, energll1 elétrLca e
COllIbustíve1s e lubr1.fu:antes, na cDmpetenc1.a da Unlão. se JUstl.flca por ser este. o
eaec ma1S adcqucde para instl.tui-los. COlll efelto, são produtos lntífllD.'lIente retaexc
~dos ao interesae nac1onal. por se constLtU1rem lnsumos est.raté.\llcoS, utll!~dos ba
sacaaente em todas as a.tlVldades prcdutavas nac1.onais Por 15S0 eessc rel'jUtl.rclD. u"iã

§ 69 o iUlposto eneneeaac no J.tQm IX lnc1.d uâ uma sô vez sobre 11 e...tução. li.

circulaçã.o, a dJ.strl.bul.ção lJU o eensuae dos llllner<1l.S do País reteefcnescs Cill. Lea , ob
scrveõc o dlSpOSto na parte flonl do S 39. 

.ro<;UFICATIVA
O art. 52, it.elll "VI!I, de':e.:::ml.na que os recursos euaemts do subsolo e os potcn

Cl.lI"l.6' de energl.a; hidr<Íu!l.ca sejam bens da UOl.iO; o are, 54, l.tc=t XII, aIlnea "b", es
tatuL a competên.c1a da Unlão para explorar 05 SCrY1ÇOS e lnstalaçôes de energla elé=" ,
tr1CI1, o art; 54, ltem XXIII. alinea "L". confere à UUlão a cO'l'pet'ênC1.3 pnr3 leg1.8
lar sobre jaZl.da.s c minas; o art. 306 deflne como propriedade da IJ'1.ião as Jazldas e
delll.alS recursos enne'rer s e os pceencam.s de energra h1dráu11ca, o art 310 f axa o
lllon~póllo da União quanto a peaqua.ea e a lavra das Jazidas de petróleo, gases ratos
e gaa natural. e a ref1naçàQ do pet.róleo naelonal e est.rangel.ro. Vale dl.zeI:, estão
enfclxndos na competênela da lÍn1ão a proprl.edade dos amesa rs , combustivel.S Co recue
sos hídr.J..Cos, bem como o aproveitml:C!nto e exploração desses LnSt::'l10S.

engenharia. cosntitucional que se quefra realizar, não há como -eli
dlr a realidade de que, em ambos os tributos, o fato gerador é
mesmo; a operação que se pretende tributar em amhos os tributos I

passa a tElr ccnsãatêncta eccnõníca e se exterIcrãza perante o mun
do jurídi~o em uma mesma e idêntica opereçâc ,

Tanto isso é verdade que, o constituinte consciente do
desarranjo constitucional introduzido na sistemática, pretende pr~

yinir as eequeãas que certamente advirão a nível de contrDvér5~ai!!.

terpretattva, afirmando no §39 do artigo 273 textualmente:

"§32 _ A competência municipal para instituir e cobrar o

imposto mencionado 1'10 item In não exclui a dos Estados para iost!,
tuir e cobrar I na mesma operação, o imposto de que trata o item III
do artigo 272 (ICH)"

Hão pode essa forma prosperar à sistemática apresentada.

restando um único caminho a seguir:
Ou supr-Iaa-ee o Imposto Sobre Circulaçao de Hercadorias

reM da competência dos E-stados, ou e reata-se a figura conflitante
de Imposto de Vendas a Varejo de Mercadorias, da competência ttib!!

tória dos Municípios.
Não nos parece socialmente desejável c economicamente

relevante, n primeira alternativa. mesmo porque, pela sistemática
de dislrlbuiçtlo de receitas, no rCM buscarão também os·MunJ.c:ipios;
larga fatia de seus recursos.

FInalizando. embora não possa ser apresentado como arg!!
• ento com densidade jurídica, é importante notar Que a .supressão
deste esdruxulo tributo, ao Illesmo tempo em que n50 representa p.!

ra os Municípios perda apreciável, representa todavia para cada cE,!!
trlbuinte isoladamente considerado alívio substancial de carga tr.!,

butórla..

controle rigoroso sobre sua produção. dut.r1.buíçã9 e consuco~ somente possível de
ser exercido pela Unlão.. •

Assim, a incidcnc1a de um imposto federal de caráter ún1co (por 1nl:J.d1r uma
só vez sobre uma das operaçõe:. t.conÕllll.Cas Teferldas. e per l:n(:cluir qualquer \)utro
tributo) sobre os combustíveu e lllbrlf1.cant.es é 1nstrumento lndispensâvl:ll li lm
plementaçiio da polínc.a Que confer"" à oluáo o monopó1J.o est.at.al sobre o petróleo,

\ por perml.tlr a esta a' atuacão e o controle 1tttegrais sobre o regl.ltle e a estrutura
de preços dos derlvados. o que envolve. 1nc:lusl.ve, o aspecto t:elatlvo ao comérclo
extert.or. cUJa legl.slação ê da eOlQp:t~nC::La da UnJ.ão (art. 54.. XXIII, "E").

O lmposto único. federa.1, sobre os mlnerais do País Justif1.ca-se porque ca
be à União a condução da pol.itJ.ca de exploração e .:rprovelt8l:1el\to dos reClJrsos do
subsolo, o que envolve Ilspectos como il.xação dll" po!.{tica de invest1.ment<l1; e de
preços pratlcadQs pelo set:or~ abrar.gendo. estes iilt11l10s, os l't:eços l.ntet1;1aclon·l1S.

'EMENDA lPl8417-7 .~. I Jr;:;;'L'~,l:? f'A,z,:> U\IJ 1:>, IY) . ~-'=_.

SUpt:.lme o S 19 do art. 335.

~..;'rL

f?if/';~
r.r ru'oO~I"tlC~"' _

Suprhle o art. 414.

JUSTIFICA'l'IVA

Ás conSl.derações a I:eSpelto do Lmposto ún1co sobre energ1.a elétncll são "mu
tatls n:utand1.s". as feitas sobre 05 impostos anterJ.omente c:ltados. Emllrol daper
IMltêncJ.a dos impostos tinlC:OS lla competêncl.a Qll Ua1.io deve ser obsetvudo que a estã

:~~: :~~ ~:::~~~~u:o;~:;~:~~:~l:e~t::L:~~p;~:a!:~~~e~o~~~i~:~i~n:~~t:: ;~~~~de
preços. o qual, por sua vez, é lncíslVan:ente l.nf1uenciado pelas l.mpostos l.ndiretos.

JUSTU'ÍcAnVA

o 5 19 do a]:l:· 335" l.nst1tu1. Sl.stema. tributáno paralelo ao estabelecido 11.0 ca
'pílulo t, do Titulo VII, do proJeto. sem os ct1ldados e. caut.elas daquele, no qU':l ecn
cerne li -.lcfll11.ção d.:ls bases tr1.buC<Íve1s. DS' !lm1tacões- do poder dI;! tr~butar ( t>rott.'
ção dos dl.Teítos do~ contr1bul"l1teS c prevençao de confl1tos de cOl:lpetcncia) e :t equ.!.!
11br.1da d1Sl.rl.m1naçao âe rendas

Com efe1to, eleee como maléna tr1.but5:vl!.l o faturamento'e aí: l.nvade área do IPI,
federal, do Imposto sobre. Uercador:Las e Servl.ços. est.adual; e do I::::posto sobre Vendas
a VareJo. lIIunl.clpal. •

JUSTIFICATIVA

Conflua com o Imposto de Renaa. 0.0 eleger o lt1J:t'o. o salárlO e a re"'l.da agri;:~

la. CC1D.O bases para 1ncidêncla das contrl.bUlçÔes sO;lals.

Invade, aJ.nda, a. t:cmpctencl.a res1dual concorrente dos J:stados, do Dutrlt:o Fe-

~~~:;.c q~:,U:â~~d:o/~~~~~,«~~~~~~~~~l.;:;é~~:r~eol.:;~~~::i~ã~í~~~~~l~~~C~~s::~~aii
Observe-se, também,que Já hi J.mpostos sobre patrJ.wnlo, ?reV1.I$~DS llo ca.pírulo do Sl..!.1
tema tributâr10 Naclonal.

Agt"ide a lógica elementar. ao c:ril1r adlc1.0n'11 sobr(! os prÔl:lios dos seguro,!> [lrl.
vados.poLS o que c.hama de adit:Lonal ê, l:m verdadc, a prõpna contrlbUlo;ão O adlcio
nal preswi!ôe a e"l.~tEncl.a de al.ªo da mesl'll1- nat.u~Qza (o prl.ncipall, ~o qual ele ...v

1
-I

com~ acréscimo. _ Alem d1.sso.o premLo de seguro Ja ..onstltlJl. ba.sa do 1::lpOStO. de colll- \
petenQl.a da Unlao, prevtsto no art. 270. V, do prOJeto. I

F1nalmente, não se espee1f1cam as competêncl.as para a lnstl.t~lÇão das contd '
\Ju1ções '1ocl.al.!. o que eomprolllCte tod~ o arcabouço dell.neado para a dl.serl.lõI.ln3ção
rendas. no eap1tulo do S1.stcma trlbutarJ.9 '

Por essas raZÕes. propõe-se a supressão do dl.SpOS1tLVO.

'EMENDA lPl8418-5
1'1 co~"''''v, ""E-

f:J

A compet.ênc1a da U1:lI.ão para 1nstit.l.1i-r Imllosto (ln1co sobre Energ1a Elétrlca ê
complement.ar ã que lhe é atrl.buida pelo art1go 54, XXIII. "d" (1"0;;1s13r sobre âguas
e energia), e tem ínti1n1l correlação cq!ll.o disposto no artigo 30ó (que atrlbu1. ã 111l1ão
a proprIedade dos potencl..2J.s de enel."gía h1.dl."áuhca) •ambo$' do ProJcto de Const:LttlLç.io.

~om efeJ.to, do.verá a Unlão e~tnbell!.cer I!o!ít1.ca âbrangente par3 o setor, a qual

~~~:~~ ~~~~n~~a~d:q~::~l~:ltl~~~~~~:of~:~l~Sd~~I:~~~::~t~sc~::;~~:~~~; ::1: d~~:~~t~~
çád- cot:respondente escapasse ~o- controle da União. COltlO se sabe, o 1mposto ê cornpo
nent'"c do preço (tania) cobrado pelo fornec1.mento de energL;I Se a Untiio não puder
d.tspor sobre sua decermInação, não poderá estabelecer poHnca naclonal para0 setor,
que contemple aspectos como o da reperCUssão da tanfa (e do lIUpósto que. a compõe)
sobrl!. ti sistema geral de precos.

"Art. ~70. .. ~ ••••• '" t ..

VI - energia elétrlca.

TEU.. ,.u.......;io, ,

Aerescenta o :Ltem VI e o parágrafo 50 ao art1.go 270:

_ 5.59 O imposto previsto no item VI ínc1duá uma sõ vez stlbre a produção, 1I11por
.ta.çao, d:Lstrtbul.ção ou eonsulllo de encrgl.a elêtr1.ca, excluída a lncldêneLa de qua1=
quer outro trJ.buto."

Serla conven:Lel\te_, além dlS!OO, 'lua "iio fosse efetuada vlnculaç;'o nova, cm de
l:r.íl!l'ento dall ap1J.caçõu-: jií prel1.stas para as contr.íbu1ções instituídas .mt;!s da en
trada em vigor do novo Slste=. Is'lo pod~r1a acarretar imobli12:açâo e oClosidade dI;!;
recursos J~ cO!!'prorrcndos ela apl:u:ações deflnLdas

As vedações e lilllitnções eonsl1tue10mllS ao poder de ::'~1butar devli:!'l\ constar do)
{tulo e Capítulo próprioa (Titulo VII - da Tributação e do ()rçace.nto e Capitulo 1-0;10

SiatClll3 l'r:Lbutirio Nae10Ml). Aas1m. ctlberJ.l1 1ncluI.r no art, 263_ lI. a1il"ca "c". 11
'Iedação proposta no art. 414. I) que melhor CXpllt:ltarlOl a I.ml1nI.oade das eilt1.dlldcs de

1cQ;das ã deElt.sa dos recursos naturaI.5 Q do mel.O am~l1eate, no que TeSpl'Lta :lQS 1mpoê
tos rclaciOnlldos com SUlI"S atív1.dndcs. deíX<3ndo, o.ín:l;), ii le1 old1.1Iár1.:l. ~r8~ palã
est.::lbelec~nto dos controles neeessár:i.os.

EMENDA lPl8411-8
['J =',\1, U IIV"\"E

r.r
10

, .. ,.v'T1.II:..;i.. _

Suprime o nrt 48('~ I
__ JUSTIrICATIVA

D artlgo 4aj é ihspcnsnvel, p018 o art1go 337 Jn dupõe., elõl. seu parngrafo. qu'a

:;~~:"c~:t;~~~~t;~: ~~=~~~~~~t~~~~:~. pela UU130 destlua-Sc. exc1us1va a obngatona- I

r.r-,,-----c,--- .u....o/ca>t's,l.,I~u.,"ub, -,

JUSTIFICATIVA

Art. 262. Poderão Ser instituLd'os emprêst1mDS' c01llpulsõrios nos segu1.nte::r

, - .
I - guerra externa ou sua lm1nenCla;

II - conjuntura que ClxiJa absorç5,o tl=!mporár:La de pod~r UqUl.SltLVO.

• III - ca1all?ldade públl.ca.

5 19 Os emprQst1tllÓS compulsórtos púvistos nos 1tens I e t! sO'.nente poderão ser
insutuídol> peln [1n150, c.abcndo à Unt.áo ~'l aos Estados,os prevl$tos no .ttell1. rII.

§ 29 Os cmpresumos cOll"pu1sôr1.o~ poderã~o ~~r ·~:~1.dos a p1JrtJ.r' da publlC1Jo;áo
da lei. que os l.nst1.tu1T. a qual dcV~t"ií ser aprovada pela malod.a absoluta dos mcm-
bt"os do Congresso lIaclonal ou da re:;pcctiva Assemblela Le81slatLva.

S 39 05 emprést1.mos compulsórios some~te podeJ:3o tomar For base fatos get"ado
res comprecndldos na compctêncla tnbutána da pcsson Jurídlca de dJ.reLto púb1J.c:.oque
os inst"J.tuir.

EMENDA lPl8412-G
~ "P:k ~ L-I)Nl>!i'v\

'lul"o'c~w...l"'.ul~~"'S11<l

?L~..vÁ!Z«'

Altara o artlgo 262

fIT?rZ'
fui;;~ V'pU

[§J:;'GtJ
AItt:!ra o. art.....Z77.

Art.277. 00 produto da arrEcadação dos impostos de sua competência a União
dis'6ribuirã pertentui:lis. fixados em.lei cpmprementar:'

I - ao Fuhdo da ParticipaçSo do-s Estados li do. Distrito Federal.

II - ao Funde'"d~ Participação dos MunlC!piO~J
UI - para apl1e-a'Ção nas regiõ~s Norte a-Nordeste. atra~és de suas instituições

de :fomento regional • -

'" S 19 Os percentuàis de qoe trata o "caput" deste artigo não poderão. sO!1'edos.
excnt:ler a Quarenta !li seis Por cento.. nem ficar Cqtlérl de trinta e três par cento. do
produto da arreCadação dos :impostos a que se refare"o "caput~ daste artig:l

1 2 9 Q peroentual fiXado pl!lra ; aplicação de que -trata!? 'item tn dast:"e a:-tigo
não podará ser inferior li dois por cento.

S 39 Para efeito 'de ~ãlcul0 da entrega a' ser efetuada da acordo cc., O' previsto
nb item I. exclUir~se~á ~ Parcela da arrecadação do il'lposto de renda B p:-oventos de
qualquer natura2:a, pertencente a Estados, Distrito. Federal e rtunic:Lpios. nos ternos
do disposto no .,rt. 275~ a no :itero I do art 276. •

JUSTIFIC....TIVA

A competêncl.a para lnstJ.t.utr o LtlpOStO -onleo 50bt"Q Lubr1f1cantes e CO::l":luStiVClS
Liquldos ou GaSOsoS ê lnd1spcnsâvel para que Il Unlão possa estabel~cer polítlcll ..brlln
gente para a p::oducào, co:e:erl.1.lllízação c. utlluaçâo dt!ssc.s l.nSUl:OS cstratéClcoS, uni
ve;'. que jà detel':\ a propr1edade do subsolo e o 1!I0nopôll.o da pesqulsll e lavra d'1s Ja:a
das de petróleo e outros hldroc<lrbon'.!.tos, be:n como do l)eu r<:l.fino O exerclc10 do l:IÕ
nopôll.o será comprolllet1do se fl.tar forn do cont.t:ole da l!nlão a d~tClrm1.nacão do comp;)
nente f1.scai dos preços estabelt!cldos para 05 produtos de que trata a emenda. :-

EMENDA lPl8419-3
l:? PA/?'S LklJ1?I(()

tJ ""PLerIJár f D .~uÍlllO/co..'nÃo/5~'~~..,n...

A ~/Ilenda introduz duas lupóteses de lnstitu1.ção de emprêst1t:lo c:ompulsór1o, pela
U1\lão, tendo em Vlsta a vantagem que este apresenta em. relação aos t'rlbutos,nas duas
si.tuações· a devolução das quantlas empresta<1as. wna ve;o; cessadas as C<:l.\1sas de cr1a
çQ:o do cmprésuma • • -

Amba; as s1tuaçõcs Se carllcterUIl'l1 pela imprevls1hLhdade, não podendo ser ag11
-l)!~~te enfTentadas_ com a .üt111.;o;açáo de lnstrumentos tr1butár1os conVenCU:lOalS. -

• Dado qu). ã Unlão_cabe organ1zar e manter a defesa nac10nal. c regular sobre po

~t~~~:n~: ~r~~l.~~ill~~~::~~t~~~n~~~~:-~:c~~n~~dOS Os melQS nccessános à promocão d(i

".~ ....~

~NDA lPl8413-4 "'..
. PA'C5 LAtIl'P/M

JUSTIFICATIVA

Com vistas a ccnferir rnIior flexibilidade ao sisterota de. ~al."ticipação na ar
recadaçáo tribut:á:-ia federel, propõe-se que todoa os impostos d"a União sejan parti
lhados COm 05 E!ltados, o Distrito Fedaral EI os M\Joicípios.

Ds etúe.f.s Fundos de Participação serIam mantidos, cabendo ã leI cample:renta:.-'
fixar os percent:ua:is de distribUição cabíveis. obset"Vados os limites mínir-.Q de' trin
ta e trás p6r cqnto' la rnáxih\O de qUaf'enta e seis por cento.

Garant1t·~se-1a. ainda, quo o ~ereentuai aplicável nas regiões NOl."te e t!Ol."
deste, através C1e suas instituições de fomento regional, não ficasse aquá., ele dois
por cento.

Oessa forma, a participação dl;!s Estados .. Distrito Federal e Municípios na re~

ceita tr.1,butéria da União ficarIa a salvo de eventuais oscilações negativas na arre
cadaçáo. dI;! imposto da renda ou do imposto sobre produtos intluSt:r1al1zados. que poce
riaf"l ser compensados pelo bom desempenho da outros tributos federais. COllO. por e-
xemplo. " imposto sobre operações financeiras.

O !Iistell'la ora proposto apresenta ainda a vantagem de Possibilitar a supressão

do :ítem II e dos H 2 P e 39 do art.277. pois tornará desnecessária a entrega aos
Estados a Distrito Federal de 10% da srrecadação do 1r.:lposto sobre produtos indus
trializados. proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos
manufaturspCIs.

tMtB t"f)~~1;;Jr1:;p~;~~tt~oi;e;g;;;lt~á;.t:·~~7d;~8c~:::::rd: ;f;bg~a:~)d~-'
" ~::~~:n:~;t~:~~~~ :i~i:i~~~~iÇão de rendas tributáries, pois beneficia prin.

Altera o art.277.

At"t. 277. 00 produto da arrecadação dos impostos de sua co.,petênda, excetu
ado o imposto sobre o patrimônio das pessoas -Físicas. a União distribuirá percen
tlJais, fixados em 1.e1 cOll'plell'entar:

3: - ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Faderal,

11 - ao Fundo de Participação dos MlJnicípioSJ

111 - para apl~ação nas regiões Norte e r~orcleste. através do suas institui
ções da femento re~icnal.

.. $19 Os perCfantuais de que trata o "caput~ deste artigo não pOderão. SOI""4-

dos. el'l;ceder a qUdl"anta e seis por cento. neM ficar aquém da tt"inta e "tl."ês por
cento. do produto da .arrecedação dos impostos a que se rl!.fel."e o "caput~ deste ar
tigo

529 O percentual fixado pare a aplicação de que tl"ata o item 111 deste er- ,
tigo n!io poderá sel" inferlol." a dois por cento.

139 Para afeito de cálculo di::l entrega a ser efetueda de acorco cct"l o pre
visto TiO item I. exclutr-se-á a pal;"Cela da arrecadação do inposto de rend.:l e pr~

ventos de qualquer natureza. pertencente a Estados, Distrito Federal e Municípios,
nos teJ:'mos do disposto no art. 275 e no item I do art. 276.

JUSTIFICATIVA

Com V1sta$ a cOl"l:ferir Maior flexibilidade ao !:istema de p.!lrt1ci1=le~

ção na arrecadação tributária ferieraJ# propõe-se que todos os impostos ~ J}nleo
sejam partilhadOS com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios {exceto o
imposto sobre o patrimânio das pesso.!lS físicasl,
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federais, coma. por exemplo, o imposta si?bre operações financeiras.

~ O sãeteme ora proposto apresenta ainda <!l vantagem de possib1l1tar-aSllpres
• aec do item 11 e dos H 2~ e 3~ do art.277, pois tornará desnecessária a entrega

.<!lOS Estados e ao Distrito F'ederal de 10% da arrecadação do imposta sobre produtos
industrializadas, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produ
tce manufaturados••

Adema1s, a disposição do item 11 do art. 217 [a entrega de 10" da IPI) a
tenta contra o espírito federaUvo e igual:l.tário qup deve nortear a elaboração do
esquDII'I!I consUtucional de distribuiçáo de rendas tritutárias. pois beneficia prin
cip<!llmenta aos Estadas mais ricos.

flY;;"L'::==J
l'Ji3Jú'&J+],

EMENDA lPl8428-2
I? c..oiJS' Il'U'1'JtE "'PIES L'Z"'''''...,

xsees as r3zões para a supressiio propostA

lC"TO/.u....,e.~Io, .,

Como snhado , o ampos t c de relid1: incide sobre os salnrJ.os, a título de <llltecJ.
pação do l.tItposto upuaadu segundo Q rl::g..1.Ine de declaração anual.

Os Estados e }[unic1pJ.os tal:lbém. aem.am p rej uda cadcs , ea a que pe rde m.am ali ee
cercas prcv1.stl1S nos artJ.gos 275 e 276, l.ten I (rece1.tas pecveruenees da retenç;io do
unposto de renda, na fonte. sobre. rend:uuen.tos pagos a qualquer tÍtulo. por Estados c
Hun1.cípJ.os, suns auearqums e fundações). ...

Tornar, pou. exc'Iusi.va da Seguridade Soc1.31 a trJ.butaçãa. da Colha de aalú
nos, J.nvJ.ab1.lJ.zarl<\ 11 atual S1.ster.lltJ.ea de retenção na fonte (pefe empregador) de
pnr::e dos salnnos. COt!l. graves [Ireluí::i!:os sura o flu...o de cau.ll da UnJ.lío. •

O art 336 ê J.ncompntivel com o nrt. 270, Hem III, por s 1J.tl1.ta a eompetCnc1.a
atrJ.buída li Un1.ão neste últJ.mo artJ.go. para J.nst1.tuJ.r o J.mposto de t-enda c proven
tos de qualquer narureea,

JUSTIFICATIVA

SUpnme o art. 336.

f'J="?P't:.
lil{f7i~

......... . ~ .Art 272.

EMENDA lPl8424-0
f'J c..o"''',TI "LUII,...'TE v"lE5; l.."'-'Dl H

"1tera O § 79 do art 272..

§ 19 Em relacão ao lm~sto de que trata o item lU, resotucãc do Senado lia Re
piiblrca, aprovada por d01S terços de seus membros, estabelecerá -

I _ as aliguotas apj tcãvets ãs operações retaetvas ã cu-cvtacâc de mercador-i
as e às prestações de servtccs , interestaduals e de ell.portacão.

11 - as aliquotas epj tcãvets âs operar;:ões:
a) internas r-ealtzadas co'n energia elêtrlca e peerêtec, mctustve ccebus

t'iveis l1quldos e gasosos dele der-rvadcs ,

b) commtnerats relactcnadcs em 'let complementar..

Alêm d1.sso,o adrcacnat scacnee benefr ca.a.r.ra 05 Estados ma1.S mees , prJ.neJ.pa1l:nl!.n
ec R1.o de Jnne1.ro e sijo Paulo. onde se concentra 111;:11.5 de aO% du arrecad3çíio do 1.mpos
to de. renda Os t:stados menos desenvolvJ.dos não tenam ccndrcêes para J.nsLLtuu· Õ
adJ.cJ.onal; quer por lneXJ.stêncJ.a de m.1térl;:1 trJ.buciivel exp reas rva , nrcncc aos cusccs
de ar~ecadaçiio, quer pela J.nconvenJ.ênc1.a de elevar aanda lI1<l1.S a carga tnbut.ina CJII

seus tern.tór1.os.

fC?;~l

fui:;;;';;:)
I..-A.·...n;l1 M

Os atuais fundos da Participação seriam mantidos, cabendo ã lei CClIl'l
pIaMenter fixar os ps:centua1s de dis~r1bu1ção cabíveis. cbaervaoee os liMites 
mínimo de trinta !l tr-ês por cento a maximo de quarenta e seis por cento

Gara~t1r-se-1a. ainda. q~e o percentual apl:!.c';veI nas regiões Norte
~eN~~~:ll.~~~ ~;~~~~s da suas lnstttuiçoes de fomento regional. não ficasse aq"ém

üeese forma. a participação dos Estados, Distrito federal e Municí
pios na receita trlb~tãr1a da União f1car1a a salvo do eventuais oscilações ne- •
gativas na er-r-ececoçec do imposto da renda ou do imposto sobre produtos indt.stri-

os 11" aderiam SIll" comoensados calo bom desempenho de cuer-os tributos
Art.277. conUnuação. ---

EMENDA lPl8420-7
('l Cú\-)"", ,0.' 0Te

JUSTIFICATIVA
Altera o § 49 do ;]rt 213.

1 _ da Up.1.ão. para J.nst1.tuJ.r e cobrar. na mesma oper::lcão, o J.mpOGtO de q1.C 1:.:::-:1

t!l o a.eem IV, do ~rt••210,

11 _ dos Est;:ldos e DJ.strJ.to Federal, para J.n"tJ.tU1.r c cobrar,na lllCS"l3 operaçiio,
o 1.mposto de que trata o 1.tem 111 do art. 212

A tnctdêncta de um im.l!0sto estadual comaf Iquctes drterenctedas ccnst.rtutr-se
-ia num fator de perturbaçao para setor de mineração. prejudtcando a lmplementaçãõ
das respectavas polltlcas nectcnars e afetando, sobremodo, a formação de preços dos
produtos mnerats, nos mercados mternc e mternactcnat ,

EMENDA lPl8429·1
pJ C01JS,1 TU I ".1í0

JUSTI!'ICATIVA

t:=PPL=:J
r;~

JUSTIFICATIVA

"cnII/..... I1'''''~lo, - ...,

A modiflcação sugerlda para o § 19 do art. 461 visa a compatibilizar e~sa di§.
poslr;ão transltõrla coma nova sistemãtlca de partilha proposta na EmendiJ nQ
ao art. 277 do ProJeto.

JUSTIFICATIVA

Alter~ ~ § 19 do art: 1101.

Art. 461••••••••••••••••, " •••• ,.,' •••••• , •••••••••••••••• ' ••••••••

§ t9 J) dlSpostO neste artigo não ~e ilplica aos arts. 262 e 263 e aos itensi. II._IY e V do art. 294. que entrarão em vigor a partir da promulgação desta Con,!,
tjt11Í~ao. .

\ '§ 29 Se a sor:a dos percentuais fixados pela lei complementar de que trata a
art. 271 exceder a trinta e tres por cento. a dlstrlbuição dos reCursos 'relatlVos

~r~~r~~ac~~~~e~t~a~~1~Sj;ãt~~9:°i:l~~i~~~'eme~~v;~~~~s;e~c~~~~~l:u:~ê d~u;l'~~i:me
atingufos os percentuais que a referida lei complementar fixar para os Fundos pre
Vlstos nos ltens I e 11 do art. 277.. e para a 'apl1caçâo nas Regiões Norte e i'lorde.!.
te a que se refere o item UI do \I'lC.SmG ârtigo. •

EMENDA lPl8430-4
('l c..o-..l51' ,1J IlJ'E- PflE:s U\1JC'M
~_~ -,-_'U_/c.o.....IlI/''''U''''''''
~ P l.E: I, 'J { lZ-W

] Cp"F'CJ"
) fIifi~:~

n"l"'>vIl.Plt~~i..--- I
Inclui o f 59 no artlgo 303.

cos e "~n~:;g~sU~~ã~ni~~:~câ~S;~_t~~: ~~~~~J.~~~;õ:~t:~~~1.~~:a~e~o~u:~e~~ed~sle~c~~= I
,,"ar 11

JUSTlFICATIVA

A redação atual deste art:lgo ccrrcr-tnur para a mateuracãc de confusâQ têcmce e

I(\s~I~r:ni~ j~~'i~~~~su~ ~~dl~~da~}~~~acd~~e~~~~s l~~~dê~~l~~ni~~~~~r~~~~, n~~ o~i~~;
a~tigos do ProJeto. '0 que deverâ causar aumento lnsuportâvel d~ carga 1mpos1twa•

Com efeito aponta como matéria ~rlbutãvel o faturamento, que"jã const,tul base
de calculo do I~posto sobre Produtos Industflahzados. federal, do Imposto, spbre a
Circulação de ~lercadorlas e a Prestação de Servlçf!s, -es~dual. e do Imposto sebrl! Ife~
das a VareJo. dos Munlc1plos. Como aS c0!ltrlbulçoes terao natureza cumulatlVa. pod!.
-se lnferlr dessa mu1tl!H1Cldade de incidenclas UIl\ desmesurado aumento do componente
fiscal no preço dos produtos, incluswe os de consumo popular.

Invade. por outrO lado, o carnaode incidencla do I!!!posto de Renda. ao eleg.!;r. o
lucro "C a renda cOmo bases de inCldêncla das contribuiçoes SOC1alS, C> que. no m1011l1Ot
obstõcul izarã as decisQes de lOvestlmento.

In;ade: ainda. a competência tri2utãria residu~l_dos Estados, fiO ºistfl.1t0...Fe~e
ral e da Unlão. ao prever a instltulçao de contrlbulçao_sobre o patrlmomo_ 1.lqUldo

g~~ ç~~s~~~~ã~~s~~~~, s~~efa~~i~;~~~~e~~~~p~~~~td;u~u;~~~~~ea~~'1~~~~~t~s~a~:~ ~~~;~t:
flca, dlreclonada ao contnbulnte.

Para corrlglr as deficiências acima apo~tadas e evitar que_as c{lntrlbuir;ões so
ciais assumam o caráter de umSlstema TMbutario paralelo. prOpoe-se modlflcar o ar:
tlgO 335 do Projeto. dando nova redação ao seU ''1:aput'' e suprimindo-lhe os dOlS par!
grafos.

Altera O'artigo 335•

. "Art. 335. A Seguridade Social será f1l'1anciadã pelas contTlbUlçÕes_dos emPt:eg.!
dores e dos empregados, bemcomo por recursos prcvementes da ccntr-ibuicãc cObrada
pela untâo ,para atender d-n-atàmenta e-sua parte no custeie dos encargos da Segvrlda
de Scctal ,

cppu,
fIBJ~M

!-ih,"" '4
,~cH1~IQfCQw...lo/luJCawrJ.i~, ~

Pl..q)AÍQ.-.....")

,~ulfl<OlCa"'II1{,/IU'~OwluIo ~

?l~ç{\7\..C"

AlLera o art. 263 ••
'~

Art 263 As contnbulcões sodaJ.s. as de Lntervencão no domínJ.o eq!nõm1co e as
de l.I~teresse de eategor1.3S pro.!1.ssJ.onaJ.s siio da competé"ncJ.a pr=vatJ.va d3 U~J.ão e,1.n~
t1.tuLdas com base nas dJ.spos:r.coes pertJ.nentei> desta Const1.tuJ.cao, obscrvar;]o os prJ.n
cípJ.os cstabclecJ.dos no 1.te"1\ 1 e nas alíneas "a" e "c", do l.tem lII,do art 264 -

"s 31} O 1.1nposto do que trata o J.tcm 11 não J.ncidJ.rii sobrc a trnnsmusão. por
trIortc, de bcns que SJ.rv,:llll de mOrlld13 no cônjuge 'lobrevJ.verte ou a herd,;nros,
observados os IJ.mltes de quant1.dllde e vDlor dos 1móvcJ.s. cstabeleeJ.dos (!!lI leJ." !

'1'a1s encargos pressupõem a C'XlstõneJ.a dos recursos neccss.irJ.os aO seu CUmpr1.Me.!!.
to. os qua1.S deverão ser captados medJ.antc a J.lllPOS1Cão das contrlbuJ.çõcs de que tratl'l
este dJ.SPOS1.tlVO A adequada ol.nst1.tu1.Cno dessas eontrJ.buJ.cões. seQ J.J:",p051.ções con
cortcntes, é que pet'll11.t:r.rii ã UnJ.ão o dJ.scJ.phnamcnto abrnngente da iire;] soclal.

Altera o J 31}do nrtJ.go .212.

~~

• Cnbe à UnJ.Ô:o "estabelecc'l:" politu:as geral.;> e setorJ.i1J.s bel':l como elaborar e e-ce
cuLo.r {'lanos naeJ.onll1.S e reg1.ona1.s de dcsenvolvJ.mcnto econô,J.co e soei;]l" (ort 5'1.
~); lcr,ular sobre segundade socJ..al (art 54, XXIII, "til) C condJ.cões de cap~cJ.dade
p<lrn " e-cerdcJ.o das prohllsõcS (art 54. X,'tIII, "n"); c J.ntervir no <lon1n1.0 econ"iirn.!:,
co. para atender aos lmperatl.Vos da segurança nacJ.onal ou a releyanl:.e lnto:rcsse cule
t:r.vo (art. 303. "ca{lut ll

) . ....

,EMENDA lPl8421-5
fl

EMENDA lPl8422-3
(!1 6;:,"':''''-' 1 IV I '-'lO:-

['J

A redação I1dotnda no ProJcto tem alcance mU1.t;o amplo, podendo abranger grandes
patrtmÕn1.os, quer sob a aspecto de valor, quer sob o aspecto de quantJ.dade. .roSTIFICATI'lÂ

A Eu\ab.dadc. da norma de\Te ser cxclu1.r do c.amr-o dê 1.nc:J.de\\c.1.a do ~1I\r-osto o~ r-e
qucnos patrl.l11Ôn1.0s. favorecendo os menos aquJ.nhoados econornJ.camc,te Da! a prol,r1edã

c de lazer constar no texto eonstJ.tucJ.onal, aléQ do cor~1:ndo de Co oner3ção, a deter='
m=nal:ão d= que a leI. estadual f1.xe os 11.1!I1.tcs de valor e quantidlide ;>nra a refenda
nao J.nc1.dene1.a, a fUll. de que. se assegure o atJ.ngJ.mento da fJ.nalJ.d.llde da noema constJ.
tuclonal, sem se pr1.var os Estados de IcgítJ.I:laS fontes de recursos -,

EMENDA lP18423-1
t? úDl0,)"T1 TUlJ.JTf

tiJ P.(...bJF'

r"TO"UH'''C.~io _

Fate parÃgrllfo Sq visa comptltl.b1.11.1;i.\r a. eompetc;UC1.11 prev~st.a :'lO art 263. pn;rn.
1: J.n"t1.tuJ.çiio da contrJ.buJ.dio de "lntfOrvanc;;:o no dO"l\f"J..o econô!llll:c. com o d:''.lpo'lto no
art. 303. que d1.sc1.plina a próprJ.a J.nterv':nção no domi:uo eeOl1ó'='lcO.

Com e.feito. o c.:J.tado art. '2.61 estabelec.e a coc.pete:.u:.U1. ll;lr,J. a. l.ust1.t.ul.'::ão decQ:'I
tnbulção relat1.~a à lntervencão no domínlO econôm1co, cUJa cna;5.!:> sela l!utonznd'ã
nesta ConshtU1.cao •

r.r-----------"UTQ/.........~------------I
Acrescento: a alínea "c':. no l..f:.em: III~ do art. 259.

lI:rt. 259••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : .

111 - •• _ .

c} pr~ncí.piõ:l. f~nõ:l.l~dade. O't"ganl.zaçii.o, futlcionamento, disclP~na, deve - ~
res, d:r.reJ.tas e prerrog.3uvas da adtlJ.n1strDção .tributárl.a. • •

que a~s:~~;~ll:Oe~:p~ ~~~a;l~~a J.~P~~~~o~ea~:n~~t~~~;l~t~u~:i;1.=~:P~~:~t~Oa~~t~;~~~
tO!! que a ConstJ.tuJ.ç lhes atr:l.buJ.r A Un1.ão tl:'r.i restr1.ng1.da sua cO'llpetêncJ.a parã
1.nstltulr_J.mposto. de l ...nda (art. 270), porquanto a leglSlação federal de regêncJ.a do
lmposto nao p~dcra a', ançar 1.ntcgrnlmente a matéria trJ.butâ\cl, 1.1= vez. que esta é

'(1.nlto.. havera $e':lpr lue prever uma m;:lrger.:a a ser de1.'<ada aos Estados, para o adJ.ClO
nal, a flm de que a c;lrga trJ.butlÍrJ.a não se torne confJ.SCatÓrJ.3 e J.nsuporto\vcl. -

&ornen~~s~~~~:;:eãq~~J.io~;:I~=1.~~: I ~:a~~m~~~~~c~;~) ~r~~~~IÍ~~~:e;o~:a;;~:~t;eI ~r1.~~~~~~~

~:~~P~::~a:e5~~n:a4~Z~ ;:;;:~~1.~~:~~t~~O~~i:p~~:u~:r~~~~~:d;:dC~:~:~ ~u~~s~~~~~ ::~
ra entregue a Fstados e HUU1l.ipJ.os Os demus lnpostos (Imposto de L.pot"tal:ão Im
posto de Importaçiio e Imposto sobre Operacões FJ.nance1.ras) têm cnrlÍter prepond~rante
ente extra-!1.sc:al, não chegando u gerar e,,"pres:avos montantes de arree;]duçiio Qual:'

quer restricao ;10 exercíclo da eompetene1.a tr1.butárJ.a dn UnJ.iío, como a preVJ.são de

~~~~:~~ad~:1.~~~~~~n:;1.~~ ~~~~~t~o~er=;:~:~sp~~o:u;s:a~~:ii: :ce~s~~~;~rF;:~~al;t:~~:~
a seus encargos.

Suprime o artJ.go 370. •

JUSTIFICATIVA

~ A l.mun1.dade de que trata o art. 370 J.i catá dJ.:5cJ.plJ.nada, COIil maJ.s propnedndc
c.ellllugar adequndo. no art. 265. item II, alíncn "c". do Capítulo do SJ.stí..tna Tnbu- :
tarJ.o Nac.lonal. I
\ Atent" contra a boa sJ.'stemática a repetJ.cão, eom p"llavr1::l dJ.vcrs<:l.s, de dJ.:::posi I

t1.VOS tratando dn mesma matr:rul: J.munJ.dade das entJ.d.J.des voltadas parn o enSl.no e ...7i
5J.s::êneJ.3 socJ.l\l - !

JUSTIFICATIVA

o lotem tIl 'reserva i 1~1. ec,;\plgo"entar as ncnw.s ge't'ais oobn le.~l.Slno;üc e l1um1
n1.str"'cD:o tr:but.ãr-J.D, J."ldJ.cnndo, n.as alíneas "a" e "b". os prJ.l1CiilaJ.s pontos, cii"iiiã=
ter:.ôl <le le:tJ.sl;:l(:ao tribut'ÍrJ.D. qJC l!c.vc\ão ser objeto das non:as gerAU • Contudo~

511ene\'l quento aos !l.specto~ da. adl:lJ.nl.stração crJ.but,iria que deverão ser d1.scJ.ph.na
cios rer essas nCr1!laS gera1.s.

A Admln1.stração tr1but~ri:l'co'lstitui J.tnpõrtante seg!!lerto da Adm1n1.st;dç.io l'úbli t
Co;!., 4tr·wé.s do qua.l o Estado torna cfet1.vD o seu poder de 1.l:IpcrJ.o. gar1:nt:mdo o CUIll":' f
~~J.lllenco das dJ.sposJ.c~es d;] 1:1, o-rç.1:l::tcntiírla. Ca.b~-lhe ll._t'lrcfa de pn'T""over- a. ch.cli- ~
CJ." do sJ.'>te'lla tr1.butõlrJ.? naeJ.onal. dando a este expressa0 concret.'l. rupresentada. pc I
la. obtonçiío dos recursos C: dos fJ.ns c.xtrõl.-f~scais nele indH:ados. .., -

t. 1.'Illporta.n...e., -pOis.~ q\\~ ;1,"Con~t\.tuiçio a~ont.e. Oli p'rine1.pa.ili &,S)lec.t.osd:1 ~té:t:l:J,
a Serem objeto de: discJ.p1J.nmllento por leJ. complementar. a excmpll! do quc se propõe no
Projeto, artigos 252. e 253, quanto 3 PolíCJ.:l Federl11. • :
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f:J ?\..Eo..>c::("~rl.,ul~'QhOWl1Uoll~•• O",uia

Nas üíspostções Transitórias. TItulo X, emartigo que lhe couber, acres
centar:

EJ.eIJA ADITIVA
Aeresccnta o l.tem VI e o parágrafo 59 ao ar1:1&0 270 do Anteprojeto da Const1tu2:..

çâo, nos sCSU1.ntcs tCt1llC7S'

"Art. 270 • •• 0.0 0.0 0'0 •• • ••••••• : ••

VI - emccars do Pais

• li 59 O 1I11posto preVlsto no l.tel't VI 1nclduá uma só vez sobre a exeeaeâc , a el.!,

~~~iJ:o~ :n~~~~~~~~1.~:Oq~~l:U~~n~~~od~~í:~~~r~1s do Pais refaeacnadcs era 1Cl. c,<-

Acresc~itta os §§ 59 e .69 ao artigo 270.

Art. ~70••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

, § 59 A União poderá institulr um adicional ao imposto de que trata o item In
dQ·art. 272.

-: § 69 As aHquol:as mãinmas do adicrcna'l previste no § 59 deste artlgo não exce
derão a ctnco por cento. - ART.

r •• lo'.uor'f"•• âo ---,

"Ficam Mantidas as atuais aposentadorlas especiais até
prOOlJlgação de Lei cosciesenter que as regule".

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

A competenc13 da Unlão parlJ lnstituir Imposto Om.co sobre H1."lcrais do País é
coro1ál:10 das dlSpOS1.cõeS constantes dos artigos 52, l.t~r.l VII! (que estabelece _seree
bens da Un1.ão os reeursee 1II1nc!ra1.S do subsolo) c 306 (qUl. eauabekece a dl.stl.nçe.o en
tre a pt-cptn.edade do solo e a das Jaz1.das e_demais eecueaos aunureas , <1tr1.b\l1.ndo es
ta Ült1.ma à Um.ão) do Projeto de Constitu1.c ao .

Com efeito. o eseabetccrcencc de polítlca de exploração e eereveaeesenre dos r2.
cursos do subsolo envolve a def1.nitão da remuneração dos rnvescreenees na ata.vrdade
m:mernr1.a. e portanto. dl.spos1.ções per~1.nente5 a P:CCOS. u-ctuswe os l.nte::nac:o"l:l;S,
pratncades pelo setor. Estando a l.ncl.dcnc1.a tr1.butarl.a fora do controle da ümacç nce
serã possível o escubetecaeentc de tal polít1.ca

A cr-iecãc em favor da Unlão de um adicrcnal ao imposto estadual sobre a circu
lação de r>ercadorlas e a prestação de servrccs V1Sa a compensã-la. em parte. da per
da dos seguintes tr-ibutos, -

1 ~ lmposto únic:o so.bre lubr!flcantes e combustlveis.

2 ~ lmposto Iimco sobre energia etêta-rca,

3 - lmposto Iirrlco sobre 1!I1n~rals do pafs,

4 - inposto sobre transportes.

5 ~ imposto sobre servi~os de concmcacêes,

.lJSTIFICATIVA

A peculiaridade das atividades de algt.1l'.as ceteçorfes, tais
como' trabalho noturno, de revezamento, oe-oso, insalubre ou pertçoso,
gozamde tratamento dl rerencíaoc quanto a aposentaocrra

Assim, nada mais justo do que a manutenção dessas <aposentado
das até a promulgação de Ler ComplementarQ'Je as regule, de acorda com
o disposto nesta Consti tauçãc

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

l.etra nen - com tempo 3.Jlfer.1.or aos das mcdaj.adadea acima. pelo

e>l:erc:1cio de trabalho noturno, de rovezamento, pe
noso, aneetubre ou per3.goso. segundo se dispuser em

tea.,

Ao artigo BB, eceeeceneeee

A peculiarJ.dade func~onal de algu.,as caueçcea.as gera MaJ.or

desgaste fÚIJ.CO e/ou ps Iquaco , a Lzadc aos trabalhos anse tubre e

per1.goso. Assim, é de juscaça que possam usuzrua.r de aposentad2.

r1.<l com menor tempo de aeecaçc ,

O artJ.go 356, letra "c", contempla com aposentador1.a espe

c3.;"l aos trabalhadores que se enquadcerr neu categor1.as ae ima CJ,;

eeees , seeae cô aosc que os seevaõoces públicos c3.vis. exerceml0

o mesmo t1.PO de atl.vl.dade, t1.vessem tratamento d~ferencJ.ado.

EMENDA ADITIVA

,.,- .u••""".ow'.d.,••••••'••lo ---,
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L CONSTITUINTE Pi\ES LANDIM

Altere "O art. 337.

Art. 337. Os recursos p-ovementes das çontrlbu;ções previstas no art. 335 com
"porão o Fundo Uaclonal de Segur~dade So.clal. na fonna da Iet, -

,A expressão "••• e os recursos ercveruentes do Orçamento da Unlão ...... utll1za
~a no "caput" do art. 337. e desnecessãr-ra, portanto deve ser supr-imca -

Outra dlSPOS1Ção que precisa ser e'lunmada ê a do parágrafo Iimcc do art. 337 •
porque veda ã Unlão lnstltulr ccntr-rburcêes' SOClalS que não sejam dest-madas ao Fun
do flaclonal de Segurldade SOClaJ. mpedlndo. ass ro, a uti11"2açâo desse tr-ibuto para
o atendmentc de eventuats necess idedeasccrars que não seaen ccntenpf edes pelo ref!
rido Fundo.

,."..- TU10f.O'11."'&;âo ,

EMENDA lPl8438-0
l:J ~AE:S Ll\1JbJIQ

tJ

EMENDA lPl8437-1
l'J -:PAE:~ L!\NJ)I (Y\

(!J

, 1t/v!,0
Inclusão de artlgo n apítulo VIII. Seção I (ütspostcêes Gerals)

Nenhum ocupante de cargo. função ou emprego em õrgão da Admmlstração Piib'l rce ,
'direta ou mdn-eta, poderá receber dos cofres publicas remuneração super-ter- ã flxa
'~ em Iet complementar.

-: Parágrafo unico. O-responsável por pagamento em desacordo com o dtspostc no
"càPlltn deste artigo terá que ressarcu- os cofres pubhcos. ftcendc, emda, sujertc

;ãs sencêes penais e admmstra tives que a Ier estabelecer.

o d'isPOSltwo proposto vtsa impedir a pro'l rferaciio , no serviço pubhc:o.dos cba
mados"maraJãs".· -

t. tnccnceb'lve'l que numper-Iodo dlfícil COMO este que O PalS atravessa. quando
mais do que nunca ê preC1SO agir COM auster-idade no trato da ccrsa pâbl tca, os co
fres da União. dos Estados e dos Nunlc1plos seJam sangrados ccn o pagamento de salã
rios exorbrtentes, -

Para assegurar a necessã-ra flexlbllidade ã norma. atr-lbur-se ã 'ler complemen
tal" a fixação do teto sater-iat a ser observado.

Com garantla de sua oDservãncla. prevê-se que o responsãvel por pagall'ento em
desacordo com o teto salarlal fl~ado seJa obngado a ressarcn os cofres publlCOS •
flcando. alnda. sujefto a sanções penals e admlnlstrabvas.

JUSTIFICAtIVA

Altera o pariigrafo Únl.cQ do art. 394. suprl.lnLndo sua p<:lTte f1.nal

PAES LANDII-lCONSTITUINTE

Acrescenta o ítelll VI ao artlgo 270 do Projeto. nos segulntes temos:

JUSTIFICATIVA

Trata-se de lmposto pouco rentável e de diflcll ad:mrpstr<:ção.

Transferl-lo da competê'ncla da Unlão para a dos Estados, além de não contrl _
bUlr para o seu aperfelçOallJ;llto. slgniflca despOJá-la de sua r:elhor caracteristlca~
a de lnstrumento de urna: poht1ca naclonal de cOIl'.bate ao latifündlo lmprodutlvO.

_ Propõe~se. por~nto. a lI'.anutenc~ desse l/l'POStO na c011petê'ncla da Unlão.o que
nao obsta a ~ransferencia mtegral do produto de sua arrecadação aos f!un1ciplOS.0U
~~~~lie propoe no art. 276. Il~ do Projeto, aos Estados e HumcTplDs. e'll partes

7 Ao Art.l7, inc.1.sos VII. VII;u;o/~;'r~;~TICIPAC.i\ODIRETA, o ~1~;O A,\tBI I
EN'rE.A"NAT'UR.E:ZA. A IOENTIDADE HISTóRICA E CULTURAL, O CO~:SU"lol 
- supriZ'lir os l.ncisos VII, VIII e IX. com todas as suas alienas a,.'

c,d,e, a,b; ~ a,b.c,d, respectivamente.

J'ustif~cação. Continua, nesses incisos, a proposta ns oc3.al1.sta" para
a democracJ.a brasileu:l::l.: part:l.cJ.pação popular se faz através do voto,:
part1.cl.pação de "mov1.mentos socJ.ais na admJ.nl.straçâo públ:l.ca" é del"'o-'

f!Y;~;u

;===~==============~~rru~1J;·~ã!E11
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7 7uro/""...",:o;âo I.' I Ao~'~ (VISIBILIDADE E CORREGEDORIA SOCIAL DOS PODERESl

suprJ.mJ.r todo este 3.nc3.SO, COm as alí'neas a,b,c,d,e,f,g. I
Just:l.fJ.cação. A corregedorJ.a soc:l.a). dos poderes é algo que realmente
nao tem lugar nuna Const3.tu:l.ção, porque pretende apenas fortalecer a
ação governamental sigJ.losa: a letra e é apenas óbv3.a e não tem qual-
quer conteúdo cOnstJ.tuc1.onal: aSS3.m tãnb~m a letra f,_ a letra 3. con-,
sa9ra 51.93.10 em excesso, parecendo l1.Iluta-Io. Quanto a letra ~' o s~rr'

dicato não ê "comJ.ssár:l.o do povo ll
, é smples assoc1.ação ce pessoas 1

com dJ.reJ.to de representação de seus J.nteresses· os d1.reJ.tos ~ue ele
tem, numa dernocracJ.a, a respeJ.to de l.nforrnação do Estado, são os ;;;es-
mos dos cJ.dadãos e das ent3.dades que eles 11.vremente co,stitu1.:ren ~a

ra representá-los, p01.S não vamos montar uma "repúbl~ca s~:lc~cal" co:::
pr1.vJ.légJ.os de representação para os sJ.nd:lcatos. A ali:'J.ca b to::::-a °
s3.nd1.cato um "alter ego" do TrJ.bunal de Contas, das Ins?e::.or1.as de f.!-:
nancas e do própr1.o Congresso NaC1.onal: só um estado corporai:1.\·J.sta
ou comunJ.sta. poderJ.a pensar num s3.nd1.cato com tantos ?oderes, na p::õ- l

prJ.a ConstJ.tuJ.ção: nunca um Estado àe"locrát1.co A letra .E é corsl;- I
~:n~~~ú~~am~~~~a:b~~~~~g~~~P~:~i~n~:r~fo~~a~~~;~~ood~o~~~~~~~~~:ã~, !
J.sto f1ca contrad1.tórJ.o, porque ele crJ.a 3.nstJ-tu1.ções represe~tatJ."asI
e defensores do povo, para, depois de tudo, dar a mesma "defesa do p2.1
va" ao s3..lldJ.cato, que, assJ.Jn, nasceria CO"1 vocação .1.nequ1.voca-ente tEl
tal3.tál:1.a (ou manteJ:J.a E!;ssa vocação). A letra d do proJeto, dever de I
os me3.OS de comunJ.cação "comungareM" com o Estado C1J.z tudo: é =ascJ-s-1
mo mesI\'O o que se quer implantar; ou cornunJ.smo, para "socJ.alJ.zar a :lo.!!!
formação". A 0t?cão democrátJ.ca elunJ..ra automatJ.ca"1ente estes preCCl.-1
tos: a lJ.berdadc de J.Mprensa cond1.c:l.onada a COMunhão com o Estado é
unpensãvel numa democraC3.a.

eontnbuição

r=?~L-'

F/:}i& ~

JUSTIFICATIVA

J'USTIli'ICATIVA

v5'Hda <\ criacão desse tnbuto. que e um eflC1;lz wstrumen
• riqueza, parece~nos que ele estã,situado inadequadanente

ais. p01S em todos os países que o instltulr-am Inglater
• ArgelltlOa. por exemplo. ele ten as caracterlstlcas d~ M

/1
li

Ar~. 394. • ••••••••••••••••••••••••

Altera'o artigo 270- .

Art. 27D .

'Ir. - patrimõnio das pessoas flslcas.

Parágrafo Úttl.CO CoMpete:i Unl~l» :I.llS E'irados. no Di"u~1.ro FedcraL
hl1n.l..eipl.os cr1.~t: norlll<1s para o turl.smo

A competênC1.4 pára l.nsl:.J.tl11.r l.nc:c·nt1.vos fl.scais d~co,r~ da cO::Jpetên...1.,1 {"ra
l.n'ldtulr os trlbutos. a quaL está definl.da. para a Unlão, z!staao". Oistnto ~e

deral e Munl.cípl.os, no Titulo própI;J.o (l'itulo VII - Da Tnb.Jtacão e do Cro;nr..en
to) ~ matêr1.a de que dQve. se ocup"-r D. legl.slacno ord~niirla cc caJa tll.uut':f. ob
servndas as peculiar1.dadc.s dc cada tlm. e as d';retr\;:cs de. p"lícl.ca econô:'l.ca a-=
pl1.câve15 a lII<1têrl.a Alêm dl.sso. não há razão plausivel pano pnv1.1cgl.ar d:!ler
llIIrJ,"ldo su&setor de e:t1.vIdade econôcu.ca. a nível cOllstl.tucloi'aI. e:n detrl.l:;e'lto
dos demau. Ij

Altera o artlgo 269.

"Art. 269. D1SPOS1Çâo legal que conceda lsencão ou outro beneficlD flscal
não poderã ter prazo de vlgêncla superlor a Clnco anos. u

•§ 59 Os contribuintes dos lr.'POStos de q'ue tratam o iter.! I do Art. 272 e o
ltem I do Art. 273 [Ioderâo abate-loeS !io 1l'lposto referldo no ltem VI. na forma da
lei.

: :..: " ..

Propõe-se. 2ortantô~ a sua inserção no art.. 270.con10" imposto da
privatw! da Un1ao.

JU'STIFICATtVA

110 art. 335. § 19. Hem IV. está pr>€vlsta' a lnstltulÇão de Ut:la
social sobre o patril'lÕnlO llQUldo das pessoas flslcas.

A proposta visa evitar que as lsenções e demais beneflcios flscals sejam con
\ cedldos por prazo superlor a Clnco anos. -

natur;~~~~~~~ ~:s~r~~~~o~V:l~:~~~a~~~ ~~s~~~~~~~ ~~l~;~~~~~lO fl~cal dependena.

Evitar-se-la. aSSlm. a manutenção lndefinida de isenções ou beneflcl0s flS
cal~ que Ja cumprlram suas flnalldades. ou revelaram ser lOeflcazes para a conse
cuçao dos flns propostos. -

EMENDA lPl8439-8
~ CV-,..r;TITUI'-'l"0

EMENDA lPl8440-1
fi e.v~,\ \ U.lUTe

A presente emenda f.1.Xa em prazo razoável a e)ugên
cia de pe:trlanêncJ.a mínima do Magistrado na Jud:l.catura, e V3.Sa, a

compatJ.b.1.1u:ar (mcJ.so V artigo 18a) com a norma estabelec:l.da P~

ra os MJ.nistros da Supremo TrJ.bunal Federal. que só J;loderão ser

nomeados para 'aquela Corte. desde que observadas as idades l.1.mJ.
f:.es de 35 e 65 anos para o :ulgresso em tão alto cargo.

Por outro lado. cJ.nco anos de efet:l.vo exereícJ.Q da
Judicatura. é um prazo maJ.S do que Justo, para que os advogados

fi! membros do M3.nJ.$térJ.o PúblJ.co, no desempenho da Jud3.catura. for

mero suas contribuições, evitando as nomeações que ma1s parfZ!cem

fatos de C1.ientelismo..

"Art .. 188 .

V .... é compulsór~a a aposentador.1.a, com venc~

mentos J.ntegraJ.s, por J.IlvalJ.d.ez ou aos s~

tenta anos de J.dade e, facult:atJ.va. aos
tr3.nta anos de servJ.ço, após C3.nc:o anos

de exercícJ.o efetivo da judJ.C:atura;"

JUSTIFICATIVA

" Art. 188•••••••••••••

V - é ccmpulsór.1.a a aposentador3.ll, com VEm

cimentos :l.ntegra:l.5, por inva1:l.dez ou aos setenta anos ae :l.dade e,

facultatJ.va, aos trJ.nta anos de $erv.1.ço, apÓs CUlCO anos de exer

cícJ.O efetJ.vo da Jud.:l.catura:"
JUSTIFICATIVA

visa a presente emenda compatJ.b:t.1J.zar o 3.ncJ.so V do

artigo 188 do proJe1:~, com a exJ.gênc3.a de :pel:Illanênc3.a mínura feJ-ta

para os M:l.nJ-stros do Supremo TrJ.bunal Federal: ao estabelecer o

proJeto a 3.dade máxlma de 65 anos e mínJ.Il1a de 35 anos como nas co!!.

dJ.ções para nomeação para tão elevado cargo.
Ao demais, a exigê'ncJ.a. cJ.nco anos de efetJ.vo exerci

cio da JudJ.catura é maJ.s do que razoável para os mag3.strados V3.e

rem aos Tr3.bunaJ.S pelo chamado quJ.nto, ou por lJ.vre escolha do prg,

sidente da Repúbl3.ca.

EMENDA MODIFICATIVA AO mCISO V DO ART. 188 DO PROJETO DE CONSTI

TUIçJ(O.

Dê-se ao 3.nciso v, do al:t. 188, do ProJeto, a

guinte redação:

EMENDA MODIFICATIVA AO INCISO V DO ART. 188 DO PROJETO DE CO'~STI

TUldtO.

Dê-se ao J.IlCJ.sO V, do art. 188, do ProJeto, a

guinte redação:

...- lCX10Ilost'r".;b ---,

EMENDA lPl8435·5
f'l »eputodo PAI:S LANDIM
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PLEN~RIn

Pl.NI."'./e.'''..:i.,.""••~I,.l:. _,
SENADOR NELSON WEDEKIN

Acrescente-se ao art. 79 do titulo I, o seournee parâqra-

fo: /
W-~

Parâorafo ( •• ' ) - O Brasil poderá manter relacões diplg

máticas com paises ou nações colonizadas ou ocunadas pela forca, de,!

de que estes tienhar- uma entidade representativa reconhecade pela As

sembléia Geral da ONU ou pelo Governo BrasileJ.ro.

são os r-eseos , transformando-os em IlIinrantes rumo âs cí.eaaee ou em

trabalhadores rurais assalariados ( t1Boias-E'rias tl ) itinerantes.

\ Esta norma constitucional visa exatamente a impor ao setor

público a debermínec-âc de apoiar, de preferência, através ôe política

agrIcola, os pequenos e médios aqrJ.cultores, iá «ue eles constitueJl1,

simultaneamente, o qrupo social mais nune.roso do meio rural e mais

vulnerâvel às normas do mercado açtr!cnla.

r,r----------1Ut.,'U,."'e&çi. __,

EMENDA lPl8452-5
1:J

f'l

r~~"~md~P~~~;e~~~P~;~~ :siã~ ~u~mam~~~t~d~:e d~~~~~~:tJ.~~ ~~~let~r~;~ I
, I, r,ó os trabalhadores tem~ para dec3.dJ.r sobre a opcr-tiunadade I
r o motnvo ("âmbito de aneeressse''j da greve, não poãendo a Lea ea
'1' «tecer outras exceções (alínea fI Na democcaci.a vezdadaa.ra , bastj
1 i t be rdade de greve contra as empresas, com a punl.çâo dos abusos na
~. 11"'1 da Lea (alínea b na redação acama proposta e alínea d do ProJe
,,' 'Tua se converte em-alinea cl ; A qarant~a,não só do emorego COr.lO-
• " nalár.1.os, enquanto perdurãr a greve (a que os trabalhâdores quJ.
~,;ol ('']1 é um absurdo br-asa, 'tex ro que precasa ser eã.munado , o enpreça

• :r I ~~ou~o~:r:~i:;ç~~e~~:m;ãt~ ~~~;~~~~~ ~e~~a~:~a~J.::~~~" dar~~~~~~ã
r linda o cbza.qa a se Lár-aos quando nâo houve produção' est.1.nular a

, " nSo é papel da ConstJ.tuiçâo nem das Lea.s , Não é neces s ar-a a um~

: ~ greve, mas a alínea f do ProJeto não pode fazer o Estado aDrij
, '105 poderes que tem parã fazer cessar danos graves à sccaeeeõe ,
'''rr-r. a Lea, que será dita para essas excepcacne i aaeôes A letra

') !'rO)eto é de sentadc dúbio: a paxa'l a.aaç âo ccfeeave , em SJ. mesma,
" v-r Um ccaee , quando se faz em deaobedaênca.a ao que prescreve a

• ttuJ.ção e a legJ.slação penal, com danos físJ.cos ou me cez-a aa s às
otn , por exemplo: a ccnsta.euacâc não pode dar amounadadc ert nome

lll,. rÜ1:lde, devendo por aaso ser excluída também essa ultJ,.ma alinea

r,r----=------.~/'"'"'.~'.-~---------_.
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cratismo, moeda falsa, embuste dirJ.q~do às "massas," para embz-a.aqâe Las
com a sensação (apenas sensação) de poder. Nada temos a opor aos IrO- t
vamencos SDCJ.a;s.s espontâneos, ás entidades recreeerreaeavae de J.nte- 1
resses coletivos. Bem ao ccnexâcac, cremos que é por este modo que

~n~~~~~e:d~o~~r~e~eE~l~:r~e~~:ei~:~1.~~~~O~~~~rJ.os~:~~t~~~s~~:.
grames entender pcxqi.e , também aqua , a ConstJ.tuJ.çâo deve~ os 1
caeeeâcs , ensananec-cs a ser adultos e da.aenõo-Lhes corno vao oar't.::,cJ.-1

~~~z~ã~o~:u~e:e~f~~erd~~;od: :~~~~~~ç~~T.~ ~u~l:t~~~~t~:~J.~ã~e-1
consagra, para todo flom líCJ.to, é sufJ.cJ.en ~e; o maa.s é esse J.rrefre
ável deseje "hraaa.Learo" de desenhar a õemoccacaa em todos os seas I

detalhes, para que todos "obedeçamos" o modelo àemocrátJ.co pensado ~eI
lo ConstJ.tuinte. A Labexdade é J.ndescrJ..tível e esses ancLsos estão 
apenas descrever alguns aspectos do exercãcac da lJ..berdade de org<ln~-

~~~ãeae l:~ ~:~~~:r~esa~~~ã~e~~~~a~o;~~~~~~~s~' ~áq~:m~é~J.~r~pa~~~~~pa I
caemame"- os cJ.dadãos part~cJ.pando Ç.e tudo, como se o Governo iosse1
o seu algoz e eles pree.i.sassem J.ntervJ.r nessa oraanJ.zação adversãr~a

esta a idéia que está base de todos esses J.nCJ.505, un-a acê i.a rept.ls~-l

vamente antJ.-democrátJ.ca. Se todos tem dJ.reJ.to ao meao araba.entie sa-

~~oF:d:~a~;U~~~~~~~t:~~~~~~~~;os~O~d=~;~ ~:~: ~~~:~d~t~~~t~~~~ã~o~:r f
uma usina, não pxccase eleger o Congresso z"acJ.onal, porque a ccnse i>

tuinte proclama não ser ele confaâvej, para decJ.dJ.r esse tJ.po de i.rrce
resse aa.ruec, Quanto ao controle do mercado de bens e servrcos es
eencâaa,s e a prova.são desses bens aos necesexeeõcs , e a espantosa le
gJ.tJ.mação de sandi.cauos e outras aesccaacões para fJ.scalJ.zar o Estado
nessa J.ncumbencJ.a, tudo asec no contexto de um CódJ.go de Defesa do
Consum.1.dor, o absurdo é evadence e se vamos ter um códJ.go de defesa
do ennsurm.dcr , porque (com a pressa com que se elabora essa const.1.tu.!.
ção) )á se tem o consuml.dor como "consultado" e )á. se prefJ.)am evees
pr1.v~légJ.os de representação? Tudo, aí, é programa de ação, não no!:

Altera'o art. 270.

Art. 270•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTlrICAr"ÃO

III - cobrar trlbutos

PLEN1i.nIo

SEtlADOR NELSON WEDEKIN

XI - RenumeraC"ão iqual nor trabalho ioual, el" sua nat,!!

reza, durar-ão e 10caliza<,ão, ressalvados os prêMios de prodqtividade,

sendo proibidas as discriminacões sociais para fins de recrutamento ,

selecão, acesso, prooressão funcional e disnensa, na et'mresa nacional

I - •

XIV" Aprovar ou revocrar a concessã~ e renovaç-ão de CO!!

çessão de emissoras de ràd:l.o e t.elevisão.

Art. 13 - •

Dê-se ao inciso XI do art. 13 a seeminte redaC"ão:

Dê-se ao inciso XIV do artioo 100, (lo título V, capítulo I.

seção II a sequinte redaçâo:

\Art. 100 - •

I - •

JUSTIFICAc:'AO

PLEN1\RIO

Por mais que, nas últirlas décadas, tenham soprac1os os ven

tos da descolonizarão, ad.nda se enconta-ar- países e neeões subMetida;

ao dominio e ã ocupação de outros eeteõcs imperialistas.

Nosso país não pode permanecer insensível a esta triste

realidade e manter-se diplomaticaMente afac;tado dos pcvos , que se en.

contram nesta situaC"ão.

Na tentatiVa de favorecer nosso intercâmbio bilateral com

nagões oprimiclas, prnpomos, pela nresente el"enda, que o Bras!l esta

lJeleça relaC"ões COIll elas, desde que: pOSSaI'l fazer-se representar por
entidades reconhecidas pela Assel'lbléia Geral ou pelo C;overno Brasi 

leiro.

Nossa proposta não parece colidir Cf1M o proleto, tendo em

vista que ele, no canut do seu artiqo 79 deixa bel"l claro que o Brasil

poderá relacionar-se não só COM Estaõns soberanos e oroanizaC"ões in

ternacloqais, mas tal'lbém com outras entidades dotadas de personalidl!

de Jurídica internacional

SENADOR NELSON WEDEKIN

Apresentamos outra proposta criando o Conselho de Comunica 

ç-ão Social com comTtet~ncia para proTtor ao Conetresso Nacional a conce,!!

são ou revonação de outorna de canais de rádio e televisão

Nestas condlC"ões, necessário se torna alterar o inciso XIV

do arti,?o 100, dando poderes ao Condresso Nacional p<1ra aprovar

nao .referidas concessões.

r.r .~....,.,o.".....II"'Co.'••l:., _,

r.r nu.hu.t"lO.ço, --,

, e de previdéncia privada.

JUSTIFICAC.ÃO

IX - •

SENADOR NELSON WEDEKIN

JUSTIFICATIVA

A pe!)l1anênc13 do poder de lnstltulr .Impostos sobre mlnerals. energla elêtrlca
~ ~~~Ui~~~~~~n~el:~f~d~~~=~~~:r~o~~=i~~~i~l~;Un1ão, se Justlfica por ser este

Com ;relto. são produtos !nt1mamente relaClonados ao interesse naclonal, por
se constltu1ren lnsumos estrateglCOs, utl1lZados baslca'llente em todas as atlvlda
des produt1'las naC1cnalS.

Por lSS0 mesl'lo req~erem um controle ngoroso so~re sua produção. dlstrlbulção
e consumo. somente posslVel derser exercldo pela Untao.

Acrescente-se ao inciso IX do ari;iClo 54, do t.ít.ulo IV,

pitulo lI, na sua parte "in fine" as seouintes expressões.,
Art. 54 - •

I - .

II - •

'f •••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,U"."'./c.~...l:.,.u••••,......
PLENÂRIO

§ 40 Os tecestes de que tratam os i tens VI e VII lncldlrão uma 50 vez sobre
6~:1~r:~.das operações a11 enumeradas, excluida a 1ncldêncla de outro tnbuto so-

de qU~ ~~a!~Sol~~~;t~;isd~~~;U~~~~~~sd~él~;~~~~1;og~eP:i~1~~~i~~~0a~:t~~r~a~~~~~;o
o~ prestacao de serVlços e do lMposto sobre produtos lndustnahzados. na propor
çao de noventa por cento. e dez por cento. respectlVamente

Art~ 325 - ••••••

§ ,. - •••••••

~ 29 - •••••••

§ 39 - A polItica actrícola deverâ contel"lnlar, prefere!!.

~ialmente, os pequenos e médios anricultores.

A previdência privada é uma atividade esnecí.fica, não confu

divel com as demais elencadas, tendo ifllp~icaC"ões cam a econol"lia nopu

lar, razão por que se faz necessária a f.iscalizaC"ão 0('1 Poder PúblJ.co

sobre suas atividades, não só para viaiar suas operações mas t:ambêm

como mediãa de aarantia ao seu correto desenvolvimento.

Acrescente-se ao artioo 32'5, ° seouinte naráora-Fo tercei-

VI - produção. umcrtacãc, circulação. distr1bulcão e consume de lCJbrifican
:e"~ e ccebustfvers Hqurdcs ou gasosos e de ener,pa elên-tca,

. yn - extração, cu-culecâc, d1stnbulção o'u consumo dos ntnerars do Pals

SENADOR NELSON WEDEKIN

JUSTIFIC]I("J\O

r,r----------TUt..,.U'f'flC.ÇO. --,
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lei que os ~bu~~/~~~~~~U~d~a~~sa~~~~~~~~~ ocor!'ldos antes do lníclo da vlgênc1a da

b) sem prev1a autorização orçamentãrla.

Ao art 17. ~nc1.SO IV (SINDICALIZACAOI.

Suprimir as alíneas a, b, c, e , 9, 1, 1, m, n, o, q.
A alJ.nea d passa a alínea a con a mesma redação do ProJeto.
A alínea 1:passa. a alínea li, suoru'lJ.nco-se a expressão fJ.nal ti J.:'

clusiva o acesso aos loca~s oe tra.oalno na sua base terrJ.torJ.al
de atuação"

A alínea h passa a alínea c, acrescJ.ca ao fJ.nal a express.2:o " ••• , a
tendú:1as as eXJ.gênc1as-legaJ.s para sua formalJ.zação."

A alínea ..1 passa a alínea B.
A alínea J? passa a alínea .!:o' com a seguJ.nte_redação: _"os acordos c.Q

letivos e as sentenças normat1vas poderao estaoe~ecer nO::::T\as s2
_ ~ bre tudo que não contravenha às leJ.5 de proteção ao traoalno".

JustJ.fJ.cação. A liberdade de associação, afJ.rmada no 1ncJ.SO 11 des
te mesmO artJ.go do ProJeto não tem porque ser excepcJ.onada e'll rela=
cão ao sJ.nd.1.cato, sem preJuízo da l~berãade sJ.nd1cal por J.S50, o
incJ.so IV contém urna sér1e de preceJ.tos ãesnecessár~os. O que real
mente é necessár! c, em favor da assocJ.ação de trabalhadores, é o ç;ue '
consta da alínea E. (que ampll.a o conceJ.to de lJ.berdace de assoc:.a;ão
em rnatérJ.a trabalhJ.sta), da alínea i (que protege o dirJ.ge"l.te S2....C.1.- :

~:ih~:b~~~a~â~ad~e~r~~~~~~~~~ ~1~~~~J.~~eó: ~~~~~~t~~~ã~o~ã~s p~~e~~~: j
torJ.zar a partJ.cularesl embora possa ser negocJ.ado o acesso), da ali I
~~: ~ 1:~1~~;:~ :s~~g:~~~:;õ:~J.~ê~~~~:~J.~~a~~te~::::d~a;~~~~lf~::e~_ 1
línea ~ (expressão eloqüente da verdadeJ.ra l~berdade s~ndical 'lO se!!. I

~~~oe J.~~J.~~~~:l~O~~~J.~~i~:aJ;S~~~~l~~U~~a~~l~~~e~p~~~~~~~~d=a: ~:~~ i
~~~~u~O~~oP~~~~S:~~~tir C~~d~~~~J.~up~:~~~~~~ ~~~:~e~~~ ~~~~3.~J.~~~e3._ I
cato, razão pela qual a 1eJ. nada poderá e:ll:J.gJ.r nem o Pocer púolico ,
poderá :..nterferJ.r, 'E0rque ~ã não pode ~azé-l0 nas ~ssoc:ações c", .çe-I
ralo toda proclamaçao de nao-J.ntervençao, ao contrarJ.o ao que poc.e
parecer, encerra o reconhecJ.mento de algum cU3.daco "especJ.al" em re
lação ao sJ.nd.1.cato, resquíc.1.O do reqJ.me corporat3.v3.sta: ass).m ta-lbén I
o vezo de defJ.nJ.r a "competêncJ.a" e a capecJ.dade represenJ:at3.va 6.0
sl.ndJ.cato. Ma~s absurdo al.nda é pretender regular até assembléJ.as e
elo~ções s~ndJ.ca:Ls na constJ.tuJ.çãõ, J.ncluSJ.ve conteúdo. de suas cel:!.
berações, voto permanente de aposentado, acesso a proprJ.edade de ter
ceJ.ros (me.1.os de comunJ.cação). A representação, no pluralJ.srno, de\e... -:; . ..." _.. ~

Art. 264••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICATIVA

O art. 264, ltem III, alínea~"b", Vlsa refqrçar o atual prmc1plO const1.
tuclonal da anterl0ndade da: le1 tr1butar1a, para os tr1butos lncldentes sobre pa
trimõnio, renda ou prov:ntos.

!lo entanto, po!' sua extrema r1gldez, li nova reg!'a ameaça invlab1hzar a
cobrança do int1osto de renda, p01S uma alteração desse trlbuto, r.aJorando-o·ou cr1an
do novas 1ncldênclas, efetuadas no inlclo de 1988, suponhamos, somente serã ap11cã:
vel a 01lrt1r de 19 de Janelro de 1990.

Uma boa solução 'Para esse lr.1paSSe poderla ser a relntrodução em nosso dl
relto constituclonal do pnncíp1.0 da prêvla autorlZação orçarnentãnll -

. Esse pr1ncíp10 vlgorou desde 194Q. (§ 34 do art 141 da Constltu1cão de
1946), até'ser revogado pela Emenda ConSt1tuClOml1 nO 18/65

Propõe-se. portanto. que a crlaçào ou maJoração de trlbutos seJa objeto
de pre.'11a autorização orçamentãrla.

Assim, o orçamento aprovado pelo Congresso conterá todas as fontes de re
celta tnbutàrla que deverão cobrlr as despesas do exerciclo lnedlato -

Altera à ltem III do artigo 2.64.

m-------"""""'",.".======::~~~

._-----,----""",.,""'.,'.------------,
'·,0 nrt 17, J.nciso V (loiANIFESTACAO COLETIVA):

:,ul'rim~r as alíneas a, e, f, .9:
.\ .llinca b passa a alinea ã, com a seguJ.nte redação: "o dJ.rel.to de

greve-é assegurado aos-trabalhadores para a defesa de seus J.nt~
rC!s"cs de classe perante os respectJ.VOS empregadores, observado
o dlSposto na letra c".

1\n lIlincac; .9.e S. passam ã ser alíneas E. e g. com a nJesma redação.

I ,;:' ti fio<lção. A letra j! do ProJeto é apenas lJ.mJ.tativa da manJ.festj!
, ui colet.1.va, ao mesmo tempo em que a expande subreptJ.ciamen-te· a lI'a*::~~;;~~:;ã~s~~~~:~~~o~ã~ués~~~~~a~i~n::/~~~ ~ ~~;~:~ ~~ri:~:~=~~~sP:

t r \ '" ll'.:lnifestaçâo de J.nteresses grupaJ.s J.licitos: e "lem a licJ.tude 
rUI ('K!glda. Por não exigJ.r ll.citude, e por lJ.mitar a discrl.m~nação
"I interesses, a norma é um atentado à ordem democrátJ.ca só os re
': -'''J totalJ.tários "reg?-lam" manJ.festações, os reg.1.mes democráticos

ou estranaeira, pelos motivos a que se refere o art. 12,0III, "f".

o mundo c'lo trabaJho, centro das relações s('lciais de produ 

ção, é complexo, erl razão dos fatClres de ordem econ8Il1ica, social e P.Q.

lItica que o condicionaI'l-se, se o quiséssemos imune ãs intercorrên 

cias culturais, laborarlamos em erro.

O mundo do trabalho é, também, UfIl cenário de luta pol!tica,

à feição do mundo animal e do universo psicolóctico~ Ratão disto. acu

mulnrn-se preconceitos ou falsos conceitos - neI'! pUraJl1ente ideo16aicos,

nem, muito menos, cientificos, que turbaJ"l as relarões sociais na ati

vidade econômica.

Se o Setor Governo conta com cUstorC'"ões de Ql:ic'lero nolItico 

partidária e, até, justificativas do panel renulador 'do I:.stado no l'1e,;:

cada de trabaJho,. o Setor Privado tarnbéJ., anresenta seus problemas

JUQTIFlci(".1i:o

A existência e fortalecit'lento da c!el'"ocracia representati

va como expressão do reaime político de um pais requer, entre outras

consideraC"ões, o permanente exercicio da expansão das ativiclades eco

nõrnicas, distribuidas entre o maior nÚfr1ero ele aqentes participantes.

Neste sentido, e aplicando este enfoque ã aaricu1tura, constitui tj!

refa permanente do poder público, o estímulo, o apoio e o arrlparo ã
disseminàrão massiva das exploragões dos pequenos e médios aO'ricult.Q.

res, seJa no ~entj do de se criar uma base econômica l'lais está.vel ou

valores pelos quais se propuqne num reaiJlle del"ocrãtico, seJa no sen

tido de se evitar um cC'ln)unto expressivo (la nroblerrtas cam os nuais a

naeão teI'\ se debatido, ao lonoo de sua história, seI" ter conseauido,

até ent~o, um encaminhamento destas matérias. :e do pleno cf1nheciIl1en

to de todos o elenco de dificuldades enfrentadas atualmente pela na
ção, no que diz respeito à ~oricultura, e que afeta c1iretarrlente o

grupo social mais numeroso deste setor, exatamente os pequenos e mé

dios aqricultores: eM esnecia], o processo de exnosirão e expulsão

fTY;~;;;=:J
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1930 • Assembléia Nacional Constituinte

1JUSTIFICACAO

q-
Artigo }.1l" - IncIso IV - letra qt "I: assegurada a participação
das org'anizações de trabalhadores nos processos decisórios reIa
tivos ao reaproveitamento de mãe-de-obre e aos programas de r;

ciclagem. prestados pela empresa, sempre que a introdução de

novas tecnologias no processo de produção importar em redução
ou eliminação de postos de trabalho ou ofíoio".

A transcrição desta matéria, que constava nos
substitutivos da ComIssão VIII. foi imperfeIta, na medida em

Que o texto que se propõe incluir aqui constava no caput do
artigo correspondente. O texto transcrito, por este motivo, fi
ccu prejudicado no seu tece, esta emenda visa tão somente re~

tabelecer o principio constituc!onal naquele momento estabele
cido -

tr
Inclua-se no artigo).B; rncf so IV, letra q , após " ••• sempre que
•• "o seguInte texto. " a introdução de novas tecnologias no
processo de produção".

A redação é a que segue.

EMEND/\ ADITIVA

Dê-se ao § 2§1 do artigo 398 a seguinte redaçâc

Justificativa

com o que o- aposentado possa regularmente contar, gera-se ee torna

da velhice o desespero de quem gastou toda a sua maturidade em pr!!.

veito da coletividade, da geração de riquezas e do engrandecirrento

da Pátria

Artigo 395 - § 212 - A lei regulamentará a prcprIedace intele~

tual, resguardados os, interesses e direitos ccãetIvcs

"A lei regulará a concessão de IncetIvos e outras vantagens
a empresas e entidades da inIciativa privada ou pública que ap11

quem recursos em universidades, instituições de ensino e pesquisa,
visando ao desenvolvimento em todas as áreas da ciência, a autonomia

tecnológica e a amp11açr:lo do COnhecimento cientifico. a autonomIa
tecnológica e a formação de recursos humanos especiahzados "

••~11l'""'T"..o<;Ia --,

EMENDA ADITIVA

Dê-se ao parágrafo 2§1 do Artigo 395, a seguinte redação:

EMENDA ADITIVA

Não se discute o direIto à propriedade intelectual.
porém é índtspensâver que ela esteja subordInada aos Interesses

maIs amplos da sociedade. A expressão "regulamentará" engloba a
garantia.

tJ PI EN4RID

JUSTIfICAÇAO

fd P! ENlIpm

A alteração proposta tem a finalidade de dar melhor rede
r~ .cão ao texto, sem alterar seu objetivo.

m----------_uXTal...." ... I.lõIa ---,
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tJ DEP!!IAOO pERCIval MUNIZ

'EMENDA lPl8460-6
'tJ DEPUTAOQ PERCIVAL MUNIZ

IEMENDA lPl8462-2r DEPUTADO PERCJVAl MUNIZ
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JUSTlflCACI\O

EMENDA tt,DDIFICATIVA

'I.UUlClfOC"" .....fllll••MlUla -,

b) vInte por cento para os munIcípios.

Esta nossa proposta mantém urna das poucas coisas que
ccnet I tuição apresenta de salutar par a o setor mIneral do

ART 270 ...

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ART 270 e ART 277

Esta emenda vem no sent.rdo de, o mais breve possivel,
colocar ~l'l vigor o novo sc s teea Tr1buUirIo, pois a situação de pcruj

r-aa c fãléill:.I. .. 4Ul;: es t ao ã ançeocs os Estados e Municípios é rnsucar-.
tavel, ccnprcee tenco os interesses das populações, e transforma
Governadores e Prefeitos em pedintes, percorrendo os f.1inistérios e

ce-nars órgãos públicos atrás de nuqa Ibas de verbas para consequa r era
g~rlr suas admimstrações.

rEMENDA lPl8458-4
f DEPUTADO PERCIVAL MUNIZ

Acrescente-se no ART 270 o incIso VI com a seguInte redação

f? PlENARIO

ART 4'61 - O Sistema Trlbutario de que trata esta Constituição

entrará em vigor em 19 de mar ço de 19E8, vJ.gorando o atual SJ.S
t.ena r r íbut ér rc até 29 de fevereIro de 1988, inclusive -

JUSTIfICAÇAO

JUSTlfICAÇ1W

ART 278 - Se a uru.ão , com base no ART 261. criar imposto ex
c!uindo os estaduai s e eurüc ípa rs anteriormente institui dOS:

cinquenta por cento do seu produto será entregue aos Estados e
Municípios e ao üaat r Ltn Federal, onde for arrecadado.

Modi taca o caput do ART 461, aI terando a data de entrada em
vigor do novo sas tena Tributário

na distnbuição das rece í tas ctrt i das com a cr i açêo de novos 1.!!!.
postos

Na redação do prcjet.c de constituição do Comissão de

Sistematização apenas a unf ão , os Estados f' o Distrito Fede raj,
dividiria es te recursos, sendo portanto os r.lunl.cipios d1scrim.=,
nados .

Con a redação proposta por nõs , esta situação f' co.!:
r í qi da , resgatando-se a ínpor tãnc i e na orqaruaação do Pais que
os muní.ctpaos cevem ter

11IraNnr.. "'.o.;ãD ---,

F

rEMENDA lPl8457-6rr DEPUTADO PERCIVAL MUNIZ

VI - Imposto ümcc sobre mInerais relativo à extração, bene rrcãaeeo-,
to. cfrcuração, distribuiçilo e consumo dos bens minerais de qualquer I
natureza.

I

Acrescente-se no ART 277 o .IncIso III com a seguInte redação: I
ART 277••

UI - 00 produto de arrecadação do Imposto Clnico sobre minerais no-I
venta- por cento: na forma <;eguJnte

a) setenta por cento para os Estados e o Distrito Federal; 1

I
a atual j

ce-rto I

de vista da SOCIedade: O Imposto uní ee sobre Minerais. I
Ao noss~ entender. a manutenção do lUM na nova Constl turçãc '\

tem o sentido- de reconhecer o bem mineral como uma riqueza particu-

rlar por ser finito, não renovável e extremamente importante paraI
I todos os ramos da indústrIa (e portanto da economia) no Brasil e no
I mundo.

['J PlENARIO

\EMENDA lPla459-2
tJ CONSTITUJNTE DENJSAR ARNETRO

EP~~~':J

ffiJ~'~;-~n

o Hem I

paragrafo

parágra fo UQ e o

EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA

Suprime também a alínea "a" do item 11 do

itenú?do ART 12"

Hod1.fica o ART 272 em seu ltemIlI; seu parágrafo 6~;

do parc'igrafo 712, o parágrafo 9"j item IV, V e VI do

12'

a) coibir a prática odiosa se discriminaC"ões eccí.aí,e , favo

recer absorção racional da máo-õe-obra e a experiência acumulada; re
duzir as tensões sociais e os cenf!i tos na Empresa;

b) premiar esforço produtivo e anlicar o princIpio ôenoccâ

tico de "tratar desiqualmente os desinuais", sere falsos iqualitarimos,

c) contribuir para a transparência dos modelos (le explora 

ção econômica, eliminando dados da prC'duC'ã" faJfliliar, ainó'a nrevalen

te no modo de prC'dução canitalista - aerrmr e ert favor dos proprietário
zaeo , pois, com a maior reverência ao trabalhac10r nacãonaã

esta emenda que, espero, será Lncornoraâa a nceee Lei Maior.

As razões de minha nropositura são várias

I: a seguinte a redação dos dispositivo'§ emendados

JUSTIFICAÇRO

oriundos de relações de parentesco e da eeeanescêncí,e (Ia propriedade

familial.
Não fora ãeeo, e esta nbrI'l8 seria despicienda. As discrimi

nações anotadas morreriam no nascedouro, nor falta de alimento cultu
1'al. Diferenças cenêeãces e de aptidão fIsica não contariat'l, a menos

que elãs desaualificassel"i a força-de-trabalho a ser trocada pelo cap!

tal da empresa; e as relações de compadzd.o , nepotismo e enquadramento

partidârio não obviariam ao eneta'[emenbo dos quaClros na estrutura de

pr"oaução.

ART 272 - Idem

I - Idem

II - Idem

zadas por produtores, industriais e ccnerc.í.entes ,
IV - Idem
S 1'1 - Idem

S 2Sl- - ldelJl
§ 3Q - Idem
§ 4Q _ Idem

S 5Q - Idem
§ 6Q _ O imposto ne que trata o item III será não cumulativo,
admitIda sua seletividade, em função da essencialidade das

meroadorias e dos servtccs , ccepensandc-ae o q4e for devIdo,

ee cada operação relativa a ctfculação de mercadorias, cem

o montante cobrado nas entertores , pelo mesmo ou outro Estado.
A Isenção ou nilo-incidêncIa, salvo determInação em contrário

da legislação, não implicará crédito de IJllposto para com

pensação daquele devido nas operações ou prestações seguintes.
§ 7Q _ Idem

I - As e.íIcuctas apllcávels às operações relativas à c.trccrecsc
de mercadorias interestaduais e de exportação.
11 - Idem
§ as:! _ Idem

S 9Q - Salvo dellberação em contrário dos Estados e do Dlstrl
to Federal. nos termos do dIsposto no ItelJ VII do § 12. as aI!

quotas Internas, nas operações relativas a circulação de " mei

cadorias, não poderão ser inferiores às alíquotas interesta

duais, reputando-~e'operações e prestações internas também a;
interestaduais, realizadas para ccnseeudcr final de mercadorias
e serviços.
JDg - Idem

I - Idem
II - Idem'
S llg - Idem

I - IdeM
_11 _'Idell

.) Suprima-se

b) Idem
S 12g - Idem

X - Idem
II _ Idem

lU - Ide..

::d:r~~:~r o local das operações relativas à circulação. de me!.

V _ suprme-ae

VI - Prever casos de manutenção de crédito, relatlvamente a ex

portações, para outro Estado e para o Exterior de nercadorIes ,
VII - Idem

m-----------Tu1al.un"•.o.;Ia-----------l

I

r PlENaRIO

EMENDA lPl8455-0
(J nEplltnnn PFeCTVIlI !A1!NTZ

r EMENDA llODIfICATIVA

Modifica o AkT 276. acrescentando os munic1pios na dIstribuIção

de outros impostos

A transferência, para o municSpio do imposto so

bre serviços, é o conteúdo básico de nossa proposta. -

n Sem dúvida aumentar a receita tributária dos m!:!.
nfc!pos, aumentanto assim a capacidade dos mesmos em atender a de
manda social de serviços públicos e de melhoria das c.ondlções d;

vida da população, deve ser objetivo sempre perseguido na impIan
tação de uma ConstituIção moderna e democrática a -

iaclusive sobre a

EMEJ-lDA lPl8456·8 '"". --,
tJ DEPU'ADO PERCIVAL MUNIZ py~~';'-l

ffiJ'~9!YJ

EMENDA ADITJVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 356

Inclua-se no at!±eprojeto-

Art. 356 - ., ••••••••

Parágrafo 13nico _ O imposto de renda sobre pro
ventos da aposentadoria só incIdirá a partir do montante correspo!!.

dente a note- sa1lirios m!nlmos

JUSTlfICAÇ):lO

Proventos os há de muitas espécies Com a mesma

deslgnação, as maIs var"iadas fontes de proventos de valo''''s os mais
d!spa~es. A aposentadoria não é ma~s. em nossos dJ.as, um mero fa
vor. ~ aecessárl.o, imprescindível mesmo. que se poupe o aposentado

a um empobrecimento progressivo e Inoxeravel que lhe tire os últI

.05 dilS di existência Sem a indexação presa por sua natureza ao

saUrio rlíni.o de cada região e sem a preservação dos quantitativos

EMENDA ADITIVA

Inclua-se ao final da alínea "s" do inciso XXIII do artigo ~
a expressão "e sobre a propriedade industrial e intelectual"
qua passa a ter a seguin'te redação •

n
ArtigoY
Inciso XXIII

s - normas gerais sobre produção e consumo

propriedade industrial e intelectual.

JUSTIFICAÇ;tO

A matéria "propriedade industrial e Intelectual" vem
aSSljmim:::ü importâõicia ....('tn~ct:!nte nas relações econômicas e pai!
tiC<lS no mundo moderno cabendo. desta forll'a, firmar no text;;
constitucional que é responsabilidade da unUio legislar sobre

ela. A sua incluslIo nesta alínea just1fica-se pela estreita r!

• laçi10 Clue ~ 1'13térla guarda con a produçdo e O con5UfllO.
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EMENDA MODIFICATIVA

ART 262 _ 1\ União, os Estados, o Distrito Federal e os munie!
pios poderão Ins t r tud r empréstimos compulsórios para atender a
despesas ey.traordinárias provocadas por calamidade pública, m!,
diante lei aprovada por maioria absoluta dos membros do Congre.!

so Nacional ou das respectivas Assemblélãs estaduais ou Câmaras
Municipais.

Modifica à redação do ceput do ART 262, dando também os muntcí

pios a possibllidad'L!!e instituir'empréstimos compulsórios, da;
do a seguinte redação:

JUSTIFICAÇJ:lO

El'IIENDA lPl8473·8
(!J DEPUTADO PERCIVAL MUNIZ

.1USTIFICAÇAO I
Esta nossa emenda, tem dois objetivos básicos a saber

1) Aumentar a participação dos municípios no produto'
da ar r ecadaçãc do imposto sobre coerações relativas a cf rcuãaçãc deI
mercadorias.

2) Compabbllizar o texto com outras propostas, por nós
apresentadas, que transferem para os municípios a arrecadação' do Im

posto Sobre Serviços. A -J

I
Estas medidas são fundamentais para a viabilização

financeira e administrativa dos municípios t pois com os níveis pr2,
postos pelo Projeto de Constituição da ccmí ssãc de sistematização de
per-t.Ictpeçãc no '''bolo'' orçamentário e tributário da Un1:10,a s í tuaçãc '
de falência e abandono dos municípios nada ou pouco se alterada.

.~C.i"'Q/c.w".10,.•••••,..1o -,

JUSTIFICAÇAO

EMENDA MODIFICATIVA

sucr.íma-ae do ART 88 a letra 'o

Modifica o inciso I do Artigo 277 e a alinea b do mesmo inciso,
dando a seguinte redação

El'IIENDA lPl8469·0
f'l pEBclVA' MNr'

PJ P' ENARTO

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICAçrm

Esta emenda tem a finalidade de explicitar a comp!
tencla dos Estados da Federação na materia supracitada a exe!!!.
pIo do que já está estabelecido para a União

r.r----------Tnro/•• n'f~.ç•• __,

r.r----------TUTO/J."""'.;liO -,

El'IIENDA lPl8470·3
l: DEPIITADO PERCIVAl MIINI'

11.0 suprimir a letra O do artigo B8, queremos resga-
tar a igualdade entre os trabalhadores como um todo Sabemos o valor

I
do funcionalismo público, porém avaliamos que a aposentadoria aos lO
anos de serviços não condiz com a realidade sccãc-eccnõsuca do País

e é discriminatoria em refação aos demais trabalhadores.

fG~~;'~

[IIW;"~;87]

do parágrafo 12

cesenvoãvtneq
a ter a s~

Subs t Ltuavse a expressão nA pesquisa refletirá':
do artigo 395, por" As atividades inerentes ao
to cientifico e tecnológico refletirão", que passa
Quinte redação

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao parágrafo H! do artigo 39B, a seguinte redação.

A expressão pesquisa _não engloba todas as ativid~

des que compõem o desenvol vlmentp cientí fico e tecnológico. cE
mo por exemplo a formação de recursos fumencs , sendo recame!!.
dado substituí-la por outra de sentido mais amplo.

JU5TIF'ICAÇAD

EMENDA MODIFICATIVA

Artigo 395 _ § 12 _ "As atividades inerentes ao desenvolvimento

científico e tecnologico refletirão interesses nacionais, r,!;.
g10na15, locais, sociais e culturaIs, assegurando a autonomia

da pesquisa científica básica".

El'IIENDA lPl8465·7
f DEPUTADO PERCIVAL MIINTZ

.. PlfNARIQ

Artigo 398 - § 19 - A lei fixará a parcela dos orçamentos da

União, dos Estados, do OistTito Federal, dos Munlc!plos, das en
tidades da Administração Indireta e dos organismos públicos d;
desenvolvimento regIonal, a ser aplicada na cepecf t eção clent!
fica e tecnol6gica e os critérios gerais para nortear sua ap.Ld
cação. -

JU5TIFICAÇAO

ART 277 •••

I - 00 produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proven
tos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, ci;
quenta e sete por cento na forma seguinte'

b) Trinta e t res inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo
de participação dos Mun~cIpios.

Basicamente, a nossa emenda, apenas amplia o texto do
Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, facultando,
também aos municípios a competência para instituir empréstimos com
pulsórios

No texto da Comissão este direi to é facul tado apenas
à União, aos Estados e ao Distrito Federal, não sendo, ao nosso ver,

cabível esta dlscriminação aos municIpios.

Inclua-se como inciso VIII no artigo 300 a expressão "eapacLt.a
ção científica e tecnológica nacional"

A aI teração do texto tem o sentIdo de tcrnã-Jc mais
genérico, sem alterar o seu significado. O detalhamento suprimi
do é Incompatível com o texto constitucional -

EMENDA ADITIVA E MODIF"ICATIVA

fS:~':':J

17T7~;;r;J

EMENDA MODIFICATIVA

Modifica o Art 261 e seus parágrafos facultando também aos m,\!
nicípios insti tuir novos impostos, com a redação Que se segue.

ART 261 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os ~lunic!

pios poderão instituir além dos que lhes são ncmínalmente atr!
buí.dos , outros- impostos, desde que não tenham fato gerador
base de calculo próprios de impostos discriminados nesta Con.§.
tltuição.

r:::e::a;;U.TO"- ~

EMENDA lPl8474·6
f'J OEPIIIAOO PERCIVAl MIINTZ

r,r---------- TUTO/I.I1"'c~lio' .......,

tS~~~'~

rg7~ãmJt: pl ENllRTO

JUSTIFICIlÇtlC

Com esta emenda aumentamos a participação dos municipios
no bolo de arrecadação de impostos, pois ao nosso ver, o fortale

cimento dos municípios, celula mater da orqenrzaçãc do País, trarâ'
profundos benefícios à população brasileira como um todo

El'IIENDA lPl8471·1
l: DEpllIAon PEprIlfA! MIlNIZ

,.".. ' ....,.U.""c.;li.' -,

er;~;;~

C%'~;nJ

EMENDA lPl8466·5
f pEPUTADO PERCIVAL MUNIZ

~ I~CN,b'G/Co",,"lofl"'.OIl'Ulll,_--_--_...,

EMENDA ADITIVA

EMENOA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIVA

nosso ver-,

rr~',~~'~~

f'lIi'~01l

Basicamente, a nossa emenda. apenas amplia o texto do
Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, facultando,

também aos municípios a competência para insbituir outros impostos.
No texto da Comissao este direito é facultado apenas à

União, aos Estados e ao Distrito Federal, não sendo,
cabível esta discriminação aos Municípios

JUSTIFICAÇJ:lO

§ 2g - Imposto da União excluira imposto identico instItuido
pelo Estado, Distrito Federal ou município.

PARAGRAFO UNICO As constituições astaouefs instituirão a D~

fensoria Pública para atuar ao nível da Administração Estadual

de conformidade com os princípios constantes neste capitulo.

JUSTIFICAÇAO

ART 47 - As Leis Organicas dos municípios instituirão a Defe,!!

soria do Povo de conformidade com os cr.íncroí os constantes ne!
te capitulo.

§ l~ - Imposto instituido neste artigo não poderá ter natureza
cumulativa e dependerá de Lei aprovada por maioria absoluta
dos membros do Congresso Nacional ou das respectivas Assembléia
Legislativa ou câaare Municipal,

EMENDA lPl8475·4
tJ DEPUTADO PERCIVAL MUNIZ

EMENDA MODIFICATIVA

TC'TO/.ul,,,,ç.~10

}fodi fica o ART 47. dando a seguinte receçãc

cr;;:~';'~

ffi!"~;;J

JUSTIFICAÇAQ

EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA

.LcwI"'~Ie.w,SSl./I ••••w'Ui. _,

§ 52 - Cabe a lei complementar regular a aplicação e fixar as
aliquotas máximas dos impostos de que tr~tam os ítens r r , In e
IV deste ART.

I
A transferência do Imposto Sobre Serviços para os muni I

cípios vem no sentido de aumentar a capecfdade financeira dos mesmos,
aumentando-se assim o volume de serviços e melhorias oferecidos à p.Q.l

pufação I
Por outro lado a própria t'ascaj.í aeção e controle da I

arrecadação do ISS, seria, con esta medida, ct rmí aeoa pois estas op~

rações são, geralmente, contratadas e realizadas no território do I
município. J

ART 273 •••

Acrescente-se ao Art 27J o ítem IV e aí tera-ee para compatlbUi
zar com esta adição o § 5º, dando' a seguinte redação: -

Modifica a Redação do Itém 111 do ART 276; do !tém I do § 251 e
suprime seu parágrafo 12, como segue:

ART 276

III - Quarenta por cento do produto da arrecadação do Impcatc"
do estado so~re operações relativas à circulação de mercadorias.

tJ pl EN,gRIO

El'IIENDA lPl8472·0
tI DEPIITADD PERCIVAL MUNIZ

IV - Imposto sobre serviços

fS:~;'~

1il1Ii~:J;J

JUSTIF'ICAÇAO

Artigo 300
Inciso "1111 _ capacâ taçãc dentifica e tecnológica

Tal restrição é incabível. As facilidades oferec!
das às empresas e fundações públicas, não devem estar ccncrcfo

nadas à sua extensão às empresas do setor privado. Cabe reasa.l
ter que nem sempre as atividades realizadas pelas empresas pÓ
bl1cas visam o lucro; boa parte delas tem finalidade soc~al

mais ampla, o que não ~ comum na iniciativa privada. Assim, o
texto constituciona.l não pode cristalizar um princIpio contrá
rio aos interesses da Nação. -

Suprima-se o § 32. de A.-rtigo 303, r enumer-anoc o que se segue.

A inclusão deste novo principio dentre aqueles que

orientarão a ordem econômica tem como finalidade ressaltar o

domínio do conhecimento científico e tecnológico como um dos

referenciais para o desenvolvimento

EMENDA lPl8468·1
l!J OEp!!IADO pERCIVAl MI 11HZ

EMENDA ADITIVA

rncaua-se como inciso VI do Artigo 57 a seguinte redação:

Artigo 57

Inciso VI - formular e implementar planos e programas setoriais
que oriente seu desenvolvimento sócio-econômico.

§ 19 _ supr-Ima-se

§ 2~ ....

I - Três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado
nas operações relativas à circulação de mercadorias, reallz,!
das em seus territórios.

A nossa emenda visa democratizar e agilizar A fmpl~n

tacao e atuação das Defensorias do Povo, dando aos municípios a fun
ção e obI:1gaç{;o de institui-las. -

Sem dúvida a criação das Defensorias do Povo a par
tir dos muní.cfptcs será um grande avanço na defesa d~~ interesses DE.
pularas, garantindo também a cor reção dos rumos da: "administração pú
blica com rapidez. -
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JUSTIFICAÇJlO JUSTIFICAÇAo

EMENDA MODIFICATIVA

ffiD;""~

[:çJ~~787J

Art. 3tO - Constituem monopólio da União:

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petr6leo

e outros hidrocarbonetos fluidos r gases ra 
ros e gás natural. existentes no Terri tório
Nacional;

II - A refinação do petr6leo nacional ou estrangel

Manutenção do artigo 310 e seus incisos do projeto de Consti tuiçlo

A Consti tuiçilo garantirá a condição de inalienabilidade

das terras ocupadas pelos indios e seu direi to à posse permanente

e ao. usufruto das riquezas naturais do solo e do subsolo. A manu
tenção do dispositivo garante o tim do extermínio a que estiveram
submetidas as populações indígenas porquanto impede o desenvolvi

mento das invasões de empresas mineradoras,madeireiras, garlnpei

rcs e grileiros.

1I1 - o transporte marítimo do petróleo bruto de o-
rigem nacional ou de derivados de petróleo prQ.
duz!dos no Pais r e bem assim o transporte, por
meio de condutos. de petróleo bruto e seus d.,
r ívadcs , assim como de gases raros e cãs natu
ral, de qualquer origem;

IV - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento r a in _

dushial1zação e o comercio de minerais nu
cleares.

ro;

lnTII(.IlIUIf...çl.---- ~

EMENDA lP18482·7
f'J CO"STUmNTE RAQ!lE! CAPIBER!BE

rud.... /c~MIt'b'....ce"'uh' ~

I'l P! ENA"IO

•• tt.....�C ... ,..iO/IUlC.UI.t1,, ..,

EIolENDA SUPRESIVA E ADITIVA.

suprrmeese os artigos ':317, 318, 3l9'11~,~l, 322, 323. 324, 325, e
326, acrescentando-se no Capítulo lty.:' Da Politica Agricola, runof é

ria e da Reforma Agrária - os seguintes artigos e renumerandc-se os
demaas ,

o setor mineral, elemento principal da nossa emenda,
pela particularidade de trabalhar com um bem não renovável e finito
_ o eunér ío - e de interesse estratégico no desenvolvimento eccoõmí
co do país, sendo fator. no mundo moderno. de independência e sobe:

rania, deve ter no novo texto constitucional um tratamento dr reren.,
ciado

Por outro lado, o estabelecimento da figura da conce,!
são contratada e por tempo determinado, imprimiTá ao setor mineral

maior agilidade, resguardando também os interesses nacionais.

As outras sugestlles apresentadas como a criação do
Fundo de êxaus t.ão dos Recursos Minerais. o estabelecimento do mon,O_

pólio estatal do petróleo e dos minerais "nucfeares e os demais PO!!
tos levantados são, ao nosso ver, o minimo indispensável para garan

tir a viabilidade econômica e administrativa do se tcr-çbee como o seu
comprometimento com o social.

Devemos garantir a propriedade dos recursos minerais,
de maneira inalienável. para a Uni.ão, pois nesta garantia reside pa.!.
te de nossa soberania.

fixado na§ 111 - O limite da remuneração dos Vereadores será
Constituição de cada Estado federado.

ART 65 - O subsidio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Veres

dores serão fixã"dos pela Câmara\ Munlcip.í31, no primeiro semestr;
do último ano da Legislatura. para a legislatura seguinte.

Modifica o ART 65 e seus parágra(~s da_odo a seguinte redação:

JUSTIFICAÇHO

§ 22 - O subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito não poderão . ser

inferior a três vezes o valor da remuneração dos vereadores.

Esta proposta, vem no sentido de estabelecer param~

tros rlgidos e claros para as remunerações dos Prefeitos, vsce-ere
feitos e Vereadores, fixando inclusive, como dada para a dehn1.ção

dos subsidios O primeiro semestre do último ano da legislatura r por.,
tanto antes das eleições municipais

Com este princípio retira-se o casuísmo na fixação
dos subsidios destes servidores públicos.

Inclua-se onde couber:

,JUSTIFICATIVA

É 1'ato público e -notório Que as causas em Que a Previdên
ela Social é interessada. inclusive as relativas a ACIDENTES DO TRA
BALHD e FUNDO OE l;ARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (mesmo que venha ;

prosperar a sugestão da criação da SEGURIDADE SOCIAL _ Art. )33 do
Proje'to da Nova Constituição, nassandc as contrlbuiçlles a eles com
preendidas a compor o fUNDO NACIONAL OE SEGURIDADE SOCJ,lIL e cuja
programaç.ão abrangerá as áreas da SAÚDE, da PREVID~NC1A SOCIAL _.

e da ASSIST~NCIA SOCIAL), necessitam de maior rapidez no seu proces

menta e, sobretudo, de mais acurada especialJ.zação nesse processa
menta, por se constituírem tais causas no percentual majoritário
entre 8S ações do interesse da União, suas Autarquias e Empt'esas4IH
blicas. E istosomente será conseguido mantendo-~e, u\ma infra-estr~.!!

ra adequada para a aplicação da lei, o que se to'rrt.:frâ viável com a
crlaçUo da JU;TIÇA PREVIDEN~URIA, com seus JUiZES e TRIBUNAIS PRE-

JUSTIFICAÇAo

A manutenção do dispositivo é de capital importância como re
forço à soberania nacionaL e para o controle sobre a intervenção do
carital estrangeiro na mineração.

.,.~v
a - ( a ser inserido no capítulo I!fê"O PODER JUDIClItRIO).~ I.

Art4 187 _ São 6rg'ãos do Judiciário:

I - Supremo Tr.1bunal Federal; •
n - Superior Tribunal de Justiçaj

In - Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;
IV - Tribunais e Juizos do Trabalho;

V - Tribunais e Juízos Eleitorais;
VI - Trlbunais e Juizos Militares;

VII - Tribunais e Juízos dos Estados, e do Distrito Federal
e terr.1t6r:ios;

VIII - Tribunais e JuIzos Agrários;

IX - Tribunais e JuIzos Previdenciários.
- (a ser inseJ:ido na Seção "DA JUSTIÇA PREVIDENCfAAIA _ no Capi

tule IV" DO JUOICIARIO"]'(...:tc..Q.... V)

Art. - A t:ei disporá sobre a organizaçllo, a competência e o

processo da Justiça Previdenciária e a atuaçilo do Minis

tériD Público, observados OS prindpios desta constituI
ção e os seguintes:

I - Compete à .Justj~a PrevidencIária processar e julgar
as causas originais de ques tões relativas 8 assuntos da

Seguridade Social, nas àreas de seu custeio, da SaúdE:' r

Prev.!dêncla e Assist!ncIa Social.

11 - O Processo perante a Justiça Previdênciária será

gratuito, quando do interesse de segurados ou assisti

dos, pre~néo os princípios de conciliação. locali

zação. economia, simpliStj~tP_ftJ!-_rallidez.
- ( a ser inserido no Capitulo V/~NIST~RIOP(lSLICO")

Art. 230 - § 4Q Lei ordInária organizará os QUadr~s dos Minhtérios

Públicos junto aos Tribunais e JuIzos cOlllpetenteia!
distinguindo os seus Membros apenas com relai;l!o Ir
atribuIções que lhes serão cOlllet!das para atender
as suas respectivas eapecdafIzações ,

Art. 231 - V ••• O Ministério Público da Previdência.
Art. 231 - I "4 Militar. do Trabalho e da Previdência.

-- - (8 ser insex-ido no TítU~POSIÇOES GERAIS E TRANSITÓR1AS")

Art. ~" - Os cargos e empregos de Procurador Autárquico Federal,

existentes no SIN'PAS, ficam transformados em cargos do
Ministério Público da previdência. facultada a seus Mem
bras opçDo para integrarem a Procuradoria Geral da UnÜo

EMENDA lPl8483-5
I:J OEPUTAOO SAMIR ACHO.
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do ;:a '3 ! f 1* -de. artigo 425 do Projeto de Constitui.-I
Art. 425.- ••• 4 I
~ •- As terras ocupadas pelos !ndias são destina-I'

das a sua posse permanente. cabendo-lhes o
usufruto exclusiv,o das riquezas naturais de I
solo e do subsolo, das utilidades nelas exi,! f
tentes e dos cursos fluviais, ressalvado o I
direito de navegação.

Manutenção
ção,

JUSIIFICAÇli.D

31<
Inclua-se no parágrafo}2 do artigo~do Projeto de Cons

tituição a seguinte emenda aditiva:

o objebvo princlpal da nossa proposta é, na busca
do consenso, oferecer um texto oue garanta a definição, na eonsta.,

tuição, dos principais t6picos" para a efetivação da Reforma Agraria

no Brasil transferinqo para a Lei todas as demais quest ões ,

A d"efinição clarp Que o Estado fará a Reforma Agrá
rua , que ao direito de propriedade corresponde uma função social e

que a União será imlhda imediatamente na posse do im6\el rural, com

ampla capacidade de contestação pelo expropriado, são para nós os

pontos básicos que garantirão o processo da Reforma Agrária

§ 3Sl _ A armaçllo. a propriedade e a tripulação de embarca _

çl:les de pesee .eeporte , turismo, recreio e epcac mar!
timo., serão reguladas por lei ordinária -

ART •• A uru ãc fará. para fins da Reforma Agrária, deseorcpr.i eçêc do
imóvel rural, mediante justa indenização

§ 19 - A Lei definirá a indenização de que trata o caput 'deste art!

go sendo esta composta de T!tulo da Dívida Agrária para a terra nua
e de d.ínhe í r o para as benfeitorias.

A emenda objetiva la cçnscnâncãa COIl o caput do artigo e a

necessidade de modernização da legislação no que tange às embarca
ções pesqueiras.

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICACJlO

ART • O Estado fará a REFORMA AGRARIA e promoverá a POLtTICA AGRtCQ

LA conforme a lei. I
ART. Ao direito de propriedade de imóvel rural corresponde uma tun
çêc social. -

PARACRAFO l)NICO~ A definição de função social do imóvel rural sE:rá
estebejec roa em Lei.

§ 29 - Decretada a desapropriação. a União poderá ser imitida na nos

se do 1II'6vel rural mediante depósito prévio da indenização -

§ 3Q - Qualquer contestação à desaprccr raçãe terá. obrigatoriame.'tp,
tramitaçãc em(rifo sumarissimo.

~--------_"no"..,,""".,_----_----_,
f'J PlENARIO
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Modifica o ART 61. dando a seguinte redação:

EMENDA M8DIF'ICATIVA

A realidade Política do País vem demonstrando que.
algumas vezes. é necessêr-Ic que detentores de mandato executivo

tenham que prestar serviços em outros cargos. atendento assim
um chamamento da Nação ou do Estado.

Sendo esta a realidade. nada mais justo que abrir,
ccnat í tucfcneâmente , a possibilidade de efetivar através da

concordância das Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais,
esta situação.

ART ~ •• D aprovei temento dos potenciais de energia hidráulica e a la
vra de recursos minerais em terras. indígenas e em faixa de fronteira,
será definida em lei especial.

ART •• A expfcreçãc e o aproveitamento i,!'ldustrial dos recursos mIn~

rais e dos potenciais de energia hidráulica, nos termos da lei. obe

decerão, dentre outros, os seguintes critérios:.

- Ao proprietário do solo é assegurada a participação nos resul
tados da lavra j

IJ - A título de indenizaçuo pela exaustão da jazida, parcela dos
resultados da lavra. definida caso a caso, integrará um Fundo de
Exaustllo dos Recursos Minerais destinado à promoção do desenvolvime!!.
to eôcfc-eccnômdco do Estado e do Município onde se localiza a mina;

III - A pesquisa e a lavra dos recursos minerais. bem como o aprove!
temento dos potenciais de energia hidráulica, dependem de autonza

çtlo ou concessão do Poder Público. contratadas sempre no interesse
nacional e por prazo determinado, não podendo ser transferidas sem

prévia anuência do poder concedente j

IV - A garimpagem será permitida em áreas especJalment'e reservadas

e será realizada somente por garimpeiro ou empresa de garimpagem;

§ lQ - A lavra de bens minerais, s6 será feita por empresas nacio
nais

§ 2Q - Aos Estados serão conferidos os poderes de participar do '
processo de fi·scallzaç§o.

ART •• Constituem ecncpõt í.o da Uniuo:

- A pesquisa, a lavra, o refino, o processamento. a importação, I
o transporte marítimo e em conduto, do petróleo e seus derivados e !
do gás natural, em território nacionalj

Il - A pesquisa, a lavra, O enriquecimento, a industrialização e
o comércio dos minerais nucteares r -

PARAGRAFO ONICO - O monopólio descri to neate artigo inclui os riscos
e resut tacos decorrente; das atividades ali mencionadas, ficando ve
tado à União conceder Qualquer tipo de participàÇão em, esnéct e riu
valor.

ART 61 - Perderão o mandato o Governador e o Prefeito que assu
mirem outro cargo ou função na administração pública. direta cu

indireta, sem licença da ASSembléia Legislativa ou da Câmara
Municipal

JUSTIFICAçno

ART ••• As jazidas e demais recursos minerais e os potenciais de ene!,
gia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo para efe!
to de exploração ou aproveitamento industrial, e pertencem à uní ãc

e são inalienáveis.

EMENDA SUPRESIVA E ADITIVA.

Suprima-se os arUgos 306, 307. 308. 30.9 e 310. eceesceneence-se os ar
tigos Que seguem e z-enume r andn.cae os demais.

~_--- - __lU.ollutTl ...... çi.__- --_-~
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JUsTI'ICAÇAO

Suprir uma lacuna existente neste projeto e em virtude de
outra emenda. •

Suprimam-se do Projeto de Cosntituição:

§ 2 2_ Os Deputados Estaduais serão submetidos a julgamento p~

rante o Tribunal de Justiça.

§ 311- Quando o Prefeito. o Deputado Estadual ou o Vereador for
acusado de crime ccmet rdc fora do Estado onde exercer

seu mandato, será processado e julgado pelo Superior Tr!

bunal de Justiça

§ 4 2 _ Os Governadores e Vice-Governadores dos Estados serão su~

metidos a julgamento perante o Supremo Tribunal federal

JUSTIF'ICAçnD

O parágrafo primeiro visa dar mais d1gnidade aos cargos
principalmente de vereaccr , hoje submebdo a toda sorte de humilha _

ções
Os parágrafos segundo e o quarto visam suprir uma eusêncja

neste projeto, uma vez que os demais ocupantes de cargos eletivos e!

o parágrafo teccefrc visa suprir uma lacuna hoje

existente. tendo ainda a vantagem de definir a jurisdição da

competência.

EMENDA MODIF'ICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 6Q - Inciso III

EMENDA ADITIVA
Atl estentar. na letra "b", do Inciso I, do Artigo 201. a se •

Quinte expressão "Governadores e Vice-Governadores dos Estados", fi
cando assim redigida: -

Artigo 201-. •••• ••••••••• •• • •••••••••••••••••••••••

I-. ..• ..•.•...•. ..•....•. . •..•..•..•••.•..•..••

a)-•••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••
b)_ nos crimes comuns e de responsabilidade, os membros do

Superior Tribunal de Contas da União, os Desembargadores dos Tribu

nais de Justiça dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. os

Governadores e Vice-Governadores dos Estados, e os chefes de Miss'ic;
Diplomática de caráter permanente;

c)-.... . ~. . .

E: descabida a poli-tributação que se pretende com a
manutenção do texto O mesmo imposto cobrável pelo Estado estaria,
concomllantemente, sendo cobrado pelo MunIcípio. Uma racional reor
denação da divisão das receitas da União, já altas, com Estados e
Municípios. seria prudente, A morte por extorsão excessiva, da em_
presa que gera o emprego, o lucro, o imposto, tributo e tudo mais,
é a ccnsequêncfa direta da manutenção desse novo tributo conforme

prevê o texto. Haverá cada vez mais sonegação e uma economia cada

vez mais invis.íves, quanto maiores forem os impostos e suas alí
quotas. Menos imposto e alíquotas reduzidas aumentarão astronomicl!,
mente a receita da União, Estados e Municípios. Ninguém corre ris

cos por valores pequenos Nas se uma triburação alta for incidente •

facultará àqueles maafoitos o ri~co da sonegação para maiores lucros,
A vaca que morre na clandestinidade e é. sem fiscallzação-sanitárla

e de impostos, entregue ao consumidor, fatalmente passaria pelos pr-º.
cessos normais se o imposto cobrado não fosse tão extorsivo e maior
93Jlu::ro.03Ías..pres.9JcEflB1sUlllnp:sto Nbn'Bt.ana"gillrte~o~~s.de ouro" •••

Art. 62 - • •••••• ••••••• • •••••••••••••••••••

III - garantir a livre inic!ativa, favorecendo a di,!
tribuição da riqueza, a geração de empregos e o aumento dos meios'
de produção, e especialmente. o aumento da produtividade, reprimin
do todas as formas de opressão política ou econômica. de modo a ga
rantir o bem estar e a qualidacle de vida do povo.

JUSTIFICACJ\O

Há exploração ideológica de fundo marxista na po~o

s íçãc anterior, por isso a modificaçãó proposta.-Não existe livre

iniciativa se mantido o texto anterior ~

I) Inciso III do Artigo 62 do Projeto de Constituiçtlo
passa ter a seguinte redação:

JUST1F'ICAcno

EMSNDA SUPRESSIVA
DJSPOSITIVo EMENDADO: Artigo 273, Inciso III _ § 42 _

a) O Inciso III do Artigo 273;
b) O parágrafo 42 do Artigo 273.
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EMENDA MODIFICATIVA .1.&.t
DISPOSITIVO EMENDADO' Artigo;;f:í - Inciso VI

Art 262 - •••• •••••• • •••••••••••••••••••
VI - operações de cambio realizadas por ór

gão e entidades da União. dos Estados, do Distrito F"ederal e dos
Municípios, autarquias e empresas públicas ou controladas pelo
Poder Público.

JUSTIF'ICACAo

o Inciso VI do Artigo 282 do Projeto da ccns tf tur-,
ção passa ter a seguinte redação'

D tributo é legal e autorizado A prestação compul
sória. pois. não sendo tributo, é antes de tudo, ilegal, afrontosa,
escrüxufã , inaceitável. Razão direta da emenda proposta.

Artigo __: "Toda prestação compulsória, que não
seja resultante de sanção penal ou administrativa. será exigível

pelo Poder Público sàmente se instituida por lei que observe, na

sua essência e no seu procedimneto de elaboração, todas as lim..!.
tações estabelecidas para os tributos nesta Constituição."

JUSTIFICACJ\O

Inclua..se no TtTULO VII, CAPITULO I, SEÇAO I. do Pr.2.
jeto de Cosntituição, o seguinte artigo:

Artigo 50- ••••• •••••••••••••••••• • ••.

§ 1"- Os Deputados Estaduais e os Vereadores gozam, nos Estados

e Municípios onde exercerem os seus mandatos, das mesmas

imunidades e prerrogativas dos Deputados Federais e Sen!!
dores

JUSTIF'ICACAo

A sugestão é incluir as autarquias. as Empresas
Estatais e pára-estatais nessa regulação, de modo a aumentar a

transparência do que ela~ fazem e de como fazem, bem como o '

controle sobre as suas operações externas. que, muitas vezes, se
tem prestado à evasão de divisas em proveito de -seus dirigentes

A desccãccfdênc í a das eleições municipais das de Pres rdent e da

Republica torna-se desejavel de vez que os munIcípios pela sing!:!
laridade de sua situação deve ser visto pelo eleitor de forma d!

versa, uma eleição apenas no âmbito municipal cria condições para

discursões apenas a cerca dos problemas municipais Coincidindo"

com uma eleição Presidencial o debate certamente estará voltado
para a eleição principal, ficando o município relegado no plano"
secundário nos debates sucessórios

CONSTITUINTE PEDRO CANEDO

PLENARI0

JUSTIFICAÇAO

Mesmo não sendo ccnnetrvc e sendo seletivo, a faculdade aos Esta
dos e Distrito Federal de instltuirem ad1c1onal ao Imposto Sobre enenoa devido à
Ixlião por Pessoas Físicas e Jurídicas. é burocrátlZante._dlfIcll de ser fiscaliza_

da. passível de desmandosregiooalizaôos fac.ilment~ ptevislveis, além de infinida_
de de outras situações -graves e da poli-tntJutação riJe se pretende Estão querendo

resolver problemas de tmicíplOS, Estados e da União às custas de novos tributos e

itrpostos. atmentn de aífqcctas, etc A pretensão é peraqosa Se considerannos que a
Errpresa estã para a êcorcnfa, assim corro a Família esté'pera a Sociedade, e,cons..!.
deranda a extorsão galopante atreves de rsocstos, novos e antigos, Taxas, Contribui_

ções, etc que se faz na Errpresa, teremos brevemente o desestÍllJJlo à rrwestteentos,
cemcooeeqcente aumento do oeseroreqc, crise social e ccut íce (consequente) víc
lentas E:: preciso dlvrdfr melho o arrecadado, regular melhor o acomamenento do!

queles que não pagam ou pagam pouco atualmente, para sim auferir a 1JtJn1cipio, Es
tado e União os vlaares que necessrten para a i~lantação de seus projetos e cus
teio próprio. A afronta de novo tributo é por nós abcnínada e inaceitável.

MENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo 272 - Inciso IV - Paragrafo 1"

Suprimam ..se do Projeto de Constituição:

alO parágrafo 1" do Inciso IV do Artigo 272

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADQ~T!TULO VII = CAPtTULO I _ SEÇAO I
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EMEND:cr8eJ~I~g[~VI~OArtigo 50, ou onde couber, os seguintes parágr~
fos'
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EMENDA ADITIVA

VIOENCIÃRIOS e MINIST~RI0 PÚBlICO DA PREVIDEN~NCIA SOCIAL, cerrer
tamente desvinculados dos demais JuÍZos e Tribunais Federais (Trl

uunafs e Juizos do Trabalho j Tribunais e Juízos Eleitorais; Tub,!;!

nais e Juízos Ml1J.tares; Tubunais e Juízos dos Estados, D~strito

Federal Federal e Territórios; e Juízos Agrários j , independentes e

privativos.

Isto se torna extremamente simples e coerente
Quando se considera que as cau,:;as à Previdência Social se constitu

em excetuadas as de Acidentes do 'Trabalha, sem qualquer dúvida, em

cerca de 60~ (sessenta por cento) de todas aquelas que tramitam pe

la Justiça Federal. E, pelo próprio relatório da Comissão constitui
da para tratar do assunto. essas causas estão represadas naq.reãe dr
gão onde em junho de 1986, havia 932.767 ( novecentos e trinta e do
is mil e setecentos e sessenta e sete ) Processos pendentes

Desconhecer que a SEGURIDADE SOCIAL tornou-se
o segmento de maior importância dentro da economia nacional é desce

nhecer a realidade •• • • • • • •.1"\, ••••••••••••••••• : •••• • ••••• ••

a realidade social e contribuir para o rápido desenvolvimento da
insatisfação popular em proporções jamais alcançadas Todos recla

~:da;~ ~~~~~i~:d~u~O~a~~ea~~i~!~E~~t~~~v~~~gE~á~~aju~~~ia~ro~~~n~
entanto, muito mais que outro programa de governo, a seguridade
social Já atinge quase totalidade da população braslleira(com a

~~;~~t~~Op~iau~~b~~~t~~~~i~a~es~~~~n~:s~~n;il~~~sd~~e~~a~~l~i~~~!
segurados. dependentes ou assistidos. Amparada a previdência, uni
camente, nas contribuições de empregados e empregadores, enfrentõu
a pouco mais de dois anos. uma serissima crise financeira, cebeãac
através de uma inusitada campanha de combate à fraude e à sonegaçã

Mas. ninguém desconhece. também. que a atual s Ltua-,
çllo superavitária do orçamento da Previdência é, infelismente, pro-
vis6ria e a crise deverá recrudescer se medidas preventivas efeti
vas não forem tomadas Medidas que venham dotar a Previdência de

'.' meios eficazes não s6 para fiscalizar e combater a fraude e a se-
• neqaçâc ( o que é feito através de uma constante ação de sua r í sce

lizaç1:l0). mas também de rapidez e eficiencia na cobrança de sua dí
vida ativa e na defesa de seu patrimônio, providências essas que
só se tomarão pcss íveas se o Poder Judiciário estiver em ccndrçõe
de apreciar e julgar. com a rapidez necessária, as causas que lhe
forem apresentadas

Tal cobrança e defesa do patrimonio devem competir
b Procuradoria Geral da unrao , pois o Fundo de que tratam os ar t L;
gos 335 e 331 do .AM!eprojeto é essencialmente da própria uní.ãocccm
recursos pr6prios e ee fontes previstas e definidas. Q Ministério
Público da previdência, no exercicio do "custo legis", no cesenoe
nho de suas normais atribuiçfles, deve agir como fiscal da Lei. ze
lando por menores e incapazes. como advogado da sociedade, ce renso
de Interesse difusos, e que tenha por mister, tamben, os procedi
mentos penais, especificos na sua area , praticamente todas aquelas
atribuiçlles de que cuida o art. 233 do Anteprojeto. sob exame do
Plenaria, de forma idêntica aos colgas que lotam os quadros do Mi_
nistério Público da uní.ão e da Justiça do Trabalho.

Paralelamente. e com a mesma importância com que a

defesa do patrimônio é resguardada, os segurados e contribuintesl
devem ter uma Justiça rápida e eficiente para a eotuçãc de seusl
casos. Considerando.se que a Previdência Social tem caráter ali _
mentar e se torna indispensável à pr6pria sobrevivência dos que I

dela dependem. torna-se fácil concluir que os pedidos encaminha _
dos à Justiça não podem ficar equardencc , na interminável fila I

das Ililhares de ações distribuídas à Justiça F'ederal,a sua vez de
serem apreciados.

Nas ações previdenciárias, a cecLsão tardia de uml
.dido quando favorável, encontra o interessado em si tuaçãc tão I

critica e com O ânimo tão revoltado que pouco ou nada representai'

para o reconhecimento do seu direito E, se desfavorável. presto!:!,
se desnecessariamente a fomentar uma esperança ou uma Lfusão , que.

Iluitas vezes, acobertam interesses escusos de terceirois aprovei
tadores

Tal como acontece na Justiça Trabalhista (que pos
sui um tratamento todo especial) para que as causas se deeerwc t _

vam com rapidez) e acontecerá na Justiça Agrária, cuja proposta I
de cr-Iação é um reclamo impossível de ser desprezado, as causas I
que envolvem direitos ligados à Previdência Social necessitam de
eomçaes imediatas e proferidas com saber e eficiência.

A 1nolus:10 dos litígios rerereraes a acidentes do

trabalho e fundo de garantia do patrimônio individual, do seguro.. ,
desemprego e ex-runcc de Garantia por Tempo de Serviço (F'GTS) é I
decorrênoia 16gica e absolutamente .natural em raeãc de se tratar
de matéria na qual a ar recadação , a fiscal!zaçl1o, o pagamento e a
responsabilidade que deles decorrem competirem a 6rgãos da seçu-,

ridade Social, tudo inserido no CapitulO rr , do Titulo IX (Da Or
dem Social). do ~rojeto ora emendado, bastando lembrar que as
elIquotas que lhes correspondem se encontram incluldas no percen
tual que ocmplle a aerecacaçãc previdenciária

Vale lembrar que as causa acidentárias est:lD sob a
Jurisdiçllo das Justiças Estaduais, com muItipl!cidade de dec í eões

díspares em matérias idênticas, por se dirigirem os recursos esp!
cíficos a Tribunais dos Estados. Quanto ao seu número. epcnte-ee
que, no Foro do Rio de Janeiro, há audiências designadas para o I

• Século XXI, em ações de rito sumarisslmo, relativas a acidentes I
• do trabalho. Diante de tal Quadro. q yniformidade de condutas ju ..

diciais e sua celeridade se Impõem por serem óbvias.

Á solução é dotar o Poder Judiciário de Justiça I

própria,especializada, com JuIzes pr6prios e privativos, com um I
Ministério Púb!ico disponIvel e atuante, sem sobrecargas onde se
evidencia a disparidade de assuntose de objetos, tornando diflcil.
qunaod n1:l0 insuficiente. a atuaçl10 do mais zeloso e competente I
profissional. Assim, a Seguridade Social, embasada em justiça es ..
pecIfica, resultará apta a cumprir com sua mIsstio. jamaIs se tor..
nando o calQo de cultura do caos e da convulsDo social.

~...ARTIGO 62... '" ••• • • •• •••••••• • •• • ~ • • • • .•

.. 1- eletlvidade do prefeito. do Vice-prefeito e dos vereadores.me
dIante pleito direto e simultâneo realizado em todo o Pais,p;
ra mandato de quatro anos. -

t' PLENARIO

EMENDA lPl8484-3
t: CONSTITUINTE PEDRO CANEDO
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tJ PlENARIO

r.r----------~En~/.~."',ca.r:ift ___,
EMENDA ADITIVA
Acrescentar, na letra "a", do inciso t , do Artigo 205, a seguinte

expressãu.vcs Prefeitos, os Deputados Estaduais e os Vereadores", f!
cando assim redigido:

Artigo 205- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I-... . ...
a)- os membros dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais

Regionais EleitoraIs e do Trabalho, os do Hinistérlo Públ1

co da União que oficiem perante Tribunais; os prefe1tos,o;
Deputados EstaduaIs e os Vereadores que cometerem crime fo
ta do Estado onde exercerem seus mandatos;

JUSTIFICAC,IlO

admitiríamos Que nossas tropas em território estrangeiro aliado

fossem comandadas por autoridade local A supervisão é sufl
ciente para se aquilatar a conveniência, ou não, da permanência

deles no território.

EMENDA lPl8496-7
f" CONSTITUINTE PEDRO CANEDO

fl PLENARIo

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo tzs-rnerse I - Alínea "fi'

Art. 122_. ••• •••• ••••••• •••• ••••••• • ••••••••••

1- •• • •• ' '" •••• •• • ••••• •• •• • •••••

"i"- A lei definirá o crime de tortura, Que será insuscetIvel
de fiança, e pelo qual serão responsáveis os mandantes, os executo
res. os Que, podendo evrtexro, se cnu t í rem, e os Que tomando centre
cimento dele, não o comunicarem na forma da Lei. -

do Distrito federal e dos ( •• ) ConselhOS de Contas dos Municípios,

bem como à fiscalização exercida por esses órgãos.
PRrágrafo urucc - Lei Complementar estabelecerá as condiçõe

para criação dos Tribunais e Conselhos de Contas citados neste ar

tlgo.

JUSTIFICACAO

Propõe-se a supressão a menção de Tribunais de Contas ~
cfpaí.s , Os Municípios têm. t.radí.c rcnajment.e , Conselho de Constas.
Por outro lado a Cosntituição deve cuidar CIo país por inteIro. O

parágrafo, na redação do Projeto, cuida apenas dos Conselhos de Con
tas Iolunicipais Por que não também dos Tribunais de Contas dos E1>-.

tados'? Embora já existam, se algum Estado novo vier a ser cr fedo ,
deve haver norma Constitu_ional que lhe imponha um mínimo de ordera

administrativa. Isso se consegue através de um bom sistema de co!!,

trole das contas e da atividade Governamental A modificação propos
ta torna o texto mais abrangente e adequado a uma Constituição ME.

derna.

fUn/.lun'~ -----.

Suprir uma ausência neste projeto e em virtude de outra ~ er;o,;,z=]
cr;i"'~;;J

EMENDA MOOIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO .. Artigo 257 - Parágrafo :30

ARTIGO 257-: •••••••••• ~ ••••••••••••••••••J •• o- •••••••••• . . . . .. {

§ :39- As taxas não- terão como base de cá-Iculo ou rato gerador
os próprios dos impostos ou ee contribuições previstas nesta Const!
tuIção, nem serão calculadas em função do Capital das 'empresas, d~
valor do patrimônio- da contribuinte, dos seus bens ou direitos.

JUSTIF"ICACAO

t da HistórIa a reIterada e abusiva prática das governos ir.s:.i
tuirem taxas semelhantes, na sua essência, aos impostos, mesmo Que:
em ceztcs casos, os tribunais tentree- coibido a eficácia dessas- prá
t'Icas , Por outro lado, o conceito- de taxa deve excluir expressamen:
te a sua incidência sobre o patrimônio. pois, em tal caso,seria im
posto e não taxa. -

l!J PLENARIO

EMENDA lP18500-9
éJ CONST1T~INTE PEDRO CANEDO·un-

CONSTITUIN1E PEDRO CANEDO

JUSTIF"ICAÇAO

O Inciso II do Artigo 120 do Projeto de Constituição pess
ter d seguInte redação:

A mais grave ofensa à vida é a Morte. Abominamos quaisquer

crimes mas a definição de crime de tortur.a deve ser feHa em lei.

Da1 a razão direta da modificação ptoposta ao texto da aludida"
alínea.

EMENDA MODIFICATIVA

DlSPOSl1IVo- EMENDADO: Art. 120 - IncIso Ir

11 -disponham sobre organIzação adrninistrativa( ••••
matéria tributária, matéria orçamentária, serviços públicos e pes
soaI da adminIstração dos TerrItórios. -

Art. 120 - •••••• o_~ •••••••••••••••••••••••••••••• o- •••••

I '" .

EMENDA lPl8497-5
tu
f'J

f'S;:.''''~

(flli';Jã7]
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EMENDA AOITIVA-

DISPOSITIVQ EMENDADO: Artigo 120

Inclua-se no Art. 120 do Projeto de COnstituição o
seguinte parágrafo:

Art. 120 - .

S 1" - <objeto ce emenda modi
rIeativa anexa. eieereecc-c de parágrafo único para §.. lll); -

§ 21l - Cabe privativamente ao Presidente do accee.0 Tribunal Federal a iniciaUva das leis que:
,n) criell cargos. funçoes ou empregos públicos nos

quedares 60S Tribunais Federais e da Justiça r eeerar , ou que lhes'
aUllentem a remuneração;

b) Disponham sobre organização judIciária da União;
c) fratem de matéria orçamentária dos Tribunais Fe

dera!s e da. Justiça Federal, ouvido o Primeiro-Ministro ou pOk' sOlicl
taçllo deste. -

tJ PLENARIo

EMEI'lDA lPl8493-2
[!J CONSTItUINTE PEDRO CANEDO

JUSTIFICACAD JUSTIFICAcno

A supressão da palavra "e Judiciãria" do texto original
do Projeto visa, já apresentada emenda anexa. retirar do Preside
te da República a cómpetêncla exclusiva da iniciativa de leis que
disponham sobre a organização Judiciária, atribuindo-a ao Preside

te do Supremo Tribunal Federal. Em razão da emenda anexa aã teranc

o art. 120, necessário se faz a modIficação de Inciso Ir supra
citado.

Dar independência real ao Poder 3udicUrio para reali
zar B idéia mestra da independência e tripartição dos poderes, ess~-o
objetivo da emenda propasta. Concomitantemente, para 1550, retira-se

da competência exclusiva do Presidente da República essa iniciativa,
e, passa-se _ atribui-la ao Presidente do Suprelllo Tribunal Federal.
Essa independência é básica e fundamental parà nova era ao País.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDA: Artigo 2S4 - Parágrafo UNICD

'EMENDA lPl8498-3
['J CONSTITUINTE PEDRO CANEDO

['J PLENARIO

5';'~~

tçj'~®J

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:. Artigo 134 _ Parágrafo 62

D Parágrafo 6g do Artigo 134 do Projeto de Constituiç§o

passa ter a seguinte redação:

Art. 134 - ~ ••

§ 6" _ Se a lei orçamentária não ~iver sido vota
do até o- início do exercício correspondente, ccnarcerar-ee-ã ;'cc
rogada pol' um exercício a lei orçamentária vigente, relativa
às despesas corresntes - .. com a sua expressão monetária reajus
tada, caso tenha havido if'lflação superior a S~ (cinco por cen
to) durante o- exercício findo --I e a relativa a despesas de i;;
vestimenta já aprovadas enter.tcrmente e programadas para alé;
do exerc!cio findo, com a respectiva atualização da sua expre~

são monetária.

JUSTIFICACAO

o Inciso XXVI do Artigo 158 do Projeto de Constituição

passa ter a seguinte redação:

Art. 158 - •••• '" ••• '. • ••••••••••••• , •• ~, •••

XXVI - permitir, com autorização do Congresso «ac rc
naf , que forças estrangeiras aliadas transitem pelo territori~

nacional, ou por motivo de Guerra, nele permaneçam teaccrarra

eente, sempre sob a supervisão de autoridade bres rJe.í ra.

Artigo 257- ••••• ~ ••••••••••••• ~ •••••••••• , ••••••••••••

§ S2_ As contribuições não poderão ter base de cálcu
lo ou fato gerador prõpmcs de impostos ou taxa previsto! nesta Con;
tituição. -

§ 72_ Na instituição de qualquer tributo será consi
derado o custo moderado de sua arrecadação e fiscalização por parte

dos Governos e de seu pagamento e obrigações acessórias por parte"

dos contribuintes.

JUSTlrICAçno

EMENDA ADITIVA
DISPOSIHVQ EMENDADO: Artigo 257

Inclua-se no Artigo 257, os Parágrafos 6!õ! e 7t;}, no Projeto

de Constituição'

Não pode haver omissão. O decurso de prazo em matéria

Drçamentárja é oJ que poderia se chamar de alta traição ao ma!!,
dato recebido nas urnas Por isso a proposta de emenda Que visa
assegurar e garantir que esse processo não tenha descabidas'
ccneeccêncras com a falta de tempo hábil parai negociações, vot,!
ções , etc

lIUO/.U'...õ:.~iD-_-__- --'~

JUSTIFICACAO

Visa a est abeâecer de modo claro que não navera o
"bis_in_ideM" seja qual for o rótulo adotado ou o pretexto por que

se queira criar contribuição nova.Por sua vez o sugerido parágrafo
70 estabelece o principio da eccncnícrcade SOCIAL do tributo. O e!:!
cargo com ele causado aos contribuintes, somado ao seu custo de ar
recadeçãc e controle, deve ser menor do que as vantagens coletlva~

que o tributo venha a propiciar, caso contrár.o, não servirá a ni!:!
guém.Assim um tributo que arrecade o quase o Mesmo ou pouco nais dd

Que o montante do que custa a arrecadação inútil e dispensavel,pois
só servirá para "elefantizar" o setor público, sem proveito para

EMEI"IDA 1P18502-5
tJ~ CONSTITUINTE PEDRO CANEO~"'·

prp;~""~

1JL/";7§7J
11.TD/.utt.',:•• i. --,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPO$ITIVO EMENDADO: Artigo 257- Parágrafo 2"

o Parágrafo 2" do Artigo 257 do Projeto de ConstituiçiJo passa

ter a seguinte redação:

Artigo 2.57- ••• , ••••••••••••••••••••••••• , •••••••••• ~ •••• ,.,

§ 2" -üs Impostos serão exigidos de acordo com a cececfceoe ccn
tributiva do sujeito passivo e não Prejudicarão a possibilidade de

investimentos do contribuinte A administração tributaria, eapecfa leeg

te para conferir efetividade a esses objetivos, poderá identlficar,res
peitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimõnio."
os rendimentos e as atlvidad-es econômicas do contribuinte.

EMENDA tJOOIFICATlVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS: A1:"tlgo 14~ e Parâgrafo Onico

EMENDA lPl8499-1
tJ CONSTITUINTE PEDRO CANEDO

O ar t rqo 149 e o Parágrafo único do Projeto de Constituição,
terão' a seguinte redação:

Artigo 149 - As normas eatabefecãdes nesta Seção aplicam_se,
no que couber, à organização dos Tribunais de Contas dos Estados e

Sustentamos que não será ncsaíveã gerar-se novos empregos,au

menta r o nãvej geral de investimento, e, portanto, a produt1vidad~:
Nacional se os tributos se tornarem tão cneroacs a ponto de eliminar
ou reduzir sensivelmente. a capacidade de expansão das empresas via

investimentos ou reinvestimentos. Daí a proposta que afirma o princío
de que, com uma atividade expandida,a própria ereeeedçãc tributária
cresce, juntoe em termos reais.Por outro lado, é cnnt r ér rc ao própio
Estado a Constituição afirmar que os impostos terão caráter pessoal.

Há tributos Que, por sua intrinseca natureaa , ou pela natureza da m~

téria imponivel que atingem, são tributos gerais e não peesoaas , Daí

a sugestão de o texto constitucional não mencionar qualquer distinção
A personalização dos impostos é princípio já contido na afirmação de
ue "serão ex! idos de acordo com a ca acidade contributiva".

JUSTIFICACAO

f'J PLENARIO

XXVI

'~lu.... /co,""lo/l...o-"do' ~

PLENARIO

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EHENDADO:Artigo 158 - Inciso

JUSTIt:"ICAÇP;O

A "vccat í.o legis" é essencial em matéria tributaria, para permitir

que o fisco e o contribuinte se adaptem às novas normas. Dal a ra
zão l6gica de se promulgar oçu determinar prazo mínimo para essa 

adaptação bi- lateral

o parágr:afo único do Artigo 264 do Projeto de Cons
t1tuiç~o passa ter a sequinte redação: -

Art. 264 - •••••••••••••••••••••

v - ••••••••••••••••••••••••

§ unfcc - Alterações na legislação relativa aos im
postos de que tratam os Incisos I, r r , IV. e V, do artigo 270 e

o artigo 271 poderão entrar em vigor 30 (trinta) dias após a data

da sua publicação.

Um equívoco preside o texto do Projeto. A soberania é
exercida no momento em Que se autoriza a presença de tropas

estrangeIras no territórIo nacional Sem dÚV.lda alguma estas'
devem ser SUPERVISIONADAS por autoridade brasileira, mas não
"comandadas" Deve viger aí o principio da reciprocidade não

EMENDA lPl8495-9
(!J CONSTITUINTE PEDRO CANEDO

['J
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EMENDA lP18503-3
l:J CONSTITUINTE PEDRO CANEDO

f:J PlENARIO
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EMENDA lP18507-G
[1 CONSTITUINTE PEORO CANEOO
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EMENDA lP18511-4 ..... -,
t: CONSTITUINTE PEDRO CANEDO

tJ pLEM~RIo

rr;'~"~':=J
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JUSTIFICAC~O

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo 264 - Inciso I

o inciso I do Artigo 264 do Projeto de Cosntltulção passa
ter a seçuinte redação:

Art 264 _.... ••• • •• •••• • ••••• ': ••••••••

I - exigir, aumentar ou reduzir tributos sem lei

que o Institua ou lhe autorize o aumento ou a redução

A emenda visa deixar claro que o pr-LncIp Ln da legalidade
não se restringe ao mero "estabelecimento" do tributo, ou melhor,
não se restringe à mera instituição do tributo: é prec i sc haver

le! também para eueent.ã-fo , ou para recuar-ao, uma vez que a ali

vidade de arrecadar é vinculada e obrigatória para o Governô I;t

preserva as prerrogativas do Congresso e a garantia do cidadão de
não se ver apanhado por aumente que não tenha sido autorizado pel
Congresso Nacional.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO' Artigo 12 _ Inciso XlI- alínea "b"

Artigo 12-•••••••••••••••••••••• • •• ••· ••••• ••••••
XII-..... ••••••••••••• •••••• • •••

"b"-nenhum brasileiro será extraditado, salvo o

naturalizado, se a naturalização for posterior à prática do crime ..

que houver motivado o pedido e se o delito for definido como crime

pela Lei brasileira.

JUSTIFICACAO

Nem t-odo crime justi fica a extradição de qualquer pe:!:
soa, maxfme se brasileiro e ainda que naturalizado.A lei do País ..

requerente da extradição pode considerar crimes certos atos não d!
finidos como criminosos pela Lei brasileira, à qual por sua espon

tânea. adesão, ou quiçá, como resultado de asilo, o naturalizado ad~

riu para adquirir a cidadania e os direitos a ela inerentes Nada

mais justo que, ao se admitir extradição para crimes anteriores co
mo o que se desincentiva a naturalização com finhidades menos de:
febsáveis a extradição fique restrita aos casos em que a legislar;;àJ

Há, pois, de ser crime pela lei brasileira e há de ser inaFlançavel
pela mesma Lei Não preenchidas es condi 51? a I?xba i ã não e-

A alínea «b" do inciso XII do Artigo 121l do Projeto

de Constituição passa ter a seguinte redação.

ts;~"'=::J

fuJ";7ãiJ

Artigo 6Q- ••••••

EMENDA ADITIVA

§ 12 -serã perm1tida a reeleição do Governador por uma vez

§ zg- Considerar-se-á eleito o candidato a "Vice-Governador
em virtude da eleição do candidato à Governador com"

ele registrado.

Nos paises de amior desenvolvimento e de regimes de longa
tradição democrática a reeleição, é permitida em determinados c~

sos, até por mais de uma vez.Embora~ a nossa exeperiência venha "

mantendo a inelegibilidade por um segundo perlodo,julgamos de bom
alvitre permitir a partir de agora a reeleição para apenas um nS!
vo período. Isto facilitaria sobre maneira a tarefa administrativa
que poderia ser pensada e planejada para um tempo maior.

JUSTIFICAÇAD

EMENDA lP18508-4 .....
tJ CONSTITUINTE PEDRO CANEDO ,----------;rç;"~':J

cr;-;'~;-J
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~DA lP18504-1
CONSTITUINTE PEDRO CANEDO

Art. 259 - Cabe exclusivamente à lei complementar:

fUfOr.un"re..cio, --,

ERICO PEGORARO

NOVA REDAÇAO AO ARTIGO 321

"Art. 321 - Todo aquele que não sendo proprietârio rural ocupar,
por 5 (cinco) ános ininterruptos de boa fé e sem cpcs rçãc de d,!!

mínio alheio, área que absorva toda força de trabalho da unidA
de familiar (agricultor e sua família), garantindo_lhes s sub-,

sist~ncia e o progresso social e econ-ftmico, tornando-a produt!
ve por seu trabalho e tendo nela sua moradia permanente, adqu!
rir-Ihe-á o domínio pleno, mediante sentença declaratória devr-,

damente transcrita.

A proposição que ora apresentamos, contempla, na.

prática, o chamado usucapião especial, fixado em cinco anos, a
ser adquirido pela unidade familiar (trabalhador rural e sua f.!!
milia), mediante sentença declaratória, devidamente transcrita

no competente cartóno de registro de Jmõvefs ,

Trata-se de medida da mais aI ta imporUlnc!a para

o incremento do processo de reforma agrária, na medida em que
possibilitará a regularizaçlIo de um ccnderãvef número de situa

ções já existentes, bem como para o futuro, facilitará a aquisi
çãc de glebas rurais pelo processo de usucapião especial -

O que se objetiva é contemplar situações em que
o homem do campo esteja assentado na terra, ostentando posse

boa, mansa e pacífica, há mais de cinco anos Nestes casos, não
há como deixar de reconhecer o direito de propriedade a quem es
tá dando à terra sua destinaçl!o própria, isto é,tornando-a pr~
dutiva e representando meio de subsistência indispensável ao;

componentes da unidade faMiliar.

JUSTIFICATIVA

§ 12 _ o direitp de üsucaplão não será reconhecido ao mesmo po!.
suidor por mais de uma vez

EMENDA lP18512-2
[1

[1

rr::~';~"-::J

rrw'~787J

Suprimam-se do Projeto de Constituição'

JUSTIFICAÇAO

a) o Artigo 136

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 136

NAO FALTAM LEIS NO SENTIDO DE RESPONSABILIZAR AS PES
SOAS QUE SE ENQUADREM NA NORMA PRETENDIDA PELO TEXTO 00 PROJETO. O

QUE SEMPRE FEZ fALTA E CUMPRIR AS LEIS VIGENTESt

O texto original do Projeto peca pela técnica. Não há
obrigação de se prestar contas sem que se saiba a quem fazê-lo e
Quem pode exigí-Io Deixar o texto como está equivale a estabelecer

normas em branco, sem- ccsequênc í.es práticas. Por outro lado, estabele

cer na ccsnt.ttuãção , quem deva ser o credor da pretendida prestação

de contas implicaria em estabelecer extenso casuismo, totalmente im
próprio em texto Constitucional. Assim, embora apoiemos com ênfase
o principio estabelecido por essa norma, sugerimos a supressão deste
dispositivo na Constituição e o seu pormenoriZado regramento em lei

t ordInária.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITVO EMENDADO: Artigo 259

o Artigo fi}do Projeto de COsntituição passa ter a
seguinte redação:

EMENDA lP18509-2
tJCONTlTUINTE PEDRO CANEDO

rrr------ ,~cú.'o/cou'.'101&".&o.,...., ~

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO Artigo 12-Inc!so XV _ Alínea "'1"

Vida íntima e familiar não devem ser cumulativas.As pessoa

naturais têm vida íntima que não e- familiar e quando não é mesmo co
trária ou oposta à vida familiar.

Suprimam_se do Projeto de Constituição.

a) o Inciso II do Artigo 259

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Artigo 259 - Inciso II

JUSTIrICACAo

A Alínea "v" do Inciso XV do Artigo 12 ,passa ter a eequ i nt

redação'

Artigo 12-.. •• ••••••••• • •• •• • •• ••

XV-............. ••••••• • ••••••••
"v u_ O processa judicial c Ive I que ver ser sobre a 'lida ínt!

ma ou familiar será resguardada pelo segredo de jvstuça ,

JUSTIfICACAO

•~NDA lP18505-0 '"... ~
[!J CONSTITUINTE PEDRO CANEDO I tJ;;,,:,o0:J

f'J PLENaRIO I &i'~;;J

,
CAPl1ULO II - DA POLITICA AGRICOLA, FUNDIARIA E DA REfORMA

AGRÁRIA

Acrescentar Artigo) a.a rlt:tf,'.hth:Jif, eLo7;/4J!.-o .!!I!!'; lYl/or:k ~(,..,.~

PLENARIO

ERICO PEGORARO

A supressão do Inciso 11 visa a preservar NO NIVEL CONS
TITUCIONAL a matéria que, a par daquela relativas aos direitos e aa
rentã es individuais é IMPRESCIDIVEL em toda constituição, qual sej;

a das lin'itações constitucionais ao poder de tributar .Não se pode

delegar esta função nem mesmo à Lei Complementar, pois se as lim~ta

ções são CONSTITUCIONAIS, elas só podem ser DA CONSTITUIÇJl:O e não
da Lei complementar

Também a emenda(anexa) modificativa do preâmbulo desse artigo co!:!
plementa a idéia, num todo, do texto.

JUSTIFICACAO

A inscrição do advérbio "exclusivamente" visa a enfati

zar o nível necessariamente complementar à Constituição de toda regula
mentação das matérias previstas nos incisos, tais como conflitos de 
competência, entre a União, Estados, Municípios etc, 1imi tações consti
tucionais ao poder de tributar e normas gerais de sorte que a lei 

ordinária não possa tratar destes asscntcs , a não ser de modo subordi
nada à lei 

complementar.

EMENDA lP18513-1
[1

DA ORDEM ECONOMICA E FINANCEIRA

rr;;;~""~

I rDiTpl

EMENDA 1P1850G-8
f'J CONSTITUINTE PEORO CAN'OO

f" PLENARIO

tJ ;;"';"~ =:J

ov';ã/ã7l
UOTO/.".. ", ••;;.o ~

"Art - O valor das rndení.aaçües da terra e das benfeitorias,
serão determinados conforme estabelecer a lei.

J...U S T I F I C A T I V A

PLU"'O/C.W•• .xO/""".OW, •• L1

ERICO PEGORARO

PLENI'iRIO

lJls1bJlqoi·'o:;;;;;;;~n>~ifs _T:!.'Iv..P-oY..Jln.<c:kU""k---"Art.igo únrco, São estáveis os atüais servidores da União, dos ast e-,
dos e dos Munidpios, da Administração Direta e Indireta, que, à da

ta da promulgação desta Emenda, contem pelo menos cinco anos de ser

viço público. assegurados aos mesmos os direito~ F~ vantagens dos fU~
c1:onários efetivos."

Não é adequado se prever num texto constitucional,
o valor de mdenreeçac , visto~ ser competência de lei sucfe.,
mentar e ordinária.

EMENDA lP18514-9
t'
l:J

JUSTIFICAC AO

o artigo 143 do Projeto de Cosntituição passa ter
a seguinte redação:

Artigo 143: As cec.teões do 'r r Lbuna L de Contas da
Un1ão de que resulte imputação de débito ou multa terão e ra.céc í e

de sentença" e donstituir-se-ão em título executivo, facultado ao

imputado recurso ao Supremo Tribunal Federal no prazo de 15 dias

A emenda complementa o texto original do Projeto
visando resguardar o princípio de defesa e da dupla jurisdição,

conquistas da humanidade consagradas eer todas nações civiliz.adas,
razão direta desta emenda.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO Artigo 143

EMENDA ADITIVA

ARTIGO 64 •••••

JUSTIfICACJl:o

Nos paises de maior oesenvcfvrmentc e de reçtees de lon
ga. tradição democrática a reeleição. é permitida em determinados c;
sos, até por mais de uma vez Embora a nossa e xpe r Lênc La venha mant;'
do a inelegibilidade por um segundo período, julgamos de bom alvi:

tre permitir a partir de agora a reeleição para apenas um novo pe

ríodo Isto facilitara sobre esanefra a tarefa administrativa, que
poderia ser pensada e planejada para um tempo maior

Parágrafo 112- Sbrá permitida a reeleição do prefeito por uma vez
Parágrafo ae-ccnefcerex-ee-a eleito o candidato a Vice-prefeito,"

em decor r ãnc.í a da eleição do candidato a Prefeito com
ele registrado
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JUSTIFICATIVA

Nova redação ao ArL 318

Qf~""'~

!IT0I";7(iJPLEWIRIO

ERICO PEGORARO

Acrescentar parágrafo t1nlco ao Art. 333

CAPITULO II - DA SEGURIDADE SOCIAL

llParágrafo ünfccr A Seguridade Social, Que tem caráter público,

não impede a atividade, de natureza complementar, nos ternos

da lei, de entidades privadas nos setores a que se refere

presente artigo."

,
A seguridade social é a de cara ter oficial, compu!

s6ria. consistente na. atuação governamental nos setores da sa.!!

de. da previdência e da assistência Social
O capítulo em que se insere o artigo, em referê!!.

eia contempla, em dispositivos esparsos, a atividade privada co~

plementar nas mencionadas áreas.
A presente emenda visa precisar. no dispositivo in

trodut6rio do Capitulo, o alcance exato da designação seguridade

social, com o que se preservará a identidade da previdência co,!!

plementar, cuja manutenção é impei'ativa, tendo em vista a abran

gência realmente significativa de pessoas físicas e jurídicas ne

la envotvrcae , os direitos adquiridos já conshtuidos, a atuação
que vem desenvolvvendo e sua extrema relevância sob o angulo eCQ

nomico e social

:EMENDA lP18523·8
flr;:~'~'''~

B/"t"iS"FJ

"Art. 318 - compete a União desapropriar por interesse social

para fins de Reforma Agrária o im6vel que não esteja cumpri,!!

do funçl:!o social, em áreas prioritárias, mediante indeniz!,
ção em titulos da diviçla agrária, com cláusula de exata co!.

reçãc monetária, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a
partir do segundo ano de sua emfssãc ,

Cabe ao Estado a importante função disciplinadora.

E necessário que ele possa promover a desapropriação da propried1!.

de, sempre que haja necessidade ligada à utilidade pública ou ao

interesse social.
Nestes casos cumpre pagar a Justa indenização, não

em dinheiro, mas, no caso de propriedade rural para fins de Refo,!.

ma Agrária, deve a indenizaçãO ser efetuada em titulos da dIvida

agrária. E a forma adequada de retirar do proprietário negligen
te ou que está especulando com a terra, a propriedade, destina!!.

do-a ao Setor Produtivo.

DA ORDEM ECONO/olICA E f"lNANCEIRA

CAPITULO II - DA POLITICA AGRICOLA, FUNDIARIA E DA REFORMA

AGRARIA

PLENARIO

EMENDÃ"lP18519.Q
t: ERICO PEGORARO

Desde a receeocrat Iaaçãc do seta, a tradiç'1:lo tem sido
B de o Congresso Nacional fazer consignar em nossas Constitulçeles

dispositivos que resguardem a integridade e a presunção de direito
de todos os servidores públicos que, atingidos por um conjunto de

circunstâncias, acabariam de outro modo sendo as próprias vítimas da
administraçãO pública.

Vale lembrar que a CanstituLção Federal de 1~46, nas
suas drsoosrçnes constitucionais tansit6rias, em seu art 23, consid!,
Teu est éveãs , na .data de sua promulgação. os fl.mclonários públicos
que então tivessem pelo menos cinco anos de serviço públieo Esse in~

Ututo foi repetido na Constituição Federa! de 1967 (§20.art.177) ,em

v1:rtude de emenda aprovada por ocasião de seu exame no Congresso N!,
erceet ,

SUeSTITUA-SE O ARGIGO 301 pela seguinte redação:

JUSTIFICAÇl\O

"ART.301 - cons í dera-ee empresa nacional a pessoa jurídica con~

tituída e com sede no País, cujo controle decis6rlo e de cap!

tal votante esteja, em caráter permanente, exclusivo e incon
dicional, sob a titularidade direta ou Indiret~ de pessoas fI
sãces brasIleiras, ou de entidade de direI to público interno."

PLENARIO

ERICO PEGORARO

r.r t�ua/'~ulf.. ;çJa .,

DA ORDEM ECDNOMlCA E FINANCEIRA

r.r ..ua/'~st" ....~ia __,

CAPITULO II - DA POLITICA AGRICOlA, FUNDIARIA E OA REF"ORMA

AaRARIA.

•
p:r;~~'~

l:Jfli"-M
ERICO PEGORARO

PLENARIO

DA Ol:WEM SOCIAL

CAPItULO III - DA EOUCAÇAO E CULTURA

Nova redação ao parágrafo único, do artigo 376

r.r .~I ... """c.~" ..a'""naltl .. Ja ..,

EMENDA lP18524·6
I:JtS;~"~

f'I7ii'J'fiilPLENARIO
r.r- ,~U•• 'at~D~'sJJa'.""C.li'.I ...

:EMENDA lP1852Q.3_..,.. -,
tJ ERICO PEGORARO

JUSTIFICATIVA

.I A definiç::lo de empresa nacional no texto da con~

tituição seguramente se destina a resguardá-la de distorçoes

prejudiciais ao seu controle por agentes da economia do País

Conforme a redação do Art. 301 no Projeto de Constituiçilo,sena

possível o controle acionário e decis6rio da empresa nacional

por entidades ou pessoas físicas -estrangeiras, bastando que es_

tas tivessem~ no Brasil.

"Art. 153 _ A eleição para Presidente da República rar--ae-é por

sufrágio universal, direto, secreto. cento e vinte dias do té,!.

mino do mandato presidencial."

ERICO PEGORARO

ERICO PEGORARO

Já é tempo de que o ensino fundamental, abrigue o

sindicalismo e o cooperativismo, como forma de atender aos an

seios do homem, mdfcandc-jhe o caminho do associativismo,com m,!

neira adequada a sua pr6pria promoção social correta.

Parágrafo üruco, O ensino religioso, sem distinção de credo, e o

ensino do sindicalismo e do cooperativismo con§.
tltuem disciplinas facultativas.

JUSt"IFICATIVA

EMENDA lP18525·4
fl

o direi to de propriedade é fundamental num regime ao!!.

de a llvre iniciativa é assegurado papel de relevância em todos os

meios de erccucac ,
Entretanto, esse direito não pode e nem deve, se.r- e

xercido ao abitrio do capital.
Ao Estado deve caber a importante funç~o disciplinad2.

ee , para assegurar a indispensável função social da propriedade.

J U.lS T I F I C A T I V A

Nova redação ao Artigo 317

"Art. 317 _ E garantido o direito de propriedade de im6vel rural

condicionado ao cumprimento de sua função social, consoante os

requisitos definidos em lei "

&~"""=:J

IITA!Y"!Yfl

Nova redaçao ao art. 153

CAPITULO 11 - DO EXECUTIVO

SECA0 I - DO PRESIDENTE DA REPUBLlCA

EMENDA lP18516·5
f'l

r.T" '~IIlA.'D/CI"'...../IU.C.N'...to ..,

JUSTIFICATIVA PLENARIO
,

Se impo"e pelo f<jto de as eleições sempre se reall

zarem a 15 de novembro e a posse dos eleitos do Poder Executivo

a 15 de março, a fim de que o mandato do atual Presidente cumpra

tempo integral de 4 a 5 anos

ERICO PEGORARO

PLENARIO
t~KTa/.""I"IC.;i.a __,

r.r----------"u"'"""~,,.----------__,

CAPITULO II - DA POLlnCA AGRICOLA, FUNDIARIA E DA REFORllA

AGRARIA

Incluir Artigo com sequante texto)~ ~-IvM':li> t:!.=> Tet-h...I~ õiii

r.r tUTD,.u..., ..~çh .,

ERICO PEGORARO

EMENDA lP18517·3
fl
r.r- '~I ..."'a'co~ ... iO"IItCOli'".io _,

PLEN"ARIO

f=13~''''~

Mi';~70J nlf facu1tat1co o alistamento e o voto para os brasileiros de an

bos os sexos que, a data da eleição, tenham 18 anos ou mais."

"Art. I:: insuscetível de penhora o im6vel rural de a r ea que
absorva toda força de trabalha da unIdade familiar (agricultor

e sua fanília), garantindo_lhes a subsistência e o prOgresso
eccãar e eccnôeucc , inclufda sua sede, racional e dãret.e-eente
explorado por quem nele resida e que não possua outro Imcve I

rural."

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

SEÇAO II - DA PREVID~NCIA SOCI!\L

Suprimir as disposições do Artigo 360 e de seu parágrafo único

Os dispositivos cuja supressãc ora se propõe vi~

Iam o prindPio da isono'llia, discriminando entre empresas e eE!
pregados da adrnfnd s t r açân pública e do setor cr iveoc , com o que

afronta o estatuído pelos artigos 303 P?rágrafo 2, do anteproj~

to, que identifica os regimes empregaticios e-ccrtcecrcner das

duas áreas da economia brasileira

•
c;;~..~
t2ii?iftJPLENARIO

r.r- .~~IlA..../CaN'..ia/lu.çtjN'.. .Ia

CAPITULO IV - DA NACIONALIDADE

ausca-se com a presente prcncsãçãc garantia máxim.a

para a propriedade familiar, ou seje-, aquela gleba com dimensão

equivalente ..o chamado m6dulo rural, capaz de garantir aos

bros da unidade familiar subsistência e progresso ..oclal e eco~

mico 'rxata-ee da propriedade com ddmenaãc mínima e que visa aa-,

segurar ao traba'lhador rural, pequeno produtor, garantias náxin;s
contra quaisquer eventos que possam prejudicar suas atividades a.,

grícolas.

r-ri/LO 11=
DOS DIREITOS E LIBEl:tDADES FUNDAMENTAIS

r.r ..STO/"".. IP...~i.a .,

EMENDA lP18526·2
fi1 ERICO PEGORARO

c~;~·~

VF~J1iJ

ERICO pgGORARO

PLENARIA
'uliÍ.'a'C.N'.'~a'I~.cqNIU... _,

JUSTIFICATIVA

Cf instituto do alistamento e o voto obrigatório

contém em si mesmo, uma contradição, se cojccancs na per.!
pectiva democrática. A democracia supõe lIberdade, espontane.f,
cace , soberania da consciência Determinar obrigação o alist~

mento e voto, soa como umã democracia imposta 11 força, de ci

ma para baixo.

Das.: Com a ccneeqvente supressão da Alinea B, do Inciso l,vi.!

to ser in6quo pela emenda acima.

CAPITULO VII - DA FAMtLlA, DO MENOR E DD IDOSO

EMENDA lP18522·Q
ê'

r.r----------'CITD""S1..'c~Ci.a-- __,
F;~"''''~

fIT73I'f"!nJ
ERICO PEGORARO

PLENARID
.~Uhla'C'NlS'''a,"''sc''''''''a _,

EMENDA lP18518·1
fi

DA ORDEM ECONOMICA E FINANCEIRA
Nova redação ao Artigo 418'

Nova r-edação ao artigo 22

CAPITULO II - DA POLITICA AGRICOLA, FUNDIARIA E DA REFOR~'A

AGRARJ:A

h
Nova redação ao parágrafo~ do Art 318.

;<
"Parágrafo ~. As benfeitorias úteis e necessárias, seeac 1nde

nizadas en dinheiro, excluidas a cobertura florestal nativa" -

J.... U 5 T I F 1 C A T 1 V A

E:: a forma justa de ressarcir o ãnveat.ãmento ,
por ventura existente, ao ex-proprietário, em dinheiro a pre
ço de mercado. -

"Art 418 - O casal será respeitado em seu direito ao planejamen

to familiar e os poderes públicos promoverão a informação apro

priada e defenderão a família frente à imposição de programa-;

antinatalistas ."

JUST!F1CATIVA

Á familia é anterior ao Estado e tem uma ecns t L,
tuição natural, fundàda na lei divina Por isso mesmo, o Estado

na sua constituição polItica, tem que respeitar a ccnstã turçãc

natural da famHia, não lhe cabendo dispor sobre a natureza da

comun'idade familiar, mas sim dar-lhe toda a proteção. (1!2 CO!!.

g.res;so Nacional em üe resa da Famil!a e dos Valores da Civiliza
Çao cristã, realizado em Bras11ia, em junho de 1966). -

"Art. 22 - fi lingua oficial do Brasil é o Portugues, e são sím
bolos nacionais a Bandeira. o Hino, o Escudo e as ArMas da R~

pública, adotadas na data da promulgação desta Constituição,

e outros previstos em lei.

Parágrafo ürucc s Os Estados, o Distrito Federal e os Municí_

pios poderão ter símbolos pr6prios. ti

JUSTIFICATIVA

Como se pensa ter uma Constituição por longos anos:

faz-se necessário que se libere a lei complementar, a possibilidade do

uso de outros símbolos previstos em lei, e igualmente, liberando
Estados, Distrito Federal e Munic!ios o uso de símbolos próprios.
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PLENARIO

EMENDA lP18531·9
PJ Constituinte ROBERTD RDLL!:.MaE~G

n ......./t.""''''~lo/S''''~~..\uk

PLEUARIO DA Me

m- 'U'./.....ITI'o:.~.l.

EMENDA lP18535·1
PJ Constituinte ROBEk10 ROLLEMBERG rr;;;~~"':J

!:J137~smJ

DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

1"::P\lI~~L.~ lU _ acrescente-se ao artigo 17 I 1."ll c.o]f
Et-1ENDA HODIrICA'1:IVA

EMENDAAPITIVP.

A.c;r:escente"'se parágrafo ao art. 55

b) ••••• e as cooperativas

c) •••• e as cooperativas

"Art. 39 - são poderes do Esta&o o Lelg:x.l:llativo,

o zs-ecueavc e o Ju~l.iciãrio, harmôni
cos e interdependentes".

"l;'arâgrafo Onico - Aos nsc eõcs eeservan-ee as Iltribu!

ções cue não lhes sejam veõeõee Dor esta COllstitu!

JUSTIFICATIVA

Como no Art 304, parágrafo 22 ficou manifesta nor
ma de não intervença:o do Estado nas sociedades Cooperat}vas , nece~

sárlo se faz a inclusão das mesmas na Declaração dos Direitos Col.=.

Uvos.

Esse preceito tn>.Jicional no nosso direi to cons
titucional, desde 1891, e básico de todo estado de d:x.reito',afir- ,

ma um prilicípio fundamental da república. Não pode estar ausen

te no pórtico de um texto Constitucional que Se esmera e-a eslru

turar um sistema que evite toda concentração de poder.

'JUST'IPrCA("ÃO

1\ proposta restaura o proJeto da comissão de

ERICO PEGORARO

r.;- unoNu."',~.Çio ,

EMENDA lP18528·9
tJ
r.r nc.bIO/<O.. '.. lo"UIC.JtI.s1o --,

PLENARIO

DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

INCLUIB.,.v.-o 1kf<A'J.,Jo r, d.o -T.<'-IJv .JC

~;~"...~
f:J7ii'~7ill

EMENDA lP18532·7 ••'00 ----.,
f:J Const.i tu.mt.e HOI::IERTO FtOLlEH~ERG

rLtN,o",'••u ....o/tu'CCNI"'O

PLEN~RIO DA AMC

pr;,~~"'~

1:J:13;'~8MJ

~ regra básica de federalismo, declardnc10

competência :residual dos Estados. Em principio é nceesaãxãc 2

tê paxa dar ccerênca,a ao disposto no art. 57, I.

Com e,feito, a redação atual diz apenas, em sI!!

tese, rtue o Estado ê ccmceeenee 'oaxa legislar sobre os nssun.

tos de sua eemeeeêneãa , sem, todavia, àefinir euar.s são

~ssunt~ de sua CO'nDetenc.ta.~~n

• EMENDA 1'lODIFlCATIVA

todos tem direi to a procurar. receber e redigir e
divulgar informações corretas, opiniões e idéias, se,!!.
do assegurada a plenldade das fontes r aee proibido o

monop6lio estatal ou privado dos meios de ccmunf
ceção ;"

J;USTIFICATIVA

o § 29 do art. 39, passa a ter a seguinte red~

ção:

.,§ 29 - As pessoas .mveseadas num l'oder não

exercerão as funções de outro, .reasat>

vadae as es-ceçêes prevista nesta co·'stituição". I

EMENDA lP18536·0
['J FRANCISCO AGUIAR CARNEIRO

t!J PLEN~RIO

JUSTIFICATIVA

r.r ~__TUTOI.U.,'rlO.ç:;:o ___,

"'Garantia de permanência no emprego aos trabalhadores

acidentados no trabalho, aos portadores de doenças~ profissio_

nafs nos casos de flnidos em lei, e aos que se encontram no pe

rIodo dos dl t Inca cinco anos para aposentadoria."

Acrescenta o parágrafo JJ:-ao artJ.go 4dO anteprB,

jeto aprovado pela õcnuseâc de ãa.s eematu.aação ..

~ .
,,§ :rt - O DistrJ.to Federal participará igualmente

dos Fundos de part:lc1paçã~ dos Estados e

dos Mun:x.c;(p:los".

o DJ.str:Lto Federal é a sede do Poder Cen
traI. SJ.ntet:x.za, de forma excepeacnaã , uma área em que Estado e

Hun:lc;(p:lo se unem sob um l.nvólucro i.nscatucacnaã aprqpr1ado para

eesaee o Poder Central. Por a aao , o DHltrJ.to Federal. trad1c:x.ona.!

mente, para efe~tos tr1butiÍr:l.os e de pol:í.t:Lca urbana, é cona:l.d~

rado aamc t eeneaeenee Estado e MunJ.cí.pJ.o. Suas Adml.nJ.strações R~

gJ.ona:x.s são tr<ltadas como se fossem mUl'ucípJ.OS - dos qua:Ls some!!.

te a CeJ.lând:La pcaeua, 500 m11 hab1.tantes - não tendo plena auton,Q.

maa em razão da área geográfJ.ca a que estão vmcuaeeae , t justo,

pO:LS. mant.er o D:Lst':Ç::t.to Federal. nos Fundos de Part3.c:l.paçáo dos
Estaàos e dos l'fun:l.cíp1.os tomando suas regJ.ões admJ.nJ.strat1.vas

como mun:Lcíp1.os. F:Lcará assegurada aaes.m a slba partJ.c1pação no

Conselho de Representantes dos Mun1.c:í.pJ.os ou em outras funçõee

que lhe poss1.bJ.l~tem partJ.c1par destes Fundos.

JUSTIFICATIVA

A.h c.DA

o número de Vereadores de câmare !l,uriclpal

PLENÃRI0

Dê-se ao art. 63 a seguinte redação

EMENDA }WDJF]CATJVA

serã var rãve t , conforme d t s pus e r- a CorstltL1Ç~~ de I

Estado. pr cpcr-c r cna t oent e ao e t e r t.c r e cc co mur.lcip.c

4.·~. -_--,
neputad(l [\a~Ef'TQ ROl~LEJ1:;CCG J

Esse preceito completa e dá eficác:La ao princ!

piada Lndependêncda dos podez-es , "chave da abóbada" do verdaC:e.=.

ro estado da direito. Não basta a afirmação da independência •

dos poderes, é imperioso cercá-la de garantias de que não have

rá burlas, que deformem a prátJ.c~ das instituições.
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ERICO PEGORARO

PLENARIO

Ao Estado compete diversificar a informação do
individuo para coibir o monop6lio estatal de Lnformaçãc elou
da livre iniciativa, inclusive, como forma mais adequada de
ecucecãc de um povo, não monopolizádo

Visa a nova redação dar estabilidade no emprego,
acidentados, aos portadores de doenças profissionais, e também aos

t'tabalhadotes que estejam nos últimos cinco anos pata sua aposent,!

daria. Com isso, se evita a dispensa de trabalho de pessoas que não

tenham mais condições de encontrar uma nova fonte de emprego, deco.!:.
rente de idade avançada ou outras causas alheiras a sua própria vo~

tade, que os tornam inaptos a concorrer a novo emprego

CAPITULO II _ aos OIREliOS SOCIAIS

-r;'!vh]L- &.f-< 'hc0JL-
NOVA REDAÇAD AO INCISO XXIX

re-

EMENDA lP18529·7
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JUSTJF1CAChC

'~C~'~'OI.ON'lc.lo/tUO:OWIOI" -,

O que se preteqde é, p01S, e tão-som~nte, de,!,

::tar explic:l.to no t.exto const:ltuc:lonal urna nOI:ma exerc:l.da at.ravés

dos telllpos.

Por .1.SS0, as funçõe9 segurança pÚbl:lca. saúde e

educação no Distr:t.ta Federal têm s:x.do trad1C1.0nalmente custea.das

pela un:x.ão, desde a época em que a Cap1tal era sed:x.ada no RJ.o

de Jane1ro.

Y.V
"j;rtf _ Assegurar os recursos ol:çamentár:los para

a manutenção da políc:x.a C:l.v1l, saúde e educação no D1.str1.to Fed~

ral".

JUSTIFICATIVa

A dest:x.nação adminHJtrat1.va do DF :l.n:x.b:x.u até h,Q.
je o desenvolv1.mento de outras ativ~dades econôm1cas que vJ.abJ.l,!,

zassem recursos para o atend~mento daquelas red'ponsab111.dadeS de

Governo,

As demandas nas áreas de segurança, saúde e ed!!

cação no Distrito Federal não se aa cuem ao nível daquelas típ.i

cee de qualquer mun:Lc;(pl.o. Por ser a Cap:x.tal do País - sede dos

Trea Poderes da Repúbl:lCa e do Corpo D1.plomát:l.co - a qual:ldade e

a quenuadade dos seevaçcs de segurança, saúde e educação são

de tal forma ampl1.ados que não beveeae cama custeá-los através

do própr10 O:x.str1.to Federal, aanea que eeaxeeae de executar fu.!!.

ções como h;;l.b:ltaçào, aexvaços scci.aa.s , transporte, aba s t.ecamejj

to, et.c.

r T"TD'.!~"".':l:o

PROPOSTA DE INCLusAo NO ARTIGO~ - CAPiTULO II, como anca.ac XV,

remunerando-se se se!JI.Hfltas: o atu.a.l t.Tl.l:.ISC X.V e os oklY\81'i l:l\C..SOs

f!JPLEN;(RIO

EMENDA lP18537·8
I!J FRANCISCO AGUIAR CARNEIRO

de cada

ho a.~t• .11, IV, s.u?r~ra-se a let.ra "t\~

üm dade da Federação.

Tendo em v t s t.a que a organlzaç'ão po Ti t rc e

dos lllut\1cip'\cs i de coml>etêt\c'õ dos Est.. ccs , cabe 2

ccns t t tu r c ãc Estadual e n20 ã Federal e s t e t.e t ec e r •

os "l tm'i t e s minimo e rrã).,rr.o de ver-ae do r e s r os

mumc'ip r c s para atender às peCUllarld:des

o aparelnc a=r~"'i5:'=2::l'.C:- dc ~st.G::i~ \~S~ G

l'eal~zação de interesses colet':Lvos, isto é, de t.oda a 50::5

dade. Não há razão para transformâ-lo er. foro ce debates E:

reivindicações dos servidcres do pod;r Público, por .. <I.:lS :'e~

peitáveis que seJam taJ.s interesses pr:lvados, os quais de ..er:

ser defendidos pelas vias próprias

E;~~';:J

l§JOBJ:J

JUSTIFICATIVA

•Jós Assemblé::;'Bs I.eg1s1a~lvas são at:::-ibc:

dos pedez-es ccr-s r a cuc nee e pa:-Gt, no prazo

de oãuo meses, elaborarem as Cons~itui 

ções dos Estados, meêiante aprovação por

rnaior~a absoluta. ert dois turnos de c:!J.~

c:ussão C! votação".

o preceito, em sua redação orig;Lnãr~;,rneT)
c:!ona -adaptação" das Constituições dos Estados, o que 

pressupõe - indevidamente - a GobrevivencJ.Ol daquelas produ

zidas no reqime da Carta ConstitucJ.onal de 1967. -

Possa a ser B eesumee-a redação do arti~o

re , eaeerne eave- ••••••••

435:

ENEl'oDA MODIFICATIVA

Além dlSSO, há a circunst!ãncia de aos
atuais PC!putados Estaduais não terem sJ.do outorgDdos pode
res constituintes quando de sua eleJ.ção.

A nova redação conferida ao preceito,des

tarde, alem de extirpar qualquer dúvida ~ue se pudesse

opor ao cumprimento pelas Asse-bléJ.as LegJ.sla~:l\ó's, de fu!!

çôes constituintes, define com precisão cu~dar-se, no caso,

êa elaboração de ur..a nova ordem cons<;.it.ucicmel esta.dual

inteiramente desv:x.nculada do passado.

üeru-ade RQ"lF-PTO ROLLEHE~PG

EMENDA lP18530·1
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JUSTIFICATIVA

a) vanue e um arrtei.eoe e cinco âécamoa por cento ao

Fundo de partJ.cJ.pação dos Estados e do OJ.str:Lto Fed~

ral~

li]; _ do produto da arrecadação dos J.l1lpostos sobre renda

e proventos de qualquer natureza e sobre produtos _ l.ndustrl.õl:1z.ã

'dos, quarenta e sete por cento, na segU1.nte forma:

,SH
Dar nova redação ao ãnc i.so t, do artJ.go .. 2Br do antepr.q

jeto aprovado pela cceuesêc de Sl.stelllatl.zaçào,

pr;;;~~~'~;J

!ilW'~;u;J

Deputados e Senadores foram elei tos para funcionar como

Constituintes e, no desencargo dessa missão. poderiam dispor Sobre

a continuidade de seu mandato, após a e taboceçêc da Carta Magna.

Não é tranquila. no entanto. a tese de que estão,como se

pretende, investidos nessas funções com a duração prevista na Con~

UtuiÇão em vigor, Que está justamente sendo substituída por nova

ordem. Não há direito adquirido. segundo doutrinam os melhores au

tores. contra disposição constitucional
A aubmf s aãc ao veredicto popular. no ano seguinte à ela

boração e promulgação da Constituição,torna_se questão de rer-epre

ensfvef moralidade política, na busca de confirmação, pelo povo,do

cumprimento da missão recebida, segundo as legítimas eap.trações
dos eleitores. •

Tal medida caracterizaria verdadeiro referendo à Carta
que redigiram, melhor que um plebiscito para lhe dar legitimidade, à

vista das dif1culd~des técnicas para conduzir o processo de auscuj.ta

popular.

Acresce considerar Que estã em debate a duraçãO do mandato

pres.,idencial. assim naturalmente fixado em quatro anõs, dentro de

sua condição de transitoriedade para conduzir o País aos runcs da O.!:,

eccracfa ,

Pelas mesmas reaões , seria injustificável não promover a !.
leiçiia de Governadores, escolhidos pelo sistema direto. é ve:rdade.p~

ra governar. todavia, segundo uma ordem que será revista, com subs

cancaat alteração das condições que ditaram sua eleição

E axiomático que a Neçãc , ao em~rgir das brumas do regIme
de exceção. aspire a uma renovação em todos os sentidos, desde una

nova Constituição até a escolha dos que vão exercer os poderes nela

previstos, que, por impedimento ético e para prevenir a cccrrênc ra .!.
nadmissível de cesuramcs na sua elaboração, não deveriam ser os mes

mos que ditaram as regras a serem seguidas ou influiram politicaMen~.

te na sua adoção. salvo a hip6tese de serem reconduzidos pelo voto

popular

ss assim se integra o quadro de mudanças desejadas, para
que o País retorne aos trilhos que o conduzirão ao encontro de
filhos.

JUSTIFICAÇJtO

EMENDA ADITIVA Modifica o Inciso I do Art1go 233 do Ca.pítulo V _

Do N1n1stér1.0 Pública - clBndo-lhe a s6gufnf:6 redj!

ção.

'LC.'.I.'.O"'stIOJau,.~.,ttl'> __,

EMENDA lP18545-9
f'J C"NSIrI",NIE JOAO NATAL
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tJPLENARIO

JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Al1NEA b DO INCISO I 00 ARTIGO 27.

uê-se à alínea «b" do artigo 27 do aeeeproje tc de Constitui

ção a seguinte redação:

Art. 27••••
I _ 000

h) são obrigatórios o alistamento e o voto dos maiores de de

zesseis anos, salvo para os analfabetos, os maiores de setenta anos

os deficientes físicos.

Embora entidades de grande utilidade pliblica, o SESI, o

SESC e o SENAC não integram a estrutura dos Serviços Públicos, se!!.

do mantidos pela classe patronal, COmO instituições de direito pri
vedo, Não cabe assim ao Poder Publico dispor a respeito de seu

destino, do restrito interesse da comunidade de seus assocãaocs sem

regime de Lfvre organi2ação das pessoas jurídicas.

A participação da classe patronal na sua manutenção não

se confunde com a contribuição previdenciária devida pelo emprega

dor. donde ser tnccncebãvef a restrição imposta pelo "caput," do a!,
tigo, a exiglr a ressalva 'que estamos introduzindo com acrescer ao ~

seu texto parágrafo único. ao fito de não ellminar uma das fontes

de custeio daquelas instituições.

r;r-- TCITQI.U....' •• ;i.O

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ':;36.

Acrescente-se ao artigo 336 o seguinte paragra fo:

Art. 336. •.

Parágrafo ünãco , Excetuam-se do disposto neste artigo as

contribuições pagas pelas "espresae para o salário-educação e para

a manutenção das instituições de formação profissional. ad'llinistr~

das pelas entidades sindicais de grau superior

JUSTIfICAçno.

EMENDA lP18541-6
ê'CDNSTITUINTE JO~O NATAL

EMENDA lP18542-4
tJCONSTITUINTE JD~O NATAL
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PLENA.RIO

De transcendental l.mportâncl.a, pOl.S serve de li
gação entre o Sul e o Norte do Pais, ocupa, fisl.ograf1.camente pos.;.

çüo que deve eonsol1dá-la na sua cond1.ção de l!:ona õee t rneda a exej;

eee uma J.nfluêncJ.ilI mat'cante na J.ntegração nacacnaa

t uma :tegJ.ão que se careceeei.ae por grandes co!!.
trastes, como, por exemplo, o de ser a segunda em ext~nsão e a _p~

núltJ.ma em denS1.daljle demográf:1ca, abr1ndo amplas pexapec t a.ves para
uma mai~ adequada d1.str1bu1.çâo da população necaoeea ,

A proposta de acrescentara a ej.Inee "d", ao J.!!.
eâee I, do art1go 282, do anteprojeto aprovado pela Comissão de

Sl.stematu~ação. tem o objetJ.vo de assegurar uma atuação maxa ef:1

ciente da Super1.ntendênc1.a do Desenvolvimento da RegJ.ão centt'o-oe~
te {SUDECO}, dotando-a de recursos para tal f~m

A reg1.õo Centro-Oeste, compr-eendade entre os merl.
eaenoe 462 e 56!! oeste e 1at1tude 4!! e 2411 sul. ab-range uma áre;
de 1.879.455 Km2

, que representa 22-t da superfic1.6 da Pais e está

a eXl.gl.r, a exempâo de outras congêneres, um tratamento dl.ferenci!!.
do, para assegurar o seu ãeeenccâvameato ,

b) vanee e âca.s l.ntel.ros e cancc décamoa por cento do

Fund~ de partl.cJ.pação dos r-tunJ.cip1.os, aSS1.m também

entiendado o Dl.strl.to Federal;

c) ees,s por cento para aplJ.cação nas Regl.ões Norte e

Nordeste, através de puas ~nst~tu~ções of~c~a.1s de
fomento;

d) um por cento para apll.cação no Centro-oelJte, através

de suas ,J,nstitu~ções of~cia~s de fomento".

EMENDA lP18538-6
E FR'NCISCO ,"IlHR C>RNEIRQ

CONSTITUINTE JOÃO NATAL
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EMENDA ADITIVA (DE ADQUAÇJiO)

r - promover B ação penal pú"blica e funcionar na

I:lçãtl pe ne L PÚblicll subsidiáriB.

PLEnÁRIO

Dentro deste princípio que. alãm de real ã lógico

8 r-eca cne r , embOra r-aco nhecendc ser o ,representante do Minlstét"io

Público o titula.r do dire1to da ação oe ne I , é impossível sustentar
e manter o caréter Privativo que lhe een-se r-e o lnci$o do art 233

do lInteprojeto de Constituição da douta Comissão de Sistemat:izaçãe~

sem infringir a doutrina e o texto da alínea "b" do anc Lec XV - A

SeglJrança JurídicB - do Art. 13 (são direitos e l1berdBdes indivi

duars invioláveis) que consagrB o princípio da lnafestabilidade da
apreciação pelo Poder JlJdiclério de toda e qualquer j ee êc da d1r6!

.:ta indiv1dual, ao estabelecQr textualmente bl Ca lei não oederá ex

cluir da apreciação do Podel:' Judiciãrio nenhuma lesão de direito".
Assim. torna-se evidQnte. a necessidade de se est~

be1ecer B ação penal públ1ca subs1d1ária na nOVB redação propostB '

par6 evlt6r prejuízp irreparável para as v!t~mBS de fatos delitua 

sos, qUe por erro de iotarpretação ou omissão do represent<!lnte do

MinistBr1a públ1co. poss<!lm 05 autores ficar impunes

v - os cargos em comissão ou funções de confiànça serão exer

cidos privatJ.vamente por servidores ativos, ocupantes d..e

lnBdmissível será tentar justificar a rlBnutenção

da privaticidade da promoção da ação penal dO Ministãrio Público,

com a remotíssima. poss1bilidade pJ;'ev1stll no f l' do mesrlO Artigo.
onde é av~t{Jd{J a l1aSs1.b.1,lidade da qualquer cidadão interpor reCUr
so para o Conselho SUperior do M1nistlÍr10 Públ1co. do ato do Procu

radot"-Ge~ral que arquivar ou mantiver o arquivamento de qualqUer

procedimento criminal ou peça de informação. por tre:s moti;,oSI 1 9 

quem conhece a imens'1dão do terr1tór:l,.o nacional sabe das enorllles
distãncias qt.le 'separem norm6lmsnte as Comarcas. onda funcionam

Pro!"l6tores dI) Justiça. da Capit13l dos EstBdoa. 10'Oal em que se si.

tuam as Procuradorias-Gerais e o Conselho Superior do Ministério Pi
blicol 29 - e excessiva demora na tramitação dos processados.

CBSO de arqutvamQnto de inquãrito policial PQlo Promotor de Justiça
atã chegar 1I0 ProcurBclor-Geral. mesmo porqua assa enc<!Im1.nhamento '
não ii previsto no Anteprojeto, a não ser por interposição de recur

so e instância slJperior. que é o Conselho Superior do MlnistlÍrio pi

blicOJ .39 - O princípio de inafastabil1dade de apreeiaçâo pelo Po 

de: Judi"éiário de qualquer lesão de direito indlvldual já citado,
não poderá ser substituído por s1.mp1es d6cisão da ConselhO Suporior
do Ministério Público. pois .. por mB1s resp..sltával qlJe saJa.

orgiío não poderã sobrepor-se aos "d'ireitos e liberdades individueisI
invioláveis da péssoa (Art. 13). '

Adequar com a seguJ.nte redação.

JUSTIFICATIVA

Artigo <'33 •••

=- .Lnu""tQ~,'d./lul;O~ISOi~__-,- __,

EMENDA lP18546-7
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EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOS!TIVOS EMENDADOS: ARTIGOS 455 a 459, INCLUSIVE.

Substi tuam-se os artigos 4S5 a 459, inclusive. pelo seguin_

te, renumerados os de~ais:

ArL 455. A 15 de novembro de 1968, realizar-se_ão eleições
ger?is, em todo País. inclusive no Distrito Federal, para todos os

níveis, permitida, sem desincompatibilização. a reeleição do Presi

dente da RepúbHca e dos Governadores dos Estados, COm a posse dO;

eleitos a 31 de janeiro do ano seguinte.

JUSTIFICAÇ~O

O Brasil é considerado uma nação de jovens, que constHuem

seu maior contingente pcpuract.cna.í , Erngajá-los no processo eleitora

compreende-se dentro da preocupação de atrair, para o campo das grsn
des decisões nacionais. o maior núlllero possível de pessoas que, não s

possa oferecer a sua ccntribuiç~o. comer também tornar-se consciente d

suas ccnsequêncãas , Por outro lado, com a disponibilidade de informa

ções existentes na sociedade moderna, o jovem de dezesseis anos enccn

tra_se apto a ingressar na atividade polí.tica, com bem mais proveito,

fora de dõvrna , do que teriam eleitores adultos sem maior nível de 1n

trução. aos quais já é assegurado, e deverá continuar sendo, o direit

de voto. ACresce considerar que a modificação proposta compatibiliza

dispositivo em questão com a alinea "b" do inciso 11 do mesmo artigo,
cuja interpretação conduz ao Jen.te~dimento de que ~eriam alistáveIs o
menores de dezoito anos, impondo-se. em nome da coerência, a aI teração

E preciso fixar termO para as decisões admioistrativas,sem

o que as questoes continuariam se arrastando indefinidamente. impos

sibilitando a busca da pretação jurisdicional, Que se deve reservar
para quando esgotadas as vias administrativas, ao fito de não conges
tionar o .Judiciário. _-

Logram-se, desse modo. múltiplos objetivos, desde a elimi

nação da corrupção e da "via sacra" nas repartiçoes pubhcas até

eficiência administrativa, passando pela agilização das atividades

submetidas ao poder de polícia. com evidente repercussão para o de
senvolvimento do PaIs e sobre o processo inflacionário.

Esperamos, por isso mesmo, contar ·com o apoio dos preclaros

membros da Assembléia Nacional Const! tulnte.

EMENDA ADITIVA

DISPOSrçAQ EMENDADA: INCISO XV 00 ARTIGO 12

Acrescente-se ao inciso XV do artigo 12 a seguinte alínea·

Art. 12 ••••

XV '.
••• A lei assegurará a expedição de certidões requeridas

às repartlçí5es publicas, para defesa de direitos e esclarecimento de
situações,bem como fixará prazo para que a autoridade administrariva

decida a respeito de pretensão juridicamente possível, que. na sua

omissão, será de trinta dias

f4'LENARIO

EMENDA lP18543·2
tJCONSTITUINTE .JOA'O NATAL

tJPlENARIO

EMENDA lP18544·1
ê!CONSTITUINTE JO~O NATAL
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Seu deeenvoj.vamentio ece rxene rua melhores condJ..
çõe.s para a f:z.xação do homem à regl.ão, o que aexva.xae para all.v:Lar
li pressão que é exeecaõa ectn-e outras áreas do país que Já não têm
come absorveJ: essa s1.tuação.

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 487.

Acrescente-se à par t e final do artigo 487 a seguinte expres

silo: .... , reSSalvado o disposto no parágrafo úl1ico do artigo 336.

JUSTIFICAÇll.O

Art. 189 - Um quinto-dos lugares dos Tribunais Esta.~

duais será composto ds membros do Ministério Públioo, advogados 9

Delegados da Polícia. de notório saber JUrídico e reputação ilib~

da. com mais de dez an09 de carreira ou experiência profissional.

escolhidos em lista sêxtupla. pelos órgãos cor-petentes das respe.=,

t:l.vas categOrias.

Ao lado dos Magistrados, Advogados e Representantes'

do Ministãrio Público. nBo'a mais justo e conveniente do que a pB,!:.

t1cipação do Delegado de f'olIciB. que trabalha no mesmo campo da

lItividadee., raalil!:Bndo tarefas da mesma natureza. t=:~importante '

que um Tr:l.bunlll tenhll uma composição vBriadB. dele fazendo parte

ropreeentante3 de todos -oe setores de I!ltull.ção jUr!dicB.

Não se cOMpreende possa continuar. na futUra Consti
tuição dll República, a discriminação existente nas CBl:'tas anter1.!!,

res, relativa'lllllnte ã exclusão de Delegadas de PolIcia da composi

çâo 'dos TI':l.bunai9.

EMENDA ADITIVA

Por tudo isso. e também por ser considerada uma
das rtlelhores opções para a conquista racJ.onal 'b.a Amazônl.a, é que se

propõe que o órgão de fomento da re9J.âo Venha a desfrutar de melho
res condJ.ções eccnêmacaa para a realização de seus obJet1vos. -

ae-sl! ao artigo IB9 a aegu1nta redação·

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 189

JUSTIFICAçnO

Em outra Emenda, estamos. introdUzindo parágrafo único ao ar

1
Ugo 336. para excepcionar as contribuiçí5es dd classe patronal para
salário-educação e para a manutenção das instituições de formação pro~

1'1ssional, administradas pelas entidades sindicais de grau superior.
Par decorrência, impõe-se, de igual modo. ressalvar_se no a

tigo 487 ti foote de custeio daquelas instituições. evitando-se o se

recolhimento ao Fundo Nacional de Seguridade Social

r;r- TCXT./~US.. '"'w;Õ'O

l'I'LENARIO

EMENDA lP18539-4
• (j:ONSTlTUINTE JO~O NATAL
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cargo efetivo ou emprega permanente de cacz-ea.ea eéenaca ou

profJ.as10na~ af1Ill .. exceto os de assessores dJ.retos, em ae,n

tJ.do eatrea-co , da autoridade JIIáXlllIB de cada orgão<ou ent::Ld-ª.

de.

I.V - prevenir e :reprimir o contrabando e o descamj.nho:

JUSTIFICATIVA

pr;';:C0
[ll)3j;~mJ

(DE ADQUACXO)

Acrescent"o-se ao "caput· ao Art. 255 do Capítulo

IV - üe Segurançll Públice - as exprossões ·com

exclusividade" "s do Poder Logisltltivo·" confor

mo sogue:

·Art. 255 - As Policiets Civis SÕD instituiÇÕ•• I

permanentes. orgonizades por Lei"

dirigidas por Delegados de Políoi.

do cerroira. destinadas com exc:lus1

vidads. rossalvada a oompetiincill dlll

União e do Poder Legislativo.a pro

cedor e l!!pureção do. ilícitos prtna111"

III repressifo criminal, o. auxilillr a

'função jurisdicional na ap!:tceçõo

do Oiroi to Penal comum" exercendo

os poderl1s da Polícia Judici.B'r1e,nos

limitos de suas circunscrições, .sob

a. llIutoridade dos govsrnadores dos

Estados. dos Territórios e do Distr!

to Fedarel.

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

EMENDA SUPRESSIVA

Resselte~so, einda" que a inclusão da alocução

'Icom exclusividede" rosguarda ao Delegado de Polícia do. carr9i-

ra, bacharel em Diro1to, a incumbância da atividade de políoia

judiciária e tem como objetivo evitar posaívsis Cjonf-litos entre

as Po1:Ícios Civis e Militares.

Hoje" o contrabando e o õescaaunbc consnauuem um grande sa!!.

gradouro de dJ.v.:Lsas, eXl.g.1.ndo para seu combate uma polícia cada

vez 'ma.1.s eSpeC1.al.1.Zad~ na invest1.gação do crime organl.zado.

Embora já possua a polícJ.a Federal a competêncJ.a constJ.tuC.1.2

nal de prevenl.r li! reprimJ.r o contrabando e o descaminho, peevaeee

no .1.nc1.SO I do mesmo artigo: " ••• ".detrimento de bens, eervaçoe e

Sem essa cautela, nirio se tsrá pressrvado a ga

rantia dequala direção, pairando ao sabor das circunstãncias

convenliincitls a evontual designação de outros órgãos para presi-

dir procsdimsntos do polícia judiciária, destinados ã apuração

das infrações penais e sua autoria" resguardando~so por óbvio,

a competência da Unit30 e do Poder Ll1gisletivo. este últil'\o

raz:âõ das Comissões parlamontarss de :tnquérito.

Bo artigo 253, im::iso III, SUPRIMIR a expressão:

A emenda aditiva, com exclusividade. tClxtO

.visa gerantir a unicidado do SistemA do. POlície C1-vil, que desda

"s tampos imemoriais vem ssndo exercida pslo complexa de Polícia

Civil" dentro da multiplicidade e hlltsrogenaidade de funções.

forma oxclusiva á uma garentia pare o funcionamento do sistollJl!!

o perf'eito auxílio;; função jurisdicional na aplicação do Oire:tto

Penal comum.

A competênc.:La da Polícia Federal em combater o contrabando

ou descaeunbe de ouro e pedras peeeaceea , está cont1.da no- inC1SO

Z do mesmo art1go 253, quando se refere à apuração de: infrações p.!.

naae em detr.1.mento de bens, serviços e J.nteresses da Un.1.ão~ AS ja

"idas no subsolo são bens da Un1ão que têm relevante interêsse quo

essas- rique2as permaneçam no Pais e não sejam contrabantl.eaóas pal:'a

" exterl.Or ou desviadas ilegalmente ao comêrcio clandestino.

COIll B retirada da expressão "e de lIÜIUl.l!I ..... eliminl!!ria a POJ!.

c:ibilidade da Polícia Federal ser compel.1.de li dar proteção· às jazi.

das que hoje são exploradas por pessoas ou empresas part::l..culares

que se dedJ.cam à atl.vidade de mineração.

XIX - e de lIlinas".

aneeeeeeee da UniãQ~~~~", destacando-se a prevenção e a repressão

em inciso própr.1.o, detertl'linar-se-á com maior ênfase a especialid1!,

de da Polícia Federal. no assunto.

EMENDA lP18553-0
(l CONSTITUINTE JO~O NAT""
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EMENDA lP18554-8
(íl CONSTITUINTE JOAO NATAL
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DISPOSITIVO EnENOJl,OO : INCISO IV DO ARTtGO ss

EMENDA ADITIVA

EMENDA SUPRESSIVA: Suprima-se do J 2 9 do Artigo 254 do Capítulo

IV - De Segurança Pública - a expressão -0

perícias de incándios".

tê-se ao Parágrafo única do artigo 255 do Projeto de ccos-,

tituIção a seguInte .redação:

"Parágrafo únIco - As normas gerais relativas ao ingresso
na CarreIra Pol1clal Civil e à formação profissional dos seus integrantes s~

rãc reguladas em lei cOOl]lementar, dencrninada Lei Orgânica da Polícia Civil,"

AcrDscente~se õ parte final do inciso IV do Artis:o 8li, após a pala

vra ·carru:iras" a seguinte expressão:

Como exetllplo de atividaJie peculiar podamos- citar

o Depart.llmento de Polícia seeer-ea ,

O prestígio que hoje dSGfruta a pol{cie Federlll

eeve-ee , om grende p e.r-ee , 11 idoneidade- morei de seus integrantes••

fruto de um Regimo Jurídico rigoroso, diferenciado dos demais serv.!

dorolJ públicos.

Um Recime .Jurídico independente garante e manute!!,

ção da credibi1idado o resl'eitabil1dade do 6rgão. veZ quo possibil!.

t1:l forma de soloção e recrutamsnto próprio, aco'ilpanhemento da vida

funcional, difIcultando sobremaneira a prática da corrupção.

A I!Itividade policial l!equl1r de seus intograntoo

tempo Integral" dodicação oxclusiva sem horário de início ou térmi
na de um/ll oporação ou investigação" obrigando. às vezes, a continu!

dade dos tr~balhos por dias soguidos" sem direito ao descanso na

período de a.1moço. 6 r.Qit.~ ou em finais de semana e f'eriados,

quo não_ocorre com os demais servidares civis da Un1ão.

JUSTIFICATIVA

r.r T.....,.USTI.lC.~ia-_--_-----___,

e preciso não confundir a vi-otoria prévia,

meramente administrativa, que os integrant05 dos gloriosos Cor

pos de 80mbsiro~ reDlizam sm edifícios para previnir a ocorrEin

cia de incêndios indicandc os requieitos mínimc'llo indispensáveis a

sua segurança. tais como porta corta"fogo, saídas de emergencia,

hidrometros, mangueiras, extintores, etc •• com "perícia~de incEi!!,

dio·, providEincia característica de polícia judiciárill. por repr,!.

Gontar e matsrialidade do fofoo. que poderá ssr acidsntal ou del.i

tuoso.........

Ev.EmA t-OOIFICATIVA

JU-STIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

o policial federal. pola natureza do ser"iço que

oxecuta, está mais exposto eo pooer IIconiimieo 11 corruptor da crimn

organizado.

IV - ••• carroiras, ·ressalvadas as atividadss

que por sua poculiaridl!lde exijam Resimo

Jurídico próprio".

A redaçãO proposta objetiva preservar e valorizar ai rns-,
tituIção polIcial civil braslleira, afastando a -possibilidade dos cargos po
lIciais serem ocupados por pessoas incapacitadas 3 exercerem a peculiar missão

de prover a segurança pública da Sociedade.
Por outro lado, a qcestsc da segurança pública extrapole

os limites das tk\idades da Federaç~o, representando hoje un objetivo nacional
a ser alcançado pelo- Governo Federal, IOOtivação que sugere a necessidade de
serem uniformizadas regras gerais sobre a Polic!a CivIl, através de uma Lei

Org~!Ca

Ademais, a carreira PolicIal Civil é int~rada por outros
cargos, tais coma os Agentes, Detetives, Escrivães, DatUoscopistas, Agentes
Penitenciários, Peritos CrImitlais, MédIcgs t.ecrstas, etc, e não exclusivamente
por Delegados de PolícIa~

CUida-se, ainda, de estabelecer a 'oIl!l8ção profissional
especifica para qualificar o pessoal para o exerc!cio dessa espInhosa missão

EMENDA lP18550·5
l:J CONSTITUINTE JOAO- NATAL

l!l rc.ENA'RIO

tJ PLENJ\RIO

EMENDA lP18551-3
l':J CONSTITUINTE JOAO NATAL
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·V - requisitar atos investigatórios e exe r-e
oer a superv1sâo do 1nvoB't4.gaçio crimi 

nal.-

JUSTIFICATIVA

Pre1:f.minarmontll" não so trata de matér1a con..!

Acrescente-se ao J 1 9 do Art1go 254 do Capítulo

IV w Da Segurança Pública ~ a expressão ·farda~

do", açllís a palavra ostensivo.

.JUSTIFICATIVA

PL••.b .. ,.O ..,uÍll/.."'.I""UÍll-- --,

EI'1ENDA SUPRESSIVA Suprima-se o inciso V do Art. 233 do capítulo

V - Do Ministório Público. D t1rt:f.go 233 diz o

soguinto·

titucional.

EMENDA ADITIVA

tUto/....." .. "lo ___,

Por derradairo convém destacar" como ilustre

o mestre Pontes de l'1iranda" ·0 l'11.nistério Público é um dos raníos

haterotépicos do PO,der Execut.ivo· e e exemplo da Polícia Civ1:l.

que realiza a função do. polícill judici';ria, lImbos siio institui 

çõss psrml!!nentIH. independentes" neo hevendo entre elas nenhume

rslação do. subordinação hierárquica ou disciplinar, o que torna

indevida qualquer intromissão do Ministério Público na atividade

policial.

Rossalto-so. por oportuno, que a propositura

do substitutivo" por ser assuntn de natureza proeassusl" já tem

eeeenee na Lei Adjetiva Penal" quando o M:f:nbtúr:1o- Públ1co pram.2,

v." como Fiscal da Lei, o requisição de diligencias.

Aderneis. e pahlvra -superVisão· ou superv1-

sar s1gni'fice ·dirigir~,~ ou inspecionar em plano SUae

r10r (Novo Oici<ln';rio Aurélio da Língua Portuguosa - 2e.Ed.l986J.

:t;!buições que não se eeedunere , com as nobi1itentes etribuições

do Ministirio Público qua , como onsino o excelso jur:fsta e cena

titUcIonalista Professor- Pontes de MirBndar ·Ele não ordena.nem"

tampouco. eees-eeee-, Ele promove.~"~. impetra. litiga.

Nenhum ata dolo ó de- ordenação. ou da eec r-ceneeêe , é' de proll\.Q~

çioo- A atividade, a que sa possa llludir. õ suo, e consisto em "l'

promover .. O valho termo Promotor ora oxpressivo.·Ccomontários e

Conllti tuiqãa da 1967. Ed.: R. T. dezembro de 1967, paga .J2"11 • E,

prollsogUGl "S um doe ramos heteratóplcos do Podor execueave ••• •

Titular da pretensão punitiva e do direito de

eeueer-, ê ovidentõ quo o Ministério Público tem a função e pa-

.al de ~, ne. 't'e1eç,êo proce9suel que se instaure com a ação

penal. razão fundamental de SUl!! e)Cistiinc:[a.

Qualquer sua intromissio no trabalho ée invas

tilação criminal, na fase do inquérito policial dar'; ensejo a

i&ual providiincia da outre parta na relação procossual, raprese!!,

tada pelo advogedo do acusl!!do. a menos quo se pretenda preparar'

a prova. :[ncriminatória rompendo"se o equílibrio indispens';vel '

entre acusação e defesa.

o iOC150 do artJ.go apresenta comando ncrmsuavc de grande

J.mportâncJ.a para a valorJ.zaçiío do servaçc públJ.cO de caxeea.re ,

A preocupação em dotar o referJ.do dJ.spos:LtJ.vo de precJ.sã()

terminológ1ca é J.nd1spensável à sua BplJ.cação ceaeeracae ,

A eseeeeeêe "eeeeave'' apéís a palavra cargo. bem como as

palavras "emprego permanente". explJ.cJ.tam- que sõmente os eee-.

vaaceee estatutárJ.Ds ou eeaeeaecas , de caeeea.re , poderão ocu

par funções de dJ.reção e assessoramento superJ.or. A especJ.fJ.

cação de »aeevaeeeee e eaves», vaee poss.1.b.1.l.1.tar uma natural

renovação nos cargos de comando da Adm.1.n.1.,\tração Pública,

a perpetuação de ocupação após suas apoeeneedocaes ,

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP18547-5
f'J CONSTITUINTE JCAO NATAL

f'J PLEN~RIO

EMENDA lP18548-3
(J COMSTITUINTE JOf:(O MATAL

r;r PLulI11O/.awl.'Ia/'u•• OWIIIIo --,

. e·

Ressalte~se quo. pera a perícia ter validade

ju:r!dice, torna-se indispensável a nomeação de peritos, altamsnte

capacitados, com curso superior, além de conhecimentos técnicos

-profissionais na especialização. por autoridade compotonte, aue

presido. o fsito, quer no inquérito policial, quer na ação penal.

responsável pela formUlação dos quesitos específicos para cada

casa" a serem respondidos pslos peritos.

Domais" á matéria própria da legislação ord!

nória. típica do Direito Psnal Adjstivo" não 5A coadunendo li mas.

nLtude do texto constitucional.

u~~-;;:'oTJ

cs;i~~:};l

EMENDA SUPRESSIVA Supr1ma~se do texto ·promovendo a responsab!

lidade da autoridade coatora"

O artigo 12, inciso XV. alínea ·1·, passa

v1gortlr com a seguinte redação~

l\ let.ra ·1·" ao cogitl!!r do r~laxamanto de

prisão" apresenta inov6ção perigosa e de efeitos imprevísiveis,o.!,

timulando cOl}fl1tos da direitos e deveres.

JUSTIFICATIVA

"A prisBo do qualquer pessoa será comunicsda,

dsntro da 24 hdras" ao juiz compatante e ã família ou pessoa ind~

cada pelo preso e, quando for 11ag61. Q juiz: a rel~xarã".

r.r 1ISto/.USn',u;io ---,

EMENDA lP18555.6
ê' CONSTITUINTE JOAO NATAL

rr';;;;:~;J

Ni;~-mJPLENÁR:IO

CONSTITUINTE JOÃO NATAL

emenda adl.tiva (de adquação)

DcreBcentar ao artigo 253:

r.r .U...OUSTI."'açIO

... -,-_ ......"''' ....." ...''.'..M

EMENDA lP18552-1
(!I

Sendo a SUe primordial atribuição evitar a oco.!:

riincia de infrações penais é evidente a obrigatoriededs do poli 

cil!!mento ostensivo ssr feito pelo policial f'ardado, estreteg:lca 

mente distribuídos a pá, a cavalo ou motorizado nOB locais de

ml!!ior incidência c:riminel .e afluxo do. populares, um8 vez que inó

CUl!! serie. em têrmoQ de prevenção. colocar nessss lugares repre

.sentanteB des Policias Militares em trajes civis e, consequente ..

mente. não identificados como policiais na nobilitante misse.o de

prevenir o crime.

Em razão da natureza das Polícias Mil! tares a

atividade de policiamento ostensivo tem como característica eSSB,!!

cial o UDO obrigatório da farda, que identif'ica OB seus intsgren

tes perante o povo como guardiães da prevenção contrfl a criminal.!,

dade.

Por isso impõem-se e adoção do dispositivo pro

posto" ficando axpresso no J 19 do Artigo 254 que "as atividades

• de policiamento ostensivo fardado são exercidoa com exclusividade

pe\as Polícias Militares·. mesmo porque se ass~m não form inútil

Bel'ií atribuir e exclusividade dessa modalidade de policiemento e

essa Corporaçe.o\
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Impondo 60 juiz: ti dever de apurar ti rBSpOnS~

bi11dade da lSutoridllde coativa quando considerar ilegal a prisão>

o texto restringe devidamente a livre apreciação do Magistrado o

Nem toda pr1sBD ccne ã cer-eee ilegal implica em

coação punível.

e mister ressaltar-se que 8 maior incidâoc:1o!l

de iloglll1dadell são rez1stradas na fase da formal:1zação proces

sual da prisão (auto). Raramente o relaxamento li devido ~ desenE~

nlll::la inexistôncie. de fato típico ou abusivo protaimento dQ temp,2

rDlidado da flagriii.nc1a caracterizando 1:1 tôn1ca eeee e r-e do ato.

A prevalocer. veremos meros equívocos c6rtor§.

rioa transforme dos em 0081;ão 1~gal crim1nalmaDta punível.

Dê-se ao artigo 84 do ~projeto de Constituição a seguin_

te redação:

Art. 84. e: vedado o exercício de cargo ou fünção de confia~

ça , e bem assim, a prestação de serviços mediante contrato, por quem

seja consanguineo, até o terceiro grau inclusive, de Chefes do Poder

Executivo, de Ministros, Secretários Estaduais e Munieipais, membros

dos Tribunais ou do Poder Legislativo, chefes de órgãoS' Ou dirigentes

da Administração Indireta, de autarquias e fundações.

JUSTIFICAC~O

Art. 139. O Tribunal de Contas da União, de oficio ou me..

diante provocação de quaLquef das Casas do Congresso '.:lacional, de
suas comissões, da Auditoria-Geral, bem como do Ministério Público

ou das auditorias financeiras, orçamentárias, operacionais e pat r L,

moniais, se verificar a ilegalidade de qualquer ato relativo a
ceita, despesa ou variação patrimonial, deverá

JUSTIFICAÇP;O

Em outra Emenda apresentada, estamos propondo a institu
ciontllização de uma Auditoria_Geral do Congresso Nacional, donde a
alteração no texto modificando, para nele mseet-La como órgão que
pode provocar a ação do Tribunal de Contas.

JUSTIFICATIVA

'un/./U.".."OC1a --,

fÇ~~'~~õ:J

l:»7~ãmJ
'~II"ltI/I/caKI1.t.c/''''CCInI.t.a --,

A Constituinte não pode deixar de estar muito atenta para

essa Questão, sob pena de perder excelente oportunidade para moral,!.
zar a aplicação dos dinheiros públicos, recobrando para o Congresso
uma de suas mais importantes funções.

fazemos um apelo veemente para que o assunto seja cu!dad~

samente exaMinado
A despeito de tudo, mantiveMos, en nossa proposta, o Tri-tt

bunal de Contas. aUl'lentando as suas responsabilidades e retirando

\ :~d~~:r~:~~~::l~penas o que poderia conflitar CO"1 as finalidades da

•Em alentado estudo, que constituiu a Sugestão nl;! 1578, pr,l?
pusemos a instituição de novos mecanismos d~ fiscalizaç~o r.tnance r-,
ra , demonstrandCi,à exaustão, a caducidade do sistema vigente, que se

mostrou inoperante na adequada vigilância sobre a aplicação dos re

CUrsoS públicos.
O Congresso Nacional, na recUperação de suas prerrogati_

vas, não pode abrir mão de exercer severa fiscalização sobre as a

ções do Executivo, através de órgão diretamente vinculado à institui

ção, que elegerá o seu dirigente, podendo, igualmente; destituí-lo~
se decair de sua confiança, como em outra Emenda, estamos propondo.

Não é o Que ocorre com os membros do Tribunal de Contas d'
União, que são vitalíciOS e nomeados pelo Presidente da Repúbl1ca,p.2,

dando certamente não corresponder às expectativas do Congresso NaciE.
nal, sem consequência alguma, como se veri ficou nos úl timos anos.

Embora seja órgão auxillar do Legislativo, as garantias a.:!
seguradas aos Ministros do Tribunal é sério empecilho para levar a
Corte a atuar no sentido dos legItimas interesses do Congresso HaciE,

nal, na veri ficação da execução do Orçamento

Interessa mais à fiscalização do Congresso os inforMes po

líticos, sobretudo quanto aos resultados aleançados pelas autorida
des administrativas na aplicação dos recursos confiados à sua ges
ttio, e não tanto dados quanto à legalidade ou regularidade da despe

sa, de. que vem se ocupando o Tribunal de Contas, incapaz, pela natu

reza de sua organização, de apontar os l'1aus gestores, no sentido de

suas ações equivocadas.
a cumprimento de fOrmalidades para o processal'lento da des

pesa não depõe do acerto do administrador e é issO somente que o ir,!.
bunal pode atestar Tal proceder apenas coonesta a ineficiência adl'l,!.

r)istrativa.

JUSTIFICAÇP:O

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 150.

Ao artigo 150, dê-se a seguinte redação
Art. 150 A lei regulará o processo de fiscalização pelo Co

gresso Nacional, através da 1\uditoria-Geral, dos atos do Poder Execut!
vc , inclusive os da administração indireta, quanto ecs- aspectos de efi

cfênc.í.e , eficácia e economicidade
§ lQ. A Auditoria-Geral acompanhará a execução do nrçenentc

segundo os Planos Anuais de Ação que as autoridades admfn Ls t r a t Ivas d
verão encaminhar à sua apreciação. trinta dias após a ecres ent.ecac , ao

Congresso Nacional, da proposta orçamentária da União.
§ 2 g • A Auditoria-Geral assessorará o Congresso Nacional no

exame da proposta orçamentária, à vista dos elementos constantes do
Plano Anual de Ação, Que especificará os objetivos de cada Programa de
Trabalho, confrontando custos e benefícios, quantificando as metas a
serem alcançadas e estabelecendo as estratégias que serão desenvolvi

das para a sua consecução.
§: 3!l. No exercício de suas atribuições, a Audltorla-Geral,de

oficio ou a requerimento de qualquer membro do Congresso Nacional,apro
vado em Plenário da Casa a que pertencer, prcmcvecâ as inspeções neces

sárias à avaliação do desempenho das autoridades administrativas na e ,

xecução do Orçamento.
§ 4 I;! • Em caso de aplicação de recursos em desacordo com

espec.í ficações do Plano Anual de Ação ou de ineficácia das medidas ado. .
t edas , a Auditoria-Geral enviará relatórios à Mesa do Congresso Nac La-
nal e representará ao Tribunal de Contas e ao Ministro de Estado, a
qual estiver subordinada a autoridadê responsável.

§ SQ. COm base nos relatórios produzidos na forma do pará

grafo anterior, c Congresso Nacional, considerada a gravidade da si

tuação, poderá sustar a aplicação dos créditos orçamentarios e ex
tra_orçamentários, consignados ou distribuídos à unidade em que ti
ver ocorrido as irregularidades apontadas, até a manifestação do Tr!.

bunal de Contas, se não forem adotadas medidas saneadênas pelo Mini.!

tro de Estado. • "'.
§ 6l:!. A AutUtorla-Geral dará parecer prévio sobre as eon-;"

tas que o Presidente da República prestar anualmente, em que consid~

rará as apurações que tiver felto sobre a gestão dos administradores.

§ 7Q. O sistema de controle interno enviará balancetes men

sais e balanços anuais à Auditoria-Geral, que os analisará e enceaã
nhará as suas conclusões às Comissões Técnicas competentes das Casas
do Congresso Nac!onal.

§ as , Sob pena de responsabilidade, nentum documento, dado

ou informação poderá ser sonegada à: Auditoria-Geral, quando requisi

tado ou por ocasião das inspeções previstas no § J!:l deste artigo
§ se. A Auditoria-Geral contará com pessoal especializado

na áre"a de atuação dos Ministérios, podendo, dentro dos limites de
seu orçamento I' contratar empresas e consultores para auxiliá-la no !.
xercicio de suas funções.

l'fLENARIO

EMENDA lP18562-9
tJCONSTIiUINTE JOAO NATAL
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OIS POSITIVO EMENDADO: PAR,(GRAFO ONICO 00 ARTIGO...J.SiY

• J.65
Ao parágraf"o línico do ~rtigo~ocrescido da dois incisos.dê-lOQ
l!I seguinte rod8ção

EMENOA AElITIVA

EMENOA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENOADO' ARTIGO 139

Ao artigo ·139, dê-se a seguinte redação:

JUSTIF'ICAç,qa

Art. 151. O Auditor-Geral. com prerrogativas de tUnistl"o de
Estado, será eleito pelo Congresso Nacional, juntamente com o Adjun

to, seu substituto eventual, para mandato com a duraçã? de cada legi.:!

latura.
§ lQ .. A escolha poderá ~recair em membro do congresso Nac~o

nal. cujo afastamento não implicará perda do mandato parlamentar.
§ 2Q• Por maioria absoluta do Congresso Nacional, o Audi-

tor-Geral poderá ser destituído, a qualquer tempo, promovendo-se nova

eleição para provimento do cargo.

demais:

Acrescente-se, após o 150, o seguinte artigo, renumerado os

Em Emenda que apresentamos para modi ficar o artigo ISO,

vistas à instituição de órgl!;o vinculado ~o Congresso Nacional, para o
efeito de acompanhar as ações do Executivo, do ponto de vista de con
secução das polIticas estabelecidas, delineamos o perfil de uma Audi_
toria_Geral, cuja subordinação direta ao Poder Legislativo dependeria

do critério de provimento do cargo de seu dirigente máximo.
E o que estamos estabelecendo na presente proposta, para o

ferecer os contornos definitivos do mecanismo de fiscalização finan_

ceira que engendramos: ná certeza de que, por seu intermédio, haverá
efetivo controle dos Programas do Governo, do únicoaponto de vista i!!,
teressante para o papel confiado aos representantes do povo, vale di
zer. da sua eficácia na solução dos problemas nacionais.

JLJSTIFICATIVA

A. segurança pública é hOJe. assunto prioritário
em qualquer meta de j;overno. l:: necessário que se tenha uma preoc~

paç80 mu1to grande no momento de traçar normas constitucionais lJ

respeito do funcionamento das polícias, para que elas estejam

altUra da raal!ZBr serviços de sagurança que ec r-r-aspcrtdem aos en-.

se.ios da comunidade. Para tento. entre outras pr~vidências. é i.!!,
dispenlO~val dotar o Oelegado de Polícia. como autoride.de dQ polí-
cia judiciária. de certas garcllt:1.111s capa2:e!l de colocá-lo 'fora de
influências subalternas e :t.njunçães pollticas e outras ordens.Por
isso é medida de alto alcance a concossáo das garant1as da 1namOVil
b1l1dad'e e de irradutib11id'ade de vencimentos. Por outro lado, nad-;

mais justo que a paridade proposta, em face da semelhança das eun

çôelO de Fol!~ia e de t'1nistêr10 Público.

.s :5"S"
Art •.,.2W...

I ~ inamovibilidade, salvo motivo de interesse

público relevante, por decisão do Conselho Superior de PolíciaJ

11 - irredutibil1dade de remuneração e paridade
dela com Olo órgãos do Ministério Público correspondente.

A receçêc pecpcsba tOrnaria mais enfátiea a proibição dessa

prát1c~ condenável de nomear parentes, ext1rpando-a da vida pública

brasileira, com I::lreterição de valiosas potencialidades em proveito do

crescimento da folha de- pagamento de famílias cujos chefes tenham se

instalado no Poder

O regime democrático consiste na igualdd'de de oportunidade a

todos. que estaria invalidada com a distribuição, farta e generosa,de
cargos a familiares, ao rI.to sobretudo do fortalecimento do poder nas

mã~s de autcr.tdades que desejam mantê-lo a qualquer custo, numa disp~

ta desigual com os concorrentes, desprovidos.dos favores do Governo.

O sent1.do altamente l\Toral1zador dessa providência cer tamen-,

te encontrará eco na consciência dos nobres Constituintes

Pl'llrãgre.fo Onico - A lai disporá ~obre a carreira'
de Delegado da Polícia. aberta aos bacharéis em Oireito por meio
de prévio concurso público de provas e títulos. assegurando

seus integrantes as garantias de

MENDA ADITIVA

iEMENDA lP18560-2
IttONSTITUINTE JOP;O NATAL

:êfl.ENARIO '~Id."a/co""da/'UlCD"'''lo

EMENDA lP18561-1
[JCONSTITUINTE JO.tiO NlHAL

f!J Pl.ENI\RIO

EMENDA lP18559-9
!!I CONSTITUINTE JORO NATAL
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EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EHENDADO. Art. 84.

E pl5cífico. na doutrina e nos países civili

%l5dos e democráticos ,q~e ·dar o poder El quem tem a força é expor
• os indíviduos ã violênc::la". O órgão do Poder Público é a encarn<l 
ção do D1re1to Ele exerce a autoridade que a consc1ência jUr!d1e;a'

do povo lhe confera e Ul;B da força, que é post13 B seu dispor para

o bem comum e segundo critérios morais e jurídicos. Sem essB possi
bilidade de usar ° forçe. que este em outros õrg~o~, o Poder se ve
ria tolhido no dasllmpenh~ de aua mi~são como ansinl1 o festejado ju

rista e mastro Profe~~o:r HlÍlio Tornaghi.

~ Dii~se ao ·caput- de Art. 254. dB Comissiic de Sistemlllti:;:,!!.
çio e seguinte redl!lçiíot

•...rt. 254 - "'S Polícias Militares e os Corpos de Bombei
ros siio instituições p ar-menenb e s e regula

res destinadas pr1or1tarilllmEllltEl a colaborar

ne seaur-enee Interna e supletivamente na P"',!

aervaçào da ordem pÜblica. organizadas ppela

loi. com base ne hierarquia. disciplina e in
Vllst1durl!l tl'I1l1tl!lI". exeI"Cando o P';der de poli
cae de m8hutençiio ete ardam públic8 nas rod;:
vtas e ferrovias feclara1s. forças aux1.11.aras

B reservas do Exército sob a autoridade dos

Governllldores dos Estados r1ambros.Terr1tórios
11I D11Otrito Federal. no iimb1to de suas respe..!!.
t1vaB jurisdições.

A ineficiência da máquina administrativa resulta bes tcamen
te da inconsequência dos atos dos administradores, que contam com a
indUlgência de seus superiores para fugir à responsabilidade de seus
desacertos. O mecanismo de pressão, que é uma tônica dos regimes eber
tos, deve ser institucionalizado, para que não se converta em mera dI
vegação f!1osóf!ca. Por força dele, a Administração abandonará as di;
euseões estéreis e se esforçará para resolver os obstáculos interno;

que a tOrnam Incapaz de responder aos anseios da comunidade
A certeza de punição levará as autoridades administrativas

• esmeear-ee no exercfcrc de suas funções. Assim, haverá perspectiva
de todos poderem obter da Administração Pública presteza no atendimen
to ês suas justas expectativas. -

tt PLENARIO

JUSTIFICAÇP;O

Da! a necessidade de. prioritariamente.serem
empregados em benefício da sogurança :lnterna. como forçes auxilia 

res do ExérCito. resguardanda as Forças Armadas para sue, suparior
destin8çiio de guardiiies da sobar<ania e independência nac:iona:1s.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: INCISO VII DO ARTIGO 17.

Acrescente-se ao inciso VII do artigo 17 a seguinte alinea

Art.. 17 ••••
VII •••

f> As ent.1dades representativas dos segmentos sccjefs pode
rl:to promover a destituIção judicial da autoridade púbiica omissa ou

ineficiente na prestação da ess.ts têncfe que. por esta Const!tuição,pe
las leis e pelos planos do Governo, lhes seja devida -

A neve redação proposta para o Artigo 254

.11 lIpreço. atende mlllhor as caractorísticall nitidamente militlllr das
forços Poltciais. que devem prioritariamente ser empreglldas no res
tllbelocimentc da ordem pública. quando cme6çada por movimentos da
ftlellsa dOlltítuidos da eap er-e legal. ou coloquem em risco a segura.!!,

ça interna do Plllís.

Para tlllnto. estão devidamente ~repar8das den
tro dos pr1ne{p1os básicos da h1erarquic e disc1plina. além d"e pos:

llu1rern adestramento militar. conhecllldores que são das melhores

t.itic/ils, estratégias e técnicas pera impedir e sublevação da ordem
públic:a. através do agitação popular.

E evidenta que possuindo tão alevado cont:ln
gente. hoje 300.000 :lntegrantes am todo o Brasil. SubSidiar1.amente"7

colaborem na preservação da ordem pública. comô'"agentes de autor:ld!!,

de. mesmo porque. doutrinBriemante. quam tem a força não deve pos
suir o Poder.

EMENDA lP18556-4
(lCONSTlTUINTE JO~O NATAL \

p1PLENARIO
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EMENDA lP18557-2 ' ~,, --.
t:CONSTITUINTE JOI\:O NATAL

f:PLENARIO

EMENDA lP18558-1
f CONSTITUINTE JoP:o NATAL



Assembléia Nacional Constituinte • 1941

JUSTIFICAÇAO-

Trata-se de reforçar o poder de intimidação do Tribunal de
Contas para que os administradores e prestadores de serviços à União
pesem as ccnsequêncfes de seus atos antes de praticá-los, com o que
se.logrará moralizar o Serviço Público, na defesa. dos interesses do

Edrlo.

Encarecemos vista da sugestão inicialmente mencionada. em
cuja justificação passamos em revista todo o sistema de controle,!!!,

dicando as suas fragilidades e os remédios que poderiam Ilitalizá

lo.
Não será certamente a sua forma alentada que desestimula

rá a sua lei ture , se o Pais puder lucrar alguma coisa com Isso

!-lENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 142.
Ao artigo 142, dê-se a seguinte redação:
Art 142 'Comprovada a ocorrência ele irregularidades, abu

sos ou lHcitos, o Tribunal de Contas da União aplicará aos resocosé
veis as sanções previstas em lei, que estabelecera, dentre outras,a;
seguintes coeunações ,

I _ perda do cargo público de qualquer condição,
II _ inabilitação para o exercício de função, emprego

cargo público, inclusive de nature2a eletiva, pelo prazo de cinco a

quinze anos,
UI _ indenização ou restituição aos cofres públicos;

IV _ suspensão temporária do direito de licitar ou declar,!!

ção de inidoneidade de Hei tantes,
V _ confisco de bens; e
VI _ multa proporcional à gravidade da infração às normas

de processamento da despesa.
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Título VII - da Tributação e do Orçamento_

Capítulo I - Seção III - Artigo 257 -

subatã tua-se o .,item III pelo segu.inte·

f:J PLENARIO

J;MENDA lP18570-0 ""''' -----~
(!J CONSTITUINTE OS~IALDO \..IMA FILHO

I4LEN,"IO

EMENDA lP18569·6
CtONSTITUINTE JO.110 NATAL

111 - Contribuição de melhoria, arrecadada dos
proprietários de imóveis valorizados por obras públicas

§ ünãco - P. contribuição de melhoria será lan

çada e cobrada nos dois (2) anos subsequentes à conclusão da o
bra, sob pena de responsabll1dade da autoridade que ordenar o '
serviço

JUSTIFlCAÇ.tm

JUSTIFICAÇ.110

Os velhos, após contribuirem com seu trabalho na construção
do Pais, logo se vêem em situação de penúria, com a defasagem dos valo
ees da eccsentaccr í.a, para não mencionar aqueles que nem as se mínlm';;
dispi:5em para assegurar tranquilidade ao resto de seus dias, sobretudo

em face do depauperamento de suas forças, a conspirar contra a possibi

lidade de se dedicarem a atividade rentável, em mercado de trabalho aa
turado pela demanda de emprego, que lhes torna extremamente adversa ;
concorrência com os mais novos.

Para que possam lutar contra essas adversidades, cumpre asse
gurar-lt'les, ao menos, facilidades de deslocamento nas grandes cidades-:
de modo a reduzir-lhes significativo deâ fe Lque em suas bolsas, na bus

ca de novas oportunidades ou no comparecimento aos locais onde possam
ainda obter algum rendimento para a satisfação de suas necessidades .... i
tais. De natureza eminentemente pública, o transporte coletivo urbano,
no ato de concessão de sua exploração por empresas particulares, permi

te efetivamente se possa contemplar carências como a que se ssucita, a
ccmocéveãs dentro da grande margem de lucro que propicia, sem necess í-,

dade de onerar os cofres p~blicos para atendimentos como o da espécie.
Eis o sentido da proposta que esperamos&lpossa sensibilizar o

espírito humanitário dos ilustres Constituintes

JUSTlnCAçAO

lUl./........~I~io ~

EHENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENOADO: ARTIGO 42:2.

Acrescente-se à parte final do artigo 422 a seguinte expres
são: ••• e favoreçam o seu deslocamento nos centros urbanos

Art. 453. ••

ParágrafO uní.co , Aos atuais Procuradores junto aos Tribu
nais de Contas dos Estados e órgãos congêneres, aos quais se aplicam

as dí.sccsfções do Capitulo V desta constituição, é assegurado o exer
cicio de suas funções que, na vacância dos respectivos cargos, pass;
rãc a seI' prl'lativas de membros em final da carreira do Ministéri~
Público.

tio anteprojeto é proposta a unificação do Ministério Públi
co, com enumeração exaustiva dos membros de seus diversos segmento;

que passam a integrar a carreira, omitindo-se, porém, no artigo modi
rfcenco , os Procuradores junto aos Tribunais de Contas dos Estados-:
sem qualquer razão plausível.

fi. 'lista do que se contém no § 50. do artigo 233 do antepro
jeto, é fácil concluir que, se não se busca ecaaree-fbes a situação,

serão inevitavelmente substituídos em suas funções por Procuradores

de Justiça, com a resultante da disponibllidade, de discutível juri
dici.dade, sobre desnecessariamente dispendiosa, p0IQ,que exigirá a cr.!.

Iação de novos cargos para os provimentos que se façam imprescindí-
veis ao suprimento de sua falta.
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DISPOSITIVO EMENDADO: Suprima-se o inciso IX do arUgo 233, que
diz' "Requisitar atos investigatórios cr!

minais, podendo acompanha-los e efetuar
correiçéo na polícia Judiciária, sem pre
juízo de. permanente corre:lçâo· jud.ic:1al."

Assim, facilmente conclui-se que. em não ha

vendo quaã que r- subordinação hierárqUica ou disciplinar entre

integrantes da Polícia e do Ministério Público, inviãvel será a
aVDcação nos termos propostos no dispositivo em apreço.

Inadimissrvel~ entretanto, é o poder de avocar
inquérito policial que se deseja atribuir ao Ministério Público,que
além de não dispor de infra"estrutura para elaborar o feito. via de
regra .. possui um único representante em cede Comarca. inel<ist:1ndo
nos tlIl.lnic'Íp1cs.

EMENDA SUPRESSIVA

Além disso, li imprescindível ter em c:bnsidcr.e
çâ.o que a Políc.i.e Civil e o Min1.stlirio Públ.ico tsão instituições au

tônomos e independentes do Poder Executivo, sem nenhuma vinculação'

h1ororquico ou disciplinar entre os seus ilustres membros.
O eminente jurist.e e professor Hely Lopes Mei

s-e i rae ecc i nsndc o doutrina pacífica sobre a evceaçêc , ensina qU";

"evccee li chamar e. si funções ol:'iginariamente atribuídas a um a u
~. Nada impede tal prática, que. porém. só deva ser adot!!,
da pelo superior hierárquico, quando houver motivos relevantes pe

r.e tal substituiçiio. isto porque a evocação da umWato sempre de~
prestigia o inferior e não raro desorganiza o normal funcionamen
to do s.c'l:'viço. Pele evocação substitui-Se. a compatenc.ia do iOTe:
rior' pela do superior hierárquico. com todas as eeneequênea ee des

sa SUbstituição ••• " (grifo me~u - O.Administrativo Brasileiro ..pag;.

95. 309. Ed.)

Promover ou requisitar li autoridade competente'
a instauração de inqu"rito ô dever intrinseco de função do Ministé

rio Público .. sendo inócuo e imprópria a sua transcrição em texto
.consti tuca.c nea ,

r,r----------1UlahU1Tl.'C1cIa ,

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA' Suprim/JI~se o S Jq do Artigo 233 do Capítulo V 

00 Ministério públ1co.

o texto do J Jq do Artigo 233 do anteprojeto da

Comisséo de Sistematização apresenta expressões que. a luz da dou 
trina, não encontram guaride na nobilitante função do Ministério
Público, especialmente na "eemr nus litis" da ação penal públ.ica e,

por outro lado, quiçá de meior ee i evêncse , está a cd r-euns t ânc r e ir

recorrível de que o dispositivo inquinado não é matéria de legisla
çéo constitucional. --

S preciso não con'fundir a nobilitante fu.!!.
ção da fiscal da lei, própria do tlinistério Público, com a prate.!!.

dida atribuição de fiscali%ação 9 controle da atividade de polI 
cia judiciãria da Polícia Civil, que. positivameftte, não lhe com
pete, uma vez que emnea são respeitáveis instituições autônomas e

independentes, sem nenhuma subordinação hierârquica ou discipli-

EMENDA lP18566·1
l: CONSTITUINTE JOAO NATAL

,.,,- lulaN"n"'.I;iO-----------,

.Lld~lO/cQM.. s1a/l"'Q.M'"s1a õ

EMENDA lP18567·0.
tJ CONSllTU1NÕE JOAO NA1AL

f
nar entre os seus membros.

Por cucrc lado, quiç'; de maior relevãncia está

a circunstância irrecorrível de que o dispositivo inquinado não é
matéria de legislação constitucional, mas de direito processual

penal estabelecido por lei ordinária.
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EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 138.

Ao artigo 138, dê-se a seguinte redação.
Art. 138 O controle externo será ey;ercido com o auxí.lio
I _ do Tribunal de Contas da União, quanto aos aspectos de

legalidade, regularidade e probidade da gestão dos administradores;
II _ da Auditoria-Geral, quanto à consecução dos objetivos

programados e à avaliação do desempenho dos administradores na sua

persecuçãc ,
§ 111. Ao Tribunal de Contas compete:

, I _ apreciar e julgar os atos dos administradores e demais

I.sponsáveis por bens e valores públicos, da administração direta e

indireta, inclusive fundações e sociedades civis instituídas ou man

tidas pelo poder público federal, especialmente:
a) os casos de enriquecimento ilícito dos administradores

públicos,
b) os prejuízos causados aos cofres públicos por funcion!

rio ou decorrentes de contratoi
c) a atuação dos administradores na execução do Orçameoto;

d) a inadiplência dos licitantes, e
e) os atos concessivos de direitos e vantagens aos funci,2

n4rios públicos.
II _ a realização de Inspeções e auditorias financeiras,o

peracionais e patrimoniais nos ól'gãos e entidadesodos Poderes execu
Uva, Legislativo e Judiciário; _

lU _ a fiscalização das entidades supranacionais de cujo
capi tal o poder público participe, de forma direta ou indireta, e

IV _ a fiscalização da aplicação de quaisquer recursos r e-,

passados pela União a Estado e Municípios

f9llEN.tl.RIO
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EMENDA lP18563·7
[ICONSTITUINTE JOAQ NATAL

EMENDA 1P18564·5
tJCONSTITUINTE JOIW NATAL
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JUSTIFICAÇAO

Em outr-a Emenda apresentada. estamos pormenõrizando as fUl!
cües da AuditorisMGeral, como instrumento de acompanhamento -pelo Co!!.

gresso Nacional das ações do Executivo, do ponto de vista polít.tco,

que é o que mais interessa à sua missão fiscalizadora.
Pedimos vênia para suger.ir a leitura de seu conteúdo, que

exigia, antes, compatibilização do texto introdutório da Seção da

~ iscalização Financeira

A supressão encontra perfeito respaldo nos
próprios textos legais em vigor, que obrigam a comul'licação ou 8
prooentação dos autos investig,atórios no prazo legal:; autoridade

judiciária quo, de pronto. ebre vistes 0,0 representante do Mini!,

têrio Público, Por outro lado os prazos fata19, hoje são fiscali

zadOS e cobradol1, tanto pela Corregedoria das Polícia~h Civis. como
pdr órgãos especiais da nagistratura estruturados para tal final!
dado. Hã, em verdade, fiscalização pela própria polícia .. r palo

·parquat M D palo!S autoridade judiciãrill li quem o feito Vem da

distribuído.

trPMOB=:J
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EMENDA lP18571·8tJ CONSTITUINTE OSWALDO Li~°Ã. FILHO

Art. _ A lei poderá estabelecer di ferença em favor dos nacionais
quanto li atividade econômica •

Título VIII da OrdemEconÔlllica e Financeira -
C8pítulo...w-:c 
Acrescente-se(ol1d'e couber) A,.o..O r!A.fn'h..{"o I. J ~ ~(4r..l-o .!:!!!..!- •

JUSTIFICAÇAO

Desde as lutas pela Independência a defesa do emprego e da ativi

dade econômica dos nacionais foi preocupação constante dos heróis que fundaram
a Nação brasileira.

Frei Caneca reclamou o privllégio do comércio para os brasileiros

e rtJnes Machado, que viria a morrer na Revolução Praieira de 1848, apresentou'
projeto nesse sentido à Câmara do Império

Oiversas constituições brasileiras têm legislado no sentido de pro
teger a aUl/idade econômica dos nacionais

Art. 157 da Constituição de 1946'

XI - Fixa a porcentagem de empregados braslle!ros I10S serviços pú_

blicos dados em concessão e nos estabeleclmentos de determinados ramos do comér
cio e indústria.

Art. 72 da COI"\stituição de 1B91 (Reforma de 1926) _

§ 17 - b) As minas e jazidas minerais necessárias à segurança e de
fesa nacionais e as terras não podemser transferidas a estrangeiros

Coostltuição de 15134:

Art. 119

§ - As autorizações 00 concessões de minas. e.jazidas serlio con_
fiadas exclusivamente a brasileiros.

A emenda procura definir cB f alma mais completa
a contribuição de melhoria e estabelecer penal1dade, que imponha
a sua cobrança.

EMENDA "lP18568·8
(JCDNSTITUINTE JO.llQ NATAL

JUSTIFICATIVA

r,r--------'-_lUra/lUn"'c.AC1a ---..,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 4.53.

Acrescente-se ao artigo 453 do anteprojeto de ConstItuIção
o seguinte pardgrafo:

As polícias Civis já possuem organismos

como as Corregedorias consagradas nas estruturas orl;;ãnicas. que

exercem as comissõas de fiscalização. em france .etuaçãõ em to
DOS os Estadas, além das autor:ldades policieis superiores, .que

es exercem em nível hierárquico e cujo objetivo principal é
assegurar [) bom andamento de todos os feitos policiais, tanto

quento .e apuração dos fatos .. cueer-vêneã e das exigencias legais

e prezos e, ainda .. de ne t ur-ez e apuratória-punitiva disciplinar

O feto do Ministório Público poder efe

tuar corre:J.r;:ões nas atividllldes de polícia jUdiCiérie da pol:!cie
Civil .. além dos que s60 .etrlbuir;:ões próprias da corregedoria P~

licial trará inegavelmente constrangimentos, quando não desace.r.
tos e incompreensões, cujos resultados e ceneecuênea es refleti

rão tanto na harmonia entre ee du.es 1nsl::1tuiçõls, como nos pre

Juízos ã apuração e repressão dos delitos.

1160 há antra seus. membl:'05 qualquer rela 
çéo de subordinação hierárquica ou disciplinar, cujos conceitos e,!.

tão lapidar e tr.edicionalmenl::a consegrados no Direito Administra

tivo brasileiro. donde ser improcedente a disposição a ser supres-

rx~'~~'~G;J

FP"~"õIã7J
lUla/~UI1",c'cla

MS 2 q - A instauração de procedimento inve.,!

tigetório criminal secá comunicada'
ao Ministério Público, na forme da

Lei."

JUSTIFICATIVA

Suprima-:le o: $ 2 q do Artigo 233 do capítulo

V - OlJ 1'l1nist"rio Público, que apresenta e

seguinte redaçéo

.LlM1"lO/caM.. ,la/lu.caM""~

EtlENDA SUPRESSIVA

tJ PLENARIO

EMENDA lP18565·3
tJ COHSTliUINtE .JO!l.O NA.tAL



1942 • Assembléia Nacional Coõslitulnte

------------------------------------------_.....:~

Art.-- São restabelecidas aos seus respectivos titula
res as condecorações conferidas pela Ordem do Mérit~

Militar, pela Ordem do HéI;j.to Naval e pela ürden do
Mérito Aeronáuti"Co, que t-enham sido ca~celadas

fundamento em Atos Insti tuconais ou Atos Complemen-
tares.

Art. \25-
coocesssc de usucapião decenal a brasileiros.

Decreto-lei 1 202 de 08 04.39"

Ar!: 35 - c) E proibido aos EstaDos e V..un.icIplos ceder ou arren.,
dar cpJalquerárea de terra por qualquer prazo a estrangeiros ou sociedades es
trangelras. 

Art. 110 - 56 brasileiros natos ou naturalizados podem exercer •
funçDes ou cargos públicos.

Decreto-lei n~ 7.518 de 03 05 45'

Art. 1.53-

§ 111 - As autorizações de recursos aínerets, de energia elétrica

ou concessões de minas serão conferidas exclusivamente a brasileiros ou a so
ciedades organiZadas no PaIs, assegurada ao proprtetérfo do solo prererêrcía
para a exploração.

Art. 155 - A navegação de cabotagem para o transporte de eerceoo,
rias é privativa de navios nacionais.

Pangrafo Unieo - Os proprietárIos, armadores e comandantes de na
vIos nacionais, bem corno2/3 pelo menos dos seus tripulantes, devem ser brasf-,
ãeírce,

Art. 156 - Os nacionais terão preferência para colonização.

remunerado-

d) informações de meeceõos

c) financ1amento agropecuárJ.o;

a) garantias de preços tnin1mos

b) seguro rural de quantJ.dade;

res:

c) ao Estado ou HUnl.cS:p10 para a implantação

de fazenda-modelo, colônia-escola ou realJ.zação de

atiVJ.dades de peaqua.aa e experJ.mentação,

I:I: - será gratuita a entrega de terras a tra
balhadores ruraJ.s carentes, sem terra. O titulo de

proprJ.edade será em1tido após cinco anos de

contínuo e produtJ.vo da terra;

d) ao Estado ou l-!unJ.c.ípl.o para J.mplantação

de empresas agropecuárJ.as, com níveis sat).sfató-

rJ.os de produt1vaeeâe ,

I:II - é vedado o uso do sistema de paxcexaa ,
colonato estrangel.ro ou a ele eesecs.eee , na ocupa

ção de terras públJ.cas na AmazônJ.a Legal.

§ 32 Para garantir a eXPloração recacne t da

terra na AmazônJ.a Legal, ao Estado compete:

I - estimular a exploração co Letave de áreas

rurais com vistas à elevação dos níveis de produt.!,

v)dade da ter;a;

11 - proporcJ.onar aos trabalhadores e peque
nos proprietárJ.os rurais condições ·necessárias ao
pleno desenvolvimento de suas at1vidades, compreen

dendo:

rr";~~;]

rrw;;--mJ
rnt~,.u ..,rlc.ç"~

....u ..."'/c.u.. d~'."••ow,..Io .,

CONSTITUINTE OSWALDO LUlA FILHO

Título 'VIII da Ordem Econômica e Financeira ~

Capítulo I -

Acrescente-se ,!nde couber.

A~t. ... Competirá privativamente aos correto-
ses de valores em pregão público a operação sobre a venda de t Ibu;
los públicos ou ações, cuja transferência sem essa formalidade se.,

rá inquinada de nulidade.

JUSTIF'ICAÇAO

A emenda procura regular a transferência de ações
de tItulo ao portador para reduzir a sonegação fiscal

o estimulo à produção de inseticidas biológicos re

presente a solução real para este gravíssino problema que nãe "
pode esperar uma futura lei ordinária.

EJ.ENJI\ SUBSTITUTIVA AO CAPfTltOVIII_ DOS frlllIos, TfTULO IX, Qt.e:

PASSAA TER A SEGUINTE REDAÇÃO) c;...t.~ e,.au..bL-t.

(!J PLENaRIO

MNDA lP1857G-9
tJ

r.r ruroNun",~.;IQ ~

fG~;;B':J

rrni"'~'!"ã7J
,u"IIWlcr""fz",/fwrr"",k

DLEN~RIO

Titulo X - Disposições TransitóriasJ fíM.cL< ~b.o,.

EMENDA lP18572-G
l:J Const! tuinte MOVSÉS pnl~~~EL

nul"""c~ ...'IIO'"lIIcc..'ulc ~

JUSTIFICAÇAo

JUSTIFICAÇAP

e) eeeaeeêneae técn1ca e extensão rural;

- promover a defesa dos recursos natarraas , da fau

na e da flora, na AmazônJ.a Legal;

Propomos como alternat1va para atuação eeaetenee e
eeacea do aparelho de Estado na reg1ão. a criação do Conselho de

Defesa da Amazân~a Lega2, com competêncJ.B para:

Vários órgãos governaT'lentais foram criados objeti

vando defender os aneeeeeees da regJ.ão amazênaca , Seu desempenho
porém, nem sempre correspondeu às expectatJ.vas das neces.sadaãea

eencaõae pela pOPUlação local. Sua atuação era, às vezes, marcada.

pela inefJ.cJ.ênc1a e quase sempre pelo compecme tzrmeneo com J.nter.

ees ee grupos investidores na resaêe ,

- controlar, dJ.sciplinar e J.mplementar a posse e

uso da terra, na Amazônia Legal.

f) infra-estrutura de transporte,

gem e comercialização.

A Amazônia, que ocupa cerca de 60\ do terrJ.tórJ.o

brasJ.leiro, f 01 povoada de menea'ra esparsa e deSJ.gual, peeeeeunan

temente ao longo dos ea.os , Hoje, é uma região com 'ce a.xa densidade

popu1acJ.onal, mas de grande potenCJ.al de recursos naeucaas ,

As eeneaeavas de ocupação da Amazônia quase sempre

aéãrretaram uma série de especulações, sem a preocupação explícita

ôe conso1.:adar a ecenemde reg1onal.

Estas duas atribu).ções se conjuqam e se complemen

tam, tendo em vista que a defesa dos recursos lhatura1S,?a fauna

e da flol;a não sJ.gn1fJ.ca manter intocável o ecossistema, mas permi

tir uma t:ltJ.1izaçào reeacnez das terras e florestas .. Estudos leva
dos a erec.ec por organ1smos de pesquasa recomendam, para atender
os obJetJ.vos de defesa da AmazônJ.a, a "exploração intensiva de á
reas de ãaeensêee l1m1 tadas e bem defJ.nJ.das". f J.sto o que prop2.

mos, através da presente sugestão à Assemb1é1a Nac10nal ConstJ.tuJ.!!.

te.

JUS'l'IFICAÇAO

Tf1ULO IX

CJ\Píru..o VIII

DOS 1MlIOS
Art. -sãc reconhec!d0s aos Indms os direitos originários sobre as terras de

posse lmemorial onde se acham permanentemente localizados e destinadas à sua habl

tação efetiva, às suas atividades produtivas e as necessárias à sua preservação

cultural segundo seus usos, costeres e tradições.
§ H! _ As terras dê que trata este artigo, nos termos que a ~e1 federal deter

minar, são bens inalienáveis da União, que as deearcarâ
§ 2li1 _ Lei especial diSPorá sobre a exploração e o eprcvettseentc, das jazidas,

minas e demais recursos minerais e dos potenciais de energia hidráulica, em ter-,
ras j.ndígenas, bem cone a proteção das instituições, bens, saúde e educação dos

índios •
JUSTIF'ICATIVA

A Ell1enda se propõe, basicamente, a cunprir duas finalidades: uma de natureza
circunstancial que atende a Ulla ~ndlscutIvel exigência de se chegar a U'll texto da
Nova Carta conciso e de caráter normativo; a outra, de natureza doutrinária visa

a transferir à legislaçd:o ordinária a responsabilidade do tratamento às específ'L,

cidades do assunto.
A questão indígena no Brasil, a exemplo de outras matérias que estão sendo di~

cutidas na Assembléia Nacional Constituinte, adquiriu P1~na efervescência. Porém,

o que é fundamental ressaltar, é a extraocreçâc para o campo político dos aspec

tos eminentemente técnicos e executivos Que compõem a essêncta da questão !mlígc
na. Ora, estes aspectos, dada a sua natureza..!.,.1011ge de se ccnatttuíren matéria

constitucional. alinham-se entre os assuntos que devam ser tratados e-n legislação
especial A tradição constitucional e legislativa brasileira respalda clara e

insofismavelmente essa posição
Por outro lado, o êU.ll'.a das discussões sobre a questão indígena na Asserrhléia

Madonal Constituinte não tem favorecido ou beneficiado o aprofundao;.ento da con
preensãn da orctaeeãtrce. Ao contrário, tem PropicJ.ado radicertaeções Iroeseje
veis e cesnecessãrfas, repito, dada a natureza técnica do prablem3 Na "ase firal

do trabalho dos constituintes é de se esperar maior acírrerentc dos ânnrce
O texto proposto na Emenda permite transferir, sem nenhl.liTl prejuízo, o centro

das discussões para as Casas Legislativas, em época oportuna, con mais prcpr-Ieda

de e sem o risco de ccrorcreter a futura legislação sobre os índios no Brasil que

se pretende isenta e duradoura.

r.r- Tnl0IJUn'f...;.~ ,

prP~ÕB:J

fÇj~:M
, ...l ..~lcou.. oJ.D'"""c.w'ni~ ,

Titulo VII - Da Tributação e do Orçamento
Capítulo I .. seção UI _

Acrescente-se onde couber.

Art. - O imposto de renda, Que será progressivo,
poderá ser arbitrado pelos sinais exteriores de r'Lqueza do seu'

detentor ou proprietário e será cobrado sobre a renda ou proven
tos de qualquer natureza, Inclusive: remuneração ou vencimentos'

superiores a vintf! salários mínimos, subsídios, soldos e graU fi
caçlSes. -

§ ümcc - São revogadas todas as normas que concedam'
a qualquer tItulo diferenças e reduções do imposto de renda em
função da prOfissão do contribuinte Ou denominação dos renenmeo
tos.

A n~orma de isonomia deve ser aplicada basicamente na
cobrança dos impostos diretos, restabelecendo a Assembléia Naci

Dnal Constituinte a igualdade perante a lei de todos os contrl:
bulntes.

A Emenda é uma consequência' da decretação da Anistia

•Titulo VII - Da Tributação e do Orçamento ~

Capitulo I - Seção I -
ncreecente-ee onde couber:

EMENDA lP18574-2.
(:' CONSTITUINTE OSWALDO L~iMÃ FILHO

(!J PLENARIO

r.r----------UU~,<lUI,,',C..~ic

Art. - A União poderá atribuir aos Estados a cobran
ça do Imposto Territorial Rural atribuindo-lhes clnquenta por cen
to (50:1» da sua arrecadação.

JUSTIFICAÇAO

Esta emenda procura obter o consenso com os defensores
da cobrança do IPTR pelos Estados, mantendo todavia a competência

impositiva da União, indispensável para realização da Reforma Agrá
ria. -

aeeava à Organ1z~:~~u::-;:t::oP::3;~:u~:t~:n:~::~:~:~v::}pa.:: re-

-,,/Mb> Jíi ) ....ck "TV'-f,.~ ,

"Art. LeJ. complementar d1sporá sobre a

cr1ação, organização e funcionanento do Conselho
de Defesa da Amazôn:t.a Legal~

§ l!! Compete ao Conselho de Defesa da Amaz,ª

n1a Legal:

Z - exercer a defesa dos recursos natura1s,
da fauna e da flora, na Amazônia Legal,

DA lP18579-3
ConstJ. tuinte ALfRCIO DIAS

Inclua-se no ProJeto de ConstJ.tU1ção na parte reI!!,.

tJ..va "Da Ordem Social", o seguinte dJ.spoSJ.tJ.vO) t,t....o (CJ..F~ú.O zr;.)
do 1;.rh-k]Í-, ""'M """.bv..

"Art.

r.r----------T..l0'~UU""'~çlo' _

Título Vu da Tributação e do Orçamento _
Capitulo I _ Seçi'lo II _

Acrescente-se ondE:! couber;

Art. - As empresas produtoras de tnseticidas bio.

lógicos serão isentas de imposto de renda e a sua produção será'

isenta do imposto sobre produtos industrializados pelo prazo de
dez~ (10) anos.

JUSTIFICAÇAO

A grande ameaça ao meio ambiente no Terceiro Mundo
está n' 1..";0 de inseticidas cloradas e fosforados, que ameaçam

...aúl:'" , o_lação e sobretudo dos agrIcultores.

11 - controlar, d1sc;:i:p11nar e 1mplementar a
posse e uso- da terra, na Amazôn1a Legal.

§ 22 O acesso à terra na Amazônia Legal, de
que· trata o parágrafo anter"10r, obedecerá aos se
gUJ.ntes critérJ.os;

Z - todo imóvel rural desaproprJ.ado ou arre
~cadado na Ama:ônJ.a Legal será 1ncorporado ao patr.!.
mânio da Un1ão, dD Estado ou do Munic!p1o que pro

cederão a sua imed1ata dJ.striiú1ção;

a) a trabalhadores"'rurais sem terra ou com
terra J.nsufJ.CJ.ente para o sustento próprJ.o e de

co.nju~to famill.ar, em lotes de até dois módulos

~isca1s;

b) a cooperativas agropecuárJ.as de pequenos
e médiDs agricultores e assa~ar1ados agríCOlas,
trAvés de cessão gratuita;

III - proJ.~ição de dJ.ferença (le salàrio e de

crl.tério de admissão, promoção e dJ.spensa, por mo
tivo de raça, cor, sexo, re11gião. opinJ.ão PÚblJ.

ca, nacionalJ.dade. J.dade, estado civJ.l, orJ.gem, d!t

fJ.ciênc;z.a físJ.ca ou condJ.ção socJ.al."

JUSTIFICAç1t.O

A presente proposta que temos a honra de oferecer \
à apreciação dos nobres ConstituJ.ntes obJetiva eI1mJ.nar, de vez,

t:l.S dl.SCrlmJ.nações das mais varJ.adas espécJ.es que hoje eXl.stem em

relação ao cJ.dadão como a clJ.ferença de sa1árJ.o para trabalho J.gual, r
crJ.tério de adm1ssão, promoção e dJ.spensa, por motivo de raça, cor,

sexo, relJ.gJ.ão, opinJ.ão públJ.ca, naciona1J.dade, idade~ estado c1-

vil~ orJ.gem, defic1ência f.ísica Ou condição soc),al. •

Como é PÚblico e notório, praticam-se J..~justiças

contra brasl.leiros, em ellpecial por motivo de C01:, idade, defic1;',p,



AssembléiaNacionalConstituinte e 1943

.ud.IO'cou...l./lu'~c~""l0

PLENARIO

cuserercxçxo

"Art. A part1c1pação dos órgãos e empresas estA

ta:t.s no custeJ.o de planos de prevJ.dêncie. sup1et1.va para
eeus servidores e empreglldos não poderá ;xceder três vg
zes o montante de contr1buJ.ção dos respectivos benefJ.c1.Á
rios."

Incluam-se no Projeto de Constitu:Lção na parte re
âe cave ao eaeeema tributárJ.o, o- eequanee dJ.spositivo) ..u.::o ~~ I)

d" ("1"~I, «; T.,ffv,&:,I!JC".) n<<k ,.".,,(,«..

"Art. A União, os Estados, o Distri-
to Federal e os Munl.cíp:t.os aplicarão não menos que

quinze por cento de sua renda tr:LbutárJ.a em progrl!
mas de saúde pública."

JUm'IFICAÇXO

Dê-se ao art. 360 do ProJeto (le ConstituJ.ção (Seção 11

ao Capitulo 11 do Título IX) - Da Prev:LdênC1a Social a segU::Lnte r§.
dação.

Esse panorama apocalíptico, fue mostra a falência

da saúde pública, no Brasil, deve ser reveetaec com a máx.1ma urgên
caa;

por tal razão,. preconJ.zamos, nesta sugestão ao tez
to da futura Carta pOlítica, que a União. os Estados, o DJ..strito
Federal' e os Municíp10S aplicarão nunca menos de qUJ.nze por cento

de sua renda tributária em programas de saúde pública.

Com a adoção- dessa prov:Ldência, temos plena convi,g,
ção de que será subeeencaeamence aIterad~ o quadro~ da saúde públi
ca e no país, com a errad1cação de epidemias e enderma s , retirand.Q..

se, dos nosocômios brasJ.leJ.ros, o estigma e o terror que desfrutam

hospJ.taJ.s como o Hospital de Base de Brasíl:t.a, símbolo da J.ncompe
tência e do descaso governamental com a saúde da popUlação.

Os hOSP1 ta::t.s bras::LI.eiros são campeões mundia1s de

infecções hospitalares. Molést1as que de há tt\U:t.to- foram eeeeaaea
das em outros países do Terceiro Mundo estão, aqui, apresentando

preocupantes surtos, como é o caso da febre amarela, a tuberculo

se, de: uensenfaee , do dengue, do mal de Chagas e tantas outras. E,

não bastassem essas, crescem em progressão geométrJ.ca os casos de
AIDS, com uma atuação governamental, no mínJ.mo, dJ.splJ.cente.

mento.
Esperamos, aS51m,. que li inicl.at:Lva merecerá acolhi

t veidade:t.ratllente eeéeacc o estado em que se enco.n

tl:a a saúde púbhca neste P.a!s.

cons ta tUJ.nte ALfRCIO DIAS

Ficariam, desse modo, os Leg:LslatJ.vos estaduais im

poss1b11:t. tados de leg1s;Lar durante a elaboração da nova Carta con.§.
·t:t.tuc:Lonal. o que nos parece anconveru.enee , pz:!tnc1palmente porque

aos governadores dos Estados li defeso o- uso de eeeeeeee-aeie, em qual
quer h1pótese.

Desse modo nossa propos:Lção dá podares eoneca tU1!l

tas às Assembléias l.egis1.atJ.vas, du'X'ante quatro dias por semana,

a fim de que possam nos demais õcas legJ.s1ar, ord1narJ.amente.

EME1'IDA lP18585.8 .....-------------,J I'r"P·FL'·'-------'(!J Const:L tUl.ote ALtRCIO DIAS . C- _J

r.r----------'U..,'UItI'IC~~.-----------,

Consti euance ALtRCIO DIAS

Inclua-se no capítulo sobre o menor do ProJeto de

C~itu:t.ção o seguinte d:t.sposJ.t:t.vO) p....o ~fz..f.,.o fi[) d-o 7;~~
lL/ ....d<.~.

"Art. Aos menores de 18 (dezo:Lto) a-
nos, particularmente os órfãos e abandonados, sem
prejuízo da responsab1lJ.dade civil e penal dos
pais que o abandonarem, é assegurada a proteção eê

pec:t.al do Estado ,no tocante 8 a11mentação, saúde e
educação, sem dJ.scr1m1nação de qualquer espéeae ."

t, p01S, dentro desses pr1ncípl.os que n~s mctnvamos a
apresentar a presente sugestão aos dJ.gnos ccneec euanees , na expcf:.

eetave de que, por sua elevada s1gn1fJ.cação sccaea , seja J.nser.!.
da no texto da nova Carta.

A maioria da população brasileJ.ra está cont:Lda

fa1xa da menor1dade.

No resgate da dívl.da social monstro, acumulada e agud.!.
eeee em razão da nnopae e in1qthdade dos homens, entendemos que
o Estado tem papel de mal.S alta s19n1fJ.cação a de s empenher , Como

agente moderador, deve atuar sempre no senraôc de resguard'ar o

supremo prJ.ncípJ.o da 19ualdade, dentro do ccnceaeo da relat:L.vJ.da
de. Como já nos enaana João MangabeJ.ra, "a igualdade ecns r st;e em
ccneaôera'r des:Lgua1mente condl.ções desl.guaJ.s, de modo a abrandar,

tanto quanto poss{vel, pelo ch.'X'eJ.to, as dJ.ferenças SOC:La:LS e pO'X'
ele promover a harmomu seeaat , pelo equJ.líbr10 dos aneeeeeseé

e da sorte das classes", (caeeec em na reaeo seeae i , A.F. ceseeanc

Jún10r, p.46). a

xaeam, através do sistema tributár:Lo, o Estado nos três

nfveaa de governo, capta contrJ.bu1ções pecunaeixaes , de acordo com
a c8pacJ.dade concmbut i.ve de cada um, e as deve aplJ.car em prove].
to, pxefez-eneae Lmerrt a , dos menos aquJ.nhoados, va senãc alcançar ,ã

quele õeeaõcxeec de que nos fala o C1tado pensador, que é aJusto!.
ça socreã ,

Esta Cl.rcunstância demográf1C:a, al1,ada ao baixo PA
drão de vida da popUlação, requer atenção espec1al do Estado.

\
Na realidade, é reduz:Ldo o percentual \de famílias

com renda suf.1C1ente para fazer fac:e às despesas de maÓutenção e
educação de uma crJ.ança. pr:Lpc1pa1mcnte se considerarmo~ que as f,ã
míl:t.as ma1S carentes são exatamente as mais numerosas.

•
Neste caso, aumenta li responsabJ.lidade do poder Pll

blico em relação aos menores, princl.palmente os órfãos e abandona
dos, sujeitos à tutela do Estado.

aasee dos cancc países de ne as alto 9'X'au de concentração de renda

Veja.m-se_os nossos parcearoe , Nepal, cuême , Panamá e Peru

!iabe-se que nenhuma J.nstituJ.ÇllO ass1stencJ.al cons4

gue suprir li ausênc::t.a da família, portanto o acolh1mento do menor

no seio de uma famí11a subst:t.tuta, através da adoção, tutela ou

simples guarda é altamente recomendável.

Somente como último recurso deve-se encaminhar

menor às inst1tuições ass1stencJ.a1s, públicas ou' privadas, P01S,

por mais bem aparelhadas que seJam, carecem do carinho desfrutável

no ambiente onde é desejaão.-

naence desse sombri.c quadro é que -va sue i.a aemes o atual

mcmerrcc cons t.a tararrt e como excepcaone â cpoz-tiun adade de traçarmos

'rumos que conduzam à completa reversão das J.njustl.ças que se agu

õxaaxem na vJ.gênc1a do xeüame autorJ.tárJ.o recém-sepultado.

EMENDA lP18582-3
f'J

.~t~'.'o/co~1Sll.',u.c.~I •• Io
PLENARIO

A contr:Lbul.ção das empresas estata:LS e prl.vadas P,ã
1:'a a manutenção da educação e da eeeascêncae à saúde de seus emprg

gados antes de ser um compromisso sÕcJ.al é um deve):' moral.

Trata-se, em resumo, da confJ.rmação do prJ.ncípJ.o
ccnatatucdonej, da J.sonOIDJ.a, que já eseeaetece que todos são 19uaJ.S

perante a leJ., sem dJ.stJ.nção de sexo, raça, trabalho, credo reli

gJ.050 e conv1cções polítl.cas.

A inc:LdênC1B do pe'X'centual sob'X'e o faturamento g10
bal das empresas, e não sobre o sa1ár.1o de contribu1çâo, como a

tualmente ocorre, no caso, o se:lário-educação, viria aumentar a re.n

do para "a educação e a saúde" sempre que se tratar de empresas de

çsrande porte que se ut.1.1iz.a.m de a1.ta tecnologia, com o mínJ.w.c de

operárJ.os. Além da vantagem da produção em escala, terl.am menor en
corgo para o custeio de suas responsabl.lidades socia.1s. Taxadas no
foturamento global ter:Lam como aS empresas que se utilizam de eleVA

de Illio-de-obra, os encargos proporcional.s às suas produções.

"Art. As empresas estata:Ls e pr:Lvadas

contribul.rão para a manutenção da educação e as

sistêncl.a à saúde de seus empregadõs e dos fl.lhos

destes, através de peeceneuaa s que J.nC1d.:..rão sobre
o eeu faturamento global, na forma que a Le a esta

belecer. ti

cia física e às gestantes, que logo são desped:Ldas aSS:Lm que engra

vadere ,

JUSTIFICAÇXO

Inclua-se londe couber, o seguinte d1sposi tJ. vc

projeto de ConstitUJ.çãoy,..........o 7;,.'~ 'X '

MU1 to embora já exa sue a LeJ. Afonso xranos que
pro!be o pxcccnceato de raça e de cor, e a Emenda ccneeacucaone t

ne 12, de 1978, que favorece os eeeaeaeneee físJ.cos, e ande são

grandes as dJ.scrJ.mJ.l1ações contra eles perpetradas

Quando as empresas investem em educação e saúde au
mentam o seu lucro, p01S a qualidade de vida de seus empregados me

lbora e consequentemente cresce a produt:Lvidade.

"Educação e Saúde" são problemas de base. Não pode
'1108 pensar e desenvolvimento sem prJ.mel.ro erradicarmos o analfabg

tismo e doençes ue por desconhecimento das rf!gras de hig:Lenlil e

primeiros socor-re causam tantos malefícJ.os à população. Vacina
ção, visitas perl.ód:r as aos cent'X'os de saúde, erradicação de focos
de epidemJ.B, orienta es nutrJ.c!onaJ.s, são algumas atitudes que mg
lhoram o nível de um g upo soc181.

Trata-se, como se vê, de J.nseJ::J.r na nova Carta, de
meneara f::Lrme e adequada, a proib:Lção para que taJ.s odaosos atos
não maa a venham a ser pratJ.cados.

Deve ha r atend1mento pr.1or:t. tário para alfabetJ.za
ção de crJ.anças e adultos ::Lncorporando-os às at:t.vidades econômicas

e ii vida pol:ítica do país. Uma socJ.edade de pessoa-s adequadas e con.

venient.emente educada é exa ~mente aque1a em que os cont'X'astes e as
~erenças acentuadas não existem, po'X'que, sendo todos 19ualmente

dotados, passam todos a ter a mesma oportunidade de superar as cl:t.fg

renças que os separam.

Um país que enfrenta d:t.ficuldades de ordem econôm.!.

ce, ocial e cultural, precisa de ataeudes eeepeeeeaves para a
pTont s01ução dos seus p'X'oblemBs u'X'gentes.

r.r ruro,.ul1..�..~lo

EMENDA lP18580-7
(l Const>tuint. xiencrc D;'~';

!!J
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(l Constituinte 1\LtRCIO DIAS . c......J _J
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PlcnárJ.o

'U'o/.u'Tl'IC~10 ---,

Incluam-se no Projeto ConstJ.tucional na parte re1atJ.va
li ordem soc:t.a1, os segu:Lntes d1SPosJ.tivos; ~ et..-rt-h~E.o7C I d.o

~~f.Ã../.tr'Y'rÚ:~&e:-\..
"Art. A UnJ.ão, o DJ.str1to Federal, os Estados

e os Munl.cípios destJ.narão pe:reela das respectivas re
cei tas orçamentárJ.as para const1 tU1ção ao Fundo de R~

cuperação Soc1al, v1sando atender a planos e programas

de assJ.stêncJ.a as populações carentes..

Parágrafo únl.co O fundo de que trata o caput deg
te artl.go será r- lado em leJ. complementar que dl.sporá

sobre a ela'l:'::";'" 10s planos e programas de apl:Lca.ção

dos reeu'" '" qu ::egram, sobrlil os enca'X'gos da Unl.ão ,
do dl ' ..... F(.UC-l ,dos Estados e dos Munl.cíp10S com

..3te;io e .; l térJ.os da respectJ.va f::\xação, sobre
a adrn~ "1stração. da qual part1c;l.parão representantes dos
beneílClárl.os.

JUSTIFICAÇÃO

Parec'_ haver razoável consenso que vivemos numa soc1.edã
d~ ext'X'emamente J.njusta. Enquanto maJ.s de 60' da população econ2,
Ilicamente Atl.va (PEA) encontram-se em sJ.tuação de absoluta pobr~

za, número proporc10nalmente cada vez menor se apropr1a de parc~

• la cada vez ma:Lor do bolo da renda nacJ.onal, o que revela profu!!,

dtl inJ.q(hdade no proc.esso de d.1strl.bu1ção da· renda.

As excepCl.Ona1S taxas de crescimento experJ.mentadas pg
la economl.a braS1lel.ra no últ1mo quartel de século não resultaram
em prOV6J.to dos menos aqu1nhoados. Com efel.to, as e~~atístJ.cas .Q.

fic1ais mostram que o grau de concentração de renda, hoje, é su

perior ao que vig1a em 1960. Dados tabulados .pelo aanco 1'1und1al ~

(1985) revelam numa análl.se comparatJ.va, que o Br~s11 encabeça a

De qualquer maneira, direta ou 1ndiretamente, re

colhendo os menores sem pe:1S ou responsáve1, punindo os causadores

do abandono dos :t.nfantes ou encaminhando-os às- famíll.as recepto--

ras, ti tarefa do Estado é das ma1S altaneJ.ras. Dela depende o futl!,
ro da Nação. Da! a necessidade de al:t.cerçá-la na nova ConstituJ.

ção.

consti tUJ.nte ALtRCIO PIAS

PLENARIO
r.r ~tUrO/-Tl'.. ~O

Inclua-se no Projeto de Constl.tu1ção, na parte re

lativa às disposições~ transitórias, o seguinte dispos:t.ti
vOJ"""A!..t.. c.e--t..b-\. •

"A contar da data da promulgação desta Cons
titu'1ção, obsB'X'vando c prazo de seis meses, as A§

aemblé1as LegislatJ.vas exercedio poderes const:L

tUJ.ntes, durante quatro dJ.as por semana, a f1m de

elaborar as Constitu1ções dos Estados respect:Lvos,
cuja aprovação se dará por ma:LOr1a absoluta de

seus membros, em doJ.s turnos de dl.scussão e vota

ção."

JUSTIFICAÇXO

o Anteprojeto Afonso ArJ.nos deu- ao problema da el,ã
boração das novas Constitu:Lções estaduais solução, a nosso sentJ.r,

incompleta, e18 que se l1.m:Ltou a outorgar poderes const1tuintes às

Assembléias Legislativs, durante o período de seis meses.
\

o projeto de Constituição exije que li partic1pação dos

órgãos e empresas estataJ.s no custeio de planos de prevl.dêncl.lI s.,g
plet1va para seus servidores la- empregados não poderá exceder .Y!!!.!l

~ o montante de contrJ.buição dos "respect1vos benef:LC1árl.os. A

nossa proposta, atendendo às justas reiv1ndicações dos empregados

de váriQ,9 dessas empresas é no sent1.do de elevar esse liml.te para
três vezes o valor da contr1bu:l.c;;ão dos referidos servidores.

Com isso fazemos também um paralelo com a contribuJ.ção
tripartJ. te, or1ginalmente ostabeleC1da para a Previdênc1a Soc1a1,
não só dos empregados, como de empregadores e de União.

~A lP18586-6 "'..---------.J r;r'''p'F''L'--'
~ Const1tuinte ALtRCIO DIAS . C.-.- ~J

'.I~Ã''''/cO~ltalo/IU''O~'1I1D

PLENARIO

luro,.uttl'''~h======~~~~=~
Inclua-se no projeto de Constituição, na parte re

lativa ao,!J DJ.re.1tos e Garantias Individuais, o segul.nte disposJ.ti
VO}"""", CNf'-"-fv..4> r, ci-o T,,'h,.e,o XI ""'<ú =,.e.v..

"Art. :é garantido o d1rei to à prática
de culto rel:Lg:Loso, respe::Ltada a Cb.gnJ.dade da pes
soa."

JUSTIFICAÇXO

A liberdade de culto é d1.reJ.to assegurado pelo tez.
to constituc10nal v:t.gente (art. 153, § 511:), desde que não contra- ~

rie a ordem pública e os bons costumes.

g a. lJ.berdade de praticar culto religJ.oso em casa
ou em público. Consideramos que essa l:t.berdade de~~I ~empre respei
tar a dign:idade da pessoa, para que o exercício religJ.oso não :im-

\
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JUSTIFICACXO

meio de paqer-enee de quaisquer impostos fede-

rais e do preço de terras pqblicas "

Plenário
r.r T••TO/."""IC~Ã~ _,

EMENDA lP18589·1
r' Con.Utuinte AL~RCIO DIAS

f'JDa liberdade de crença resulta, necessariamente,

a liberdade de exercício de culto, peas os descrentes pxeacandem

dos locais e dos momentos de culto.

plique em ofensa à :mtegrJ.dade f:ísJ.ca e moral do prat1cante de

qualquer credo relJ.g1osoo

A ej teração da disciplina constituci9.

ne.í , no tocante ao número de Deputados federais, é um impera

tivo de justiça e uma questão de coerência. -

Numa Constituição que adota. no plano

nacional, o Poder legislativo bi-cameTal, isso somente tem I

sentido diante do pressuposto de que o Senado representa a

pessoa jurídica Estado Federado. enquanto a. caee ee dos O!,.
putados representa a população de cada Estado

Como todos os Estados são iguais pe 
rante a união, todos as Estados(enquanto pessoas jurídicas}1

devem ter a mesma representação, ~ por isso que o número de

Senadores é igual em todos os Estados

Entretanto, como a população(o número

de habitantes}varia de Estada para Estado, cada un deles de

ve ter UI'I núnero diferente de Deputados Federais, para que I

~tenha a proporcionalidade entre o nõnerc de habitantes

e o número de ~ representantes. ,
A razão de ser do bJ._cameralismo,ou ,

mais exatamente, a função específica do Senado, é compensarl
as diferenças populacionais entre Estados.

Assim sendo, a fido;l!dade ao slstemal
bi-cameral e a coerência com tal sistema exige que se rtan 
tenha a~ proporção, entre habitantes e representantes,

em todos os Estados

A Câmara Federal é órgão de represe!!.

tação popular, e aqueles a quem rept"esenta devem ter, comol

cidadãos e eleitores, o mesmo valor, independontemente de
"'seus domicilias eleitorais

Assim é que um l'leSMO número de cida

dãos deve ter o direi to de eleger um mesma nú'llero de repre

sentantes, em qualquer Estado da Federação

Para que todos seJan efetivaMente I
iguais perante-a-lei e a constituição não se pode admitir I

que o voto de um cidadão tenha mais valor qUe o voto de Ou-
tro cIdadão, supostamente "igual" _

No si.steMa atual ocorre o absurdo de
que um mesmo grupo de cidadãos, por exemplo 100 000 eleito

res, se residir em um Estado elege apenas um Deputado, mas

esse mesmo grupo de eleitores, em outro Estado, seria sufi

ciente para eleger cerca de seis ou sete Deputados

~ um dado da realidade a existência,

nos Estados do sul e sudeste, de um grande número de migra!!

tes do norte e nordeste Pois bem, pelo sisteMa atual, no

momento em que um nordestino vai residIr no sul, ele perdel

sua força eleitoral, seu voto passa ater 11menor valor I ele
fica inferiol:'izado como eleitor, convertendo_se num cidadão
de segunda classe

JUSTIfICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMEND;\DO Art. 97

Dê-se ao art. 91, do projeto de- Constituição,

da Comis'.ão de Sistematização, a seguinte r-edaçãn r

D tratamento dl ferenCJ.ado entre bras..!.

leiros, em função do seu domlC!1J.c, é una grave injustiça, c.!:!,

ja correção deve estar acima de regionalisnos e interesses I
individuais.

A limitação do nÚl'lero de representsn

tes por Estado somente se justifJ.caria se não e:dstisse o S.!

nado Federal. Mas é uma grave incoerência, manter I simul ts;neJ!

mente, o Senado e a limi taçao do nljmero de Deputados fede

rais.

A emenda proposta, entretanto, não é
tl:lo ambiciosa Não pretende eliminar completamente a injust!

ça, rnas,apenas, minorá_la.

Para ser totalmente coerente com o I.
sistema bi-cameralseria necessário eliminar qualquer limite, '
mas,se assim fosse, os Estados de maior populaçll.o poderiam I

ter até cerca de 120 Deputados.

11 Art A Câmara Federal compêle-se de

até S07 representantes do povo, eleitos dentre ct cacacs

maiores de dezoito anos e no exercício dos direitos políti

cos, em cada Estado, rer r t tcrac e no Distrito r ecerar

§ lll: Cada legislatura terá a duração de q.ra

tro anos, salvo dí ssofuçao da Câmara Federal, hipótese em

que, COl'l a posse dos Deputados após as eleições extraordin,!

rias, será ânfc a ado um novo período quad r Lena L,

§ 29 O número de Deputados. por Estado ou ae-;

lo Distrito Federal, será estabelecido pela aus t rça Eleito

ral, proporcionalmente à população, com os ajustes neces

sários para que nenhum Estado ou ",o Distrito Federal tenha I
- menos de a(oito) ou mais de- 80(oit.eot& deputados

§ 32 EXcetuado o de Fernando de Noronha, cada

Ternt6rio elegerá 4(quatro) deputados".

Dotado de território extenso e muita terra apro

veitável, porém imprOdutiva, é racional e necessário o estabeleci:
aeoee de normas derecionadas para melhor aproveitamento de fator

de prOdução tão importante. A realidade brasileira impõe a inclu..

são do dispositivo ora proposto, tanto para melhor utilização da

terra .. quanto para não penalizar com titulos ~egociáveis 05 pro_
prietários que por qualquer razão não tivessem condições de melhor

aproveitar sua propriedade.

"'--------".."' ..,,",,'.

EMENDA lP18592·1
'(I GERALDO ALCV"'" FIL"O

parágrafo ún:Lco. 11. tortura, a qualquer títy

lo, const:ltu:L cr~me ~nafiançável e ~nsuscetível de

anist1a e prescr:Lção."

Incluam-se no ProJeto de ccnecatuição na parte re

ãaeave aos dire1.tos e garant~as ind:LV~dua1.s, os segu~ntes dispos:!.
t~vOS) M-C C~"fn/~ X J ~ Tllvl.1.o 1L; ~d<. c;....~k<...... ' -

"Art.. Todos tem d~re~t9 à v~da, à eX:L.ê.

tência digna, à integrJ.dade física e mental, à pr§.

servação de sua honra. reputação e imagem públ:lca.

JUSTXFICAÇXO

A tortura é o cri.me dos ma1.S hed10ndos e, por isso

mesmo em favor dos que o prat:Lcam não pode prev;alecer o benefício

da f1ança e deve ser del~to insuscetível de anist1a e prescrição.

JUSTIFICACÂO

Inclua-se no ProJeto de constituição, na parte

rela.tiva ã Ordem ~nõmica. o seguinte dJ.spositivo) -..c ú:<.tll.A..l.oIL;
el.o T<'{,do V.J1L) ""dA ~M' .

"Art. A União promoverá a desapropria-

ção da propriedade territorial rural, mediante

pagamento de Justa indenização, - segundo os cri
térios que a lei estabelecer, em titulos espe

ciais d.a divida públi(:a, com cláusula de atual!

zaçáo, negociáveis e resgatáveis, no prazo de
vinte anos, em. parcelas anuais, iguais e suces
sivas, assegurada a sua acei:t.ação a qualquer

tempo independente do prazo de resgate, como

Foi preciso que hou;esse um golpe m1.li tar para q'~e

se instituc:Lona11Zasse a tortura no Bras:Ll que retrocedeu, assJ.m.

às sombras tenebrOsas da Idade Média.

-Art. 332. A ordem social tem por fim realizar

justiça social, com base nos seguintes princípios:

I _ função social da maternidade "e da paternidade

~s sociais fundamentais, devendo o Estado aa-.

segurar os mecanismos de seu desembaraço:

II _ igualdade de direitos entre o trabalhador ur_

bano e o rura~".

A maternidade no Brasil é um õnus pessoal da mulher que

conta apenas COm proteções de ordem trabalhista.

Em.nossa sociedade, cabe a ela tradicionalmente ares 

ponsabilidade direta pelo cuidado e educaç~o dos filhos.

Propomos que, a partir do momento do nascimento dos fi_

lhos, ao contrário do que vem ocorrendo.. c-iliba ao Estado a assis 

tência tanto ã maternidade quanto à p'aternidade. Desta forma, dei

xa a mulher de ser a única responsável pela educação dos filhos,
. que pas:;:a a ser compartilhada com seu parceirê de reprodução. O

principio preconizado é extensivo aos pais e mães adotantes. O re

conhecimento da função social da maternidade e da paternidade evi_
tará práticas discriminatórias correntes, que acabam (lor aliJar a

mulher do mercado de trabalho.

Por outro lado, a assist~ncia integral. aos filhos depe!!,

de de respostas efetivas do Estado e da sociedade, no sentido de

amparar, não apenas no campo trabalhista, homens, mulheres e

prole.
Na legislação ordinária.. são enormes as distinções en 

tre trabalhadores urbanos e rurais. A estes são !'legados 05 direi 

tos previdenciários corriqueiros (auxiliO_doença; àuxílio-natalid2.

de, salário_maternidade e aposentadoria ã mulher, enquanto que, na~

familia. o homem Já goza destes benefícios)_.

Os trabalhadores urbanos sofrem a ãneaõêncae da prescr!

ção bienal na vigênCia do contrato de trabalho, sepultando direi 

tos que não podem reivind1.car Judicialmente, sob pena de demissão •

A adoção de um mesmo ecrrjunee de leis para todos os trabalhadores

traria benefícios à AdMinistração - eliminando órgãos deaneceaaâ 

rios e tornando in\iteis debates ã natureza de determinadas ativid2.

des, se urbanas ou rurais _ e aos trabalhadores, que teriam um só

regime.
Acresça-se que a extensão de todos os benefIcios da pr.=.

vidência Social ao homem e mulher do campo seria de grande valia

na sua fixação ã terra ljl, por conseqüência, na redução das m1.gra 

côes para as áreas urbanas. Tais migrações, como é sabido, acarre

tam um extenso elenco de problemas sociais queé de forma especifi-

I
ca , se manifestam em decorrência do desenraizamente das mulheres •

Sofrem elas de forma agravada o impacto das cidades. privadas que
ficam de seu meio-ambiente e familiar, além de ficarem aliJadas da
infra_estrutura que as cidades oferecem de forma restrita.

nê-ee ao art. 332 do ProJeto.de constituição da Comis 

são de sistematização a seguinte redação;

t:J PLEN1i.RIO

EMENDA lP18590-4
['J Con.titu1nte ALÉRCIO '~~"S

EME!'IDA lP18591·2
tJ Deputado AttRCIO DIAS

tGFL"O~

tIT/VQ]3

t- desejo do povo e de seus constJ..t&!dcs na Assel'lbléJ.a

Nacionl!l ccneeaeuance que a futura Const1tu:t.ção contenha niio
epenee a consol:Ldação dos pr:t.ncípios já plenamente aeeeepceeeee

à vida da Nação como a peevz.aâc de novos meCan1.5'T\OS que nos per

m:ttam introduZ1r as transforMações sccauã.s emergentes, sem tra.!!.....
Para chegarmos a esse des1derato nem s_empre será possi

val atender à desejável conc1são de um texto const1tucJ..onal brg

v•• Da! porque, em muitos aspectos, a futura Lei Fundamental tg.

r' de deocer li detalhes- 1napropr:Lados ao corpo de uma Const1tu.!,

ao. X.ao oe faz necessár10. no entanto. para dar certeza ao P.Q.

vo do futuro cumprimento de sua vontade por parte do leg1slaàor

Ordinário.

De fato, nenhuma razão militar em favor da identi

~icaçiio crimin8J. de quem já pDSSU~ cédula de ident~dade e

tr.tando de idenf1cação cr~minal de quem nem sequer fo~ Julgado e,
portobto, niio pode ser tratado como cr~m;'noso, a eesneceeeaeaee

conlltltui para o cidadão vexame e constrangimento inadm~ssível

{nllupartavel que deve, portanto, ser def~n1t1vamente abolido.

JUSTIFICAÇÃO

t o ca$O da ação popular. Er1gida ao plano const:Ltuc1.Q.

nal, mas atrelada pela leg1slaçào comum a pressupostO$ de1a 1.ni

b1dores, esse notável reméd1.o JUríd1co não vem cumpr~ndo seu

Pr1ncipal objetivo, qual seja o de serV1r de 1nstrumento à mora

l:t.zação da gestão da C01sa públ1.ca.

Um de seus pressupostos, na lJ..teral 1nterpretação do

Comando const:Ltucional. é de só poder "l.n1ciá-la a pesslila natural,

Ou seja. o c1dadão. Se este não se dJ.spuser a tanto - quase se!!!

pr. niio se d1sporá por já estar à volta com-seus próprios- problg.

_. cotidianos -. é certa a 1mpun1dade de uma gama de atos dela

PU.dor•• do patr1J!lÔn10 públ1co.

0.••• forma, sugerUltos que sejam !.eg1t1mados ativ.ã

llIente para propô-la o Min1stér10 púb11CO, bem a:sS1.m as soc1edª

des. COl!IQ ao cOllUnitárias, segundo for ~:t.sposto em le1..

No polo pa••lvo, nossa proposta elim1na qualquer d:Ls
cUIl.io de leg1tumçiio, pau qualquer pessoa jurí.d1ca ou natural

al1 ••rá colocada se dirota ou indiretamente. por ação ou om:LS

_, ha,a dado causa ao ato l ••ivo ou dele se benef1ciado d1rets._.
.....ca.o. COInO d1retl:is d. PX'ocessame~to da ação pop~

lar um rito~, confirmando a atual posllibil1dade de 1mpOS1.

9io de medida e..uJa&- de .ustação do ato le.ivo, ou de
.f.itos, previ8ta _ lei ordinária.

OUtro entr• .,. atai à plena aplicação 4esse t:1.pO de

......curaI receio .. _ y!rtual autor vir • aor penall.za

do .. ~'* e.r cons1.d~r'"e-rária.. Esse caráter de temer1da
.de é W1lte atasta li __ia doa c1dadãQ8 da iniciativa d~
agio popU].u comple~ _parada pelo direito em
_ ,c.tensão atager1mo....... penalização •• dê somen
.. _.., em ~, d. serd~ improcedente, 4 f i que dS

-...... .. JDOdo wc:o que ... ~aitura se deu por 81m
P1...........

JUS'l'IFICXCXO

f 1 11• t SUJe1to çeeaavc da ação popular qualquer

pessoa natural ou juríchca que, d1reta ou 1nd1retamen

te, por ação ou ceuasão , ha j a dado causa ao ato ccnsj,

deredo lesivo ou que dele tenha se benef1C1.ado d1ret§.

eenee ,

§ 2!!. Imprim1.r-se-á à ação popular r1to sume rac

com 1mpos1.ção de med1da l~m1.nar para sustar. for

o caso. a prátJ.ca do ato üesavc ou seus eeeaees patrb

monia1s.

"Art. 37 Qualquer c1dadão, o M1.n1stér1o Públ1co

e as 'pessoas juríd1.cas qual1.f1Cadas em Le a, têm leg1.t2:,

• idade at1~a para propor ação popular vaeenec prevs

'nir, anular ou reparar ato tesavc ao pàtrimônio públi..

§ 32. Salvo se o Poder JUd1.C1ár10 julgar que

ação popular, além de 1mproced.ente. tenha saec propo.§

ta por 191mples emulação. nenhuma despesa caberá ao

reapect1vo autor em razão de sua propos1tura."

Dê-se ao art. 37 do ProJeto de Constitu1.ção a segU:t.n

te redação:

Const:Ltuinte ALtRCIO DIAS

Inclua-se no Porjeto de ConstJ. tu:t.c;ão na parte reI,!!

tiva aos dJ.reitos e aeeeoeaee indivJ.duaJ.s, o seguJ.nte dispoSJ.t1VO}
A.tP ea.r-r-Iu.eo :c) ck W-~ ::z:: ) rntd.<. t.•••rt: ....!wz...

"Nenhum cl.dadão, portador de célula de aden-.

tidade oficJ.al poderá ser ident1f1cado cr1ml.nalmen.

te em qualquer órgão poIJ.C1.;al, salvo após condena

do por sentença transJ.tada em julgado."

PLEnARIO

li idontif1cação crinl1.nal de c~dadãos portadores

d. cédul. "e identidade constitui ';Im abuso e uma desnecess~dade.

r.r- HnO/~ulT.."'~:i.O,---------=---_,

EMENDA lP18588-2 "M. -,
l? Const1tu1nte ALtRCIO DIAS



Assembléia Nacional Constituinte e 1945..

Trans3..tórias

SuprJJlla-se o art. 1132 do Titulo X. naspcsacêes

das Constituiç!:ies de l!i34 (Jh..t 169, parágrafo único) ,Const! ..

tuição de 1946 (Art. 23 das üí spcs í.ções Transit6rias) e const,!

tuição de 1967 (Art.'l77. § 2s!).

Assim sendo pareceu-nos oportuno regularizar a
situação dos servidores da União. dos Estados e dos HunicípioSt
da Administraç0:o direta e autárquica. que se encontram no exe!.

cicio de suas funções há pelo menos 10 anos.

Tal iniciativa se impõe. em vista da exfs tên ..
cfe , atualmente. de funcionários com mais de 20 anos de servi
ço, que não foram beneficiados pelo Art. 177 § 211. da Consti ..

tuição de l!i77. portanto, faltaram, à época, apenas meses. e
até mesmo dias', para completar os cinco anos de exercício

exigidos então,

f'J PLENARIO

EMENDA lP18601·3r GERALDO ALCKHIN FILHO
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GERALDO ALCKMIN FILHO

Assim. a nosso ver, compatibilize o cesenveivaeeoec sócio- ec2,
nÕmlcocom a proteção do meio-ambiente, através das conquistas da engenharia a:!
bdentak , provendo, por outro lado. efetivas condições ao Poder PÚblico de vir a
reeê-rc, se e quando necessário.

"Lei complementar definirá os critérios '
para fixação do efetivo de se'i-vidores/

públicos civis da União. dos Estados e
dos Municípios"

Inclua-se onde couber. no Projeto de
Constituição da Comissão de Sistematização, o seguinte dis

positivO)tt<.a. ~~zr:1 ~ (!~'~ EJL.JJ-çu'h".,d..o:&=.

PLENÁRIO

r;,-----------T•• ra'.v'Tol'1c.. Ia -,

EMENDA lP18597-1
r
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EHENDA SUPRESSIVA

Não se pretende uma at teraçãc de tal
vulto e verdadeiramente traumática. Por Isso mesmo é que se

propõe, apenas e tãc somente, o alargamento do limite máximq
para BO Deputados, sem alterar a representecão mínima

Com Isso, nenhum Estado sofrerá Qual
quer perda. mas um grande número de cldadjos br as Ll e r r os , a_

tualmente lnferiorizados, terá sua vontade eleitoral melhor/
cons.\dcrada e mais pr6xima da igualdade

l:.J PLENIiRIO

EMENDA lP18593·9r CON'TITUINTE JO'2 OU"OOI

JUSTLFIC-IlTIVA

rr;~"~';=]

cç;";-;ftJ

Dê-se ao inciso II, do art. 476 das Disp,2
sições transitórias do Projeto de Constituição da Comissão de 1

Sistematizaçãn. a segui~tel:edaçãO • ecrescentando-ee um nOI/O inc!
se lU e renunerancc-ee os demais. para. e r.íoer , ecrescentar-ee ,

ainda. um parágrafo único:

"11 - Aposentadoria integral aos vinte e

cinco anos de serviço público ou privado. com direito à prcmcção
à última .l.eferêncla funcil)nal para efeitQ de pro'lentos, C\')II\ med!

da revisional aos aposentados, além de importancia adioi'lnal a '
todos correspondente aos proventos de segundo-tenente das Forças

Armadas"
"lU .. Reforma pela força a que ,pertence.

em posto superior ao que tinha por ocasião do término da guerra,

desde que julgado incapaz por junta médica militar de ",aúde."

"b) os portadores de diplomas universitá_

rios de quatro e de cinco anos terão SUj3. reforma em postos nunca

inferiores aos de Primeiro-Tenente e d.e Capitao. respectivams

nt e ,"

EME:NDA MootnCATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART 97 e §§s

Os ex-combatentes da Segunda Guerra Mun_

dial, hoje poucos remanescentes, são, pela pr6pria condição fi
siológica. inativos I precariamente amparados, alguns, e des8111p.!!.

rados tantos.

Arrebanhados. há mais de quatro décadas,

por toda a Pátria, atenderam ao chamado e partiram ainda jovens
para 05 campos de batalha em solo italiano. em defesa de nossa

soberania e. com valentia. denodo e patriotismo, elevaram I) lia

me elevaram o nome do Brasil junto às demais nações do mundo c!

v!lizado. banido de vez o totalitarismo despótico enUo domIna,!!.
te."

lrU.'.UU"IC.~Ia ---,

"Paragrafo único - Para 05 efeitos de

aplicação do disposto O') inciso UI. deste artigo:
"a) Considera-se como posto superil)r para

Soldado, Cabo e Sargentos o posto de Segundo-Tenente; para Sub

-Tenente e Aspirante a Oficial, o posto de Primeiro_Tenente. e,

para os Oficiais, o posto de Major.

Hoje no ocaso de suas vidas, tec18mBIlI I)

amparo da União. e, õ fazem quando o País retorna a sua plenitude/

democrática, com a conquista da liberdade e democracia plenas.

Há que se aferir que leis esparsas pro

curaram nesses anos que nos separam do término da Guerra, ajustar/

casos especificas. sem CQntut10 levar a tranquilidade aos expedicio
nátios brasileiros.

Muitas insipientes e passíveis. de inter
pretações er'rcneas , levaram muitos pracinhas a situações injustas.
~ exemplo disso a pensão especial concedida pela lei nll 4242163. I

permitindo ao ex-combatente julgado incapaz par junta médica mili

tar, perceber insignificante beneficio dos cofres públicos. quando

o correto é lhe proporcionar a reforma a que tem direito pcpr for-
ça do Decreto-lei nll 8795/46 e Lei 257!i/55, como reconhecimento pú
bl1co da Pátria aos seus filhos que participaram da campanha da Itá

lia .m condições tão adversas. Os beneficios concedidos pelas cone

tituições de 1946 '" de 1967, com emenda de 1969. eficazes a seu cem...
po, estão hoje superados em razão da idade dos pr6prios contemplados.

Restam..lhes. portanto, os bene tfc í.cs finais, que acreditam serão I
atendidos de .forma correta Relos senhores constituintes. que tê'm a/
grande responsabilidade de corrigir c:rros cometidos até o presente/
pelas autoridades, devolvendo aos expedicionários brasileiros aqu!ll)

que por direito lhes pertence.

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

JUSTIFICACÃO

Seguem aprQ::J..1r.IIl.~lmt~l~gnP.,OO assJ..naturas

t: PLENARIO

~DA lP18602·1 ..m. ---,
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GERALDO ALCKMIN f"lLHO

GERALDO ALCKMIN FILHO

GERAI DO ALCIOHN F"ILHD

PLENAAIO

DISI?OSI'I'J:VO E-1ENDApO: Artigo 193

mE1IDA SUPRESSIVA

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO El-iENDADO: Art.12

~ impossível continuar convivendo o povo com os de~

mandos dos. detentores oc-pcce r que, np s auqe da execerbeçêc .de
sua capacidade executiva, locupletam os orgãos publicas com fu!!,
cionários contratados à revelia de qualquer critério que tradu

za evidência de necessidade de qualificação em funçao de a t Iv.L,

dades a serem desempenhadas no âm6ito das competências de cada
órgão público A ccnsecuêncâa maior do empreguismo avassalante/

é o endividamente crônico dos Estados e Municípios onde o mais
das vezes o total de sua arrecadação é insuficiente para cobrir
a folha de pagamento meneat , Isto é, o povo contribui para man

ter ociosos no se tor público e as outras atividades de respons,!
bilidade do Estado vão ficando relegadas por falta de recursos.

Por isso mesmo é que é preciso disciplinar lsta runç ãc , r.í xan-,
do-se em lei 05 critérios para identi'ficaçãO do e re t Ivc de fun_
cionários para o setor público direto e indireto em cada esfera

política da Federação

Suprima-se do § 29 do artiqo 193 a exoressão " •• habilita-

Inclua-se onde couber, nas disposiçBes
transitórias do projeto de Constituição, da Comissão de Siste
matização, o seguinte dispositivo) tnu:b Up.&e..i.: -

"g)- serão qratuitos todos os atos necessários ao e..ter
cIcio da c.í.dadanãa, inclusive os de natureza orocessual e os de re
gistro civil relativos às pessoas cornorovadamente carentes."

PLENARID

A presente emenda obJetiva cornoatibilizar a reda
ção acima com o estabelecido no artigo 199, aue diz 11 os servicos

~~~~~i~~sP~d~~g~Ü~~~~~"~e~~on~X:~~i~~~a~~a~~r~~~r"t~fV~~â~r~~rdÍ:;~l
rã sobre o valor dos el'loIumen\::os relativos aos a\::os praticados pelol
serviços notariais e registrais." I

JUSTIFICA'I'IVA.

A presente emenda tel'l nor obletivo retirar êo texto a

expressão "hab::Llitacâo" ,visto cue somenee o Reqistro Civil deve ter
como sempre teve, cOl'lpetência e estrutura func~onal r-ar-a o -rrccessc
de hab::Llitaçâo de caseraentovneasa estrutura ancâuem-ee conhecimento
suficient.es da legislação concernente ao Re~istro Civil,como tambem

de Direit.o Civil,oue seria impossivel exiair-se de cidadãos eleitos
por um curto perlodo,leiqos,sert experiência nem hase 'cara exexceeem

essa competência,e sem as necessárias condições de organizacão cara

isso.
Adomais,a responsab~lidade c~vil e criminal relativa a es

ses atos é do Oficial do Registro Civil,aue,além de t-er esvaaí.aêc a

sua competência,aindõJ. resDonderã pelos atos de outrem.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATI.VA·

A alInea "g",inciso III,artiao l2,'Oassa'a ter a secu í nt;e re
dação:

ção •
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EMENDA lP18600-5
r

EMENDA lP18598·0
r
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GERALDO ALCKMIN FILHO

El-iENDA VDDIHCATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 1113

A Prev~dênc::La Soc::Lal concede aposentador::La por velhice
trabalhador aos 65 anos de ::Ldade.

Não vemos razão alguma para que o func::Lonár::Lo pÚbll.co só a
obtenha aos 70 anos de J..dade.

O s-;~v:Ldo; públ::LCO não tem a sua saúde físJ.ca e mental ma.::LS
bem dotaaa do que os dema::Ls traba~hadores e por essa razão não

deve estar obr~gado ;; trabalhar por ma::LS 5 anos

PROJI:TO DE CONSTITUJ:ÇÃO
E~IEI1DA SUBSTITUTIV:l,

Dê-se à alinea l! do art::Lgo 88 do ProJete:...a~egu~nte-redação

"b) ccmpuasceaemenee',~a-os sessenta e canco anos de J.dade _
para o homem e aos sessent~r.a-amúlher:-"--- - - - --

JúS'l'II'ICAÇiio

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO T!TULO X _ ..))0. s, ]}( :SFt~~ TI1..e.-v..,f,.hJI-V::: J

"; _ Inclua-se no proJeto).-.......o -;;"+nLor
ÀM :tnf""'~ 1t1~..h-kl.oy,ç,J,n..€b- c....-z<.kl

"Art - Ficam declaradas anuI!.
cede e a extinç~o dos efe i t o s jurídicos dos dispOSltJ.VOS/
legais e das decisões judrc i e í s que atribuam aos servido

res públicos da Administração direta e indireta remunera
çãc superior a oitenta vezes o valor do aaj ar Io-mf n Lno

JUSTIFICATIVA

,/ Por tudo a.ssc e pelo aspecto nevencha.sta que a
proposição nãi se pe j a de ostentar, sua supressão se ampêe ,

A despeito da unânime. reprovação da SOC1!
dade e das argUições de í.occnet.Ltucxcnat rcaoe , norn&s le
gais foram criadas para garantir régia remuneração a cer
ta classe de servidores púb Lí cos , coqncmí.naocs Marajás

A desproporcional idade entre os v!.

lares percebidos pelos servidores públicos reclama a pre

sente medida. que tem por finalidade reduzir a diferença

existente entre o menor e o maior salários pagos pelo Es

tado.

o texto do art. 1;32 do PrOJeto da ccmssêc de

S1.stemat:1.Zação peca pelo vdcac da J.nJurisdJ.cl.dade

Ele não propõe a exeancâc das pensões a'tr~bu!

das cónatn.tucaoneâmerrte aos ex-Pr-eaaderrtes da Repúbl~ca e aos ex

Governadores de Estado, mas numa forma esdrúxula. propõe a ext~!!

câc do pagamento desses benefIcace ,

A fórmula procura, de manear-e reflexa. at~ng~r

d~reito adquaru.dc ,

De outro lado. ela, estranhamente, não regula
- "'-s~tuacões futuras.

PLENI'tRIO

EMENDA lP18596-3
[1 GERALDO ALCKMIN FILHO

EMENDA lP18594-7
r

Dê-se ao Art2 1113 a seguinte redação.

"Artl!: 1113 - A lei criará um fundo de Conservação e Recuperação
do Meio Ambiente, constituído de recursos advindos das multas decorrent-es de in
fraçÕes à legislação ambiental11. -

JUSTIFICAÇÃO

A redação proposta "lâo só esti!l:ula a aplicação de reeu-scs na
proteção a'llbiental, desejo maior do legislador. 001:'.0 provê !\mdos para o..e o Po
der Público possa, e'll caso de negligência ou má ré. sem prejuízo das sanções
aplicáveis. agir concretamente em defesa do a:cbiente porventura agredido.

"Art. São estáveis 05 atuais

servidores da União, dos Estados e dos Mu
nicípios. da Administração centralizada ou

autárquica, que, à data da promulgação de!

ta Constituição. contem, pelo menos. dez
anos de serviço público." •

JUSTIfICATIVA

~ tradição de nossas Constituições regularizar
a situação dos servidores que não têm 'Jínculo de estabilidade/

com o serviço público. São exemplos as disposições constantes/

"Art. !i7 - A Câmara Federal compOe-se
de até quinhentos representantes do povo, eleitos, dentre

cidadãos maiores de dezô1to Bnos e no exercício dos direi

tos pol!tico's, pelo sistema distrital misto, voto maJori:

tário, direto. secreto e proporcional, em cada Estado. Ter

r1tório e no DiStrito Federal, na forma que B lei estabe:

lecer. "

§ lQ .. Cada legislatura terá a dura
ção de quatro anos, saIvo dissoluçao da Câmar!! 'Federal ,
hipótese em que, com a posse dos deputados ap6s as elei _
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EMENDA SUBSTITUTIVA

Substituam-se os arts.' :317 a 325 pelos seguintes:

Art.· Através de leis especificas. serão dispostos os objeti
vos e instrumentos de política agrícola e de política a
grária. -

rr-;:.;o'';-----:J
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JUSTIFICAÇPiO

"Art. -Silo irrevogáveis todos os direitos sociais constantes da

legislação trabalhista atual."

J U S'T I F I C A T I Y A

t com grata satis.fação que encaminho, pela
presente eeende , a proposta do V Encontro Nacional dos O!

rei tos do Menor, que contou com o apoio de inúmeras assi

naturas, reunidas com a colaboração .de Associação dos Ad..
vogados de são Paulo(AASP), do Movimento em Oefesa do M!,

nor(MOM) e da Ordem dos Advogados do Br~sil- seção de Sl:Io

Paulo(OAB-SP) •
Esta proposta preocupa-se essenci111

mente em ressalvar,à criança brasileira direitos e garan
tias em todos os setores da ordel'l1 economica e social.

Tal iniciativa se revela justa e fU!2
dada, diante da triste revelação dos numeres arrolados I

nos formulários em anexo,como justificação à esta inicia

tiva.
Por isso, a particular menção à cri-

ança no nova Constituição, das quais depende o pr6prio f,!!

turo do PaIs.

Art. Todos são iguais perante a lei,

sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso, conviQ.
ções polIticas, idade, condições físicas. mentais, sensoriais

e situação economica financeira.
Parágrafo Único _ Será punido pela leil

o desrespeito ao enunciado acima.
Art. - Ninguern será preso ou apr-eendí ;

do senão em flagrante delito ou por ordem escrita da autor Iua-,
de competente

Art. A lei assegurará aos acusados I

maiores ou menores de dezoito anos, ampla defesa, garantl!l
do aos menores de dezoito anos a inimputaóilidade

Art. Dar-se-á habeas corpus sempre I

que alguém,menor ou maior de dezoito anos,sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violências ou coação em sua liberdade de
ãoccnoçãc , por ilegalidade ou abuso de poder.

Art. Ê concedida assistência judiciá-

ria aos necessitados, maiores e menores de dezoieto anos. na

forma da lei.
ArL A presença de advogado é obriga-

t6ria também nos procedimentos pollciais e administrativos I

referentes a menores de dezoito anos.
Art ... Os atos judiciais, policiais e

administrativos referentes aos menores de dezoito anos infr~

tores ·são sigilosos e incinerados aos auto quando a pessoa I

atingir de~oito anos de idade.
Art. Nem um menor de dezoi to anos será

mantido em instituição fechada de nenhuma natureza.
Art. A criança- e o adolescente gozaml

de proteção especial do Estado. que lhes assegura condiçõesl
à vida e ao pleno desenvolvimento e cc.íbe , na forma da lei.
toda e qualquer violência. espforaçãc ou opressão contra I

eles praticadas.
Art. Qualquer cidad o é parte legIti-

ma com direlto de representação e de petição s poderes ,pú-

blicos, em defesa do direito ou contra abuso de au idades
contra menores de dezoito anos.

Art. A violência e a tortura são pu-
nidos por lei e sendo a vítima menor de dezoito anos é ccn
siderada a circunstância agravante.

Art. lf garaQtido aos brasileiros o
uso do nome do pai e da mãe, independente do estado civil I
destes, sendo a ciertidão de nascimento obrigat6ria e gra _

tuita.
Art.. A destltuiçDo do pátrio poder I

dependerá sempre de processo regular, assegurando-se a.os I

o contraditório e a ampla defesa e ainda quando pcsarve t o~

vida a criança.

Art. A fam!lla é constituida por I

grupos de pessoas independente da obrigatoriedade do cas.!
mento, tendo direito à proteçl!o dos Poderes Públicos.

Art. Os estabelecimento públicos são
obrigados barreiras existentes ao livre acesso de deficiente

fisico.
Art. A criança será garantida pelo E.!

tado a recreação e'"o lazer I visando os proposltos de sua ed.!:!,
ceçãc •

Art. São eleitores todos. os Brasilei-
ros residentes no pais, maiores de dezoito anos. alistados I

'na forma da lei independente de sexo, raça. trabalho, prorl,!
são, credo rellgioso e gráu de instrução.

Parágrafo Único -Aos deficientes o Estado
tem obrigação de dar condições através de equipamentos próprios

para exercerem o direi to de votar.
Art. Os eleitos pelo povo podem pOr

este ser destituidos e txevés de mecanismos criados por leis
especiais.

Art. üascccuaentos. e os atos necessá

dos ao exercéio da cidadania são gratuitos.
Art. O Serviço Hilitar é voluntãrio.

Acrescente-se ao Projeto de Constituição, no Titulo lI, Ca

Pítulo II "Dos Direitos Sociais", onde couber:

o presente artigo visa reconhecer o primado do trabalho
sobre o capital e a necessidade de infundir em cada trabalhador,em co!(
da empregador, o esp!rito de integração da empresa.

e: este Ulll imperativo da concepção universal da empresa m.Q.
derna, cada vez mais humal"lizada.

EMENDA lP1860G-4 .=.tJ CONSTITUINTE CARDOSO AlVES------------,

r.r----------n.nf.u.. l.o:.çio -,

fu'~"~'=:J

ffU""iiEJ

Oep.RQ5A PRATA e Outros

PLENÁRIO

GERALDO ALCKHIN FILHO
Seguem apt'oxl'R.'ld:;l-.ID~n;çs.~ff.DdI~nR.aSS1naturas

de quinze anos.
§ 7Q _ O menor ·de dezoito anos t'Pffi ab

soluta garantia da proteção previdenciária, seja trabalhador,

aprendiz ou estagiário.
S BO _.. A fiscalização das condições de

trabalho e das lIedidas de proteçao ao trabalhador é competên.
eia 'dos Estados.

EMENDA lP18G05·G
t:

EMENDA lP18G04-8
tJ
tJ

Art. A propriedade rural p r o d u t i v a não é pa~

s!vel de desapropriação por interesse social
§ !Jnico O uso do im6vel rural cumprirá função social,~

em lei.

Art.. ~ União poderá promover a desapropriação por interesse
social, de terras inexploradas, por ato de exclusiva com
petência do Presidente da República, mediante pagamento
de prévia e justa indenização, as benfeitorias em dinhei
ro e a terra nua em títulos especiais da dIvida públ1c;
com cláusula de exata atualizaçl:io monetária, negociáveis
e resgatáveis, no prazo de até vinte anos. em parcelas a
nuais. iguais e sucessivas, assegurada a sua aceitação a
qualquer tempo como meio de pagamento de débitos com
União, conforme previsão em leI.

§ ürucc A lei estabelecerá as normas pa'ra a classificação das pr.9,
priedades rurais, bem como o procedimento das desapropri
ações e das indenizações, inclusivé, definindo os recor:
sos necessários à sua execução,

l
JUSTIFICATIVA

A Emenda proposta visa condensar o texto apresentado
iabilizar Ação de Pol!tica Agrícola e de Reforma Agrária.

Art. O ensino público é gratuito em
todos os níveis de escolaridade, sem distinção de raça, so!:.
xo, idade, confissão religiosa, filiação poHtica ou classe
social, sendo o prim~iro gráu obrigat6rio a partir dos sete
anos de idade.

§ }ll _ A lei estabelece sanções jur!d!

cas e administrativas no caso do não cumprimento desse dda
positivo •

S 212 - t proibida a cobrança de taxasl
\ ou contribuições em todas ~s escolas públicas.

Art. A criança brasileira tem direi-
to à Educação desde o rrascjeenro , capaz de promover a sua I
cultura geral e capac-itá~la a. em- condições de iguais opor
tlV'idades. desenvolver suas aptidões, sua capacidade morall
e social

Art. O Estado tem o dever de propor-
câcnar integralmente aos lmcapcitados f!sica, mental e sen
sorial ot ratamento, a ecccacãc , a habilitilçl:lo, a reabilito!
çl:io e todos os cuidados especiais condizentes com sua caoa
cidade peculiar

Art. A propriedade e a administração

de empresa jornal1sUca, inclusive teãevf aãc e radiodlfusi:lol
são direitos de todos os brasilei;-os Independente de conces 

são do Estado.
Art. A Saúde é um direito de todos e

obrigação do Estado garanti-la integralmente, dando priorid.!

de aos grupos de risco, entre eles as crianças e adolescen-I
teso

Art. Ao criança como à mãe, são propo!.

clonados cuidados e proteção especiais, inclusive assistên 

cia pré e pós natal. "
Art. ~ direito do recém-nascido e obriga -

~ do Estado o examede fenilc~tomInia (FN:), e de Hipotiroidismo Con 

gênito (PKU).
Art. O diagnóstico de distúrbio men-

tal é sempre elaborado por equipe interdisciplinar.
Art. A constituição assegura aos tr.!

balhado~es os seguintes direitos, além de outros que. nos I
termos da lei, visem à melhoria de sua condição social·

S 151 _ Salário m!nimo condizente com I

as necessidades normais do trabalhador e de sua familia, se

ja ele emmpregado, aprendiz ou estagUria ..
S 21:1 _ Salário família condizente comi

• as necessidades do dependente.

§ 3" _ Proibida. a diferença de salário
e o critério de ad~issão por motivo de sex.o,cor, estado c1 

vil e idade.
S 4li! _ A jornada. de trabalho não podei

exceder a quarenta horas semanais, visando sobretudo o dire.!.
to ao lazer.

§ 512 __ O trabalho noturno e em lugares

insalubres é proibido para menore~ de dezoito .anos
§ 612 _ Proibido o trabalho aos menores

Inclua-se, onde couber, no projeto de
Constltuiçl:lo da Comissão de sfstemat í.aeção , os seguintes I
dispositivos) 'V.P TL-/uJzDJL. :

EIEmAIOOIFICATlVA E JUJITlVA
OISPOSITIW EM3CAOO. art. 349

§ 112. • ••••••••••••••••••

§'21:!... • ••••••••••••

§ 3Q••••••••••••••••••••••••

§ 412............ •• • •••

§ 512 Ficam proibidas as- formas de assistê,!!
cia à saúde que têm comoprincIpio a mer-I
cantilização da meclicina e a intermediação
lucrativa do trabalho médico"

§ 211 - O número de Deputados, por Es

tado ou pelo Distrito Federal, será estabelecido pela Ju;

tiça Eleitoral, proporcIonalmente à populaçilo. com os ajv~

tes necessários para que nenhum Estado ou o DIstrito Fede
re I tenha menos de dois Deputados -

I - üs distritos eleitorais serão de
limitados pela Justiça Eleitoral e não ultrapassarão as
fronteiras de cada Estado" r er r r tõr-rc ou o Distrito Federal.

11 - Qualquer uma dessas unidades da

Federação terá pelo menos um distrito eleitoral.

111 - Nenhum distrito eleitoral cont.!.
rá com mais de 50 centésimos de 1% ou menos de 30 centés!
mos de U do eleitorado nacional, respeitado apenas o di.:!
posto em II acima.

IV - Hetade do total dos deputados I
será eleita pelo distrito eleitoral.

V - A outra metade será eleita pro
porcionalmente à população com os ajustes necessários pa

ra que, nesta porção, nenhum Estado ou o Distrito Federal
tenha menos de um deputado ou mais de cãnquenta deputados.
e de forma que a cada 60 centésimos de 1% da população I
corresponda pelo menos uma cadeira ria C'ãmara Federal

• § .312 _ Excetuado o de Fernando de N,2.

eenne, cada Territ6rlo elegerá pelo menos dois deputados.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

enes extraordinárias. será iniciado um novo peilodo qua _
drieoal

~ commulta honra que subscrevo a presente
'.:meneia, de iniciativa da Associaçllo Paulista de t~edicina. considerando I

c le a sua aprovação em muito contnbuirá para o aperfeiçoamento do naval
tE ,to constitucional, no que tange ao capitulo que trata das questões

reI 'c,ionadas como setor da Saúde.
A iniciativa do setor privado em mui

to te." contribuído em todos os níveis para com a ordem econ5mica e s.9,
cial, não havendo porque não se garantir taf"lJélTl a possibilidade de aI

populaçl!l:o dispor de serviços médicos particulares, desde que ~ presto!
Çao liberaí desses serviços não tenha COll'lO fim a mercantilizaçi!o da I

medicina, mas siga os preceitos éticos e técnicos a que est~o afetos.

Dê-se, ao~ do art. 349, do projeto
de Constituiç"ão, da Comissl!ode Sistematização, a seguinte redação. I
acrescentando-lhe un § 5", conforme o abaixo transcrito.

" Art. 349 - ~ assegurado o exercício da I
atividade liberal do-médico e a o,rganiza-I
ÇSode serviços médicos privados. obedeci
dos os preceitos éticos e técnico!'; determl
nados pela lei.

lUTD/"US'''II:&o:ãO --,

Tenho a honra de subscrever a presente
emenda elaborada com a cooperação do Advogado e Economistal
GERALDO FDRBES, colaborador do Jornal "O Estado de São Pau
lo", como resultado de uma justa e fundada mani res teção po
pular, expressa nas inúmeras assinaturas que acompanham es
ta iniciativa.

~ necessário, de uma vez por todas, g.!
ranUr que toda a população brasileira ache-se representada,

e. iguais proporções, perante a Câmara dos Deputados. A se
preservarem os atuais critérlos de distrlbuição das cece t 

ras na Câmara, não estaria sendo respeitada a proporcional!
dade entre o número de representantes e os habi tantes de c.!!,
da Estado f porquanto o mesmo número de eleitores, dependen
do da localizaç::io de seu domicílio eleitoral, Ní!iD elegerial
o ees..o número de Deputados.

A constituição cabe assegurar ao indi
viduo os valores inerentes a sua ccndãçao de cidadão, den
tre os quais o dire1to ue eleger seus representantes paI i t!
coso Esse direito n110 estará assegurado se c voto de cada c!
dad:io não pc ..su~r o -nesec peso eleitoral, independentemente

.do local ee seu domic!lio.
Ver! rica-se, atualmente, que. em alguns

Estados da r'ederaçâc , são necessários menos votos para se e
leger deputados que em outros. Isso não se justifica,· nem a
pretexto do- equilíbrio entre os Estados pequenos e grandes, a

nivel de represerrtaçãc no congresso Nacional, pois o sistema
bi-cBlfleral consagrado entre nós, garante, por meio do senado,

• correlação de forças entre os Estados.

Sendl) assim, t endc em vista os ideais de-
• ocráticos da igualdade de todl')s perante a lei. ~ dI) igual va
lor do voto de cada cidadão e tendo em vista ainda que a cãma
ra Federal é"a casa da representação popular e que está serál
tanto Klais legitima quanto mais proporcional tl)rna-se necessá

da uma distribuiçiJ... de cadeiras de forma mais equânime entre os

~stados e territórios.
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Qn;tltuird:e MONIO CARLOS K.O."IDER REIS

projeto

PLENARTO

• A aplicação dos recursos de que trata este artigo será e
"tatuada através do Banco do Brasil S.A e das demais me
ti tuições financeiras oficiais federais.

Dar a seguinte redação ao § 1e do artigo 466 do

de Constltuiçl!o da ücmtesãc de sistematização:

1"'1"""'--' EMENDA lP18614-S '~"--------'J I"'Ip·,..s....--,
CrTa ~ [J Constjtuinte FRANCISCO ROSSI _ c.....J --"

) ~":r:JrL~~~:~;;~/&U'~O~'~'Io rç;":-;;J ~PJ~'~~~~~~~~~~~~~~:::"::··="=·'="=·"=·'=·"-:"·::;":""::·'::·=======~--'=::~::::;

Inclup-se, onde ~::.~:~;":~ ~"" tr I k{'4~/+W-O 1I/ ,.
cI<> Í«~..K"

Art. Fica assegurada a aposentadoria as ocoas-oe-casa,
que poderá contribuir com B Previdência Social. •

JUSTInCATIVA

EMENDA lP18610-2
[1 Constituinte FRANCISCO ROSSI

EMENDA lP18607-2
l:J

'I Neste momento do processo social da nação brasileira é ne I
' cessârlo garantir-se ao trabalhador a lnarredabilidade de todas as

suas conquistas. Tal coroamento de seus direitos reconhece-lhe a
grandeza e o estimula como participe do desenvolvimento do paIs

Inclua-se no Título "Das Disposições Transitórias", o seçuinte
artigo, rn,...ck ter7/o.6..t e

"Art. - O Sistema de Aviação Civil será vinculado à Jl.dmlnlstr~

çãn Civil de forma progressiva no prazo de quatro (04)

anos A infra-estrutura aeroportuária e dos 6rgãos de
controle de tráfego aéreo, continuará a ser usada de
forma canpartllhada, sem acarretar despesa adicional,
e conforme dispuser a lei.

apoio às e~~~d:::: ~:~:~:;e:P~~~d~:~:i~d~:::e:s::::en::~:;iato::~ I:
ccnas-ríe-cesa A aprcveçac dessa epcsentacoraa significará o res
tabelecimento da Justiça em r eLaç ãn aquelas milhões de heroínas

anônimas, que ajudam, sem dúvida alguma, a construir a grandeza da
Pátria, e que não .... êea o seu trabalho diuturno, constante, durante

tantos e tantos, reconheçidos pelo Estado.

Constituinte FRANCISCO ROSSI

JUSTIFICATIVA

A aplicaçao de tais recursos através do Banco do Brasil S.
A e demais instituições financeiras oficiais federais permitirá

melhor controle e administraçl!o, por parte do poder público, pe!,

miUndo a obt.ençãc de resul,tados mais favoráveis em termos de r,!

torno econômico-social.

JUSTIFICATIVA Consti tuinte FFl:ANCISCO ROSSI

projeto de

PLENaRTO

PlENARIO

Dê-se a seguinte redaçao ao artigo 285, do
Constituiçl!o, da comí ssâo de sistematizaçao'

" A unãão não se responsabilizará por depósitos e epfrca

çaes nas insti turçaes financeiras, salvo se realizados ras
insti tuiçces controladas pela própria uruno,

consti tuinte FRANCISCO ROSSI

JUSTIFICATIVA

O artigo ~ do referido projeto em seu inciso

III j(i prevê que a Lei do Sistema Financeiro Nacional disporá so

bre a. organizaçlIo, o funcionamento e as atribuições do Banco
Central do Brasil. desta forma, entendemos que não sobrevivem r!
zües nem motivos para a aenutencac des'te-, parágrafo no texto con~

ti tucionãl.

Suprima-se o § 22 do artigo 283, transformando-se o

seu parágrafo 1º em parágrafo único, todos do projeto de Con,i

Utu.lçllo da Coftllss'!l.o de sistematizaç'!l.o.

EMENDA lP18616-1
l: Constituinte FRANCISCO ROSSI

I:.J
r;,------------"""....,,"",.------------,

rr;:;;"'
rç;";,.n.~..,G'''o~",Io/.u.<o~l,.io _,

PlENARIO

Dê-se nova z-enaçãu ao 'artigo 381 que passaria a ter a seguin
te redação

PlENARIO

.1 1
Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo) «M Jn'Jwfo~ I

~.:fo-;"'·,,-,?,7/~.z:

Art - As serventias extrajudiciais, cuja renda liquida
mensal durante o período de 10(dez) anos, não tenha até 31

de dezembro de 1987, atingido ininterruptamente 3(tres) sa
·lários mínimos J flcartlo extintas, inc.1,usive aquelas que lPor'
força de lei e dentro do mesmo período, também sem inter_'
rupçãc , vêm recebendo subvenção do Estado, rncorpcrenoc- se'

o acervo de ditas serventias ao cartório do distrito da se.,

de do respectivo município. I
Parágrafo lJnico - Aos titulares das serventias extmtas , f,i

ca assegurado o direito de opção para a investidura de qual

quer outra serventia de Igual nature:z:a ou seus anexos. -I
JUSTIFICATIVA I

neccmenoa-ee a edcção do acima exposto, uma vez que é incon
cebtvea que, num País como o nosso, ainda mantenha-se ca r t é r aca c~

movimento ínfimo e oneroso aos cofres púbUcos, cuja renda mensal:
sequer chega atingir três salários mínimos. Continuar mantendo tais

serventias nessas condições, é verdadeiramente uma atitude que n'ao'
encontra a menor justificativa, a qual precisa ser sanada sem mais'

demora e isso só poderá ocorrer com a imediata ext Inçãc das mesma1

Constituinte FRANCISCO ROSSI

EMENDA lP18612-9
ê"' Constituinte FRANCISCO ROSSI

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

...,.- ...."m."..". ,

r=;;,~"'~

CÇJ;'J;J
Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

aaDA ADITIVA

r~.d"O/'OM1$s1o',v"OMI"io -,

PLENMIO

EMENDA lP18608-1
f:J

...,.- .UTOOuor'''•• ;.o

Acrescentar depois do item lU do art1go 188, o seguinte item

"IV _ previsão de cursos oficiais de habilitação e aperfeiçoa
mento de magistrados C01',Q requisitos ou incentivos para

ingresso e avanços na carreira,"

A Aviação civil no Brasil foi a;ãJ piaelIa dJ MlnisI:ro da Viação e
Obras Públicas de Washington Luiz Victor Konder, em1927, como titular da Pasta,
'adOtou medidás das quais resultaram a VARIG e a CCHlCR (hoje CRUZEIRO).

.c00l a Revolução de 1930, os Ministérios Militares, rum erro
de visão, absorveram os serviços da aviação comercial nascente, essunínoc o seu

controle Prestaram serviços, não há dúvida. Aí está o Correio Aéreo NacIonal para
deecnstré-Ic.

Mas, agora, é a hora de repor as coisas em seus devidas luga
res. Este é objetivo da Emenda

geramerar os demais itens do artigo las

JÚSTIFICATIVA

o principio da formação e epec.ecçcenentc de magistrados, atra-

coohecínentos, pode ser conteúdo de ncrnas educacionais em una constituição concei

tualmente formal.(v Afonso Arinos da Melo Franco, E! Direito ConstitL..clonal, Teo

ria da Constituição As Constituiçi'Ies do Brasil - Forense, 211! edição, 1981, págs

47, 81, 84; e José Afonso da Silva, .!!l "Aplicabilidade das normas constj.tucfonare''

pI9· 29) .
O principio da formação e aperfeiçoamento de Magistrados, por

evidentes razões fáticas, científicas e jurIdicas, é aplicável aos juízes de car
reira da União e dos Estados, e não apenas, aos dos Estados Federados.

JUSTIFICATIVA

"As verbas publicas serão destinadas às escolas públicas".

pr;;;"':J
[ÇJ";-;;;;J

projeto de conf

PlENARIQ

.U~....100.....101.U.OO.. , ... io ...,

Constl tuinte FRANCISCO ROSSI

Dê-se a seguinte redação ao artigo 486 do

tltuiçl!o

JUSTIFICATIVA

"ArL486·- Caberá às instituiçDes financeiras oficiais fede 
reis assumir as funções a que se refere o art 3'7
desta ccnst í tuí.çãc , nas condições e prazos fixados

em Lei complementar. 11

A ptoposta visa compatibill~ar com B nova redaç'da sugeri
da para o inciso V, do arhgo ~, que exclui a obrigatorieda_

de das instituiç!:les financeiras federais oficiais participarem
do fundo para prct.eçãc da economia popular e garantia de depó
si tos e aplicações até dete:r:m.1nado valor.

EMENDA lP18617-0
l: Const.ituinte FRANCISCO ROSSI

rr;:;;'''~

lliJ":-;;JPlENARIO

consta tuinte FRANCISCO ROSSI

Acolhemos sugest!Io do Instituto de Estudos Avançados da Uni _
versidade de aac eaurc que observa "Analisando atentamente o t.ex ,
to do artigo 381 do atual Projeto, verificamos que ai se abrem poe

sibllidades indiscuminadas para a ccnceesao de subsídios as escc-
las particulares Em primeiro lugar, a linguagem adotada para

ccncessac deixa margem a futuras pressões sobre os formuladores oee
leis ordinárias que regularão a matéria. O texto diz· «pccenoct as
verbas), nas condições da lei •• ser dirigidas a escolas ccnressfo.,
nais t fllant'rópicas ou comunitárias"

r.r-----------m.."~'''''..,.-----------_.

EMENDA lP18613-7F Constituinte FRANCISCO ROSSI

Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

Suprima-se o art. 480 do projeto de constituição.

EMENDA SUFRESSIVA

A educação é permanente, mas em relação à formação e aperfeiç.Q.

enentc dos julzes,lmpõe-se seja ainda, especializada, sistematizada e sobretudo d~

ontol6gica l quer dizer, norteando para amar, com eonscrêncía e espírito, sua pro
fissão e a sacrificar-se pelo realizar da Justiça. I

Causa determinante para inserção do princípio na Seção I - Dis

posições Gerais - do capitulo relativo ao JUdlclário.

Não se recriará a Poder JudieS.ária 1 a.''1?HandO o número de tri

bunais, mas cuidando-se da formação humanIstica e do aperfeiçoamento permanente ~

nico-científico dos julzes,senhores do primeiro grau de jurisdição preparando-os
para conhecerem-se e conhecerem os fatores atuantes na formulação do ato sentencr
al e saberem utiHzar os instrumentos gerados pelo progresso,no campo da cibernét!
ca e infotmática, para vercerea c volume crescente das prest'êções jurisdicionais

JUSTIFICATIVA

As vantagens e os adicionais hoje percebidos pelos nncícnécice

pUblicas da UnIão, dos Estados e dos Municípios não podemser confundidos com os
percebidos por umaminoria privilegiada, em decorrência da acumulação remunerada de
C8'tgOS, furu;~s públicas, ell'.pregos e orcverace

Q congelamento previsto no art 480 € um retrocesso no Ca.TpO do

direito dos funcionários públicos, que prejudicará os mais humildes, que terão 60%

dos seus Prov~f1lus ccuqeãecos, porqu~ esse percentual. e reoresenteoc pelas vanta-I'
gens e eotctcoets, que hoje eececee..

As medidas saneadoras contra os super-funcionários estão previsI
tas no art. 87 e §§ 22 e )0 do art 95 do Projeto de Constituição, sendo, portento;
oportuna e de plena justiça a supressão do art. 480.

Suprima-se o artigo 36Q e seu parágrafo único do
projeto de Constituiçao da Comissão de Sistematizaçl!o.

,JUSTI.FICATIVA

Pela natureza da matéria, a mesma deve ser tratada no

âmbito da legislaçlIo ordinária e não constar do texto constitucio
nal -

çonstltuinte FRANCISCO ROSSI

JUSTIFICATIVA

A proposta objetiva permitir ao Governo a possibilidade, me

diante lei complementar, utilizar, além da Caixa Econômica Federal,
as demais instituições financeiras oficiais federais na operacion,!
lizáçSo do Fundo Nacional de Seguridade social, de acordo com con
veniências futuras e pecut í.erc.caces regionais setoriais que venham
a ocorrer. Visa, ainda,' harmonizar o tratamento dispensado às in~

tituiçlles financeiras oficiais federais na apf Icaçãc de recursos

públicos em programas do Governo.
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PLENARIO

_____ nu.",o/COUII,lo/IUI~OU"'ior- _o· P L E N Á R I O

ACRESCEUT:E-SE ao ArtS!. 187 mais um ãncaec , o de nú

mero IX, com a seguinte redaçãQ:

!. naçeo aset.etau , estarroc:Lda. na época da dJ.tadu

ra, a llbert1u'a do monopó1.eo estatal do pe"tX"Óleo através dos contra

tos de risco.-

'tróleo em "temtÓr.LO naeaonaâs-, Os contratos existentes aErão resei!!

aidos, na forma da lei. 1I

JUS'UFICAnVA

Passados vários anos, nenhuma em!lrósa estrangeJ.ra

conseguiu. "eneontrst" petró1.eo (ou não desejou) nas áreas da sues CO!!

cessões, ao passo que a estatal brasileira (Petrobrás) velll /1larcBnd~
sucessivos sucessos na localização de ncvee jaz:Ldsa.-

Ao que parece, as emp:e!ll!9 ostranee~rss se c"ntent

em mapear o terntório nucaoaaj., func~ommao come verãeseaeae eSIl1.1S

numa área estratégica, da 'tamanha re1.evância, como a da explo~çso

petrolÍfira.- Buea at:L'V).dade nOC:LYa aos interesses nacãcnea,e rrc-
cisa ser coib~de defini tivare.e.n"te.- .

EMENDA .ADITIVA

eee aspectos é perf'eitam.en"te compat{vel. com a democracie, Já que 11

uma ãee obrlgaçõG:: do. c.d.mim.str<.v;;n pública. é preservar- a lDOZ'al l

mádia da sociedado.-

Na análise de programas difundidos indiscncir.ada-.

menta para todo o Pa{a devem ser eva tados os excessos que pcô en l,!

ver a sociedade a uma decadência môral indesejável.-

c':

i

EMENDA lP18621·8 ....·-------1 r:r:;,::::B'''---'l'- DEPUTA.'DO NYDER:BARBOSA . C-.!llW _I
Dê-se a seguinte redação ao inciso I do artigo i3 do

projeto de constituiçg:o. da coafssão de 5istematizaçl:lo.

"Garantia do direito ao trabalho.'"

JUSTIF"ICATIVA

A estabilidade no emprego como se pretende no proje
to} longe de constituir-se em vantagem para o trabalhador I se:
rá prejudicial além de altamehte danosa à economia nacional.

.. 1K10/~PU.. IUCi., _C _

~NDA lP18618·8 .~.
j!JêonStituinte FRANCISCO ROSS'I--------} flY;;".~

fW"':J;l

"IX _ Tnbunais e Juizos Pravidenciános".-

JUSTIFICATIVA

rr;;;;:=J
f'5V~'B70

•

ry;;;;;':J
rrlli08JtJ

JUSTIFICATIVA

BMEIIDA SUPRESSIVA

StT.PmLtA-SE o item 11 do er-aa , 347, SE\Ão I, DA

;EMENDA AOITIVA.

....."'.,.o~ "'ft/""<OM"Sla

pOL E N A li lo

i'L:ENÁRIO

SAÚDE.-

ACRESCEnT:E-SE ao artS!. 252, mais U::l inciso, o de n~

I:lero II, renu:n6.rando-sa os se~tea.- O :i.ncJ.so II, ora proposta I

1:erá a seglUnte redeção~

I - •••

11- Pollcie. RodoVJ.áne. PederaJ.

III, IV, V, VI~ ..

JUSTIFICATIVA

No texto oriBJ.nal. ol:d:tiu-se 7 ao que !Iarece, por s~q

plQS esqu.ecimento, a l'olÍcJ.a RodoV1.ána :Federal, cntJ.dada que

prestando através de seus longos anos de a:d.s"tênm.a, re16vent~s •

serviços à sociedade brasilaira.- ~

Na elaboração de nossa nova Constituição, os nnjo.l

de nossas estradas, os protetores de qU3ntos 'transitam nas rodovias

bresi1.ei1'as, evidentemente que não podem ficar esquecidos.-

O inciso nv do artll. 54, Cap{tulo U, DA mn:Xo, pas

aa a vigorar com a seguinte t'edação:

Entends:!1os que a manutenção do item 11 - "atand2&ll!n.

to integral e completo nas ações de saúde l1
, estatizaria por cC::l.ple

to o sistema da prestaçã.o de ass~stônci~ 1ll.ád~ce. e hcsjo,talar.- A

rede hospitalex priveda õeaxeraa de e:lC.stir, ola. que tem prestedo •

ra1.evantes eeevaçce ao povo brasiJ.eiro.-

\

completa ~naPtid~:rp:::~e::O::e:::6:e~:~::-t~:~~:::::l:~~r:UI
e1e (que já não func~ona) una aobreGar~a de tamanha magrn. "tude, creio~
aeraa uma tremenda ãnseneauea,-.

_ InC2S0 nv: 1I0rganizar e manter a Po1J.cia Fede:t-al,.

a PollcJ.a Roàov.l.ária Federal, bem CtmlO B Policis Ci v.l.l, a Policia I

Mi1.i1:ar e () Corpo de Dombeiros ni.1,i1:ar do Distrito Federal e dos

Temtónos."

tto texto ol':J.g.ina.l OUll LJ.u-~"" uo que parece, por s:t.E!

p1.as esquecimen"to, a Polima RodoVJ.ária Fedaral J entidade que vem

prestando atrav~s da longos anos da sua existênc:La, releventes ser

viços à sociedade brasj.l.eira._

• Na elaboração de nossa novn Con21.i1:u1çno. os anJos

de nossas estrades, os protetoras de quantos transitam nas ro:1o'\"ies

bras:Llairas evidentemente que não podem :ficar asquac1dos.-

JUSTIFICATIYA

Em,FIlA ADITIVA

r;r rur.....nt""~

r;r 1U100UU",..;iO

r

'EMENDA lP18625·1
tJ DEPUTADO U'iDER BARBOSA

EMENDA lP18624·2
f:J DEPUTIUJO NYDER BARllOSA

ACRESCENTE-SE ao ~rtQ. 31.0 um parágrafo úneio, co;:],

e. seguinte redação:
"Parágrafo único: não sará permitida a realização d

contratos de risco com empresas estrangeiras pera prospecção de pa

Os conf'litos surgidos na l?revidência Social. brasi

1eira entra os beneficiários em. gera1., empresas e as entJ.,da~es do

Sn.!PAS (Sistema Ifscionai de PreV1:denc~: a Ass~6tênc:La Soc:Lal) são

dJ.nmidos por Coleg~ados, de dafesa adll1l..."1:Lstrativa, que são as Ju..2.

'tas de: Recursos da Pravidanc~a Social.-cTRPS (le Grau) e o Conselho

Heitiona1. da PrQVJ.dencia Social (CRPS), eeee tÍl1iioo fo:msdo !Ior

Bois turaee (2~. grau.) e três grupos de 1:urmas (312 grau).-

A composição de qualquer desses organismos julgado

ras resulta da àesignação por ato do Ministro às Estaào que r-ecaí

em eervaâcree dos Institutos (IAPAS-INPS-INAt:P~), const1"tuindo a

Representação Gov8rn~ntal, complema:ltanào o Oolegiado Julgador

por membros representando a caeezoraa econômica e a dos trabalha

dores, eeüee eleItos pelas Federações a COllfadereçiies respúct1'"vas.

Os membros do acveenc COm.pÕEI1 sempre a !Cotade dô ca-

da orp'anismo julp.ador. gue;r se tê -lun1:s de Recurso 1) '" ... ", a

Turma ou Grupo dO Turmas do Oonsalho de Recursos. I
Oom essa superioridade num.~rica da RepresQ1ltação go

vamamenta1. fica patente o dessquiÍ{brio em relação à.s demais Raprs

sentações - a doa Empregedos e a de Empregadores, embora se observe I

uma Il.attL."'"S.l aproximação dos membros das RepresentaçõE:ls class~staa,ta

vez atá para pugnar em condições de J.gua1.dade Com a Representação do

governo.

Oumpra ressal.'tar, ainda, que por ma113 se asforcam 0j
i1.ustres JU1.gadorés, tI da própria condição humana, senão por 'tendêncJ.

de raiz ou hame à sua origem, a inclinação em :favor, exateacnbe , das

ees ongana, governamantal. ou. classista._ Fa1.ta, ~portento, esta é a

verdãdtt , o fato::- de ebecãwsa i..~de:p:!!.d;!!.cie ou pQbAr~nia aos II!.em'bros

que buscam através dos mais variados arEl'men'tos, nem sempre Jurt"dicos

ou conforme a lai, beneficiar aos interessados (Institutos, Empresas

ou trabalhadoras)._

O que se quer sustentar com a criaçeo da Justiça. Pre

videnciéria Federal é somente esse independência e soberania absolu

'ta nos decisórios onde os. juJ.gadores estejam e sejam imunes a quelque

tipo de representatividade a, portan:to, livres de mjunç:ões daa Jlar

tas em 1.it{gio.-

Suptilm:l.dBs essas instâncias com a criação de estru

turas adequada de uma juatiço. previdenciár.La à semelhança da Justiça

do Trabalho, certamente os j\1lgamentos 6anharão até em velocidade,alé

.do glle desafoeana...ns Tr;bJmaiac~\\t:AJt1nre'"o toda s T1JstJÇa..-.Eed~l-sp_

f!Jiieda nos Estados._

Ademais, á neces!3ário enf'atizar a importância da inJ
vnçiio dado que a providência sociaJ. bras:Lleira á o sustent6'c..üo aa 1J
maiQr parcela populacional do paí's, dando-lhe proteção do neSC~I:lento

à morte, a"travás de variado e1.enco de benefícios, portanto, com cara

r!s1;icas defini1:ivao e não episódicas, como nó acon1:ece na Justiça d]

Trabalho, está já integrada no Poder JUJhcJ.ério brasil.e:l.ro.- Efetiva11

mente: enquanto a Justiça do Trabalho decida sób~e apenas um. fato n

exiatenoia. do trabelhador e da em:presa, ~ prev:idsnc:La ;:;oc1al. det'me

lhe o destino e o de seus depéndaI1tes.-

É de Bubstanc:Lal importânc~a, pois revest~r de au1:~

ridada JudiciárJ.a o Consell1o de Recursos de Juntas de Recursos, dan

do aos' ee'U8 ju1.gadores completa isenção ao JUlgar, 11 vres que es"tarão

de qualquer dependência ou subordinação.

O próprio g:Lgantismo lÍa previdência social. Já ser.La

:fator a justificar uma justiça própria, dado que asse giBant~smo se

projeta nos érBãos jUlgadoras a"través de v01umosa IIlBesa de rocursos

dirigida às d~VQrsos instâncias, sem se fa1.ar, é claro, na babu.losa

massa de dinheiro que está em jogo.-

Desae modo, justJ.:fica-se a onaçâo :pretend~da na eca

sião em que ae elabora. o novo texto consti1:ucionaJ., dentro dos meis e

levados idea~s de democracia, de forma a garantir a tutela Judio~al

dil:'eta dos sagrados direitos da sociededo junto à Prendência Social.

Et!E!IDA ADITIVA

~ --_--11..0/.usr"'...;b

JUSTIFICATIVA I
O texto sugerido é JUlis sUltético pois tannos como:

"rádio e t~lQvísãoll não sã~ necessár10s Já qus, "espetáculo de d1_'

versão pÚblica" é abrangente e necessaria!!!ents os inclt..i.-

No item.:1..::.A retirada de "que não tet"ão caráter de oensura" á

nO: intuito de não" ~trar em contradição com a contmuidade do te::C_

1
to, pois a ativiêlade de c1assi:ficar Ó 'W!l2. formá de censura, jÓ qUe

etmologicaIllenta a palavra sienif'ica: (sQglla)

1lI...exama crftico da obras liter~rias ou art{sticae J

orít1cQ., exame de qualquer "texto de caráter artí's-t:i.

co ou iní'or.na-t:i.vo, 1'ei1:o por censor••• " (novo D~cio

nário da IiÚgua P~rtugu.asa - Aurélio l3uarqu.s de !to

lenda Ferreira).-

_ no item "2 1t não há necessidade de espGcJ.f3.cer a

proteçiio a.o menor porque ~1.assifiCação abrangerá 1:odas as faixas

etárias.-
_ no i tem.~, entende-se que d.e~xou a àeseoberto I

p~ob1ema grave qúe preocupa fi sociedade a ni"val nacional.: e. moral

e os costumes.- Se exercids com critérios, a censura que trata deR,

A letra .!!" it-ens 2:,-:L e....1... do inciso IV - A LI_

BEBDADE, do Artigo J.2 do Projeto de Const::Lt\U.çeo subscrito pe~o i

lustre Relator, De,putado :Bemardo Cabral., passa a ter a seguinte I

redaQão:

JUS~IFICATTVA

Duras e longas âemandaa jmhciais foraI:l enfrentadas

por sarndares PÚbhcOB inativos :pera te2"!!I:l. suas epoaezrtaâcr-ree

equiparadas à remuneração doa servidores em atividade._ E as ca:!!,

eae forem sempre derrotàdss nos Tribunais, nos mea s verc.ee :Lnstâ.:l

eãae sob a justificativa da que não hevãa abrigo constitucional.

pela inex:lstênc~a do princ{pJ.o da PARID.wE remuneratória.-

Agora quo :30 quer corrigir a ternvel. injust~ça que

o Estado pratica contra seus servidores que eãcençaa a veL";IJ.ca e,

consequentemente, a aposentadoria, nada maia Justo do que ao in-

cluir êsse pri~e:tpio.,... 1
So assiI:l as duvides sert!0 etporados comnlatallmnte.._

:EMENDA MODIFICATIVA

DEPOT.mo l'YDER BARBOSA

1IJ§livra a escolha de espetáculos de diversão 'Dúbli.

00.-" As dJ.versões a os espetácuJ.os públicos ficam sujeitos às- lej,~I
de proteção da tJociedade.- Havará aerv:iço público de class~;fictl;ão

e recomendação sem caráter suprtlssivo, ressa1.vadoa os J.ncJ.taraentos

à violência, os quo contrariem a ;moral o os costu.ees aios quo de

fendam disQriminações e preconceitos de qual.quer natureza. 11

:EMENDA ADITIVA

o Artl!:. 90 passa "e vigorar com. a segmnte redação:

HArtQ. 90 - 05 :groventos da inatividade 13erão revi.§.

'toa, na aeeaa proporção e na moamq data, sempre que ee modifica

a retrono~ção dos servidores em at1.t::!.C:ade, bem coco sempre qt.e

1'or transformado ou reclaeasif~caao o cargo ou :função em que

deu a OpOBElntadorJ..s ou a reforma, 1':!.c<mdo estabelecida a pBndaàe

rOIl1UJ1sratória ent:l-e os eez-vaãoxee atavce e inativos. 11

Constituinte FRANCISCO ROSSI

r;r TUtoJ~P.lI"c~ia

r.r l."'o/""sr.. "'~io' _
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JUSTIFICATIVA

A presente emenda. tem uma finalidade espec! fica,
que é. suprimir uma falha existente no presente Projeto,'
que omititu, os Governadores e Secretários do Dis.trIto F.!
deral, Territórios e Estados e também, os Vice'-Governad~

res , O cue não é admissível

a - --..------------------------------
b - nos crimes comuns e de responsabilidade,
membros do Superior Tribunal de Justiça, dos Tr!
bunais superiores e os do Tribunal de Contas da'
uruao, os Oesembargadores dos "Tribunais de Just!
ca dos Estados, Governadores e Secretários do Di.§.
trito Federal, Territ6rios e de Estados e Vic'~

ücvesnaoeres , assim como os Chefes de K!ssões 0l
pfomet Icas de caráter permanente.

Esta emenda procura eliminar uma discriminação do
presente Projeto de Constituição, que não arrolou entre os
que podem ser julgados e processados originariamente, os Ve
readores. Prefeitos e Vices-Prefeitos e Deputados Estaduais,
que cometerem crimes fora do seu Estado e a COrte competente
para o julgamento, que é, o Superior Tribunal Federal

Suprima-se do presente Projeto de Constituição,

o artigo 336, do capítulo n, do título IX.
Art. 336 - Suprimido

nnOl.uOl""'.;l. _

JUSTIfICATIVA

JUSTIFICATIVA

Dê-se a al!nea a, do inciso I, do artigo 205, da Se
ção I.I1 d~ capitulo IV, do Título V, deste projeto de Const!.
tufção , a seguinte redação:

Art 205 ----------------------------
I ---------------..-----..-------------
a - os Membros dos Tribunais Regionais Federais, dos
Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho e os do
MinIstério Público da União, que oficiem, os veread.Q.
res, os Prefeitos e V,lces-Prefeitos e os Deputados'
Estaduais, cujos crimes sejam efetuados fora do seu'
Estado.

A imunidade e prerrogativa do Parlamentar Muni

cipal, deve ser nos moldes do Parlamentar Federal e Est;
dual, e só estaremos fazendo justiça a uma classe que é
a célula do parlamento, no caso, os Vereadores.

JUSTIFICATIVA

CONSTITUINTE - MILTOM BARBOSA

Justificação.

Esta emenda visa delinear as competências de ju
risdiçães para os crimes cometidos por membros do Poder Legis
lativo e Judiciário, visto que não temos esta situaçiio definida

no atual projeto de constituição.
No caso da eleição do Vice Governador, o que procuramos,
foi dar uma estética, mais técnica e objetiva a norma já
exãs tente sobre o assunto, no presente Projeto de Const!

tuição.

JUSTIFICATIVA

r;r---------"'''"..,,''',,',----
Acrescente-se ao Artigo 62, do Capitulo IV, ~o

Titulo IV, deste Projeto de Constituição, os incisos, VI
e VII, e' parágrafo 31:1 e modifique-se a redação ao inciso
11. do mesmo Artigo, com as seguintes redações

Art. 62 ----- _

II - Os Vereadores gozarão das mesmas imunida
des e prerrogativas dos Parlamentares federa;-;-"
e estadual, na ct rcunecr Içêo do seu Munic!pio.
VI - O Vereador Que cometer crime fora de cn.,

de exercer o seu mandato, se em outros municí
pios, no tribunal de Justiça do Estado e se fo

ta do Estado, pelo sup;emo Tribunal de JUStlç;
VII - D mandato do Vereador enquadra-se ao pa
1'ágrafo 12 da P.rtigo 59. desta Constituição
§ 31õ1- O mand~to de Prefeito é o mesmo institui
do por esta Constituição, no Artigo 60. -

r,r----'--------"""'""""""--------

Dê-se ao inciso 11, do artigo 62, do capitulo I~'
do t!tul~ IV, deste Projeto de Constituição, uma nova reda
çãc , como segue'

Art. 62 ---------------------,;;-----
n - O Vereador, terá imunidade, inviolabilidade
e prerrogativas, prevista nesta Constituição para
Senador, o Deputado Federal e Deputado Estadual

r-;;;;;;=:J
ffi/'~ãfã7J

PLENARIO

ACRESCENTE-SE ao Art2. 320, Parágrafo Úr-ico, cota a

seguinte redação:

- Parágrafo Único. 11 Os latJ.ftÍndios explorados com

cu1tu.ras intens1.vas de produtos não all.m'Bn"tares, d'Bstinarão, no roi.

n!mo, 20% da suas árees cultivadaa ao plantio do Lavouz-aa produto=

roa de alimentos báaicoa. 1I

A centralização da arrecadação de +trJ.butos federais

nas instltulç'ões financeiras ofic:il;tis feóe:rais permitirá melhor
controle e adm1nlstração dos recursos públicos, propiciando, as
sim, a otim!78!lHn do fluxo de ceâve da U'l!50.

:EMENDA A'DI'I'IVA

Transformar o § único do artigo 284, do Projeto de

Constituição da Comissão de saatematâzaçãc em § 151. e criar o § 22.

com a seguinte redação:
ti A arrecadação de tributos federais será efetuada

pelas Instituições financeiras oflcia:Ls federais."

Imensas áreas agr!cultáv6J.S, constituidas de terNts

fertili~sJ.mas, são hojo utilizadas ~ra o cultivo arrtensavc de rcc

dutos nao alimentares, mmúce del~estLna.doB à e~portação._
Cul.turaa de eucal.:Lptos e de pinos deatnnedoa à p-:o

dUÇIão de polpa de papal; cu1.turas da seri:::lgueiras õ eetanedee à pro

dução de bor.:-acha; cul1;uras de cana, destinadas à p::ooduçlío de álco

ol an{dndo; cultUras de soja, dentro outras, ocupam áraas ~obres '

onde poderiam ser plantadas lavouras de i'eiJão, de milho, de lllandis

ee, da arroz, etc.-

t e-/idente que tartamos 1m substancial euaenuc de

oferta de produtos sliment{cioB. lnelhor-.mdo as cond::s..ções de V1.6a 6.0

nOsso povo, 1 além <!e b!l~terar o custo do vida, fazendo decjanar- os

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP18627·7
l!J DEPUTADO NYDER BARBOSA

r,r----------TUfO/.UIT,',•.~i. ~

EMENDA lP18626-9. '"..,-------'} r.r-'P'M"O"B'~
[J DEPUTADO NYDER BARBOSA _ e...- __J
,.".. -,-__ P~~M.l.'O/Cow"olo/,u.c.wl"lo

PLENARIO

Dep SOTERO' CUNHA

Esta proibição de não incidir nenhum tributo ou
contribuição sobre a folha de pagamento, só prejudicará,
lnstitu!çl:les que ao l.ongo do tempo, vêm dando excelentes
contribuições para o aperfeiçoamento da Indústria e da '
mão de obra especializada, como: SENAI, SESI, SESC-SENAC.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP18636-6
l"
(!l

Não se pode admitir que 05 Vereadores, os operá
rios do Parlamento braslle!ro, p~is são os verdadeiros,fo!
madores de comunidades e assistentes das mesmas. enquanto'
que, Deputados Estaduais, Federais e Senadores, Governado
res e Prefeitos ao seren eaet tos, ficam distante da pres-'
são popular, o Vereador para scneevãver , tem que se envol
ver com os problemas da comunidade, a fim de ajudá-los '
em suas reivindicações

Por isso, não presentear com as mesmas prerroga
tivas e imunidades dos outros representantes do poder LegJ..:!,
lativo e até Executivo, estaremos cometendo uma grande in

)ust_iça socfaã ,

, ,'p L E If l. R I O .c -'-';..- -------'

ACRESCElITE-S:e ao ar-ts , 310 II!S1.S um i tem, com B se-

gu.into redação:

EMEN])A ADITIVA

TI.ro/."IT.. "'.;10, ~

I, Ir, IrI, t,V•• 6-

V IlImportaçâo a exportsção da petróleo e seus deri-

vedoe".-

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP18632-3
l" MILTO" BARBOSA

....1.,0/<."'.. 10/•••••"'»10

Pl.EN~RIO

fi:;~;":J

1:JYi~~fl7l

Dê-se a seguinte redação ao parêgrafo 21:1, do art. 421,
do Projeto de constituição:,

"Com garantia de licença-adoção, sem prejuizo da remu
neração e com garantia de estabilidade no emprego".

JUSTIFICAÇAO

"Garantia do direito ao trabalho mediante relação de

emprego estãvel e com justa remuneração, ressalvados

Dê-se a seguinte redação ao item I, do Art.13, do Projeto de

constituição:

A mãe adotante necessita de um prazo para se dedicar

ao menor adotado, o que não só estimula novas adoções, como
constitui de fundamental importância para um relacionamento que
se inicia e que se pretende seja duradouro.

r:=;;;'J
fu7~;wJ

,L.d""'/•• U"d~/•••••",..Io ,

PLENÁRIO

DEP SOTERO CUNHA

EMENDA lP18637·4
l"

JUSTIFI CACM

EMENDA • SUPRIMA-SE O ART.360 E SEU PAR.ltGRA-
FO O"NICO, SEÇ~O II 00 PROJETO DE
CONSTITUIÇM

A Previdência Privada. ê praticada há vêr-tos anos em v i r tude da re
conhecida det t ct ênc i a dos ãenef'lc t os da Previdência ürr c t a l e para
atender a essa s t euaçãc há Entidades Fechadas de pr-ev i dênc r e Pr tve
da. Eaabêm cham~das de Fund~ções. neces s ãr-i emen te , sem t tns lucrat..!.
vos. obedecendo, na apl rceçâc de suas d tspomb t l t dades f tnanceu-as;
a regras rígidas fixadas pelo Conselho Ncne têr-r c Nac t one I
Tais Entidades têm por objeto instituir planos pr-rvedcs de concessão
de Pecúlio ou de Rendas. de aene r Ic tcs Complementares ou Ass emej na
dos aos da pr-ev tdênc r e scc t el , mediante ccn tr tbu i câc das empresas ms
t t eur dcr-as e dos r-espe c t rvcs empregados, esses em menor proporção -
que àquelas.

Atualmente exr s tem no êr-as t l lBO Ent i dade s Fechadas de Pr-ev t dênc t a 
Pr tveda , mantidas por cerca de 750 empresas, mcor-por-endc um ccnt i ....
gente de cerca de 7 mt Ihões de" trabalhadores e seus dependentes Re
fej- t dc c cn t r qe nt e , pelas suas características s cc i e t s , cons t t tu t seg
mento destacado da scc r edade brasileira que lnegavelmente contnbul-=
para a formaçã."o da op tn t ãc pííb l i ce nacional.

se er a lamentãvel que um preceito ccns t t tuc t one l mv i ab t l í aes s e os a
tue t s planos de benetIc tcs oferecidos por essas Ent r dade s ã classe 
trabalhadora. Por outro lado nos ê sequer possível admt t i r que nos 
sos ccns t t eum tes legitlmamente el e i ccs pelo voto dP povo br-es t l e r 
ro , sobretudo dos trabalhadores. desejem privá-los dessa cenqu r s t a
Impõe-se pois. por absoluta {n compatn b t Lr da de , a sugre s s âo do art.
360 e seu Paragrafo 001CO. do ProJeto de cons t.r eu t çee , apresentado
I:!:ela ccmr ssâc de s rs cene er aaeâc , que f rxa 'l trn t t a de per-t i c i peçêo dos
orgãos e empresas estatals no custeio dos planos de prevldenc1a das
Entldades Fechadas e o estende. ã Pre.v\dencH. Parlame.ntar

CONSTITUINTE COSTA FERREIRA

Nosso propósito é amp1J.ar em favor da um.ão o 1ll0noPE!

tio do petróleo: peaqua.ae , lElvra, refino, transporte tlarftimo, enri-j

quet.J.men'loo, ::s..nã.us"tirJ..alização 6 ccmdccac de. minerais nucleares, Já eel

tão consagrados no texto do Projeto :Bernardo Cabral_ l
A importação e exportação do petroleo e seus der!va-I

dos hevaa ficado no eaquecâaenüo;-.

§ 211.... •••••• ••••• •

§ 11:1 ••

Acrescente-se ao artigo 59, o parágrafo ter-,
cedr-o e ao 60 as alíneas a e b, suprimindo-se o seu pará-

grafo único, todos do capítulo IrI, do título IV, deste pro-
jeto de r-ons t í turção , com a seguinte redação:

Art 59 ••

EMENDA DE PLENARID
I

•

§ 3" O Deputado Estadual que cometer crime fora
do seu Estado, será julgado pelo Superior Tribuna! de Justiça,
porém, se for cometido na sua jurisdição. pelo Tribunal de Jus
tiça do Estado

•
Art. 60... • •• • ••••• •••• • •••

a) considerar-se-á eleito o candidato a vice-go
vernador mediante a eleição do candidato com ele registrado a
governador, e

b) o julgamento de governadores e vice-governado
res será pelo Supremo Tribunal federal. -

EMENDA 1P18633-1
t: CONSTITUINTE - MILTON BARBOSA

______ •••"••,~,..u ...0/1"'.0",....

(:J EMENDA DE PLENARIO • "'..,,,""",,', 1
Dê-se a alínea b, da inciso 1. do artigo 201, da

seção lI. do capítulo IV, do título V, deste projeto de •

Consti tu1ção, uma nova redação
Art. - 201 -----~--------------------- __

JUSTIFICAÇ1i.O

o Pais precisa urgentemente estimular os investimentos

no setor produtivo para, entre outras coisas, gerar empregos'

que atendam às necessidades dos brasileiros. O referido item '

prevê garantia do direito ao trabalho, mas não fala da remun!:.

ração, que ao nosso ver, é importante que seja tratada nesse

tópico.
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Acrescente-se o seguinte item XI, ao Art.86. do Projeto de
Constituiçtfo:

PLEN~RIO

CONSTITUINTE SOTERO CUNHA

De outro lado, o conceito de produto "industrializado" é ext.rema
mente amplo, tem sido fonte de abusos, e, também. de interminá _
veis demandas judiciais.

Assim, a ressalva dos semi-elaborados do texto constitucional e
remessa do assunto para lei complementar. possibilita que a iMuni
da de a tais categorias seja feita com cautela e discriminação, d;
forma a evitar-se o bene rfcfo a produtos de quase nenhuma ou bal

xissima elaboração, com consequente prejuízo para os Estados ex _
portadores.

JUSTIFICAÇAO

Entendemos que a redação que propomos com a presente
emenda é mais dí.uet.a , atendendo melhor a idéia de se beneficiar
o servidor. com adiaionals por tempo de serviço

VIII - "é assegurado ao servidor público adicional por

tempo de serviço, a cada ano de efetivo exeec ícm , devendo o cálcul
ser feito aoenas sobre o vencimento"

r=;~~oo~

l5U'~8Lã7J
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EMENDA lP18638·2
['l

41
~~~~"J

E0'~071

r,íô'B'-:J
r-rp;~~P7J

p?:~~"':=-J

fG3;"~7L!3

...llÚaJCIlCe."ulo/.....e...oloI ,

JUSUFICATIVA

EMENOA SUPRESSIVA

EMENDA HOOIFICAilVA

.~I...."c... ,..lo/.vl....",I.

PLENARIO

PlENaRIO

Consti tuinte OOMINGOS JUVENIL

Constl tulnte DOMINGOS JUVENIL

Suprima-se o a.rt. 360 e- seu parágrafo único.

Art. 360 e- seu parágrafo único

Constituinte DOMINGOS JUVEUIL

PL!::N!\RIO

JUSrrnCATIVA

Instituições de indiscutíveis atendimentos sociais que inte
gnlizam benefícios securitários eãc atingidas eliminando-as do

prop6sito que beneficiam massas desprotegidas.
A. previdência 'Complementar privada beneficia, hoje, mais de

seis milhões de trabalhadores e dependentes associados.
Aceitar o ar t , 336 é acabar com ela, inclusive com o SESI •

SESC, SENAI E SENAC, que são mat í tuí.çães de comprovada ef'Lci ên

ela e beneficiam efetivamente milhares de brasileiros.

Art. ~~6

Suprima-se o artigo 336.

VJsa a presente emenda evf t ar que sejam suscitadas dúvidas

COI! relação à legalidade das aposentadorias adquiridas em de ccr-,
rêncre de mandatos eletivos ou com relação à utili;!:ação do t.em-,

po de mandato para efeito de aposentadoria.

EMENDA SUPRESSIVA

m--- .L1 ..aol....' ..lo/.UIU....ie ,

Art. B8. § la

Trata-se de uma proibIçDO que, a raciocInar_se pelo dados
de boje, aõ irá prejudicar instituições hoje sólidas e eficien
tes e, por via de ccnseqüêncfa, preju'dlcar centenas.de mllh.s!,

res de peesces ,

JUSTIFICACAO

O cItado artigo dispõe sobre norma sem precedente na história cons
titucional. Além de tratar-se de matéria que pode ser perfeitanente
veiculada por legislação infraconsti tucional ou ordinária, não
existe qualquer raaãc para a entrega trimestral dos recursos, quan
do o fluxo de despesas dos sceeres do Estado e mensal, como mensal
é O ritmo de entrada dos recursos públicos nas três es feras de üc 

vemc ,

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIVA

PLENARIO

EMENDA lP18649·8
l:J Constituinte DOIHNGOS JUVENIL

Suprima-se do texto do Projeto de Constit4-ição o § 19 do Art. as

~

Emenda supresatve do artigo 295.

rrr- t~..o/~vn""=.~:;:~ _...,

EMENDA lP18646·3
[!!

'EMENDA lP18647·1
fl

r,r----- IUTo/......"..:ll(lo -=!

!EMENDA lP18648·0
E

EMENDA lP18650·1 '"". ----,
tI Consti tuinte DOMINGOS JUVENIL

rr'~~~CJ
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.LldlllO/.OU......, ........,..lo ,

f' ENtiBIO

.U........,....'u;.~/IUI ....'.,l:o

PlEN!\RIO

Consti tuinte DOMINGOS JUVENIL

Plenárip

OEP.SOTERD CUNHA

z) - O Governo disporá sobre a criação de penitenciárias
agrícolas.

JUSTIFICAÇAD

A l:etirada do item V, evita a possibilidade de ressurgir a figura
da Isensêc de imposto estadual mediante lei complementar, contra
riando :lisposto no item UI, do artigo 266, do projeto de Const!
tuãçãc ,

Não podemos mais admitil: Que unidades carcerárias- con
tinuem sccerzceecos , dando-se ao or;so um tratamento desumano e
que era nada contribui para uma l:eintegração do indivíduo à sacie
dade. Pelo contrário, até muitas vezes. por um crime in$lgnlfl_
cante, o presidiário acaba se tornando um criminoso de alta pe
riçulosidade I dado ao grau de marginalizaçã"o que domina os cre
sreres brasileiros.

As constantes e repetidas rebeliÕes nos principais pre
sidios do Pais refletem o rreceaec da oolítica peni tenciár ia
brasileira.

Em termos de preparação de marginais. não existe escola
mais eficiente qüe as cróprias unidades carcerárias atuais.

As soluçi5es, em nosso entender, estão ae alcance das au
toddades competentes. na medida em que o País- dispõs: de grandes
âreae inabihdas, com terrenos férteis, próprio para o desen _
volll1l1lentoda agricultura. E exatamente nessas áreas que podellt
ser ím:Hantadas as chamada.s prisões agrícolas.

Essa é apenas uma das formas de se evitar que criminos6
presas por pequenos delitos e penas mínimas a cumprir, acabem se mis
turando àqueles que nfto deveriam jamais estar em contato com a soei
dade ,

l! incànt~tável a tese de que o tl:abalho engrandece o
homem. Esse tipo de prisão não só permitiria que o oresidiário pu
desse ganhar algum dinheiro, o que lhe daria condi ees de voltar à
sociedade COIll- certa condição financeira. mas tclmbém o transformaria
num trabalhador qualificado para a produção rural. Isso sem contar
que. nessas condições. 00 presidiário Podia ajudar seus familiares
a sunerar as di ficuldades do dIa-a-dia em liberdade

Se o sistema penitenciário brasileiro continuar se man
tendo de forma como está. dentro de pouca temoo a situação se tOr_
nará insustentável, fugindo cada vez mais do controle das autorida
des do País

Nilo adianta tratar questão de talllanha importância com
batendo suas ccnsecuêncãas , como vem ocorrendo nos últimos dias.Mi
lhares de presos têm sido mortos nos últimos anos, na tentativa de
fuga. em manifestações por melhores condições carcerãr í.as ou mesmo
para manter lideranças nos presidias.

E u- que diremos sobre o tráfico de entcmencentes , a en
trada de armas; a .oromlscuidade sexual, as doenças e tudo Quanto há
de odioso e mal são coisas corriqueiras nas. prisões do 8rasil.

E esse estado de calamIdade que crecrsa ser mudado UI' 

gentementeo Nós,Constituintes,. ternos a resncnsabf Hdaoe , que nos foi I
fonferidapela voto DODular de construir um Brasil melhor, mais digno 1

JUSTIFICAT'lVA

EMENDA
~da Modificativa da letra "a" do item rr , do § 11, do Art 272,

que passa a ter a seguinte redaçaõ s

Art 272 ••• o·••••••••••••
§ 11 •••••••••••• : •• o ••••

Item II •.. o••••••••••••
"a" _ sobre cperaçoês que destinem ao exterior produtos industria

lizados, exclusive os semi-elaborados definidos em Lei Complenen 

tarj

~

Emenda SupressIva do item V, do parágrafo 12, do arUgo 272.

Acrescente-se ao XV, do Art.12. a letra »av , do Projeto de ccns-,
tituição. com a seguintel:edação:

r.r- IIKtO/~vSl"'C-lçI0

'EMENDA lP18643·9
I"
l-!J

EMENDA lP18644·7
[!!

iEMENDA lP18645·5 ....._~__~_----,
I:J Consti tuinte DOMINGOS JUVENIL

rr';~~~

FW~~AJJ

PlEN~RIO

Dep SOTERO CUNHA

Oep SOTERO CUNHA

PLENARIO

lP18641·2

CONSTITUINTE SOTERQ CUNHA

JUSTIFICAÇAO

O servldõr quando ocupa cargos' de confiança, ccn remu
neraçi10 específicas, adquire UII1 padr1i!io de vida rnaIs elevado, em
tunç!o I até mesmo. das suas novas at-ribulr;ões. Não é justo que.

Quando seus serVIços nãp são eafs necessários para detél'mlnado

cargo ou função, ele aesse , de uM momento para outro, a não mais
dispor I sequer. de uraa pequena parcela da remuneração ganha por
u. trabalho especiãI1zado. Os dez por cento que propomos não é
"1to mas. ecremteeos , ser um reconhecimento

JUS T'I F I C A ç '" O

n O plano de Cargos e Salários será único para todas

as atividades públicas".

Acrecente-se o segu.lnte Hem IV. ao art. 86 do Projeto
de Constituição. remunerando os subseqú'entes.

Nosso objetivo é garantir o:principio da isonomia sal!
rlal para aqueles que desempenham as mesmas-funções nos diversos'
6rgãos públicos. o que nãc podemos admitir são as disparidades e
xistentes atualmente, tanto de condições de trabalho, como de de.§.
nIveIs salariaIs que nada contribuem para o desenvolvimento do

Pais e pleno aproveitamento da capacidade instalada do governo

,JUSTIFICATIVA

A presente emen.da tem por objetivo acabar de uma vez

por todas com a confusão que se estabeleceu com as nomenclaturas I
atribuídas à~ pessoas que servem o governo. Independentemente doI
servidor ser celestista ou estatutário, da administração direta
ou indireta, a partir da promulgação desta Carta passará a ser
considerado funcionário público.

• A parcela conrrespondente a dez por cento da maior
remuneração percebida, a cada anc , pelo exercíc-io de
cargo ou- função de ccnrfençe , será incorporada aos ven
cimentos do' servidor publico.". -

"Oefine-se como funcionário Público todos os servidore
da administraçfto públIca direta e indireta.....

Nosso objetivo é garantir o princIpio da isonomla
salarial para aqueles que desempenham as mesmas rvnções nos
diversos 6rgãos públicos.. O que não podemos admitir são as

disDar!dades existentes atualmente, tanto de condições de tra
balho. como' de desníveis salariais que nada contribuem para o
deenvolvimento do PaIs e o pleno aproveitamento da capacidade
Instalada do governo.

êcrecerrte-se o' seguinte item XI, ao art. 86, d.o Proj.=
to de Constituiçãoj

Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao Art.BS. do Projeto
de Constituição:

XI - nO plano de Cargos e Salários será único

para todas a~~tiVidades públicas".

JU5TIF'ItAÇAO

m- tUIOI.".",.....10

r.r----------1u1lll..n'r...;t.

EMENDA lP18639·1
I:
l-!J

EMENDA lP18642·1 J l'Iõc"" "'---'
I'll...'_.::CO::N::S.:.:Tl:.:T.::UI::.N::.TE:...:S.::OT'-'E:::R.::O..:Cc:.UN..:Hc:.A'-----------~- C!: _J

'u·""',··,.."'.."·,..,·-------.I R":::-":;~?
[J PLENARlb ~- e' J

rooA

tC'TolJv.",~.~10

üêxse ao seguinte redação ao item VIII. Art. 80S, do Prcrjeto da

Constituiç~o:

JUSTIF.ICAçnO

A imunidade na exportação dos produtos industrializados atende à
preccupeção básica de se estimular as operações com produtos que
contenham maior agregação de valores, com vistas a obter maior v,E,

lume de divisas.

Artigo 112, recrsc I.

Dê-se ao inciso I, do artigo 112, a seguinte redação:

"Art. 112 - • •••••••••••• • ••••• •• •••• •• • •••
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DARCY DEITOS

DARCY DEITOS

DARCY OElTOS

PLENARIO

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMl!NDADO: Art. 257

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS _ Art. 264 § único

Art. 270 § llõ!

MArt. 257 _ •••••.•••• ~ •••••••••••••••••••

Acrescente-se, ao Art. 257 (Do Sistema Tributário N,!
cional) o seguinte preceito:

_ a lei obrigará o reconhecimento, para fins de de
dução tributária às pessoas físicas e jurídicas, de todo e qual

quer documento idôneo de despesa, desde que não supérflua li

.JUSTlfICACAO

Enquanto a voreqí cace fiscal no Brasil é cada dia

maIs assustadora, deparamos com clamorosa distorção no que se
refere aos direitos do contribuinte no caso específico do impo!
to sobre a renda. P, Receita Federal aplica normas impeditivas
a que o contribuinte ofereça um Quadro real dos seus ganhos :li
qui dos ao limitar e,xageradamente os itens passíveis de dedução
de sua renda bruta. Além de estimular artifícios a legislação

não enseja que se tenha um quadro autêntico da renda individual

ou das pessoas jur1dlcas. Estas, contudo, dispõem de recursos
alaioies a se eximir da violêncIa fiscal, part.f.cu'1àrmente as mu!.
tlnacionais que engendram mU formas de gerar prejuIzo.

S) - A estatização não acarreta ônus a Fazenda Pública,

nã,o só porque se trata de atividade exercida sob o regime de
concessão do Estado e' Que, portanto. não gera direitos uerma
nentes, como também porque não há direitos adquiridos contra

o Estado e que possam limitar sua soberania em instituir-se.

A Constituição de 1934 Incorporou o subsolo ao patrimônio da

união e jamais houve quem pretendesse impugnar esse direi to

de reeê-fc e invocar "direitos adquiridos" às jazidas nela e
xistentes.

6) - MaIs ainda: todos estamos assistindo o drama das

pequenas e médias empresas, vítimas da agiotagem do sistema

bancário estimulado pelo Ministério da fazenda, em n!veis ja

maIs atingidos. Os que percebem menos de cinco salários, a

grande maioria dos trabalhadores, obrigados a comprar bens de

consumo a prazo, pagam o valor efetivo ao fabricante e mais o

dobro e até mais nos bancos em troca de nada.

7) _ Certos de que a Assembléia Nacional Constituinte

tornará esta providência de salvação da pequena e média indu!

tria e do socorro aos assalariadOS, vItimas da usura, provi
dência que deixará esta Constituinte ao nível dos brasileIros

que instituíram a siderurgia, o monopólio estatal do petróleo

e todas as bases para a grande Nação que pretendemos construir,
como fizeram os japoneses em seu territórIo em circunstâncias
extremamente adversas.

JUSTIFLCACAO

Art. 270 •••..•••••••.••••••.••••...•••••.••••
§ llõ! - ~ facultado ao Executi ....o, obser....!.

das as condições e limites estabelecidos em lei, alterar as ali
quotas dos impostos eouaereccs nos ítens I, II e V deste arti
go."

A redação do Projeto não distingue os periodicos
quanto a sua destinação, permitindo o ~enefíclo a periódicos
prejudiciais à cultura e a educação, e a presente emenda visa
corrigir essa distorção.

A presente emenda visa não permitir que o Imposto
sobre Produtos Industrializado:; seja alterado no mesmo exerci
cio financeiro conforme prevê a letra C do Hem UI do Art.
2&4, e por ser matéria correlata deve ser modi ficado o § 111 cb

Art. 270 para que o consumidor brasileiro não seja penalizado
com o imposto que é indireto.

JUSTIFICACAO

EMENDA MODIF"ICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 265, item II, letra d

Art. 265- ••••••••••••• ~ •••••••••••••••
1 - .' ••••••••••••••••••••••••••

11 _ ., • •••• •••••• ••••••• • •••••••••••••••

a)

b)

c)

d) _ livros, jornais, periódicos de ccnteõcc
cultural ou educacional. e o papel destinado a sua impressão.

Art. 264 ••••••• , •••••••••••..••
§ éní.cc - O prazo estabe.1ecido na alInea C

do Item lU não é obrigatórIo para os impostos de que tratam os
!tens 1, II e V do Art. 270 e o Art. 271.

PLENJtRIO

r.r- fUTO/'usilflC.ÇlO

r.r PLIUOllJ'.OMllo10/IU.OOMI •• lo -,

EJI'IENDA 1P18655·2
['J-

EMENDA lP18657·91
[!J

EJI'IENDA lP18656·1
I"

PLENJtRIO

DARCY OEITDS

JUSTIFICAClI.O

Art. - "Os bancos de depósitos e de

mais empresas financeiras e de seguros, controladas por ceo í

tal privado nacional, permanecerão em funcionamento, com aeu
quadro atual de empregados e diretores executivos e terão o
prazo improrrogável de um ano para a transferência do capi
tal estrangeiro nelas existente a brasileiros.

Parágrafo Ilnico - Os bancos de capital prI.... aoc , cole

tores de depósitos, cujos estabelecimentos passam aos bancos

da União, dos Estados e dos Municípios, onde estiveram as res

pectivas sedes sociais, terão anuladas, sem ônus, as atuais ca.!:
tas patentes Os imóveis e suas instalações, incorporados ao

patrimônio dos bancos estatais, serão indenizados, pelo seu ju~

to valor, com pagamento na forma estabelecida em lei especial."

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO. Art. 328

Art. 328 - A lei do Sistema Financeiro
disporá sobre o exercício de atividade de Banco de depósitos,
o trual é privativo de pessoas Jurldlcas de direito publica,e
taTbém sobre: .

I - A organização, o funcionamento
as atribuIções do Banco Central do Brasil.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de retirar a competência. que se QUer atribuir ao munic1pio
de instituir imposto sobre vendas a varejo de eerceoeeras.

Ora, a sociedade nacional está enfrentandcf.'na seria crise, em todos
seus setores, e precisa desenvolver sua capacidade de trabalho, sem o que s.!

ré itrlIossivel se alcancar os cbjetã.os desejados. Nesse contexto/surge o· pa

pel fn1:Iortante da indústria e do comércio,como forças propulsoras dessa cap~
cidade prudutIva e de absorção de mão de obra, QUe precisam, ser devIdamente
consideradas pelo poder público

SUjeitar, portanto, a laboriosa classe empresarial com nova carga tribu

tária, sob o pretexto de fortalecimento das finanças Estaduais e Municipais,i

irrpedir o progresso e o desenvolvimento da iniciativa privada, tão necessária
ao país,

Não é possivel acW.tlr que o crescimento imprescindivel à nação brasllei

ra venha a ser prejudicado por medidas de pressão tributária, como a proposta
no citado parágrafo.

Estamos diante da criação de li" novo tributo, de eotcetê-cta nunicipal,
sobre as vendas a varejo, ., qual será cobrado juntamente com o 100155, de

competência dos Estados. liaverá', assim, UIlB bi-tribitação que deve, consequen
temente, ser eliminada. ' ~

. II - Requisitos para a designação, de
membros da diretorIa do Banca Central do Brasil, bem como seus
impedimentos após o exercício do cargn.

III - Er-Laçân de Fundo, mantido com re
cursos das instituições financeiras, com o objetivo de prote
ger a economia popular e garantir depositas e aplicações até
determinado valor.

Acrescente-se ao título disposições tran
sitórias o seguinte artigo' -

1 - A economia popular de um País pobre como o Brasil
tem sofrido lesões substanciais, inclusive pelo encarecimento

dos produtos, aos quais são adicionados juros exorbitantes. di

ficultando a competição no mercado externo.

.2 - f.lão há mais c~mo manter em funcionamento bancos

'Que não se submetem às leis de usura e cobram juros altamente
aesãvos à economia nacional e em que se mani festam improfí cuas

:todas as tentativas de restringir os juros a limites de 6% ao

.;ano -es tebejecmcs no Código Civil ou ao dobro da taxa legal,

.qeenuc indenizatórios de serviços e de contratos descumpridos.
Seu imenso porl'i!r po1S.tico decorrente do cartel que estabelece

:rem exige a supressão que, aliás, -se encontra autorizada na pri

:pria Constituição em vigor em seu art. l6J~

-São facul tados a intervenção no domínio econômico e
o -tlIonopõlio de determinada indústria ou atividade. mediante leI
federal, quando indispensável por motivo de segurança nacional."

3)- A usura chegou a tais níveis que os produtos industri

ais, para setem adquiridos pelo públlco, a prazo de um ano, fi

cam adicionados de outro tanto e até mais vezes ao seu valor r~

a!. Essa situação não apenas torna inacessíveis à população Que
percebe em sua grande maioria. menos de três salários mínImos,

como também torna excessivamente caros os manufaturados e elim!

na a competitivirlade no comércio exterior.
A competitividade só é adquirida pela redução artificial

do 'Valor da moeda nacional corrente, o que implica no encarec.r

menta das importações e imposições de um nfve I de vida ainda

Mais baixo a. todo o povo.
4)- A presente proposição di fere da estatização realizada

na França e em Portugal, onde a admInistração permaneceu conce,!!.

trada e restrita aos polÍticos vinculados ao partido, sem qua -
dros exceetentee no setor financeiro. Nessa proposição i.nexiste

esses erros.
AquI, foram tomadas precauções para apenas mudar os pro

prietários, sem tocar na rede bancárIa Que prosseguirá sem sol!!,

ção de continuidade e com todos os seus técnicos. Houve apenas
a inversão de fJ.losofia que, em vez. de servir para enr.tquecer ,

sem limites, meia dúzia de famílias, será transformar o Estado

numa ent Idade preocupada em maior justiça social. A mesma inte!!.

ção que ti veram o General Mark Clark ~ o Pentágono, quando ocu
param o Japão, dissolveram os conglomerados das qua,tro famílias

DO TIPO MIT5U. SU~ITOMD e MITSUBISHI, cada uma com pelo menos
trl!zentas companhias sob seu controle. como descreve "AKIO MO

RlTA, da SO~Y, em sua autobiografia IIMADE IN JAPAN."

Trata-se, pois, de sugesUo do mais alto cunho cauí ta 

lista e democrático e para revit~lizar a economia nacional gr.!,
velllente enferllla.

EJI'IENDA lP18654·4
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El-a.DA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIVA

EME/'{)A SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ART. 273

Trata-se de suprimir a "proibiçção das atividades de intermediação remu
nerada da mão-da-obra permanente, temporaria ou sazonal, ainda que mediant;
rccaçacv, por se caracterizar, o referido texto, num retrocesso sccío-eccnõ
eucc, por milhões de emçJI:egos tempoI:ários, que inteI:essam, de peste, a jOlle~
estudantes, aposentados,donas de casa, e cidadães eventualmente desenpregados

Para a eccnõnía, principalmente dos grandes centros, será lJIIa dificuldade

(l mais, uma vez que o trabalho temporário possibilita a agilização de recursos
bmarca em tarefas de curto peri6do.

A prestação de serviços de empresas especializadas Que recrutam, seiecío,

nam, treinam e contratem pessoal para exercer tarefas eventuais, e de duração
l1lt!tada em outras empresas, é prática consagrada em muitos países desenvolvi
~. -

A contratação de temporários s6 é possivel, por outro lado, porque atinge
e beneficia umsignificativo contingente de pessoas que, por motivos diversos,
não quer assumir umemprego fixo ou encontr~di flculdade de colocação em termos
efetivos no mercado de trabalho

CL.J1'pre-nos reseettee, que a presente exposiçl':Jo. se baseia em tópicos do I
excelente trabalho elaborado pela Associação Profissional das Empresas de

prestação de Serviços Temporários do Estado de São Paulo ( ASSERTEM)

DISPOSITIVO EMENDADO. ART. 349

PLEM~RIO

JUSTIFICATIVA

SUprima-se do Art 13, do Projeto de Constituição, o inciso XXV, pelas
razões que se passam a expor.

DISPOSITIVO EMENDADO ART. 13

Sup,rima-se, do art. 273, do Projeto de constituição, o inciso IH, pelos
raz~s a seguir expostas

Visa, a presente emenda, suprimir a redação dos referidos parágrafos, por

serem prejudiciais à livre iniciativa privada, no setor saúde, uma vez: que
considera, a prestação desses serviços apenas sob a forma complementar, na
assistência da população e, mesmo assim, sujeita às ccodíções estecejectces em

contrato de direito público (§ 2lõ!) e por dar, ao poder publico, o direito de

intervir nesses serviços de saúde, UIlB vez necessários ao alcance dos objeti

vos da politica nacional do setor, e, até mesmo, desapropria-los (§ )lõ!). -

Achamos que, ccrcierentec, deve ser, na verdade, a atuação do Estado,r:omo
sercre tem sido.

Somente através de LIll sistema de saúde composto por todas as forças exis

tentes no país (Governo e iniciativa privada) I convergindo para un mesmo obje

tivo, de bem servir ao povo brasileiro, embora diversificado, é que teremc;;
exito.

Colocar o serviço de saúde, operado pela iniciativa privada, sob a condI

ção de serviços concedidos mediante contrato I e ensejar um tratamento Inaceí
tavel, agravando-se esse aspecto ante a possibilidade de illtervenção e des;
propriação dos nes'ros, que passariam a vIver sob o arbtrio do poder publico -

Ao invés de li" sistema único de saúde deve o Estado manter as suas prer
rogativas de normatizador, planificador e fiscalizador delegando a execução à
iniciativa particular, respeitando o cerccratãcc direito de livre escolha do
serviço de saúde que ao usuario convier:.

Suprimam-se, do Art 349, do Projeto de Constituição, os parágrafos 22 e
3lõ! e renumerem-se os demais

a.ENOA SUPRESSIVA

JUSTIFICAC,o:O

o texto ora modificado objetiva melhorar a redação e ampliar

a concessão com relação a não perda do mandato do Deputado ou Sena

dor quando de sua investidura em outras funções públicas e privadas,
desde que devidamente autorizados pela sua respectiva casa legisla

tiva. E um sistema l1beral adotado pela maioria dos países- demacr!

ticos do mundo.

x - Investido na função de Primeiro Ministro, Minl~

cro de Estado, Chefe de Missão Diplomática permanente, Governador d

ler:rltlÍl:io, Secretário de Estado, da oistrito Federal , de Territó
rios, Prefeitos, Presidente de Empresa Pública, Empresa de eccncma
Mista e Entidades Públicas de Direito Privado, sem fins lucrativos

r.r---------_rtlT..N~lTlf'.~io __,
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-Art. 376 -

-Art. 372 ••••••••••••••

•

Acrescente-se ao § H! do art. 447 do Projeto a seguinte e>,pre§.

são~

PlENÁRIO

JUSTIFICAÇltO

Emendaadihva ao § 112 do art M7 do Prolato de ConstitutçJo

Constituinte ~lALLnfcIO COAA~A

"Art. 200 - O Supremo Tribunal Federal coepãe-se de onze MJ.ni§.
tros, escolhidos dentre breerteircs, com r-are de tmnta e ci,Q
co e menos de sessenta e crncc anos da idade, de notável saber
jurídico e reputação ilibada "

PlENÁRIO

Constituinte I.fAURiCIQ CO~A

lP18665-0

Tenda e.'Il vista que a ccrcetêrcre para processar e julgar slJ!:l~

tancial quantidade de reí.tcs judlciais deaxará a ser do Supremo Tril)unal

federal. eis que passará para o Supenor Tribunal de Justiça, entende"lOs

que o número de ame Ministros será bastante para a co-pcsíçêo da mais
Alta Corte do Pafs,

É a .1ushhcatlva para a erenda que esperamos seja acolhida.

a) Quinze togados e vitalIclos, nceeedcs pelo Preside!!.

te da República, sendo nove dentre Juízes da carre.!

ra da magistratura do trabalho J três dentre advog!.

dos, com pelo menos dez anos de e)'periência profi~

sional, e três dentre membros do tUnistério Público

do Trabalho; e

Dois são os objettvos da erende, 1!2) a1lpliar a quantidade de

Hinistros que ccroorãc o Tribunal Superior do Trabalho; 22)ex:;>licitar que
os membrosdo Ministério Público SdO os da Justiça do TrabalhO. O Primel

ro dos objetivos decorre da próprIa ampliação da ccsnetêncta do TST paro.

prpcessar e julgar, segundo o Projeto, por raso que se lhe há de prop!

crer condições para atender, com a celeridade desejada, o fluxo de proce~

sos judiCJ.ais da sua alçada. Funda-se, o segundo cbjetãvc, na síste-áttca
do PrOJeto que procura ccepor cada Irtbunal commeeorcs do f.f1nlstCtio PQ.
bllco da sua afinidade.

O art '227 do Projeto, por exercto, soare a corposiçdO do SL'P~

dor tribunal Ml.litar, consigna que dois de seus Ministros serão escolhJ.
dos "dentre auditores e seecros do ~l1mstériQ Público ~ Justiça MilJ:.
tar'' (grifamos)

Outros artigos tarr.bém estabelecem restrições, mencionando o ~
ruatérâo Público Federal, - o que só contempla os ee-oros da ProcuradE.

ria Geral da Republ1ca -, quanto à coeocsrçãc do Superior Tribunal de
Justiça (art. 204, § 112, E.) e Tribunais aeqionaís Federais (art. 207, I)

AssiM, não teraen os ll'eml:lro5 do Ministério Públlco do Trabalho

acesso àquelas Cortes de Justiça, para sua corccerçêc, ao passo que todos

os ee-oros de todas as remrtcações do Mlnistério Público. até estadual,

teria" acesso as 151

~ a er-eroa que esperamos seja accthtoa

§ 1" _ O Tribunal SUperior do Trabalho ccepcr-se-é de vmte e

cinco Hlnistros l nomeados pelo Presidente da Repúbllca, apbs
aprovação pelo Senado da República l sendo'

JUSTIFlCAÇ1!.O

Dê-se ao art. 200 do Projeto de rcnstãtuiçãc, a seguinte red~

çãc-

Emendamodificativa ao art. 200 do Projeto de Constituicil'l.

b) dez classistas e temporários, em representação par!
tárla dos er:Dregados e empregadores, nomeados pelo

Presidente da República."

r;r----------n...al.u""u'õA~
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DARCY DErrOS

PLtNÃRIO

EMENDA ADITIVA

Igual nümer~ cceeeeccoee às baixas no r t e-ueeeIcanaa
conflito do Vietnã.

A lei penal precisa ser mais severa, dando ccno taçãc tl

pificante a essa descontrolada v.íoj êncfa Que nos coloca em pri _

meiro lugar em todo o mundo na questão das vitlll'i;ls no trânsito
doido.

Por outro lado, buscamos atribuir maior abrangência ao
preceito para nele também prever os atos de omissão ou desldia
dos poderes públicos que, não zelando convenientemente pela se
gurança nos servjçcs Que presta, causa frequentes danos à inte _
gridade fisica dos cidadãos.

- todos são obrIgados a respe!l:ar e proteger a in
tegrldade f!slca das pessoas, resncncencc., civll e penalmente, p;
los prejulzos .fIsicos e materiais decorrentes de omissão e -
gligêncla" •

JUSTIF"ICACRO

JUSTIFIC.o.ÇRO

A sociedade brasileira é urna das que ainda não assg
miu consciência plena dos direitos individuais. Na maioria dos
nafses do mundo os responsáveis por danos mat e r aa Ls ou lesões
f!sic8s,prOduzidas por negligência, omissão ou desIdia, são !.!!
variavelmente punidos com a obrigação de indenizar suas vítimas.

Respondem, ainda, per cominações penais. conforme a gravidade
ou a intencionalidade dos seus atos.

Face a essa ceseecceeãc , crescem de forma a.l a rman-,
te os índices de pessoas !itropeladas nas vias públicas por mot!!,
ris tas irresponsáveis croteçrccs pela imp·unidade. Estatísticas
revelam que no Brasil morrem na tragédia do trânsito cerca de 30
mll pessoas por ano, número IuêntIcc ao das vitimas br a s l IeLr as

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 12 do Projeto de Constituição

Acrescente-se, ao Art. 12, este prece! to ~

"Art. 12 - •••••••••••••••..•••••••••••••••.•••

A presente emenda v.tsa adaptar ao contido na alteração
que epresenter , modificando o Art. 277.

CA E MENTAL
I - A VIM, A EXISTENCIA DIGNA E A lNTEGtiIDJlDE FISl

. '-"Acrescente-se ao a't em IX, do art 12 do Pro- <,

jeec de Const~tuição a. alínea !:. com a seguinte cedecâc-

s ,.
I _ .

11 _ •••••••••••••••••••••••••••••••..•••••
a) _ a partir da prolllulgação desta Constl

tulçiJo, aplicar-se-ão, respectivamente. os percentuais de dezo!
to por cento e de vInte e cfncc por cento, calculados sobre o
produto da arrecadação dos impostos referidos nos Itens III e
IV do Art. 270, mantidos os atuais critérios de rateio até a e!!,
tratfa em vigor p'a lei complementar a que se refere o art. 280.

itelll rr.
c) _ o percentual relativo ao Fundo de Par

ticipação dos xuorcrcrcs ,« partir de 1989, inclusive, será ele

vado a razão de um ponto percentual por exercfc rc r ínance i rc até
Que seja atingido o percentual estabelecido na alInea b do Art.

277.

:EMENDA lP18663·3
~ Consbtuinte ZIZA VALADARES
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DARCY DEITOS
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DARCY DEITas

EMENDA MODIFICATIvA
DISPOSITIVO EMENDADO Art. 277

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 376

nlo1""'/cO~I'll./l....e.~I.' ... __,

PLENaRIO

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 312

TUTll/..,ITI'.e.o.;{O --,

_ ensino profissional e vocacional
_ IncentIvo ao moralIsmo e cIvismo. ti

JUSTIFICAçRQ

UIlI cOMpleta e sadia formação educacional tem de pr~

ver tptidaes profissionais e as que despertem e encaminhem voc.!!.
çl5es , dertciência que se nota em nosso ensino. Também se impõe
O funcionamento de disciplinas de moral e civismo.

Enquanto Isso o cid.U!o cO.U/lI. o trabalhador, concorre
co. parcela .Jgnlr1caUvD de seus ganhos em ravor do erário, sem
poder deduzir .despesas reais que etetua o que torna sua cecâara
çlo be. uJstante daquele qu~ vcrdBdeirBlllente chegou a auferir de.!!.
tro de u. exercício financeira.

~cre$ce acentuar que acolhendo todo e Qualquer documen
to ldeneo de despesa. o erário público disporá de valIoso melo de
rIscalJzaçlo, aufer.Lndo, em ccnseqcêncãa , maior volume arr,ecada 
dor o que neutrellzará as perdes sofridas no recolhimento do 1m 
posto de renda, pois ninguém efetuará pagamento algum sem exigir

a respec.t1v.. nota riscaI.

E;: de fundamental importância a prática de pol!t.!.

C.' que flxem o homem ao campo, evitando as traumatlzantes cO!!

sequ!nclas 0'0 êxodo em direção aos grandes centros urbanos. a
p.r de ",adIdas que ofereçam as novas gerações valiosos conheci
_ ratos em'torno dos misteres l1gados à agropecuária Aulas te&

r.1cIs e práticas sobre plantio das princIpaIs culturas e mane

jo de rJlçêies. trato de animais. mesmo de maneira rudimentar f,!
eUltará 80S eenores residentes nas zonas rurais o i!,'ldlspensá
vel a U1I1 habilitação ao trabalho no campo.

§ - A rede piiblica escolar de primeiro grau
fIlanterá. nBS áreas rurais. ens tnc obrigatório de mão-ue-cbre

rural. -

JUSTIFICACRO

Acrescenta-se, ao Art. J72

lcrescente_se parágrafo ao Art. 376 do Projeto de

Constituiçlo:

EMENDA lPl8658-7
t'

EMENDA lPl8659·5
['J

fi EN4RTO

,Ud...'I:ll,.'..~/&U.~O"'UIo _,

Dê-se ao Art. 277, 'S seguinte redação:
-Art. 277 - A União entregará.

"At't. lZ ••••••••••••

IX' •••••••••••••••
"Art 447 - •••••••• ' ••••••••••••••••

.:JUSTIFICAçno

U"'OJ.~l1lf...,:..çxO __,

f=l-'.;.~~=:J

~~~

JUSTIFICATIVA

§ lQ - ••• , respei,tada a sua orde'll de antJ.guidade "

O objetivo da emenda é esclarecer a ordem de anhguidade dos
Ministros do Trfl)uoal Superior de Justiça. tendo em conta o aproveitarre!!

to dos atuais Ml.n1stros do Tri!)unal Federal de Recursos

Art. 138. lI, E.' no caso de Mercc~mcnto dlsporii a l~\. s.2

brc a adoção da crJ.tânos ob)etJ.vos para a sua aferIção. dentro.~s
qUU1S a pontuahdade na prestação Jun.sd:Lc~onal, podendo levar c\
conta a frequêncla e a aprovnção em cursos de aperfcl.coamento na

Escola da J.Jag1.strnturn de cnda Estado.

JUSTIFICATIVA

Dâ-sc 3. alínea C do inciso II do art. 18S do Pro}c,to de
ConstJ.tuJ.ção a scgu~ntc red ...çiio:

Fica rc.st3urada a redaçiio do Anteprojeto aprotrado I'el.l S.t!1
coml.Ssão do Podor Judlcúirio e J.hm.stério Público, que prcvê n rccl
clngctll cultural e {)'l"DÍlssJ.onal do MngJ.strauo como requlsito que pode
ser l~vndo em cons~dcração para o a.fcrlmcnto de seu nlC~recJ.nerto pnr~

a pro.-oção.

'EMENDA lP18667-6 "". __,
t: SENADOR ~laUríC10 Corrê<l

G;~"':J

fl~;;;;"J;J

Constituinte MAURicIO COR!1.~

Dê-se ao , 1" e suas el!neas "ali e "bOI do art. 212, do Projeto

de CmsUtuiçntJ, a seguinte redaç§o:

Pl'estar informação, atraves de documento de
qualque·r natureza, é dever do Estado e dire:Lto de todo c:Lda
dão o acesso à mesma, mormente em matéria de interesse da

comum.dade, como acordos de toda espéc:Le, construcão de ro
dovias, ferrovias, e todo t:ipo de documentQ que roegis1:ra a
'tividades do Poder Públ~co.

~ - Todo docunento of:Lcial, de qualquer

natureza, ainda que secreto no Momento em que iO:L red:l.g:Ldo,

estarâ à d:Lsposiçào do públ:LCO após o peri:odo de 10 (dez) a
nos."

Justificação

Emenda modificativa ao § lQ e suas alíneas "a" e "b" do art
212, do proJetô de Constituição.

-Art.. 212 .

EMENDA lP18664·1
fJ

PLENÁRto

r;:~;=:J

rç;;~W
..... a1-.t .l.o.tlu.~o.. '"lII

PLENARIO

Art. 461 - •.••• : " .

I _ do produto de arrecadação dos impostos sobre a
renda e proventos de Qualquer- natureza e sobre produtos indus
trializados, clnquenta e três ilTteiros e çlnco décimos por cen

to na forma seguinte:
a) _ vinte e um inteiros e cinco décimos por cento

ao Fundo de participação dos Estados e do Distrito Federal;
• b) _ trinta por cento ao Fundo de Participação dos

Hunlc!pios; •
c) _ dois por cento para aplicação nas Regiões No!.

te e Nordeste. através de ~uas instituições oficiais de fomen_

to regional."

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO _ Art. 461. item Il. letras A e C.

A presente emenda objetiva melhor distribuição

dos recunos da unUlo r canalizando-as para onde estão local1

zadas 8S lIaLores carêncIas e, ao mesmo tempo, reduzir a exce~

slva conc~ntraçilo de rendas nas alãos da UnUo

EMENDA lpl8661·7 ..... ---,'=-- DARCV DEnos
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Esta prcvasâc de rec rctugen dos ccnhecamentos têcmccs do
Nag i s t rndo é saudiÍvel c ai tuncntc suneadcrc , p015 pru t rcancnt.c ampe
de a sua~(n.tngna!.-:io cu l t ur-a I c consequcntcnent c o p ros s cgu mcnto quã
se uutonn t r co de sua car i c r ra • -

..Por fJ.na! üca consannudc que a presente proposta Leu: en
~~~~i~d~~ ~I'~~~~~~;~~~ "l;JC101Hll ccnsea.tumce pela ASSOCHICiio dos 1>(~

PLENÁRIO

Emenda aditiva. dDíl~~
1.~(ivJ!9.rJJc

Inclua-se na Seção VI. dos Trlbunais e Juízos do Trabalho

IIAr!;;. - Compete à justlça do trabalho cD'1cillar e julgar.
os dissidios individuais e coletivos entre e-mregadas e empre

çeccres, ainda que estes selam mssões Oiplo.llatlcas ecredtta

das no 8rasUj as ações de acldentes de trabalho, as questões

entre trabalhadores avulsos e as eroresas tceeooras de seus

serviços, e as causas decorrentes das :relações treceuustas
dos secvaccres com a união, o nístmtc federal, os Estados, os
Territórios e os tlunieIpios, inclusive as eutarqcres rccerats,
estaduais e municlpaJ.s."

EMENDA lP18669-2, "~'---------'J r:r'P'O"T"'~tJ SENAOOR "AURfoIO' CORREA . L _J

~<no/lU''''''OA;ÕO _

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EI~E:NDADO. Artigo 193

suprima-se do §2 Q do artigo 193 a expreseão "hub í Lj.t.a.,
ção e".

JUSTIFICATIVA

A presente emenda tem por cbjetavo retirar do t ex tp a
expressão "hatnHtaçãc e", visto que SOMente o registro c i vj I deve
ter à competência e estrutura funcional para o processo de hab r Ld-,
t.açac ue casamento Nessa estrutura, incluem-se ccnnec tnentos sufl
cientes da lei dos Registros Púbhcos, da Corregedona da Justiç;,

do Código CivJ.l Bras í Le i ro e Processual, que seria ,J.mpossí vel exd-,

gir-se de cidadães eleitos por um curto período, leigos , sem expe-,
rIência nem base para exercerem essa competêllcia, e sem as neceasã
rias condições de organ~zação para isso -

Ademais, a responsabfLrdace cav LI e criminal relativa
a esses atos é do Oficial do Registro Civil. que, além de ter csva

ziada a sua cempetêncre , ainda responderá pelos atos de out.rea. -

teres, Daí a razão desta Lmenda , que deve prevalecer no texto Const i tucaona'l

Igualmente e de JJllportônc~a a aprovação das novas redações dadas aos

§§ 19 C 29 • Ao Procurador Geral da Rcpúbhca deve caber a proposta. da Ler COl'l

ptcnontar- de NllUstêno Puôl1co Fcdcra.l , iena vez que, conforme § 39, do .Jrt.lgo

186, a Le1 Co..nplcmcntarque organlZará a Prucurndorm Geral da Onda 6 de 1O;1C1<1

tava do Presadentc da. Rcpúbhca. 115. pors , um confhto entre os dOIS textos c a

presente Brcnda corrage este mcidcnec rcdncronnl ,

O § 29 esclarece o ÓbViO Pcmn tida a opção para que os membros do lo!!
mseõrrc Público federal cscct'iam a que carrcrra se mtcgrar , deve o te-etc con~

tatucicnct esclarecer. por ncccssiirao , que a Procuradorm GelaI da UmJo é ~ntE.

grada, taIlJlém. pelos atuais nenbrcs do srstcre d.J Advocacau COl1sUlt1\n da umêo,
a saber os Assrsrcntcs JurídJ.cos, os Procurndorca de Autar'lUl.IS rcdcrms , os

Procur..deres da fazenda ND.C~Onlll e outras cetcgcrms de Advogados. todos adm1t.,!.

dos por Concurso Puô1l,co

Per- r im, a f®C'uJa suprrrc o,§ 31 do :lrt~go <151 una \C'::' que. tanto o

artagc 186, quanto o 230 )5.dctcmunnm que semente por concurso púb1.lco de provas

e títulos poderá alguén mgrcssar nas ccrrcrras do N1.n.lsténo Puõl1co federal c
da AdvocaCIa da Umão (prccuradorac Geral da Umão). A repctaçâo é dcsncccssiii m

I:: a Just~f1cação

EMENDA lP18673-1
tJ c.OI\l~llltJlrJ.e: KAJR.íc.l.O c...oR.íleA

f'J i>LIÕ NI\-R';'~"""''''''''''''''''''
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h1-IENDA ADII IVA

servrço
Juntas

ã uméc

lEX10 COMSiliUCIONAl.

'U"""iCCMlOt1c/lulccw",lo

Qr...,,=~A-RtC

PLENARIO

CONSTITUINTE PAULO MARQUES

lP18675-7

XII - as causas relac~onadas com os atos do Reg as t rc
do comêrcac , p r-at r.cadc s pe Las Juntas COIllt;.!:

caaãs em cumpr~mento a normas federa~s".

EMENDA

REVOGA O Art. 2S8

Art. 258 - COMPETE,AINDA AOS MUNIC!PIOS INSTI

TUIR COMO TRIBUTO,CONTRIBUlçnO DE CUSTEIO DE OBRAS OU SERVIÇOS
RESULTANTES DO USO 00 SOLO URBANO,EXIC!VEL DE QUEM PROMOVER ATOS
QUE IMPI.IQUEM EM AUMENTO DE EQUIPAHENTOS URBANOS EM AREA DETERMIN~

OA,A SER GRADUADA EM FUNÇAO DO CUSTO OESSE ACRE:SCIMO.

JUSTIfICAÇ1\:o

Os serviços de Registro do ComérCio, nos termos da Lei
Federal n R 4726, de 13 05 65, são executados por órgãos de na
tureza federal, o DNRC-Departamento ~acional de Registro dõ

. Comércio do Ministério da Indústria e do Comércio, e estadual ..
as Juntas Comerciais Estas estão tecnicamente subordinadas à
esfera federal e, administrativamente, aos Estados. Esta du
pIa subordinação, à falta de disposição expllcita no textõ
constitucional, no que coneerne à competência para legislar,
pode levar à elaboração de leis estaduais que atinjam a esfe
ra de competência federal -

Para evitar o con:fllto de normas federais/estaduais e,
tendo em vista tratar-se de matéria de direito adjetivo, en
volvendo áreas de direito comercial, administratiVO, proces
sual etc. é de todo conveniente seja o assunto tratado especI
rioamente, para a uniforme regulação no Pais, mais ainda por
constituir serviço público federal delegado.

Os s ervrçcs de Reg rs t rc do conêrc ro cons t a tuem

pâbt rcc federal, cuja execução nos Estados é a t mbufda às

üoaercaaas , Estas possuem dupla subcrdmaçãc tecmcemente ,
e. adrmnds r ru t rvamente , aos Estados -

Os atos pratacadcs por raa.s órgãos e suas au tot-adades , em
cunpramen to a normas Leguas ou executavas , sac subuecadcs e Julgo!

dos tanto por Juízes es taduaaa , quanto fcde ru as , o que d~íiculta a
un1formu;ação de Jurl.sprudênc~a no territórl,o nacrona.L,

Em que pese julgados do TfR- fnbunal federal de Recursos

da Un~ão atrIbUIndo competênc~a ã Just~ça.. federal para apreciar

dec:ld:l1" causas relacl.onadas com a prátJ.ca dos atos do Re&~stro do
Comércio, a~nda pa~ra controvérs~a quanto ã competênCIa aSSInalada,
por falta de norma ou súmula específ~cas.

DlEmA ADITIVA

XXIII - legislar sobre

: ::)' r~~i~~r~• do comércio e ativida
des afins, inclusive Juntas Cõ
merciais". -

Acrescente-se ao art". 54, inciso XXIII, a11nea oom a seguinte
redação:

l!Art. S4 - Compete à União:

Acrescente-se ao art. 209 Inciso com a segu m te redação

"Art. 209 - Aos j uf zes federaaa compete processar e julgar.

JUSTIFICAÇKo

EMENDA lP18674-9
f'J
f'l

r::DA

r=;;;,"J
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fIYI'~'07JPL1:.NAAro

EMCNDA MJDIFlCATIVA
Dlsposit~vo Emendado - ArtIgO 451 e seus parágrafos

A atual Carta Magna, já benehcIa com a gratuidade a ce
lebração do casamento civiL -

Dê-se !lo artlgo 451, aos §§ 19 e 29 do mesmo arhgo, a scgUlnte reua
ção, supnuunoo-se, por desnccessâno, o § 39.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 12

A alínea "g", J.nciso lII, do artigo 12, passa a ter e
seguinte redação.

"gll} _ serão gratuitos todos os atos necessclrios

exercício da cidadania na forma da lei

~U~o/."S.""'~lo ____,

JUSTIfICATIVA

DISPOSITIVO EMENOADO: Artigo 1I16

Dê-se ao §12 do artigo 1I16 a seguinte redação

"§1ll: -o casamento será civil e gratuita a sua celebração
D processo de habihtação será gratuito para os ca.,

rentes na forma da lei".

§ 19 - O procurador Geral da Repuôllca, no prdzo do cento e

Vl.ntc d.l3.s. proporá ao Congresso "lac~onal, atrc.lvés da Prcs~dêncl<1 da Rcpúblu.a, o
projeto da Le~ Complementar do Mm~sténo PúbllCO f-aderaI.

§ 29 - Aos .Jlll.Jl~ Procur.uJorcs U.IIkp1íhlic..l Íll...J ,l~sq;ur Jt\tl o

opçJo entre as carre1l"aS do l-hmsténo Puôllco I cderol e da ProcuraJolla Geral da
Umão, esta'1.ntegrada, também, pelos atuals JreIllbros da AdvoC<1c~a Con'õlllt~va da U

mão

1'< pres!!nte eMenda ':~sa em e~pec!cl C pc:-tc rcfc:-cntc a"
processo de habilitação, para os carentes impossibili tados de pagar
as custas e emolumentos, publicações e taxa.s.

Artlgo 451 - EnqUanto não aprovadas as Lo;l.s Complcment:l1 os do Hmlst6

rIO Ptiblico federal e da Procurador~a Geral da Un.ldO. o l-hll1sté'no l'úbhco fcderal
exercerã, cumulat1vamcntc, StIDS funçõCs e a advocac~a )udICIal da Unúio e os mem

bros do S1.st~ da AdVOCo.cu Consultl.va da Unl.ã.o exerceriio a sua M..ocncia ~"t1"a)~

dJ.c~al.

A presente emenda objetiva compatibilizar a redação .!!.
cima com o estabelecimento no artigo 199, que diz" os servJ.ços n~

tariais e registrais serão exercidos em caráter privado, por dele

gaç!:lo do Poder Público", e, no' seu parágrado 32, "Lei federal oJ.s-1
porá sobre o valor dos emolumentos relabvos aos atos pl:abcados p..!!

los serviços notariais e registrais".

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP18670-6 ••",t:SENADOR MAURICIO CORREA ,-------~--,

EME:NDA MODIfICATIVA

EMENDA lP18671-4
l: SEMAOOR MAURÍCIO CORREA

EMENDA lP18672-2'
f COOSflTIllNIt'i1.\lJItfcIO connrA

S Assim, é hoje tese praticamente pacifica, ace~ta pelo Direito
~nternac1onal, que os Estados estrangeiros tanto podemprat~car atos pa.!:,

ticulares, como l.ftlIa empresa qualquer, como atuar no exercíçJ.o de seus

atos públicos soberanos

7. Na primeira hipótese o Estado estrangeJ.to estaria imune à j!:!

rlsdição dos Tribunais de um outro Estado estrangeiro, enquanto que, na
segunda, estaria agindo CO'110 um particular e, portanto, sujeito à Jurisd.!.

ção dos tribunais de Estado estrangeiro onde operam

8. Com a assinatura da Convenção Européia sobre lmun1dade dos Es

tados, em 16 de maio de 1972, e da lei denominada "State Immunity Act of

1978" pelo Reino Unido, abandonou_se em definitivo a teor.ta da imUOldade
absoluta dos Estados.

9. Além disso, a 21 de outubro de 1976, os Estados Unidos da Amá
ri-ca fizera'lt prDrlUlgar a Publlc Law nll 94 583, intitulada "Fore~gn lmunl
ties Act of 1976", que "define a jurisdição dos tribuna~s em açêles jucii

dais contra Estados estrangeiros, as drcunstãnc~as em que os Estado~

estrangeiros estão imunes a tal jurisdição e emque não pod~ haver execu
ção de seus bens" -

3. Ora, a imunidade de Jurisdição, assim invocada pelos Estados

estrangeiros, é, emnossos dias, contestada pelos mais ccncertuacos Juri~

tas internacionais

4. Em nosso século, Marcel Sllvert (França), Quadro (Itália) Gr..!!

genheim (Su!ça), Podestá Costa (Argentina). Cesar Sepulveda (I~éx~co), a~

sim COOlOPontes de Miranda, Haroldo Valadão, ClóvJ.s Ramalhete e :r:uitos

outros patrIcios, rejeitafll peremptoriamente a teoria da imunidade absol,!:!

ta, para adotarem o princípio da imunid<lderelatlva ou restl'.lta

6. A doutrina e a Jurisprudência emgrande número de países do

nundo ocidental têm. dessa forma, distinguido entre os atos praticados

por Estados estrangeiros em virtude de sua soberania e aqueles em que

agem COOlO pessoa ou entidade privada

Os tribunais terão bastante latitUde na determinação do que é

uma natividade comercial" para os fins desta lei Parece incon
'Ielliente tentar_se deflniçi:io excessivamente precisa desta e-;;
pressão, mesmo se isto fosse praticável Atividades como a ve-;;

da por l.ftlI estado estrangeno de umserviço ou produto, a loc;

ç!:lode imóveis. a tomada de empréstimo de dinheiro, o eqlre;

OU contratação de operclnos, pessoal administrativo ou agentes

de relações públicas ou dI) marketlng , ou investimento Em títu

los de una compclnhia americana. estariam entre as incluída-;
dentro desta definição" (grifo nosso)

n. 00 mesmo 1llOOo, a Convenção Européia de 1972, "ao enumerar os

atos qUe não justificaM a imunidade de jurisdição, relaciona os contratos
de trabalho entre o Estado estrangeiro e um empregado, sendo o lugar da
prestação do trabalho o elemento de conexão com o Estado de foro.. "

12 Constata-se, assim, que nenhum tribunal de país europeu reca

nhecer1a, nos termos da Convenção, a arguição de imunidade de jurisdiçi!l:~

de um Estado estr.angeiro que fosse acionado ",m matéria trabalhista por um
empregado contratado no paIs em que u trabalhu foi prestado

1. A presente proposição Mantém as cc-oetêncras da Justiça do TrE.

balho, segundo princIpios eocteoos na leg.1s1ação atual, e mova ao iI!

cluir entre as suas atribuições a conciliação e o julgamento dos dissí

dias entre as Missões Diplomáticas e os seus empregarbs no arasrt , -

10. Vale ressaltar que a lISectionwby-Sectlon Analysis para a le~

supra citada, diz, ~.

JUSTlfICAÇÃO

2. Sabemos O quanto é comum, em nosso País, as embaixadas

consulados estrangeiros, aqui acreditados, aviltarem o trabalhador patrl

do no que pertine a silláIdos,-cargâ-horclrla ...de trabalho e desempenho de

atrlbulções inccxrp~s, fazendo-o sobre a i'rivocação do exercício da
sua soberania. / fi i

'A'
iY'

13. Em face do exposto e tendo em vista que os cidadãos brasdei

ros e os não-brasileíros que aqui residem e são contratados para presta;
serviços a Missões Diplomáticas estrangeiras que operam na Brasil, se sE[!
tem. muitas vezes, lesados em seus direitos trabalhistas por certos Esta
dos estrangeiros, sem terem a quem,reclamar, visto que multas vezes Sã;;

barrados em seus direitos à prestação jurisdicional, em virtude do pril'lCl

pio da imunidade de jurisdição I é que propotí',osesta emenda cujo acolhtmell
to esperamos. -

JOSfIFIQ\TIVA - A Dnenda visa tMntcr o. status qUO da Ad...."oCacla JUdl- ~

eial e Extrajudicial da UJl1ão tlte quando fiquClJlaprOVt1das as te1$' Cbrnplemcotarcs
da. Procuradorul. Geral da União (artIgo Í86 e seguintes do ProJeto) e do f.lm1Stério
Puôhco f<f,ld~raj. (artigo 230 e segu1nt~s do projeto) Na fonna em qu~ está redigido

a artJgo 451, o S1Stcma da AdVOC<lC1a Consultiva da União não poderã dar contUlluda

de às suas funções e prerrogatlvas, passando O Mmistél'1o Puôl1co a e-.;orcer suaS!
tnbulçõcs, a Advocacia Coll.tcnc~o :Q8.1)~ Consult1va (cxtrD:]udic~al) que

atualmente não lh~ CtDllprc r" reeI' I atá que so aprovem ~fer1J.tS I eIS Complcmcn-

JUSTIfICATIVA

EM DEFESA DO MUNICIPALISMO,OS PREFEJTOS MVEI-l

INCENTIVAR O AUMENTO DE EQUIPAMENTOS URBANOS E DE SERVIÇOS A FIM

DE fOMENTAR O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL \'

A MANEIRA. MAIS pRI!.nCA l:. A ELtMÍNAÇAO OA CARGA

TRIBUTARIA PARA ESTIMULAR NOVOS INVESTIMENTOS. '
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SEÇJ:íO V _ DOS DEPUTADOS, E SENADORES

Texto do ~ProJeto:TEXTO DO ,em::e:;.pROJETO

EMENDA lP18676-5 'EMENDA lP18679-0 EMENDA lP18683·8
rr;:~'''''=:J
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PI E"ElgJO

e dá nova redação ao Art. 261 .e-ft.em--I-Y7

Art. 13 _ XXIII - PROlBICAO DE TRABALHO NO

TURNO E INSALUBRIDADE AOS MENORES DE 18 ANOS E DE QUALQUER TRABALHO

A MENORES DE 14 ANOS.SALVO NA CONOIÇAO DE APRENDIZ. A PARTIR DOS

10 ANOS.POR ;ERIDOD NUNCA SUPERIOR A TRES HORAS OlARIAS.

Revoga os. Art 261

• Art. 262

Art. 272

Art. 273 e §2 Q

Art. 335 e §§ '" e 2Q e !tem
1V '

Nova Redação ao Inciso I do artigo 112

"investido na funç1l0 de Primeiro Ministro, Ministro de aatado ,
Governador de Tr:rritório. Secretário de Estado, do Distrito

F'ederal, PrefeIto, ou eventual Prefeito."

EMENDA

JUSTIFICATIVA

t0~t":J

f:7fi'~7ill

DA ORDEM ECO~OMICA E FINA~~~tG;;;n:;:a!ki.., es:
CAPITULO II _ OA POLITICA AGRICOLA FUNOIARIA E DA REFORMA

AGRARIA

P~lo artigo o menor pode mais
O Prefeito eventual (vice-Prefeito) pode exercer

o seu mandato sem perder a condIçãO de Parlal'lentar.
Em se mantentlo a atual redaçl:iO, por certo o Co!!.

gresso na regime parlamentarIsta I não terá autonomia adequada de

cobrança da ação de empresa pública ou economia ~ista J. ,

JUSTIFICATIVA

F

IEMENDA lP18684·6
l: ERICO PEGORARO

PLENARIO

fu:~;~°--:J

5U~~7ãlJ

Os artigos, parágrafos e ítem em epígrafe pretendem

implantar uma ditadura tributária, concedendo à Un11:l0, Estado

e Distrito Federal poderes para instituir tributo~, emprés t recs

compulsórios, edtctcnaí.s sobre imposto de renda e proventos- de

quaisquer natureza, ccntnrburções , ccnrãspo , sobre pessoas físi

caa de direito privado, sobre môveãs e imóveis. faturamento, ren
das, patrimônio lIquidO, salário, preços. -

Art. 261 - Nenhum tributo, taxa ou obrigação pera-r i scej, poderá

ser elevado além de 20% (vinte por cr:;to) do seu ve
lar ao tempo do aumento -

IEMENDA lPl8680-3
'tJ CONSTITUINTE PAULO MARQUES

CONSTITUINiE PAU! O MARQuts

CINQCENTA POR CENTO DA POPULAÇAO BRASILEIRA

I!. CONSTlTUIDA POR JOVENS.OOS QUAIS ALGUMAS DEZENAS DE HILHOES 51\0

ABADONADAS NFO RUAS PELOS SEUS PAIS,GERANDO ALTO :rHDrCE DE .)OVENS

MEHOIGOS,VICIAOOS E CRIMINOSOS.QUE PODERAO SER IN'CORPORAOOS AO

EXERCITO DE PRODUÇAO NACIONAL.

lt$telju'.',.~&l;l~-----------

PLENARI0

J~STIFlcaTIVA

Art. 13 _ XXIlI - PROIBIÇAD DE TRABALHO

INSALUBRE AOS MENORES DE 18 ANOS.

DA A SEGUWTE REDAÇAo AO § ~NICO DO Art. te Incluir artigO:

TODO PODER ENANA DE DEUS'E E EXERCIDO PELO POVO

NO SEU GRAU DE CIVILIZAÇAO,ATRAVES DE SEUS REPRESENTANTES LEGAIS

NOS TERMOS DA CDNSl1TUIÇ'AO NACIONAL

JUSTIFICATIVA

Art. 12}'jÇ":- LEI PUNIR~ COMO CRIME lNAFIANÇ~VEL
QUALQUER OISCRIMINAÇAQ ATENTATORIA AOS DIREITOS E LIBER

OADE FUNDAMENTAIS, SENDO FORMAS OE DISCRIMINAÇ1W, ENTRE

OUTRAS, SUBEsnt~AR, ESTERIOTIPAR OU DEGRADAR GRUPOSETNI

CDS, RACIAIS, RELIGIOSOS E SOCIAIS PDR PALAVRAS, IMllG:N5

OU REPRESENTAÇOES, EM QUALQUER MEIO DE COMUNICAçno

"Art. A lei limitará a aquisição ou arrendamento de proprie-

dade rural por pessoa física ou jurIdica est renqear-e , bem como

os residentes e domiciliados no exterior.

pa:tá~rafo I1nico: A aquisiçãO de imóvel rural por pessoa JurId!
ca estrangeIra, ficará subordinada a prévia

autorJ.zação do Congresso Nacional.

JUSTIFICATIVA

o POVO BRASILEIRO CRE NA ONIPOTENCIA DE DEUS '

PEL.O QUE,NAO BASTA INSCREVER O SEU NOME E INVOCA-LO NO PREAMEULO I

MAS IHSER!-LO NA CARTA CONSTITUCIOl--lAL,COMO l='ROFlSSAO DE F'I::,DE MO

DO IMPERATIVO

s Art 12,.f;;, OU DE CLASSES POR CONDIÇOES ECOt-OJ.ICAS

OU SOCIAIS..

JUSTIrICATlVA

A presente emenda visa coibir a posse e uso de

propriedade rural por empresa ou pessoas estrangeiras, aem a

prévia autorii'açãO do congresso, protegendo assim, de una f0L,.

ma mais direta, a propriedade rural.

DA lP18678-1
CONSTITUINTE PAULO M'ARQUES

r.T------- ..._..'O,~~W'•••O'I"".OM'.. U
PLENARlO

7('MoF- 0P:);:;g;;'.a.
TEXTO DO ~-PROJETO

§Art - S1\O DIREITOS SOCIAIS DOS TRABALHADO_
RES URBANOS E RURAIS.

XIII - PARTICIPAÇAO NOS LUCROS OU NAS AÇOES DESVINCULADAS DA REMU _
NERAÇAo,CONF'ORME DEFERIDO EM LEI OU EM NEGOCIAÇAO COLETIVA.

NAD BASTA CbMBATER A SEGREGAÇAO RACIAL, ETNI

CA OU RELIGIOSA E MISTER EVITAR O PRECONCEITO SOCIO

ECDNOHICO, N/W SOMENTE DO RICO CONTRA O POBRE, MAS, TA!:!

BEM, OESTE CONTRA AQUELE. ~ VASTA A LITERATURA DE ESi!

MUL.O AO 0010 ENTRE EMPREGAO~ E EMPREGADORES OU EMPRES~
RIOS, A QUAL TEH PROCURADO I~CENTlVAR A LUTA DE CL.ASSES

EMENDA lP1868i:l
fJ OEPUTADO PAULD MARQUES

ERICO PEGaRMO

PLENARIO
r.r .lnol.uS1'''c.~ia

DA ORDEM ECONDMICA E FINANCEIRA - t:<r.IuLo ffjJ[
CAPITULO II _ DA POLlTlCA AGRICOlA, FUNOIARIA E DA REFORMA

AGRARIA

Acrescentar Artigo,

EMENDA

§Art. - sAo DIREITOS SOCIAIS DOS TRABALHA
DORES URBANOS E IWRAIS•••

XIII - PARTlCIPAÇAO NOS LUCROS au NAS AÇOES DAS EMPRESAS,DESVINCU _

LADAS DA REHUNERAÇAO,DESOE QUE LIVREMÉNTE NEGOCIADAS ENTRE EMPRE

GADOS E EMPREGADORES,MEDIANTE CONCESSAO DOS SEGUINTES INCENTIVOS
FISCAIS.

Acrescenta a letra R ao item IV do Art. 17.

~.

r. A brganizaç1:io sindical será mantida, compulsoriamente,

pelos sindicalizados, mediante a contribuição do Irnpos
to sindical. -

JUSTIFICATIVA

"Àrt. Será insuscetivel de desapropriação. por int.eresse so

cial, nos termos do artigo anterior(nQ 316), os pequenos e m!
dios imóveis rurais, eccncmrcaeence produtivos e soclalnente
útil, na forma que dispuser a lei, desde que outro rnõveâ , não

possuam seus pr?prietáriOs.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

te redação:

que Igara!1s.
er;;'''''--:J
fTQi';~7\8

ERICO PEGORARO

DA ORDEM ECONOMICA E FINANCEIRA

CAPITULO Il _ DA. POLITlfA AGRICOL.A E FUNDIARIA E DA REFORIIA

MiRARIA

o tamanho de propriedade com dimensão rlÍnfr'la

visa assegurar' ao Trabalhador Rural - pequeno produtor 

tias máximas contra quaisquer eventos que possam prejudicar

atividade agricola.

Os titulas de domínjo ou concessão de uso negocl!i

vel pelo prazo deterl'linado no artigo, possibilita ao benef1CJ.ac~
o uso produtiva da terra sem que co-n isso, ele vanha a fazer

transaçtles na qual não seja ele o utilitário do lote,

Busca-se com a presente Emenda de Artigo, garantia

m.1xlllla para a propriedade rural, ou seja, aquela terra com dime,!!.

silo equivalente ao chamado módulo rural, capaz de garrantlr aos
membros da fam!lla, subsistência, progresso social e conomico.

JUSTIFICATIVA

Nova redação ao art 322

"Art. 322 _ Os beneficl.ários da distribuição de lotes pela aercj;

ma Agrána, receberão titulo de domínio ou de ccnceeaãc de uso

inegociáveis pelo prazo de lO anos, permitida a transferência

somente em caso de sucessão hereditária

r.r
T1

. rol l u.."IC.çiO

[EMENDA lP18686-2
I!J

P;;~""':J

lIT757~7JJPLENARIO

ERICO PEGORARO

A vedação nele prevista, caso fosse aprovado tal co

mo está, causaria graves turbulências econômicas e sociais, como,

por exemplo, no setor vltivinHero, pr íncfpaferente tnc Estado do aro

Grande do Sul. O vinho e outras bebidas alcoollcamente dosadas não
são maléficas à saúde - até pelo contrário _. mas restariam atingi
dos por aquela disposiçl!1o draconiana. A difusão de técnicas e empr~

go de defensivos, agrícolas universalmente recomendados, através de

rádio e' tv , não poderia ser realizada. raebém o Governo se ver.i a J.!!!

pedido Ide,ministrar terapias e preventivos para o combate à des~dr!!

taç§o, como ocorre anuarnente em campanhas de~, as s í.n ta~

béll'l em relação ao combate à Aids. A emenda corrige essas disto.!.

~fles, remetendo a matéria ti lei ordinária.

"Art. 404 -
parágrafo único - A propaganda comercial de oecncaeentcs ,
formas de tratamento, tabaco, bebidas alcoólicas e defen

sivos agríc91as será regulamentada I10S termos da le!."

A sobrevivência de qualquer entidade Que Mo tenha f1

nalidade mercantil está diretamente vinculada à obngatoriedade de

contribuiçlio dos seus filiados

Agir diferentem:nte é condenar à falência a erqa-dzaçâc

r EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMEf.lOAOO: § único do Artigo 404

Dê-se ao parágra fo único do Art. 404, a seguin

sindical.

!EMENDA lP18682-0
(l

_ -J\ PARTlCIPAÇAO NOS LUCROS DAS EMPRESAS NA PODE

SER UH ATO GltATUITO E EM CONTRA-PARTIDA ESSA EXf'ERIENCIA FRACAS

SOU EM TODOS OS PA!SES ONDE FOI REALIZADA.POR OUTRO lADO,SE A EMPRE

SA HECESSIlA DOS INCENTIVOS DO ESTADO,ELA DEVE REVERTER EM BENEFICIO
DOS EMPREGADOS.

SE G ESTAOO EXECUTAR O SEU CRt:OITD TRIBUTARIO E

PARA F'ISCAL,CENTENAS DE MILHARES DE EHPRESAS IMO A rALENCIA~

SE APENI\.S PERDOAR A DIVIOA,E INJUSTO PARA QUEM
MANTEõH EM DIA SUAS OBRIGAr;OE5.

DESDE MODD,SE o ESTADO OBRIGA o DEVEDOR A
CONVERTER o SEU DEBITO EM CAPITAL SOCIAL OESDE QUE DISTRIBUA COH

SEUS EHPREGADOS O LUCRO CORRESPONDENTE AO oE:BlTO INCORPORADO, ELE

SALVP. A EHPRESA,O EMf3REGO E o EHPRESARIO.

SEMELHANTE O EHPRESARIO RURAL PASSA A 'TER CAPI
TAL, TI:CNOLOGIA E ASSISTENt:IA FINANCURA,PARA TORNAR CENTENÁS DE

MILHOES DE HECTARES DE TERRAS OCIOSAS EM N()CLEOS DE DESENVOLVIMENTO'

ECONOHICO E SOCIAL. '

.JUSTIFICATIVA

a) - F'lCA CRIADO O FUNDO DE CAPITALIZAÇAD SOCIAL COM RECURSOS DOS
FUNDOS SOCIAIS EXISTE!:!JES E OS SIMILARES QUE FOREM CRIADOS, MAIS
PARTE DOS LUCROS DAS EKPRESAS ESTATAIS E COM O CREDITO TRIBUTARIO '

E PARA FISCAL QUE A UI'UAD,O ESTADO,E O HUNICIPlO TENHAM NAS EMPRE _

SA5 PRIVADAS, fICANDO 05 CAPTAOORES DOS RECURSOS.OBRIGADOS A AUMEN _

TAREM SEU CAPITAL SOCIAL NA MESMA PROPORCAO E A DISTRIBUIREM COM
SEUS ~HPREGAOaS a LUCRO CORRESPONDENTE A ESSA CAPTAÇAD.

b) ~ nCA CRIADO O FUNDO Df: CAPr)ALIZAçAO SOCIAL RURAL COM'OS RECUR

SOS PREVISTOS NA ALIHEA "A" E MAls TRIBUTOS E OBRIGAÇOES PARA 'FIS=
CAIS INSIDENTE 5E!RE ATIVIDADES ~URAIS.
c) - TODOS os EMPRESARIOS RURAIS PODERAO SE HABILITAREM AOS INCENTI_

vos CRIADOS NAS LETRAS ANTERIORES.DESDE QUE,APRESENTEK PROJETOS A05

ORGAOS DE DESENYOLVIMENTO REGIONAL ,OFERECENDO EM CONTRA_PARTIDA AS

TERRAS E BENFEITORIAS PARA INTEGRALIZAÇAO DE CAPITAL.
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Cuas;

lD ae fev:~;lr~9a-3g ~nj~~~OeN~;I~a~e':~~r~sr~5 ~~u~~~~~~o na Capital da Rellubllca, de

51e • 01.$ reunll5es IIlarcad;J.Spara as datas- fllladas neste artigo ser:lo transferidas
pa~a o prll:lGlro ala Otll sUbseq(lente. qua,nOo corresponderelll a s.tbados, oomlngos e feriados,

ter10res Is2:l;lgi5~:ljIllllllntoCllspor.:l.sobro o :unclonamento do COngresso nos senenta d1as an-

§ 3e - Alélll de reunUo para outros f1ns. prev1sto!; nesta ConstltulçAo. a Call1ilra Fe
~~~; :a~a~enado aa RepClbllca. sob a presldênc1a da Mesa deste, reunlr-so-lIo em sess.'lo c:on-

I • Ina.U~lIrar a sesslio le~1s1at1Va,

U - elaborar o reg1mento 1nterno E regular a crlaçAo de servIços COflluns As duas

11 • licenciado pela respecttva Casa;. por IOtlVO 0(1 doença, ou Dara- tratar, I.
=e~a~~~i.d~l~~teresseparticular, elasde que. nesse cas:. o afastillllllnto n;:o ultrapasse li

tas neste5a~:,;.~s~~11~~n:a~~:-::c~~~~c: e~n~:~~ia~1I Investidura 1IJ:l funçOos t1revl.~

la S.I f.,ta;':' :a';;°d~:~a:~l:~:~ ~~~~~=d~e':~O~~ga. far~se-.:l. elelçao para preenctll-

::~i~i~ot~:~~~~ed~1~~!~:!I::g~~:~~~~;::i~:!:~~:~ar~~~r:~t~~1~~:c~~J:~t~~I>S~~~osl~~;

SEçJ;OVI

si - Os Deputados 11 Senadores sãc lnvlolâvels por !IU;J.S oplnlOes, palavras e

Pllr~grato ünteo -!<os casos previstos no Itllm I, funelonará COll'IO Prc$ldenta o do
SUprClrQTribunal fellllral, l1mltando-sll 11ececeeecãc qUI! somente ser-a proferida per dois
terços dos vetes dO Senado da secceuee , fi perda do cargo, COIlI lnabllltaçao por alto anos,
para o exerctcrc de funç:lo nõcttea, SlImpreJulzo das demais SiU\çOeS judiciaiS eaetveis

§ le - Desde a w<pedlçao do diploma os membros do COngresso NaCIonal n:lo Doaerao
ser presos salvo elll flagrante ee crime Inaflançável nem processados cr1mlnalmento, sem
prévia licença de sua Casa

520 - O Indeferimento do pedido de licença ou a ausência de aellberaçllo suspende li
prescr1ç:lo enCluantO aurar o IIliInllato

530 - No caso de flagrante ee crime Inaflançavel. os autos serao remetidos. dentro
dll "t\'lt~ e tl.uatro tlOras, ;\ Cna f'espect1"a p<!iratl.U'e. belo "'0\'0 sllc.ret'O elo1llll.10t"\a. oos lieus
eeeeres , resolva seeee a prlslio e autcr-tee, ou nãc, a for.!"aÇ:lOda culpa

5 /lll· Os Deputados e Senadores .serlio sUbmet1doS a julgamento perante o suc-eeo
TrltlunalFederal

5 5e - Os Deputados e Senadores n~o ser-ao obrigadO$" a testemunhar sobre Inforlllllçlles
recebidas ou prestadas dllrante o excrctete ao eancare, nem sobre as pessoas Que lhes confla
-ae cc ueres reCebtralll Informações

560 - A lncorPOraç:io;\s forçaS Armaaas de Ilellutados e Senadores, embora mIlitares
e a1nda que em toll\ólO de gllerra, depender~ de prévIa licença da Coasa respectiva

• 571> - Os eeecesees e Senadorlls est ãc, elll suas óplnlOe!l. palavras e votos. vtneura-
aos ellcluslva"nte 1 sua consclêncla

ArYSS-.9s0IlPutadosesAnlloDOdera:o.desdoaoosse

I - firmar ou r:-.anter eenn-ate COIl\ pessoa de direito pÍlbllco, autarQu1a. elllllresa
eomtea sociedade de eCOllOlllla rnata eu lI"'Ilresa eoncess tcnâe ta de serv1ço publico salvo
qllanao o contrato obedecer a clilusulas uniformes,

U - aceitar ou eltercer cargo. funç:lo ou emprego r-eeuneeaec Inclusive os de que
seja"'~'ss'''o1s-a''''~t_· ,mtIsennaaoesc.onstantesdo\temllntorlor

UI - patroc1nar causa em que seja Interessada qualquer das emteaces a que se ee
tere o Item I,

IV : ser propr1etarlo ou d1retor de I!IIItIresa ave goze de favor Oecorrente de con-
trato COEO pessoa jurldlc:a ee dlrelto publico, ou nela exercer- funçao remunllUda. e

V - ellorcer outro lIIIInaa\o elellvo federal. estadual ou IOUnlclpal

Art 56 - Perderl. o IIliIndato e Deputado ou (I Senador

I - QUe lntrtnglr qualquer aas prolble&!s estabeloc1aas no ar\1go anterIor.

IJ - cujo procedhlllnto for eleclarado inCCllllPathlll COIl\ o decoro oarlalTentarl

lU - Que deixar de CO/lIDarecer. e. cada sesslo legislatiVa â torç, parte das ses
silos ordlnar1u dilS CorAlssOes e da casa a. que pertencer. salvo licença ou ,.Isdo por .sta
autorlzaoa,

IV - que perOer ou tlver suspensos os alreltos PolltlCOS.

V - qU;J.ndo o dl!Cl'etar a Justlça Eleitoral. nos casos prevlstcs em lei e

VI - Que sofrer conClllnaçl[o crl.'nal 11IIsentença Cleflnl\1va e 1rrocorrlvel

5 til - t 1nCPlOPiltlvel CQl:I o lkcorc parlalllllntar, além dos casos deflnldos no regl
Mnto Interno, o atruso du prerrogativaS assegurallas a IOlllllbro ~ COngresso Nacional ou a
percepçllodlvanta~ns 1l1lfeVldas.

5211 - Nos casos dos Hens I e 11 eleste :lrtlgo :I perda do mandato ll"er.:l. aeclellda
pela Callilra FeCl.ral ou pelo Senado da R.publlca, por voto secreto, Nolante provocaçllo oe
quallluer a. seus ClClIIllros. da respect1Ya Mesa ou de partlll(> POHtlco.

§-3l:1'-1lo ~o do ltl!1ll11T, ou de dec1s~tlllo SuprellO TrIbunal floeral. e1II aç~ DO"
Ql.Itar. li perda 00 roanllato seril declaraOll pela Mesa Cla C.:l.e;lrarespecltva 1111 oFIcio ou _
ellante provocaçliOele qualqu~r de seus IIll!IIllIros, Oa partido polltlco ou CIOt1r11llll1rO suplente.
assegurada plena aefesa

! 011I11 - Nos. casos prevtstos no:I ttens IV. V e VI. a perda ou su,pens:lo ser.:l. dmcl.ra
elllPIIlarespec:t1vaMllsa.

.~t. - Nlio perde o IIIInClatoO Deputado ou o Selllloorl

• I lnvestlao na fUnÇ:lO~lD1!lro-litlntstro••Inlstro ae Estaao' Chafe de MIIS~
~'~~~~~f r;:cr;r1a. GovernalfOr,e Te'ltÓrlo. Secretl.rlo de Estado. do Distrito fc!dra}

VlJ - flscallzar QS atos do ElCecutlvo e sollc1tar ao Tribunal de contas da Unlllo
QUo proceda, no amblto dll suas atrlculcOes As lnvestl~açCles soCre a atividade ou Ill.It6rla
que lnalcar. adotando as prou1aênclas necessária, ao Cumprllllento da lei r

reunir-seVI~~ra- ac:~:t~j~:iid~~e~og~~~oe~~~~~~ tâ:nti~~lI~p~::~~~ta~eds~~~~rl ê~\~~
~~~ t~~~ng~e~:~sN~~;~.OU oa outra Casa Le~lslatlva mediante dellberaçlio aa malorla do

a lSua posf;r1~ra=~~~~. Junto ao Governo. a elabOrilçAo aa prOllOsta drçallentãrla, be_ CORlO

Art 50. X - enl::a.ll1tlar requerlllll!nto ae IntorJ:'lllç.'lo, ae acordo COIlIo disposto no 5211do

XI - sol1cltllr o deDOllIlQntode Qualquer autoridade ou cldad:lo.

:tU - aprecIar programas de obras, planos nacionais, roglonalsesetorlalsde'de
senvo1vlllll!nto e sobre eles emitir parecer

ç:lo própr~o~eda; :~tg~~:~~Sj~~~~~~1~ta~~~IIIa~a~I'I~~;r~~oêo~~~ lru~~=md~a~~~Sdgll :~:~st~f~i
elo parolgrafo anterior ser.'!.o criadas pola Câmara felleral e pelo Senado da Republlca em con
Junto OUSeparadamente, para a apuraç:lo de fatO' deterllllnado fi: por prazo certo eledlante re
Querimento Oe Ulllterço de seus mell\llros senllo suas conclullGes enca,,'nnadas ao Mlnlstllr10 PCl~
~~~ para o fln de promover a respOnsabllldaae clvll ou crlm1nal aos Infratores. se for o

'30: ~ Durante o rac.ess.c. "'a"'~t;\ \l'lla ce.m'ss.'ltlot\8'Ilresentat\v;o, do ton~resso Nõlc1cnal,
cuja CO/IIpOslçlio reprO!luzlril a properclOllillldade da representJl.ç:lo parttdarla. elolta per ouas
~~~~~i:1~Sre~:.e~t::a I'fInllltlN SIlSS:lOordlnârla elo per1odO legls1atlvo, COlIIatrlbulçees Cle-

DOStlEPUTAOOS E DOSSENADORES

SEÇJ:O VU

SEçl;D V

DASCtlllllSSOES

UI- receber o CQllIPrOllllsso 110 Presidente da RepClbl1ea,

IV - reCeber o relatór10 da COIlIlss.'loRepresentatlva, sobre ele delll:lorando

de tevere~r~~ ~ a~S:~~~q=n~:Il~~I~~1~~~r~i~;4ae~~~:s~ss~~:p~;~~~~a:'(I~e~~í~ '~ade~~
sa. para a (lua/, veoada a rlelelçA:o l'Ia IOOsma leglslatura

verelro. ~5~ :u~:~:n~:d~~a~I~~~~~~:~~~~: ~~:~;~~~~~:a:. ~a~~~~lrelge ~~lg:S~~
dia subsel:!uente A dlplomaç:lo dos eleitos, para a posse de seus llICllIbros e elelç.'lo aa Mesa,
para a Qulll 6 veaada a reelelç:lo na mesma legislatura

§ 611 w A camara Federal n:lo pOdorá ser dissolvida no prl/IIC1ro ano e no i1ltll"lO se-
Il&str.1I da legislatura ou antes ali rejelç:io do terceiro voto de confiança

5711-A1og1slaturaselnlcfaCOlllaPQssedac:.llI:IraFederal

5 De - A convocaçlo elttraoralnarla do Congresso Nacional far-se~á

I - pelo Pres1dente do Senado da Republlca em caso de decretaçll:o Cle IlstaClO de
defesa ou de lntervenç:lo federal e de pedido de decretaçlio Cle estado oe sitio,

~::~~~u~~~~t~~:~~~ ~ZgH~~~:~:~~:~bl~~ó~~~o~e~~~~o~~t:~~~~;m~~a~~d:~a~a~o00d~6~~

5911- N;J. sesslio legislativa elttraorálnArla, o Congresso Nacional sOlllOnte dellberaril
sobre a Ntérla para a qual tOl" convocado

-~
Art 60 - O CQn~resso Nacional li suas Casas Legislativas Um COIlIlss~es permanentes

e te~r~rlils. COIlstltuldas na forma e COIlI as atrlbulçOes p~e...tstas no respectivo regimento
ou no ato de que resultar a sua crlaçlio

§ 111 -.ls COllIlssl5es, em razllo da llIah\rla de sua competênçla.~cabe

I - dtscutlr e votar projetos de lei que disllenSet'l, na forma Que dlS/lUSer o regi-
IH!nto, a comoetêncla do ptenirto, salvo recurso de um dêc\1lC dos. /llCllbros 0;0, Casa

U -real1zaraUdlênc1aspClbllCilScomentldadesdasocledadeclvll;

UI - c:onvocarMlnlstro de EsladOpara prestar Informaçllos sobre assuntos lnerentcs
.:l.ssuas atr1bu1ç&s;

pleta aCle~~acio:comDanhar. junto ao GoverllO. os atos de relll/lamentaçao. velandO por sua com

V - receber petlçlles. reclamaçOes. reprl!sllntaçOes ou Que1llas de qualquer pessoa
contra atos ou OIlllssOes das autoridades OU entIdades publicas;

~~v~~,J~!~~~vr~:~::!:~!~~~~:~:~~~~:;~~::~~~~~f;:~~::~~1~~d~~~vf~s~~~:

VI - 11rn1\es do territórIo naclonal, espaço aéreo e IIlarltlrno bens do aOllllnlo aa

XIV - e:xa"\llar 11 concessllo e renovaçllo de COr'Icess:1o ele emIssoras de rildlo e televl-

UnHio,

_.,

V ~ aprovar a crlaçlo ae TerrltÓf'los. sua transforlnõlçlo UI Estaclo ou relntegraç:!o
ao Estado de orl~elll.

VI -lIlUaar \pPCM"arlaaente a sua sede;

VI! - fixar. no prll:lGlrO sel:l(lstre da Oltlllll sess.'lo legislativa de cada legislatura.
a relllUnerllçlio elOS /IIl!lltIros do COn~resso Nacional. elo presIdente Cla Republlca CIo Prll:lGlro-
Mln1stro e Oos IIlnlstro!l de Estado

VIU· jull1llr iI.IluallllBnteas ee.ntas do Pr1melro-Mlnlstro. beca COl'l'Oapreciar os reU
tOrlOS sobre a execuç.'lo dos planos de governo.

I.~fcallzar e contl'olar conjuntallll!nte ou POf' (lual(luer das casas. os atos do
Executivo. lnc slve os da all=rln~.'I0 lndlreta. l J

X - eterlill\na.ra. real1:r.\çlO ~~efertll'lllo; V

"211 - O numero de DeDutados DOr EstadO ou pelo Distrito federal. ser.ilestabelecl
dODelaJustlÇ"aEleltoral,proDorclonalmente.ilDopulaç.'lo,cOlllos ajustes necessârtcs para
que n<ml\utll E5ta40 ou o O\5trtto Feooral tonl\a \'I.al\tlS de quatro cu 11I4\5 da Setenta O~t;,ws

li 311 - exceweee o de fernando de Noronha. cada TerritórIo elegerá quatro
Deputados

..~. -O Senado da Rer;111bllca cQnlj)OC-sede eeeeesernentes do<; EstaClOs e ec ms
n-rte federal. eleitos pete voto Cllreto e secreto se(lunClo o prIncipIo majorlUrlo. elentre
cldadaos ma res ee t;lnta e clnco anos e no elterci1lo dos dlreHos/fOlIt1cos ~ /1

olto anos li 111 - Cada Estado e p DlstrHo Federal eleger:lo três ~enadores, com nandalo de

em quatro5a~~s~ ~l~:~~:;~~~f:o =r~~aeE~~~~Ot:rggsD1str1to federal será reeevaea de quatro

§ 311- Cada Sonador será elelto COlll doIs sllplentos

VU - transferência temlXlrarla da sede do Governo Federal.

Vll1 - 1';Qncesslio de iln\st1a, InclusIve Dara os eetees P01;t11;OS,

-nlzaç:lo j~~lciâr~~g~~'5~~~~I:gIi\J~J:~~~~lvao jUd1cl4rla da UnUo I ecs Terr1\órlos e õI erga-

X - cr1Urlos ~ra classlflcaç:!.o de doclD\!ntos e lnforrnaçOes ct tetats slgllO$O$ e
prazos para a sua desclaslflQçao

XI - crtaç:!.o. transfor/llilçllo o elltlnç:lo de cargos, emorellQS e funç&!s p(Jbllcas e
flxaçllo da respecttvq rl!lllUneraç:lo. ressalvado o disposto no Art 51,

)tU ~ s.'~:.a nae'Cl'Ial de riUnoaUus:io. te1ectmm1eaç1iQ e comun1caç:io !:Iemassa,

peraÇÕl!s.XIU ~têrla;n~a. c.lIblal e lnOlletl.rla, 1nstltulcaes f1nancelras e suai:-,

lIlOIlet.:l.rlaXVf;n:~~~:~rca:Ol:lsc:lIZõlra atividade dO Governo ep JI\IIt6r1a de pollt1t;õ1

XVI - aprouar previamente a 1~lantaç:lo de otlras federais ae ~rande perte confor_
detormlnaralel

Art 50 - A callilra federal e o Senado aa Re;lUbllCa poderIo convocar o Prlmelro
Ministro e os ",nlstros de Estado para prestarem. pesscalllll!nte lnformaçt!es acerca de assun
to prev\amento l$etetlll'nat:lo

510 - A falta de cOlllPareclllll!nto, Selll justlf1caç.'lO aaequada, Importa em crime ae
responsabllldadll

52!>': os pedldos de lnforlllil~es eneamlnnado,s pelai Ilesas da C:l.llIiIra Federal u do Se
nado Oa Rel)Ubllca limitados a fatos relacionados a matl!r1a legislativa em tr.:l.IIIlte ou sujel~
ta il flscal1>:aç:lo 00 Con~resso Nacional ou atinentes a assuntos relevantes oever:lo, sob
pena de respensabllldalle, ser responoldos pelas autorloades a que forom sollcltados dentro
ele prazo estlpulll.l30, que n~o ser.il superior a trinta dias

Art SI - A cada U1llll das Cilsas compete elaborar o sou rogh.ento Interno e dlsoor so-
bro organluçao funclonalOllnto, PQllcla, crlaç~o. transformaç:!.o ou Eltt lnçao de cargos Clll~
pregos e funçOes ae seus serViçOS e fbaç:lo da respectiva remuneraçllo

Parl.~rato un1co - Terlo torça de lei as preceltuaçOes regimentais ou constantes de
resolu~s do Congresso Haclonal, ou de qualquer de suas Casas. que, regulallll!ntando dlsdoSI~
t1vos desta canstltulç:lo. oojetlvem assegurar o efetlvoellerclclodesuas~etênclas
constitucionaiS

XIV - nQrlllilSgerats -de dIreito f1n:lncolro.

XV - c.ptaçio e segurança da poupança POCUlar

XVI -lnOOda. seus H_lteS de emlsslio, e IIlPr1tante da diVida II>:ltlllUr1a federal

xvn - n_ltes globa1s li coodlçOes ~ra as operaçOcs de crédito ellterno e 1nterno
da Unlllo de sI/as autaraulas e cemals entldallltS controlaaas pelo POder putlltc:o federal'

cr6d1l0 e~~;~~ ; ~~~~:~. e condIÇOOS. para a c:oncessllo de g;J.rant la da Un1110 l!IIl operaçOOs lle

XIX - estal:lClllc:lIllento, na foraa de I1I coq)lelOllntar ele

a) limites globals I c:ondlçOes- para o IllOlItante da d1Y1aa 1rQto111~rla doS Estados. CIO
Distrito feoeral e doS Mun1clplos e

b} ",,\tas li ~,~ para as Ql)era~ de C1"6151to eltterno li lnterno dos Estados
~e~l~~:~~l:~~ral e dos ..,nlclpI05. Cle suas autarqUias e oemals entidades DOr

Art. 011I9 - t aa ~têncla IIIXclusha do congresso Naclonal.

I - resolver cferlnltlval:l(lnte sobre tratados. cOhvençOes e acordos Internacionais
celebraaos pelo Presidente da Repiíbllca

U - autor1nr o Pres1dente da Rep(Jbl1ca a eleclarar guerra a celellrar a pu. a
perllllt Ir f:lve forças estril.llg1llras transHOIl pelo terrltOrlo n;J.clonal ou nele permaneçllll'l te"
porarlalllllRte;

Ministro I~; ;u=:~: ~u:~~~~aç:lo pr6vta~ ~ra O PreslClente da Repuhllca e O Prlmelro

IV - aprovar ou SUsllt!nclor o estaClo de aefeJa. o estado de sltlo e a lntervençllo fe
deral,

SEÇÃO IV

DOSENADO DA IlEPuBLIC4

Art 4B-cabeaoCongressoNaclooal,COIl\asanç.'loaopresldentedaRePubllca dis-
por sobre todas as /!IiItérlas de ComDeUmcla da Un1:l:0, especialmente •

todos os ~eto;esdefln1ç:1o dos objet1vos nacionais relatlvamento .1 aç.'lo do Poder PubliCO em

U - planos e Dro~ramas nectcoats, regionaIs e setor las de desenuolvlmento

UI - sistema trlbuU.rl0. IItreCadao:-ao e dlsl('tbul~ (1\!. rel\Qa~

IV - et-caeente anual e olano plurlanúal de InvestlllUlntos dlrelrlZes
orçamenUrlas abertura o operac6es de crédito d1vlda ll~bl1ca, emlss~& de curso forçado,

V - tlxaç:lo do ofetho uas forças Arnaaas, ~

SEÇJ:OUI

DACllllARA FEDERAL

Art. sj-COmpete prlvatlVallll!nte A Clmara federal

p;esldent~ Il~~~~~~~~: go~r~~~~s~~os:u~sm~~~~~ro~~~~:~~~~~a ae acusaçllo contrt 0/
U - proceder il tcnada de contas CIO Prlmelro-Mlnlstro Quando nlo allresentallas ao

Congresso NaclOl\Jll Oentro de sessellta ellas ap6s D. abertvra da se!ls:lo lell'51al1va.

lU - aprovar.. por llIa10rlil absolutal

11) a 1ndlcaç:lo do PrllOelro-lIlnlstro, nos casos prevlstos nesta Constltulç:lo

bl rnoc::lode censura ou reprobatórla ao Conselho ele M\nlstros

cl voto ae confiança sollcltado pelo Prlmelro-1l1nlstrQ e

IV - recOCllllndar. por Intermédio <lo Prlmelro-Mlnlstro, o afastamento ae detentor !:lI!
cargo ou funç~o ete confiança. no GoVerno federal. InclusiVe na adlllln1straç:lo 1ndlreta,

Xl - regulamentar as leIS. em caso ele OIIIlss:lo CIO Ellecutlvo,

XI! - sustar os atos normativos CIOEXecutlvo !lue eltorbltelll do pO(ler re~ulllmentar ou
dos l1altes. dll delegaçllo legIslativa.

XIU - dispor sobre a supervb:lo, palo SenadO da Republlca. CIos slsteOl\llS de procos
~~~rio autOlO,jtlco lIe dados NntlllOs ou utllhados pela Unlao. lncluslve a allmlnlstraçâo ln-

SEç140u

DASATRIBUIÇOESOOCOHGfl.ESSOHACIOHAI.

53 - ~tE prtvat\v~l\te "0 Sellalle da RetlUb\\ca

I - julgar o Presidente da RepClbl1ca e o prlmelro-Mlnlstro nos crlmes de respen-
sablllelade e os Ministros de Estaco nos'crl/OlJ$ da IIIeslllll nature>:a. coneltos CO/lI aqueles

- JI - processar e julgar os Ministros do SUllrellQ Tribunal Federal e o Procurador-
Geral da Republlca. nos crllllllsoe responsabilidade,

lU - aprovar Ilreu1amente. por voto secreto. após arglllç.'lo em se5s:\0 secreta. a es.
colha dos titUlares dos segulnles cargos. al6m de outros qUe a lei deterllllnarl

aI Proc;uradorGeral da RepÍlbllca.

b) Magistrados. nos casos determinados pela CQnstltulç:lo,

c) Mln1stros do Tribunal de Contas da Unllior

d) Chefes de "'sslio OlplomAtlc. de carâter pe(roanente,

e) Mellbros do Conselho MoneUrlo NaCl~nal.

f) Governadores de Terr1tÓrlos.

:~ :r:::::::re :~::::~~t::j:~~:~::::r:s6::S~;u~:~~:::::I:~:lt:e::::~~sse
da Unllio, :~l?1EstaOOs. <lo Dlstr:ltO federal, aos TerrltOr'os e aos MunlclploS. ou de qualquer
e~~~go. en,ydade ou sociedade de qjl\llartlcillelll. e aecldlr sobre o tellto detlnHlYo de con-

I
v - fixar, por DrOposta <lo Prlmelro-Mlnlstro, limites globaIs para o ~tante da I

dlvldac:onsolldadadaUnll!o, dOS Estados e Clos/dunIC'olos,

VI - suspender a eltecuç:lo, no todo ou em parte. de lel declarada Inconstltuclonal
tlOr declslo dG.ttntUva CIO SU\lf'OltO Trtbunal F4!oeral, e

VII - delIberar. no pral.O ele trinta dlu. por maiorla absoluta e POf' voto seCrllto
ti Clll.OIleral;lo. de onclo. li?Procurador Geral da RepClbllca, antes do UrlOlno de seu mndllto

er;;;"':J
ffi';~"&J

SEÇÃO I

CAPtTULOI

DO PODER LEGISLATIVO

DOCONGIlESSO I'l"CltIN"1.

ERICO PEGORARO

••••••,o/e.wlu~/.u'e... " ..o--.,------_.

ERICO PEGORARO

PLENARIO

PLENARIO

SUPRESSAO DO ARTIGO 374

INCLUSAO DOS SEGUINTES ARTIGOS:

CAPITULO rrr - DA EDUCAÇtlO E CULTURA

r.r Ht~."'O,C"w.. $lo/IU.COW'...O _.

CAP. II _ DA UNIliO

EMENDA lP18687·1
fl

JUSTIfICATIVA

"Art Compete às Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal determinar a- prisão administrativa e, se neC'es

sár.~o, o sequestro de bens aos dirigentes e funcionários de órgãos
e entidades da Administraç~o Federal, direta e indireta, que, no
exercício de suas funções, nI:lo estejam cumprindo obrigação legal
ou desobedeçam as determinações das referidas Commissões ditadas
no interesse de sua função fiscalizadora, encarregando o Orgão do
Hilstério Público das providências que se fizerem necessárias"

JUSTIFICATIVA.

DA ORGANIZAÇliO 00 ESTADO - T.l/v..to JJ!--

JUSTIFICATIVA

"Art. O ensino é livre li iniciativa privada, que funciona
rá sob fiscalizaçi:lo do Estado, e, quando tiver fins lucrativos
em pé de igualdade com as empresas em geral.

Em nosso Pais. os 6rgãos e entidades da Administração
Pública não cumprem obrigações legais e escapam à fiscalização das
Casas Legislativas ~ preciso dar_lhes, no âmbito federal, condições
de fazer valer suas atribuições, de modo que os dirigentes daqueles

6rg1!ios e entidades obedeçam às suas determinações. O dispositivo prE
posto confere às Comissões, e não é necessário que sejam de inqueri
to, o poder de encarregar o Ministério Público da prisão adm!nistra-'
tiva e, se necessária, aí situ, pois muitos zombam, o sequestro dos

.I'l:ns dos funcionários que não cumprem, as leis ~

"Art O ensino é livre à Escolas particulares comunitárias
sem fins lucrativos, a qual merec~rá apoio dos Poderes Públi_
ccs I mediante subvenções ou ecnvêrucs

TITULOV

DAORGANIZAÇÃOOOS PODERES E SISTatA DE GoveRNO

A família tem o direi to de escolher a quem deLe.,
gar e confiar a educação de seus filhos.

f:ste é um principio fundamental num regime denn-,

crático. E um direito inalienável, a opção pelo genero de educ,ª
ÇUo que deseja para seus filhos.

E um princípIo de liberdade fundamental da pe~

soa e da famUia que deve ser consagrado pela Constituição
A escola particular sem fins lucrativos, de filo

sarIa pr6pria, e respondendo aos anseios da comuniaclde, deve co~
tlnuar existindo e, nunca, substltuido pelo monopollo estatal.

No Regime Parlamentar de Governo .. entre o..!!
tras competências do Senado Federal, essa, visa impossib.!.
lItar que organismos e outras instituiçi:les, realizem op~

raçlles de crédito, sem a aprovação prévia.

"Somente, a União poderá contratar investimentos estrange.!
ros, lnclosive empréstimos, e, exclusivamente mediante
autorga e7tpressa ÕO SENADO FEDERAL, com Previsão de pr2
posta orçamentária, inclusive quanto as respectivas fina

lidades".

1
r

federal eA~ S:~adoOd~e~~~~:n:é exerCido pelo Congresso Nac1onal, que se ,COfIl;Jtíe da C~lT.ara

,_ " Art 046- A Canlara Federal cOJllllOe-sede até QuInhentos representantes do povo e
&O:le-cadaE!ltaClo Terrltórloe no Distrito Fedllral dentre clCladaoS ,"",lores de vinte e
tr ,t:I"'~ls~o~n:lt~~~~'gu~O: 1~~e~~~~b~n~~~cos, pelo voto ellreto e secreto, eM sistema d1s-

~~~~~:~ ~~~~~~.~~~~g~:~::t~~~~:r~o: g~~~~:~o~ea~:t~~ :i~~çO::1~lt~::~~J~~:~I~~, C~=:~~

r.r lU10/~U.""...çlo

r.r nuO/.un'."'..çJio

RAS ATRIBUIÇOES DO CONGRESSO NACIONAL
"tt«.dua-·"" 9-0<1< c..-,.f,<"" A<-O> T<r.f.wo ::a:..~

CAPITULO I - 5EÇM II

,.
EMENDA lP18688-9
[!.l

l!J
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Assembléia Nacional Constituinte e 1957

~----------------------------------------------------
al ~\n~r~~~;~~~asa J.r~~~~oÓI!Il~>9f~~n::~otlgurtl por tr"s vozes ecosecut tvas., ou

bl a prOll>.?Ç:io PQr r-e-ecteeote pressupO:e dois anos de eswercte na r esoeet tva en
Uâncla. satvc li. hle>:lstêncla de IUlz que ate!\Oa an lnterst\clo e li. ~o llC(ltta
cac pelo camllllato e

tl na lllluraç:lo da llnt 19u1aade o Tribunal soeer-te poderá recusar o lulz mais ant Igo
pelo voto de ccts terços de seus ee-eees conforme procedlll'll!nto próprio.
rnpet tndc-se a votação até fiXar-SI! li. lndlt::;lI;3a

UI - o acesso aos 'rrtbunats de segundo g~au far-se-à Dor antlgulaadl! e oereeteen
to alternadaonl!!lte, aowaaos na ultIma enn-ãncta ou onde rcuvee "O TrIbunal de Alçada,
Quando se tratar de promoç:lo para o Trlollnal de Justiça eeservaeas as e t tncas do Item fI e
a c1assuOeor1llem

IV - os vencimentos aos maglstrlll:loS ser-ão fh:aClos com diferença nlio excedente de
de~ por cento de \lI"Q para IlI,tra eas ca1egor\as da carreIra atr1b\lIMo-se aos 1n\egran\es
dos TribunaIs Superiores e dos Tr,bun3.'S de JuStIça dos Estados remuneraçliode até noventa
por cento do que perceberem os Ministros do SuPremo Tribunal Federal

V - 6 compulS6rla a aposentadoria com veee teervtes Integral:; por I,w.al'dez ou
aos setenta anos de Idadoo, facultativa, eea trinta anos ce servlço aP6sdezanosCeexer
cicio oletlvo da jUdicatura,

VI - o atollcremoçlio,dlspanlbllldadeeaposentador1adomaglstr.ado, por Inle
r-esse público, funcar-sll~A em decisão. por maioria allsoluta do rescsct Ivo TrIbunal. assesv
radaamoladefcsa,

VII • no caso (le mudtlnça do Jul:co, ao magistradO será facultado eeeevee-se para a
nova sede, par-a outr-a COmarcade Igual entra.ncla, ou obter dIsponIbilidade com vencreentes
Integrais

\f111 - !'IenhUlll õrll';o do J\ldlcUrlo cede l'ea\\nr seSSetl'S ou ju\galllenloS secretos Se
o Interesso p~bllco o IIl1lgtr a leI poCler~ limitar a prllscnça em determlnaClos atos ás pró·
prlas partes e seus aClvogados, c

vn'''''tIfS ;XIo'~Cl~~ p~~gleg~g ~~m~~l~t~:~~~sd~o~c~~'::::~sser:tomotivadas. ldentlflc;ados os
-.rt 96 - um qutnto dos lug;t.res dos trtbUl'la.ls estaduais I! do Trttrul\al do DIstl"tto

Federa'serâeomposto,alternadamel'ltll,delOl!mbrOSdoM'nlst6rloPu!;lllcoede aelvogados, de
not6rlo sa!ler jurldleO e rellutaçllo IIIllada, com mals aI!' dez anos de earrelra o" de exoerl~'l
ela protlsslonal, Indleados em 11sta sêxtup'a pelos 6rg.1os de represenlaçao elas reslleCtlvas
elasses

parágrtlto linlco - Reeeblda a Indlcaçllo, o Trlbuna' formará a lista trlllllee,
ellvlantlo-a ao Poder Executlvo, Que eseolherâ um dos Integrantes para nDmllaçliO

Art 99 - Os julzlls oozam ae garantlas e estll:o suje1tos ãs vl!daçOes seg:ulilles

r -sllogarantlas

a) \l1t;lHeledaoe, n';o DodenOo Dl!l'der o ear90 senlo cor sentença j\ld't\a\, COItI
oflcáela de coIsa julgada

1:1) tn;movtbtltdadc. salvo por "'Ottvo l!(l tntcr<lSs.e pUb\ko na forma !lo Itell\ VI, do
Art g7,e

c) Irredutibilidade de vcnelmentos, suje1tos, entretanto, aos Iml)Ostos gerais ln·
cluslve o de renda e os extraordlnllr10s li

11 -sliovedaçl:ies

a) ~{grcer. alMa Que elll dlsPOlllllllldade outro cargo O" hmç.1o, .salvo o magtsté-

b) ~:~~~er, a Qualquer tltulo ou pretexto, percentagem de custas em qualquer pro

cldedlear-seâmlllUnclajlQl\t'co-partldtlr1a

l'af~grafo Ul\\eo - l«l ~l"Ime\ro gfi.'J a ,,\taltctcdade ser;!. a-:;lqU\f\(\a apOs. do\1> a!\Os.
de exerclclo. n~o POdendo o Juiz, nesse per lodo. perder o cargo sen';o por proposta dO Tribu
nal a que estiver sUbordlnado

Art 100-CorooeteprlvatlvamcnteaoSTrlbunais

J - eleger se"s órgãos dlretl"os e elaborar seus regImentos lnterno.s, observaClO o
dIsposto na lei lluanto a. cOlI'petêncla e o funclOllamento dos respectIvos Orgãos jurIsdicIonaIS
o administrativos,

11 - a 1nlcla\Na oas 1els spbre Qrganl;:aç';':! das suas secretar1as e servIços aUlll~

ilar\!:; e dos JuIzos que lhes forem SUbOrdlnaaos provendo-lheS 05 cargo", e velando pelo e
lIerClclOdaatl",dadec:orreclOl1alreSDeet'va,

.-,. lU -conceder licença, férias eolltros afastamentos a seusl'embros e aos juIzes e
servidores quu Ines fore .. Itnedlatamentesubordlnados, e

neeessárl~~/rad~~~~~~aÇrordac~~~~~~~ publtco de provas, ou provas e mulas os r;a:;os

~rt 101 - COmpete Ilrlvatlvallllln\e aos Tr\bllna\s SllIlerlores e aos it\bIlml\s de
Justiça

1 - o jUlgall.OMo aos Ju\zes estadllats c. dO 1J\str\to FC(kra\ c te.rrll6t'tos doS
memllros do MInistério P~bllcO, que lhes 5.10 adstritos, e dos ConselheIros dOS Trlbunals de
Conlas, nos crimes CC/l"lInS e tle responsabilIdade, reSsalVaCla a eompetêncla da JustIça Elelto#
ral,

IJ ~ prover os resPllctlvos cargos da magistratura e dos serviços auxll'ares cor#
res;lQndentes o

UI-proparaoleg1s1atlvo

a} - dlvldo e organ'zaçao jlldlcl{irlas.

bl li alteraç.to do no)mero de SllUS,.,eMbros e dos TribunaIs Inferiores.

cl a crlaç';C1 ou extlnç:lo de cargos e de Tribunais lofertores

"rt 102 - l Justtça <!os E1>ta<1o!> 1nsh.h.l"4. 3u\zadoS eSP'lclals prpvldos 001' jutzees
tol1ados e cldad:los Id6neos para o jU'ganento e a execuç:lo de eausas clvels e crlmlna's

filo -Os E.stados erlar.lioa J11stlcade Paz rell'l1.lnerõlda,cQmpostadecldadlloselel
tos, !leio voto direto e secreto, co'll mal'ldato de Quatro anos com eompetêncla para a haP11I
taç:lo e celebraça.o de casamento, além de atribUições l:OnclllatOrlas, e outras crevlstas em
101 federal

"PU n~ ~~s;rt~op~~d:~i~e~a~e~~I:g~~~~~Ç~~Il~~stlj~~~;gosespeciaIs e de crlaçlio da Justiça

li 3l1: - Os processos judlela's ser:lo lnlelados por audiêncIa prellm'nar em llue as
partes segunao prlllclplO da Oralidade, 'evar:lo ao jult as suas rato5es II este, no pra~o de
quarenta e 0110 noras, 1l00rtl a sentença Que vma vez; \/IlIlIl!lnadacor Qua\Quer daQUel:!ls dará ~
processo o rito eomulllprevisto {Ia respeeUva lei

Art '(>3" l crestac:;'o ~urlslJlclona' â gratuHa '!:lesci) QIII'! a partI'! C(lII"Ill"O'Ie a tlll.
possibIlidade de p~gar Cllstas e taxas

~l. 11l" • Ao Judtc1t1r1o sll.o asseguraelas autonOl"las admlllutrat I"a e tlnancelra

51g.0sTrlbunalselaborar.1opropostasorçament;l.rlasprÕprlas, eseueneamlnhamen
toaoPoderEllecutlvo.paralnclus:lonapropostaorçamentárlageral COflIPete

t - no 11mblto federal ne'e InclUlda a Justiça do DIstrlto Federal e Terrlt6rlos,
ao PresIdente do Supremo TrIbunal Federal, com a aprovaçlio do Tribunal e

JI ~ no tlmblto estadUal, ao presidente do Tribunal de Justiça com a aprovaçlio do
TrlPunal

52l1: - O numerário correspondente ~ dotaç';o dos Trlbunals. constante do orcamento da

~~~a~ ~ad~;/~~a~~; :'~~::!lm~ ~~~~,;:g~~';;~~s~~~;t~:~;á repassado e.. duodêe V'
53g - (J legIslatIvo tar;\ o controle e a fUeall:açlio da apllcac:lo doS recursos des

t11ladosaoJudlcUrloeaoMIIlIstérloPulllleo

Art 105 - Os pagamentos devidos pela Fa~ellda fe(leral, Estadual ou Municipal, e"l

~~tu4~r~~I~~te~~Il~~l;~:lapl";~~i~~-:l~ n~~~~~:ç~: j1~~e.s~~~~.liolJ~os~~~g:;or~~~ eQ~t~~~;
orçamentárias e nos créditos extraorçamel1tárlos allertos para esse fIm

11l...- t ob.r\llatôrla a \r.clus:to l\Q orça..ento das qntldades de alrelto ll'lbll"o, de
vertla necess~rla ao pagamenlo dos saUs d~llltos constantes de precat6rlos jUdlcUr10S apre
senta""s até 1" do julno O pagall1llnto far-se-i\ obrlgatorlall\llnto até o l1nal do ellerclclo
seglllnte.

li 211: - J$ doUç"es orçamenUrlas e os créditos abllrtos serlio conslgna40s ao
Judlclãrlo.reCOlhcndo-seaslm!lOrttlnelasrespectlvasã repartlç:lo competente Callertl ao
Presidente do TrllJUnal Que !lroferlr a deels:lo exeauenda determinar o oagamento segundo as
POsslbllldade.s do deP6sltr;l e autorizar. a reQUerlmílnto dO eredOl'" Dreterlco no seu direito
de preeedêncl<l ouvidO o Chofe dO MlnUtérlo Publleo o seQüestro da QuantIa necess~rla i\
satlstaç:io do dél:lltO

Art 106 - As Scrvel'ltlas de Justiça do prestadas !leIO Estado e 1;15 se~vlços notarl
a\s I!re\1lslra's s~l!xercl~os emcaril<lr W\vado, por ctelegaç:l.oOO Po:Iar Putll1co

§ 111 - lei COlIlj)leJl'llntllr reg!llar~ as atIvIdades dl.sclpllnartl a reSCol'lsztlllldade ci
vIl e crIminal dos notirlos reglstradares e seus arepostOs Cor- errOS ou exeessos cometI
dos. edeflnlrtl a flseal1nçliode se11S atos pelo Judlcltlrlo

li 20 - O tllgresso na attvldade,notarlal e reglstral depellder~ Obrlguorlamente de
coneurso publ,co de provas c tltulos

Ji311: - lei Federal disporá solJre critérios para f1xj1Ç:lodos eJ!1O'ul'll!ntosr elatlvos
j!.\llspratlcaCklspe10sservlçosnotar\alsereglstrals

SEÇÃDIJ

DOSUPRE/&) TRtBUNAl FEDERAL

Art 107 - O Supremo Tribunal Federal compOe-se de onze MIl'Ilstros. escolhIdos den
tre brasileiros, cOllllll1lls de trinta e cinco e menos do sessenta e cinco al10S de Idade da
noUvel saber jurldlGOe rcpulaç';o Il'bada

par;lgrafo unlco - Os MinIstros do Supremo TrIbunal Federal serlo nomeados pelo Pre-
sidente da RepUbllca, depals oe aprovada a escolha pelo Senado da Repullltc;a

Art,IOB-Ct:lllIPeteaoSuprelllCt_TrIPUnaIFedera,

I - processar ~.Iulgar ortglnarlamente

a} nos crllll\!S COlWRS o Pres\aBnte O" ReoubHca., o l'rtmelro-l,Jlnlstro e os Mlnlstrol
dll Estado, os seus pr"prlos '\lnUtros, os Deputados a Senadores e o Procurador Geral da Re
bubllca,

blnoserlmescomunsaderesponsabllldade (lS memDt'osdo SuperIor Trlll"nal de Jus
t\ça,dosTrlllunalsSuperlorcseosdoTrlbunaldeContasdaUnlao,os deSemtlargaelores cos
Trltlunals de Justlça dos Estados do Distrito Federal e TorrH(lrlos, e 05 ChIlNS de MIssllo
Olplomtltlca de car~tor permanente,

clos l\tlglos entre os Estados estrangeIros ou organismos Internacionais. e a u
11110, os Est1l!lOs o 0lstr1l0 federal e os Terr1tórl05,

d) as ca"sas e eOl1fl11os entro a 01'1110 e os Estados, a Un1:lo e ° Dlstr1to Federal.
ou entro unS a outros, tncllJs\ve as resceet\'IIal> en"Oa~es ClIo adlll\n\stra-;10 tl\Q\rl\ta,

e) os conflitos de jurlsdlç:lo entre o Superior Tl'"lllunal de Justiça e os TribunaIS
$Upl!.r\ores dlllJr.'lo, Q\J er.tre este::. o (luõl,\<;'..ler tlutro Tr1tlunal

flos conflItos de atrlbulç6es entro autoridades admlnlstrat1vas e judlclãrlas da
IJntao ou entre autortdades 1Udlclãrlas. de um Estado e as admln15trat1Vas de outro ou dO
Illstr1to FeOeral, ou entre as deste e ela Unl:lo,

g) a extradlç:io requIsitada !lOr ESlado "trangelro. a homologaçlo das sentenças es
trangeiras e a concess.1o do "exeauatur" às cartas rogatOrlas, Que podem ser eonferlllas ao

-' seuPresldente,peloReglmentolllterno,

h) o "habeas corpus", quando o coator ou o paciente tor Trlbunil1, aulorlllade Oll
funclonjrlo cujos atos esteja.. sujeitos dlretall\llnte â jurlSdlç';o !lO Suprel<O ,TrJtTlrnal fede~

ral, ou se trate de crime sujeito â mesma jurlsdlça.o em única InsUnela e ainda QuandClhou
ver perigo de se eonsumar a vlol~nela antell Que outro ju\z ou Tr1bunal r>Qssa cenn\lc;er dO

.~lllOj '} os IlIandild05do sellllrafl<;a o ti "nabeas <lata" contra. atos do Prestdente da Repüblt·.
c::a, ao Prlmelro~M'nlstro, doS Mlnlstros ae Estado, das Mesas da CliMara e do SenadO da Repo)#

~1~~Õçe~a~~r~~..1r~~u~~~~~~~I~~0~b~~a~~:t=;sp~~aU~~~~ó c~~t~: :~~~ ~~es~g;~~~~5
ISt.du'" 01J do DistritO Federal.

jl as roclalll1lç&s para preservaç:io de sua competênCia e gar;lntla da autoridade de
5uas dac\sl:i'l!Sl

lIarepresentaçlioporlflconst1tuc,onalldade,noscasosestabelectdosnestaConstl
t\ltçto.

IIlljulgar rellresenUçllo do Procurador Geral da Rellubllca 1105 casos lIeflnldos em
leI COIlIPleme.ntal:" Qata Interoretaçli.o de tel ou ato eeeeatwe fedet'al

n) as revtsõee criminais e as ecees rescls6rlas de seus JulgadOS.

delegaÇ1iOo~aatg~eg~~~ss~:~~tença nas causas ee sua com:JOtênc\a orlglntlrla. faeultada a

p) as ecees ee cce todos 05 membros da magIstratura Sejam, direta ou ll\d Iretar<c.nte
Interessados e nas em que mais de c1nqlJenta por cento dOS mllrUlros do Tribunal de or1gem es
tejamlmpedldos, e

II -julllarêlllrecursoordlnárlo

a1 os "nat>ails eorp\lS" llec11l11los e1tI !mIca ou \llH_ 111Stillllch ~clo S\l?el"\or lr\bunl!o\
011,Justiça e Dolos Tribunais SuperIores da unl:lo 511denegatória a uectsãe

b} os ma.ndadOS de seaueaeca e o "hatleas data" decididos em o)ntc;a InsUncla p/lIO Su
perlorTrlbunaldeJustlçaepelosTrlbunalsSuperloresdaUnUo quandodellCgatórlaadeel
slio e

er os erllMlspolltlcos,

UI - julgar medlaMe recurso extraordln~rlo as causas decidIdas elll unlca ou ultl-
malnsttlnclilPOroutrosTrlbUllals,qualldoadeclslloreeorrlda

ai contrariar dls;lQsltlvodesta ecnst ttutcãc

b)deelararalnc:onsr1tuclonalldadedetratadoou lei federal,

c:) ju1gar vâllda leI ou ato 110governo \0Cil1 coTltestado em face da Constltulçllo

IV ~ julgar reeurso elltraordln.irlo contra deelsl:ies !leflnltlvas do Superior Trlbu
tla\ de Just'ça e. lloS Tr\bullil.IS SUIl~rIOl"9$ da Unno nos m&SlI'(I$ casps UQ cabtlll<lnto do recurso
especial, Quando consIderar re'eval'lte a Questão feaeral resolvida

-.rt 109 - S:lo Dartes leg\tl<nas para. prOllOr aç:lQ do Inconstltuclonal1dade

I #OPrllS'dentodaRepübllca,

II # o PrtmelrO·SlnlStro

III • a MeSa do Senaa!l da República

# a Mesa da Câmara Federal,

V ~ a Mesa das /lssemb1êlas EstaduaIS

VI • os Governa!lot'es de Estado,

VII - o Conselho Feberal da Ordem dos Aavogados do Brasil.

'1111 - O$- l'arttÓQ$-l'otttleos comrepre.senta.ç:lQ PO Congresso Nacional; e

IX - o Procurador Geral da República

5/111: - O Procu~adOl'" Geral da Republlca dever.i ser prev'amente ouvldo lias represen-
taç"es ~ Inconstltuclonallda(le~toelos os proeessos de COIllPetl'inc1a flo Supremo Tribunal
Federal/ ' •

!ii 211# Declarada a Inconstltuclonalldade pot' Ollllss:lo, de medlda para tornar efetIva
norma constltuelOnal. sertl assinado prazo ao 6rgao do pOC!er COmpetente, para a adoç';o das
provlClênelas neces.s./lrlas. sob pena lle responsabIlidade e slJpr\men10 ce\o Sueremo Tr\bIJna\
Federal

li 3<:1 - tleeorr1dC o 'Orno aludido no parigrafo antel"\of' SOll\!:Iue s03a san1!.d1!. 1!. Q<ll.ls-
slio. poderil o SUllrel'lOTr1Dunal federal edltar resoluç:lo, a qual com força da 'el vlgeri\
.supletivamente

li4" - Nos casosdelneonstttuclonalldadeporlnelllstênclaouomlss:lodeatosde
admlnlstraç:to. se o Poder PubliCO demonstrar comprovadamente, a atual Il'IPOsslbllldade da
prestaçil.o o Jul=ou Trlbunal consIgnará pra:z:o máximo para Que se estabeleçalllos programas
IndUpensá"el.s ;\ elllll'naçil.o dos obsttlculos ao CUllIPrlmento CIopreceito constltu~lonal

SEç):OtU

1l0SUPERIORTRIBUH4l0E JUSTtCA

Art 110-0 SuperIor TrIbunal deJustlçaeomp(Se-sede,nonlnlno.trllltaetrês
M\ntstros,

§111: - 05 Ministros dO Superior Tribunal de Just tça sera.o nomeados pelo PreSidente
da RepubltCa, dentre brasileiros, COll'I"la.1S de tr1nta e elneo e menos de sessenta e cinco a
nos de notilvel saber jurldlco e rep11taç';o ilibada, depoIs de aprovada a eseolha !lalo Senado
da Repúbllca

§2." - O Superlor ,rlbunal de Justiça tunc\onari em P1entlr\0 ou llW\d1do em Seç5es 11
,urmasespoclalludu

"'I't '\\ - tcc.peia ao SUIlOr\or lrnluna\ da Jus\,ça.

I -proeessar e julgar orlglllilrlall\llnte

a) os membros doS Trlbunals Regionais federais, dos tribunaiS RegionaIs E'e1torals
e do Trabillho e os dO Mlnlstérlo Publico da Unl:lo Que"ollclem perante TribunaiS

b) os mandados de segurança e o "habeaS data" eontra ato do pr(lprlo Tribunal ou 4e
seu PresIdente.

elos "habeaS corpus". QuandO o eoator ou o paciente tor QualQuer lias pessoas tlCn-
clonadas na allnea "a" deste Itelll,

d) ~I~~r~:~~~a~: ~lJ~~s1~~~~n:~~r~~u~~~:d;S~ut~~~~:~1~~~~~:~~11':lIre~~~t6~~~~e
/ ~~~~s a~I~~~a~~~~~~~~r~~~~Z~~\l; :1~n;l;t~~~;r~~~~ite~tt:r~~:~~o~u tr I~

e) as ravlsOescrlmlnal5 euaç(SesresclsórlasdeSeusjulgados

f) as causas sujeitas ti sua jurlsdlçil.o llrocessadas perante qua1squer Jul~cs e Trl
bunal.s. euja avocaç.1o def(!rlr a pedidO do Procurador Gera' da ReDubllea qUando
deo::orrl1.r 1l1\Qd\alo CIll"\!ilQ de grave lGsl0 á ordelll. a. saUde a. seguratl';a, ou i$ f1
nanças 1l0bllcas. pa~a Que suspel'ldam 05 efeitos da decls:lo Drofer1da o para Que o
eonheclmento Integral da lide IM seja devol\(.ldo e

g) reelamaç:lo para a Ilre.servaçll<:l de ll;ua cOllllletênela e garantia da autorldi\O'e dllS
"uas declsOos ~

11 ~ Julgar. em recurso ordlntlrlol

a) os "/Iabeas corpl/s" deeldldos e'll \lnlca ou última. InsUncla pelos TribunaIs Regla
1111.\' fellera\s 01.1 pelos Tr\'cunals dOS Estados llQ QIstr\\o FEderal e Terr\t6rloS,
quando a decldp for denegatória

b) os tIlndÕ/.!IoS de se'Juranç:a dectdl!loS '1.11I Unlca tnsttlncla Detos lrtbuna1s RegIonaIs
Federais ou pelOS TrtDuna's dos E.stados, tio 0lstr1l0 Federal e Terr1\órlos
QUandodenegat(lrlaadeels!o o

cla.s causas em Que forem partes Estados estrangeiros ot/organlSlOOlnternaetonal
de UIIl lado. e, do outro MUnlclplo 011pessoa residente ou dOOllclllada no paIs

111' - julgar, e. recur.so especial, as causas decidIdas. em Onlca ou ultima InsUn
cla, Plllos Tribunais Regionais federals ou pelos Trlbunal.s dos Estados do Ol.str\to federal
e Terrlt(lrlo~. quando a decls';o recorr\dlll

al contrariar tratallO ou let fede~al, ou negar-lheS vigência

b) j\l1gar vi\1da \0\ ou ato dO Governo 'oca\. conteShllo eIII face de \e\ f Mera" D

ol der A le\ federal lnterDretaç:lo dlvergente da cue lhe haja atrlbuldo outro Trl~
bIll\al, (;. crólll"lo S\lll\!r\or ll"tcul'Iat de Justtç;r., ou o SIlPl"l1.1IIO TrltlUna\ fl1.deral

§111- QuandO, contra o IlIllSIf(! aeOrdaO, fOrel"l \nterpostos recurso especial e recurso
estrll.ordl~rto, o Jutgamento Oeste aguardari a ll.o:!.els:to def\n1tlva do Supertor 'trllJul\31 dG
Justiça .sempre Q11e esta puder prejUdIcar o recursO elltraordln~rlo

52" - FUnelonar~ junto ao Superior Tribunal lIe Justiça" COnselho da Ju.stlça Fede#
ral, cabendo-lhe, na forma da lei. exercer a sU!lerVIs:io adlllllllstratlva e orçamenUrla da
JusHça Federal dO prllllOlro 11 segundo graus

SEçlO IV

DOS TRIBUW<JS REGIONAIS FEDERAJS E. OOS JU!ZE.SFEDER4IS

112-S:l06rg';os da Justiça Federal

1 ~ "lr,buna.1s P.l!lllona1s fellerah, e

Jt #JUl:Ze.s/ederaIS

Art 113 ~ Os Trlbunals RegIonais FederaU Cl;IIllpI:iel"l-se de, no mllllmo. lluln~e jul~lIs,

recrutadoS na respectlva regl:lo e nomeados pelo Preslelente da RepüPllca dentre bras11elros
com1Il1l1s de trinta e menos de .sessenta e Cinco anos, sendo

I ~ llfIl Qulnto delltre advogados CQ/ll mais de dez anos dO Dr~tlca forense e mem-
bros do Mlnlstêr10 PUllllco federal coco mais de dez anO$ de ll'Xerclelo ll'

n • os demais lIiOdlante promoç:\o lIos J,,1:;I:es Federais com mais lIe cinco anos I:lG
exerci CiO, sendo Irll\tade por antlg"llIatte e netilClO Dor merocllllOnto

li 111: - EIlItodos os casos, a no-eaç:lo sertl preeed1da 110 elllbora,:lo de l'sta trlpllce
peto Trlllunall

li 20 ~ A lei dlsclpt Inartl a reJl\Clç:lo ou a per~ta de ju1~e.s doS Trlbunals Regionais
Federais e determtn.ari\a sua jurlsdlç:to e sede

Art114-~eteao.sTrlbulla1SRegloRalsFederals

I -proc:essar o julgar orlglnarla"'llntel

ai 05 Juizes federais. da Area de sua jurlsdlç:lo, Inclusive os da Just'ça MIlitar e
a dd Trallalllo, nos crInas comuns e de respollsabll Idade e os melTbros do flllnlstérlo Publico da
\)tIUo, ressalvalla a cDm;leHmcla da Just'ça.E\e1toral,

• b) a.srevls(Sescrlmlnatseasaçl:ies re.sclsÓrllls dos seus Julgados ou llosjulzesfll-
ll\l;ra" \la regUo.

c) os IIIllndaelos de segurança o "habeas data- contra ato do Pres1dente do próprio
lr\b'Jnal,tIesua$SIlç(Se.seTurlllasOI,ldeju\zfllderat,

d) os "habeas corpus", quando a autor\dade coatora for jull: federal e

e) os conflitos de jurlSdIÇaO el1tre Jutze.s federa,s '''oordlnados ao TrlllUnal cu en-
tresuasSe~seTurlllasle '

ti - julgar, em grau de reeurso, as causas decididas pelos jul:zes federaIS e-pelos
julzlls e.staduals no exerclclo da COIllpetl!nela federal da i\rea de sua jurlsdlç:lo

Art 115 - Aos Juizes federal.s COI\IlIeto procossar e Julgar

rem 'nler~ss~~asa~aca~~ç~~ ~~oa~t~:'~~' r:~~ 1~~~~ll~~~~~u6uea~~~:~ae~~~:~C:sf~:or:~I~~
cla O as sujeita::. i\ Justlça Eleitoral o ;lo J~stlça dC)Trab~'ho

pessoa ~clil~aC:S~:s~~~t/~~~a;n:a:getroou organlsl\O tnte.rnaclonal,e Mun.\clplos cu

111 - as causas fundadas em tratado ou contrato da UI111l.0 cM Estado estrangeiro ou
orga"ls~lnternaclOl1al.

1.... - os cr\lIl(Is poH\II::Os os eontra a h.tegrlllade torrltor\al B a soberanla 110Es-

~~dod: :~a~n~~:~~;e~e~~::r~~7~:iag~se;~rg;~~l~g~?c~;, b:~~iu~g~~lrs~~~t:~~:~~~:; ga re~~~~~
Vadil.a COI'4Xltênc'a da ~\lSt'ça lAIH\ar e. da JU5t\ça E\e.\tora\;

V - os crllll\ls prevIstos em tratado oU col'lvençlo InternaCional elll que, Intclada a
61\ecucll.o no Pa\$. lleu resU\tlll~ lXtlI'rll\l ou de'lllrta ter ~r\do 1\0 e$tra~'tro, cu ret\prO"'
Call1llnte.

contra o ~~st;..~sâ~~~~:,~n;r: ~r~~a~~~~~ft~~~~ae. M.s eaS05 detormlnados por tet,

~~~~g~Jllenr~1pr~vY:r"~:ll:~~o~~~~:"éu!~s~~g~l~ll~r~~:~~~l"Idgl~~~a~~:t:~r~7t~~ ~u~~~~aoJ~~~:

ellcetuado~I~~ ~a~~s~~d=e~gn~~~u~~~Ç~r~b~n~~~b~;;ll~:~;: contra ato de tlUtOrldade federal,

da Just1çiXt.l1~\t~~ crimes comet Idos a bordo de navios ou ~eronaves, ressalvada a competência

;:~t~e~~:~t~atio~~:~;i~:~~~~!~~~:e:P~~~~~:~~i~~~~;l~~ed:c~~: ~;~~*~~~6~:l~xe~~Çll~a~~
:u - dlsouta. sobre os O\retlos tndlg'illlas e

XII - as questOes de dlre\to agr;lrl0. na forma de lel complementar

j~~i~12~!c:!~o:~:~~~~::~~~1~:io7~~:~:~~~~:c~~~~::;:~~!~~:~i~i~i~~~r::~!i~~g~~~:~~~a~~~~g
~d:~;r QUI! eeu orlgeJll â demalll;taou coce esteja situada a coisa cu aInda no Dlstrlto

S 211 - Ser:io erccessacee e Julgadas na JustIça estadUal. no foro do dOlll'cl110 dOS
segurados ou beneflcljrlos as causas e.. que for parte lnst1tlJlç.1o de Drevldêncla social e
segurado, semDro que a comarca n:lo seja sede de l!.ari\~Da..JuJzo-fed8r.aII...o....recur.so. Que_no
caso COUber, õe'le.l"i ser '"tel"llOS\o l)arlll crTr-\I:l\llI;\.1'-1l:elllona\ FClIllra\ competente

li 30 - A 1lI1 llOderA permltlr que a açlio flscal e outras sejam promovidas. nas co-
~~~~o~oe'~:~~~ur:a~a~i...:;rTm~;~~t~e~I~~~aF~~~~:i penMe a Just\Clll t1~ zsteoc eu Ter-

JUdIClârl~r"O'::1"4 ~~ase~~t:d~êsp~~~ Iv~pl~al ~l~t~i~~s ~~~:~~~àda;Q~~~~~~r~ e~~be~:~~
~~lel .~. r

~~s ~u I~:::f~~r~~s:~:~~~~~~~ I j~l:;~:~~:~~~~~~~J~:~~s~~~~:çi~::~:i~!:~!!gg~e~::~i~~;
f>ernambueo •

Art 117-A lei criará Varas Regionais de Justiça Agrtlrla cujassedesllOO'er:loS(lr
1tansfer\das 1)0\0 COnselho ele JU.5tlça federal, COl"l reJllOç~o de seus tItulares os QuaIS pocle
rlio ser providos nos caroos mellU.nte concurso publico espeelal ou curso de eSlleclallzaç:lo de
Juizes federais Na conclllaçllo das !lartes e na Instrl!ç:lo dos processos DOder:lo participar.
~a forllla da \e\, rellreSl!nta~tlls dos proPr\et1l"1l» I! dOS traDa\-hatlores I'ura\s

, Par~grafo (miCO - Das dcc's"es dos JuIzes federaIs de Justiça Agrtlrla caber~ reeur
~~pe~fa~lz~~astrtblJllaIS Reglonal.s federats. onde li'! organ\Z.arl0 SeçCie.s <:lU 1url:l.al.

SEÇA:OV

DOSTRlaUNAISfJulZ0SCDTRABA.lHO

118 - Slio 6rglios da Justtça do Trabalho

I - Tribunal Superior do Traba'ho.

U - Trtbunals Reglonals do trabalho, 11

lU - Juntas de COncll1aç';-o e Julgall\llnto

li 111: - O Trlbullill Superior do Trabalho compor-se-i\ de vinte c cinco Ministros
tMaClóls pelo Pre.s\dente da Repullllea. ao6.s aprovaç:lo pelo Senado da Rep(Jbllctl sendo

a) Quln:C1l tOllados e vltal1ClOS, nOllleacos pelo PreSidente da llepClDl\ca, sendO nove
dentre JuIzes da carreira da ....glstratura do Trabalho, três OEntre advogallOS eom pelo IlICIl'lO$
dez anos de llllperlêncla proflsslef\al. e três dentre ml!lIIbrosaoMlntstêrlo Pullllco, e

bldezclass'stasetelT.l)OrârIO$,emrellresentaç:loparlt;lrladosempregallOse I!lllPre
gadores nomeados pelo Presidente da Repl1bllaa

li 211 - Para a l\OIIIl!açllo o Tribuna' encamlnhari\ ao Presldente da Reoubllca listas
tr1cllceSre$Ultantesdeelelceiesaseremrea llz;adas,

Tr1bunal.a) para tlS vtlgas destinadas ti magistratura do Trabi\Jho.. pe~ÚO~O--I~

,bK~ara as de advogado e defllllmtlro dO MInistério PublIcO pelO ConselnoFederill da
3~~~~ç~0~{~~~;f~,d~e~~:~~~eum colégio eleitoral constltuldo por ProCUradO\eS da

c) para a$ de class15tas, por colégio eleitoral Illtegrado pelas dIretoriaS das c:on
feOeraçeiesnaclonalsdetralJalhadoresoUdaspatronalll,conforllleoca.so

Art 119 - A let f1xa~;l o ni:mero dei Trl11unal.s RegIonais do Trabalho e respeCtlV~1
sedes e Instltulri\ as Juntas de ConClllaç:lo e JU'gilllll:nto, oodendo nas CQrIarcas ondl: nlo fO"'
rem \nstttuldas, atrl11ulr sua jur1Sdlç';O aos jubes de 'l're1tO

Par;lgrato únIco - A let dl.sllO~ã sobre a constltulç:lo Investidura, JurlSdlç';O CQIr

rj~~~:;n~~a~~~:~u~a~~\~~~~d~~ee~:r::~~~~s~~~ag~g:i~::n-;~~~~sd:Se;~~~:dg~esConel 1\aç:lo

Ar\ 120 - Os Tr\bun1ll1~ P.eg\Ql'Ia\$ do Trab,!l\ho ser';o CO!I'.l\C5\OS da Jul~as, tltllll!alltos
pelO Presidente da Reoubllea, SendO 110'5 terços de juhes toga.dos vltallctos e um terço do
juizes classIstas tert\j)Ori\rlos. tTentre os jUizos togados o~servar-se·~ a prOPOrcIonalidade
est,abeleclda (Ia al1nea "a", do illl:, do Art 119.

Par;lgrafo Íln'eo - 05 membros dos Tribunais Regionais do Trabatho ser.1o

ai os magIstrados, c!scolhldOS por promoç:lo de JUizes do Trabalho po~ antiguidade e
Ill(!reClmento.alternadamente,

b) 05 advogados, tlldleados em ltsta trl!ll1ce polo Conse'ho Seccional ou Conselhos
SeccIOlla\s lia Ordem dOS Aavogados dO Brasil da respecttva regUo

c) os II\f;'IllJros 110t.l1n\stê,..10 Publ1co, \nlllcallos l!IlI lista tr1pl1ce llentro os Cl'"owra
lIores dO trallalho da respeetlva regUo. e

d) {)S ctaS$ts\a!l. 1nctclldoS em \1stas tr\pt1cas Pl!tas d,reter\as das felleraçGes 11
dos sindicatos respectIVOS, eotrI base territorIal na re"Uo

"rt, 121 - As Juntas de Co:Ictllaç$o e Julgall\Cnto serao COIl\llOstasDor U'II !ul~<1o
Ua~allTo. Que as presldlrã, e por dOl.s JuIzes classlstas teltlpor;lrlos. representantes aos elll
oregadosedosemoregal1ores,respectlvamellte

§10 - 05 JuIzes classistas- das Juntas de Cone111açllo e JI/lga!l'el'lto, lnd'cadoS ClI
listas trlpllces pelOS sindicatos com sede nos Jultos sobre o.s Quais as Juntas ellercelll sua
competêncIa terrltortal. serlio nomeados pelo pres'dente do Trlllunal Reglonal do Trabalho

, !ii211: - Os jul:ces classistas. em tooas as InsUnclas, terlio suplentes e mandatos de
trêsanos,perlllltldaurnareeonduçlio

"'rt 122 - CooIpete A Ju.stlça. do Trabalho conclllar e julgar os dlssldlos tndlv1~
als e col.e:tlvos entre empregados e empregadore.s. Incluslve de MlssOl!s Dlp'omtItlcas aeredlta
da::. no Brast1 e da M\lItl\\straçlo cllbl\ca dtrl'!la e Hlctl"ota.. 11 outras controvMl>las or\urnlas

~~a~e~~íg~l~: ~~~~~~s.r~~~d~:~s1:~~a8:oa~i~~~::~'d~Ut~~ga1~rral\ldO cump~ltnento !fi

ri 111: - Havendo tmpasse nos dlssld10s colet"'os. as partas poder';o eleger a Justtça
do Trabalho ~crro árbitro .-....-..

§/211: -ftecusando-seoe~adortlneOOclaç:loou;larbltralíem, éfacu'tadc-aoSIn
dlcato do/traba)hadores ajuI~ar gfoee~ de dtssldlo eolet Ivo, pOdeMO iI Just Iça do Trabalho....

estabelecer normas e eondlçlles respeitadas as dlsPQslçO"es convenelonals e legaIs mln\mas de
proteçllo lIO trabalho

i 311 - A leI espeelflcar~ as hlp6teses em qUOos dlu\dlos coletivos eSQCItadallas
po.sslblll\lades de sua so'uÇao !lor lIellOclac::to lIerao sUllmetldos ti apreclaç~o da Justiça dO
Tr,aba'ho, ficando de logo estabelec1do que as dcclsl:ies desta cederão estabe'ecer novas I"lOr~

mas e condlç"es de trabal/lo e que doias sO caoerã recurso de embargos para o IllGSIl'lO 6rgllo
prolator da sentença

SEçiO VI

DOSTRIBUNUSEJu1zESELEJTOIUoIS

Art, 123 # A Justiça EleHoral é COIll;lOsta dOS seguintes Org:loSl

I - Tribunal Superior Eleitoral

n -Trlbun:als Reglonals eleltorals.

UI - Julz;es EleitoraIs.

IV - Juntas Eleitorais

Partlgrafo ún\eo - tI.s ju'~es dos Tribunais Eleltoral.s. salvo mot\vo justlt1callo,
servlrlo obrlgatorlallll!nte por dels anos no IlIlnlll'.O e m..nca por mais de dol.s biênios eonse
cutlvos. os sUbst1tutos ser.1o escolhldos na mesma oeasl:lo e plll0 mesmo processo elll nÜllll!ro
\~al f.llI.ta cada categor1a.

Art 1:24 - O Trlbllnal Suporlor Eloltoral comoor-se-i\ tIO Illlnlmo de sete IIIl!mllrOSI

I - llledlante elelç.1o, pelo voto l:'ecroto

a) l:Ie trl!.s jul~es, dentre o.s MInistros do SuprelllO TrlD11nal fedaral e

b) de dois JuIzes, dentre os membros dO Superior Trlbullal de Just Iça. e

11 - por nomeaç.lio 110 Pre51dento (\a Reprfll1lca. do do\s dentro s'!\$ lIIdvog1Ildos de
ool:;\vel saller jurldlco e rllPutaçllo Ilibada. CO/II mat.s de lIez; anos de experlêncla prof\.sslo
l1al. Indicados pelo Supre=o Trlb11nal Federal

Par~grafo l1nlco - O Tribunal Superlor Ele1toral elegerA seu Presidente a Vlce
presIdente dentre 05 Illnlstros dO Supremo Tribunal Federal

Art 125-Haver;l um TrlbUllal Regional Ele.ltoral naCilpllal de cada Estado 11 llO
DIstrito Federal Os TrlbUllals RegionaIs Eleltorats C(lIl'Ipor#sll-lo •

1 ! lIll!dlanto ele\çlio pel~\p secreto.

a) de dOis Ju\zu, dentre os deselllbargadores do 'tribunal de JustIça. e

b) de dol.s JUIZIIS, dentre julze.s do dlr~lto, escolhldos pelo TrIbunal de Justiça, li

II - de Ulll"jU1Z 110Trlllunat federal Regional. com sede na Ca!llt:al esc Estado, ou,
11:l0havendO, de Juiz federal, escolhido. em qualqUer caso, pelo Trtbunal Regional Fedlral
re.spectlvo, e

lU -llOrnomeaçlio-doPresldelltedllRePllbllca, doc!olsdentreSl:ls1ldvO\ladosdend
tót'10saberjurldleoereputaç:lolllbõlda.ln41cadoSpelotrlbunaldeJustiça

Par;lgrafo Cinlco ~ O Tribunal Regional Eleitoral eleger~ Presldento um do.s doI. de
semtlargadOl"eS do Tr\bUl11l.1 de: Justiça, catlendo ao outro a Vlce-Prestdêncla

Art 126 - lei COI'IPlemllntar dll;lQr~ $Obre a orDanlzaçllo 11cOlllj)etGnclll do.s Tribu
nais dosjul:ce.s e das Junus eleltora1.s

Pari\"rafo C/nlco - (:2241 ~ 05 rnembro.s do~ TrlllunalS, os julzes e os Integrantes da.s
Juntas eleitorais, noellerclCto de suas funçOes, enoqllelhes tor apllcãvel, gozar20 de

.Jllenas garalltlas e ser::lo ln;lll'.Ovlvels '

Art 127 - Das dec\sOes dO$ TribunaIs RegionaIs Eleitorais somente cabertl reeurso,
quandO

I - for~1I Droferldas contra IIxpre.ssa dlsooslÇ:lo de lei.

n - ocel"t'U O""arg~nc\a na \nterpretaçl0 dI! \e1 er.tre do\& ou IlIil\S 1rlbutla1S E~
leltora1s,

111 - 'Ilrsarllll sobrl \ne\egltl\l\dadll <:lU\!Xllld\ç.lio t1e dlp.tOl'ollS'llllS el<llções (eder..t ..
ouestaduats, 1 fi

1'1 alllJtarelll o:tto.101l\llS ou tteer'!tarem. a perda de llIatIda.tos ete.tlvos federahl ou IIUI#
hdualll.e
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J."'....-------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
, Art T48 - A leI orcalnl!nUrta arual seeerue conteri a pre"I$li-, (;Ia r~celta e a ftl'lI
!;1I0 oa despesa, os lll\lltes de endlvldall'entO tnejustve para emlsslio de tltulos 011diVida pu
blica e se necessâe to normas sobre a esecccae e o controle orça'lltlntirtos

Art 149-êvedada.semprévlaautorlzaçli';lleglsliltlva

1- aber-tur-a de cl'ódlto esPllclal ou suplelllllntal'" eeservaee atnOa o etsee to no
artigo 150, Hem IV, \~ \

11 - transposlçllo de recurllOS de uota categorta de llrog~amaçlo para outrll e \~{.:U t

lU - utlllzaclio de recursos do orcall'ento fiscal tiar-a sUlll'lr necessldatte ou co
'deflclt" naselllpresas estataIs

51a - A abel'tura de cl'êd\to eJ<traordlnâr10 se-ente serâ adlllltlda para atencler a
despesas lmorevlslvels e urgentes, eeeeeeentes de guerra CO/IiOÇlIo Interna ou calamidade pu
bt tea e dllverá ser- $uol:lQttCla a hO:'lDfogaç~o dO congresso "aclonal

1>211 - Os créditos especiais e el\traoróln;\rltl~ nllo pQder~o r e- VIgência alên 00 e
xceetc tc financeiro lllllQue fOl'"el:l eutcr rzacos , salvo se o ato da autort;aç:ío 101' pl'omulgado
nos ultlmos Quatro I:I!lses eaeuere e1;erclclo caso em Que ruanor to nos 11",ltes ecs seus sat
dOs, podel'J.o vlgl!1' até o (él'llllno dO ellerclclo fInanceIro stlosequente

§311- A crlacllo de fundos de QUllIQuel' natureza depende de autol'l.aç:io e... lei
ccecreeeorar-

Al't 15~ -t vedado

I ~ vlnculal' r-eeerta de nature;a trlbutàl'la a ôrgllo fundo OU oespesa renalvado O
dlsoostO nesta ConStltulçllo

n - reallz.1 operaçlJes de er~dlto Que IMeeaam o ~n'ft das dellPesahll caPital,
ae-esctee ees encar- s divida puoUca t.
ou en cré~np; ~~~~: ~lsd oesa ~sumll' obrlgacão selll llréj)a nclusJlo 1'\0 01' jjto anu~hç

IV - conce(ler tl'êdltos tlllllltados e abl'lr cl'édltos adicionais se" Indleal;lio dos re·
c:lJrsos correspondentes

Al't '15' - A despesa cor> o pessoal at Ivo e lnat Ivo. da Unllio. dos EstadoS dO Dls~

i~:~~c~~~~~a:e~t:l~f:s~~~~:~ n:lo DO!lerá exe:t!der õl sessl!flle e Cll'lco POI' cento dO Valol' das

Pal'ágrllfo únfco - Para os efeltQs aI:! Que t!'ati! este al'ttço sel'J.o CO"'outac:as as I'~

celtall correntes deduztdas oas transferências Intragovel'nalllllntals bem CO/'lO o ol:;pêndlo COl"l
pessoal ~e autarquIas e fundal;~s Instltu1das e IIl3ntldas pelo J)Cldtr pUbltCO oue rllceoam re p

cursos dO orçamento flllcal

Art 152 - Ato! Quatro Cleses antes do Infclo (lo C!""'l'elelo flnaltce'ro seguinte, o po
dllr ElI.ecutlvo envlari ao C/)r\gl'ellSO Nacional

1 - C:QIllP<IttvllI CQlll o plllno plurianual oe InvestlClCntos. coma lei de dlretrl%es
OI'çamentll'las. ou eom aootlo$ confol'ltle o caso

JI - tnlltcar as fontes de recurllOS necessârlO$ vedadO o;;onslgna~ o excesso de ar~e
tadaçlloCQlllO fonte de reC1Jtllos

!i5a ~ O pronuncla'lll!nto da COIlIlsslo SObre as emendas sel'â conclusiVO e final salvo
se UI:I (erco dos /"1BOlO/'OS da CâllljJl'a Federat ou do Senado da Rep!JDllca reQuel"er a votal;Ao em t
P1enll'lodeelllllndaaprovadaourejeltallanaCOIlII$do bl1l1l"

nesta seçl~~ ;sAg~~~~r':~~;~~{~~~sd:o';~~~;~~~;~~~~at~eoquenlio COlItl'arle"'ld,spost6iJ'1

' §1A - C pr~;MlnlStl'o podel'l enviaI' lr.ensagt!OI i10F~sso IlaCIQ~~~ para propor

~~~~c~ri;'~lIgr~,~~.~aQ~:r~: ~~r:r:,~;~:J~tJ~ro~~i:{oí est IVllr cI ~lul:a a vo- ~.
§B" • Se a leI ot'çaml!ntál'la no1o tIver sIdo votada a:té o InIcIo do eli:erclclo e'Of'res

pondente, pOderá ser Iniciada a ell.ecuç~o do projeto como norma provls61'Ia, até a sua aDrO~3
çlio QeflnltlVa pelo CongreSllo Nacional

Parágrafo {mIco - O TrIbUnal dft Contas da Vlllão enCamInhará a/lJJalmê""te. ao cen
gressoNaclcnal.relatôl'lpdesuaSilttvldades

Al't .. d.y_- Os MinIstros dO Tribunal oe Contas da Unlllo serllo eSl;ofllldos dentre Dra
sl1elros I:ti\lol'es de tl'lnta e cinco anos tle Idoneidade ll'Oral rr;l-'utaçllo tllcaQa e l\/)tórl0S Q
eonhecllllllntClS jurldlCOs. tlconom1cos, 'Inarcelros ou Oe ac,,'nlstraçllo publica nez'"eados ,Pelo
Preslelente (\a Republlca, após apro~açJlo do Senado da Itep'-Ollca

toS e It,lP~~;~~~~~ u~~~ ;'~llt~~~1S~~OSS~~~;~0~s T~~~~aY3r~~tf~~;t~~:rl'~a;~~~~t/e~~~~~
apesentar-se com as vantagens lntegrllts do cargo ap!>s dez anos de efetivo e><el'clelo

, Art Ise ':. Os Poderes l.eglslatlvo EJ<eeutl\lO e JudlCUl'lo Oli\tcrllo de fO·l!li\ Inte
gRada slstelll<l De controle I"terno- CO::> a flllalldade t:e assegurar efleãela ao CQ1!IT'01ll ex·
terno e daI' ciência ao Tribunal de Co"ltas da Unlllo l:fe Qua1quer Irrelõlllal'loalle ou alluso so~

ena de responsabilidade solld;\rta

I.l't '59 - As norl'lll.S estabelecidas neste capitUlo apllca!!l-se. no Que COIJller, á 01'-\ I
gal'll%acllo li tlscall:!açil/) dos TrIbunaIs de CotItas aos EsUdas e tU:I Dl:strlto Feileral fl' dO~

Tl'lbunals e conselhQs de Contas dOS ~nlc:lplos ~1"rrt1)A1

olUST1F1CÀÇi:O ~
A reda~lIo ora llroposta de l.llsoosltlvos correlatos. conte~la os aspectos de ~rlto do te'
as asplraç6es sociaIs do povo oras11ell'o, a I'ellresentatlvidadll constHt:lnte de seus
slgnatâl'los e a slstellliltlzaclo adl:!quadll á técnica leglslattva, nos tel'mos dos debates e a-

::CS :'::::::$0 seQuencla1 dos dlspoSlt Ivos prOOOlltos n:lo corresponde â. 00 proJetp r

IV - elabOl'ar seu regimento Intel'no

CApiTULO lU

CluandC

"tI p Ol'gantur $eus serViçoS provendo-Ihes os cargos na forna da lei

UI - /:/ropoT' aI} PO/Jer legls1.atlvo a erl<lç.llc e e><:1m;30 Qe seu c;;:rgos c a flJ<IJC3c
dosrespecttvosvenclmentos,

OPERACIQNAI.EPATRlr.'lINIAI.,

DAFtSCAI.IZAÇi:OFU:ANCElltA..Oi\ÇAIotENTJ.R1A

t - llrojelO oe lei relatIvo ao plano plul'lanual de Invelltlll'entoS

Jl - m-oJeto De lei orçamelltâl'la contenco a versllo final aJustat:la elo ort:a"'ento para
o ell.erc1clo seguInte e o orçamllllto para o e><erclclo lIuoseQuente aquelQ:

t Slll - Drganlzar-se-Ii Comlssllo 'lIsta Perl\lill'lente O'e senadores I! Oe:lutados pal'a examI
naI' e emitir parecer SObre os projetos de leI rehUvos ao Plano Plurlanual de Investlmen·
tos. às Olretrlzes Orçillllelltál'las e ao O1'çamento Anual

S211- O crçallll!nto para o ellerc'cio sullseC!uente sê"rà anallzado pela
se refere o paràgrafo anterior durante todo o ell.erclclo fInanceiro, olscutldOs
EJ<ecutlvo os ajustes necessârlos ao encamlnhalllllnto ele sua verll~O final

!i3Q - Somente na Comlssllo MIst1l. llOtIerllo ser olereeloas I:!mendas

§<I;ll - Emenda dll que dl!corra aUl:lento de despesa glooal só sert olJjeto oe delloel'aclo

Art 153 - A flscal1uç;!:o flnancelra. Ol'ca"-entál'la o::lê"raelona1 e catrll"()nlal dõl
Unl~o se~á ell.el'clda l:Ielo Congresso Haclonal medIante controle ell.te~no e peles slsteO\ils de
controle lnternQ de carja Podcr Quanto aos aspectes de eflc:'cla. eficiênCIa eCO'1=lc'd~o(J.

legalldallce le!õ'ltlmltlade. na fOl'mada lei.

§lll-I'rest'llrl contas Qualquer pessoa Ilslcao.JjurldlcllQueutlllõte arrecaoe,
uarde. gel'encte ou. DOr Qualquel' (01'1".<1. adllllnlstl'e dinheIros 0""15 e valOrtlS p\.bllctls ct.!
UI! estejalil Sob a res1JQnllõlbllldade dO Estada, ou. ainda, que e" 11Q.-~ deSte assuma\

ot>rlgaçOos. ~
§20 - O contl'ole eJ<tê"rno Sl:!r! eJ<ercldo c:on> e aUJr,lllo do Tribunal ae tontas d 11j"- ,

l~o ao qual compete ~ ,\,';n:f
recer or6~1~ :P~:;I:~a~~a~~n~:se~r::~:g;~a~~~:~c~n~t~;'~oP~~ig~~~;~:6IS~~~~~::~tl!p~
Tribunal

11 - jUlgaI' as ~cntas dos ildllllnlstl'al.lol'es e de~.iIls responsáveis por olnhell'Qs betls
e valores publicas da aOl:llnlstra,;lo direta e inoll'cta. InclUSive (las funoações e scclellJ.des
civIs. lnstltuldaS cu mant'oas ceio POdt!r P\.lot\co federal e as conus CaOJeles Que l:ferem
caUlla a perda. e><,ravlo ou QUtl'a trregularldade do oue resuae preJulzQ l fazenda !JacloM.1

lU - aprectar. põl~a ftns <le registro a legallllade dos atos de allmlss:lo d" pesso
al, a Qualquer titulo. na ad"'lnIStl"ac~o I1lreta e '''dlrcta be<:lc':l"'O das CO"cesSÔell Iniciais
do aposentadorias refol'rn)s e oensóes tndellentlendo de jtllgame"to as lI'ell'lol'las JlCsterlol'es
Que nllo alterem o fUndamento legal dO ato co-nc:essÓl'lo

IV - aol'eClar. como lnst"'l\cla tlnal. os recul'sos de oHclo refel'ldos rIQ Al't, 31,
pill'igraf02A

V - aCOl1'panhar as llcltllçôes publicas do GoVl!rno Fedj!r-a1le da adl:llnlstl'ajlt, Ind\re-
ta lr\llugnarwo-as em Qualquer fase QU3rn!0rletllCtõl" Irregut~"deS /

llOtll'c as" ~~r;g~1~~1~~~;r~~~;:;.ei1~u~::; aos PodcrllS leflSlJlvo E>leC1Jtlv(;ufJ;:;'lclãr~oI
Patâgrafo unlco - O Prlll\E!ll'"o-~\lnlstro poderã ordenaI' o reglstl'O dos atos a Que se

I'efcre o Itcn lU "ad refel'er'ldum- do COngresso I-lõlclonal

Art 154 - N<:r exerclclo de suas atlvlllades ~a controle e"tet'no caàe ao Tr·,àt.tllll aI!
Contas da Unlllo

1- reallõtal' lnspeç6es I! aUditorias ele natureZil financeIra orça"'entárla,o::eraclo
nal e Patrimonial, tnclUslva Quando reouerldas pelo 1oIII'\1Slêrlo PublicO junto ao lrl1;lullal
nas l.lnlaades adllllnlstratlval; dOS Pcoeres ElI.ecutlvo. legislativo. e .JtJdlclál'lO e d.r-.als entI
dades I'eferldas no He .. tI do artigo anterior

11 - flseall%ar as entloalllls suprllnacl011álS oe cujo capItal social a unlaO~-;~;ICj:'
pc de 10rlllil direta ou Indll'et:l. nos teNros Drevlslos no reSDeCt Ivo tl'atado const Itut 1\10

UJ - ftscallzar a apltcaçlio de tl.ualsQue~ recursos feoerals rIlt:assados ~alante

convênio acortlo ou ajustl! otlla Un130 a Estados Distrito Federal e ~'lJnlC\plCs

'( IV-oresti!l'aslnrol'maçGesQue1orenlsollcltadaspordellbtlraçat.>caC:'m:a-aFedel'al
ou ao Sena(lo 011Repóbllca I! por tnlçlatlva elas I'CSZ>IIc:tlVlIS CtelsS!lIlS Tt!c"lcas sobre flsca
llza<;lIo flnançelra orca~nU~la OPeraelonal e patrllllO<11111 I! atnda Sobl'e I'e!iultaaos ac
a Itol'laselnspeçl5esreall%adaS e

e contas~ ~sa~~~~~~s ~~~vi~~i~~;a1~~~ q~~ ;~~~Il~~c~~~l~I~~;~~edeo~~~~~S\:,,~~~~~;lar ~~~i ,
propol'cfonal ao vllltO do dano causado ao Erll'lo \ \

Parágl'afO unlCO - AS" dl!clsi!es dO Trlll'ulTal de COntas da tlnl~o de 'Jloe resUlte 11" ~;1'rtl \
cll.o de dêbltO ou IIIIJlta terão cf\cãcfa de sel\tellta e cOl'stltutr-n-!o e., titulo elll!cutlvo 1\\\

Al't l5.S - O Tl'lbunal de Contas da untlo de ollclo ou ...edla"te sollcltaç:l" de
Qual'Juel'das(';asa$(Joeongressol,aclonaleCesuisCQIIIlssõeSTécnlcas.beoCQr-.QOo /JlnISté
1'10 Pl.<bllco- Junto a/) /IlBS'110 TrlOunal, se verlflear a ilegalidade de qualq'.ler ato rel;lltlvo a
I'ecelta despesa ou varia,;lI.o patrlt'<;lnlal l.levcrã

J - aSSil'lilr prazo razoâvel Ilal'a que o reSDOnS:'vel pelo 6rg!0 ou entidade da ild'lll
nlstracllo publica adote as tll'OVldêl1clas necessârlas ao OJ<õltO CU"lorllrento da leI e

11 - sustar se n:lo aten01dO a e"ecuçll.o do ato l"llugnado con'~nlcando, e<"l relaç~o
a COlltrato a decls:\o do Congresso tlaclonal

51"'· Na lItP6tese de contl'ato o resoonll;\vel a !lU!! sa rerere o Itellll dene artigo
POdel'á Intercol' recurso. sem efelte su;penstvo ao cQ:ngr.esso rQP;lonal

Mo se Pl'~~~~l~~ s~tl~ngr;~r~~~~~~:;t~0~r;~~,1~;argv~~~:1'1~~~1l~~~a1~~e~l~rta,~~~~~ut;;
Tribunal de Conta:; dõl Unllio V

Al't~ .1511 • O TrIbunal de Contas da Unllio COl"lposto de nove MInistro· e c;e.'"lQuadro
1)rôp~lo de pessoal t:f5;de 1'0 Distrito Federal e JUrllldlJ:i e todo o terl'\ 1'10 nacional,
cat1end"..lha- pl'lVa(l<ril 'tte ,I ,.., .

J - eleger SI! Pre ld~nte e Vlce-Pl'esldeMe '1 • lb,f

ruItÁllO"t!lIl.ll$Sôo'$llICOulSSlo

I'LEll,i;RI(l
; ,,-

VI - tntervençllo nas eeereeas de Serviços Plibllc:os e

v - busca e apreenslio em C10l1l1c\l10

A~t. 142 - lef COIIJl)lellHlntal' aorovará Código ele Finanças Fucllcas dlsllOndo espe
cIalmente ;Obl'el

1401-0PlX!erEl\Ocutlvoencallllnh3ráaoCongreSSO llacional

I - lei !;le dlretrl%es orç<ll!\Ontãl'l<lS. que orientará a ela:xlral;:'.ío elos orcamentos

II - 171ano plUl'lanual de ln",eulmento$ pul>llco$ ao 'lU.t1 se ade;quar';o 0$ orçametllo.s
anuais da Unt:!.o e

tU ~ lei orçament1i/"la da Unf~o em conforJlhlade com a le1 <le diretl'1:.es
,9rçament"rlas ,_

Art 1.(5-AelaboraçllodasPro~stasdeel'çalr4!ntoobedeceráaprtorldades Quantl
utlvosecoMlCOesestao.:=lecldas tlll lei de dlretri:.es orçamenUrlall de Infcla.tlva do
PrimJ:!iro-f,llnfstro

, §l'" - O JlrCljeto da leI de diretrizes orça..entãrlas oal'a o biênio seguinte ller.i
:~~~~6~~an~~c~~gr'l!SSO rJactonal oelo pl'lll\9lrCl-fI,lnlstro até OitO l'neses e melo ant'l!S dO e-

Quarenta ;2~1~~ d~:~J:~s ~as~~'r~~eg:~:~~~%esorçamentàrlas ser" devolvloo para sançllo at I

§3a - Se o orojeto da lei de diretrizes ol'çalllentàrlas llli; for devolvIda para sançlio
no prazo estabelecida no pal'ágrafo anterIor, fica o PresldentlJ da RII'll,Jbllca <lutOI'I;:ado a
pl'OIllUlgil.-lo como 'al

Art ~1<1;6 - Os lnvestllrento do setol' publico ser:!."o lIutorlndos em plano plul'1anual
aprovado em lei de iniciativa do Poder ElI.ecutlvo. que eJ<p1\cltal'á ellretrlzes oojetlvos e
illetas. (eJldo em vl:;ota promover tJ desenvolvlm~mto a JustIça social e a progressIva reDuçAo
das desIgualdades no Pais

!jlC1_ leI CQml)lelll<!ntar rtlgulal'á o conteUdo ~ aprcscntacllo a execuc:to e o aC()rl\pa
nharr.ento do plal'\O plurianual de lnvesttmentos de que t~ata este al'tlgo.

na - liennUIII tnvesthr.ento cuja eJ<ecuçllo ultrapasse um ell.ul'c\clo fInanceiro PI)CIerá
ser InIciado selllllrC!vla Incluslio 110plano plurianual de InveStimentos, mediante lei Que o
autorIze sOb pena l1e crllllE! de responsabilidade

Art 14' w A lei orçamentária anual COIl1Preenderá 0$ orcarr.entos de dOis el<llrc\clos
t\nancelros. clu:la Qual abrang:ndo, de 10rma dlscl'l~lnada

I - o 01'1;.1 I fIscal contendo a estllll;\t!va oas l'l!"eo!n8;9 fl1;aç.JQ d~5espesas
da Unllio, InclUsive a~ferentes ao unIverso de ôrgllos e fundOS 7"dll'>lnlst~ac'" direta
aCO!nPannado dos orl;a nto de suas entIdades vlnculõldas salVO as mp esas est1l.tal e as en
tldasdl!s Integrantes d 51 tema Cle orevloêncla e assistênc:la soei 1 'I f,/ "

tI - o orçamento dos Investllllentos das tl",presas esutoals contendo a progralllal;"'O
destê"s e a orev\Sllc das fontes dos reeurllos relatlva...enttl a cada uma das empresas em Que a
1Jnlllo. direta ou Indlrelaou;onte ilete1\1Ia a malorl... dO cal)ltal ,social rOI"!dl"ellC) a 1'010 e

lU - o orçamento das entldad'es e fundoll v\nCulaoos 110 sistema. de Pl'evld~"cla e as
s1stilnCla social. contendo a estimativa das I'eceftas e a fl><açllo das desoesas de cada una
delas. ~

filO - O orl;amento fISCõ\1 ser-l elabol'ado de forma a evldenclõll' a dlstrlbulçlio terl'l
torlal das receitas e dils despesas petas dl1erentes reglOes do Pa\s e a polltica de allllca
çl[o de I'ecursos das agêncIas oflclaf,. de fomento

5211 - O or~!I(\lIto fiscal e 9 orca-.el1to de In\lestlllleolOS !las enoreus estalais COII>
patlblllzaoos CQIa Q plano plul'lanual de Invostl"'llntos, terlio entre suas funçees. 11de redu
zf/' des\~ald..des lntl!l'~regionals. segurldO o critérIo populaCIonal,

l-ftnançaspubllc:aS,

Il - dIVIda pl.lollea ~I:terna I! lntel'lla, Inclusive des autarqlllÔls
If.,ats entIdades contl'olatlas !leIO POl:ler publico

DAS FtN.lNÇAS l>ulll.lCJ.S

TtTllt.a VU

IlOSORÇAMEIiTOS

COll\ o disposto 1'10!i%1I dO A.rt 23 dO Rl:!gfmento Interno da ,(ssemblóla fia·
clonal CO"lstltulnte Inverta~se a ordem llos Capltulos do TItUlo Vll oaMo-se ao Cap\tulo I
a redilt:lIo aue se sepuo e I'tlnumerando-se os artigos elo CaDltulo 11

CAPITULO I

·tJJ - c:onc:essll.o de gal'antlas polas enttdad~s públlcaS,

IV - emlss.kl e I'l!sgate de tftulos 0tdIvida puOllca

V - flllCall%aç;lIo financeira

VI - eperal;/:l1!1I de cl!ml)lo realizadas por órgãos e entidades da Unllio. dOS EstadOS
da Qlstrlto fertel'al e dos M!f/llcll7loS' e

VIl -.t:O"';latlblllzaçllo das funçOcs das Instttull;lSes orlclals de p;rédlto da tJnHio

Art 143 - A cOt:lpelêncla da Untll.o para el:lltll' IOOl:!da sel'ã eJ<erclda e><cluslvaOil!nte
pelo flanco Central da BrasIl

510 - ~ vedado ao flanco Central do Orasll cOl'lcedel' dll'eta ou Indlreta"iente em
oréstlmo~ ao Tesouro NacIonal 11a QualQuer órglo OU enttdade Que nlio seja Instltulçâo
flnancell'lI

§211 - O 6an Central dO fll'asll poderi contlrar e VendeI' titules de emlssllo do Te-
souro HaClonal, com ob tlvo de regular a oferta de roeda ou a talla di!.-1~ls .1

§30 p As di ~Ib IIdõldeS de call1.a da Ünlão Serlio deposltaf janco rtra;r

arasll ... '" ...--- ~n •

§3Q - o decreto elo Estado de Sftlo Indicar! sua dUl'ac:l.o as normas eacessãetas à
sua execocãe C! ali gal'anU1I.s constitucionais cujo ell.el'clclo ficara suspeJ'lsO atlos sua puoll
eecac, o Prellldente da Republlea desIgnará o executor- daS eedtcas especificas e as ireas
abl'angldas

Art 13l-A ueeretacac do Estado de sttte cere I'reslClenteda neecnttea no Inter
valo das seesões leglslatlvas. ecececera as normas deste capitulo

Pal'.1gl'afo ÜIlfco - Na ntcõtese do "caput· deS"(e artlqo. o PresIdente do seoaee da
Repúbl'ca. de 1l!lCdlato e ell.traordlnal'Iamente, COflVocar! o Congresso Nacional para SI;! reunir
dentro de cinco dias a fim de aer-ectae- o '-to do Prest!le"te da Repuollca. p7.manl:!cendo o
COngresso »acionai e.. 1unclonamento até o término das Illedloas eeerere tvas fi "..'I=';rt13/r - D-ecrlltadQ o Estado de SI( '0 CO'lt "fu"lJamenIO /lO Hem 1,; Art .:J36.- só
seDOderllo contra as Pllssoas as sellulntes medidas

-~rlgac:lOdeoermanónclaelllIOJ:aIICladeCleter~da. /'.JJ
IJ - detenç10 ob~lgatórla _ etllflclo nllo destlna::lD a réu; e detentos de cl'lmes

Senador JOSÉ RICHA I? Outros

CAPITULO 111

"1'1 1<1;0· AS Forças Arm.adas. CQnstltu\das pela Marinha pelo fll.érc:no e pel3
Aeronàultca, slio Instltulçi5es nacionais perlllilMntes e regulares OrganlZily,s nos lerlnOS de
lei comolerl!l~a~. combase na hierarquia e na dlllCtPlt\\ sotl a autorlo?,e ullrema do Presl
dentedaRep IIca e destlna.. -se à defesa da Pàtrla e ga..-antllldos res censtltup;lo
nals. da le e da OjDellt

!il l1 - Nlio caberá 'habeas I:Ol'pus' em relaçlio a punlQ5es disciplInares 1lIIIltares

!i20 - Os militares. enquanto em efetivo serviçO. nlio POdel''''o elltar flllados a Par
tidas Polltltos

530 - O Oficial oas Fel'cas Armadas $Ó perderâ a posto e a patente!lOr sentença C:Otl
l:lenatól'la a Dena l'estrltlva da Itoel'dalle IndividuaI Qlle ultl'apasse ools anos, passada e:ll
julgado ou se for declarado Indigno do oflclillato, ou comele InCQmpatlvel por elec:lsli.o de
TrIbunal MilItar Cc ClIráter pcl'lIl3nente. em temi» de paz ou de Trlmmal l:s/1eclal em tempo de
gue~l'"a.

IIr - restrf~l:!sobjetlVa:!J à Invfolabllfoade ee COl'l'llSllondâncfa ao sfgflo ela: ec
eunteacões à prestaçlio de tntc-eecões e á tteeroace de I~rensa ~adlodlfusllo e tetevteac.
na forl'lil ea lei.

-suspen$Uodagarantladellberdadedereunllio

~.
§llI-N:loselhclulnasrestrlç!lesdoltel'ilt1dl:!ste;rttgoadlfusãodellronuncla

III!nto de parlalllCntal'es efetuados em suas rBspcctfvas Casa; l"glslatl;,as desdeQuellbcraClos
pol' suaS Mesas

§2a - ElI.plrado o Estaoo de Sitio. cessarlio os seus efeitos, sem preJulm das res
ponsabilidades pelos l1\cHos COl:'ietldos por seus ell.ecutores ou agentes

!i3C1 - As ItIOdldas aplicadas na vlgéncl'" elo tstado de S\\lo ;erlio, logo Que o meslfO
tera-lne. relatadaS UOlo preSidente da l'Ie,OlJbl \ca, em lIll!l>Sali!!"' ao COngresso IbClorn-l COQ es
peettlcacllo e justHlcaçlio das providências adotadas. IndicaMO nominalmente os atIngidos e
asrelltr\çôesapllcadas

Art 139 - As ill'lUnidades dOS r>embros dO Congresso Nacional sUbslstlrllo durante o
Estado de Sitie, lotIavla. POderlio ser suspell$as Il'.edlante o voto de ools terl;OS dOS respec
ttvos ~el'iOros da ClIl'lilra Federal 01.1do Senaoo da Republlca as do Deputado ou Senador cujos
atos tora dO recinto do COngresso. sejam lIliInltesta<M!nte IneotalJU lvels COlll a l'!><ecuçlio tio Es
tado de S\tfo após sua apl'oval;.Jo

Pará91'afo unlce - o CQl1grusso Nacional através oe sua Mesa ouVidos os lloeres
partioárlo$, deslgnar.i ComlllS:lOC'O'l\llOstade clnca de seus rr>embI'OS para actlnlpa"nar e rlscall
zal' a ell.ecuçllo das IlIedldas prevtsuII nos capltulos l'(lrerenteS ao EstadO oe Defesa e ao Esta
lJo de SUlo

(ObS A numeracllo seQuenclal dos diSpOsitiVos prOPQstes nllo corl'esponde ã Clo projeto)

OAS FORÇI.S AlUlADA$

A I'edaç:lo ora prooosta. de dlsPoslttvO$ etlrrel1l.tos. ctlnteJl\llla Os aSDectos de "'er!to ljo tema,
as asoll'al;ôos socIais do povo brilsllelro, a re/1resenutlvldade constituinte de seloS
slgnat,1rlos e a sistematIzação adeqttada;l técnIca legIslatIva nos tel'mos dOS Cfebates e 01
cordoseretulldos

Art lo:lf - A prestaçlo do servIço m11ltar Ó ool'lgatól'la, nos terlrOs da lei a qual
tlOderã estabelecel' a orestaçllo em tl!llIllOde pal. (lI! serviço$. civiS de Interesse nacional
tOKO alternativa lIo serviço m.llltar.

ru"""O=I.IlUloJliUBeO~

P L E 11 Á R tO

Art IJ2 p O JI'nlllMl'lo Público- Ó' Instltulço1o ~r<IlA'n(!nte. essê"nclal ~ futtçlo jUl'ls
dlclonal do E~tado Inc:umblndo-lte 11defesa dO rcgl"'9 de".ocr.itlco. da ordllm jurldlca e doS
Interesses sociaIs e lncllvlduals l"dlsPonlvelS. tendo coro prtnclplos Inllt1tUclonals a unl
d~ó~~t!!g1).!!!a~~depend~ncla functonal

Art, 133 ~ O IUnl:Uérlt> ;>~bllco CO/llpre/ilnde

J ~ o Mlnlstér10 PuollCO da UnUo. lntllgl'ado

ai PQ10 MInistério PUblico FQdel'al que oficIar;\. Derante o Suoremo Trltlunal Fede
ral, o Sl!Perlor TrlJ:lllll~l de Justiça. os Tribunais EleitoraIs. o Trltlllllal 0&
Contas dll Unlllo os Trtbunals e Juh:es Federats CO<I'IUns e os Juboz Agr;\.rlos.

/)} pelo &lll'll5"t4I'fo Ptibll@ "Ilitar.

c:} pelO Ministério PubliCO (\O Trllbaltlo. e

(\) pelo Mlnlst~rlo l'ubl:CO dO Dlstl'"lto Federal e dos TerritórIos

11 - o IIIlnlstérlo Pllbllco dos EstadOS

S la - Cõl.da Ministério I'Clollco sel'â chefIado oelo I'roCUl'ador-Geral. escolMdo den
trecs Intl!gl'antesdaearrelra. naforll:laorevtstanilre;IlBcttvaletCOlfJlllenllntar

!i 20-Caber.:!. ao Procurador-Geral da Reoc.bllca I'ellresental' junto ao SUprê"IfOTrIDU
nal Fedflral pO/" InCOllstHuclo"altdade de leI ou ato nol'"matlvo ~C!CluerenClo, nos CilSOS l'lre
Vfs(os, a lntervençtfofederal nos Estalfos

130 - A re,oresentaç}o sel'.é obrlgatOrla se reQuerIda pelas /:Il!ssoas ou entldadl!s /l)(!n
c.lonadas nesta Constltulçto, ou a l'eQullrlfI\QntO dos I'roc.ul'adorBs-Gerals

fj4Q - Lei CO/lIlllelllOntarorganlurâ o Ministério Público

Art 1301 - lt!l CQlllI)lemental' organlzarã a Dettlnsorla Publica da Unlllo do Dlstl'"lto
Fedual e dO~a~rlt61'10S e estabelecer! nol'mall geraiS para a Organt:.açllo da Defensoria PÚ-
blica elos Esi os f"\.

\ \!USlIFICACXO

TlluLO VI

DADEFESA DO E5UOO E o.c; IHSl1TUIÇOE:S DEJlDC~71CAS

CApiTULO 'l

CAP1TUlOV

Art 135 - O Presidente da llepubllca pOderâ decretaI', por solicitação dO Pl'lmelro
MInistro. o Estaelo de Oefesa, sullrn!te!'lCO-o ao COfgresso Ilaclonal Quan<lO fo~ neces$irlo pre
sel'val', ou oroflfa<l\el'lte restabeleceI', em locaIs determInados e restritos a ortlem publica ou
-~zsoclal. amcacadall pol' grave e IIllinente Instllollldade Institucional ou IItlngldas por
calallldadesnaturalsoegranclesprO/)!lrçO!!s

li lO - O dtlCl'eto que Institull' o Estado de Defesa oetermlnará o tel1po de sua dura-
g~~tr:s~:CJ~~g~~~I~~~~e~~;ggr-~~ ~~~~~~:~a~l'~l~O'lc:ar<l.as "'Cdtdas coercttlvas a vigorar

§ 2'" - O terll/3O de duraç:lo do Elltaoo de Defesa nllo sel'ã supe~lor a trinta, dias p0
dendo ser prorr09a"o UfU VOt. o 001' IgUal per1odo So perststlre.. as ra;/:les Que jUJt Iftca~am
li deCreUÇJo.

5311 h O l:sta!;lo de oetesa autoriza, nos terlfOS e 1I111He$ da lei a restrlç:lo ao dl
rl!fto dI! reunfllo e associaçlo do sigilO de ctlrrespllnd(inCla. de comunlcaCllo telegráfica e
telefônica e, nahlp6tesl!decalil'lliCiltlepubllcil. a ocupac:ioe u;o tei\IPorál' lo de bens e ser
vll;OS publlcos e prlvatlos. resPOnDendo a VIlJ,10Delos danos e custos decorl'entes

li "a - »a vlgéncla do Estado de Defella a pl'ls:lo POI' o:;rlrne COt'tra o Estado, a sel'
detcI'Qlno1c:ro1 na. fol'..a <lil lo!! pelo o'l><e!;IJtol' O'a "'IlO'i<laO'e lilJ<ceçllo ser.i ccmuntc:ada I~Olata
/l\C!nteao jutz ecl/lIlletente Que a l'elaJ<ar" lle nllo for legal A. Ilrlsllo ou detençiio ae Qualquer
pessll~ n:lo poderâ Sê"r superior a 10 (detl dias. salvo ouando autorltado Delo Poder
JudlClãl'lO ~ vedada a InCOl"WJnlcabllldade do pl'eso

S 50 - OecretaO'o o Estaelo dê" Detesa ou a sua prorrogacão o Pl'llsfóente da ll"epuofl
ca, dentro~evinte e Quatro hQras COlll a respectiva Justlftcaclio. sUblllllterá o ato ao Con-

gresso Na:looa~ :u~:::~:;:.iN:::Q::~r::n:;:o~~t:ezdias contados d00-iment~0~~tto<lO J

ato. o aI! elal'.â gevendo permaneceI' l!1I fvnClonJlIIl!nto enQuant~vlgol'J{"~1ftadold;'~fesa ~
!i 70 - 1-110 ;lprovadO Delo congrê"sso lIatlonlll. cessa Imedlati\lfll!nte o Estado ele Oete

p se ... tlrejulzo l:fa v~lldalÍll elos atos l1cHos oratlcados dUl'ante sua vigência

!i sa - Flnl;1o. o Estado de Pefesa o I>l'ellldtmte d'" RePírbllCil wesUrá aI;>ConQl'CIISO
Nacional. lntorlM<::/:les deUlhaoas das IlIIldldas tOlllil<lilS durantll a sua VIgência lndlcantlo nOllll
nallllllnte os atingidos e as I'estrlçetls aplicadas

§ ti'" - Se o COng"~so Nacional lasttver em I'ecesso sel'á convocado ell.traorl:flnarla~
lnOntll nU'llpraUl de cinco dias

Art 131 - OS Estados ol'oaflfzal'.to sua justfça, Observados os pl'frclplos llstabole·
Cldos nesta ConstHUlcllo ,

i 1"'-1. COIlPetênclados Tribunais ejulzes estaouals serldeflnldaelll lei, delnt
clattva dos TribunaIs de JustIça, Que nllo poderl sofrer elllendas estrannas ao $tu objeto. e
rl:t;Ulamentada nos respectivas reglllientos Internos

i:!1I - A 101 federal alsper.:!. SC!lre a ol'ganlzaçlo jUdlc1.:!.rla dO Dlst~Ho Federal li
tJO, TerritórIoS

S 311 - A lei I)Odl1l'j crl.ar. medl.ante prepostil do TrIbunal de Justiça a .Justiça .lI1
l'tal' EstõldU~'conUlttJlda, ea Drll"lelra insUncla Delas conselhos de Justiça e em segun
aa. pelo pr6 lo Tribunal (le Justiça ou por Trlbunõll especIal IlQS Estados em que o Ofettvo
da respecttv Pollcla Mllltar for sUtlerlOI' a vinte 11I1\ Integrllntes

r-..
S"II 'ee-w:>eto j Justiça MIlitar Estadual pl'ocessal' e JulgaI' os Pallel.'s 1lI11l(a1'l!"S

e bQIlIbelro~ mtlltarts IIl;)S crllllCs ll\llltarlls dUlnldos e" leI c:a!lef'ldo 110TrIbunal c:otnplltente
dllclcllr sotlre a pCI'l:la do posto e da palente !;los oFlclats

00 M1HIST~RtO Pill1lIC1) E DA DEfEItSORIA PulILICA

SfçIOVlU

DOSTRIBUHA.IS tE JUiZES DOSESTADOS

DO ESTAOODE DEfESA.

CA,pITUlO tt

00 ESTAOOOESITJO

E 00 DtSTRITO FEDERAL E TElUllTORIOS

Art 136 - O Prl:!sldenle Ija Republ fca pedI:! ouvioo o Conseltlo da Republlca. solici
tar ao Congresso Nacional a decretaçlio do Estaoo de Sltlo nos casos de

I - ~c:omoçllo grave de repercussllo naclol'1al ou ratos Que c:omprovem a Ineflc.icla da
Il\Ildlda tomada de EStado de Defesa e

ti -declaraçllOdee!tadodeguel'raourespostaaagressl!.oartladaestrangeIra

!iIV - O PreSidente da Republlcil. ao sollcltar a elecretaç~o do ~stado de S\t lo f,
~~:;;~~1~S;t:~~1~~l'd:tg~~~~~:~iodâaP~à1g~ deVê"nd0-e:e~id;;'~~~t::I~I')/~. ~:o~:ac ~ Quando 1

i2'" - o 1::lltado de Sltlo 1'1011 catos do Item I, n:lo poClerl tel' decretado DOI' mall; de
tl'ltlta l:flas 1'\(" .. r~r"ogado. de cad" ve;c DOI' prazo supel'lor t~s casos do Item 11 flOderi
~ _taelo Ult ,o t""'PO ClllQUO perduraI' a guerra ou agress:lo arlllada estrangeira

SECÃO Vil

tlOSTR1IlUIlAISE.l1I1ZOSUlLITARES

Art. ';fi - S~ 6rgllos aa ~ça MIlitar o Superior Tribunal MIlitar e os TrIbunais
eJu1zoslIllllY.resln$11ttJldospor\le',\ "

Art. 129 -" Superior Trl~i11 MIlitar CO/rlPo.... se-;li (/e on:;e Iol101stros vitaliclo5,
l'IOIM!allos pelo Presidente lla Rl!putlllca. depOIS ee aprovada a tndleaç~o Pl!!10 Senado da RellU
bllc:a. sendo doiS aentre oflc:llI.ls-generals da ativa da Iol3.rlnna três eenn-e er tetats
generais da at1Va do El<érclto. doIs centr-e oUelals-genera1s da at tva dil Aeron~utlc:a e qua
tro l;Ientre civis

§: 111 - Os IUnlstros ewts eerse est01Mdos pelo Presidente da kepubllCil dentre bra
sllelrtlS ntalores de trlnh e eteee anos, sendo:

al dois, advogados de notório saber jurldleo li eonouta lllbada COlll mais oe de%
i1l1Osdeefetlvaat\vldlldepro1'ssICllal e

til dois, elll escolha parlUrla dl!rltrl/l aceucres e Jloml)ros do IUnlStêrlo PubJ'CO da
Justlt;.1 Alllft.u·

i 2Q - Os Ministros dO SuperIor Tl'"lbunal MilHar tê~ vencteentes Iguais aos dos 11I1
nlstrosdoslrlbunalliSuPorlorc!soaUnlllo

Art 130 - oi Just!Çô1 Militar CO!lDllte IJrocessar IJ Julgar os c:rllO/:s IIlllltares defini
dos em lei

Parliorafo únIco - A le1 dlsPOrt 50bl'"e a CO/lIPuênela li organi:açllo eJ'unclonamento
doSuper10rTrlbunalMtlttar

I
A redaç:lo ora prODQsta de dhpoSltlVoS eorrelatos, c:onte"'Pla os aspectos de mêl'ltO dp tel"la,
.s iUplraçlSlls soclats CIO PQVO brasl1ell'o. a l'epresentat1Vl<lade constituInte <le SIlUS
stgnatirlOS e a slste....tluç:lo IIdeQuada ;\ tóp;nlca leglslatlva. 1\011 termos dOS t1ellateS e 01
cor~efetuados

(Obs. A nll!\Ol'a~o seQuenclal dos diSPositivos propostos n:lo corresoonde " 00 Projeto)

v - denegarcl'll -naceas ec-cus- ou I"Il1ndadode segurança

t~. do T,.lbun:r:~~~~a~n~p;,.~:~~t6rl0 Federal de Fernando ee Noronha fica sob a jurlsdlçlo



.. Assembléia ~açional Constituinte e 1959'

- P L E »A ~ I o

De acordo com o rnsecstc no !i2a ao Art 23 do Regimento Interno da Assemblõla l/a
ctonat COnstituinte. dê-se ao TitUlO I - PRINcipIaS FUNDAMENTAIS. do Projeto de Constltul
çlo ascg<.llnteredaçZo

TJTULO 1

tes. até o \lmHe co va10r 00 catr1lfoo\0 tran1iferl110, 1m::1u1ilve seus frutos, lltuaH:zallo
monetllrlamente

5:!S - D Estado lnllenlzarA o sentenciadO Que rteee proso além do tempo oa sentença.
sem preju\z.o !la ;v;lIo penal =ntra a autorld;M1e re.sp.ond...e.1

§26 - O Estado prestará asststêocra judiciárIa gratuita aos Que comprovarem nãc PO
der ter acesso á JustIça sem sacr-tt tctc do mlnlmo tndlspensável A exlstêl'cla digna

527-NlIo naveeã pena ae morte, de pr\sllo pe-cêtua detrabalhostorçadosoude
banImento Quanto ã pena de morte, fIca ressalvada a leglslaç.lo penal apllcávEll em caso de
guerra externa

§:la - N:lo haverá pr1s.lo civil por ai VIda euiea ou custas. salvo no caso do
depositário lntlel do responsável pelo InadlmpllJ/!I(!nto de ollrlgaç:io allme'ltar e dO ccneeeaeo
por enrlqueelrtenlo sttettc, cumulalla com O perdimento de bons de Que trata o §:13, "b"

S29 - O preso tem d'te\to ~ 1dent1f\caç~odos r0S?OIIdvolll pela pr1s11o, cetenç:i.o ou
Interrogatório poltc,al

:I - os na.se.\dcs fi\) 6stra\'l91l1tC tl\le '>I\ntlO;lI tes\olr no Pa\s antas de 1It11l
glda a maiorIdade. façam curso super-ter- em es racetecteentc rtaclonal e
reauelrama.naclon3110adebrasIleira atturnano aejlolsda tormatural

3 - os que. par cutee ecoe, aóQulr\te.to. a nae.\lJr.a.Hdal1e bt2.s\ le\ta. e:o.\D'da
aos portLgUeses apenas restuêncta cer UIII ano InInterrupto, Idoneldadll
ftlraleSanldadeflslca

5111 - A aQulstçllo vctuntâr ta da naclonalldade estrangt;2l11P Icará perda d;tnaelOnal1dadebrasllelra

dos, :;a1~2~s-c:so~e~r~~src~e~:s~~t~~~~~~~lg:~tlnçllOentre b as1le os natos e natural a-

r--; /.
531l-lO; pr tvat tva de braslletro nato a InvestIdura no cargo de Preslaente da

Republtca

nosPlUNCtPI0S GI;.R.'-tS lei.
§3D - N1ngu~m será tevacc A prisão ou nela eent ree se. Prestar fiança permitida em CAPITULO IV

DOSOIREtlOS reune»
531 - Nos processos crimInais e nos etvts contenciosos a tnstrução ser;\ contradltó

rtll e, em tocos os casos, o julgamento será tundalllentado, sotl Pena de nulidade A lei
disporá sobre a crlaç:lo de juizados de tnstrccâc crtmlnal

-

CApiTULO I

"rt 10 - S:iio d\te\tos po\\\1cDS \1W\o\é,"e1s o a\\shlf>6nto, o '>loto a &\Ct)1t>11tda
e. a canolda~ura e o mandato

Slll - O sufrAglo é universal, e o voto, dIreto e secreto,

§2" - São obrigatórios o al1stalllllnto eleitoral e o voto dos eateees di! dez;olto a
nos, salvo para os analtabetos os maiores ee setenta anos e os eer tetemes ttsrecs ,

§3l:1 - ":So POde.. alistar-se eleitores os Que n:io satballl ellJ)rlmlr-se na IIngua portu
guesa, nem os eeeseencs , durante o llerlOdo de servIço milItar obrlgatOrlo

§4Q -5:10 eleglvols os llllsUvels na forma d::llel exigida a t111aç:!opartld.1rla e
o domicIlio eleitoral. na eteeecrtcse por prazo mlnlmo de sete eeses

SSIl-SlI.olnelegtvelsosanalfaoetos,

§Gll - Let COIlIplementar J)Oderá estabelecer outros casos ee Ineglbllldade e os tlrazos
dll Sl.l~ eeseacae

Art 811-t vedadaasuspensllode·dlrllltosPOlItICos.salvoemvtrtud8deCancela.
eentc da naturaltzaçao. por sentença juolclal. eaelntapacldade civIl absoluta

Parágrafo unlco - Nlio haVerA sançllo penal que Importo a peraa defln1tlva dOS dlret
tosPOlltlçoS

CAPJTULO V

S!i-tL(r.TITULO VIU (1 Jll~~ ~,

D" OlUltY. tCONOM.tCA t ftlU.uCEtRA

DOS P,l.RlltlOS POl.ll1C'i)S

De ac:oroo COIll o dIsposto no §2l:1 do Art 23 ao Regtmento Jnterno da Assembléia Na
cional const\tulnte, dê-se aos capltulos I IJ UI do T\tulo VIII· DAORDEM ECONOMICA E FI
NANCEJRAaseaulnteredaçll.o

At\ 9l1.- t \\vte a e.r-la>;:lI.o, hlslI.o \ncor-peraç~o fi I'lll.Hnçlo óe Datt\dos,1)01\\\alS
na forma da leI lia sua orgilnlz;ação e funcIonamento, serlo res"r.;'~ a soberanIa n1"
nal, o regl!I>CdeMOCrátlco, o plurlparttdarlsllY;) e os dlre1tos tund men 15 da pessoa hUNon
ObSer,adOS atnda os seguintes prtnclplos

\ }-:\.prolbllilloaospartldosPOlltlcosdeutlllzaremOrgalZ; ;'[oparamllttarr

\ II • aqulslçllo de personalidade jurldlea de dlrlllto publico, medIante" registro
dos est~l.Itos no Tt\blma' $1l1l-llr1or Ele\tora.l, dos tl\l~'S eel\stl!lII notlll1oS da f\del1l1a~e a tllS~
clpllna artldArlaS,8

U - extgêncta de que os parttdos sejam de ll.1ll!J1t0 nactonal seM prejulzo das furt-
a~oe~~~~:~:tZa~r~~a~g~~o~~~;~u:~s~~~~~~tlals. e tenham atuaç~ pel'lIIal\'lnte. baseada

S\"-AUnlliosUbsldlarAospartldOSllO!ItICOS, na fOrlllild1l lei

§ 2Ft'- 0$ partidos poHtlçes terl!:o acesso gratuito aos metos de COIIlllntcaçll.O Socl1l1,
<oo,o,~.'\

JllSlIFlCAÇÃO

~r:~;~~~~~ p~~~:, ~ d~:SI~:~~~l~~~la:'OSre~~~:~~~le~I1:~ec=S~~\~~~~~o ~~ t:=s
slgrlatárlos e a sl$1emallzaçllo allequada à têcn1ca legislativa, nos termos dOS debates e a
coraosefetuadOll

(aos A nl/llleraçllo sequenclal dos dtSPOSlt1vos prooosto$ nllo corresponlle;\ 1'.10 Projeto I

EMENDA lP18695·1 1_. --,
E. SE'nador JOSÉ RICHA (> Outros IE?~\~iJ

"'1 [Si '~·LüJ

!i32 - A proprIedade prtvada ê asseguralla e proteg1cra pelo Estado nos llegrJlntes
termolll

a) O exercrctc do dlrelto de propriedade sutlOrdlna-sll ao bem-est;lr oa so
ciedade, A conservac.lo aos recursos naturais e A proteçllo tio mato-..."",,. ~

b) a lal estabelecerã o peeeemeentc Dara(~r\aç"oDOr neces \daQe ou
_ utilidade publica ou por Interesse SoC,I',mejlante justa tnde U:aç[o

cl Ct'1 caso de cee tae piJbl tec 'llItnente as autor\daoes CO<\lpetentes DQde.rll.O
usar da propriedade parttcular allse"urada ao proprletárlo 1nllenlzação
ulterior, havendo dano esee-eeme cesse uso

533 ~ A famllla, COll>:I nüeree estrutural tia sectecaee, a IOater"ldade e a paternIdade
e suas tunç~es socla1S Constituem valores runaalrlCntals sob a guaraa e proteç:io tutelar ee
Estado,assegurildaChi!lla llberdalle de esccrna da ecucaeão ecs rllhos

§3.-NlIo haverá dlstlnçlioentrefllhosnaturals legltln:osoun.lo,eaetotlvos A
\..el protegeri a cst1mtllari 3 õMloç:lo a o 1!.c:olh\mento de menor COIII" a alls\stê"c\a ~o POIlar
Púl>llço -

!i3S - t garantlllo o dtrelto de nerança A transmlssllo por "Orte de bens ou valo
es estA suJelta a trIbutos Asucess.'1odebllnsdeeslrangelrOSSltuadosn09rasllsera re

\lulada pela lei braslletra, em benefIciO do c6njuge ou dos filhos braSileiros sell'pre aue
nlIo lhes seja ma1s favorável a lei peSSOal do 'de cUjus'

536 - TodOS têm dIreito A privacidade da vida Intima e famlltar, asseguralla nos se·
l1ulntesterll'Os

a) o lar doo asllo lnvlolAvel do Ind1vlduo· nele, ninguém poclerá penetrar
ouperl!lanllcersenllOCOllloconsentlmentodom:lrador oupor determlnaçllo
julllclal, salvo em caso oe flagrante oelHo, ou para acudir vHlma de
crime Ou sinistro

b) ê InvtoUvel o slgtlo da correspondência e das COIN,InlcaçOes telegri\flcas
ou te\efOnkas s:!I\vo lti:!ITIllado }utl\c\al;

c) a lJnilge.. pessoal bem como a Vida IntIma (1 tamlllar nlo oOO'em ser dI
vulgadas. publ1cadas.ou vIoladas lIem autorIzação dO InteressadO

a) é assegurado o acesso ás reterênclas e tnforlllilçOes que a calla um algaM
respeito, e o conhecimento dos fins a que sa destlnillll InclUSIve as po
Itclals e militares. sendo eidglvel a correç:lo e aluallzação dos dados
através de processo judIcial ou aOmlnlstratlvo sIgilosos, e

e} o dano provocado pelo lançamento ou uso Cle reglstr05 falsos gera respon
sabllldalla ctvll, penal e aomlnlstratlva,

§37 - t 'nv\oU.vel a llberdalle de ecnsclOncla 8 dI crenta, assegurallo o l\vre exer
cicio dOS cultos religiosos, Que n.'1ocontrariem a ordem piJbllca e os bortS costumes

§3B-NlnQUêm serAprlvadodeQualquerdosseusdlre\tOS,POrmottvodecrerlçare
1\\)10$3 O\l de ~'i\Ci;lo- fHO$M\ea eu pc""ca sa","o SI'l o \nvocar Dara (lll.11l\1~~s.e 4e CItIl"tga
ç.1o legal NlIsse caso a lei poderá determInar a realtzac.1o de prestaçllo cIvIl alternatIva
Que. recusada IlllIJltcar.:l. sanções, Inclusive a perda dos direitos Inc:omoatlvels COIll a esculla
ae COltscll!ncla ElO tempo de gUerra, ,,:10 se aplica o dtspoSto neste parágrafo, Quanto~"
tllçlo do serviço lI.tlltar

!i39 - Nlio ser;l conçedlda a elltradlçllo de estranlielro por crIme oolltlco ou d Opl-
nUo, nem. em caSl> alll'lJm, a de brasileIro, salvo o naturalizado nos crtmes COIflUns, 5 na-
turallR~O for posterIor ao crl"9 Que rrotlvar o pedldo~.....-n ,

S.O - Conceder-se-á asilo lXIlltlco, em rado dll defesa aos dIreitos e liberdades
f ndamentals da pessoa humana, naofaltando o Brasil A corldlçllo de Pais de primeiro asilo

asSlstênc~:le- p~~t~~~e:~t~~~~l:~~~~~\~~~ 1~o~"~~~a~:~so~a:n~~~e~}O obt\lladas a prestar

C'An3,uge f~~2b;~tt:~a~g~r~tv~~c~~~MAtlr~~~~:\~gl;l~~g:~:~tee~~u~I=a~~te~~~vo se o seu

5.3 - t assel/UrallO a Qualquer pessoa o dIreito de petlç.'1Q aos POderes PiJblleos e'll
esa de direito ou contra llegal1dade ou abuso lle POder. tndeoenlleMo esses atos de paga

ntode Quaisquer taxas ou erolulllGntos e dll garantia de insUncla

54" -A leI dlsperá sobre a crlaçlo Intelectual artUt1ca. c:lantltlcae técnica
asseguraJ'ldo aos autores o direito IlxcluSlvo à utlllzaç:io publlcaçllc e reproouçlo comerciaI
OI) nlio. de suas obras e gararttlndo a l>roteç.'1o às partlctpaçlles lnalvlauals e.. ooras coleti
vas, e l teorodUÇ.'1o ali. \l'Ilagem hu\flana. \nelusl"e nas at1v1dõllOn eS\'lOl't\vas

1"5 - A lei dISparA sobre o a1relto de exclusivIdade As I-lvençOes 11crlaçlles Indus
triaIs, aos nomes de empresas As 1IliIrc:asou outros signos 01stlntlvoll, tendo em vIsta o In
teresse socIal do Pais e dO seu desenvolvImento tecnológIco e eçon6m.lco

S.6-0scemltérlos terllocarAler secular e serlio ao.. lnlstrallos pelaautOrldaoemu-o
ntclDal. neles permitida a prAtica dos ritos dll Qualquer conftss:io rllllglosa Na forma da
lei. as ;Issoclaçlles rellglosas llOder~o manter cemitérios particulares

fi'!? - Respeltada a l1berdade IndIVidual ae partlC\Dar, ê livre a assistência reli
giosa nas entidades ctvls e militares e nos estabelecimentos do 'nternaçlio coletiva. nos
terrros dd Que dIspusere... seus estatutos ou regulamentos

S48-Coa>orovaaa a 1mposslbllldac,l1l de exercer Imedlaue ef1cazmentcQualauerolls
garant1as prevIStas nesta Constltulçllo o E.:Jtado estabelecerA e executará planos, programas
eprojlltosespeclals,paraosQua1ssecrar;l;prlorldade

549 - J, especttlcaçlio dos direitos e garantias ellpressOs nesta COnstltulç~o n~o ex
clt/I outros dIreitos li garantias oecorrentes dO regime e dos pr1nclplos oue ela adota. ou
das declaraçllils InternacionaIs ae QU' o Pal' seja slgnatàrlo

OI1S DIREllOS E CAI\I.tltlt.s 11IDIViDUAIS

§411 ~ O português ê a l1ngu3 oficiaI dO Brasil

"1"\ 211- O EMaCO é o tnstru""'lMo qa wooranla do 1'0"'0. Qu<:! a el<et'ce atr-avés dos
poderes LegIslatIvo. axeecetvc e JudIciárIo venaco a Qualquer atlles dele"ar compelêncla a
outro O Investido nafunçllodeumdelesnllopo::ler;\exerceradeoutro,salvoasexceç!Ses
IIxpr ess as nCSl a Cons t lt u lçlio ,

§lP ~ SOfIICntc pelas formlls de renttestecãc da vontade popular er-evtst as nesta
Constlt..,lçllo, ó licito assumir. organizar e exercer os Poderes det Estaao

!i2l>~ A cIdadanIa li a expresslio Illdlvldu;l1 da sOberanIa do povo

53l>~ O povo exerce a soberania através aas seguintes Instltulçi5eS eonstltuclo
nals nosterm?saalel

1 - SUfr~Il\O \lnl'>lcrsal, tl\teto e se1:teto, no ptOv\l'>cnto das furn;~es legIslatIvas e
executivas

~
lI-dlte1todelnlçlatlvanaallresentaç~oaeelllCndasãCollstltulçlloedasleis e

IH ~ açllo cortegedora das fUllçlles publICas e das SOcIaIs

S40 ~ Todo Il\3nllato eletivo federal, estadual ou mvnlclpal é In'Illrorrogável

Art 30 - Os tral;ldos e compromIssos InternacIonais, bem CO/110sUilS alterilçlles,
~:f~n:~~~e~~~~o~o~:r~~Il~~~~~~e~~~n~~~rg~erao,parll vigorar oe aorovaç:io 110COrlgrj/ Naclo-

, J - InVlolabll1dade da tonStltu1çllo, IJ

~
• uO-respelto o defesa dos dIreitos hUtl3nos

111 - d\rI'l1\e dos \)O'iQS l :!outOllete~lII\nloç1.0

IV - reoiJdlo ~ 1011as as for ....s de tortura. dlscr1mlnaç:lo~.colonlallsmo
t rorlsmo,

, V - lIefesa da PU: e soluçllo pacifica dos conflitos Internacionais.

, vr - rllspeltO às minorias,

VIJ - nlla Ingllrfincla nos assuntos 1nternos de outros Estaoos e

VIII ~ c:ooperaç:lo c:om todos os povos ObjetIvando a ellliln::I.oao:lio e o progresso da
etalle, IM!dlante o 1ntercâmblo das conquIStas tecnológicas e do patrl~nlo cultural e
Heo

1 Parágrafo (mIco - O conteudo norrnatlvo dOS trata!los e com;lromlssos Inlernaclonals
se 1ncorpora;1 Ordem Interna revoga a leI anteriOr e esU sujeito á aenunclaOIl revopaçlio

.JlISTIFICAÇÃO

S311 ~ S10 s\mbolos nacionais es vigorantes nesta cata LeI reoe-at regularâ seu

F 1t1l1D1JlISTUJCAçJ.o

f
De acordQ co.l o disposto no §211110 Art 23 110 Regllli!!nto Interno da ASSembleU Na

cloo;.l tonst\tU\ntll, dll-se ao 1\tu\o 11 - OOSDIRE1l0S E 1..1BEPJ».I}ES flm'il~~'IE"U.1S a sll1)U1nte
edaelio

-- TtTULOU

DOS PIRElTOS E GARANTIAS

CAPJ1ULOI

<\rt 111-0 Brasil éu"'õl llepubllca Fetlerallva fundada floEstadodemocrât IccodeDI-
rene e no governo representatIvo •

§Ia _ Todo poder emana ao povo I! COIlI elo, em seu nOlllI! e beneficio é exercido

§211 - A Reputll\ca Fedcratlva ao erasll é conslltu\àa poli! un\:!;o IMl1sso1uVl!' dos

A redaclio ora proposta de olsposltlvos correlatos conte",pla os aspectos de IOtirlto do lema
uasplr;aÇ'Ões socIaIs do pP'iO braslle1ro. a represenlatlvlllade conslltul"te de seus
sl(lnaUrlos e a slstellliltlzaç~o adequalla Ao técnica leglslat1va nos terlllOs dOS debates e a
r;ol__s efetuados

(OllS.. A numeraçllQ sequenclal dOS dlSpoSltl~S propostos n:io c:orreSponde á do Projelo)

§19 - Os presto 1 direito ao re :>eltO de sua dlgoldao'e e de sua Integridade tlsl-
caelOelltal.

§16 - NlIo haverá juIz;o ou Tribunal ae cxceç~o Ninguém será processad" ne'll sen
tllTle1;t.Oo, SCfl:iiO pe1a aulor\oalle COI"Ipeter'lto o na for/flil oa 'el anterior, asse>;lurao:l. ampla OI:""
fesa em Qualquer processo A lei penal nr

~etroaglrA salvo para beneficIar o réu

§20 - A prts:;: egal será lmeó'atamente relallada pelo juiz que promoverá a rQS-
, ·t'O/Isabllldade da alllorl oatora, SOb p""a de c:o-autorla

!i21 - Nenlll/!llil lNIÇão obtld SOb coaç~o terá valor protlalórlo exceto contra o

DOSPRJNClpJOSGERAJS

Art IBS - A ordem econOtnlca, fundada na V1l10rlzaÇ:io ero trabalho hU"",1I0 e na livre
In\clatlva, telll per flm assegurar a tocros existência digna, conforlll8 os ditames da justlçl
$oc\a1 e os sellUlntes pr\nc'p\os

1 • soberanIa nacIonal,

11 - OI'oor'ed1.de or,vada

IJI-funçllosoclaldaproprtedadel ~

IV - Hvre eoocwrêllc1a.

V -defesadoconsulllloor ~
- aefesa do melo ambiente,

VII - reduç:lo das desigualdades regionais e sociais

VIU· pleno empre90

Art '86, SerA consltlerad;l e"'llresa naclorlal a PlIssoa jurlalca constltulda IJ COtll
sede no Pab cujo controle decIsório o de capital votante esteja. em ca.r.Uer oermanente
exclusIvO e IncondicIonal sob a titularidade (llreta ou IndIreta de pessoas tlslcasdOOlI'cI
ltadas no "a\$, O\l PQr en"dades 1:Ie11\r''lllto ~tlH<:.o \nterno

§lll-As elllpresas dequetrataesteartlgoter:ipprefréncl noacesoacrêdltos

effi~:~~~!~~~:f~~ra~!:~~!~~~~~t:~~~~;t~:~at~r~:; me~~o I~n~~n~'17~~7~s~~j

§21l - SerA ellrtstderada empresa braslle1ra de cal'ltal estrangeIro a Pllssoa jurldlca
constltu1cla. CO'lI sede e dlreçllo no IIras11. Que n:iio preencha os reQUIsitos do "taput"

Art (81· A IJltervenç.lo e o IrlOIlOpÓ1Io ao Estaoo no oomlnlo econOmlco só ser'o per
11'11tldosdUando neCessârlOS para atender aos tmeeratlvos da segurança nacional OU a releVante
InteresSll coletivo, c:onfotlllll deflnlllos em le\

5111- ~a eXDloraç:lo. pelo Estado da at1vlllaCle econ6mlca lIS elllpresas publicas e
socIedades de economIa ",Ista serllo crIadas por lei COIllplementar e rQgllr-lle-:io pelas norlllilS
3pllc:1,ve.1S;\s l!lOIIrllSas privadaS. lnO:\lJslve Quanto á(I alrelto do tratlalho e. das OtlrlgaçOes

§211- AS lI/llpresas públicas e as sociedades cre econom1a 1Illsta rt~O POder:!o gozar de
benerlcloS e prlvlléglos f tscalsnlioelltenslvels, Darltar1all'll!nte,AsdosetorprlvallO

§3l> - como agente normatIvo e regulador da allvldade econO"'lca., o Estado ellercerA
f neOes de controle flscal1zaç30, Incentivo e planejamento o Qual será l"llleratlvo para O
etor pUl)llco e lno!catlvo para o setor privado

54" - A lei reprlllltri toca e QuaU:wer forma de abuso do IlOdllr ecor>e.mlco Que tel\ha
por fim dominar os "'ilrcados nactonals IIllmlnar a concorrênCia ou aumllMar artlltrarlamente
OS lucros

SS'l - A let aco\a~ã e est IlIfJlarã o c:oolletat Ivt$l\lO e. outras. fotjU.5 ele
assoetatWlslllCl.

Art .. 181l-As jazIdas e deM;lls recursos ""nerals e os potenclalsdeellergla
1t1dr.:l.ullea constltUell\ prObrleelade distinta oa dQ solO para efeito de exploraç:!o ou aerovel
talll(lntotndustrlal,epertence",áunll!:o

!jlll - AO protlrletArlo do solo é assegurada a partlctpaçllo nos resultados da lavra
e, Cluando a ellploraçlloconstltulr II'IOI\Opóllo(la Ulllllo. serâ IndenlUdo, na forma da leI

6211- A Pesquisa e a lavra dos recursos minerais, belll como o aproveltall'lento dOS po
tenciais de energia hidráulica, depende0 de perllllssllo ou concessão do Poder Publlco no In
teresse nacional e por tempo aeterlOlnaoo e n:io poder:io ser transferIdas se'" prêvla anllêncl.
00 poder concedente

!j3Q - Nâ:o deoenderâ de autortza~o ou eoncess:lo o aproveitamento do POtencial di
eOCrolareno'iáveldecapactdadereduztda

§4l>-O aproveltalll(lnto dos patenclalsdeenerglahldrául1caealavradejazldas
",Inerals ell fatlla.S de fronteIra somente POderlo ser efetuadOS por emoresas nacionais

M'1.- tt9 - Constttuem II'Q<\Ophtlo da. Unt~.

I - a peSQUisa e a lavra 'lias jazidas de pelróleo e outros hllllocarnetos fl\
' dos,gascsrarosegâsratural

~ ::1 ~: r::~~:Ç:rt7ma;::~:0 :a~:::a:~oe:t::::::::~o da petróle bruto ou de de~ •
r1Va os de petróleo pr uz,.IIlOS no Pais, e bem assll:l O transporle, Dbr melO COnll>oltos, de., •

~
etr leo bruto li sell dertvaoos, assIm como de gases raros e gás natura, de 'Qua'lQU~'CIrl- 

gem,e

IV - a peSQuisa, a lavra, o enrIquecimento, o reprocessamento a Inoustrlatlzaç:!Q ti
o cO!l'érclo dlllJllnerals nuc\eare!>

Parágrafo unlco - O moruJpóllo prevlslo no ·caput" InClui os riscos e resultados oa
correntes das atIvidadeS alI lIlellC10nadas vedada á Unl:io ceder ou cOrlceder qualQuer tipo 1111
part\c\paç:!o, ~ cspéc1e ou e"1valor, na lIllo1ora'Ç:;0 tllI j<n.\das 011petroleQ ou Iõlâ~ natura'

Art lao - O Sistema 1'1narlcelro stirá estruturado em let, de 'orma a l>ro:>movllr o dll
serlvolvlll\llnto equlllorado dO pals e li llervlr aos Interesses da COllJtlvlc:lOl"Il', Que alSllOr.t
Incluslve.sobre, t rI

I ~ I autor1uçlo para o fUrlclonamCllto aas Instttulceles flnanc.tras, tle... COIllO tiO!;
!aoelectlllCntos de ':;1;Uro, prevIdênCia o ca~1ta1tz:ç":o. _ _ _

Art 611- SlIo br~sllelros

DANACJonALIDADf

CAPiTULOUJ

CAPJTULDU

• ~ Artse-saOdtrettoselIPerdadesCOICIIVOSlnvtOlávels,!].a-7madalel,a1'
nUo. a assoelaç:!o, a sln.cllcaltzaçllo, a lIliInHestaçllocoletlva, a 7..-egedO la soc:lal dOS 
deres. a partlCIPaçllo dtreta, O melo al'lblente e o cons\1l'110

§1kloaos podem reunir-se paclflcalllCntll

§2l> - t plena a liberdade de assocUçllo, YedallaS as de carâter paramIlitar

5311 - A Invtolabnldade do lar estentlem-se ás sedes das e'ltldades OlssoclatlvaS e ás
del!nslno,obedecloasasellceçiSesprevlstasemlel _

5"0-A entldadeassoclatlva,quantloexpressa'llenteautortzada possutlegltt,lIIdade
para representar seus tlllados em jul;o ou fora dele Se mais de uma assoclaçlio pretender
representar o lICSIlO segmento sOCIal 0tI a lIlesma cO/llllnldade de Illteresses, SOR'I(!nte uma terA
dlrolto a representllçllo perante o Poder PúblIco

§SII - toHvre a assoc\açllo proflssl!:mal ou sindical As c;ondlce&s lIara seu registro
perllnte o Poder Público 11oara sua representilçâo nas çonvllnctles coletIvas ae trabalho serllo
doflnldasem lei. Que nlloOO!lllrAelllglr autorlzilção do Estado para a suacrlaCllo

!i611 - AO dlrtgentll ,,\nolcal 6 garantlr1a a prot~.lo II<1cessA/'la;ll':l excrctclo de sua
tlvldade

§7l:l - A asseml:lléla geral ê o órg:lo deliberatIVO suprellXl da entidade sindIcal

§BII - As OI"gan1;aÇ'ÕeS slnolc:als do qualQuer grau podem estabelecer relaç(les con en
tldades congêneres tnternactonals

S9l>- A lei regularA a partIcipação dos tr<ll:!alhadorcs nos conselhos de órgllos e en
tidades da allmlnlsttaçllo oubllca, bem comode ellllJresas concesslon~r\as 00 serviçoS publlcos,
onde seus Interesses protlsslonals, soclats e previdenciários sojam objeto de dlscuss:io e
del1beraçlio A escolha da representac.lo será falta diretamente Plllos trabalhadores e
elllPregadores

filO - Nos órgãos constllttvos de entidades de ortentaçllo. de formaçllo profIssional.
cultural, recreativa e de asslsh'lnCla SOCial dlr1gldas aos trabalhaOores. e mantida com re
cursos de naturllza paratlscal êasseguradaapartlclpaçllo parlUrlaetr1partl1e,lleGOVer
no. trabalhadores e. l!tIlllre(;adQres.

511 - lO; livre a manifestação c:olettva em defesa de Interesses sociaIs Inclusive a
lIreVe,noslermosdalel

a) os nascIdos no (Iras 11 embora aa paIS estral>gelros desoe que estes n$o es
tejamaserVlçodeseuPals,

b) os nascidos no estrangeIro, de pai brasllelro ou Illlle braslTetra, oesde que
qualQuardeleseStejaaservlçodoBr;lsl\,

c) os' nascidos no estrangeiro de pai Ilrasllejro ou Irlãe brasIleira. CleSlle que
registrados elllreoartlç:\Qbraslletra COmpe!llnte oudesdeouevennaMaresl
~~rll~S~\:~~~ ~~t~~a1~u~1~~;~deee alcançada esta optem P1,a naclortallda-

11 - natura1\za13os •

• a) os aue adquIriram a naclonaltdade brasileira. nos terrros do Arl 69. Itens
IVe V. da Constltulçllo aa 24 de feverrelro tIe ISgl

b) pela forma que a leI estabelecer

1 - os nasc:1llos no estrarlgelro Que halam sIdo admltldos"~BrasIl durante
0$ or1melros cinco anOS aa \lIda. estabelecidos deflnltlvam,mte no ter~

rltOrto nac10nal Para preservar a nllclonal1oade bcasllelra. doverlo
-an1festar-se pOr .la, Inllqutvoe:aJr\ClltlJ. at' d011 al\Os ap6s at1nglr a
..tOl"lllaclel

OllSDIR.etTOSCDLETlVOS

§l2 -"a hlwtese de greve as orglln1zaç~s responsàvels adotarll.o as prOvldêllc\as
Que garanta'" a manUlenello dos serviços lnolspensAvets ao atendllllento das necessIdades
Inadtávelsda cornuntdade Os abUSOScometldos sujeltamseusresponsâvels ãs penas da lei

§\3 - Ao gravll n::io constitui Justa causa para a suspensllo dos contratos de trabalho
0tI da relação de emprego publico

§14 - ":10 haverA documentos slgtlo$OS a respeito cre fatos econo..lcos pol!tlcos,
SOC1a.ts. h\stOr\cos e ctentUtcos. llOt JIIoi.I!l. dO vtnt~ anos. a. contar ae &lia proauçlo.

§15 - A leI garanttrá o amplo acesso A Informação sobre atos e gilstQs do governo e
da$ entidades controladas pelo Pode! Publico

516 - Todos têm dIreito A um lllelo alliblente saolo e e edul" lo ecol611leo A m
Ihorla aa Qualldalle de vida e á preservaçao da natureta a da Ide Idao hIStórica e cultu
da coletividade

!in - LeI cornole<nental"dtsoorâ sobre a defesa do conSU<I\\ãor. asseç;urando, \netus\
ve, a oferta 11 a Qual1t1alle dos bOns 11 ~ervlços essenciais

'1Ss0 A justiça E! o pleno I!xerclclo dos dIreItos
e ,u~\sd\c\ona.l óa eenstHuclonallCadll

la"rarlte delllo ou por declslio e ordem escrl
COIfitIetente A prlsllo de Qualquer perssoa o o

ol'.vlllte e ~at~o horas, ao 3,u\z competente e oi
.0 será Infornilllo lle seus direitos. erntre os
" aasslslllncla da fallllllaedeadvol1adode sua

§17-A lei garanttráa todc
Gila~, Veoa'Jaqual'1;\l\lr restr1ç~e",",

§Ia - Ninguém s~ ,
tasefunllatentadas, de
local onde se encont
falllllla ou pessoa Indl" ~l!SO
quaiS o de perlMnoc "" a'Z_~
osc:olha

11

!i22 - t lllantl t InstituIção do júri com a organização (I a sistemática recursal
quo lhe der a lei, asseI. Jo o sigilo das votaçi5es a plenitude da defesa a sobllranla dos
vereditos lia compptôncl (CIUSlvaparaOjUltlamentOdoscrll'lOsaÇ7'sOfltraavlda

§23-A l.et 'll'urarA a Indlvldua~ão da pena e noadoaráOU1salé",das
G(gulntes \.

I ; ~ alprlvaç:ioaal1berdade. ,\'\

l b) perda de bens no caso de enrlqueclrrento lllclto no exerclclo de função

,.~ ~g~ll~:,e:~~~ie~~~~~~s~~~~~~a°ge d:~~~~g~ P~~, ~~o~o~g:~~~d~ed:d~:~;:~~~:

11
taçlro e de rlscallzaello CIoexerclclo profissional órg!os ou enttdacles
daall",tnlstraçlloCllretaOtltndlretaelnstltUlçl:lesflnancelras

< I lnIJ1ta, Droporclonal ao Valor do belll jurldlco atlngldÔ, nos crl/!l(!s Que-;k d} ::::::::ol:::~a~a:~::"~::~a, a

.) li.us1l-llnsl0t)U \M~r13''Çl0 di! d\r...\toll.

524 - Nenhuma perla oallsará !la pessoa dO aperlallo, mas a obrlgacllo de reoarar o dano
Ja~cretaçll.OdoperdlrnentodebllnspOderlloserestenllldoseexecutados contra os sucesso.:..

Art .11 - A COnlltltUlçlio asse'JUra aos brasltetros e aos estrangetros reslcrentes no
PaU, a Invlolabllldalle (los direitos concernentes;\ vtda. ;l; saude A existência dIgna, à In
tellrtdadetlsleaernental,állberdade ;\seguranÇaeAprQPrledaoe,nosterlllOssegulnles

§Ill - Todos têm direito A Vida, desde a c:oncepç:lo. e A tntegrldade flslca e mental.
l'IO$'ter!llO$dalel •

fi20 - Todos sllo Iguats perante a lei, sem 'dtsttnçllQ de Qualquer natureza

de de lel fi311~ lnn9\J6m uri obrlllaoO a fazer ou deh:ar de r;n:er alguma colaa senlio em vlrtu-

3,ulo:uta fi·ll - A lei nllo prejudIcará o dtrelto adQutrldo, o alo jurldlco perfeUo e a col.sa

direito t~~~vid~allet nlio poderá ellclulr da apreclaçllo do Poder JudlcUrlo Qualqller lesllo de

S611- TodOS tém dIreito A se\lllrança publica. entendida coma proteçllo oue o Estal:o
• g:;~~~l~~l~ socleoade para a preservilçllo da ordem piJbllca li da l/lcolU/llldalle das pessoas e

S71l - A tortura collstltul crl'lll! Inafiançável I! Insuscept\vel de prescrlcllo e allls
tta. por ele respondeMO os mandantes, os executores e os que, PO!lelldo eVIU-lo ou crenum:là
lo, se O/IIlttrem

SSl>- t H"re a \o=oello no tllrr\t6do mlt1ona\ l!1Il tempo Oe Oa:%. e respeitados os
preceitos legais, qualquer pessoa POderá nole enlrar. pemanecer ou dllle sair, eomseus bens

~~~~s;l~:~!:~~'L:~1~~~~g~:~~f~f!~i~~~:~~:~~1~~~r~i~::;~::~~~~~~t~i;~::~::1;~~~iE~
~~oPf~~;g~~ljg~n~~~a~ope~~~~~~~u~ig ~:p;~~:r~~li~I~~ng~rlgi-~~~o~1;;~~ a~lI~e~erll~ ~~~~~:i~
leradas a C'ropagilrllla dn guerra. de orocessos vtolentos pata subverter a ordem polltlca e so
cial, ou de IlreCOllcaltos ou alscrlllllnaçOes de Qualquer natúrez;a. bem como as publlca~es e
etertortzaÇ!SesCOlllrárlasallXlraleaosbonscostuJlll!s

filO - ~ l1vre o exercI cIo de qualquer trabalho, oficio ou protlssllo, observadas as
CIldlcOol!squoalelestabeleçcrnOlnteressedasocledade

.... §ll - Serllo gratuitos todos os atos necessárIos ao exerclclo da cIdadania. nos ter-

: • da le~12 _ 11.10 há Cr11110 spm lei anhrlor Que o detlna ~em pena Sem pré"liI comlnaçllQ
19a1

513 - NIf'llUêm serA ldootttlcadO cr\!IItnalllle.nt4l: aotes de condenaçto deflntthra.

51. - As açl:les Que versarelll sObre a vIda Intima e famIliar corrllr:io em segredo de
JUStiça,

!ilS - Presulr\O-se a Inocência do acusaoo atê o trAnsito em julgado O'e sentença
ecn ...tlnalórla
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11 - a de UIIcargo ae profestor com UII técnico ou clent\rlco

III - a tiO Jul:l: CClI:l um carQO de JllIIQlsUrlo. e

IV - a de dOis o:ar90s flrlvatlvos de médIco

li le - EmQUalquer dOS casos a aclMJJlaçJo somonte ê perl!lltlaa Ql.lan:lO hl:iuver CQlll;la
t1bllld3de de hor.1rlo e corre1açllo de ",.atérla

li 211 - A prolblção ae aculllUlar estende-se a carllOS ou funçôes elOautlirQulaS
presas pUbllca$ socledades de economia lIllSU e fundaçôes PUl)llcas II

Art. 40-0servldor ser;\. aposentatlQ

l-porlnvatltlez.

Ucompulsorlaraente aQ$setentaanosdelllallellaraoholne.. eaossessentaee'·~_
~" ,. "".,..•• ~'M' ~r

11I-v<:>luntarlall\l!ntl

ai após trinta e clnco anos oe serviço "ara. o hOll'i!'"e trinta a'lOS oara a. lIlU'
lher desdll que contelll pelo mel1Ol. resfleeltvalDlnte. clnqlientJI e três e Qunenta e oito allO'J.
""Idade •

I - li de doIs cargos de professor,

!iSII - Se~â est;!.vel ap6s dOis anos lIe eICerclo:fel o se~vlaor C\.lllllCO l'lO"'.eada DOr
concurso e s6 Derller;\. o cargo C~ v1rtulle de s(!ntenca judiCial ou Il'.lldlante DrOCe~so a~nln's
tril;tlvo no Qual lhe l;e3a assegurada aa'tll)Ia defesa

Art 33 ~ ~ vedada a aeUlrulaçllo remunerada lIe cargcs e fUllçOos publlcas

SEÇÃDn

DOSSERVIDORES PuBLICOS CIVIS

Art 37 - A admlnlstrat;:io llubl Ica organl::ar~$e-à com obedll!ncla aos prlnclplOS de
tc>pcSsoalldadll le!õalldadeerazoabllldade

§11l - A lcl 1nstltu1râ o processo de ntenéllriento pelas autorldadlls das reclalt;t
çOes da eomunlaade sobre a llrestaçl\.o !lO servlÇQ publIco. e as COIlIlnacGcscablvels

§211- 05 a(os ae IClP"otlldade a:cl'nlnlstrat Iva IfllOCl'"tar.'lo na suspells.'lo dO:$ dlrelto!õ
polltlcos, na perda da fUl\ç:lo publlca, na Indisponibilidade dos Dens e no t'essarclmento ao
erârlo. na fortna e gradaç~o prevista en lei, sem prejulzo da ac:lo penal cort'eSDOMente

130 - 5.l1a Iq;Ni!scrltlvels os lllcltos cratlcaoos CO/" q~õllquer agente. servldcr cu·
bllco ou n>\o. Que causelll prejulzo ao erarlo bllm =-0 as reSPect Ivas a~es de resSarclll"ellto

l!lllltares!i~:r:s~_ar;:~~~enall~~~I~~aer~l\~~a;;~~~s\~~~6~~ore$PUllllcos civis II o Ó.

IV - garantir o livre exerc:lclo de Ql..ats!luer dOS POder(!s estaduais

V - reorganlzar as finança: (lClEstado federado Cl.Je susDentler o pa!la"'ento d9 sua dt
vlda rtmdalla JJlJr ...aIs lIe dClls anos I::onsecutlvos salv~o cor II::Itlvo de força maior

vt - assegurar a entrep;a ao!> M.unlclploS das quotns Que lI11~S forelO ae,I!las li tHulo
de tr<l1ls'erêncla ce receitas IWJ;>llcas ae "1.J,3.1,,~er llatlJre:ra 011 ce lJartlc1,Oaç:lo n" rl'nl1ôl
trlbut!rla. nos prazos previstoS neua COnstltulÇl!o ou er, lei

VII - prover a eICecul;ão de 11' federal. ordem ou declslio judICial. e

VIII - assegurar a observlinela lias segulntes prlnelpl05 const Ituc10nals

a)forlllilrepub11cafla del<OCr;\tlca representiltlvaefederatlva

tl) dtreltos e garantias indlvfdUals

c)autonOltllafllUnlclpal e

di prestaç-.lIo de eotTtas da aaallnlst,.aç,Jo publIca Direta e IndIreta

no ~~~t~~~o-F~lIe~i~ag~ e~6N~~~~~~~~ãl:a~~~~;;P~~ i~;::~;~~ ~~(l~~~l~e~~~~~~'O e a.-

I - (lebar lia ser paga, por dols anos CQnsel::utIvos "!llvlda fundada salvo Ilor ~
tlvoaeforçamalor

111 ~ o Tr1bunal de Justiça dO EstaOo der IlrOvlmen10 a rellresentilçlio para usegurJlr
a obServAnl::la de prlnclploS lnd1callos na Constltulç:lo do Estado, tl(!1Il corno para prover a eIC'·
cuçlioaele1.deorlle!lloudeaec1s:{ojudlc1al

Art 36 - A lntervenç:lo federal é decrlltada pelo Presldente da. RepC,Dllea e a flsta
dual Delo Governador do Estado

$i 111 - O Decreto oe Intllrvenc~o. oue serâ sublliBtIdO 1 apreelaç~o (lO Congresso lia
clonal ou da Asseo"llléla Leglslatlva 110 Est'ldO, no crazo 01'1 VInte e Quatro horas.
especlflcarA. sua alllplltuOe. prato e condlçôes de eICecul;lo e. se necess;\rlo, l'OlIearil o
Interventor

§ 2" - Se n>\o esHver funcionaMo o Congresso Nacional ou 110 Assembléia Leglslatlva
do Estado far-se-â convocaçll.o extraorQlnârla no r:>l!SI"lO prazo lIe vinte o Quatro hOras, para
aprec1ar a Mensagem do Pre$ldente da Republ1ca ou do Governador 00 Estado

§ 311 - Cessados 05 rotlvos da Intervellç:lo, as autorIdades afastadas do seus cargos
a eles voltar.:lo, salva hr.pedlmento lelia\ -

- ~ 4Q - Nos casos oos \tens VI li! VII do Ar~ 34. ou 110 Ite&1Io Art :1$ dlspen·
sada a a rec1aç1"oPelo Congresso flacf~:i'"ou pela ASSembléIa l.eglsl tiv o oecrt;1"l'lltiilr
~;~l~ a~~~llillder li ellecuç:lo do uorm""fnadO' se essa me!lldll Das~ t restatlGlrllftCnto da

§lll - D Ingresso 110sorvlço lluolleo é ac.esslvel a tecos os brasileIros oue preen
cha", os reC!uls1tos estalleleclllos em lei e dependerá selllpre de aprovaçJo crllvla eo concurso
pullltca de provas ou lIe provas e t1tulos

§2t1 - A unUo. os Esta:::los, o Dlstr1to Federal e 05 J,lunlclplos Instltulrâo reglll"e
jurldlco pr6prlo para seus servldores da adMlnlstraç:lo dlrela • aUUrQUlca. Del'l CO-'l'iO planos
dll: e\asslflcaç.ll:o oe cargos o lIe carreiras,

1i311-Ds cargos em COIIllssl!!iooufU(lctiO$ de confiança seriloelCcrclllosprlvatlva"'(!Ilte
por I;ervldor ocupante tle car90 de carreira tétnlca ou prorlsslonal. e~cet da eonftarça
direta dajutorld<t.dC ...axl ...a de Cada 6rgJo ou (!nt'da.:le

CO pUblf~4g - A lei fba.râ a relaçll0fã'\.alor entre a Inlllor I a f'iI!~ re neraçJo 1'.0SOl'

Art 3B-Apllcalll-se aos servloores ptlblleos civis, asolspOslt;Oesaos!i§t1al
511o o Art 193

II - nlo forea prestadas contas lIevldas, na forma da lei e

Par'grafo unlco - O 1lmHe da relllUneraç~o dos veeeaeeres serà fbado na Constltul-
ç:lo CIe ealla Estal:la teeereee

"rt 30 - COmilete aos M\Jnlclpfos

I - legIslar seeee assumea ue seu pecuttar Interesse

II ~ decretar e arrecadar 05 trIbutos de $ua COI"'.pet'rtcla, ba'!l CO/rIOaplIcar 03.5 w.ts
~~~~~~; :;m\~~eju\zo da obrlgatortedade de prest.1;r tontas e putlltl::ar balancetes nos prazos

CAPiTULO VII

bA ADMUllSTRAÇÃO PuBLICA

SEÇt:OI

DtSPOSIÇOE.SCEIlAIS

III - organIzar e pre;tar as servlÇQS pAJ1>llcos locais

cQ.WT>Jt;\r~~s- ~n~~~~~j~~~~~n~~~oc~~:O ~~6~~~~~. ~ae;1~~~~ 1~:~~C~l:~g:l.~o~~~o~~!l~~lt;~~~~
nlstraÇll.olllUnlc1pa1

Art 31 - A flscallzaç:lo flnancol~a e orçamenUrla dos Munlclplos serâ e~l1!rcllla
peta timara Munlclpal. lIIe1:llantc controle externo. e pelos Slste:Bil$ oe controle teterec ee
EICecuttvo Munll::lpal. na forllla 03 lei •

fi 111 - I) controle edcrno da C:l...ara Municipal ser" eICerCldo COm O auxilio ao "tr\tlU
na\ ee Contas do Estatlo ou !le outro 6rg:l.o estallual a Que for atrlbuloa essa COlIlllIltêncla

li 211 - O parecer previa sabre as rtmtas Que o PrefeitO deve orestar 1Il\WOIJB!!llte e
",lUdo DeloTrlbunal de Contas ou 6rgllo estadual eceoetente. eeeeme delICar;\' de prevalecer
per- declsllo do tIols terços dos membros da Clmara r.!unlclpal. CQr.I recurso ce ettcte ao 1r11lu·
naldeCOntasdaUnlll.o

"J
311 - O Munlc1plo lXlI!I POPulaç:lo superlor a três ml1h!les de habitantes po!lQr4 I~

tHulr TI' bunalde Contas Iilunlclpal

i / i\PITULO' /7
• 00 OISTR~ FEo\RÀ1. E OOS TERRtTORfOS (/

Art 32 - O IHstr1to Federal, dotado de auton(llllla polltlca, legislativa. alll:llfl1s
tratlVa e ffnanceira. ser;\; al1.. fnfstrado por Governador DistrItal e ofspar1 de c1Ol3ra
Leglslattva

fi 111 ~ A elelçlio do Goverllador Dhtrltal dO VIce-Governador l)lstrltal e liaS De;lu
~:~r:S~~I;~r~ colnclolro1 cem .a 00 p ..eslóente da Republ1ca p;l~a lIIôl"dato de Igual duraç.llo.

§ 20 - O n1,llllQro de Deputados Dlstrttals CQrreSPOndertl ao triplo lia representillç:lo dO
D1strlto Federal lia CâI:lara Federal apllcanoo-se-Ihe no Que coutoer. o Art 26 e seus
parâgrafos

§ 311- Lei orgAnlca respeitada a cOll'.ceténc1a da Unllio aprOVJda cor O:ols tercos da
Câ'f\ilra leglslattva. d1spOr4 sobre a o~ganll:ilclio 110LegIslativo e do EICecut1vo do DlstrHo
Federal.vedaaaadlvfsllodesteelllM!:nlclclos

fi 411 - lei feaeral dlsporo1 sobre o emllre\l::l. Delo Governo do Distrito Fede~al. aa
Poncla Clvll da pollcla MilHar e 110Corpo de ec.~.tlelroS

Art 33 - Lei feaeral d1sl)Orâ sotlre a organlzaçJ~ ll!ll'\lnlstratlva e Judlclârla lias
1"errlt6rlol bl!lllcorno sobre a lnstltvlçJo de ConSQlho Territorial. dO Q\lal putlc1par.:lo o·
brlgatorlalOl!nte os Prefeitos Munlclllll.ls e Presidentes de Ca.~ras de ve~eadores

§1 C1 - A funç>\oeICecutlva 1'0 TerrltOrla serâ Illercllla 001' GovcrnadcrTerrltorlal
flOll'4!alloeelConeradopeloPre:1llentellaRepubl1ca

Sen:ado da!R~~ubltc~aaçllo dO Governador Territorial depenllerâ. de allrOvaç.1o dO Indicado pelQ

§311-0s TerrltOrlos 1l0IlerJoserdlvlc:lldoseIllMunlclplos.aosc;ualsseapllearlo.
.110 que couber o disposto no Capitulo IV ~

§ <lll - AS contas do Governo do TerrH6rlo ser:lo suD~t IlIas ao Congresso Ilaclcnal.

~
os ter s~cond l çlles e p razos p rCV l stos nesta cons t ttU 1ÇliO

iL CAphuLOVI

DA lNTERVENçJ:O

Art 34 - A Un1:l:0nlio Intervlra nos Estados, salvo para.

I ~ mnter a IntegrIdade nacional. 'I
u-repelfrfnvaSl!oestrange1ra OUdtlUlllEstadoemOUtr0(;2 ~
lU - por terro a grave ~açllo da oroe'll, a rCQUlslçilo a s n el;tlvos ernos

na ocnlss:lo. CQI'1forllll! dertnlllo~';; ié'Ç

xx - estabelecer principfos e et-eer tees para o etsteea nacional de transportes e
vtecac-

4rt 24-COrr.;:IeteaosEstados

I-legislar sobre as ma.tértasde suacom;oetênc1a comDlerr.cntar as norma.s gerais
referloas na allnea b, 110 Hem XXII 110Art 21, e SUPlementar a le"lslaç:lo felleral eM as
SUntos de seu Interesse, especlal!1lente os prevlstos nas altneas c. 1. I, n p t v, ICe:z
dO Hem XXII do Art 21 •

11 - organfzar a sua justiça, o seu Mlnlstérto POtlllco e a sua DefenSorfa Pútllfca.
observados os prlnclplos desta Constituição,

III - @stabelecer 01retrl:zes gorais de ordenaç>\a oe seu terrltór1o, objetivandO co
ordena.. o desenvolvillll!nto urbano e rural. aproveitar racIonalmente os recursos naturaIs e
preservar o ambiente e

DOSIdUNIC!PIOS

lil" - Cons1dE!rar-se-â. elelto o candidato a Vfce-Governador em vtrtude da ele\t;:lo
do candl13ato a Governador COIlI ele regt.svaao

§2e - Perderllo o lllandato o Governador e o Prefeito Que assumire... outro cargo ou
funçlfo na aàmlnlstr.aç-lo pGobllca direta ou Indireta

CAP17ULO IV

IV - ol'"ganlzar poliCIaS c1vtt e m\1 Har e corpos de bombetros.

V - eXDlorar, nas 4rcas Metropolitanas, diretamente ou mediante concesslio. os ser~
vlço.s pubttcos locais de g;\s =Dustlvel canalizado

Art 25 - Os Estado$. poderlfo, mediante lef complemellta... criar regll:l!s MetropolHa
nas e MlçrorreglOes l::onstltUldas por agrupamentos de Munlc1plos t1 .. ltrofes para Integrar a
organluçlio, o planejamento, a programaç:lo e a eICecuç:lo de fun~s publicas de tnteresse lIle
tropolltano ou IlItcrorreglonal, atenaendo aoS prlnclplos tle 1ntegração espaclal e setorial

repres;r,t~~lo~;Es~a~m;~~e~:dge~~t~~":r~~~~:~~é~~ ~~~~~:~~~v~ ~g~~~s d~d ~~n~~ t~IP~~I~~
serâ. '/cres~c'5 de ta~~os Quantos forA Deputados Federais aellttil l3e oze __

§ 111 ~ O IIIilndato dos Oeputados I:.staduals ser;!. de Quatro anos apllcadas as regras
dli!sta COnstltulçl!!io sobre slstelllll aleltoral, 1lflunldalles prerrogatlva::; procQssuals SUllS\-
d10s perda dO IMndato llcellça 1"",ed1mentos e lneorpor"'Cão às Forças Armaaas

§ 2e - A remuneracão dOS DeputadOS Estaduais Serà fllCll.oa observadO Cl llnlte de dols
terçOs da Que Perceoolllos Deputados Federals

Art 27 - O Governador de Estado será eleito até noventa olas antes dO termo do
IrIandato tle seu anteceSsor, na forma. dOS §Ill e §21l do Art 73, para IlIIIndato de Quatro anos. e
tomara posse no dia 111de jalletro do ano sUbseQllente

Art 22 - Os Estados so organIzam e se "egera pelas Ctlnst1tulç05es e leis qU!! a!:lota-
refll. observallos os pr1nclplos desta Constltulção

§ 111- Slio reservadas aos Estados todas a$ CQmPl:!tllnc1as Que I'llio lne sejam vedallas

§ 2P - As COnstltulçOes doS EstadoS assegurarlio a autonomla dos ,,"unlclplos

Art 23 w Incluem-se entra os bens dos EstadOS

I - as âgua$ sucerf1clals ou sub~errâneas. fluentes. em depo:.slto ou erll!rgentes

II - as tlhas oce:lnlcas e lllarlt1mas ja ocupadas pelos Eslados e Munle\plos.

UI- as 11has fluvh.ls c lacustres. e

IV - as ;!.reas da faixa de f'rontetra e as terras devotutas n:lo cOlllllreendldas dentre
as da Unt:lo.

Parâgrafo únlco - Slio 'ndlsPQn\vels para outros f1ns <'lS terras devolutas ou arreca
dadas pelos Estacas. cor ações dl$cr\mlnat6rtas, necessârtas a proteç;!.o 1I0s ecosslstenas
natura15

u) condiçõeS geraIs oe convocaç.ll:o ou 1Il:lt!lll:zação das pollelas Mllltares e
COrpos de lIarr.lle1rcS

V segurldade soctal;

x) florestas. caça pesca e conservação da natureza, proteç~o ao melo a!"\-
blente e COlltrole da palulclfo e atividades nuc:lear-es, e

lo) pessoas portadoras de deflctêncla de Qualquer natureza InCluslve garan~

""o.." '''.''0' CAP!TULO 1II IJ I ~

DOS ESTADOS ./M.

XIV - organh:ar e fIlõInter a pol\cla ra\ belll CQII'.O a Polle1a CIvpl.a P "cla Ml~
lltar e o Corpo de Bombeiros do Dtstrlto Fed a1 dos Tarrtt6rlos.

XV - organl:zar e manter os servtccs flcl s de estat1stttza, geogra ta cartogra-

l
a de ImbUo nactccat ,

,I XVI ~ exercer a c1ass1flcaçll.o de dlversl5e 1(:a5, /~

~l; xvn - eeneeeer-al'ltstla, ~//
XVIU - planejar e prOlOOVer a eeresa permanente contr-a as calalllldades publicas

eecrateenee as secas e as lnundaçOes, CO<IIa partlc1paclio dos eseaoce e ldunlc\ploS.

XIX ~ tnst nuu- ulll,. sistema nactcnat de gerênclamento dos recursos ntor tccs

XXI - e~plora!"' os ser-vtçcs Q Instalações I\!Jcleares de Qualquer natur-eza e exer-cer
II'l;lnol'6ffo e:itatal seere a l'Jl!:iqUlsa. a lavra. o eor rcceeteeuc c reDroce!õ!õa..ento. a mcos
trlal\;z:ação e o COIUlrc1o de minérios nuctearcs e seus derivados arenctccs os seguintes
reQu1sttosl

a) tOda ativIdade nuclear elll tel""rHÓl"lo I""ac'onal SO'l!t?nte será <'ldmltlaa pal'"a
nns scctr tccs. lI'led1antll aorcvecac ee conareesc Nacional,

b) SOb re~tllll! de concessão ou pern15s:!o é autorl:zada a utlll:zaç:lo de ractlol
s6topos para a pesquisa e usos "..edlclnalS. a"rlcolas. InDustriais e ativi
dades anarcces ,

c) a responsabl1'oade. por danos decorrentes da artvtcace nuetear- lndepende da
e.lClstoocla de culpa veóando~$e qualquer Ilmltaç-.lIo reTallva aos valores
1f1dentzatór1osl •

d) ~1l:~t~~~f~~uo:mg].l~;;oa~~o;ti~~~sd;e~=~;~~~r~:c10:l~ep6sItos de de-

XXU - legIslar sobre

a} dlrelto ctvll cceer-etar, penal ""grAr1a. eleitoral, mar\tIIriO,
aeronâut1co. espacial, processual o do trabalflO,

b) normas gerals sobre

l) otre1to ftnancelro, trtbut;!.rlo, urban\sttco e das eICecuçOeli penais

2} prlXluç:[o e consumo,

3J eoueaçl[o e C1Jltura

<C) desDQrtoe turlsm(),

51 tllgfene e saOde,

c) desapropr1açt!0.

dJ requiSiçã"o Cl"e bell:i e servtços cIvis. em caso de pel'"lgo tmlnente i"'-
tares. em tell'ipOde guerra,

el telecomunlcaç~radlodUuslio, Informât1ca, serv~tal e energ •

f) slstema moneur'o ~de If\l!dldas. Htulo e garantta ~0~ta1S h'}
g) po1\ttca de crédlto. cAmbla e transferêncla de valore$' co...érclo eICterlor

e Interestadual-

ti) accsso .ao Jl\ercar:lo tnterno de rodo a vlablll:zar o desenvolVll"ento social
~ii~em,co e cultural, o belll estar dO povo e a capacitação tel::nológlca do

I) navegaç:[o lacustre. fluvlat marlt1!'l3 e reglme dos portos

J) nave~çl!o atirea e aeroeSl'llcfal tr.'lnslto e tr.'lfego Interestadual e rodo-
Vias e ferrovias federals

1) ;\guas. energia jazidas. minas. outros rel::ursos Mlnerats e metalurgia.

li) nal::lOJlaltllade. cldallanla e naturallzaç:lo

n)papulaçOestndlgenas.

o) l!lIIlgraç:io. Imigração. entrada. el\tradlç:io e expuls:io de estr",nge1ros

pl condlçlles de capaclllade para o el!.erclclo das protlssees,

q) organlzaçl!o jUlHcl;\rla do IIIlnlstérlo Publico e da Defensoria Publica dO
D1strtto Federal e ljos Terrtt6rlcs. organlzaç:!o all'lllnlstratlva dos Terrl
tórlos.

r) slste!Us estat\stlco e cartogr;!.flco naclonals

51 sistemas de pOupança. seguro, catlltallzaç:lo e consórcIos

t) sortelos

Art 2B - O ldunlc\Plo reger-se-á por lei org>\nlca, VOtada elll dois turnos e aprovada
por dois terÇO$ dOS JIll!mtlrosda çJm.ara Municipal. que a prOt"ul{1arA atenDidOS os Drlllclolos
estabelecidos oesta COnstHulçlio e na Constltulç>\o do respectlvo Estado. em eS;leclal os
$egulntes

, 'J - eJetlvloode.do Prefeito, do Vlce-prefelto e fios Vereadores. medlanle pleito
tllreto e SllllUltAneo raallzallo em tOdO o Pa.ls·

ti - llllUnldaoe G lnvlolab111llade do llIll'ldato OOSvereadores na c1rcunso:rlç>\a do
"'un1clplo. por suas OQlnlacs. palavra.s G votos.

til - prolblc(les e 1ncO/llllatltltlldaoes no eICerC\clo da vereança aplicando-se no quo
couDer. o disposto nesta COnst1tUlç";o para os membros do Congresso Nacional e na COnst1tul
çllo do respectivo Estado para os melllllros da AssembléIa Leglslat1va.

IV - organlzaçlo oas fun~s \egtslatlvas e ftscallzadoras oa Câlll.ilra Municipal e

S 111 - O. "refeHos • os Vereadores ser:io submet1~ a JlilllamentD Derante o Tr1bu
nal de ,Just1ça

I: 211 - 510 ccndlç(lu de eleglbHtdade de Vereador ser brasileiro. estar no:;llleIw
elo doS dlnHos polH1cos • te~ tdaae .. inlN de de:zotto anoS #
~

S311 - O m..ro de v.reloo..~Cbar.1; Munlc'pal ser' vaI' vel confot'M dlSP er a
Constl ulçlo}JO Estatlo. respelt alia as tc&ls locais. prollOrc1 ai nte ao .lehOf" tio
~Icl/~/ d •

I

54e - o 'refalto .erA eleito at., nov.....ta a1as antes do urlllO do osandIto de I«.l Ift-I
teees!5l:lf'. apl1caetu ai regral doi parAgrafOS 111 e 2e do Art. 73

J·sa w eon.laDrar-.e-i eleito o candld-UO a Vlc.-Prefelto. .... decorrlllcl. t1.- .,.,- •
~o 00 candidato a Pr.felto com el. reg'ttradO

Art a ~ Os SublidlOI 00 Pref.tto. dO Vlce-Pretelto e doS Vereadores $.1''';0 fllCIIlIDI
pela Cbara ":JnlclPll. no fi. de cada legislatura. para a legislatura seguinte

clonal ~t1~~:. ~I~ ~~sftli~~on~V§~aD1°Q~Ului:çig~õ9i~i~~g in~~~~~n~: :~~:~g~~I~z
~t.....tP M. ~ 'VIM.~'i-rX;, -

TITOLO IV

CApitULO I

DA DRGAIUZACÃO DO ESTADO

JUSTIFICAÇÃO

"rt 191 - ~\Iela Que ~o sendo proorletãrlo de lOOOvel urnane ou rural pOssuIr
corro seu por- cinco anos Ininterruptos, selll contllsUÇ::iO. lmOvel urbar>O OI! até duzentos e
clntllJlIntá MItras QuadradOS de ãr-ea, adC\ulrlr-llIe-á o l1omlnlo, ceeeoce requerer ao lI(Jlz Que
asst", (I declare por sentença, a QU1l.1 IlIe servlrá de tH\Jlo tiara Jnlltrlcula no regIstro do
lrr6Vels.

illl' - Os bens pUbllcos n.llo ser:" adaulrlews DQr usucaol.llo

1i2D-Ousucapl~lJrbano SQl:II!nteserá concedldovma unlca vez ao requerente

, Art 20 - Jncluerse entre os Ilen$ oa UnUlo

J - a porçSo de terras devtllutas lncllspensavel à defesa das fron~elras, ;\s fort1fl
caçbes e construçee••"Hares. bellI assim As vias de cOIIlWIlcação e à pre.'5erV<lçilo alllblental,

Jt - 05 l'g05 e qua1squer correntes de ;!.gua em Íllrrenos de seu dOl!llnlo. ou !;lue ba
~~i~Q:;:~'CJeUlI Estado, censt Itualll l1mltes CQIIl outros palses ou se estendam a terrlt6l'"lo..es-

tu - as tlhn fluviais e lacustres nas :zonõlS llmUrofes COllloutros pa\ses as
praias ll'I3.rlt\IlIilS as ilhas ocdn1eas Il as III<lrlt1mas. eICcluldas as j:!. ocuDadas Pelos EstaOOs
c ldUlllclplos na data (la promulg3cão dasta COI"Istttutção

IV - o espaçO aéreo,

V-li plataforJt;a contlnental,

VI - o 11\4I1' t.,.rltorlal

VtI - os terrenos de IIliIrlnha.

VJ11 - os rllcurso.s minerais dO subsolo e 0$ potenciais oe energia hldr;!.ul1ca

IX - as Cilvldades naturais assIm como os slt los arqueológICOS, pré-hlstórlcos e es-
peleológicos, <.

X - as terras ocupadas peloS 1ndlas. o

Xl - 05 bens que atualmente lhe pertencelll ou que lhe vlerelll a ser atrfbuldoS

!llll - t assegurada acs Estados e MUlllc'plos lltorl\neos a part\clpaç~o no rl!sultiil1:l0
da eICploraçlo econo.atea da plataforma continental e do mar terrttorl ..1 e patrlmonlal na
fOl"IBII prevIsta h lei

1:21 - t assegurada aO$ Estados. ao Olstrlto Federal e 1I0S Mun1e\plos, nos termos oa
101. partlctpaçlo no resultado da exploraçll.o econÔllllca e tlO aproveitamento de todos os re~

cursos nlltural•• reno't'Avels ou n:Io renovAvels, bem assIm das recursos mIneraIS do subsolo em
l:;eu terrttfX"o ,

1311- " r ...lo lnterna de até cc .. Q\JIlOmetros ou largura .. paralllla il linha dlvls6rla
terre!'tre 110 terrlt6rlo naelonal. é =I~de InOlspm":!.vel à defesa das fronteiras e ser
desfgnada COCl Falo o, FronteIra confor dls ser lei cOll'-plementar

t
le'· A ""!lo promover;!.. prlorl r1r>e c. o aproveitamento eTJCO dOS ben e

seu inlo loca1tullos elll regiões IIIl!hOS de::; volvas do Pais

.I ' fArt. 21 - COrr.peto à UnU:o -----. '" -'

t - -.ntv relaÇ&!5 lnlernacll;}ll,ils e particIpar de OS'~nl:zac&>$ InternacIonais. bem
como ass1har eatvln10s e convenções,

11 - ISIclarar a guerra e celeDrar a paz

lU - Clrgan1nr e IlIIInter a defesa naclonal,

IV - Pllrtlltlr, nos casos prevl!itOS cm le1 co:nplementar que forças estrangeiras
transttelll pelo terrU6r10 naclonal ou nele perlllllneçara temPOrar'alrll!nte,

V - deereU.r-o estado de !iH lo. o (lstado de deh!sa e a 1ntervenç:lo federal

VI - autorl:zar e fllicall:ar a prOduçl!!ioe o COfl\(lrclo de IlIIIter1al bélicO, arlllas. el!.-
pIostvos e sUll'sUnclas t6x\(:a$.

vu ~ ellIlt1r .oeda.

VIU - adlllfnfstrar as reServaS cal!ll;llats ao PaIs.

lX - r'scaHur as ..OPeraçlles de natureu f\nance'ra. especialmente as de crédito
~mblo. ae cap1talll.ai;.lo. DetIl:O-O as de seguros,

X - estabeler POltt1cas gerais e setor1a1s. bem COfl\O lllaborar e eICeo:utar planos na~

C10l'lats. reglOl'lall d. desenvolvl_mto eCOll6mlco 11soclal.

XJ - ...nte,. O ••rvtço postal' o COrreio AiJreo Nacional.

XII • p.plorar dlr.taNnte ou ftldtante concessllo ou perllllssl!!iol

.) f» III/'Vlços nacionais. Interest.adu.1;ls e InternacIonaIs de telêcomunlca.....
b) os servfÇ(jS e 1nstalact\es de energia elétrlca no lJ!llllto tnterestadual e o

.epf"rweUazento ."..r"êUeo «os cursos "'~pw1 pertencentes à UnIJo

c) a navlligaçli() aérea. aeroespactal e a Infra-estrutura aer~rtuárla.

d) o transporte aQuavU,r10 entre portos brastlelros e fronte.lras nacionais ou
que tranSPOnhalll os lImites de Estil.!lOS ou de TerrUórto

XIIJ - Organtzar e lalanter o Jud1ctárlo. o M1n1.stêr'o Público e a Defensoria Públ \ClI
do Olst"lto Federal li dos Terrlt6rlos,

12' - Os TerrltOrlos tntegrnm a Unl:lo

nA ORGANIZAÇÃO POLlTICO-ADMI»ISTll.ATIVA

Art. UI - A Organlzaç:[o polltlco-a':lmlnlstl'atlva da Republ1ca Federativa dO Srasn
~r.~nde a Untlo. os Estados o Distrito Federal e os lllunlc\lllds, todos eles aut6noll'ClS em
sua respecUva .sf.ra de COlI:OGténcla

11D - IIrasl1la. Distrito Federal, é a capital do Bras~1

refere ti UI; ~~g:~g~~ ~:~~Q;..!~a~ug~~~~g~a~:~~:1 estrangeiro nas lnstltulçlles a que se

at cs mteresses eacrceats ,

tl)osacordoslnternaclcnals.

er e-rre-rcs de reclproc;ldaae.

III - a orgallll:açll.o, o tunclon:a.cnto e a~ atrlbUlç/Ses do Banetl Centroal tiO Sl"asll

IV - I't'!;ulsltos para;ll deslgnaç"Q de memo.-as da dlretO,.'a ao Banco Central ao Bra~
tIa ClXIO seus ll1lPelllll>entO!.l após o eserctete ao cargo

v- a cl'llIC~O de fundO mantll;locOlll eecur-sns 'lias InstitulçÕes financeiras =0
e~{g:IVO de jlrctegt!1" a llCOllOlllla popUlar li ~rantl" de~'IO$ e apllcaçOes alê aetermlooOo

(30 - Os EltalSQs podcm lncorporar-sc entre si. SJbd1vlolr-se ou oesmembrar-se para
lUl ant!llar ... outros ou forlllilrem novos Estados, ~dlante aprO/açl!!iO das respect Ivas Assam
b"tas Lt"talat1vu, das populaçOes d1retamente lnterllssatlaS. por pleblsc:lto, c 00 Congresso
IGclonal. POl' I.' CQIll:Illltllentar.

f4e - " c:r'eçkl. a 1ncorparaclio, a fuslio e ';) desmemtlrallll!nto de Muntclplos obedeci
dos 0$ reou'sltos pr.vlstos era lel complementar estadual Oepenaerlio de consulta prêvla 1l'lD
diante pl.bUcltD b pcibUlaçl5es dlrllt1l.<aente Interessa!la.s. 11se dar:lo 001' lei estadual

Ise • t..1 cc*plementar felleral lllspar;t sobro a crlaçlio de Terrlt6rto sua transfor
Nçlo .. Eltado DI: lua rllntegraçlo ao Est;u:lo dO origem

Al't ISl ~ A lJnl:C. aos EstadOs. 20 DlstrHo Federal e aos M!mlc\p'05 b vedado

J - utlbeltlcer cultos religiosos o I ejas, subvenC1on;t-los, el"lbaraçar-lhes o e-
'1rt'CI ou NllUr com eles ou seus represen~ ~ relaçlles de depenoéncta ou illlança. res-
nl\O,;,d .. C:Olaborórçlo de 'ntere.;s& pbbllco, na OI' e IIDS llmltes óa .'el federal e /1

JJ - rK\Jur f. aos doelJl!\l!ntO$ pullllcos - fJ"~~

{/ CApITULO 'Jt 11 ,;.Jt
DA UNIÃO
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" A:J:'t. 54 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICAÇÃO

r;-;;"''''-"]
ffi-;;;-;-ã?)

JUSTIFICAÇ.l\O

TItulo IV - capItulo II

"Suprima-se o texto do inciso x" do art. 52."

,EMENDA (supressiva)

~USTlflCAÇAO

XXV _ exercer o monopólio das telecomunicações."

AS terras ai referidas não são bens da União - pertencem aos

rndios. Dessa confusão que se faz é que nascem todas as dificuld~

des entre o branco e o Indio.

Vamos reconhecer a verdade histórica :

A,s telecomunicações representam um poder dentro do Estada,

tão espetacular o seu raio de ação Devem ficar na ml:!o do Esta

do, como ocorre em nações desenvolvidas, em nome da defesa das

valores mais alevantados.

m---------"'..""·"'·,,,·-------

EMENDA lP18705·2
[IT-- CONSTITUINTE JAMI~ HADOAD

tI PLENJi.RIO

~RIO

EMENDA lP18704-4 I ..... -.
l!J CONSTITUINTE JAMiL HADDAD

[=I..;;'"''-]

fE"7~6;?1

Dê-se ã letra "a" do inciso XXIV"' do art. 54 a reda:'ção seguinte

JUSTIFIC1\ÇJ\O

"ou privada, salvo o magistério".

o Defensor do Povo é importante. criação do Projeto~

O texto enendado lhe assegura prerrogativas e vencimentos dos

Juízes do supremo Tribunal FederaL Impõe-lhe, por igual, os me,!

mos impedimentos. Assim, não basta vedar-lhe o exercício de outra

função pÚblica. g necessário que ele não possa exercer out.ra fU!l

ção,mesmo de natureza privada, o que ocorre com os altos magistra

dos em cuja linha de conta foi colocado. Excetua-se, em ambos os

cesoe , apenas o magistério.

XXIV - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

a) toda atividade nuclear em território nacional

somente será admitida para fins pacIficos,com

peêvã.a aprovação do Congresso Nacional, ao

qual ~e submeterá o respectivo orçamento. "

TItulo IV - capItulo 1:1

EMENDA ( substitutiva)

~=RI=O---·~tMl"",/<ll","IIoI'Ut.n"I"1<:I

r.r ruTn/JUSTIP"'oçÃO

EMENDA lP18700-11 .. --,
(D CONSTITUINTE JAMiL HADDAD

JUSTlFICAÇ7iO

b) a partir dos dOl': lInClI de traballlo a QU<llIQuel"-enta dllSdeQuorllQUllrlda~pelo servtccr-, com proventoS proporcIonais ao tempo ce servtec

hor;\!lrafo único - lo'" ecnpl_nUor Ina\eari as ':lI.t.~&!5 tl\limto ao tempo e l'latura2.ll.
deservlço,paraallOscnladorla,rofor/llil.tranllferênclaparalna\lVldaaae dlspcn'bllldade

Art 41-0sprovo"tolldaallOlIcnUdorlallorl!o,

1 - lnte~rala. IWllndO o servIdor

ai contar COO'IO terl'PO ele serviço 1lI11'gldonesta COnlltltulç::io

b} sofrer 'nvóillÕS:l: perNn"n!e. por acreeere em servtcc. PGlJmol la llrOrllllllo1"rz:»: ccntautcsa cu fncurávet , escectrtcaea ea t • e

11 -proporclonalsilo temPO~lIl1rVlço. nos demais casos

Arl <t2-0sproventoSt!alnatIVldatle.scr:iorovlstos nan>esmaproporçâoenamesma
data. se ....r" Que se I:IOdUlcar li remunel"aç:lo dos servtecres em atividade bcm ccec sesor-e QUO
fer transferlllai:lc ou reclasslflcad() e cargo OU tuncac em Que se deu a aacsentaccr-ta

Art 013 p Ao lõervldor publico em exer-ctcte de mandato legislativo eu execut tvc,
aplicam-se as dlsposlç/les sesetmes

I - tratando-se de rrandato eletivo federal, estadual ou munlcloal ficara afasta
dO de seu cargo. eIIlPrego ou roncac. facultada a cccae pela relfiuneraç:lo de lIO! deles e

JI - em QualQuer case Que elllja o afastamcnto para o ellerclclo do eancato eletivo,
seu tempo ee serv\ço $era contallo para tOllOSos er eues legaIs

Art 44 - As patentes. com as prerrogatlvas, ct-ettcs e deveres a elas Inerentes
5:10 asselluraO'a5 em teea a plenltuO'e aos oficiais ca et tva, ea reserva ou reforlrlal:los das
forças armaO'as, policias ennares e corpos de bomtlelros ccs Estados, dos Terrltl)rlos e ee
DIstrlto Federlll. sendo-lhes cr-tvet tvcs os trtutcs, cestos e wurcreee etíttar-es

li 111 - O Militar em atividade que acettae cargo eemtce Civil permanente ser~

transferidO para a reserva

li 20 - O 1lI11ltar da ativa que aceitar cargo ou funç:!o IlClbllca telliPorârla nlio ele
tiva as51111 CQrIQ eecresc em empresa PUblica, eM sociedade de eccoeeta mIsta, e~ fundaç:lo ou
scerecaee dIreta ou Indlreta.mente controlada Dela Poder Publico, ficara agregado ao eespec
tiVO quadro. podendo ootar pelos vencImentos 11 vantagens de sev posto 11 somente Dodera ser
crceevroe por antlguldace. anquanto permanecer nessa sltuaç:!o, eeruanee-se-use o tll"'PO de
serviço apellas para ;1q.lela promoç:io transferêllcla para a reserva ou reforma Oepols ee doIs
anos de afasumento, ccnt tnucs ou rac, ser.! trallsferldo para a reserva ou reforNdo

S 30-},01ll11Itar do proibIdas a slndlcalizaçllo ea seeve

secao m
DOS SERVJOORES IULITARES

A. reeacsc ora proposta. dEIdIspositivos correlatos. contempla os aspectos de mêrlto ec 71'~'
as asplraç{les eeetats do povo brasIleiro, a representatlvldal:le COlllltltulnte de seus

t s\gnaU.r\os e a s\st~oo.atiz.açlo ~I\\lada ;\, téC!\\Cil \e'\)\!~\at\vil, no$ term::lS ees <lebat(!.$ li a
cernes IIrat~os '" /J

1 roes }, n'Fraç~o seqcenctat dos d'{POSI~VOS propostos 11:10 cOl"l"espon!let'do;(OJetol

p:r;~';'~

prn7~ãLã7JPLENARIO

TItulo 11 - capítulo III

06-se "'0 l.tea 1 do 6'ttigO 100 6 'tedaç~o abaixo, ac'tescen_
te-se o itell lI, renul'Ilerando-se este e os subsequentes:

Art. 100 - ~ da competên'eia !txclusiva~do ,Congresso Nacional.
J ....utorizer a ratiflcaçl:lo de tratadosr'convençl5es e ou-

troa atoa lntern.cionai~n~sJflados..E.e~ ~~tlv~.L ._

1'IITn/'un,.lOIÇIn

Dê-se à letra "m" do inciso IV dh art. 17 a redação seguinte,

O terceiro dispositivo visa a permitir que o Brasil, atento às lIJXfan
ças e ao progresso que se operalll na ordem internacional, possa, se quiser ingressar
em organizações supranacionais. Na t1merica já se fala na formaçl:lo de UII mercado co~

llUll latino_americano Na l\lOmento emque se elabora a nova Cor.st1tuiç~o não se pode
esquecer esta realidade. Entendemos, todavia, que essa decisllo, pela aprovaçl'lo do
tratado, deve ser tomad<l por "quorlJTl"e processo especiais, isto é, os mesmos pre
vistos para a emenda à Constituição.

EMENDA lP18707·91 ..---------" r;r'p"O'T"'-----'
f"bEPUTAOO ROBERTO O' AVILA . C- _J

JUSTIFICAÇJ\O

A ~edação do projeto não é feliz e dei:lta a solução a car
go da lei, transferindo o problema. Mais prático é -o que se contem

na emenda com simplicidade - havendo mais de um s.:l.ndicato que prete.!!

da a representação, esta incumbirá ao que possuir maior número de

filiados da categoria.

" Art. 17 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

m} - se mais de um Sindicàto pretender representar o

mesmo segmento categorial ou a mesma comunidade de

interesses profissionais, somente terá direito ã r~

presentação perante o poder Público aquele que tiver

o maior número de filiados da categoria;"

EMENDA (substitutiva)

IV - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ .

• Acrescente.se ao Título I do Proleto dJ:! Constituiçl1o - 005 Princípios
Fundamentais _ o seguinte Capítulo} P'to.6< «rt<.be t..

Capitulo III
Do Direito e das Relações Internacionais

Art. _ O Brasil orientará sua poHtica externa pelos pr!nc:íplos da
inP'ependência nacional, do respeito aos direitos do homem, dO direito dos povos 11

~t~~~~~~Íi~o~ ~n~~~~~~~~~~;~' d~an~~~~:~:n~~~r~o~s a;:~~~~'i~e~~~~:spa~
~~~s~~:d~n~~a~~~peração com todos os O\Jtros povos para a emancipaçDo e o pro

I Art. - Os tratados, convenções e atos internacionais celebrados p~

10 Executivo dependem, de aprovação do Congresso Nacional excetuados os QUe visem
simplesrrente a executar ou interpretar atos pré...exisb:ntes e os de natu'tez'D mera'l'le~

te alininistratIva.
§ 10 _ Os acordos do executivo, concluídos sobre matéria da cClClPetên

eia exclusiva do Poder Executivo ou para executar tratado, convenção ou outro ato
internacional já aprovado serão levados ao conhecimento do congresso Nacional até
três meses após sua conclusão. Se forem considerados relevantes para a segurança do
País, deles se dará conhecimentos apenas às Com1.ssões .tecnlc:as~ incumbidas de, na
Câmara dos Deputados e no Senado Federal, estudar materias sobre relações interna-

cionais. § 211 _ Os tratados, convenções e OlJtros atos internacionais celebra-

dos pelo 8raS~~tse inc~rgo~;~r~~c~~r~t~~~iê~~i~St~~r~~i:~i~e~~~r~o~si~L!Ção po
de ser atribuído a organizações internacionais, desde que a aprovação do tratado se
efetue pelo mesmo proce$so e pelo mesmo "quorum" previstos para a emenda à Consti
tuição

JUSTIFICATIVA

Entre os princípios fundamentais do Estado brasileiro devem ser inclui
dos aqueles que orientarão a sua política externa Os princípios propostos na reda_
ção do primeiro artigo, vêm sido adotados pelo Brasil

No segundo artigo, por já estar consagrada no Direito pátrio, mantive.
mos a expressão "tratados,convenções e atos internacionais", ellllregada pela Consti
tuição emvigor O disposto no § 10 visa a permitir ao Legislativo o exercício do
poder de fiscalização que lhe incumbe A proposta contida no § 2lõ1 almeja transfor_
mar em regra constitucional orientação que vem sendo observada na jurisprudência
brasileira: a supremacia da norma internacional decorrente de manlfestaç~o exp'Ies
sa da vontade do Governo brasileiro, por intermédio do Executivo e do LegIslativo.

TuTol....m ...çio

r.õ-----;--- .~u1........n.' .. Io/I~I.nw'IIIo

EMENDA lP18706-1
(!J DEPUTADO ROBERTO O'AVILA

E;;~'-""]

rw~';~;J

rrp;;~'" -]

(fUjõ'.JYiJ

I
I

/

Emenda (aditiva)

Titulo IV - Capitulo II

-- ,.U..IO/....'..In/IUI~O.'~oIo

O monopólid estatal -do petróleo tem de ficar insérto na

constituição: E básico para o paIs, para a defesa da sul sobera 

nia, para a salvaguarda do seu patrimônio.

Há' necessidade de deixar bem claro que a aprovação do Con

gresso Naciona~ é previa • Isto é muito importante. Quanto ao oxçe

mento respectivo, também deverá ser submetido ao Poder Legislativo.

EMENDA lP18703·61
tI CONSTITUINTE JAMIL}HAOD~u~n'

.. Art. 54 - .

JUSTIFICAÇÃO

Título IV - capItulo II

E:l-lENDA ( aditiva)

.U •.l...., ....'lIinllul.n.'".In

"Art. S4 _

......~ ~ , ~/..

V,;~··················································
yr _ pela iniciativa ~opular."

EMENDA (aditiva)

Titulo II - Cap1htll.o v

Acrescente-se ao art. S4 um inciso com a seguInte
redaçDo: ..

• A emenda visa a suprir lacuna.

Acrescente-se ao art. 25 um incfso com a seguinte redação:

Inclua-se, no art. 54, um inciso com a seguinte-redação.

"AJ:t. 2S - ~~ ••••••••••••• ~ •••••••••••• ~ •••••••••••••••

xxv - exercer o monopólio do petróleo, quanto ã pesquisa',

ã lavra, ã extração, ao refino e à distribuição, sob qual:,

quer de suas formas,"

JUSTIFICAÇÃO

A iniciativa popular não pode ser esquecida entre aS

formas de exerdcio da soberania. Na verdade, é uma das mais leg!

timas.

[I' PLENaRIO

r.r----~-----f.. ,0'.UI1"'.lÇiO ----.

EMENDA lP18701-0'
tJ CONSTITUINTr: JAMIL" HADDAD

[1 PLENliRIO

EMENDA lP18702·8
l!J CON'STITU;rNTE JAMILfiHADDAD

TItulo III - caplbulo n

'~l.".'n/<o~l1olo'•.,.co.'uIo

EMENDA (aditiva)

EMENDA (aditiva)

J.=-MENDA lP18699;4 / ..... -,
t' CONSTITUINTE JhMIL HADDAD J lTI ~::"'O J

-] (li3";;';-; 87J{:J PLENi.:::RI=O--- "I""_I<.,,".1n'"u.~.w'.. lio

[=I-- PLEN!RIO

Trata-se da chamada posse-trabalho,que merece proteção esp~

cial, pois se traduz em trabalho criador,quér este se concretize em

inve.ctimento~ de caráter produtivo ou cultural, quer se corporifique

n<l construção de uma residência.

Não há como situar no mesmo plano a posse, como simples P2
d(i!r manifest.'l.no sobre uma coisa com a posse qualificadll, enriquecido

p(i!los valores a~ trabalho.

Esse conceit.o de posse-trabalho Justifica e legitima que,

invés de reaver a coisa, daria a relevância dos interesses sociais

jogo,o titular da propriedade re.J..*t'ldicanda receba, em dj nhei1.o,

seu pleno e justo valor. ~

1

Não há 1:azão plausI.vel para recusar ao poder Judiciário o
exercIcio do poder eXl?ropriatório em casoS concretos, como o que

se contém na emenda.

JUSTIFICAÇÃO

Acr:escentem-se ao texto do parágrafo do art. 4S as seguintes

e'Xpressões:

TItulo VIII - CapItulo 11

Incluir, no Cap!tulo II:ãiii9t~~~:d~ "Da Política Agrícola, FU!!
diária e Da Reforma Agrária"'Xti dispos tivo assim redigido) t.'n.~cl.e-

t.Ot-4(x,11... •

" Art. A propriedade de área extensa que estiver na posse in i!!

terrupta,por mais de oinco anos, de considerável número de pessoas

que nela houverem realizado, em conJunto ou separadamente, obras e

culturas, poderá ser desaprõriada mediante Justa indenização.

Parágrafo únic:::o - Pago o preço, a sentença valerá como tít:!;!

lo para transcrição do imóvel em nome dos possuidores."

.".... nnn/.uIT'.'~.'ln

!. ~i.lrlm\(SUBSl'rrtJI'IV1\l - 'l1TtJIDVIn";Tn~i~~-t---_·---
D3-se ao art. 314 a seguinte .redaç~:

"Art. 314 - O Sisterra Intenrodal de Transportes, FOr sua essencíerãdcôa
cem a vi~ eCOlãmica e as re!<ÇÕas sociais õo P<us, será g.3renciado pelo Estaoo,
qua poeera, inclusiw, eJ.plora-lo no t:od::l ou em parte.

... § 19 - lIaverâ, em cada slbsisterra...de vias e rreios de transporte, una ag.m
cia mica, fedaJ=al e civil, qJ:e gerenciara,. de rrocb integraà:l, as atuais fU"lÇÕes
ce planejanento, eJq:lloraçâo, cceercíe e fiscalização.

§ 29 - cada ItDdal - transporte :marítilro, fluviãrio, aéreo e infra-estrutm

: ~~~ p~~~:OOSO:~~~~~tãria-a:q:erativadal sob reÇjI

§ 39 ... O transporte de nassa, intra-urbano ou interurbano, será 1nteqraéb,
sob e~loraçoo Cb Mtn1c1pio ou OOS Estaà:>s interessados, ressalvada a criaç'ão de
enpresa c:om.nitárla-c:o:peratlvada."

JUSTIFICAÇ1\.O

li J.ntegração Ih:; rreios êb transporte num sistema tnificado é de toda eco.
wniência para as estrnt;.uras de prodllTão ib país -

• Evital11X1 stperposiçêes, conflitos de Jurlsàição ou coropetlçoo predatória,
a reçpncla ~trallzada, num COnselho Intenrcdal, au:d.liar5 o Ninistério C1VJ.l o:lm
ios~nte a atingir o cbJeU-..o naior à':l circulação ee:ttIÔnd.cacom otimização te c~-

• O segtntb p:mto fulcral da e.rrenda é a ascensão social htmlrla oosign<Jda à
massa traba1haêbra, 'lIE pas:;arã ã ~loração direta da naveqaçà:l oorrerclal, atra
vés à:I Instituto da Prcpriedace Social Aul:o-G2!riaa· um avanço social scbre a atüar
st:b::lrdinação e exclusão assalariadas, e na direção 00 uma sociedafu rrais nova

O transporte 00 massa, exiefincia da prodl:Ç50 w:bana e a:nwniêncla das em
presas indlStrlaiS e fu serviços, regoor G:lverno público ou social, para éUlte-
:~ao~s~uais vícios da e}ploraçao privada caq;:etitiva e aos conflitos UrlHUlQ?
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Por sua inegável importância, os atos internacionais sobre
direitos humanos, direito humanitário e as convenções internacionais
do trabalho merecem tratamento especial que representam conquistas da
humanidade, sua denúncia deve ser precedida de autorização do Con_
gresso Nacional.

JUSTIFICATIVA

A redação do item XII, que prcpotos , visa a adequar a regra à realãda;
de, una vez que O'SEstados, hoje, mantém, tarrbém, relações com nrqamzações interna
clonais e coo outras coletividades dotadas de personalidade internacional -

O Projeto no item XIII trata da mesma forma tratados internacionais e
contratos; o desdobramento do item se illl)Õe em que os tratados devem ser aprovados
pelo Congresso e os contratos pelo Senado. Os tratados são atos normativos e, por
Isso, requerem a manifestação das duas Casas do Congresso. Os esorésttecs e ccera
ç&:s de crédito são conthtos e podemser aprovados pelo senado.

O item XIV, rerxmerado coro XV precisa ter sua redação aperfeiçoada,
pe;ra atender à real1dade. Hoje, as guerras se fazem sem declaração formal.

O § 211, qJe propomos, visa a estabelecer prazo para o encaminhamento
-de certos tratados, considerados mais iflllOrtantes, ao Pc:t1er LegIslativo, a tornar
sua ratificação obrigatõria, se aprovada pelo órgão representativo da. soberania po
pular e a condicionar à autorização do Congresso a sua denúncia.

rr;;~~"'~

tÇj~~L;;;]

ADITIVA

A definição das instituições financeiras oficiais
de fomento regional como repassadoras dos recursos adicionais
destinados às regiões Norte e Nordeste é uma garantia de sua

destinação ao apoio e sustentação .cas aU vldades empresa
riais e a formação de infraestrutura econômica, com sua con
tínua renovação através do processo dinâni'ico de amortização!

reaplicação do crédito.

JUS r I f I C A C'I{ o

JUSTIFICAÇP;O

O BNB e o BASA foram criados para serem
Agentes Financeiros do Governo Federal no Nordeste e

Amazônia respectivamente, de forma a contribuirem para o

processo de Desenvolvimento daquelas regiões, não se justi
ficando, portanto, o alijamento dos mesmos do processo de

captação e aplicação dos recursos públicos em suas respec
tIvas regiões. Por outro lado, o avanço nas áreas de comp,!:!
tação e comunicação dão ccndrçoes , dentro da mesma eficiê!!

eia administrativa, para diversificação dos agentes pag.!
dores.

Art. 284 - A execução f!.nanceira do crcanentc
da União será efetuada pelo Tesouro Nacional, tendo
agentes pagadores o Banco do Brasil e, nas áreas de
respectiva jurisdição, os Bancos Regionais Federais.

Acrescenta-se a palavra financeiras à alínea "C"

do inciso I do artigo 277. do Projeto de Consti tuição que

passa a ter a seguinte redação:

Art. 277

a)

Dl
c) dois por cento para aplicação nas re

giões Norté e Nordeste, através de

instituições financeiras oficiais de fo

mento regional.

EMENDA

EMENDA lP1871S-0
tJ DEPUTADO JOSE FERNANDES auT••

I" PLENARIO

L;~;·~

CÇj"~;;J

PLEN#tRIO

DEPUTADO JOSE FERNANDES

DEPUTADO ooss FERNANDES

EMENDA SUPRESSIVA

A sup1;'essão do parágrafo J!2 é recomendada pela negl!

ção do papel constitucional de intermediar a realização dos direi

tos e liberdades fundamentais, por se tratar de matéria de legisl~

ção ordinâria, e por conflitar com os termos dos artigos 277, inc!

su I; - alínea C; 284, parágrafo único. 466, § lQ e 330. que est~

belecem prerrogativas e privilégios às instituições financeiras 0

ficiáis na intermediação, movimentação e aplicação de recursos pú

blicos,no exercício de atribuições já consagradas, indelegáveis e

indissociáveis de seus objetivos sociais.
De outro modo, as organizações estatais desempenham

relevante função soelal na prestação de serviços essenciais à pop,!!
lação, algumas com responsabilidade acrescida no projeto de const,!

taição artig:) 12, inciso I, alínea G, que por seu mérito, não po

dem ser realizadas pelo setor priv'ado.
Assim, eventuais benefícios ou subvenções, se exis

tirem, maIs que II essas organizações, são, em verdade, da popula

ção, razão maior do objetivo social das mesmasO.

Ademais, a intervenção do Estado no domínio econõm!

co 'se faz apenas quando o interesse privado não se manifesta.

JUSTIFICACAO

PLENARIO

"Art. 303 _ A intervenção do Estado.. no domínio ecE.
.nêercc e o monopólio far-se-ão quando relevante interesse coletivo
exigir."

Suprima-se totalmente o parágrafo 311 do artigo 303

do Projete de constituição.

EMENDA MODIFICATIVA

O artigo 303 do Projeto de Constituição passa a t.e z
, a seguinte redação:

EMENDA lP1871l-7
f:J

EMENDA lP18712-S
I"
P

L'~~~'~

tE7;~7ã?J
TEX'O"~"""I.;'O' ----,

11 - autorizar o Executivo a denunciar tratados. convenções
e outros atos internacionais sobre direitos do bcmem, direito humanL.
tário, e as convenções internacionais do trabalho,

JUSTIFICATIVA

A redação do item I do Projeto, inobstante repetir dispas!
çãc da Carta de 1967. mantida em Emendas posteriores. é inadequada e
já foi objeto de críticas. Na verdade, o Congresso só resolve def í nr ,
tivamente quando não aprova o texto do acordo, hipótese em QU~ o Exe':'
cuUve fica impedido de, com a ratificação, concluir o compromisso. O
papel do Congresso. na sua função fiscallzj3idora. se resume a, examina
co o documento e a ele eqvãescenco , autorizar o Executivo a ratificá=
-lo.

Por outro lado, é preciso uniformizar a linguagem do proje
to A expressão "tratados, convenções e outros atos rnternecrcnaí.ew
substitui, com vantagem a utilizada pelo Projeto e, apesar de ser cas
sível de crítica, deve ser mantida, por ja está consagrada no Direito
pátrio.

No artigo 158, dê-se nova redação aos rtens XII, XIII e'XIV, e, ccn as
adequações necessárias ecrescentee-se lJ1l item depois do XIII, e o § 211, transrcr
Endo-se ~~§ JQ,,~\~:I~~rlõa"~~lúnico}~~_'U. f7l ul.u.<l.vI "~I;(IJ,,(W.~'1\lI,f..fI..,fJJf4

"'\If.U.IJ/. l~rL 158"- Compete ao Presidente da República'

XII - manter relações coa Estados estrangeiros, organismos rntemacro
nols e outras coletividades dotadas de personalidade internacionalj

XIII - celebrar tratadas, convençpes e outros atas" lnternacfmals,
-ad referendt.rn" do Congresso Nacionalj

XIV _ firmar acordos, contrair eecrésttnos e obrigações externas,
-acs referendun" do Estado,

XV - declarar guerra ouautorizar a partiCipação do Brasil em coorrr-
to at'lllaoo internacional, desde que autorizado pelo Congresso Nacional ou "ad
referendul\" deste, no intervalo das sessões legislativas

§ 12 - O Presidente da República pode delegar ao Primeiro-MinIstro as
.trlbuiçtles de nomear Governadores de Territórios e conceder indulto ou graça.

§ 2Ç1 - Os tratados, convenções e outros atos internacionais sobre direi
tos do hcmem, direito ht.xnanitsrio e as convenções internacionais do traba~ho serãõ
encaralnhados ao Poder Legislativo no prazo de un ano e, se aprovados, serão ratifi_
cados dentro de seis meses, ficando sua denúncia a depender de prévia aprovação do
Ccngresso Nacional

tJ PLENARIO

EMENDA lP18708-7t:DEPUTADO ROBERTO D' AVILA

.... : "

Dê-se ao item I do artigo 54 a seguinte redação:

-Art. 54 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - manter relações com Estados estrangeiros, organismos

internacionais e outras coletividades dotadas de personalidade Inter-,
nllcional; participar de organizações internacionais j - • ... • •• • ••••••••

EMENDA MODIFICATIVA

E·;~';·-J

rrwOB~
.cn°/'u.""C..çio.----- ----,

Art. 303 - A intervenção do Estado no domínio e
conômico e o monopólio far_se_ão Quando relevante interesse
coletivo exigir •

Modifica o ceput; do art. 303 do Projeto de Cons
U tujção que passa a ter a segujnte redação

IEMENDA lP18716-8
I" DEPUTADO JOSE FERNANDESNo momento em que se exercita o aprimoramento demo

crático no texto constitucional, com a supressão do termo asseme

lhado constante no artigo 4", inciso I, da constituição vigente,

que deu fundamentação para a expedição do decreto 1.164/71, que e~

propriou o patrimônio fundiário das unidades federativas da Amazô
nia, por nova redação de seu correspondente artigo 52, inciso I do

projeto de constituição não tem cabimento a permanência de tal mo

tivação.

De outro modo, como redigido está, o caput do arti

go ;'03 nega a necessária ação reguladora do Estado no domínio eco

nômico-social: no exercício do papel consti tuc!onal de intermediar
a realização dos direitos e liberdades fundamentais do cidadão, e
quand.o admite a sua oresenca , o faz com base em exoediente utiliza
do pelos regimes autoritários, para justl ficar sua intervenção di,!

cricionária.

)USTIFICACAO

rrP~~;'''~

rrw'~o/ã7J
Tc:uo/.... "'.. .o;lo

EMENDA lP18709-S'
fi DEPUTADO ROBERTO D'AVILA·~"'~

.JUSTIFICATIVA

Art. :" A .;xigência de dez anos de efeeavc exercício de judrcarura, para

fins de aposentadona prevista no art. 188, mcasc V, não se apl"

ca a quem houver mgressadc na magasrratura até a data da nromu1-
gação desta Const1twção". • -

A redação que propomos é mais abrangente e atende à reaj.L,

dade atual, uma vez que os Estados ~antém, também, relações com orqa.,
nismos internaCionais e coletividades dotadas de personalidade inter_
nacional como a Santa :s.~, os comitês de Ílbertação nacional

L'~~:;'-1
~~~L;J

.JUSTIFICAÇAO

Há necessidade de se assegurar aos Bancos o fi

cia15 o acesso a todos instrumentos de mercado flOanceJ.ro
disponíveis pelos bancos prlvados~ para permitir, especia!
mente aos bancos regionais como o BASA e o BN8, o pleno d!:.
sempenho de suas funções Atualmente esses bancos têm di fi

culdades de captação de recursos e atendimento do empresa

riado e produtores dessas regiões menos desenvolvidas por

nUo disporeM de acesso a, diversos instrUlnentos do mercado
financeiro

JUSTrFICACI{O

No momento em que se exercita o aprimoramento d~

mccrâtIcc no texto constitucional, com a supressão de termo

assemelhado constante no artigo 41i1. inciso I J da Constitui
ção vigente, que deu fundamentação para a expedição do de-

creto 1 164171, que expropriou o patrimônio fundiário das

Unidades Federativas da Amazônia, por uma nova redação de

seu correspondente artigo 52, inciso I do Projeto de Const!
tu!ção. não tem cabimento a permanêncja de tal motivação.

Art. 32.8 _ •••••••••••••
I - A autorização para o funcionamento das inst,!

tuições bancárias oflciais acesso a todos instrumentos de

mercado financeiro

Aditar ao Inciso I do artigo 328 do Projeto de
Constituição a seguinte expressão' "assegurado lls institu,!
ções bancárias oficiais acesso a todos instrumentos de me.;:
cado fin;3nceiro"

fi PLENARIO .ud....'.e~, .. lo' • .,.Co~, .. lo, ~

EMENDA MODIFICATIVA

'EMENDA lP18717·6
ti DEPUTADO JOSE FERNANDES

~- -----1C.TO/..""lCloCio

EMENoA MODIFICATIVA l
Áltero o caput do art. 284 do IProjeto de Cons

tltuiÇlio que passa a ter 8 seguinte redaç§o.

Modi fica o § umcc do Artigo 284, do Projeto de
Constituição que passa' a ter a seguinte redaçilo:

Art. 284 _ •••••••••••••

§ Unico - As disponibilidades de caixa da União,
serão depositadas no Banco Central do Brasil. As dos órgãos
ou entidades do Poder Público federal, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios, bem como das empresas por

eles controladas serão depositadas em instituições bancárias

oficiais respectivas às suas áreas geográficas, ressalvados

os impedimentos de natureza operacional previstos em LeL,

EMENDA MODIFICATIVA

JUS T 1 F L C A C' p; O

A emenda proposta dá novo ordenamento ao texto,
tornando_o mais inteligível, principalmente quanto aos cecõ-

, sitos das disponibilidades de caixa do~ órgãos e entidades
ligadas ao põd;r Públlco Federal, mantendo o critério de ex

clusividade dos depósitos de recursos públicos em institui

ções bancárias oficiais.

~ --lU'O'"",,,~aç'o--_- ----,

!EMENDA lP18713·3
l:J DEPUTADO JOSE FERNANDES

I" PLENARIO

-EMENDA lPH1714-1_
11: DEPUTADO JOSE FERNANDES

E;~';'~

rrrr7~ã!RJ

EMENDA ADITIVA ~

Inctua-se nas dJ.spodJ.ções g(!~ trans1tor1a5]CiW onde couber

JUSTIFICATIVA
Com a redação dada pelo art. ISS do projete da Constl.'tuição que fL"<a o prazo

obrigatôno de exercfcao judacarrte de 10 anos para a epesentadcrae do aaarstraôc,
muitos Jw.zes que ing?e~saram na mag1.stratura em maãs de trinta anos de scrvaçc pC-
blico ver-se-âo frente a una medl.da mjusca, .

g tralhção de nosso ordenamento jurfdrcc, ccnstatucrenaj ou ordinário, ressaltar

as srtueçôes existentes ã data da legl.slaçâo que restrrnge drrertos, O projeto, nos
art • 455 e 473. parágrafo único, segue essa tradição ressalvando os drreatcs dos ti
tul...-es de serventaas de f~o oficial que serão estatazadas e dos médJ.cos cue acumu
lem. t, '1.S cargos no serviço públi.co, sJ.tuação que não mis seJa pennitida.

A onstitwção de 1967, em seu art. 101, § 39 , restrin~iu o mrel.to dos fimcioná
rios pl licos quando da aposentadona. CDntudo, em seu art. 177, § 19 , ressalvou

aquela l.le Já satlsfaZl.am as condJ.çêies sc"t'JIldoa lEllUSlacão npente, o direito de se
aposental' m. de acordo com aquela le~islação. -

.oproJeto, eMseu ;lrt. 478, Vl.Ilte anos deFOJ.S, vem restaurar as vantaKens retira
das pela COI stituição de 1967, naturalmente por venfJ.car a inJust1ça da medlCla qu-;;

, urulateralmente, e apÕs O ingresso do funcl.onâno &10serviJ;2 púbb.co a l~lS

1açio sobre SU3 ~posent3àorJ.a, l"estnnKlndo seus due1.tes.
se era in]ust:l então ti. medidã, injusta será nroro outra restrição no dueito de

rin, desta ve. dos tn:lJ'lStr.1doS, donde -ser necessm-:!.a a resS31va introduzi-
pela~~~. __ _" _

['J PLENARlO
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EMENDA lP18718-4
ê' DEPurADO JO" FERNANDES

ê' PLENMIO

rl..~'.'O/~O"".dQ/,~.,."".d. _,

Artigo - As aplicações das Instituições Bancárias.

em regiões com renda inferiores aos depósitos nelas captados.

JUSTIFICAC~O

EMENDA lP18724·9>
ê' ccns t i tu f nte José Ign~c:~'o~el'"relra

---__ rud"'.fGOult'10fIU...uIlUG _

luroflun'r".çlo __,

EMENDA MOOIflCATIVA.

Aditar ao Inciso III do artigo 328 do Projeto de
Constituição a seguinte expressão: "e demais instituições
financeiras publicas e privadas".

Art. 328 _ ••••••••••••••••

I - ••..•••.•.•••...•

11 - •••••••••••

lU - A organização, o funcionamento e 85 atribui

ções do Banco Central do Brasil e demais
instituições financelras públicas e privo!!
das.

~JUSTIFICAÇA:O

A falta de definição, em lei, da organização, fuo

cionamento e atribuições das instituições financeiras, pos:

slb!1itou que até o momento o Manual de Normas e Instruções
do Banco Central mantenha em branco o espaço reservado à d~

finição sobre o BASA e o BNB. o que tem acarretado transtor
nos à atuação dos mesmos. -

Há necessidade de que haja instrumento legal que

impeça as Instituições Bancárias de continuarem exercendo p!.

pel concentrador de renda inferior a média nacional para ou

tras de maior desenvolvimento, como hoje acontece especial

mente com a rede privada no processo de captação de .depósi

to/aplicação de crédito.

EMENDA lP18722-2
fl DEPurADO JOS~ FERNANDES

JUJOf.uln.oc... io ____,

EIoIENOA SUPRESSIVA

Suprimir totalmente o parágrafo 32 do art. 303 do
Projeto de Constituição.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao ecc, 420 do capítulo VII ( Da

Família, do nence e do Idoso) do Título IX, um parágrafo único, c2
mo segue:

" § 'Único - Os estabelecimentos industriai;, comerciais e

agropecuários que admitam empregados menores e lhes pr2,

porcionem aprendizagem profissionalizante, diretamente ou

através de conven:os com serviços pútolicos,poderilo ~om eles ~~

labrar contratos especiais de tral;lalho aem a incidência de

encargos previdenciários de qualquer natureza.

Justificativa.

A ressocialização do menor que se encontra em s!

tuação irregular ou abandonado pela família, bem ainda as medidas'

tendentes a evitar ou a diminuir o descaminho dos menores, ou, ain
da, o inIcio do processo de busca de receita suplcrr.entar em traba:

lh!:,.!!.....de sub-emprego ou marginais, depende em grande parte da pos

sibiUdade de o menor encontrar oportunidades de emprego no merca
do ~ormal.

Isto, com ou sem profission,,/iz<u;ão concomitan

te - mas r mulhor seria que o emprego e a profissionalização anda,!
sem juntos.

l:r;~';~----:)

(I/;""7';'~?l1

Constituinte José Ignácio Ferreira

Entretanto, como o tempo de trabalho do menor ne
cessita de redução, da carga horária r e, ainda, como o rendimento -

Esta vedação constitui-se, no Proj~t". do art. 414

cuja supressão estamos propondo, em cut r a emendfl.,

Como achamos justa a vedecüc de t.ll::Jutar, estamos i.!2

clinando-a np lugar próprio no texto do Projeto

o rendirr.enta do trabalho do menor é inferio~--;;;- do adulto - princ!

palmente pela inexperiência própria da faixa etária e do grau de

instrução - as empresas ou empregadores tradicionais, do comércio r

da indústria ou mesmo ruralistas, se recusam ou ev{tam meamc da;

emprego a menores, princl.palrr.ente entre os 14 e os 16 anos.

Ao artigo 265, II acrescenta-se a eã Inear

Trata-se de matéria de peculiar interesse e relevA!!.

cia específica, contida na bojo de proposta de maior aetnLtu

de que já tivemos o ensejo de formalizar ao exame da Assembl1

ia Constituinte, da qual destacamos o dispositivo em tela p!.
ra constituir proposição autônoma. Os princípios 'programados

são indispensáveis ~Ux.) controle interno.

e) entidades sem fins lucrativos, dedicadas à defesa
dos recursos naturais e do melo ambiente.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao art. 137 o seguinte parágrafo ún!

ee s-u controle interno, previsto neste artigo, visara a

I _ proteger os respectivos ativos pàtrimoniais,

11 _ acompanhar a execução de programas de trab.,!

lho e dos orçamentos,

111 - avaliar os rrsultados alcançados pelos a.f!.
ministradores, inclusive quanto à execução

dos contratos;
IV _ exercer o controle das operações de crédito.

avais e ga'ã.ntias bem assIm dos direitos e d~

veres da União; e

_ apoiar o controle externo no exerc Ic í.c de sua
missão instl tuci9nal."

Por esta proposta os eJ"Pfe~adores que admitissem,
em suas empresas I menores-aprendi.zes ficariam libertos dos encar

gos previdenciários - lAPAS e FGTS / PIS - O que poderia estimu

lar a oferta de vagas para menores nas indústrias urbanas e no c2

Inércia em geral, complementando a ação do governo em particular a

ex~rcida atrav és dos Institutos Estaduais ou fundações Estaduais
de Educação ou de Dem-Estar do Menor e da L.B.A.

Suprima-se o art. 146 e seu parágrafo único.

JUSTIF'ICACAO

EMENDA ADITIVA

Esta recusa resulta de que, além do salá1:io, te-'
• rá o empregador do menor de cont.ribuir para a Previdência Social

e para o FGTS, além de outros encargos decorrentes da legislação

trabalhis~a_COI'lUll\, apll.cavcl aos etrpregacos adultos.

,;: um ônus que cOnflita com o menor rendimento do
trabalho do iniciante-menor, dando como resultado a tradicional

repulsa em empregar pessoas na faixa et.ária dos 14 aos 16 anos.

r;r---------_'uTof'un"'uçlo --,

EMENDA lP1872G-5
[ll ücns t i tum te José I,nãolo rer-r-e i re

(J P L E N ~ R 1 O" .....""".oulldolJu.eOu.lI...

PJ - PIenârlo
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EMENDA lP18725-7
I:

fJ-';;;;~:J
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EHENDA ADITIVA

~ TeTULO IX - DADRDEtt SOClAL

CAPrTUlO 111- DA EDUCAÇÃO E CULTURA

PROTEcio 00 ARTESANATO

ASSUNTO:

JUSTIFICAç~O

Nos termos do § 1°, do art 23, do Regimento Interno da Asse,!!!

blêla Nacional Constituinte, apresentamos emenda aditiva, para que se eeresça ao
art 38B, Parágrafo Onlco, medida de proteç~o ao ar eesane re , f,cando assim sua r=.
dação:

"Art. 38a - • •••• • •• ~ •

Parágrafo üm eo ~ O Estado protegerá, em sua Integridade e dese!!,

volvlmento, o patnmõnlo e as manifestações da cultura popular, das culturas IndI

genas, das de orlg'iim africana e dos vários grupos im,grantes que participam do
processo c.Ivlllzatórlo brasileiro. A proteção e o ucseevctvreectc do artesanato

será objeto de lei, para coordenação das a~ões da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Nuru cIp los ;" •

JUSTIFICAÇÃO

A supressão do parágrafo 32 é recomendada face

seus termos negarem a necessária ação reguladora do Estado

no domínio econômico/social, no exercício do papel constitu

clonal de intermediar a realização dos direi tos e Lfber-da.;
des fundamentais do cidadão, por se tratar de matéria de le

gislação ordinária e, principalmente. por conflitar com o;

termos dos artigos 277, inciso I, alínea "C", 2B4 e caré-,
grafo único, 466 parágrafo 19 e 330. que estabelecem prer

rogativas e privilégios às instituições financeiras o r.ter a-

ãs , na intermediação, movimentação e aplicação de recur-

sos públicos, no exercí.cio de atribuições já consagradas,
indelegáveis e indissociáveis de seus objetivos sociais

De outro modo, as organizações estatais desenpe
nham relevante função scc.taf na prestação de serviços essen

ciais à população, algumas com responsabilidade acrescid;
no Projeto da Constituição _ artigo 12, inciso I. alínea

"G", que por seu mérito. não podem ser realizadas pelo Se-
• tal' Privado.

o objetivo da presente emenda é a de tornar explícita que cabe

ao Poder Público por mcumbêncl a legal a proteç50 e o desenvolvimento do artesan~

to
Não queremos que se Interprete o eesenvc rvseenec da c;ultura pop..!!,

lar. das culturas Indígenas, das de ongc.lIl africana e dos viir-Ics grupós Imigran

tes que participam do processo clv;llzatórlo brasr Ie l ro Clpc.n<:ls no tocante âs Ill<In~
festações folclóricas, tais como Reizado, Bumba~meu"Bol, Foi ~a de Rels,Preséplo •
Congo, Congada, pastoril, Dança-do-São-Gonçalo, Harujllda, Fllndilngo, cavctbace e

outras manifestações regionais

Porêm o~~1 ê Justamente a proteção ta~b~_da cri,!

tivldade popular. e no tocante damos doiS exemplos,' ar-te Indígena (arte plumiírla,

máscaras, fiação e tecelagem, trançado, cerSmlca, etc), e de artesanato regionnl

(renda, cerãmh:.a. eeel ,
Bemsabemos que a criatividade popular ccnt mua no campo da mús.!.

ea , do teatro, das erres plãstlc<:ls, enfim de uma rede Inflnita~ de manifestações,

ql:le têm sido objeto de apoio do Governo iltraves da Fundação Nacional de Artes 

~(fUNAATE), da Empresa aras ctetr-e de Turlsma (EMBAATUn), e de õrg~os rcqtcnars e.!,.
taduais c munICipais.

AIJexp l i cr tar o er-tesanatc nosso ebjetrvc foi que as manlfest.!

ções e o· patdmônlo da cul tere popular e outros não fossem vistos apenas no lado

lüdlc'O. porém por Igual naquilo que representa uma atiVIdade econômica de grande

expressão no Pafs, como é o caso do artesanato cearense, famaso pela fabrlC:ação

de tecidos e de confec;ções de roupas.

E <I Justificação.

Assim, eventuais benefícios subvenções, se existi
rem, não podem ser creditados as organizações e sim a pcpu

lação a que servem, razão maior do objetivo social dos me;

mos. Ademais, a intervenção do Estado no domínio econômic~

se faz apenas quando o interesse privado não se manifesta

EMENDA lP18723-11
t= CONSTITUINTE JOSE: IGtlÁCIO FERREIRA

{!i PLENJÍRIO ~

r';'~~':J
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,.tol.,O/Geu.. >lOfJU.'~u'"1. _,

- Disposições TransitóriasUTUl.O X

EMENDA MODIFICATIVA

Adltar ao inciso IV do art. 328 do Projeto de ccns
tituição a seguinte expressão "E demais instituições finan:

cefras oficiais".

"a aplicação dos recursos destinados a opera

ções de créditos de fomento será efetuado através das insti-
tuições financeiras oficiais". ~

Art 328

I _ ••..

11 - •••
111 _ ••••

IV - RequisItos para designação de membros da dire

toria do Banco Central do Brasil, e demais ins

Utuições financeiras oficiais, bem como 

impedimentos após o exerc1cio do cargo.

.1USTIFICACj:lO

TtTU\..O VIU _ Da Ordem Econômica e Financeira

CAPITULO III - Do Sistema Financeiro Nacional'

1) Suprimir o parágrafo 12 do Art. 466, do T1.

tulo X - Das DisposIções Transi tórias;

2) rnc íurr , no Titulo VIII, Capitulo lU - Da

Ordem Econômica e Financeira, Sistema- Financeiro Nacional, ar

tigo a ser numerado com a redação modificada do parágrafo 1;
do Art 466, como segue.

Há necessidade de formalizar em lei os requesltos

básicos para a designação da diretoria de todas instituições

oficiais para se evitar o preenchimento desses cargos por pes

soas incapacitadas para o desempenho dessas funções. -

o texto emendado constitui norma permanente

do funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, não caben

do, portanto. sua inclusão nas Oisposiçõesl!Transitórias Por

outro lado, é dispensável como inadequado tecnicamente para

• o texto constitucional a especificação de um dos componentes

de um conjunto, como no caso do Banco do Brasil em relação

ao SIstema Financeiro Oficial. No texto sugerido, apesar

da não explicitação daquele Banco, o mesmo continua conte,!!!

pIado por ser uma das instituições financeiras oficiais

do país

Acrescentar novo Artigo ao Titylo VIII capítulO

UI do projeto de Constituição

DISPOSITIVOS EMENDADOS'

.1USTIFICAC~O

EMENDA SUPRESSIVA/ADITIVA

EMENDA ADITIVA

..,-- 'EX"'f.un"'e.;io __,

m-- HnGf.u.Tl'OCM;IG ~---____,

EMENDA lP18720-G
I" OEPurADO JOS~ FERNANDES

I" PLEN~RIO

fIrENDA lP18721-41 '"'"' "--_----,
C DEPUTADO JOSE: FERNANDES

ti
EMENDA lP18719-2
I" OEPur ACO JOS~ FERNANDES

I" PLENMIO
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EMENDA AO.trrVA

Não basta a criação de- rcooc , como pr cpunne o .toc rso

V, porque se faz necessária, a par disso, a criação de mecanisno

de controle operacional das entidades financeiras.c.Q.
mo-providência preventiva e permanente que assegure a proteção
integral de deposl tos e aplicações. •

356
Inclua-se no er t J!9r o seguinte Parágrafo uruee

JUSTlflCAçno

Uenhuma CC:lt1tribulção ou imposto :Lncidirá sobre os prg •
ventos da aposentadoria

'U1Ofjl/l1>rIC.~tD' -,

Art. 327 •••••••••••••••••••••••

V - a c e laçi!o de mecaniSmos de controle operacional,
além da cr í eçac de fundo, mantido com recursos das
instituições financeiras, com o obj e t rvc de proteger

a econcsj.a popular e garantir :Lntegralmente depósi _
tos e etntceções ,

EMENDA MODIFICATIVA

JUSllFICAllVA

.E velha aspiração dos milhões de aposentados do país

As contribuições previdenciárias Ja foram extintas Avançamos,'
no beneficio Incluindo também a não IncIdênc i.a de impostos, ..um

.J que o Tesouro não Ficará mais pobre e os aposentados r ece
be r ão real bene r íc rc , -

""$
Redija-se o inciso V, do art.~, modi ficando_lhe a

redação, nos seguintes termos

1-ssim, ã vis\:a do DL 406/68,. as legislações estadu
ais regulanenta1:'am a cob rança do IeM sobre as relações internas en
tre as Cooperativas e seus ~ssociados/cooperadores, incluindo as C2,

operativas de CONSUNO - que Jamais praticam o fato geraàar, pois,

sem sombra de düvida, as cccperaeavee de consumo adquirem BEUS E

PRODUTOS COM. O CM'I'I'AL OOS 1-SSOCIAOOS e distrib uem, entregam

ses bens e produtos aos seus DONOS ( Os aaeccaadcs) :

til?!~~~ !!E..!~" , Já diziam os rol'!'anos,
e, assim, diante do .fato inquestianavel àe que a cccseeeerva apenas

ENTREGA ao associado O que com o c:apital 00 ASSOCIADO adquiriu para

ele, não haveria de Como, legitimamente - senão por lei inJurídJ.ca
nascida do império da exceçêe - fazer .recaãx tributo em ato inexi~

tente l

Aliás, Já vigora desde dezembro de 1911 a Lei 5.764,

qUe, no Seu artigo 79 e § único eonceã cua e de!1ne oiTO COOPf:.RA'l'!

vo corno não mercantil, não COMercial l

r------- .j.·~.~'Df.o~....o/&"" •••'.,Ol> _

r:-';;;~~:J
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EMENDA ADITIVA

- nrUlO vt t - DA TRlBUTA.ÇÃO E DO ORçAMEnTO

SEÇÃO ti - DA.S LIMITAÇÕES Do PODER DE 'rRI8UTAR

ATIVIDADE EM fAVOR DE DEfiCIENTE

ASSUNTO;

JUSTlftCll..çÃO

Na atual legislação do Imposto sobre Produtos Industrtalll:ados ,
da competênCia federal, equIpamentos e produtos Utilizados por paraplégIcos e pa
ra prótese humana jã estão Isentos do trrbute, -

Na lição de Oswaldo de Moraes, a Isenção ê a scpressêc legal de um
dos elementos dJ relação trlbutárta, o fato gerador ou pressuposto jurfdlco ou o s.!!.
jeito passivo No pr rmerrc caso, ê chamada objetiva; nOiegundo, scêjee rve Os (lllS

que Impulsrcnarn eSSa supressão são prê~jurídlcos, seu Interesse é para o Intérpr;;

te • que usará o processo literal nrrevesseeaesse faixa da JUrJsdlcld..de, a Ise~

ção se confunde com a eâe-tneteênete e até com a imunidade

Trata-se pois de imtmldadc ou em lingl,lagQ:m llllIJ:;; corrcnt:e,lscnç;;o

Seguindo a sistematização de outros ar t tqcs , est.eaca
propondo que ca-pressupcs tos bés Iccs de defesa da cultura s~

jam englobados no próprio~ do artigo, como indicado
emenda •

JUSTIFlCACAO

Nos termos do S l~, do art. 2.3, do Re91mento Interno da Assem
hléia Naçíonal ConstItuInte, apresentamos emenda adItiva, para que se tndua a-;;

art. 265, Item li, mais uma ai Inee , que flt:ará sendo!., e com a redação abaixo

IIArt. 265" e; vedado ã UnIão, aos Estados, ao ür at r r to Federal e

x - inserido em emenda especifica

11 - tns trnnr impostos sobre.

e) - atividade relacionada ao desenvctvunentc de pesqurse , prod,!!
ção. il!lpOrtação e comercialização de material cu equrpamenee eseec.eu eeee para

pessoas portadoras de deftclencHls, bem como sobre os mesmos bens ou mercadorIas"

cio exterlor,e de ~rodu'ião e CIrc:ulaçiiQ, bem como sobre os bens e mercadorIas.

TfWtpois o âll1bito pessoal de proteger as pessoas portadoras de
deflciênc1a. indebendentemente de sua i:Iest9nação, e eeec ~mllltO t:errltorH:l1 to
das a:> entidade; tributantes, sem distinçio em relação ã Unl:ão, Estado, Distrito f;
dera I ou Iiunlcfpio.

Nr) âmbito· temporal , tratando-se de ImunIdade, sua revogação ou
redutl bllldade só terá poss,fvel medrante emenda ccns e l ruclonal ,

C<lberãao aplicador a Interpretação de fato, pondo sempre como
detalhe de maior relevânCIa que não foi dada por prazo certo nem em função de. de
termInadas condições, tal a de que se trata de pessoa dcf Ierente 

Assim, pelo prme lpro Inseridc no texto, recuperado o defiCIente,

desaparece o dtret to a lsellções ou reduções de quaisquer nlpÕteses

Essü ê a nossa rJcrradetra çOfltrlbutçâo em favor do HOVlfflento p.!

los Direitos das Pessoas Deficientes, de são Paulo, de quem recebemos ullla propoE,

ta em que se e\encavam várlas retnvltldlcações e para cuja Inclusão, como en-cnde

ã futura Constrtull;âo se torn,:u necessãrlo'a apresentação em separado, a mers da~

vezes adaptação do texto. e o rcréscimo da Justificativa

tcneudc , dado o alto propósito que envolve esta proposta,
sombra de dúvida. esperamos o benevolente acolhimento do ôrgão parlamentar.

E a Justificação.

to e difusão da cultura, observados os seguintes
princípios:

1 a IX - mantidos

t: PlElIARIO

,EMENDA lP18732·0
l" COIISTITUINT, JO" IGNÁCIO ";~~;RI\

rrp;;~~~
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f1/Tf"ç-7§l

'U10/'"I1"""Çl.o

I::MENDA }[)ITIVA

Acx:esceJ1t~-se novo i cem aos do art. 99 (Das Atribuf.

çêes do Congresso Nacional), do capítulo I do Título V, como segue.

- noxmas de participação comunitária nos programas e

açêes sociais de governo;

Justificativa.

Para evitar que algum Fstl;ldo-meJl'.bro J.nterprete

que a dotação mÍnima é para per!cdo ma1ol:' que o do orçarrento anu

alou que não será. uma reserve: de dotação TODOS OS pIlaS, é conv~

niente inserir a palavra~ no texto do ProJeto.

o ProJeto inova em matéria de participação da coletl:,

vidacle nos prOgramêls e nas ações de governo ( cf. art. 17, IV -.!!:, n

-e 9. ; VI -~'Ê e ~ ;VII - a-s e .2 ) e, assim, é indispensavel especf.

ficar a competência do Congresso Nacional para legislar sobre

normas dessa participação, a fim de que haJa bons resultadQs da in2

vação e se evitem copflitos entre os representantes comunitários

as ,autor.idades públicas qlle levem a situações de constrangi.mento e

até mesmo a itrpasses no bom relacionarrento.

Justiticativa.

l>.J PLEN~RIO

COl1stituinte José IgnáC:lo Fell e i re

EMENDA lP18728·1t:Constituinte JOSe IGN1iCI~l°~ERFElRA

rnexcecee-ee no texto do fi 49 do art. 196, do
C~pítulo IV (DO JUDIClj5RIO) do Título V - que trata da reserva de

dotação orçamentária míniMa, no 0fçamento, para o ?,udicl.ãrio - 1n-

•traduza-se npamvra lillUJ\IJ-1U.TE, como segue:

-§ 49 - A União e os Estados reservarão, ~,

Judiciário ••••••••••etc.

EMENDA 1>!ODIFlCATIVA

UlENDA MODI'FIC/l.TIVA

CGlrrija-se a omissão existente no texto do .i.tem

IX, do art. IDa, da seção IV (Do Senado da República), do capítu

lo I do TItulo V - quando trata da competência do Senado para di~

Justificativa.

-IX - dispor sobre li. criação, transformação ou extinção

de cargos, empregos e' .funções de seus serv~ço.s e fi"!!

ção da respectiva remuneração;"

por sobre cargOS/funções empregos etc. - como segue ;

EMENDA lP18729·0

r.r---;-- ~I1Ttl'ol\l~1.."'~~lD----------__,

, EMENDA lP18727-3
, l: Cons"'"n'o Jose lone," ForrOlr,

~ P L E ti 11: R I o .UlIJIllWlc_~Jl"".,..".n,k

o item V do art. 107 já faculta à câmara Federal

dispor sobre, t:Qmb ém, a TRANSFORHAÇÃO ( além de criação ou ex

tinção) de pargos etC. - sendo; portanto, correto igUalar os

textos que disciplinam essas competências para ambas as Casas do

COngresso, uniformemente.

IEMENDA lP18733·8 ,.,•• -.
tJOONSTITUINTE JOsg IGNACIO FERREIRA

êfLSNJlRIO
r.r TI.'Of~ut.. ''''•• JB ,

EMENDA ADITIVA

DA lP18730·3

plenário

rp~~~~:J

t:2Õ-;'~7;-ã7J

Acrescente-se ao disposto no art. 272 § 11, item

II da Seção IV (Dos Impost.os dos Estados' e do Pist;ito Federal), do

Capitulo I do T!tulo VII, nova alínea, que será a "c", para estabele

cer pão incidencia do "IC}!" no ato cooperativo PP. dito, como segue-;

"o) nas operaçêies entre as cooperativas e

EMENDA MODIFICATIVA

O artigo 488 passa a ser o Parágrafo 2'" do art 337,
CUjo parágrafo único passa a ser o § lI:!.

associados: "
JUSTIFICATIVA

o artigo 97 passa a vigorar com a segUinte redação:

Art. 97 - "A Climara Federal compõe-se de representan

tes do povo, eleitos. entre os t:idadãos maiores d~
21 anos e no exercício de direitos polítlcos, em c,!
da Estado, no Distrito Federal e Territórios, parte

pelo s1.stema de representação proporcional, parte p~

Trata-se de preservar certos programas sociais não
vinculados à seguridade soclal, sendo, portanto. uma exceção à
regra geral de que todos part:lcipar~o do FNSS.

Já apresentamos emenda Permitindo se mantenham instl
tuJções de larga tradição como o SESI. SESC, 5ENAr e 5ENAC. -

Esta atUal emenda tem pOr finalidade apenas si temat..!,
zaCão do texto.

tJ-;;;~~:J

l:J13;'~J0

~ SUBSTITUTIVA

(EMENDA lP18737·1
tJ ConS','u,n', Jose IgneClO F'rr,,.a

JUSTIFICATIVA

E foi o ;l..mpério da. e::r.ceçào que \I'igorou e vigora ü1:.&

hOJe - criando, por Decr.Lei, nova categoria de contribuintes, ao

atrepio do preceito constitucional da Carta 67/69, que nomeou como

eontrlbuinteB apenas 08 COMERCI~'::E:>_,~NDUS'I'RIA1SE pRODUTORES

S reiVindicação antiga, persistente, do cooper.!

ti'1ismo brasileiro, exterPada a partir dos anos 10 e, especialmente e

com mais enfase, a contar do 19 Congresso Nacional de cooperativas
Brasileiras (Brasilia - 1980) e do 19 congresso Nacional de Coopera-

tivas de Consumo tS.Pau10 - 1982), a de obter do Estado o reconheci

mento de que não ê legitima a incidência. do uICH" nas operacões en
tre ps Cooperativas e seus associados/cooperadores.

De certo modo, esse reconhécimento _ da nature

za "sui generis" das relações Cooperativa/Assoclados e da SU<l exclu_

são natural da incidencia do "ICM", pela não p-rática do fato gerador

~ã"si;o - havia até i97i/l972, já vigente o Dec..- Lei 406/68, de

31/12/68, ql1e passou a viger em ~9 de Janeiro de 1,969, pOJ.s o Excel

so S.T.F. só apreciou. a matéria, à vista do DL 406/68 f alguns anos
da vigência daquele édito fazendário, à vista do qual então o Excel

so Pretório passou I-a admitir a incidência do "ICMn no ato cooperati

"lo, até mesmo d.as cooperatiV~..-i\e-c~SUIID.

o Decr. Lei 406/66 Já foi edil:::a.do para que os Est..!.
dos legislassem tributando as cooperativas, sern exceli'ão, com o

"Ietl" - pois qUe o édito teve inspiração delfiniana, portanto, cap!

talist,a.

o assunto Já está contelllplado, de maneira mais ampla,
§ 20 dó artigo 304, que se insere no capItulo dos princIpias

Gerais.
Desnecessária a repetição.

JUSTIFICATIVA

Emanda supressiva.
Supr 1ma-se. o § lQ do art. 325. Renumere_"5e o § 2U que

passa a -§ único.

EMENDA MODIFICATIVA

o parágrafo (lnico do art. 385 é suprimido e os pri!l

cipios nele constantes são lncluidos no caput·

Art ~B5- - I) Estado garantirá a I:.ada um~ .... pl,eno exe!,
ciclo dos direitos culturais, a particlpar;:Io igual!

tárra no processo cultural e dará proteção, apolo

e lnce~!vo ~s aÇões de ~alorlzação, desenvolvimen_

= '.Kref.II."'...çlo __,

'EMENDA lP18731-1
l: constituinte Jose IgneClo ferro ira
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lo sistema majoritário, na forma que a lei
Iecer ,

JUSTIFICA.C.tIO

estab~ técnica de elaboração, redeção , alteração e censo
Lfdação das leis

JUSTIFICACAO

EMENDA lP18744·3
tJ Ecn s t t tu in te Jose Jcnâc to Fer-r-e tr-a

f!l P l E rI fi. R I o '~U"'D/CCIl,..iD/I"'COM'"lo

fl-;~;~'::=J

[1~?jm

Entendemos boa a adoção elo sistema düo su s to , mas

queremos dar uma redação mais adequada, que não dê margem a
dúvida, o que aqo r a oferecemos à ecns Ide raçãc dos doutos Con~

tituintes

Excluimos do texto o número máximo de Deputados I que
poderá ser fixado em lei ordinária. face ao intenso crescilf\e~

to dernográ fico de nosso paIs.

Também fixamos para o Deputado Federal idade mínima

de 21 (vinte e um anos) que nos parece mais consentênea com O

dIreito civil patrio.

O que, sobretudo, está confuso no texto do Projeto,
são as expressões a partir de sistema distrltaJ;l misto. O voto
se diz majoritário e proporcional quando o certo seria o uso
da disjuntiva

Sabemos que o que se intenta experimentar (e aplaud.!,

mos a inovação) é a aoccac , para os representantes do povo, de
uma combinação denominada sistema distrital su s to , ao meio dos

sistemas eleitorais existentes.

No Brasil, desde 1932, temos adotado a representação

proporcional, pelo sistema francês de quociente eleitoral (CF.
Pinto Ferreira. Curso de Direito constitücional, sarai"a,197~,

p , 187) e que para a maioria dos tratadistas é o mais demo:ra

t Ico , pois que assegura a representação das minorias poiJ.ti-

Dê-se ao inciso II, do art 377, a seguinte redação.

"Art. _ - Os Estados que deliberarem adaptar-se ac modelo par,

lamentarista. O farão segundo as peculiaridades locais, cbscrvâdes os prlncrplos

desta Constituição." •

JUSTIFICATIVA

Inclua-se. onde couber, nas Disposições TranSitóriaS, o dlspos!

VI - prevenir, monitorizar e controla. a poluição, em
todos os nlveis, e, em Lodo o territ6_rio nacional.

tIVO:

çãc-

E do próprio conceito de Federação que os modelos de organização

fl'rmados,na tonstttmção, pare a \lnlão são apt Ieadados <lOS Estados e tluTllcfplos ,
com cbservâncre das peculiaridades destes.

Sendo Isto uma regra, qualquer exceção a estes reflexos da orga

nlzação feder<ll no âmbito estadual e muniCipal tem que ccns rs tf r em norma exprc~
sa no t~to const1tuciona\, a este respeito.

Como achamos que o modelo parlamentar federal não deve ser Imp",!.

to - mas, permitido aos Estados - sugerimos esta Inclusão no texto do Projeto.

o artigo 408, inciso VI passa a ter a segJ~nte red.!

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA lP18745·1
tJ Constitulnte Jose J9nãc;~ratlF'-e-r-re-,-r-a------- (Il._;;~~;=:J

ru _P L E N K R I o 'UM..'OlCg"'.IlWluICOltllliD' ,

C .. " I f!i-;;7;;j!;1

EMENDA ADITIVA

[;]-;;~~~OO:=J

f'l177i'J!J
'~...."""co~,..iD/I ... CD'I'lIlo' ~---

EMENDA I<\OOIF'ICAH'IP.

P.rt. 377... ••••••.. •••••..•• ••.••• • ••••

II - p adnãe de qualidade, indispensável ao cumpr ime,!!
to de suas funções, como agente da soberania cult,!;!.
ral, cientIfica, artIstica e ·tecnológica do Pe Is ,

Aditou-se o vocábulo consolidação Anseios e te!!,
letivas se multiplicaram, neste Pais. objetivando a consolida 
çãn de normas, disposições que difultam o exerclcio de deveres

e direitos.
No entendimento comum, trata-se, em verdade, do d~

nominado cipoal legislativo, que prejudica o estudante. que pr.!!.
judica o profissional do direitoj que prejudica, enfim, toda a

sociedade
Constitui imperativo de racionalidade jurídica

imediata consolidação da legislação brasileira

JUSTIFICAç;n;o

lil plenário

EMENDA lP18741·9
I: Constituinte acsé Ignácio r er re Ira

I;]--;;~~~":=J

lil737~E!l

EMENDA lP18738·9
[TI Con,titulnte acsé Ignácio ,errei r a

.'

r-~~~'~-:J

lil;;;-7~7W

['J-PM'Ii,=:!

l7;/:~0a

EMENDA MODIFICIATI'IA

,.Ld_/CUII'.llol.".COM'"'lu. _

JUSTIFICA.TIVA

ao art. 376, seu «ceput;", que passa a es:a forma'

"Art. 376_ 1\ lei fixará ccnteédc mInimo para o e!!.
sino fundamental, de modo a assegurar a formação comum, ã

dequada consciência de vida polltica da Sociedade Nacional
e o respeito aos valores culturais e artísticos e suas e~

peciflcidades regionais."

JUSTIFICATIVA

f' Inc'lua-ee , a~õs o art. 123, novo dispositivo
com a seguinte redação. r-enueer-endc -se os seguintes.

Art. 124 - t vedado aprovar ou sancionar pro
jetos de 1e1 que versem sobre ele rcões ou sobre partidos políticos nn

per'iodo de se t s meses que antecedem a qualquer eleição

'lI'a/lU.'''IC.~lo --,

Trata-se de um texto mais abran:;jen':.e qu: nos foi su
gerido por técnicos paranaenses, em seu estudo liA Constituin:
te e o Meio Ambiente", sob os auspIclos da Fundaçi:lo Pedroso
Horta, e que contou com o aplauso do ilustre ge6grafo pauli§.
ta ProFessor 01". Aziz Nacib Ab'Sáber.

JUSTIFICATIVA

EMEnoA AlH1'IVA

Adotamos a idéia e por isto estamos propondo esta

Trata-se de ne têr-j e de pecut r ar- interesse e

r-el evânc ra espectr ica , contld\ no bojo de proposta de mat or- amPHtUdt.1
que jã twemos o ensejo de formalizar ao exame da Assembléia Nacional
Constitu~nte. ~a qual destacamos o dispositivo em tela para constituir
prcpcs tcec eutcncme ,

EMEl'IDA lP18746·0
t:CONSTITUINTE JOSE IGNÃCIO",u~o~RREIRA

'LC .....'D/COMltslo/IIllCUM'II.0

emenda.

EMENDA lP18747.8
(lCUtISTITUINTE. JosE: IGNÁCiõFEuRREIRI\

Por via de eonaeqüênca.a, tem-se como elemento de nalure':d
trallsJ,tór1.~ quatquee remissão a pleJ.tos aneor.rocos , que dalI rnunar a.un

os parâmetros ccnsua.eucâcnaãs ,

A emenda atende à melhor forma de redação Sub$titui
o vocábulo ~, pelo vocábulo funções, inclusive pluralizando-o
para que abranja toda a área de conhecimento, referido no mc í so ,

A Constituição rederal, como os ãemaa.s estatutos [unc!<:IlI1CII

1:<1.1.<> de todos os países, há que reves ta.x a casucbcr-Lsu rcn cl.' fJr rcnid'l

de. Tanto quanto poss IveL,

Regt"as adên t í.cae ou semelhantes à e s tiabe Lec i d... 11.1 (ho;posl.

cêc , em anãl1.se, Jamal.s devem J.nteqrar o corpo da Lel. Ha.1.or.

•Se, porventura, a Assembliha Nacl.onal ccn-u.i tumr e lclll1llLr

a .1.lnportânc.1.a do daapns Ltu.vc - que, de conscl.ênc1.a', IISU adnu t.ru.on 

eez-a a de conf1.9Urar-se a hJ.pótese de inserção no t.Ilulo d.l. IJJ "P'J·•.l

ções TransJ.t:ór1.as.

JUS'l'IrIcACJ'i.o

gundo.

Propõe-se, desse modo, a supressão do a Ludrdo P<1t:'o.Í·Jro.lro ~S

'r---,----- 'U.. "'D/CClll1du/IUICD~'..Jq_-----_~

Ver.1.fl.ca-se que o S 20, do art. 29, reporta-se uc (.OIICe.1.to

de part1.dos com âmb1.to nacional, em termos de perce';-tua.1.s de votos ap.!!'
rados nas últ1.mas eleições.

eMeNDA susncssrva

;] 'UIU/."u"..~.a---- ..-

EMENDA ADITIVA

t:-':;;~;~

tJ]1iT@]
,~.d.'~/C~II'ulo/l~'CD~'"dD> _

1U10/."ITII'C'Cl:o

EMENOA MDDIFICATIVA

JUSTIFICACAO

MQdifique-se o inciso I, do art. 328, o qual passa
a ter a seguinte redação'

A constância de irregularidades, na administração
de instituições financeiras, com. graves re r tewcs sobre a econo
mia nacmnar e a economia popular, há de exigir medidas de fisc~
lização e cominações, expressamente dispostas na lei

Art 328... •• •••••••••••••• •••••••• • •••

I - medidas para a autorização de funcionamento das
instituiç6es financeIras, sua fiscalização e as c.2
minações incidentes por irregularidades, assim e~

tensivas aos estabelecimentos de seguro, previdên 
eia e capitalização

As agressões constantes, ao meio ambiente, devem'
ser obstadas, por todas as vias dí spcnrve Is ,

Em ccnseqcênc ra , a obrigação de preservar o equi

l!brio ecológico não pode restringIr, apenas, às autoridades'
competentes, ou seja, aquelas que receberam expressa de Leqação

para fazê-lo, como incumbência escect efca e direta, segundo E,
corre, na atualidade com o IBDF, na ccndrçãc de instrumento '

principal
Ao revés disso, todas as auto r Lades administrati

vas, sobretudo as que atuam em consonãncia com o meio ambiente,

devem preservá-lo e fiscalizar-lhe a preser'íaçllo.

E maIs, tanto por ação, quanto por omissão res i -

vaso configurar-se-á O crime inafiançável. "

Dê-se ao art 415 a seguinte redação

Art 415 _ As práticas e condutas Le s Lvas ao meio
ambiente, assim como a cmt s s ãc e desIdia das autE,
ridades administrativas, responsáveis direta ou
indiretamente pela sua p reserveçâo , constituem
crime inafiançável, na forma da lei

JUSTIFICACAO

t: Plenário

EMENDA lP18739·7
I: ccns e í turnte acsé Ignácio Ferreira

EMENDA SUBSTITUTIVA/MODIFICATIVA

Modifique-se a. redação do artI9'O"H1, it-em I c

ai fneas lia" e "b" para o que segue.

fl-;;;~;:J

[iJ/,;T?JJ

Alteramos o dispositivo do Projeto com vistas a nele ins~

rir nota que, hoje scbreeccé , consIderamos de máxima conveniência I

à politização da sociedade brasileira, como um todo, num nIvel de
compreenslio que leve ao aprimoramento do pr6prio processo pol!tico

nacional.

Julgamos oportuno que o conteúdo básico do ensino fundame,!!
tal incorpore suficientes noções que tragam "adequáda con[lcêncJa
de vida polltica da sociedade brasileira", como propomos ~

EtiENDA MDDIFlCATlVA

f!J rLEN~RIO
..no/l"."....çlu

EMENDA lP18748·6
fl Const,tuinte Jose Ignácio ,errelr,

Influa-se, onde couber, em Olsposu;ões Transltónas,

JUSTl FI CATIVA

Temos como de praticamente nenhum risco ao esprrlto nacional.
e de multo proveito ã realidade estadual e municipal, asSimilar o estrangeiro prafu.!!,

damentc radicado ~o E"stado. nessa reorganização lacal.
f>e nenhum risco, porqtle as ~itlhas básicas naCionais Já est~

demarcadas, a essa altura, na lei Máxima geral, por Assembléia~

De nÍulto proveito, porque multas estrangeiros ennquecem o

cotidiano .stadual entranhadamente e, no caso, só pode ser saudável asslmlli1r

vontade ã. Constituinte estadue'~ de resto, em outr'a emenda pro?Omos sefem fellD> ~

tltulntes estaduais, pela Assemblela NaCional ConstitUinte, os atuais deputados est~

duais. rai:ão por que a escolha refeddll nesta emenda é complementar, ou de delegados

que completarão um quadro bâslco Já existente, só de cldadãC!.s nataonals.

' '- .. Para efeito de escolha dos delegados muniCipais ou

das Microrregiões e5UduiJIs, para elaboração da Constituição estadual, em cada Est:~

do federado.será dado direito de St.Ifr<Íglo e voto aos estrangeiros que contarem, na
~ata da eleição. mais de ID anos de resldencla e atividade no Pafs. eXigida ldoneld.!.

de moral e outros requisitos que 101. complementar deflnlf 1/

dl sposf t lvc ,

Adite-se ao parágrafo único, do art. fl7, dispas!
Ção "in fine", a seguir enunciada.

EMENDA ADITIVA

Art. 117 ••••••••••••••••••••

Parágrafo Unico - Lei complementar disporá sobre a

TUTO"""",c.çl0

Pela semelhança de atividades, estender-se-ão as m~

dldas aos estabelecimentos de seguro, previdência e capitaliza
ção.

Ressalte-se que o texto emendado se refere, apenas,
às medidas de autorização para o funcionamento dessas entidades.

EMENDA lP18740·1
I: Constituinte Jo,' Ignácio Ferreira

['J Plenário



1966 • Assembléia l'laclonal Constil:ÍJinte

redação:

JUSTIFICAÇ,liO

[=!-;'I;~~:J

tJ;:-;·.~MI

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se nova redação ao "caput.. do art. 77'

üons tí tum t e Jose 1 "ãCl0 FClrCll<l
r- .~t...'oIC~~.. s1o'.u.c.wll.lo .

Quanto 30S 3nal[3be~os sua mctus ãc ri c.c cu s t c r po!,

que supõe-se não ser mtcuçãc de Ccns t.i t amt;c ~cr~l:~T 3 es
colho de .r Le t r-adc s p a • .l p rov oacnt.o dos .:.Iq~os e j.ot rv cs

JUSTIFICATIVA

Ju:.t1Í1cattva A suprcss ão dos r-enc i cs de c.c:ol.:: i!
nos, decorre da sua absoluta dcs nc ccss i d..~c uaa v cc -,1oC a.ecs
menores Jd s:io 1nalist::ivcl.~.

"Art. 77 - A Administração Púbhca organlzar-se-á com

obediêl}cia aos princlpios da legalldade, da publlcid,!

de e da mura Lr dade , e exigindo-se

EMENDA lP18756·7

fl PLElI~'ID

lr;;;~~o--J

[lI' ;'1' In I

Trata-se de r-edação proposta pela 8~ Conferência Na

cional de Saúde. que se realizou entre 17 e 21 de mer çn do ;

no flndo. r eurundc mals de 4.000 especfaf r s tas , -

A rormaj.Iaação deste direito no texto constitucional.

deve ser seguida de urna política de saúde integrada às demais'

políticas econômicas e sociais. que assegurem sua real efe t I
vação. -

o art.J43. que se reporta a Saúde. fica com a seguinte

Art Jii) - O Estado deve garantir a todos ccncnçües

dignas de vida e de acesso universal e igualitário às ações

e serviços de recuperação da saúde, em todos os seus níveis.

EMENDA SUBSTITUTIVA

EMENDA lP18752·4
1:1 Const,!.,.te José IgoáelO Perr-eu-e

Art 277... •••••••••• ••••••••••••• •

c) ••••••••••• •• ••• • •••••••••

JUSTI F 1CAÇÃO"

a) vinte o um por cento ao Fundo de Participa

ção dos Estados e do Distrl to Federal,

b) vinte e cinco por cento ao Fundo de Partlc..!.

pação dc s Hent e Ip t es r

I - do produto da arrecadação dos Impostos 50

bre a renda e proventos de qualquer natur!,

2:<1 e sobre produ tos I ndue tI' ra' I aadc s , qu,!

ren t a e oito por cento, Oi! forma seguinte

Esta Emenda procura combinar os critérios fundE.

mentaIs de descentralizas:ão~ fortalecimento da autonomia dos

Hunlcrplos,e de uma eetbcr justiça fiscal

A maneira de contribuir para a l:i0nsecução desses

objetivos é aumentar o FPH de forma a beneficiar' as Regiões e

Hunlcíplos menos~S.

EMENDA lP18749-4
I'"' COOS"t.",t. Jus, Iqoae,u r'e rr-en a

I:J P L E fi .1\ n 1 O PLl~"""/cu,ulQ/lnC~"'''ID

m-----,..,,,....,,.,,•.=.:====-=~
EHEtlDA ADITIVA E tlOOtflCATlVA

liod~fIque~se OI red<:Jção da a l Inea "c:". Inciso I, do art. 277. com

o aditamento 11 seguir enunciado;

UArt. 277 - Ir. Unino entregará;

I - •••..•.••••....•.•.•.....••..•........•.•.•.............

c) dois por eenee pari! aplscação nas RegIões Norte e lIordeste e

Estildo do Espfrito Santo. arrevês de suas Instituições oftciüls de forrente regl.2.

• lo nal. 1I

o pleno exercício do direito à saúde pressupõe ta!!!,

bém trabalho em condições dignas, alimentação para todos. habi

tação confortavel, meio-ambiente de boa· qualidade. transporte

seguro. lazer, segurança, co-qeaeao , acesso, de todos em igual

dade de condições aos serviços setoriais en t~doS. os níveis.

56 assim o brasileiro poderá chegar ad' pleno cesen 

volvimento de suas potencialidades. como ser humano inserido'

numa nação troplcal.~I

!EJI'IENDA lP18753·2
l;]con5TITUlnTE JOSE 1-~;~~RErAA--------1 P--;',;~;---l

t:lli~:"---- ~·..:-..·"'··""'···....-------------I I,jZ;-;~~-1?~l

,----------__·t•• o/....... OUl:ko ----

A legalidade e publicidade e a moralidade compõem, re

almente, uma t r Iade inseparável de principias na Administração PQ
blica.

Por isto a mudança lsugerlda

EMENDA lP18757·5
llü-~~~~nt~g~á~7~-;:;~I;a· • ---------j {~ PHDB

IõJ 'u._"'·"..... ~,......o_ -- ------: [,] -;.-.... -
t\ Plenário ~ _J I l I s '-S

_______w_n••• " ..~,,,ouo." _

Ao artigo 67 acrescente-se o i tem IV - a de dois cargos prl

vat ívcs de médicos e dentistas.

EMENDA ADITIVA

Num P13!S como o nOSSD em que há falta de" médicos. os quais

são, em geral. mal remunerados constlhll grave excfvsnc do texto

novo aquele que já havia sido contemplado anteriormente.

• Assim, permite-se também aos médicas que acumulem dois caL
gos privativos da categoria. ccec Já existem milhares de casos

no pajs ,
Não vemos como excluir a profissão médica do direito de acu

mular. sobretudo. no estágio atual da sociedade l:/;rasileira. ~

Emenda aditiva.

JUSTIFICATIVA

~ nuo".... "leoçâo

JU5TltICAl;JtO.

Acrescente-se ao Artlgo 305 o

§. 19 - A Le t assegurarã a partlctpaç'ào dos usuârios

nas decisões das empresas prestadoras de se rv t cus públ tco s

O Parágrafo Iim cc passa a Ser § 29.

A atenção da Assemblê'la Nac tone l üonst i tu i nte deve
estar volta.da para o exame dos mais dlferentes e cruc te ts aspectos da

nda nacional. dentro do postulado de desenvolvimento e aus t rce social

Vivemo; a hora h'i s tfir-rca para a qual conver-qu-ea as

forças populares e as aspn-acêes da alma br-as r Ie t r-e , na ce r tmcão do

novo modelo para o Estado e a Uação. ã altura dos desafios do presente
e das esperanças no futuro.

Entendemos tnper-at tvc levar ao amplo debate da Assem

blela tdeâr to , propostas e con tr-tbu tcâes com as qua t s nos ldentific;

mos no exer-c Ic to do mandato representativo. são pr-cvrdênc te s de largo

alcance e efet tvcs mu'lt tp l tce dores nos mais var-tados campos. sef a na

o:dem jurídica. política. social. eccnônn ca , cultural e tantas outras

esferas de tnter-es se geral.

, Este o escopo da presente m tc f at tya , endereçada ao

cesccr-e Imc e grandeza dos que cumprem o extraordinãrio papel confiado
aOS atuais congressistas.

EHENDA- ADITl VA

Ressalte-se que a Integraçiio desse Estado, no refendo Fundo. f2,

r. obtlda i1pás tnecnsa e cenae ..oee reivtndlcàçâo de seu povo e de seu taverna, I.!!,

conforlll<ldoscom o tratamento discriminatório a que se sujeitava essa unidade da

Fedoração. não alllparada pelos organismos regionais de desenvolvimento e seus r!.

cursos para obrns e serviços, como a SUDENf. n SUDAM e a SUDESUt..
Pretende a emenda proposta que se restabe.leça. mediante orden,!

_nto conStitucional, a integração do Espfrito Santo noi"undo de PartiCipação dos

Est_dos.

Em face da legislação vigente o Espírito Santo aeeere

do fundo de Participação dos Es·tadas. que resulttlm da arrec<ld'<Içõo dos i!l'postos 52,

ere _ renda e provento$ de qualquer natureza e sobre produtos indU5tri<lltzadQs.no

percentual de 22 (doIs por cente},

De ponderar-se. tod..via .. que. razões não tnececrcocrs exclurram

110 Projeto a menção ao fspfrito Santo. f lxando-se sceente nas Regiões Norte e ItoL

"stc.

EMENDA ADiTiVA

"Art. 3Ó - A crIação. fusão, Incorporação. fiscallzaçiio flnancei

ra e extinção dos partidos serão disciplinadas em lei. assegurada a autonomia dos

esteeuees para disporem quanto a resees próprias de organlzlJç"ão. Funcrcnemento e.

~nsulta prévla DOS filiados sobre decisões partidânas li

EMENDA lP18754·1
ccus t r cu urta Jose I uâc tc Per r e na

[iJ PL'N~nIO

[iJ--;',;';~-1

tJ;:7'~~fl

Acrescente-se ao art. 396 o seguinte § 3'2:

§ 3'2 _ A pesquisa das energias alternativas é conarde rg
da prioridade nacional.

JUSTIfICATIVA

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICACAO

I
A materia dos Capítulos I a lU. "do Título VIII.

é referente ã Ordem Econômica.

JUSTIFICATIVA

EMEnDA MODIFICATIVA

o mãXlmo de pertlnência que hã do art. 311. com

o terna regulado nestes Capitulos e que construlr logradouros pÜbllCOS~

etc. (como detalha o art. em questão) dlspende recurSOS. lias. isto
tambem o faz instalar JUlZados Especlo1ls. p. ex. e nem por lstO este!

as'Sunto estã na Ordem Econômlca.

D art. 311 parece deslocado onde estão

Realmente deve ser deslocado para I) Título IX.

onde deverão com outros âlSposHwos compor capítulos· prõprio às ~hn.2. I

rias. após o atual Capítulo VIU. I

PaIs de multo sol. país de muLto vento. o BrasIl deve

dar um exemplo ao mundo numa ocasião em que a crise do petroleo ,!

tinge proporções inauditas

Assim m~ster se faz que o Constl tuinta. atendendo a a,!l

seios do povo, diga, desde logo. que é prioridade máxima. na pe!

quisa tecno16gica. o desenvolvimento de nossas forças alternati 

vas de energia (solar, e6lia. biodlgestores. esgotos e lixo urb-ª.

no, etc)

':EMENDA lP18759·1
1:1 Coost,t.,ote José l,nae,o Fen-.,,-.

tJ p l t N li. R I O .~...~.., ••w.nlo'.It..o.,u.to

EMENDA I\DITIVA

Acrescente-se artigo com a redação seguinte, ao Tftulo X{Das OIS

posicões Transltórias)J t1II.dL t::.e-t.-!w....
"Art - Os membros do Ministêrlo PubliCO Federal, dos Est2..

dos c do Distrito Federal e dos Territórios que., na data da ~promulgaç;)o desta

Constitl.\Ição. esteJilm inscriros n; Ordem dos Advogildos do Br<lsll, poderiio /1l<1nifc~

tar Qpção. pela aposentadoria funcional com vencimentos proparcioO<:lIs ao tempo de

~~ serviço. na forma da lei l'

JUSTIFICATiVA

A emenda tem por obJetiVO atender a situaçi:io transitória. consu.!.

tando ao propôs I to de espec.alJzaçtio dos quadros !lo Ministério PúbliCO. mas sem

ferir direito daquc.les que, na data da constituição, estejam Inscntos na DAB. a

qual, <)trEiVés, de seu Conselho federal, c por meiO do Provimento de DI 0'1 1982. r.=.

conheceu tal direito
Ademais. é disposição que resulta do consenso do thnastério PÉ.

blico do Br<lsll, traduzIda n.. Ilpropost<l constitUCional do Ministério Público" e
que representa"o pensamento unânime do Ministério Públtco BrO'Jslleiro", conforme
documento sob o tftulo UMinlstêrio Pübllco e constltut'ião" dlstribufdo a todos os

Constituintes e que contém .. sfntese final do que. por unanimidade, fOI aprovado

em Curitiba (IICarta de Curitlball) . numencontro de todós os Procuradores - Gerais

de ~ustiça. com a presen,Ç1:I. inclUSive do Procurador-lierili da República, e de t~

.dõs os Presidentes de' Associações do Ministério Público, representad<ls na confed.=.

ração Nacional do Ministério Plibltco (COIIAHP).

tJ-""õíi-1

r-r"'-;"1J}t]

Hão se coapreende que o partido polftlco marupul ando recursos

dos qu..h pode se servir Indevidamente na condu'ião da cempanhe eleitoral fique 1
nlllne ii fiscalização financelral de resto já previst1:l na ConstitUição <lnterior.Nã()

se entende porque. não foi ela repett~a uma vez que sua adoçiio é fmposftfva. IlI<Ixl

lIlC quando se s~bc. que a partir deste texto. I)S partidos $er~o $ubsldlados pelos

Estndos e com a aqUisição da person<l' id..de Jurídfca de dfreíto pübllco.

Acrescente-se ao artigo :nD o seguinte

§ I.lnico _ Para a instalação de usinas nucleares. lei

complementar estabê,lecerá a forma plebiscitária de consulta

prévia às populaçEScs das áreas afetadas, a ser feita sob a

orlentaçUo da Justiça Eleitoral.

A presente emenda.que coletamos e oferecemos à consi

deraçllo da Assembléia Nacional constituinte. foi p!'l. nós rec,º,
lhida do acervo de propostas oferecidas, em texto ceordenado.

por Comissão Interpartidária da Assembléia Legislat1va do E~

tado do Esplrito Santo.

Plenário
,.,,- uuooun.''''.;1D --,

EMENDA lP18751·6
['J ConstituInte José 19o'~io rerrelr.
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no País;

Acrescente-se o parágrafo 312

JUSTIFICATIVA

Art. 301 passa a ter a seguinte redação

Art. 301 - A lei disporá sobre a ~mpresa nacional
que se organizará obedecendo os seguinte requisitos:

a) D.lp't'd nacional renresentaõo por 3CÕPS nOlllln:ativ-as
nunca ilifarior ~ 60%

b) sede, no território nacional,

c.) direção ocupada por~ oraslleiros domiciliados

§ 3Q A lei poderá dar tratamento específico a ei!'.

presa que tenha organização diferente, ce menc íonada neste artigo,rel!.

guardando sempre a preferência para empresa nacional.

o conceito de empresa nacional que está no proje 

to é na prática vazio e estranhamente ret6rico.

Ao se definir, como é o desejo da Constituinte, a
empresa nacional há que se garantir aos brasileiros uma maioria'

tranquila e ainda diretores domiciliados Brasil além de terem a

nacionalidade brasileira.
Por outro lado não se pode impedir à po!!tiva ec2.

n6mica, em casos específicos o apoio a empresas, com organização dI_

ferente, definida em lei, mas Que merecem um t.rateaentc especial sem

prejuízo dos interesses da empresa nacional

EmendaModificativa

~A lP18768·1,
tJ ClJ'5T1TUINTE 8ONIFACIO DE~~.

EMENDA l:!ODIFlCAT:IVA

DISPOSITIVO EMENDADO' ARTIGO 250

PLEN1i.RIO

,,§ 3~ _ Lea e s pec r a I pe rrm t r rji a ex i s tênc r a de cnt adadcs

pr-avadas , sem Erns Luc r-at r vos , pres t a do ra s de be

nefícios da segund:Hle soc.ia t "

.rus t r fãce t rva ,

Em nosso pois Jâ e"'(l.s1:em inúmerOS e blZm SUCCdLdns

errta dadc s 1.1Vl.S. sem Ems Luc r a t avo s , p re s t andc aos seus as sccaadcs

benefíc10s de vur r adu ordem, mtcarantcs da segur rdadc s oc i a l ,

Ta1S enudades congre gum centenas de mr Lha r-cs de

funcion5nos c emp re gudo s - do uanco do Bz-as r L ~/A, da ccr xu LconõJn~

co Federal, do Banco Central do uras r r , da C1a Vale do R10 Doce e

de dezenas de Bancos e outras grandes empresas.

A ut.uaçjio dessas c rgum acçôes , que ti te r va ge ntc d=.

noenna de bNTIDADI:S DE PREVID:CNCIA PRIVADA rECIIADA ( v. Le1 6.435,

de 15.07.1977 c nec .Lea 2.065/ 83 - ) ri reeenhcc rdancntc compete!!.

te, vem alcançando os ObJCt1VOS prev1denciános c OdqU1l"1U_créd1 tp
.púbIJco, r-eve Lando-es c puj snt.cs c danjimica s na.complcmcntaçdo dos

benefícios de aposentadoria dos seus assOC1ddos e no aecnd nacntc de

ações de sjiudc , em caráter de especí.at rdedc ,

ASS1UI. é preC1SO prever no texto da Cdrta l-Idgna a

eXJ,stênc1a dessas en t a dades p raveaas , a serem re~guladas por Le a csp!:.
,

dum

Dê-se nO\'3 redação ~ alínea "~.. do § único ( com

p ropos tn de bmonda para t'J,I\SrOTlI\tl.r-sc em § 19). do art. 317, do

Co.pítulo 11 do 'Iítulo v l Ll , como -scauc •

"d) _ p rop r c r a o bem-estar dos pr-op r re t â r-aca c

dos tr<lbàlhadorcs que o u t t Laze'n e dele dcpcn-

JustifIcatIva

A norma i$ de rmpe r tância mdr s cur rvc t , mas rccl~

ma pequena cdcqunçãc as sltu.ll.õcs que pos s am ocorrer - ou 50J<1, p~

de haver utlht..lç;:io em bcne I'Ec r c dos p ropr ic t âr rcs que ut i í racn o

llnóvel Sl:M QUL HAJA OI:PENUI:NCIA pp. d i ea ,

G certo da ae r qué o trabalhador DCPI:NDL da boa-

c>.ploração. com j us t i ça s cc au L, do l.mõvCl - mas não é certo pre

ver essa dcpcndênci a , sempre, para os prcprrc cãrrcs

Bas t.ar â , por certo, que haja ut1hz3São com bem

-cs enr de anuas ;J.S partes.

___________ u ..~"u'''flcoçl~ _

EMeNDA :.IDOIFI CATIVA

-4!JPLE«J'iRIO

EMENDA SUBSTITUTIVA

Art. '424, § 22 - A educação de que trata o § anterior

será ministrada na língua materna e na portuguesa

JUSTIFICACAO

o 1U:tigo 250 do Projeto de Constituição passa ter a segui,!!

te redação:.

Art: 250 A elegibilidade dos ndUtares não dependerá, para

o militar da aUva, de filiação polltico-partidá.ria prévia, que se

Ja ou venha a ser exigida por lei. ,.."'~"""",.======~~
Estamos excluindo, na emenda, a expressão no nível b~

sico, por entendermos que, a qualquer nível em que o ensino s~

ja ministrado, em terras indígenas, na l!ngua própria da tribo

deve ser ela ministrado

Outrossim, excluimos o final cio parágrafo de vez que,

consoante nos ensina a antropologia, face ao processo de muda.!!

ça, é impossível preservar a i.dent Idade etnica e cultural das

populações indígenas Como impedir que naja nn sc Iqenaçãcz O pr..E,

prio processo educativo levará, forçosamente, à mudança cult~

ral das populações indígenas

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao ar t 262 o seguinte.

§ 251 _ A lei que cria o empréstimo f1xaiá o prazo mi

xImc para sua devolução, com pagamento sempre corri

gido monetar iamentel

JUSTIFICACÃO

Esta emenda visa possibilitar, independentemente de Lei 0E
dinãr.ta, que os militares da ativa adquiram condição de candidatos

a cargos eletivos.

Portanto, o espIrito desta proposta é compatibiU.zar a le

gislação eleitoral com as peculiaridades das Instituições Militares.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 17; INCISO I, ALtNEA .!

A alInea .! do inciso I do Artigo 17 do Projeto de conl!.

tituição passa ter a seguinte redação: .

Art 17 , •••••••••

I - '.' ••••.•••.••.•.•••...•••••

a) Todos podem reunir-se, pacificamente, locais

abertos a.o público, na forma da lei.

~nda Aditiva bcJ-I

~
~,"" ,

Inclua-s s Disposições Transitórias'

Art. Os titulares de cargo de confiança por mais de dez

anos, ficam estabilizados no serviço público,com os respectivos direitos e vanta
gens.

.)JSTIFICATIVA

o instituto do cargo de confiança tem dois aspectos. ° car

go, que é o trabalho no serviço público, e a confJ.ança, que é adjetivação para

adaotá-Ia a situação de chefia a que c;p ...fncuJa ()t;?rrp qUI;! :tpós ~z enos Q eer-,
tiõo ~o instituto é de rr.aior vinculação ao serviço público que a che.fia Da! a
necessidade de garantir ao titular a presença no .:serviço público, dentro do n!vel
funcional, e abrir o carqc cera outras hipóteses de cceceçec com outro titular

Além disto ternosaspectos sociais, q't.Ie n~o podem ser escoe
cíoos, Háservidores que,~~~, prestam, relevantes serviços á A_

cklIinistração Pública sem o mínlJllO de garantias, direitos e vantagens além de pes

pectivas de tt:anquilidade indispensável ao sustento de sua famílias pois, que efQ

razão da transitoriedade dessa rnodalidade funcional de i'lvestidura, a qualquer Ir!!.
mento podem deixar o Serviço Público, sem qualquer espécie de ccecenseção,

Asslm. permanecendo nessa esdrúxula situação, O tempo de

serviço per eles exercido, servidores que obrigatoriamente são contribuintes da

Previdência, não lhes proporciona nem° dfredt o ã aposentadoria peje Tesouro Na-
cional.· ..

rr""";'õS]
fITEf"~0]PLENARIO

.Emenda Aditiva

Par'J Disposicõps Tr'3.nsitórias - í?4tU r.) ".".J~

o Ensino Suppr!o:;: nc P:;'.1s npCF.Ssitii di> :;;do:;;t;.;r

técnicas Que se aproximeni cada vez mais da idPir:I lln1veT§Jt3rh, pn

tendendo-se esta com um'J área integt''Jda de estudo de v~rios r'lmos do

conhec1mpnto A cr1'lç~O de Centros Universitários ou sej", uma Univp..,;:

sidade menor, é urgente provIdencia P'U'l noss'J pstrutura dp pnsino.

A emend'l ViS9 .aproveitar 'lS áre'ilS de ensino superior que Já tenh'.:lm

em partI" pstas condições, para com isto pstlmu1J::lr o psp!rito uni

versiUrio.

JUSTIFICATIVA

Art. - As '3.tu'!lis reerereçaes de recurcedes , as f'3culd'l

des integr'ild'ls. os Est'ilbelecimentos de Ensino Superior que funcionem
com m'ills de cinl.o cursos poderllio se transformar em Centros Univer.:s!

tários 'il semelhantes d'ils Univprsid'Jdes, atp Que possam pfptivar.lente

ter ~ pstrutura desta u1tim;l.

fUT.llun"'.~i.' --.

Portanto, o objetivo desta emenda é p:roporcionar, atr,.!
vés de lei comp~ementar, que seja exercido direito coletivo em sua
plenitude, de forma ordeira e legal, para, desta forma, se tentar

evitar a possibilidade do emprego de medidas repressivas.

JUSTIFICACÃO

A aueorudede constituída compete a manutenção da ordem

pública, da integridade do patrimônio público e privado e do res 

peitO às Instituições.

Para tanto ê mister que atue de maneira preventiva pa

ra evitar a supressiva.

.Q fato de se propor que lei especIfica estabeleça os

parâmetros a serem seguidos nas reuniões aqui preconizadDs, de ma

neira nenhuma tenta cerceai" o direito coletivo dos cidadãos, mas

sim, garantir que os seus objetivos sejam atingidOS de maneira pa

c!f.tca, em locai apropriado, sem desrespeitar o direito de tercei-

•

EMENDA SOPRESS:rVA

D~SPOS1.TIVO EMEND1ID,?: AR'r1.GO U2

suprima-se do ProJeto de Constituição o Artigo 412.

EMENDA lP18767-2!
['J

['J

o parágrafo único passa a ser § j a

Devemos resguardar o contrIbuinte de abuses do Poder

Públlco, que desde os famosos Bônus de Guerra, em 1942, ~ão

motivos de incredulidade popular.

JUSTIFICATIVA
Terros opmlão de que seja pcl<l tradiCional dcnonlnêlçno desse org~

~Ismo do Estndo, do mesmo modo que pelo fato de essa deslguilção eXpreS5<1r melhor a

faceta do poder estatal que se sabe estar contida, CCITIO poder JurisdiCional, nas .!!.
tt"lbut'iõeos do Estada-JUIz., e melhor retomar-se o nQlll': que o Projeto CVItou e nós ve

mos como o melhor Poder Judlcláno

o Estado deve primar pela co r r eção , e a medida visa

permitir aos Intexeeseccs saber quando receberão o dinhe1ro

emprestado ao Poder Público, com a atualização decorrente do

tempo.

to)

EMENDAADITIVA

Ao C<lpítu\o IV, sua epígrafe, que pass<l a esta forfll<l

"CAPrTULO IV - DO PODER JUDICIARIO,1
(<I subttnha na pal=-PODER é nossa. p<lra .,.nd,car o <ICréSCHl1o fel

JUSTIFlCAcno

!J----------- _U..~t.""",,<Açl~ ·~__ ._-----

EMENDA lP18763.:0_..,"' -,
COIlSTlrUlllTE JOSE IGIli\I.IO FERREIll.1\

l]MENDA_JPl~764·IL..,~ _
Conslltulnt[! Jos~ IgnáCIO refi eira

rrros!>c--:J

tJ3"ôfâ7J
""''''"'''."..,.----- ~'

Inclu3-SP. onde couber na Titulo d'3.s01sposiçõps Tr3nsitórias

"Al::t~ - Os p'3.rtidos 'políticas, no pt?:z~ cn sPsssp.nta di'is d'i

pronulgaç~o dP.sta Const1tulç'.lo, rm.niri::i:, ~~~~on~~ÕPs. Na:.:o~.:Is_.l:!ra dlspor s..E,

!EMENDA lP18771-11
f!J ro-5TITUINTEsoNlfACIO DEANDRADA

JUSTIFICAClio

Propomos a supressão do tex.to original por tratar-se de

um enca;go atribuldo às Forças Armadas em contraposição à sua de.!!,

tinação constitucional - "defesa da Pátria e dos poderes constit!:!
clonais, àa lei. e àa ordem".

A manutenção de tal proposta aca~retaria inoonvenientes

sério~ ao adestrarnenéo e ao emprego das Instituições Militares ,

mesmo 'P;(ue, visando elevados propósitos de defesa da ecologia e do
meio-a1llbiente, apesar de ter caráter suplementar e esporádico.

Devemos fri=ar que nada impede que em caso de imperiosa

necessidade esse emprego das Forças Armadas seja feito, mesmo sem

expresGa imposição constltuciQnal, conforme jã vem ocorrendo.

----- ...."'".",,..,..===~~=
EMENDA ADITIVA

Acrescente-se um novo pl]:rií~rllfo (3~) ~o "rt1go

335, do Capítulo 11 (Do Scgur1dacle Soclal) do Título IX, como segue.:.

I~-;;;;~-l

~---,-,~"-"-.!...-"-_----- :=J-.J, tJB;-i"~)~PLEIlARIO

f
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bre S~ pst~tutos e program'i5 em f'=lep do QUedispõerl os 'lItigoS 29 e 30 dp.sta I I
ConsUtuiçeo" •

paflJgr-':lfo l!nico _ Podpr':!o t::l'"'.!JP'll, os p'Jrtid.:ls políticos IPunir

os 1",p.dJros do DirPt6r1or~.l Jm'3 dpcidir sobre o que dispõe este 'lItigO, caso não

~ se disponham '3. convocar as IPsPPCtiV:::l.S Convpnções N'Jc1on-ais".

I
normã legal, pm Minlls üerefs , desce 1928 o principio foi respplt<ldo. 1
A Cultura Brllsileira P. submissa aos vafcres religiosos, em todas as c
nadas soc1als. ollÍ o preceito se impõp como pxig~nclll sóclo-polítlc'l.

"dO Itit d~vida. que. e.l.u ne.ee.ud4111 Já. de. um .(.itC1f.e.meit

zo de. ""cU lon.tu de. .te.ct.-Lta.. 

COitO ° Sl.5i;ua. TJt.ibu.tã:-"U.o Aô r.n.t1l.clIr.ã: e.m vJ.goJt.. ell1 J9.(9,

p1f..OPOlltO.5 que a. .tJtaf116eltênda do FP,u paul. a l1igo

-"'41t .imed.c./tta.mente. ttpÕ.5 a publ.u:.açdo da. Con6tltu.iç.a:o~
.6upJt.imlndo 466-t.m~ em pa...ee, a.que.la. de6.(.e.c.i:ncia..

JUSTIFICATIVA
'LU~.. CIC.w'""lo/IUlcc .. sd., _,

PLENARIO

Os .ertigos 29 e 30 crfam uma nova ct:"iC1"pç'.Io de p'Jrtidos políticos

a1tp.rsndo SUg estrutura, Assim, c3bP .::lOS p'3rtidos decidir dI" forma autônoma sotrre

SP.lJS eetetutcs e p:ogr'alll<1!i, pprdpndo 'J Ipi ~FU ceréter il'lpositivo P.m IPl'3ção 'J Df.

g:mlz'Jç~o e ft.neionSlllf".nto dos mesmos

'''''''''''''',,',------------,

~nda modificativa

No Art. 402 onde se lê "ad referendum" leia-se "~~-

f.? PLEN~RIO VA ASSEUB·~E;;"~~·~~'~·~~~'''~~NSTlTUINTE f rF!"~D
-luTo'''''t.;..uclo ----,

~'. EUé~rJA. UOtJ1Flc,c,rrVI.

.JJSTIFlCATIVA

Acrpscp.ntp-sP. o SPgtJinj:p p'Jr'3grsf.o 511, '3.0 Art 270

lidO há diiv.c.da. que a. atu4ç.ão d04 IJun.(elp.c.oõ na. á"te4 da e.d!i
e4ç.â:o ee Jt:.1.a.L.z4 em JJlUIO!t 9Jt.au de .(.nte.lt6.c.4a.de '1..pOlI.t4nto,
de. dl.spêndlo. Polt eon4egu.c.nte devee cu. lIIun.ic.<.pat.c.dl1dC!.6

tu um pell.centu41 menoll..
POJt. outJt..o la.do, o pltÕplt.c.o ~exttJ conlu..tuc.(.ona.l veda. qua.l

qul!Jt con.db;.ã:o ou Jt:.U.t1t.iç.iio ao emp1te.go d06 ltecult406 atJr..c. :

buld06 na.. lI.epa.ltt.c.çdO da.& 1f..eeuta..s; deco1tlte, pOJl.,tanto, Que 4

v.i.neulaçã:o de.Ve.1Ld .se1f. apenaI qua.nto d JteH.c.ta de -t.mpol-t:06
4JtAeead4do6 pe..l06 e.n.te.6 10c.a.1I.

JUSTiFiCAÇXO

OISPOSIrtvo Ef,lEI.JVAVO - ARor. 319

IUIO/NlTl'lCo;h

RtU.talL a. palavIL4 "J.lunle.1.p-l.06·1 de. ande e.5.tá., e, a,pú-s o .teJt
110 "vintl. e. cinco pOli. cento" • .tncttu,/t "e 06 Uunlcip.c.o-l, qu.c.ltze p';-<t,

~c.e.nto".

A.ind4~ e.xê:tui.'l. "inelu.5.ive /1 pltoven.c.ente. de t1f.aM6ell.ênc.(.44"

e. ÔU.b6.t.ttuÜ/. D01t. "a!lJLeca.da.do6 tU1tetamente".

EMENDA lP18781·8 '-'---------" I'rr- '::""----'t' constttuuite ULS<JN ,"Am'Il1S . CJ:. __ _J

.U...'./C.II'ItIoI• .,..clllu1a _,

PLENAArO

EmP.nda Aditiva

gcreeeente-se no p'3r:ágr;:r,fo /Il ec Art. 73.
Art. 73

§ IP; Os gOVf~rnos das ::'irp'!g ll'.etropol1t'3nas, strsvés dp.

conv?clos arol"I~'vO Esta::b Fp.dPradoe com s tJni'lol p:articIpa~ re ~l'3.nejs

lllP.ntos par'3. '3: crlaçál.l de cpnc.LOS urbanos no interior, favorP.Cpndo uma pol!t!C'3.'

populsclonal QI.lP. impPÇ"3. o crpscimento desordpn';ldo daQ'Jehs

A emenda visa crerear mais- o texto visto que o termo "ad r,!

ferendt.rn" pode resultar em conclusões confusas.

O texto ficará assim
"Art. 402 - ccecete ao Estado epés sprveçêo do Congresso N,!

c~t1nai, ouvrco o Canseino NacJ.onal de corr~J.caçao, outorgar concessões, permissões I
autorizações de servIços de radiofusão sonora 011 de sons e imagens

JUSTIFICATIVA

'--- 1 r'ClSi>1r]

rr;;j0âJã7]

EMENDA lP18777-0l:J COOSTITUINTE BONIFAC"fõ·DE ANOOADA

[B
r.r----------lt~·O/JlJ.Tl''''~io, ___.

Es;;iG'~

cr?!0~6Jã7J

aJiSTlTUlmE BDNIFACID DE ANDAAOA

s SQ - O vejcr do 1llposto dI" que trata o itFm UI C'f'stp

IJrl;1gJ nllo podI!!ri exePc\Pr a UlIdozP avos do tctaâ dp saHrlos -uu vencíeentcs que

o c:ontr!bu1ntt: houvPI fP.cebldo no cecorrrer do exerctcrc rtnencetro

A vorachbde do Fisco sÓbre os sejérfcs C1U rpndir.'.f'otos se
proce:$$l1 ". esea1'1d'J crescente, Há C'3.S0S en QUI" o Irr:posto de Rpnd'J cnpg'] e ficar

COll percentual ~r1or ao QUe o contribuinte percebe durante seis eeses , o GlJe P.
pro~tc 1nju::otodcs':lCrt'.dit'l.-,do "J. 'X...torid-rl-: p.Jblic'J D:J! "J. ::m.-'•.d'J actos, q;..-:I
1I'!n* o ~Wa1 tril:xlt:1vel em nível razoávp1.

EMENDA lP18772·9
f"

.udooooICOII'sdo/.""O""ssIo , EPENVA SUPRESSI VA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 2' "caputll

ModU'ic:ar a redação do art. 2' pars

JUSTIFICAÇM

Em duall. d..L.lPD1>.tc-DU du-te. ~Pl/.Dje..tO e.neolltlLa-.6e. co

ü'dêne.t.a com e..sta. c!üpouç.ã:o A p1t.tme..t./ttt, que. pJto,zb-;
uincutttç.do da. Ite.ce.t,.ta tJt.lbutM.c.4 4 õJtgão, 6undo ou

dupua., c.o'" JteUalu/1 da. pa1tb..lha. COn.6t.(.tuc,.c.ontti..

A I.e.gunda., que. veda qUttl.que.Jt cond.içã:o ou JLu.tJt.t.~Õ:o ao
e.mpJtego doA JLe.CUJl.,606 a..tlUbtÜdo6 na. Jte.paJLU~iio da.J. Jte.
er.l.ta..s dut4 COn6U.tuJ.~a:o. -
Não ~066e. 6Ó po'" .u60, u.ta. v.(.neula.ç.ão dltl1e. .6elt e.x.

c.ltÜda. I'0Jtque. 041 p:;'e6e..c..toA e Ve.JLudoJtu, le.g1.t.i.lflo;:

Jr.e.p1l.t.6e.ntaltte.6 da popula.ç.â:o loc.l1l., devem melhOll. 64 

beJt onde apl.(.ca/t a6 a.Jr.Jte.ca.daçóe6. PoJt outJt.o l.ado~ a.

Ite.al...t.dade. tem demolt6.tJtado que. 441 vincula.çõu .i.lIlpo6tab
i;êm t/t.a:z.(..do 6éJt.lo6 pJt..e.JtÜ2:06 ti boa. a.pl.t.caçito dolo d1.

nht..i"'oA pÜbUC.06 em dupe..sa6 pJt.iOJr.1.tã.1U.46. 

Oad4 a dilJe..uidade. .do pJt..ogJLUAO dOA mun-t.t:lp,,06. up~

e.ia.lmente pela lJttlt.le.da.de de. Ae.U. due.ltvolv.(.l!lr.nto .6Õ~
-e.c.onôm.(.co. tOJttttt-4e. d.t.6!c,.c.l "mag.i~ttlt que. o Le.g,,6la.:

dolt c.on6utu.c.nte tenha. conheeime.nto 6u6.(.(!..(.e.nte p4"'a.

I.UpJÚ.Jt de.U6dO /1 4r.h. toml1da. pela. pltl)plUa POPUlClÇiio

que elegeu 04 6eu.6 lte.pltue.ntantu.

OISPOSITttlO EUEUVAVO - "RT. 319

SuplUlllilt o a.lt.t-Lgo 319.

r;~:""=:J

rw;;JRJ

JUSTIFICATIVA

O cresc!tMnto dP.sordf'O'Jda d'JS lIlP.u6polp.s bras!1elr*. constitui

mais 'Qr'3vP. problp.lnasócio·econôrnico do País
Rio e $So Paulo s'lo as du~s metrópolps que 1ll3is crescpm na ll'IJl1

da. provocando 'J fal~nci'3: dos servIços públicos P. viciando o próprio mododI" vida

das tesppct!vas populaçõp.s.
A Úlica msneira de !llPedir P.stP.c:rpsclnPnto dp.sordpnado pst::'i na

crlaç~o de novos Centros ro interior onde se possa instituir tpcnicas soci9.is, dI"

bem estar, desP.tlvolvlmMUs ~'l"3zer C.gp"3zPs dF'atraIr os contlgFntes tutnanos
O que se p;etpndP P.prOOlOver U"l"J rerjp de noV.ilS cidsdps que lPnhsm

e llI".nsagP.m dP fronteiras de progresso econômico a clPscp.ntr-J11zar o movimP.nto migra

tório do p'JIs

r;r 1InoNunl'
IC

.lC1o -,

E/lIENDA lP18778·8 ._., -,
ê'Constituinte WILSON M1\RTIUS

,
EKlpnd9 ~Odi fic.ativa

JUSrrnCArIVA

pt ENflAID

o Art. 28, par4gr'Jfo prtlneiro, p'Jss'J 'J ter 'J seguintp red,!

ç1!o: Art. 28

P9rágnfo lI:! - Não h'Jver:i s'Jnção pPn'Jl ClUP

illlporte na pf=roa aelinitiva dos direitos pol!tico .. dando-sI" a
stJspens~o dpstes quando tivpr sido cancplsda :a naturalizaç'lo por exe':'l
crcio dp 'Jtividade contrári'1 '3.05 intersses nacion'Jis,,",pclarada Pln'

s~ntpnça judiciárh.• e aind'3. por inc'Jpacid'3.de civil ab~,Jluta. judici
.almente comprovada. ou por motivo dp condenaç'lO criminal, pnQuanto dU_[
nrpm seus efeitos e respectiva punibilidade.

o RP.'gime Democr:itlco e o Est:ado de D!rpito n'lo podpln

eceit'3.r os titulares de direitos políticos I com m'Jnd'Jto eletivo ou
n!Jo, Que s~jlJm reconhpcidamente tidos como criminosos. Crimp P. ordem

legal slJo incompaUveis, daí :a proposiç'lo aciM.

E/lIENDA iP18774-5
I:OJNSTITUINTE BOOIfACIO DEA!'IJ";;'

EUEUVA UOVlfI.cATl'IIA

a seguinte:

EMENVA MOVIFICATIVA

JUSTIFICAÇXO

A e.xpt.Jt..c.ênua. Jã. duon.s.tlloU que. o pM.ce.lttual de v.(.nte Co

u.nco polt c.ento paJttt 04 Uun.(,.úp.io.5 e: 6.ign.(.b.c.c,11u.UO. Se.

ac.1f.C!.6centaJtm06 (!.omo b41.l!. pC1Jttt o c.ilcu.lo a.6 ILr.er.d46 .t1f.an~

br.1U..da.s pI166a.Jr.4 d::J Aign.c.6.ic4t.t.vo p4/ta O 4b61.11tdo.

AUim a. V.c.ItC,Ut.4ÇdO de.ve.Jtã. 4-<.mplumef1te. Jteca.c./t .5ob...e. a
Jte.ee.lta. doA .i.mpo6toA altlteeadtldol d.(.lte.tame.nte pelo..!. J./UI1.(.

c.lpiu.s.

.,ul.,~u.!,'ICIC1. ____,

VISPOSITIVO EMENPAVO - ART. 319

Atte.1f.11Jt ltJte.da.ç.ão pa/t4 uelul.h, apóio 4 pl1l411Jta rJ"ItlP06tOI",

I,tnc.lu6ive. a. pltove.niente de .tJt.an6!Je./tilt(!..itt6", Aub.sU~uindo-6e. pOlt.

"41Lltr.c.a.da.do.5 d.(.Jte.,tame.nte.".

Art. 2' - O Brasil é uma Federação

consti tuida pela un1ão in.

d1sso1úvel dos Municípios

e dos EstaJ::Tos, adota a forma

Rep.lblicana de govemo. sob

o regime repl'esentat1vo,

e -tem como fundamentos'

o Município é uma realidade inafa.st~

vel ~ O projeto constitucIonal avançou

em diversos pontos, consagrando

reinvindicações da célula-mater da f'~

deração brasileira. Todavia o proj~

to carece de maior objetividade ao

consagrar o Munlcí~io como ente fedo!:.

rado. Eis a razão da proJ:losta slJJ:lra.

JUSTIFICACÃO

r.r tU'O'_TJPIUCh' . ~_...,

IE/lIENDA lP18779-G ..n,

l:J C;",tttuLllt. WILSCN ,"AlrI'INS:--------,1 V';j;'~

l!J l'LEIJ1.R1O VA ASSEM;;E~:/CZ~"~;;;;;:; ..;;,ysrZTUlUTf J J:JJJ;:7ill

Em todos Os Países do Inundo civilizadc. h::i sF~re
uma pol!tica tribuUrh de "lpoio aos produtos "llimpntrcios. A fJ.na

lidade da proposiç~o P. torn'JJ: obrigatória essa orientação nG! planej<lm<>n
econôllllcu do Gove.LrIO. -

~M:xilflc'Jt1va

.Emenda Aditiva.

Slbstltu<l-sp. o parágrafo único do Art. 376 pplo seguintp:

.JUSTIFICATIVA

Acrescente-se'):; Art. 269 o spguinte p'3r4grafo único'

Art. 376 - P"JJ:'4grafo l3nico - Fei tI.;! e opç~o pelos pds

ou responslJ,veis o ensinb religiosa sP.f9. incluido no currículo pscol9.r,
A'JS facultativo no cursõ superior.

PlJr<1:gnfo tJnico A lei estsbelec:pr~ inspnçõps
tribuUveis para produtos :Jgdcohs tendo PIn vist:::l objetivos pconô
micos e socilJis.

JUSTIFICATIVA

o ensino religoso é necesS'!r1o l3. pduc'JÇlJo i['tpgral. Nin.

gul:m Se integral totall!p.nte, na vida se n§o tP.1I resposta -às ind'39açÕp.sl

transcedentes e 0110 possui cllJros os vdores m'3iores QUP obedecpr~. No

Brasil é trad;!1o Constitucion'l1 desdp. 1934, o p.nunci'Jdo. Em termos dI"

OiSPOSITIVO EUEUOAOO - LETRA "C", lI, 00 f 19 tiO ART. 46'

Sub4.t.ltul..t .toda. lt.u.d4ç.iD eontida. f.lt.t\e. 04 tVullo""/1~ de."

ui ,,~. 111" pUIt "r.n:.(".ta-ti UI v.lgo.t na da.:tt1 rltt p;6Uc4ç.ao dut4
COIU.t{-tu..i.ç.ã:u".

JUSTIFIeAÇ~O

A 4.uu4Ç-40 ~.ifla."C.tiJl4 do4 Uun.ie.lpio4 t -tiu pILt.ÚIU4

e. i;40 piibUca. qut .(ndtpuuíe. de. ."Lio.ft.u c.ull'le.ntáJL..lo.s. e.

Dl.@'!>J'1IIAJ~I Art. 303

~ l!IO m:t. 303, mais tml. parãgrafo, c -$9, c:xm a seguin,.

te %eloIiio'
§ 59 - A intervent;ão da união exclu1 a do Est<do e esta a do

~cIpio, Em matéria de~~te.



Assembléia Nac~Qnal Constituinte e 1969-.:!lro- _

r='~';~'~

F;i"~fi7J

JUSTlf"ICATIVA

Exclua-se do Projeto de Constituição em seu Artigo 92 a
expressão lIe o de greve n •

Assegura-se ece-erecatneccces , hoje participantes da
previdência privada"complementar o direito...adquirido de usu
fruirem os benefícios que a atual legislaçao lhes eenrere ,

Assegura-se ainda a continuidade de t'uncionamento da
previdência privada complementar"que beneficia a mais de seis
milhões de participantes e dependentes.

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

Dê-se ao Inciso XXV do Art. 13 do Projeto de Consti 
tuição a seguime redação:

'IXXV _ aposentadoria pela previdência social oficial
e privada, no caso do trabalhador rural nas
condições de redução previstas no Artigo 556 11

",-- ,EITO/IIIsllr'c.çio

Acatada a eeenee estarão as associações em geral, às
quais merecido amparo, destaque e competênc:1a se outorga no
Art. 18 do anteprojeto, merecendo tratamento igualitário e
sem de·scrim1nação. em áreas onde muito se t'az sentir a atua
ção e participação, prestando inquestionáveis serviços ao
bem-estar pÚblico.

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA 1P18792-3
l:J CUNSTITUINTE FAUSTO ROCHA

pr;;~""~

rg;'~,;;;,m

CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA

Dê-se ao Parágrafo Crnico do Art. 11 do Projeto de
Constituição a seguinte redação:

Os tratados. pactos e compromissos internaciona:1s não
são lIrevogadosll mas denunciados.

. Por outro lado não se justitica que a 1:ramitação da
denúncia de tais instrumentos fiquem submetidos ao rito de
Emenda Constitucional.

JUSTIFICATIVA

t entendimento pacIfico da jurisprudência dos trit>u 
naí.e nacionais, que !1 lei complementar regulamentando dispo
sições constlcucaonaí.s deverá emanar do Cohgresso Nacional.

Propõem-se pela emenda o acréscimo do termo "federal"
para afastar-se as continuas e reiteradas interpretações di
vergentes de órgãos municipais, que tel'l disposto em seus Có
digos Tributários, uma série de requisitos não exrs cenees no
Código Tributário Nacional, obrigándo às instituições de edE
cação e assistência social a penosas e custosas ações judiei
ais para verem reconhecidos os seus direitos. -

A interpretaçã.o munic:1pal. ampara-se na redação do V!
gente texto constitucional, de que as imunidades do Imposto
Territorial e Predial Urbano, Imposto Sobre serviços de Qua!
quer Natureza e outras, por serem de competência municipal ,
devem ser reguladas pela Lei lolunicipal e não Federal. Adota
do esta interpretação adviria o inconveniente de diversida
de no território nacional de condições, requi~tos e normal!.
eecâo , em prejuízo do funcionamento eficiente das :1netitui 
ções que o anteprojeto pretende pl':'oteger.

JUSTIFICATIVA

nparágrat'o Crnico: O conteúdo normativo dos tratadQ.s e ~ompr~
missos internacionais se incorpora a ar 
dem interna, revoga a lei anterior e está
sujeito~denúncia por del:1beração do Cou
gresso Nacional'}

EMENDA f.IODIFICATIVA

EMENDA lP1B788-5
l:J

F";;~"'~

flliô'â7YJ

pry~;;'=:J

~;JEJ
n ...hoo/;c.".lol.~CUI..~

SUprimir do tect:o do ç 49, do art. 49, a palavra federal e

colocar SlI seu lugar a palavra estaiual.

A redação atual ~tán a mesma im:lroprie:lzde da Coostitui

çãovigente. g mais o:u:reto at:rll:u1r à lei COlplementar esta:lual a fU;
çaõ dos reguisitCEI para a criação, a 1.ncorpx'ação, a fusão e, od~
ment:ode."&lnic!!rlos. Resgata-se, assim,~ est:.ad\1al.

Plenário, da A.N.C.

o ~jel:o não rrencioha a quem cabe !nteJ:vir 00 danInio eccro
mico. O '-1JnicIpio t<:nhEm interván 00 danInio econãnico, tal caro cccrre no
zmeam:mto urbano. Assim. para afastar conflito, no caso de o:mpetência das

três esferas fede:x:ativas, ecevên adicionar O prefalado parágrafo.

EMENDA lP18784-2 ,~, -,
tJ Constituinte WIJ.,SON HlI.RTINS

•EMENDA lP18785-1 ..~ ---,
t\:onst.it.uint.e Wl:LSQN MARTINS

•

rr~';;:"~

Eicf@)

r=;;~'~
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CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

TUTCI/"".""C-.ç... ----,

Acrescente-se ao Artigo 114 do Projeto de Const1tuição o
seguinte parágrafO) J.t.\'\U'I'l\t:>.o:z.o-.do./U. o as.......n.. Ij \". 4.. ~ c4...-n~

§ 11 _ A câmara Federal e o ;e~ado da República farão
constar em seus Regimentos Internos uArt. - Abe;:.
ta ti sessão e após a verificação do quorum regi
mental. o Presidente convidará um dos membros p.!
ra fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagra
da, antes de qualquer outra matéria do expedien
teu.

EMENDA SUPRESSIVA

""'~~'<'-"""" WT _ _
Sxclua-se.do text~p-roj~to de Constituiçao a expressa0

"e relegiosos de acordo com a tradição 10cal'l.

JUSTIFICATIVA

Coerente com a propositura anterior, o direito a greve 

nos chamados serviços essenciais traz enorme transtorno à vida

dos cidadãos, de quea o Estado cobra pesados impostos, e, ainda,

são fiéis cumpridores desta obrigação. EsteS cidadãos não podem

ser penallsados com o fato de o Estado não gerenciar com sabecc
ria os seus problemas. O servidor público desempenha funç§o soci

al relevante.

O excesso de t'eriados ecrna-ee prejudicial ao desenvolv!
mento do Brasil tendo em vista a paralização dos setores produtivos
e de serviços.

O aumento de produção permite mais bens a distribuir
com preços mais baixos ao consumidor.

EMENDA MODIFICATIVA

o inciso XVI do Art. 13 do Projeto de Constituição passa
a ter a seguinte redação:

IIXVI _ Reposuso semanal remunerado, de preferência aos d~

mingos, e nos f'er:1ados c:1vil e. no máx:1mo, de eeae !'er:1ados rel:1gi z
sos anuais".

r.r :-_PU:d.... /C~ .."dO/I....~~.'.....-------_,

EMENDA lP18793-1
l:J

EMENDA lP18794-0
llJ CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA

"(i.,--::r:-/...-G--N-"'-"-,-Q-'U....III/~O~" ... OI.~.~... ,.....

EP;~'''~

ffi"iciP!??J

'EMENDA ADITIVA

tlnll/~u.nnc.;1a

'Ud""'/CO~ltdo/l....C."'".to ..,

_ JUSTIFICATIVA

"O templo de qualquer culto não é apenas a material!
dade do ediflcio ••• Um edifício só é templo se o completam
as instalações ou pertenças adequadas àquele.. fim, ou se o
utilizam efetivamente no culto ou prática religiosa •••

O templo não deve ser apenas a ígreja, sinagoga ou
edificio principal, onde se celebra a cerimônia pública
mas também a dependência acaso contIgua,~. os
anexos por força de compreensão, 'inclusive a casa ou resi 
dência especial. !#- do párooo ou pastor, pertencente à com~
midade religiosa, desde que não empregados em fins econômi
cos". (AliomaI' Balleiro, Direito Tributár:1o .Brasileiro, Fo-

rense, ~Oin:~:;t:~~ivel que a garantia const:1tuc:1onal é d!
rigida" à liberdade do exercício de culto à exteriorização

da consc~ê~~~:r~:~~g~:s:~~t::~a~~~~~iãoou crença estar;"co..-
sujeita à limitação e discriminação com a imposição de tri
butos sobre bens vinculados ao culto ou às rdhdas dele ori
undas •

A simplicidade da norma ora existente, enumerando

apenas - os templos de qualquer culto - tem favorecido razoá
veã e controvérsias interpretativas, notadamente na doutr:1na
e mesmo na jurisprudênO:1a, com amparo na objetividade da ex
pressão.

Entendeu.. a própria Comissão de Estudos Constieucae
nais dar melhor explioação ao amplo conceito da liberdade de
cu~to. colocando ao abrigo da imunidade as dependências adja
cerrcee aos templos. De!xou, no entanto, de estender a mesm'i
garant:1a às rendas provenientes ou originárias do culto, que
aeceseecãeeerrce exigem a mesma garantia.

Acatada a sugestão, estarão as rendas provenientes
do culto ao abrigo da imunidade, afastando-se as mais remo 
tas ou eventuais manifestações de d:scriminação. limi'tação
ou intolerância para "com os cultos de minorias", evitando _
se ademais constantes peregrinações ao judiciário na de re 
aa de direitos tradicionais enunciados, mas nem sempre res 
peitados.

"b" _ Templos de qualquer confissão religiosa, suee
dependências inerentes ao exercíoio de suas
atividades e rendas provenientes do culto.

ng-ee a Letra Ilbn do Inciso 11 do Artigo 265 a se
guinte retlação:

EMENDA lP18789·3'
tJ CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA

F
As Leis Orgânicas Municipais t.êm

"status" de ConstItuIções Munic!

pals,por Isso devem constar exprel!

sarnente do texto com a mesma ênr.,!

se cónferida à Constituição Fed=.

ral e às constituições Estaduais •

DISPOSITIVO~: Art. 50

~ MODIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

leia ll •

•

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se ao Artigo 364 do Projeto de Constituição
o seguinte texto.

lia SENA! e o SENAC, além de serem pr~servados, deverão
obter do PodfOr Público incentivos para~.ainda mais ,
o aprimoramento profissional dos tabaJ.hadores brasileiros".

Esta emenda está sendo proposta com o objetivo de pre
servar estas duas instituições que já deram mostra do grande
benefício prestado à nação na formação do homem para o traba
lho e a vida. Na realidades o SENAI e o SENAC complementam a
educação formal. atraves de ações supletivas preenchendo. de!!
sa torma, os eepaçoea não atendidos pelo sistema educacional.
Particularmente, no âmbito do ensina de 2 2 grau, SENAI e SENAC
estão contribuindo eretavemente com o IIlEC para a implementação
do projeto de expansão e melhoria da rede de escolas técnicas.

Essas instituições constituem hoje os maiores sistemas
de ensino protissionalizante da América Latina, seja pela ex

__ tensa rede de unidades operacionais, seja pela multiplicidade
de seus programas e de seus ensinos.

Administrados pelo empresariado, atraves de suas enti
dades sindicais e representativas, SENAl: e SENAC são partes
integrantes da vida bras:1leira, já tendo benez'Lc Lado mais de
20 milhões de trabalhadores. nos setores da indiistria, comér-

cio e s;;:;~o:~tidades mantém cursos g1:'at4ito~ para os trab.!
tneecree e para os jovens que desejam ingressar na força de
trabalho e que ficariam prejudicados com a referida proposi 
çâo pela perda da agilidade e flexibilidades dos sistemas
atuais e pela transt"erência. dos recursos destinados à forma 
qão profissional para cuta-ea áreas sociais.

EMENDA ADITIVA

zneaua-ee após a expressão Es<tados

federados, lias Leis Orgânicas Municipais e as demais

EMENDA lP18786·9
l:J CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA

•

EMENDA HODIFICATIVA

r.r----------n.l'I/~~tllr"'~lo> r=';;~~

fu/~:wzJ
.~IMÜ.. /C •• " ... ~/I.."ll.'.do ..,

Sendo a grande maioria do povo brasileiro temente a Deus
e constando na Bíblia Sagrada. no Livro de Hateus 6:33 - "Hae cus 
cai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as dema~s coi
sas vos serao acrescentadas", valerá'a pena invocar a proteçao e a
orientação de Deus. Os agnósticos e os adeptos de religiões que peu
sam diferentemente, sendo minoria, saberão oOMpreender e respeitar.

ENENDA MODIFICATIVA PARCIAL

Modifique-se no Projeto de Constituiç';'o .; Artigo 17, Ca- ~
p!~lo III, inciso v,_~~tra b,_a expressão: - ... ~. não po~endo_a~l_ei

r.r '".fllN~IT"lC.~i. ____,

EMENDA lP18795-8!
fl COlOST'TU'N'E FAUSTO ROCHA

~ Ern"enda objetiva assegurar às assoQiações represent~
tivas dos intel':'ess6s comunitários e soc:1ais, inclusive reli -

~;~:·:~~l~:~;: :~:~:~a: ~~~~~i!=:~:a:o: ~:i~:d~:l~~~::i~~~ão ~
redação propos'ta permi'te aos partidos políticos e sociedades
de capital nacional A procedên:ia e justiça da ~menda paten
teia-sc com o fato das tlssociaçoes religiosas, nao serem em 
presas ou sociedades de capital. mas tão somente associações
de direito privad_oo _

JUS':t'IFICATIVA

tlITo/'~I""'c~iO

EMENDA ADITIVA

Dê-se ao §1! do Art. 401 a seguinte redação'

§ 12 _ É vedada a participação acionária de pessoas juridicas
no capital social de empresas jornalisticas ou de t'.!
diofusão, exceto a de partidos poli ticos.. de aeeoc, 1!
ções e de sociedades de capital exctusivamente naci.
nea ,

r='P';~=:J

flFiÃ9/17J

Dê-se à Alinea "c" do .Inciso II do Art. 265, a segUi!!.
te redação. _...-' _ .

it "C - pa:~~~~~~; ;~~=af:d::~;7°~a=0:n~~:~:~ss~~~i~;~~s ~~
trabaD1adores e das instituições de educação e assis
tência social sem t'ins lucrativos, observados os re 
quisitos estabelecidos em lei cOl'1plementar !'ederal;"

EMENDA lP18787-7
['J CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA
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JUSTIFICATIVA

1. O Artigo 402 constante do Projeto de Constituição ressusc1ta ma
téria derrotada na Subcomissão da Familia ••• e da comunicação,
e contradita o constante da presente Emenda, este sim. aprovado
naquela Subcomissão.

2. O regime democrático pressupõe .• na essência, a livre inlciati 
va, O monopólio estatal. assim. só deve ser admitido conjuntu 
ralmente. sendo inadmissível torná-lo pennanente pela Assembléia
que -:roi eleita exatamente para democratizar o pais. As Constitui
ções anteriores, mesmo as mais autoritárias, tiveram sempre 0

cuidado de omitir o monopólio em telecomunicações. o que não
impediu o Estado a, quando entendeu. dele se valer. acertada ou
cquivocadamente~

EMENDA ADITIVA

EMENDA MOFIFICATIVA

LJoV Dê-se nova redação ao Artigo 402 e seus parágrafos.

Artigo)P - Compete a união:
I _ Explorar, diretamente ou mediante concessão, permissão

ou autorização. os serviços de telecomunicações;

II - Legislar sobre telecomunicações. frequências radiolé 
tricas e serviço postal;

III _ Manter o Correio Aéreo Nacional. o Serviço Postal e o
Serviço de Telegrama.

parágrafo Único - A lei disporá sobre o regime das empresas presta...
doras dos serviços públicos de telecomunicações e pos -

:~i~ :~:a~:~:::~:~n~~~~f~Sm:~~o~:mr:~~:me aa j::~:n;i:~~s
serviços, e assegurem o equl1ibrio econômico-t'inanceiro
do exercício da atividade.

EMENDA lP1880S-9' .
(!1 CONSTITUINTE FAUSTO RocHÃ"'
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EMENDA lP188Ó4=1
tJ CONSTITUINTEFAU5TO ROA~;
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JUSTIFICATIVA

Respeitada a liberdade individual de participar •
é livre a assistência por Ministros de Conf'is
sões Religiosas nas entidades civis e milita 
res e nos estabelecimentos de internação cole
tiva. i l

• Ub}

Modi1'ique':'se a redação da letra "b". do Item III, do
Art. 17 (Dos Direitos Coletivos) para a seguinte:

EMENDA MOFIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

o acesso aos estabelecimentos hospitalares, clínicas
de repouso. penitenciárias. escolas, etc, pelos Ministros de
Conf'issão Religiosa permitirá melhor absorção da contri 
buiçã!. socill3. que têm prestado na recuperação física. mora1
e espiritual dos pacientes ou .reedueeedcs , através das Igre
jas. comunidades ou associações religiosas.

Acrescent~-se ao Artigo 404:

Art. 404 - Os Programas de Televisão. salvo os jornalísticos.
serão submetidos ao "Conselho de Ética".

a) - 03 integrantes do "Conselho de ttica lt .serão
eleieee pelo Congresso Nacional e atuarão
em relação aos Programas de Televisão que
atinjam mais que um Estado da Federação.

~DA lPls801-6
['J CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA
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Um número assustador de acidentes verit'icados por omissão
principalmente pelo desconheci(l1ento da .n"'ecessidade de prevenção de
acidentes. tem como consequência imensos preJuizos à Nação e prir.ci 
palmente ao acidentado e à sua t'amil1a. Visando à diminuição do nÚme-

::d:: :c~~:::~:~a:::n~:~asea~~~~~~;::~t~:m~~:::~:;:o~~:~eãss:~t~~:U~
des Mencionadas.

Para tanto, os estabelecimentos :fabris. comerciais. hospital~

Na. orgãos públicos e outros. deverão ter. a partir de 50 (cinquen 
ta) empregados ou servidores a obrigatoriedade de manter um orgão~ cs.
a1asão ou unidade de prevenção a acidentes. Atualmente existe a CIPA
que zuncãcna principalmente nas empresas industriais. o que tem diml
nu1.do o problema. mas somente onde há 1.00 (cem) ou mais empregados •
Aapliando-se esta exigência. ir-emos benet'iciar um número mui to mais
-.plo de empregad?S e servidores.

o direito à greve é inalienável pois se oonstitui, para
0.8 trabalhadores. no mais poderoso instrumento para sensibilizar os
patrões em relação às suas reivindicações. Entretanto, a greve deve
ser utilizada sempre em última instânCia. dentro dos limites da lel
e evitando o cerceamento a quem queira trabalhar, garantindo-lhe o
direito de ir e vir, lncolumente. O povo paga impostos e não pode
se ver prejudicado com a ausência de serviços públicos ou que lhes
sejam essenciais tais como, transporte, escola, hospitais, eee ,

JUSTIFICATIVA

estabelecer outras exceções" pela seguinte: " ••• vedado equej.ee que
trabalham nos ,ervlços públicos e eesener.eãa'",

JUSTIFICATIVA

Acrescente ...se no Artigo 350. Item IIl, o seguinte texto:

"'l'oda empresa ou orgão público que tiver mais que 50 (cinquen
1:.) empregados ou servidores. terâ a obrIgação de manter UIl1 orgãa. cõ
tdssiio ou unidade de prevenção de acidentes". -

:EMENDA ADITIVA

EMENDA lP18796-6
I" CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA

JUSTIFICATIVA

MOdit'ique-se o Art. 384 do Projeto de Constituição, para:

Acrescente-se ao Inciso XX do Artigo 13 do Capitu
lo II "dos Direitos Sociais" o seguinte texto: -

tiA saúde ocupacional é assegurada aos trabalhado
res mediante".

a) medidas que visem a eíiminação de riscos de
acidente e doenças do trabalho,

b) in1'onnação a respeito de atividades que compor
tem riscos à saúde e dos métodos de controlá:'
-aeer

JUSTIFICATIVA

A saúde ocupacional é parte do aitema denominado
lOSegurança e Higiene do Trabalho".

Saúde ocupacional é uma denominação ccnruea no
Brasil, é de origem inglesa e em nossa língua quer dizer:
"Saúde nas atividades de trabalhol!. As condições de trabalho
é que vão detenninar se há riscos ou não à integridade t'{si
ce do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no Brasil sempre
t'oi o Ministério do Trabalho que. além de outras atribuições.
zela pela segurança e dema:l,s direi tos do trabalhador. Essa
tradição do direito d9 traba1.hador. conquistada em 1.944, com
a criação da CIPA - Comissão Interna de I'revenção de Aciden
tes está registrada noa anais da História do trabalhador br,!

c) participação na gestão dos serviços internos e
externos aos locais de trabalho, relacionados
à segurança e medicina do trabalho, acompanhan
do a ação t'iscalizadora do ambiente. - •

é';;~'~
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A televisão entra em nossas casa. nos lares de todos
os brasileiros. indiscriminadamente. Com a ausência dos pais.
que trabalham, lecionam ou estudam t'ora à noite. os filhos t'i
CM! à mercê, também nos horários noturnos. da Televisão. que
nem sempre é educativa e edit'icante. Assim Como os medicamen
tos e os alimentos f;of'rem acompanhamento e 1'iscalização. a co
munidade tem que se precaver quanto aos elementos :fonnadore";
dos caracteres de nossas crianças. adolescentes e jovens _ as
novas gerações sobre as quais temos responsabilidades crescen
teso -

JUSTIFICATIVA

b) - Quando atingirem apenas um Estado. esses Pro
gramas serão submetidos ao "Conselho de tti
ce" cujos integrantes serão eleitos pelã
respectiva Assembléia Legislativa.

rEMENDA lP18802-4 ,.•'
l:J CONSTITUINTE~ ~'-,,-()-,-)'b-e-o-.C-f.l-d----
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EMENDA MODIFICATIVA

Art. 384 - As empresas comerciais e industriais serão incentiva
d.aa a ot'erecer a capacitação prot'issie)nal aos seus tràbalhadores. in
clusive a apr-enddaagem dos menores, em cooperação com o Poder Pú.bli:'
co, com associações empresariais e trabalhistas e com sincUcatos.

Essa redação assegurará melhor exito dentro 'do propósito.
O incentivo leva à aceitação através de benef'icio. A obrigatoriedade
aeva à desobediência ou à. t'rauCle.

r.r---,:::- ru•.<Ole/tO.,•• loI...oo""osie --,
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EMENDA MODIFICAXIVA

EMENDA lP18798-2
fl CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA p:r;;~"~

rr0::~

o Arti!o 354 e seu parágrafo único passa a ter
seguinte redaçao:

Art. 354 - t permitida a remoção de órgãos e tecidos humanos
para t'ins de tr~splante e de pesquisa. vecacc,
a ccmercializaçao.

'EMENDA lP18âo6-7
tJ CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA

ru....../~... ,..i ......uaoo..,"ie, _
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EMENDA SUPRESSIVA JUSTIFICATIVA
EMENDA SUBSTITUTIVA

Exclua-se do texto do Art. 396 do Substitutivo a expressão:
••• fi e a realização da autonomia teonológiea e cultu:.;:al. da nação."

JUSTIFICATIVA

o trecho suprimido será parcialmente contido no Parágraf'o
l' concorme cueea emenda que apresento, no sentido de Que lia Lei po
derá estabelecer reserva temporária de mercado interno .t." etc.

... o que se deseja é manter a proibição de venda de ór _
gaos...de p~ssoa vtve ou morta. mee que haja pennissão para
doaçoes nao cometocializad.as que prolonguem a vida do receptor,
sem causar ou abtoevlar a morte do doador.

\EMENDA lP18âo3-2
tJ CONSTITlJINT>; FA!lSTQ ROCHA

BubsLil:ua se o lU t:igo 35 e set:ts Ptuágtafas, da Se;Bs
"ua 'i'flJtBafoH8". do it:%Zej Lo Serl9tit:ueional, rJele se&1=liftte:

~"':J1"'Ac::!;:,<r p....fu/~ :IC ~ '1i"'fwQ:a:. - ~~ rn"I$r~S .r.:,c~~;/

Art. ;;'5 - "As normas de proteção aos trabalhadores darão prio
ridades no reaproveitamento de mão-de-obra e
acesso aos programas de reciclagem promovidos pe
la empresa. quando implantados processos de autõ
mação". -

JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

é;~~'~

[l]3i;;:Y?J

Suprima-se integt'aJ.mente o Artigo 350 do Projeto de
Constituição da Seção I, "da Saúde".

O trabalhador tem o direi to de ser protegido através
do real aproveitamento de seu potencial de trabalho sem per
da salarial em virtude do avanço tecnológico.

Essa matéria não é para ser tratada na Carta Magna
e sim em Lei Ord.lnárla. mesmo porque a jurisprudência nacio
nal e internacional mantém esse assunto na Pasta do Traba = 1
lho. Entende o legislador que o direito do trabalho não
pode ficar d1vidido entre dois Ministérios, além do que o
termo "Saú.de Ocupacional 11 não é abrangente e sim parte de
um sistema denominado "Segurança e Higiene do Traba\ho ll •

JUSTIFICATIVA

CONSTITU NTE
= .U•••""CO..,"õo/l 00.,"10 ..,

PlG/vI(/210
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EMENlA SUPRESSIVA

Dê-se nova redação ao Artigo 12, Inciso IX - a Int'onna-
ção, letra
a) - Toda pessoa tem direito. na 'rcrma da lei. à libetodade de rece

ber e transmitir infonnações, idéias e opiniões.

§ 11' - Nos eeaurrtoe, de interesse público, e p';'ra divulgação. o Esta
do e entidades de qualquer neeueeae , atenderão, na f'Qnni
que a lei indicar, aos pedidos de infonnações dos vefcutce
de comunicação social.

A generalizaçõa da in:f'onnação como be~ social não é
apropr~ada. tendo em vista que, a par da existência de inf'onnações
de carater social, existe uma extensa gama de outras de natureza pre
dominantemente privada. que neceeeaeea de proteção e salvaguarda. -

Com relação 'ao parágrafo. a modificação visa a obrigar
que quaâ quer- entidade - e não apenas o Estado - preste informações
em assuntos de interesse pÚblie,o, ao mesmo tempo que não admite a
sonegação ao públicO, pelos meios de comunicação social, das in:for
mações assim obtidaa.

A exigência de lei que restrinja a liberdade de receber
e transmitir in1'ormações visa a coibir abusos.

JUST!FICATIVA

JUSTIFICATIVA

o aspecto temporário da. reserva contempla a. "'fase ne
cessária ao desenvolVimento do setor, sem a xenot'obia de tor 
na-la perene.

EMENDA ADITIVA

Adi~ione-se' ao eexec do ~il do Artigo 395 do Projeto
de Constituiçao o seguinte: I

«e poderá estabelecer reserva temporária de mercaao
interno tendo em vista o desenvolvimento econômico e a autono
mia te7nológica nacional".

EMENDA lP1879!H ....., -,
tJ CONsU;qrNTF: fAUSTO ROCHA
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JUSTIFICATIVA

BMENDA ADITIVA

r=-;~~"":J

rç;;:7;;J

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se a seguinte redação ao Artigo 254 do Projeto de Con~

tituioão, referente às Polícias Militares e Corpos de Bombeiros:

"Art. 254 - As Polícias Militares e Corpos de Bombeiros

são instituições permanentes e regulares, destinadas à preserva

ção da ordem pública, com base na hierarquia, disciplina e Invés
tidura militares; exercem o poder de polícia de manutenção da or

dem pública. in::lusive nas rodovias e ferrovias federais, sob 8

autoridade dos ücvernadcees dos Estados, dos Territórios e do 0.15
trIto Federal, cabendo às Polícias Militares, com exclusividade,

as atividades de policiamento ostensivo.
II§ 112 _ As Pol!cias Militares e os Corpos de Bombeiros sze

forças auxiliares do Exército e reserva deste para fins de mobili

zação."
JUSTIFICATIVA

mais crianças abandonadas.
Retornarmos à instalação de cassinos e mantermos

tros jogos de azar trárá grandes prejuízos à moral, pois todo
o tipo de vícios, Lenecfru,c , entorpecentes, etc. (florescem
ao lado dos cassinos) prE:juizos aos costumes, com reflexos ne
gativos na saúde e na família dos brasile1ros.

o "policiamento ostensivo", como o pr6prio nome diz, ~

aquele que é visto, que é notado. ~ atividade historicamente Upi

ca das Polícias Militares, com seus uniforme_s-, in$!9.nias e_vistu,,:

ras de cores características,' dai a exclusividade.

A alteração proposta para o Artigo em questão faz com que

o atual § 19 seja inserido no CAPUT do artigo e a parte 1'1na1 des

te, figure como § 1Q , "introduzindo no corpo do artigo conceito es
sencial às atividades das Policias Militares, já que o policiamen

to ostensivo constituiu-se no dia a dia daquelas CorporaçlSes; por

outro lado passa a compor o § 112 aquilo que é acess6rio, J4 que e,!"

pelha condição transit6ria confi urada numa eventual mobiliza lo
das Policias Militares.

EMENDA ADITIVA

I1.ldlllO/~O" .. aloJ'IU'CO"'"lo
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EMENDA lP18Si4-8'
I!J CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA
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EMENDA lPlâ813-0'
fl CONSTITUIHTE FAUSTD RO~~~;
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Acrescente-se à Letra "a". do Inciso XI do Art. 12
seguinte:

Deve-se preservar a liberdade de criação de arte. tão
preciosa para os artistas, escritores, teatrólogos, e outros.

::õ;:u~~:e~i~ =~Ct.Mv;t:~e~t:c~~::~t::o~~c~r~sde p~:~;
costumes, em especial, ao menor adolescente em .reee de f'orma -
o~. -

oa de alguém que ruse , Se o ambiente for fechado e o ar condi
cionado estiver ligado, o percentual sobe.

Nos restaurantes, quem esperou meia. hora, degustando
na imaginação o prato que pediu, ao vê-lo ohegar percebe que •
na mesa ao lado, o pessoal acabou de almoçâ.r e. enquanto não
vêm a conta e o caré , solta baforadas em sua direção, tirando
o gosto e o apetite. Teria sido um ato civilizado aguardar 2
minutos para faze-lo 1'ora do ambiente em que se ingerem alimen
tos. -

"As publicações de caráter pornoBráfico serão obrigato
, riamente acondicionadas com sobre capa opaca, com -;

inscrição indicativa do seu conteúdo, vedada a expo
sição pública ou de seus cartazes em bancas de jor 
nais e revistas e a venda a menores de idade".

Mas o maior mal é o das crianças e adolescentes que
são bombardeados diariamente com a idéia milionariamente divul
gada na TV de que a lIpreferência nacaonej," é pelo "saber- bem
Brasil", "leve e suave", num "estilo de vidall de lIquem sabe o
que quer" e chega "ao sucesso".

Todos sabemos, e está cientif'icamente provado. que a
verdade é exatamente o oposto de tudo isso, numa autentica in
versão de valores. Nos pedeee mais adiantados, a lei obriga a
impressão de uma caveira em cada maço de cigarros e os seus
anúncios são pro.1bidos até aItas horas na TV e também em ou-
1:1"08 meios de comunicação. {

Conhecendo-se os malef'1cios que o :fUmo tem causado à
pessoa humana e a ingestão permanente de f'wnaça pelas vias res
piratórias ao organismo quando em ambiente eeenecc é consider'i
do uma violência, ao bem e:star e á saúde daqueles que não têm
o vicio do fumo, causando-lhes danos por vezes irreparáveis ,
plenamente se justifica e., terminante proibição de se .rumez- em
ambientes fechados.

.~I•• lIIIIf~o.... do/l".~O ..'.do _,

EMENDA lP18810-5
I:J CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA
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EMENDA SUPRE55IVA

A supressão do Artigo Que trata de "Saúde Ocupacio
nal", vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro.
pois o ref'erido artigo viola a tradição nacional e unlver _
sal de que as relações e condições no trabalho são, e sempre
foram, pertinentes ao Ministério do Trabalha e não ao Minis
tério da Saúde. Tratar desse assunto na Carta Magna é lnte;
venclonallsmo indevido I tirânico e de índole cartarial. -

Saúde ocupacional é uma denominação eonrusa no Bra-

:~l~a: :~l~~~:~:si~:1:;:b:l~~,,~o1:ac~~~~~5e~U::~~:~:~h:sa~
que vão determinar se há. riscos ou não à integridade :r!sica
do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no Brasil sempre
foi o Ministério do Trabalho que. além de outras atribui 
ções, zela pela Segurança e demais direi tos do trabalhador.

Como pode a fiscalização Federal na área do traba 
lho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou pertencer ao
Ministério da Saú,de? 'E como ficariam as Negociações Coleti
vas na área de Segurança do Trabalhador?

O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou se
ja: pratica a medicina preventiva, mas nos J;'rocessos produt!
vos e no sistema de trabalho cabe ao Ministerio do Trabalho
a ação fiscalizadora e normatizadora, em todos os seglIlent~s:

Engenharie. de Segurança, Higiene. Medicina do Trabalho, f'e 
rias, salário, identificação e duração do tra~alho.

Se a fiscalização permanece no Ministerio do Traba 
lho. de onde devem emanar as Normas Reg1;}lamentadoras de pro
te<;ão e segu't"an"ga ao trabalhador, fica obVl~ a neces~idade

de manutenção desse serviços naquele Ministerio, e nao pas 
sá-lo para. o Ministério da Saúde, onde provocaria confli 
to de jurisdição, com reais prejuízos à integridade f'ísica
do trabalhador.

Essa é a tradição do direito do tra.balhador, conqui~

tada em 1944, com a criação da CIPA - comissão Interna ~e
Prevenção de Acidentes e está registrada noa anais da Histo
ria do trabalhador brasileiro. Portanto, o Artigo que se pr.!
tende suprimir é incoerente, não t!;m lógica, não atende ao
interesse nacional, nem se ajusta a atual política d: Segu 
rança do Trabalhador. As relações ~capital/trabalho sao uni 
veeeeaêenee pertinentes ao Ministerio do Trabalho.

É a Organização Internacional do Trabalho OIT b
Fórum dessa matéria e não a Organização Mundial de Saúde.

O sistema Única de Saúde é voltado à Saúde Pública
mas não deve intervir nos meios produtivos. pois aí o fator
é a causa dos riscos, ist.o é, a prevenção de acidentes" de
trabalho, que deve continuar sendo de responsabilidade unica
do K1nistério do Trabalho.

JUSTIFICATIVA

Exclua-se do número "1", da letra «eu, do Inciso IV
_ A Liberdade~ do artigo 12., do Projeto de Constituição
palavra II~".

EMENDA lP18808-3
(!l CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA
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EMENDA AD1TIVA

t de primordial importância garantir ao cidadão que
os processos andem rapidamente e garant.1r-lhc o acesso aos
despachos e 'informações de seu interesse, ccnrcrme os prin
cipios da Desburocratização.

EMENDA MODIFICATIVA

flltfO/~UIfI'lUCio, -----,

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se ao Art. 79 do PrOjeto de Constituição
o seguinte texto:

"O Governo assegurará o rápido andamento dos proces
80S nos órgãos públicos da administração ~d1retã
e indireta, dando ciência aos interessados dos

:t:c~~~e~ed::p;~~~i:a~::sc:;~~~g:~t::~u:r~::nt:-
para a dereea dos direitos do cidadão e esclareci
mento de assuntos adm.1nistrativos". -

EMENDA lPlâ815-G
(!J CONSTITUINTE FAUSTO RO~HÂ
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JUSTIFICATIVA

A presente Emenda é f'ei ta tendo em vista amparar com
justiça os militares que prestaram serviços em zona de guerra
definida e delimitada pelo decreto secreto n ll l 0 490/ A de 25/09/
42.

Acre.cetel'l-se ao Artigo 416. do Projeto de Constituição
o seguinte Inciso:

VI - Ficam restabelecidas aos mil1teres as promoções
previstas nas leis especiais de nee , 288/48 •
616/49, 1156/50, 2370/54, suspensas com a pro 
mulgação da Lei n1l4902/65 e mantida pela Lei.
6880/80.

EMENDA ADITIVA

EMENDA lPlâ811-3
f'J DEPUTADO FAUSTO ROCHA
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Acrescente-se ao Inciso VII do Artigo 347, do Projeto
de Constituição o seguinte texto:

tlNão será permitido fumar cigarro, charuto, ou cachi!!!.
bo em nenhum ambiente recbadc , nem em veículos de
transporte coletivo. Nos aviões será vedado fumar
em viagens iguais ou inferiores a duas horas de du
ração. Quando superiores a duas horas, o lado direi
to da aeronave será reservado a passageiros não 1'u=
mantes. Ainda, será obrigatória a inscrição "Preju
dicial à Saúde" nas embalagens de cigarros".

Os mecanismos de proteção da pessoa humana, sua 1'or
mação intelectual e moral deve ter a vigilância dos poderes
Consti tuidos, evitando abusos e agindo com rapidez nos exce~

eca, A supressão que se deseja permitirá instrumentalizar eo!
tes Poderes no interesse da coletividade.

EMENDA lP18809-1:
(!l CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA

, JUSTIFICATIVA

r.r TufONlllnnc,çio --,

rY~~'''~

(f?iõâJ?J

Diversas categorias profissionais já contam com o
beneficio da aposentadoria integral aos 25 anos de serviços
para as mulheres e de 30 anos para os homens, como por exe!!!.
plo os professores, os JIlagistrados, os policiais c:f.vis, mi
11tares e outros. Como a maioria das mulheres são, além de
trabalhadoras, donas de casa, isso se constitui em grande
desgaste para elas. Com relação à aposentadoria por idade
aos 55 (cinquenta e cinco) anos. nada mais justo. pelo fato
da. expeeeeta.ve de vida da· mulher bras.1leira g1rar em torno
dos sessenta e cinco anos.

lhar 35 ::t:;~so~:;n:. a:o::~~~:r~~d;e:~~~}i:~e\;-ab:~
aposente por idade aos 60 (sessenta) anos é mais do que ju.!
to, visto que, quem começa a trabalhar com 15 MOS, aos 60
JÁ teria· trabalhado 45.

Dê-se a seguinte redaçl:lo ao § 312 do Artigo 254 do ptoje...
to de Constitulçrlo:

., 3Q - Os llIunicfpios poderrlo crIar sêr~iços de preven_

çlo e co.bate a inctndJo e Guardas Munioipais, sob supervj~lIo e

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

Modif'.1que-se as Letras lia", "bit. e IId", do Artigo
356, para o seguinte:

lia) com trinta anos de trabalho, para o homem;

b) com vinte e cinco para a mulher;

d) por velhice aos sessenta anos de .1dade; 11

r.r----------flnof~u.nfrc,çio __,

EMENDA lP18816-4;
('J CONS~!;UINTE FAUSTO ROCHA

rr";;~~

ffiJ~:rFJ

EMENDA SUPRESSIVA / ADITIVA

:Exclua-se do Projeto Const.1tucional Inciso V do Pará 
11 do Artigo 335 e inclua-se o seguinte texto:

"Fioa vedada. em' todo o Território Nacional. a instala
ção de cassinos e outros jogos de azar, mantidos e
explorados pelo Governo ou Particulares.

As Loterias Federal, Esportiva e Loto fazem milhares e
milhares de perdedores a cada semana e o Governo vergonhosamen
te banca o jogo. "enxugando" o dinheiro em cirCUlação. dimi =
,nuindo as compras no comércio, reduzindo a produção na Indqs 
tria e consequentemente aumentando o desemprego.

Quando implantada. a Loteria :Esportiva ia "resolver os
problemas do eepcr-te", Até hoje, nenhum Clube ou atleta rece 
beu qualquer tipo de apoio. Mas a uene-de-case da classe média
cu da. perif'eria. sabe quanto pão e lei1:e "tem 1'aJ."tado em casa
por causa do jogo. e lembrar que cr.1anças morrem de 1'ome no
Nordeste é na per.11'eria das grandes cidades e o Jockey Clube
SP continua alimentando ceveace com le_1te em pó. _

O jogo só é bom para quem o banca - no caso. para o do
no do cassino, que: sempre ganha. Uma vez aberto, imperariam -;
ao lado do jogo, a prost!tulr;ão e o tráflco de entorpecentes •
O J"go é apenas

r
o 71 item na ordem e interesse e atração de

tur1stas segundo a Organ.1zaçõa Mund.1al de Tur.1smo.
No passado, o Governo Federal abr1u mão dos impostos

advindol'J dos cassinos pois sabia. que o custo soci(l1 era muito
maior do que os impoptoS hauridos pois o vício do jogo aoaba
com o orçamento doméstico. de.aagrega t'ami11as e, como reflexo,

EMENDA lP18812-1
I:J CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA

o direito à saúde signif'ica a garantia. pelo :Estado ,
de condições dignas de vida (a& conferência Nacional de Saúde
Brasil1a, 17-21/03/86). O pleno exer-cfcãc do direi to à saúde
implica em garantir, entre outros, a tlqualidade adequada do
meio ambiente".

O fumo é uma das principais causas do câncer, bronqui
te, efizemas, enfarte do coração e outras doenças vasculares
como a trombose, derrame, tromboangite e também do encurtame!!.
to da vida e énvelhec1mento precose.

Nos fetos das gestantes que fumam durante a gravidez,
produz igualmente efeitos maléficos, reduzindo o peso dessas
crianças e comprometendo eeu desenvolvimento.

O fumante tem maior ·probalidade de ficar doente e, no
caso de necessitar de cirurgias, é presa das doenças pulmona
res.

O rumo é a causa de 30% dos incêndios.
Pouco ou nada se tem feito em defesa dos nãO-fumantes,

meemc estando comprovado que, em ambiente recneec , os nâo-f'u-

JUSTIFICATIVA

mantes passam a runer-, indiretamente, na proporção de um terço
do tabaco expelido no local. ccnrcrme pesquisas criteriosas •
as crianças que passeiam de automóvel com pais tabagistas, as
piram tanta fumaça que passam a apresentar sintomas de intoxi
cação nos dias seguintes. Com relação à chamada "Morte do 50 _
no" quando, sem causa aparente, a mãe que deixou o r-ecém-nascã
do dormindo, o encontra morto, há fortes indícios de que a cau
sa é o fumo. pois sempre é constatado que 05 pais são tabagis=
tas.

f muito desagradável e até irritante participar de \JlII
grupo de trabalho, ou mesmo de uma reunião social com fumantes
que sub ....ertem as f'unções do aparelho respiratório transforman
do-o em chaminé.

Sem dúvida. o bem-estar e a saúde dos não-rumantes es-
tão em jogo quando estes se tornam. sem querer, em "fumantes
peeetvcs»,

Fel1pe Gonzáles, o grande estadista e primeiro-minis _
tro espanhol, declarou textualmente: "Como polit1co, tenho que
prestar muita atenção para não 1ncomodar os outros; Pergunto
oempre se as pessoas se incomodam com o meu cnaruto. Acho que
os !'umantes é que devem respe.1tar os que não f'umam e não o
contrário ll •

Diz o Dr. Mirra (do Hospital do Câncer) que 30% do~ ma
letíc.1os do fumo são absorvidos pelo não-fumante. em presen =
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EMENDA ADITIVA
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JUSTIFICATIVA

comunidade em que atuam. A experiéncia das Varas Distritais nos
Grandes Centros Urbanos propiciou à pot!ulaçpa 1'acilidades na
obtenção j,1j)(t~stiça e o sentimento de que a sua presença se
1'ez mais:~'"":'" Com maior razãoJas Juntas de Conc!liação e.JI
JUlgamento permit.1rão que se regionalize os problemas passaru(o
a ser conhecido pelo julgador os casos mais frequentes dos que
se valem da Jl.\stiça para obtenção de 1'ins escusos.

o fato de iniciar a Reforma Agrária pelas terras per -
tencentes ao Governo evita. inicialmente, que o Governo. que
não tem conseguido pagar nem os juros das dividas externa e

;:~::~~c~:::on::t:r~~~;~~: ~~:r:~~:rP:: ~s:::e::::::~: pr~
porcionará um minimo de produtividade que ljarantirá o eretavc
desenvolvimento do Programa de Reforma Agraria, sem desestimu
lar aqueles que, por sua conta e risco. têm plantado, colhido
e alimentado esta Nação durante séculos. recebendo do Governo
tão pouco ou mesmo nada.

Acrescente-se ao ARtigo 363 do Projeto de Const.1tuição
o seguinte texto:

Acrescente-se ao Artigo 318, Parágrafo 3. do Projeto
da Constituição. o seguinte texto.

"A Reforma Agrária será ereeueee prioritariamente nas
terras não produtivas e não utilizadas. pertencentes
ao Governo, nos níveis Federal. Estadual e Munici 
pel. dentro dos critérios de equddade , com o local e
prazo de inscrição amplamente divulgados a toda pop.!!
~ação, com d.1re1to de uso da terra pelo prazo de 03
(tres) anos, renovável após avaliação com exigência
de produtividade.

EMENDA ADITfvA

EMENDA lPl8826·1
I!J CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA

I!J 'i'kNA"v<!J

iEMENDA lP18825-3 ....., --,
tJ CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA
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o estabelecimento do limite de idade, tanto para admis
são no serviço público come na empresa privada, tem provocado
grandes prejuízos à N~o e principalmente ao cidadão na pleni
tude de seu desempenha" pro1'issional. Em muitos casos. trabalh.!.
dores com mais de 35 anos n~o conseguem emprego" d:vido ao lim!
te de idade. Na realidade sao trabalhadot'es que tem Dluito a
dar à Nação, além de ter a responsabilidade de dar sustento à
sua fam!lia.

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

Art. - vedada a fixação de limite de idade".

Governo po~erá perceber rendimen~os totais ,
do Poder Publico. em nenhuma hipotese maior
do que:

I _ Presidente da República. no âmbito da área
FoderaJ.,

II _ Governador de Estado. no âmbito do Estado;

lU _ Pre1'ito Municipal, no âmbito do Município.

Acrescente-se ao Inciso II do Artigo 265 o seguinte pa
rágra1'o: -

Acrescente-se à primeira parte. do Inciso II d.o Artigo
86 do Projeto de Constituição o seguinte:

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

Exiatem a~ualmente servidores (conhecidos como 'tMaIla_
jás") nos três niveis de Governo que percebem muito mais que
a autoridade máxima.

Visando à moralização e à melhor distribuição de ren
da. impõe~-se que esta medida seja adotada.

=- 'tInO/~nT"'lC.&Çb __,

r.r T..,."/JoItnnc:AÇb------------,

'EMENDA lP18821·1
f:l CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA
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JUSTIFICATIVA

XI - O tempo de serviço público. exclusivamente pres
tado à União, Estados, Munic:!pios e Autarquias
em geral. será contato singelamente para todos
os flns.

Atualmente a Constitui~ão Federal vigente estabelece.
no Artigo 102, que o lltempo de serviço público federal. esta
dual ou munic.!pal será computado integralmente para os e1'ei _
tos de aposentadoria e disponibilidade, na forma da le1't. Es
ta proposta procura minimizar a. injustiça que atinge o servi
dor público, e não poder contar as vantagens do adicional
(quinquênio), sexta parte e licença-prêmio.

Acrescente-se ao Artigo 86 QO Projeto de Constituição
o seguinte Inciso: ~

EMENDA ADITIVA

organização dos Corpos de Bombeiros e Policias Militares, respec
tlvamente, na forma que a Lei esbabefecer ,"

JUSTIFICATIVA

Os munic!pos têm o direito de criar serviços de combate
a incêndio e uma guarda dos próprios municipais. Porém é preciso
que haja limites, caso contrário as guardas se transformariam em
"poHcies municipais", sob o comando do Prefeito, quebrando o prin
c!pl0 de que a segurança pública é competência dos Estados membro;
da União.

A supervisão e organização das guardas evidentemente deve
caber às Polícias Militares, uma vez que os serviços daquelas têm
afinidade com os dectas, devido aos uniformes e às atitudes osten
sivas de vigilância.

Acrescente-se também que o nQ V do Art. 252 previu a exis
tência das Guardas ,",unicipais, eas não há q.,Uflquer dispositivo de

que dê um mínilllo de regulamentação, como ocorre aos demais números.

A proposta acima dá-lhe parâmetros importantes sem aumen
tar a Quantidade de artigos da nossa Já extensa Constituição.

r.r----------'lllTO/~uln'ICAÇi. __,

EMENDA lP18818!1
f'I CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA
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JUSTIFICATIVA

§ 3. - O disposto na a11noa "d" do i tem 11 deste art!
gc·não compreende edições de livros, jornais e
periódicos considerados pornográf'icos.

1
EMENDA ADITIVA

JUSTIFICATIVA

As famílias carentes) com crianças ~Ultos com p..!!:
ralisia cerebral estão passando grandes necessidades. sem per,!!,
pectiva de SOlução para o problema de 1'alta de recursos para
a subsistência.

liAs crianças e adultos com pax-alisia cerebral cuja re,!!.
da familiar não atinja 3 (três) salários min;mos, t!
rão direito a auxilio de no mínimo meio salario mí
nimo por pessoa".

I r;~'~"~
L.---"""==~=-"=~ --J

.~....OIIl/~~M',.llI/.....o:I"'ltlll __, ror-ut...----,
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IEMENDA lPl8827·0
I!J CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA
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A lei póderá explic1tal' melhor eseee incentivo. com a
necessária cautelà para que a Nação não abra mão de impostos
sobre a publicação de 1'rivolidades e também de pornograf'ia. e.!!,
tabelecendo parâmetros para distinguir claramente os órgãos in
formativos e culturais como bene1'iciários. -

EMENDA ADITIVA

=- Tllfl/l<l.n...açlo

!EMENDA lP18823-7
J!'I CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA

Acrescente-se no Artigo 64 do projeto de Constituição o

seguinte texto:
"O Prefeito e seu Vice. tomarllo posse de seus mandatos

no dia lU de Janeiro seguinte la eleiçfto."

o prazo de 1S de novembro (quando se dão as eleições)

até 1U de Janeiro do ano seguinte é suficiente para os eleitos B

cargos majoritários decidirem sobre seu Secretariado.
Assim, iniciando-se UQl novo exérc!Cio a 1'1 de janeiro,

nenbuaa despesa poderá ter sido autorizada pelo lIandàtário que

deixa o Governo• .1nterrompendo-se a prática condenável do gover

nante que sai exaurir exttQiá:r recursos que faltarão ao governante

que chega, com 3/4 do ano ainda pela frente.

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

EMENDA ADITIVA

rr="p;":=-J
12V;:;;J
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EMENDA ADITIVA

Acre.scente-se ao Art. 371 do Projeto de Constituição o
seguinte texto:

"Não será permit1da, nos estabelecimentos de ensino. a
recepção a novos alunos mediante atos vr.eaeeecs ou
que os exponha a vexame público pelos alunos antigos.

JUSTIFICATIVA

A prática do "trote" nas Universidades em gera~
zido dissabores à família brasileira com eecrreecãmenece que
chegam 'a morte.

O dispositivo indicado pretente impedir a ocorrência
de :ratos dessa natureza que, ao contrário de propiciar alegria
aos universitários. traz ao calouro e 1'amiliares percalços sero
conta.

EMENDA lP18828-8
l: CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA
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EMENDA ADITIVA

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se ao Inciso IX do Art. 17. do Projeto de
Constituição, a seguinte dil!lposição:

Atualmente os reponsáveis pelos crimes praticados co!!
tra. a economia popular e o 1'isco não são punidos ~. quando sec ,
no caso de liqUidação extra judicial de instituiçoes 1'inancei:
eea, mais tarde chegam ao cÚInulP de serem credores do Poder !:!!
bUco. No caso de sonegadores do fisco. estes muitas vezes sao
anistiados, o que provoca urna injustiça aos que pagam correta
mente seus impostos.

Letra "e'' _ Os crimes praticados contra a economia po
pular e o 1'i8co são considerados inafian
çáveis.

,EMENDA lP18824·5
t: CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA
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JUSTIFICATIVA

I - Garantir a independência nacional pela .preservação de cc-idf

ç/:ies políticas.~. eccnearcas , cientificas. tecnológi
cas e bélicas qae lhe permitam rejeitar toda tentativa de in

terferência estrangeira na determinação e execução de seus 
objetivos internos.

As condições sociais são fundamentais para a garentia
da independência diante da interferência est.enqej.ea , impondo-se
sua inclusão na redação.

EMENDA lP18819-9
l:J CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA

Dê-se ao Inciso I do Art. 6" a seguinte redação:

EMENDA lP1882Q·2
I" . CONSTITlJINTE FAUSTO ROCHA
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:EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao Art. 213 do Projeto de Constituição o
seguinte:

§ 3'. - Nas capitais dos Estados e do D.1str.1to Federal
serão criados foruns Distritais Trabalh.1stas..

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se ao § 22 do Art. 81 do Projeto de Consti
tuição o seguinte:

"Todo cidadão poderá pedir através de Ação Popular a
anUlação de atos lesivos ao patrimônio público. bem
COmo de privilégios indevidos a pessoaa fisícas e
jurid!cas".

Acrecente-se ao ARt. 87 do projeto de Constituição o
seguinte:

§ 3. - Nenhum servidor da Addministração públ1ca. Di
reta e Indireta e Fundações instituidas pelo

A Justiça Trabalhista mereceu recentemente as melhores
considerações do povo brasileiro pale rapidez com que atende
suas petições em manit'estação a pesquisa elaborada pelo Jornal
tlFolha de são Paulo tl • O que se reclama quanto à democratização
da justiça é SUa aproximação ao povo de tal forma que os Jui 
zos conheçam mas de perto as cara!?teri$ticas e os problemas da

JUSTIFICATIVA

A corrupção e a má aplicação do dinheiro público deve
ser Combatido com todo o rigor por toda a sociedade.
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EMENDA lPllÍ829·6
tJ CONSTITUINTE FAUSTO RaCHA
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"Os Poderes Públicos elaborarão. no prazo de 180 dias da
promulgação desta Con5tituição sob pena de crime de responsabi
lidade, programa habitacional que compreenda a regularização
t'undiária. aproveitamento de áreas urbanas ociosas, urbanização
de áreas ocupadas por população de baixa renda, a autoconstru 
ção, as cooperatlvas habitacionais, a aquisição dos imóveis lo
cados pelos atuais locatários, provimento de recursos, forma de
participação das comunidades locais e iniciativa privada rt •

Só o banimento dos traficantes poderá significar ef'eti
vo combate à expansão do tóxico entre nós, que já. atingiu 1ndI
ces alarmantes de degeneração humana, da fam1lia e da socieda:'
de •

Locupletar-se, inoculando o V1cio nos jovens e crian -
9a5, é agir contra todas as leis naturais, morais, éticas e
jurídicas.

EMENDA SUPRESSIVA E SUBSTITUTIVA
JUSTIFICATIVA

Dispositivos Emendados: Artigos 212, 214, 215 e 216

~ do texto do Projeto Constitucional o seguinte:

Artigo 212 - a letra "b" do §lg
a letra "o" do §2 1

Artigo 214 - as expressões 11••• , sendo dois terços de ju.!.
eee» e. " ••• e um terço de juizes classis
tas temporários. Dentre os juizes toga
dos ••• "

Artigo 214 - a letra "d" do seu Parágrat'o Único

Artigo 216 - as expressões: "e aposentadoria regulada
1el 11

Substitua-se nos Artigos 215, Parágraf'o Único do Art. 215
e Art. 216 a palavra IlJuizes" por "Conselhe
roa",

JUSTIFICATIVA

IISem independência e imparcialidade jamais se poderá dar
a cada um O que é seu". objetivo último do direito e da justiça.

A Justiça do Trabalho desde sua criação e incorporação
ao Poder Judiciário tem prestado rele....antes servrcoe à nação. t
notório sua celeridade, presteza. gratuidade, eficiência judican
te e a i!rmeza moràl e intelectual de seus magistrados togados.-

$: inconcebível no entanto. que no atual estágio social ,
uma justiça voltada exclusivamente para um segmento da sociedade
e ainda com a perticipação de membros leigos com poder decisório
sem qualquer burilamento teórico - abstra;o e, o que é neraeec :
com interesse mediato e imedia;o na ecãuçéc dos lit1gios, os
quais buscam a p~sta do judiciario para a obtenção de vantagens
pessoais, promoçao e prestigiamento perante os Sindicatos de Ori
gem.

Estas_considerações que r'eaem parte da proposta formulada
pela Aeeccreçec Nacional dos Magistrados do Trabalho e que tenho
a honra de endossar re1'letem com bastante 1'elicidade a di1'fcil
convivênCia_entre juizes togados e de leigos, jedunee em direito.
na composiçao do Tribunais Trabalhistas.

A po~tuleção é <mtiga e segue os exemplos de países como:
Argentina, Belgica. Bo11via, Chile, Colômbia. Costa Rica, Dinamar

~~: :~~~==:: ;:~:~~'p:~::~:~~a~e~:~~~~~u:~~~u~~s;ai::~~~:~~~i=
caa, SUiça, Uruguai, Venezuela e outros.

A eliminação dos Juizes Classistas dos Tribunais Superior
e Regionais do Trabalho representará economia de bilhões de cruza
dos, sem gerar desemprego, pois exercem dupla atiVidade, que pode
riam ser aproveitados na triplicação de Órgão de 11. Instância :
sem se 1'alar no absurdo das aposentadorias que recebem ao comple
tarem cinco anos de serviços. permitida a contagem de tempo de
serviço na atividade privada (Lei 6903. de 30/04/81) com integral
remuneração da função. e out:os benefíCiOS. Simultâneos, dos di _
rei tos previstos na Legislaçao Trabalhista e nos Estatutos dos
Funcionários PÚblicos da união (Lei 1711/52) e na Lei Orgânica da
~agistratura, ao passo que ao Juis togado se aplica somente esta
Ultima, e o pior sem qualquer avaliação da capacitação mínima pa
ra o desempenho de tão nobre mister.

A questão da moradia está se tornando insustentável com
as constantes noticias de invasão de casas recém-contruidas ou
de áreas ociosas no perímetro urbano ou rural. e o custo da lo
cação residencial tem onerado consideravelmente o orçamento do,
trabalhador. Esta realidades Nacional exige a adoção de medidas
objetivas e eficazes sem desvios. propiciando o acesso a uma mo
radia digna pela população de baixa renda. Servirá de 1!ção ã
triste memória legada pelo BNH eliminando-se, a âuxuos.ídece e -a ,
destinação de recursos para imóveis que não resolvem o problema
social reinante. O dispositivo indicado permitirá o aproveita 
mente dos recursos disponíveis e contará com o interesse do cL
dedão edificar sua casa, quer através de mutirão, cooperativas
ou aquisição do proprietário de imóvel locado. podendo-se permi
til' a alienação para o caso da aquisição de outro imóvel resi 
dencial.

CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA

TPTC/~u''''IC",iC ----,

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao Artigo 303 do Projeto de constituição
o seguinte texto:

"t vedado ao Estado desenvolver qualquer atividade que
possa ser exercida pela iniciativa particular. salvo
as consideradas de segurança nacional".

JUSTIF:IeATIVA

Esse preceito permitirá a correção da atual distorção
de termos 70% de nossa economia estatizada.

A administração pública é cara, lenta, e o serviço que
presta costuma ser insatisfatório.

A idéia de que 110 patrão não está". e tudo poderá ser
1'eito ao bel prazer. é incorreta pois o IIpatrão ll está ali, do
outro lado do balcão: é o Contd.buinte. ---

Somente os 30% da economia privatizada é que geram os
impostos para manter a exceesave carga dos 70% da economia ee
tatizada. _ 

Somente as empresas particulares (micro, pequenas, mé-
dias e grandes empresas) oferecem empregos que nij,o_pesam no
bolso do contribuinte.

Desestatizar a economia será agiliza-la, torna-la mais
eficiente, transferindo o risco para a iniciativa privada. A
concorrência aprovará a qualidade" dos serviços prestados e
dos produtos, baixando sS- orpreç~

Só os e1'icientes permanecerão. em benefício do consumi
dor e do contribuinte.

EMENDA lP18834·2
tJ CONSTnUIN.. FAUSTO ROCHA

f'l PL""N4e In
tUTaOUITlfo:~io --,

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao Artigo 411 do Projeto de Constituição
o seguí.nte texto:

" - Só poderá cortar uma árvore aquele que tiver plan
tado três outras;

- N~~{t~~:S~d~~c~~~:t;~~e/~~~~:zs~~a~:~~~~, às águas

- Nenhuma descarga, resultante cJAL.processo industrial
ou "n~o. poderá ser lançada à atmos1'era sem o ne 
ce.ssario e eficaz tratamento."

JUSTIFICATIVA

A poluiÇão dos rios, as toneladas de material particu
lado em suspensão na atmos1'era das cidades. a deterioração do
meio ambiente, o desmatamento e a criminosa redução das f'lore,!
tas, estão levando o Pa1.s à calamidade quanto ao desequUibrio
ecológico.

A lei complemantar de1'inirá as penas severas que serão
impostas aos infratores.

Genesis 1:1 - 'INo principio criou Deus os céus e a te.!:,
re",

Genesis 2:15- "Tomou, pois. o Sonhor Deus ao homem e o
colocou no Jardim para cultivar e
guardar".

"' TU'o/~UITI'ICAÇiO_....,..--------_,

EMENDA ~SUPRESIVA

DISPOSITIVO A SER EMENDADO: ART. 162

Suprima-se o inciso IV do art. 162

o termo ••Primeiro mnistro •••

. /
Adite-se ao Art. 403 o parágrafo único' com

seguinte redação.

EMENDA ADITIVA

DISPQSITOVO EMENDADO. ART. 403

JUSTIFICATIVA

Supr.:unam-se do . _proJeto:
a) Art.. 236 e seus parágrafos:

JUSTIFICATIVA - neeneeesséeaa a implantação do
estado de defesa no texto ccnseaeucacneã , uma vez que o estado de

8Ít10 e dema18 J.nstrumentos Jurídicos de proteção do Estado atendem

As neceseadeces , cobr1ndo o espectro de. garant1as ao funcionamento

do poder públ1CO. No eeeencaeâ , a verdaôeaxa proteção do Estado

consj.ste na consolJ.dação do processo eemceréeacc , sendo todos esses

mecena.emca acessórios e circuostanciaJ.s.

Mão se pl'oponda ao existência do

Primeiro Ministro terna-se necessário suprir
sua presença no Conselho da Rep~bl!ca,

FMENoA SUPRESsIVA

D:ISpoSl'I'IVOS EMENDADos ARTS a 236 E SEUS PAAAGRAFOS

ÉMENDA lP18837-7
f'l CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAÓ

fi CQ"'"~B eE 5'5'E;;;~;";~;""EL~ie.'O

"' 'UreIIUIT"o:~iO __,

r;r------ tllTC/lOlt'"'CA;l:g__- --,

p:r:;;~"~

fSj';,fl;l

~.;;~.~

t?&7~m+1

Acrescente-se-ã seção.! - Da Saúde. do Capitulo 11. do
Titulo IX - Da Ordem Soc1,:1, o seguinte Artigo:

JUSTIFICATIVA

As entida.des de assistência social prestam serviços
à sociedade .geralmente lutando com dificuldades desde sua
instalação, arcando com o peso das imposições que lhes são
reitas de toda carga tributária. até que sejam reconhecidas
de utilidade pública. O auxilio que presta ao povo deve ser
reconhecido de t'orma objetiva pelo Governo. liberando-a de.:!
de o in1cio (sua rase mais dit'!cil) do pagamento de taxas
de serviços: água, .luz; gaz; telefonei contribuições para
o INPS quando 1'or empregadora, FGTS só quando da recisão do
contrato direto J~ empregado, ISS; ICM, e IPI (há entidades
que produzem artigos para vender) e Imposto de Renda.

Ao Artigo 265. adicione-se o seguinte Inciso 111:

IIIII _ Instituir contribuições e taxas de serviços
sobre entidades de assistência social eem
1'1ns lucrativos, obseryados os requisitos
da lei. 1I

Art a - An~~i:~~s:8c~~;:=::~o: ~~:;:i:~, F:::~~e;;~S M~
comércio de drogas em todas as suas espécies •
envolvendo a precaução. trá.f'ico, recupera.ção e
controle.

§ floico - O tra1'icante de drogas será punido com a pe
na mínima de banimento do Pa1.s.

EMENDA ADITIVA

EMENDA lP18832:6;
tJ CONSTnUINTE FAUSTO ROCHA

..".- T..To/.OITl"....;ltJ

EMENDA ADITIVA

EMENDA lP18833-4
tJ CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA

21 Instância - TRT

Vencimentos Mensais dos Classistas; Cz$167.904.00
Total de TRTs, 15
Total de Juízes Classistas de TRT' B8
Total de Suplentes: S8
(S8 x 14 meses, pois dois meses são das férias dos Juiz Classis

ta, em que funcionam e ganham 05 suplentes)
Despesa Mensal com Classistas' Cz$14. 775 .552 ,00
Despesa Anual com Classistas: Cz$206.B57. 728 .00

Impõe-se que a. Nova Constituição elimine este quisto
mantendo-se a representação classista tão somente nas Juntas de
Conciliação e Julgamento na qualidade de Conselheiros, onde a
presença e o trabalho de cada um contribuirão para melhor minis 
trar a justiça.

Instância Máxima - TST

Vencimentos Mensais dos Classistas: Cz$178.84B,OO
Total de Ministros Classistas 06
Despesas Mensal: 06 x CzS178.848,00 :: Oz$1.073.0S8.00 (pois não

há suplentes)
Despesa Anual: Cz$12.S77.056.00

Despesa Mensal: Cz$60.856.S00.00
Despesa Anual: Cz$849.S49 .024,00

- Isso, a1'ora a aposentadoria - a amis vantajosa do sistema
administrativo brasileiro - que e integral e compulsória aos 70
anos e voluntária após 30 anos de serviço. Somados os pee-Ieeee da
Previdência Social e da Justiça do Trabalho. bastando 5 anos, con
tínuos ou não. de e1'etivo exerc1cio no cargo da Justiça, ou, nãõ
eeeendo , mais de 10 anos ccntdnuee , para conquistar tal direito
(Lei nI6.903, de 30/04/81. artigos 211, 31 e 411).

DESPESAS MENSAL E ANUAL COM OS CLASSITAS

11 Instância - JCJ

Vencimentos Mensais dos Vogais (Máximo de 20 Sessões)
Cz$45.740,OO
Total de Juntas: 492
Total de Vogais: 984
'lotaI de Suplentes: 984
(984 x 14 meses - pois dois meses são das 1'ériaS dos vogais,

que runcacnem e ganham os suplentes)
Despesa Mensal com Vogais: Cz$45.00S.160,OO
Despesa Anual com Vogais: Cz$630.114.240,OO

TOTAL GERAL DAS DESEPESAS COM CLASSISTAS

EMENDA lP18830·0
t: CONSTITUINTE FAUSTO RO~AA

'Lld.'C/CCNlSlltI/.""cO.'II1tJ

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ec Artigo 493 das Disposições Transitórias
do Projeto de Constituição o seguinU texto: _

JUS'l':IFICA'l'IVA

tipos .:d:a~~~~;~~:e~~~d~~~~~~o:e~a:~~~o::ae:o~~i~l::ri::~:
envolver os diversos niveis do Governo que. no interesse da
eeereeeee , devem entre si conjugar esforços de 1'orma racional
e com aproveitamento de recursos e in1'ormaçõesa O envolvimento
pretendido atribuirá., no programa a ser elaborado. a contribul,
ção que cada nivel de Governo dará no combate ao tráfico, na
prevenção. na recuperação do alcançado pelas drogas e no -ccn -
trole. •

Art. 403 parágrafo único.
Os concessionários que acumularem mais de uma

autorização ou concessão pare. execução de serviços de radiodifusão

deverão optar pela execução de um dos serviços objeto de autoriza

ção ou concessão, devendo os demais fica·rern disponIveis para redis
tribuição através de licitaç"ão de pública.

JUSTIFICAT!VA

A emenda proposta visa democratizar a radiodifu
são no Brasil na medida que desccncent.ra autoí'1zoçil:o ou ccncessêc
atualmente acumuladas em mesmas empresas de comunicação.
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EfotENDA ATITIVA/rol.ODIFICATIVA

r.r .nn/.~srl."'.;.O _,

J&-;;"~~

I [Çi';.;z;;J
r.r TU'~,.UlTlf~l:O

EMENDA SUPRESSIVA
OISPOSITIVO EMENDADO

Suprima-se no Projeto no Art. L07
a) SuprJma-se o inciso I do Art. 107

o termo •••••••••••••••••• Primeiro Ministro •••••••••••••••••••••

(,cJ.," , B) Suprima-se as letras "a" "b" "c''
~, d? inciso UI do Art. 107.

JUSTlF'ICATIVA
Tendo sido proposto a supressão do

Conselho de HlnlstrClS e do Prlmelro J.linlslro do Projeto de Constl

tuição não se justifica as atribuições contidas na seção lU do
Capítulo I do Título r que regula atribaições da Câmara Federal.

y

EMENDA lP188474
f!l CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAÕ

f!l "O'''SOM O' mm;~';;';;ç~~"'~;Nt1J210

f?Y"'~";:J

tçj~~""ÇJ

intervalo para repouso e alimentação, sendo integralmente computado

todo o tempo a qualquer título à disposição do empregador"
JUSTIFICATIVA
Em determidas atividades, é comum observar-se nas

escalas de serviços a figura do «sobreavfsc" - per-Jccc de tempo o

qual o empregado fica efetivamente à disposição do empregador para,

a Qualquer momento,prestar serviços, mas que nem sempre é contabll,!I
zado na determinação da jornada de trabalho, advindo, então, grave

prejuízo para o trabalhador nessas condições.

EMENDA lP18843·1
(!J CONSTITUINTE CARLOS A~~~~TO CAÓ

Adite-se ao Art. 405 um parágra fo único
seguinte redação:

EMENDA ADITIVA

OISPOSITO EMENDADO 'ART ~05

Parágra fo único' - Os meios de comunicação co
mungam com o Estado o dever de prestar e socializar a informação,
sob pena de responsabilidade Civil, penal e adminIstrativa";

JUSTIFICATIVA

Deve-se dar plena eficácia ao dever 'jurídIco
de, os meios de comunicação I auxiliarem o Estado I"Ia socialização da
informação, introduzindo a sanção em caso de recusa à propalaçào d::s

tes desígnios.

EMENDA lP18838·5
fJ CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAÕ

,."--- 1IUOJ.u
ST,,,c"'iio

---,

•

r;'~'.;=:J

f::ç7~ãLã7l

JUSTIFICATIVA

A supressão do preeentg está em consonância
com a emenda supreas tva de inexistência do Parlame!!,
tarismo.

Suprima-se o art. 165 do projeto

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO· ART. 165

EMENDA ADITIVA/MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENOADO ART 27

r.r 'txrtl/ltllTlfll:&4;l~

"são priva1l.ivas de brasileiros natos as cand!
daturas para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da Repúbli

ca, de Governador e VIce-Governador de Estado, de Senador, de Oep.!:!.
tado Federal e de Governador e v.íce-üovepnaccr do Distrito FedeJ:alj"

r,r----------T•• 1'Il/.uStlflC&ÇlQ' _,

Substituam-se no projeto~

Adite-se e modi fique-se no projeto a letra "a rl

do inciso lU do Art. 27 passa a ter seguinte

redação:

aJ parágrafo 12 passe a ter a seguinte reda-

ção:

JUSTIFICATIVA
Deve-se emprestar maior amplitude à regra de

elegibilidade privativa de brasileiros natos, por imperativo de se

gurança do Estado e da vida polItica naclonal.

EMENDA SUBSTITUTIVA

D)SPOSITIVD EMENDADO ART. 29

EMENDA lP18848·2
fi CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAÓ

EMENDA lP18850·4
f'J Cm'STITUINTE CARLOS ALBERTO CAÓ

l:J ~o DE SrSrg;;:~;~~~m;~!'_·'..iMW!JIfUl!J

,.,,- T.nOJ....."c~.~ _,

EMENDA lP18849-1
(J CONSTITUINTE CARLOS ALBE~;~" CAO

tJ CQMIssno m; SISTR,,·;~·;";~cãO·ali-7~tJA'0t 'O

pry';;"T~

rw~~7;J

EHENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o § 32 do artigo 303

lia lei punirá corno crime inafiançável qualquer

discriminação atentatória aos -direi tas e liberdades fundamen

tais •••••••••••••••••••••••••• por palavras, imagens, repre

sentações, com atos individuais ou em qualquer meio de comun!.

cecâc'",

A redação do projeto yancuí,e li. ocorrência da __

discriminação racial à divulgação por qualquer meio de comuni

cação - quando, de modo eretavo, ela se realiza através de atos

individuais, em grande escala.

EMENDA ADITIVA <>j~

DISPOSITIVO EMENDADO ART. -see-

Adite-se ao projeto:
a) Art. 318 compete a União e aos E~ prE!

mover a reforma agrária •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JUSTIFICATIVA

A competência de promover a reforma agrána
deve ser descentralizada para os Estados sem prejuizo da compe-

tência da União esta a ser definida por lei complementar. Assim
teríamos reforma agrária mais próxima da realidade social,
pois os Estados Que compõem I) sistema federativo dispõe de con

dições de planejamento, gerenciamento e execução de projetos maa s
adequados que a União.

JUSTIFICATIVA

Adite-se e lDodifique-se o projeto:

a) Item do inciso III letra d

DISPOSI'rIVO EHENDADO: ART. 12

EMENDA lP18ll45·8
l: CONSTITUINTE CARLOS A~~;TO caô

5"~;'=:J

fW"~;;J

EMENDA ADITIVA /MDlflCATlVA

DISPOSITlVO EMENDADO ART. 13

Adite-se ao Art. 7g

• ~<f'IotO

Parágrafo.ir' _ O Brasil não manterá

relações diplomáticas e comerciais com países Que adotem políticas
de segregação racial nem admitirá Que operem em território naci,!!.
nal empresas e lnstltuiç'ões orlundas desses países.

JUSTIFlCATIVA

As relações di'plomáticas e comer-
ciais do 8rasll com países amigos devem estar vinculados direta
mente à questão maior que representa o direito e o respeito ao

ser humano. A prática de segregação racial denigre o homem avilta

os seus valores morais e sociais, provocando desagregação entre
as neçõee ,

EMENDA ADITIVA AO ART. 72

Torna-se poIs, imperiosa, que de

forma permanente conste do texto constitucIonal princípios maIores

que torne obrigatório ao Estado braslleiro não manter relações com

países qu.e pratique este crime contra a humanidade.

Adite-se e ncdí raque-ee no Art. 13 o inciso

XXIV.
"Reconheeimento das concenções coletivas

contratos de ~rabalho, obrigatoriedade da negociação co.tet rve e ~
adoção de uma mesma data-base para os trabalhadores de um mesmo ra

1lI0 de produção".

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO ART. 401

JUSTIF'lCATIVA

A obrigatoriedade da negociação coletiva deve

implicar naturalmente, como seu desdobramento lõgico, a unificação

das datas-bases que envolvem os t.rabatteccres de um mesmo ramo de

produção.

r.r TlIT.,~USTI'lC'.I;iO

,.,,- rUrttJ"I,.'''':~111----------_,

r.r '.n~J'un'...~.~

EMENDA lP18840·7
!!OI CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAÓ

ltOJo/.unlflu;lo- -,

Adite-se ao Art. 401 o parágrafo 312 com a se

guinte redação

Parágrafo XV do Art .. 13 passa à .segulnte rece-,
ção: ' n~"'·"'·"'·-1EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ART. 479

Art••79

JUSTIl='iCATlVA

É indispensável à construção do Estado Democrá

tico a formação de um amplo leque partidário, suscetível de exprea

sar os interesses e aspirações de diferentes correntes de opini
ão Exatamente, por isso, não se justifica que organIzações parti
dátias •- eventualmente de pequeno porte-sofram restrlçõ'es se se:

jen, assim, impedidas de ampliar o espectro de atuação, através da

disputa eleitoral em todos os planos.

"Somente ",üder!l:o concorrer às eleições nacãc.,

nais, estaduais e municipais os partidos políticos que contarem,

respectivamente, com representação na Câmara Federal, nas Assem-
bãéras Legislativas e na Câmara Municipal".

b) parágrafo 2g passa a ter a seguinte reda-
ção:

"São considerados partidos de âmbito nacional,
e como tal gozando do privllégio de acesso à propaganda eleitoral
gratuita e aos recursos do fundo partidário os que tiverem, nas úl
timas eleições legislativas, obtido representação na Câmara Fede
ral".

EMENDA lP188SI:'2
tJ CONSTITUINTE CAR.LOS ALBER'';;;' CA6

fl CO"'" cE 5!3if,,;';·,';';;·'''··'t'.:L.etVh'j'fD

JUSTIFICATIVA

A supressão das denóminações "e investidt.Jras /
milita:tes" do Art. ~54 do Projeto vem "e encontro a uma aspiração
de segm.entos da corporações de polJcJals .1lJtares que, passarão

assim a desenvolver suas atividades e funçl5es voltadas exclusiva

eenee para a segunhça pública. p~opic1andQ 10$ seus mellbros também

b exeeerere eietivo de projetol coaunlUrlos. cuja 1ntcgraçlo é
fundamental para a ordeM pública.

JUSTIFICATIVA

Suprima-se do Art. 254 do texto do Prjjeto as

denominações ••••••••• e investiduras mllita-

EMENDA SUPRE$SIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ART 254

res ••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••• \ •••••

Não cabe estabelecer tal restriçã.o às empresas e

fundações públicas. que em sua grande parte visam o bem colet-,!

vo , não se orientando pelos objetivos do lucro.

EMENDA lP18846-6[ .~. ..,
(J CONSTITUINTE CARtOS ALBERTO CA6 J rr;'~'~;~

õ ....,··'''·..··''··..M~, :;;0;- m-....---,l:J ~mE"OTmçAO ;pF:J::...t!:.!?ro I Cut 0"'R7)
,.,,- ~nuI1J'u.. "IC.~;.O _,

F;'~';'=:J

t:»J";;-;)

EMENDA ADITIVA/MODIFICATIVA
OISPOSITIVO EMENDADO ~RT. 13

nXV...Duração de trabalho não superior .40 (qu:
~trj eenanaí.s , não excedendo de 8' (alto) horas diárias, co;

Art. 401 parágrafo 32 cada concessionária pod
rá ser titular de apenas uma autorização ou concessão para execuçã
de serviço de rãcro, te.tevdsêc e serviços de transmissão de ima

gens, sons e dados por qualquer meio ~

JUSTIFICATIVA
A proposição visa desconcentrar as concessõe

hoje em mãos de grandes conglomerados.
Com a medida seria neutralizado ,,!me'1~C pOde,

político e econômico desfrutado por algumas empresas, às custas d
um serviço público.

EMENDA lP18842·3'
f!J CllNSTITUINTE eAALOS AlBERTO CAÓ

t? OQ!1l"- SISiEM,;;';;;"'''''p;r:Mv/4/(fO
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CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA

Suprima-se do Projeto o Art 479 das disposi
ções transitórias.

JUSTIFICATIVA

!
Trata-se de um dispositivo colocado de forma

equivocada no texto do Projeto pois fere-Inconfestávelmente a auto
nomia das Universidades, que devem em instância própria, definir os
critérios acadêmicos para início da carreira/de docente e acesso
na mesma até o cargo final de titular. Não !se trata po i s de matérIa
ccns t.r tue-ronaj e s!1'l de quec cãc atinente a eencaieencos uruvexs í rã
rios das próprIas instituições universit~rlas

í
EMENDA lPláil52·1
t: Cl:J5TlTUINTE CARlOS AlBERTO CAÓ~'u

['J~-S<5."';;':;~·'""Wtwv/1Ã'< O
U'l.....',....''''''M;I..-- --,

EMENDA AOITlvA/MODltICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ART 318

Modiflque..se e adite-se ao prQjeto:

a) Parágrafo 2]2

"A desapropriação de que trata este artigo

da cornpetêrlcia do Presidente da Repúblicfl e-dccüovernacor do Esta-
to". -

JUSTIFlCATIVA,
, ~ É preciso ajustar- "o processo de reforma agrá
ria às transfor ações que wirão em ccnsequêncfa da reinstituição

do sistema f'ed ret Ivo Pss!1'l sendo. os Estados l"e"lbros ceve-i co-par
tilhar com a União responsabilidades políticas na execução do pr~
cesso de reforma agrária. -

JUSTIFICATIVA:

o compromisso do Estado com ciência e tecnolo

gia tem que estar presente em todas as modalidades de sua etu~

ção de modo a garantir condições eretavee de mobilização da

capacidade nacional.

EMENDA lP18856-3
l:

TnTO"IISTl'IC~lo __,

:EMENDA ADITIVA~

Acrescente-se ao Art. 12~eto de Constituição
seguinte texto:

Il_t garantido a todos o direito, para si e para a sua
t'amilia,de moradia digna e adequada. que lhes pre 
serve a segurança. a intimidade pessoal e familiar.

A Lei ComplElmentar definirá os-casos em que a mora 
dia se tornará bem de t'amilia. sendo inalienável e
impenhorável quando se tratar de única propriedade!.'

JUSTIFICATIVA

A questão da moradia está se tqrnando insustentável com
"" locação ~residenci;l ~ one-riTho"l;ons1derãvêlme~te- o ol~amen 

to do trabalhador. Esta realidade Nacional exige adoção de me
didas objetivas e erueeaee sem desvios. propiciando o acesso a
uma moradia digna p6iâ" população de baixa renda. Servirá de l!
ção a triste memória legada pelo BNH eliminando-se a luxuosid.!
de e a dest!nação de recursos para imóveis que não resolvem o
problema social reinante. O dispositivo indicado permitirá o
aproveitamento dos recursos disponiveis e contará com o iote 
resse do cidadão em edificar sua casa, quer atraves de mutirão.
cooperativas ou aquisição do proprietário de imóvel !ocado. P2.
cenee-se permltil' a alienação para o caso da aqulslçao de ou 
tro imóvel residencial.

JUSTlnCATIVA

A prese-rte emenda procura contribuir para

s1mplfrteaçáo do texto da futura Constituição. razão porQ~e obede

cendo ao princípio da boa técnica legislativa exclui o § unico do

artlg) J17 que. ao nosso ....er , aborda quest6es que devem ser remetl,

das à legislação ordinária.
7! A redação proposta para o artigo J18 procura

compatib111zá-lo com o disposto no artigo 12. item XIII. aj Ineevd''

do Projeto de Constl.tuição. optando ainda pelo restabelec1mento

dos princípios aprovados na Comissão de Direi tos e Garantias Indi

viduais e na Ordem Social que, seçv-tdo nosso entendimento, deFinem

a questão de forma mais correta.

Ainda nessa Lí n'te , alteramos a redação do atual

§ 52 óo art 31B, do Projeto, expurgando de seu texto a possibili

dad~ceitaçàO dos títulos da divida agrá1'1a como meio de paga 

mento p~lo de~ado ou pelo seu portador, de qualquer tributo

• federal. obrigaçôes para com a União, bem como para qualquer ou

tra finalidade ore.... ista -em lei. o que dificultaria o processo de

Reforma Agrária, pois daria ao pagamento de indenizaçáo em títu

"los da dívida agrária o mesmo efeito do pagamento em dinheiro

Assim entendemos 1tIê'l1S aconselhável reprocuz rr com) § 12 a parte

final.do art. 161 oe ConstitUJoção .... igente, que assegura a aceit,!

çãc dos títulos da dívida agrária apenas ccnn pagaMento de até

cinquenta por cento do imposto teritorial rural e como pagamento

do preço das ter-ras públicas
A emenda suprime o d5.sposto no ent . 319 do ssc.,

jeto que se refere a matéria q.re deve ser regulamentada na legi~

Laçãu ordinária. dando nova redação a esse artigo para estabele

cer princípios de política fundiária colhidos na legislação vi 

gente em diversos países, remetendo. também, a sua regulamentação

à lei crdmãrãa
finalmente. entre as medidas complementares à

Reforma Agrária já prevista no § 2Q do art. 325. incluimos os I,!!.

centivos que, cont.inuando a ser concedidos à grande propriedade.

com maior razão deverão ser concedidos a pequena e média propri~

dade

• JUSTIfICATIVA

rr;~8'=:J

CÇi~'WJJ

JUSTIFICACXO

EMENDA ADITIVA
J.o T"'.f,,v, "0Ii -

DISPOSITIVO EMENDADO ...(J#.A1l~

fncüua-ee no~'daOrdem zecnênuce
"""!W<- I

Art~ - A exploração, lavra, benef:LcJ.amento e c.Q.

meyc1.alJ.zação de mJ.nérJ.os estratég1cos obedecerão a legl.slação

que leve em conta sua 3.mportânc1a estratég:Lca mund1al. 1nclus1..

ve tecnológJ.ca e a segurança necaonaü ,

§ lln1co - O Conselho de MiU1stros estabelecerá qUJ.n

qtlenalmente a relação dos mJ.nérJ.os estratégJ.côs, avalJ.ará sua

reservas, estabelecerá seus coefJ.cJ.entes de utJ.lJ.zaçâo. para

epeeeaeçêc do Congresso Nac:Lonal

r;,.----------_'UTO!l."'"'cAÇI. __,

EMENDA lPuí859-8
l"

Adite-se ao Art 17 no inciso IV a letra tlr" com
a seguinte redação.

Os empregados de uma empresa integrarão um mes
mo sindicato. constit.,uido segundo o ramo de produção ou a atividade

da empresa, ressalvados os c·asos de categoria diferenciada. previs-

~
JUSTIFICATIVA

• Mantendo o espírito do legislador. há que se

permitir o direito do trabalhador manter vinculo com o grupo profis

sional a que está ligado ou, então. fazer a opção pelo Sindicato ao

qual. desejar pertencer. Reconhece-se, assim, Que a atividade di feren
ciada deve ser extremamente limitada pela legislação ordinária. -

"no'~ulTl'lC.çiO __,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ART. 17

EMENDA lP18857-1
tJ CONSTITUINTE CARLOS ALBER;~TO-CAÓ

rr;'~"~-I

rç;~'~J

Modifique-se no projeto:

inciso XIII. ítem C

EMENDA MODIFICATIVI\

DISPOSITIVO EMENDADO ART. 12

"As desapropriações urbanas por utilidade

pública serão sempre pagas em título da dívida pública observado

o valor do imóvel declarado para efeitõ de tributação".

Essa modalidade de desapropriação é, em r!

grs. efetuada para atender ao bem estar 13a coletividade. Nesse sen

tido. no texto constitucional, deve constar uma propo~t-! ~: conteQ
do justo para o proprietário em funçllo.:do imposto recolhido ao

erário público e das condições de indenização do poder público

r.r ,u'o''''n''oe~io

EMENDA lP18853-9'
I'l CONSTITuINTE CARLOS ALBERTO CAÓ

O Brasil é detentor de maJ.s de 95\ das reservas mu!!.

JUSTIFICATIVA

r.r Tcn~'.ulTl',..çlo __,

rese.!:d1aJ.s de quartzo e nJ.óbJ.o, além de deter ccneaeeeéveas

xe a,s ôecc.savos para econcraaa e segurança necaone â , seja' fe3.

ta predatórJ.a e eeseenereaeéemenee, ccneanereda a escassez del!,

tes nuneraas no globo.

li exploração de naébao - m1nérJ.os de J.mportânc1.a fun

damental para a prOdução de Supercondutores. J.ndJ.spensáve:l.s

eecneaeça.a de fusão nuclear e construção de potentes aceleradQ

res de partículas - além do tJ.tânJ.o, tântalo, berJ.lo. entre ou

tros, vem sofrendo easeeméeaee e qrave deter10raçâo de preços,

J.ncompatível com sua elevada J.mportânc:J.a estratég1ca.

Quanto ao quartzo, cada tonelada de m1nérJ.o bruto eZo

portada paga apenas a J.mportação de algumas dezenas de gramas

do m1nérJ.o benef1cJ.ado. para uso tect:l~lógJ.co em ótJ.ca avançada.

ccnemtU:Lndo também na base mund3.al de toda J.ndústrl.a elet:rôn.!.

ca de ponta.

c - COM TEMPO INFERIOR AO DAS MODALIDADES ACIMA, PELO EXERC:fCIO DE

TRABALHO NOTURNO, DE REVEZAMENTO, PENOSO, DE COMPROVADO DESGA,2

TE FíSICO E EMOCIONAL. INSALUBRE OU PERIGOSO;

JUSTIFICACXO

vas de t1tânJ.o. ber:Llo, tântalo. entre outros, 3,nclus1ve ter

_ras raras. Não se pode adm1tJ.r que a exploração desses

EMENDA ADITIVA

T:fTULO IX: - CAP:fTULO II - SEÇXO II

ART. 356 - AL:fNEA C

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇ.A0 1. CITADA ALíNEA C

Os exemplos acama justJ.fJ.ca ser por 51 medxdes con~

tituc10naJ.s que regulem defJ.n1tJ.vamente seu uso.

.JUSTIFICA-SE a adJ.ção de "COMPROVADO DESGASTE FíSICO E EMOCIONAL",

na redação da mencJ.onada alínea C, no sent1do de garantir também aos

~IL1m!~N,Q..S. ARTISTAS CIRCENSES e ATORES LíRICOS, a Justa aposentad.Q.

_,tia pOr tempo de serviço redu:ado, consideyando-Se que.

EMENDA lP18860-1tJ ROBERTO F"REIRE AII'a.

r.r----------"••ONU.".ICAçlO ---,

Art 317 _ É garantido o direito de crccrIedace de imóvel

ral subordinado à função social prevista em lei

Art. 318 - Compete à Uniáo promover a Reforma Agrária, media!:!.

te desapropriação, por interesse 'Social, da propriedade'
territorial rural necessária à execução de planos, pro 

gramas o projetos de desenvolvimento social e eccnônrco ,

através de pagamento de indenização em títulos da dívida

agrária para a terra nua e. em dmheIro , para as beorej 

torias úteis e necessá1""ias.

§ 12 _ E assegurada a aceitaçãO dos títulos da dívida agrária,

a que se reFere este arhgo, como meio de pagaTlento de a

té cinquenta por cento do imposto tern torial rural e cE

mo pagame.,to do preço de terras públicas
§ 22 _ A transferência da propriedade. obJeto da desapropria

çáo. nos. termos do presente artigo. não constitui fator
gerador de tributo de qualquer natureza.

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO· Artigo 317.318,319 e seus parágrafos; e

o parágrafo 2]2 Art 325

Art 319 _ A lei deverá determinar a fixaçáo dos ).1mites ma

ximos e mínimo da pro;lriedade rural, em conformidade

com as caractéristicas da exploraçáo agrícola. ficando
vedada a pessoas físicas ou jurídica~ estrangeiras a

aquisiçáo de imóveis rurais

Art. 325 ••••••• •• •• •• ."...... •

§ 1· '" .,," " . , ,,,,.,,,, , ,,,,
§ 2Q A untáo. os Estados. e o Distrito Fedetal e os M.!:!.

c!pios. devidamente articuladOS, promoverão assistên 

cia técnica. - extensão rural, pesqUl.sa agropecuár ia .cr!,

dito rural e incentivos, prioritariamente ao pequeno e

médio produtor.

Os arts 317.318.319 e § 2" do art 325

do Capitulo II - Da política agrícola, fundiária da Reforma Agra 

ria. do Título VIII - Da Ordem Econômica. passam a ter a seguinte
redaçéo s .

m-----,-,----.1.I~A ....'••,,,OSrO/IUlCO..,111o

er;';';':J
52i~~JE]

Artigo 395

ElofENDA MODIFI< 'IA

Dê-se ao § 4l! t:' artigo 395 a seguinte redação

Adite-se ao ':projeto:

Art. 451

Parágrafo quatro:

"Aos a.tuais procuradores de Autarquia, rica asse

gurada opção para carreira de Procurad_or da Republica.

Os procuradores Autárquicos têm atribuições de d=.

rt:ltlÕt:ll o patrl.mênio e os mancamerrccs legal.S cee autarquias. com

similares funções aos Procuradores da Repubfica. Deve-se assim

lhes ser reservado o mesmo tratamento dispensado aos atuais prE,.

curadores pelo projeto.

EI.ffiNDA ADITIVA

SISPOSITIVO EHENDADO ART. 451

§ 42 - O compromisso do Estado com a ciência e

tecnologia deverá assegurar condições

para a ampl1aç~o e a plena utilização da

capacidade técnico-cientifica instalada

no pais ~ !.!!.expressará ~~~~

~ !. formas !!:. atuação.

EMENDA lP18854.7
f'l CONSTITuINTE CARLOS ALB~-;;;O CA6

EMENDA lP1885r;F
tJ CONSTITUINTE r •..i3cr ~ _,A_6 -'

tI ,CllMISSAº:;;;" ~~~ Pc?ft7"l/M/t!J
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JUSTIFICACXO

rpCBOO~

r:nJ'~ãiY7J

m ....'''.''.."o..,,·'''~'-----,l f1Li;~L;:J

EMENDA MOOIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO Art 97, § 2!2

Oar ao Art. 97 e seu § 21:! a seguinte redação:

EMENDA SUPRESSIVA

TiTULO 11 - CAPitULO I

ART. 12 - INCISO IV - AUNEA o

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇXO " MENCIONADA ALiNEA D :

D) - t ASSECUR1IDA A LIVRE MANIFESTA<;XO INDIVIDUAL DE PENSAMENTO, DE

t'RINCft'IOS ~'l'ICOS, DE CONVICÇOES RELIGIOSAS, DE ID~IAS FILOS~

l'ICA5, POr.fTICAS E DE IDEOLOGIAS, VEDADO O ANONIMATO.

JUSTIFICA-se a peeeenee eeenee , ccneaaerenae-ee que .. DE TODAS AS
LIBERDADES, A MAIS INDIVISivEL ~ A DE EXPRESSXO".

A manutenção da eeeeeava a Qual propõe-se supritllir, oportun1zar6

ações atentatórias à essa eeeea liberdade a qual ob'Jet1va-se garan
t:Lr.

Com 8 perrnanênC1a da reatr1ção em tela, eeeeeeenee , 8brir-se-é pr.§.
cedentes à cen$u_ri!-pro1bitiva, ume vez que INCITAMENTO e DISCRIHIN,A
Çlo sêc expressões altamente subjet:LVas.

A liberdade de expressão, crJ.ação. ~rodU"çe:o, eaeeotecêc, difusão e
de acesso aos bens ceaeueeas , deve ser assegurada pelo Estado delllQ.

eréesee, sendo que cada um responderá, de acordo com a lei, pelos

abusos que cometer, conforme o d~sposto na alínea A do inciso XI,
do e.rtigo em questão.

EMENDA lP18868-7
F ROBERTO 'REIRO.

f!J PLENARIO
~ lll"Oul"fll:~e' ---,

EMENDA lP18867-9
[J ROBERTO fREIRE, _-Iunl

=- n&lU/"US'lflC"':10, ---,

Entendemos que os números máx1lll0s de vereadores nas cida
des brasileiras, regulamentados na legislação atual, infelizmente'

mantidos no projeto constitucional, não contemplam a extraordinária

expansão que as grandes cidades do país tiveram nos últimos anos,
em particular, as capitaIs.

Tomando cOS!!o exemplo a maior delas,São Paulo I hoje , tem
35 (trinta e doco) aepes eleitorais e um número mlnimo o máx.f.
mo permitido pela legislação atual de 33 (trinta e três edis).

Temos aqui o absurdo de uma cidade que sediã menos vereadores do
que zonas eleitorais ( São Paulo tem 35 trinta e cinco zonas), cada
uma delas, diga'_se de peaseqem, com cerca de mais de 120.000
(cento e vinte lllil)eleitores.

Nesse sentido, entendemos reve ser ampliado o número má>:!
mo permitido de vereadores nas cidades brasileiras.

JUSTIfICATIVA

Por isso, formulamos a presente emenda

..,-----------U:rTlt/_.ftC&Ci.' --,

nUiouo/COI&'III0/ I UI CU.sü.. --.

EMENDA MODIF'ICATIVA

NO artigo sessenta e três do projeto constitucional, sub.!

tituir as expressões "vinte e um" e 'trinta e três", porntrinta e
três" e "cdnquente e cinco" respectivamente.

nla nacional absoluta. Se mantivermos a redação do Projeto, estaremos
não s6 nos contracHzendo (art; 306) I como aprovaremos uma soberania r,!

lativa. Respeitamos os direitos dos índios, que fazem parte rio povo br

slle!ro, mesmo que de etnia diversa mas, no tocante a essa questáo, d.!t
vemos fazer com. que prevaleça o interesse oec íooer , dispondo que o suB.
solo ,. monopólio da União e sua ex lora áo caberá às em resa

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ALINEA!!., INCISO XV I ARTIGO 12.

- os BAILARINOS, eaéaeaeca e modernos, como os artistas de amlmeees '

.funções CIRCENSES, anacxam a aprendizagem da profissão, e s s am como

ria grande maioria das vezes começam a exercê-la na ma1.5 tenra id,ª

de e, a preparação eécmea e art!stiea para o exeecfcae da mesma

exige extenuante trabalho cbár~o;

- pelas peculiar:ldades eeesee prof:lssões cênicas. art:l.stas

são trabalhadores 05 que a.e Bofrem :lnus1tado desgeste físico e em2

cdenea , quando não r:LSCQ de vade ,

'- os l:efer1do9 eeea.eees , como 19ualmente os ATORES LíRICOS (cantores

de Ópera). por força da necess1dade de se manterem em plenas co,!l

dições para apresentação em cena, :lato é. ao públ.1.co, mesmo nos

períOdos de férias, obrJ.gam-se a realJ.zar exeuet.avos exeeefeaes

cHáriol5:

- os trabalhadores acillla neeaneecs obr1gam-se eanõe , no 1ntu1to de

conservarem em forma ideal seu organismo {músculos. cordas VB.

cais, memór1a aeave , etc.), a cuadaâca especaaaa com alimentação,

vestuâ'r1o e outros, tendo inclusive que adotar hábl.tos de v1da,

os qU81S eX:Lgemgrandes sacr1fíc10S peSSOêl1s:
- esses trabalhadores têm a1nda 11m1tado tempo para o exercício de

~ sua carre1ra prof1ssional, quando a elaStJ.C1dade dos músculos, a

flexib111dade e leveza do corpo f1C:am prejud1cadas: o enr:Lgec1men
to de.s articulaçoes: o envelhec1mento e a ceaceaeeee das cordas
vocaaa, entre amimeros outros sémce problemas acentuados pelo

avanço dos anos, d1ficultarn e até impedem a atuação em espetác,Y

los, consequentemente, comprometendo a atividade profisS1onal.
ASS1ltl sendo, neceaséeac se faz garant1r a epeseneeeeeae a esses

trabalhadores, quando em vance (20) anos de ce'r'rea re , após gran

des sacr1fíc:LOS pessoais pela sua arte e em prol do eesenveavãeen

to cultural de nosso povo, 'Já não se encontram em cond:Lções de

prosse.!lu1r no exercício de sua profissão.

E/I'IEI'lDA lP18861-0
~ ROBERTO FREIRE

l!J PLENARID

JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICAÇJm

Queremos nos limitar, na presente emenda, a pro
por um novo teto de representantes na Câmara de Deputados - qui_.

nhentos e quarenta e dois (542) - e também um novo llm:Lte máximo
de setenta e cinco (75) Deputados. Adeptos do voto proporcional.
deixamos para fazer em outra emenda a justific.ação da rejeiçl:lo do
sistema distri tal misto.

Multo provavelmente, a Constituinte ratificará o

sistema bicameral, o Senado Federal e a Câmara Federal cem o Poder
Legislativo. Nesse sistema, como ele vem sendo praticado no Brasil,
os poderes da Câmara são também os do Senado, sendo que este telll
atribuições específicas não sujeitas à aprovação da Câmara. Por is

so, na prática. os poderes e atribuições do Senado englobam e supe
ram os da Câmara.

A representação do Senado expressa fielmente o
equilíbrio federativo com a eleição de tres senadores, mcepencen.,
te da população ou do eleitorado da cada unidade da reeereção, O

Senado Federal tem uma representação estadual, é o pr6prio cerne
(da federação.

Já a Câmara Federal, expressão por excelência da
cãeedama , deveria ter em cada deputado a representação do me'smo
número de cidadãos ou do mesmo número de habitantes. Ora, isso não

acontece: em média. no Brasil cada deputado (dos atuais A87) re
presenta na Câmara ~ps Deputados 284 mil habitantes, enquanto que

cada deputado pelo Estado de São Paulo representa 503 mil habi t an

teso (x). Nas demais unidades da federação os deputados represen
tam menos que a média nacional. Isso é ccneequêncâa direta do limi
te máximo de 60 deputados, estabelecido na Constituição, para re
presentar um Estado na Câmara de Deputados, o que atinge de forma

injusta e violenta o eleitor, o habitante, enfim a própria cLdada-,
nia do Estado de São Paulo.

Tivesse a Câmara de Deputados uma repeeaentaçãc
rigorosamente proporcional o Estado de São Paulo teria hoje 119

representantes. O limite máximo nunca existiu em nassas cartas po

HtIcas , tendo sido o resultado de emendas constitucionais casuís

ticas do período ditatorial. Graças a essa representação não-pro
prccdcnaã , acarretanto uma subrerepresantaçãc de São Peu l c , vem se

lmpedlndo o acesso à Câmara de Deputados de um maior número de re

presentantes das classes médias urbanas e dos trabalhadores A lis
ta dos primeiros suplentes à C§'Ilara de Deputados, por São Paulo,
dos partidos comprometidos com a luta del"ocrâtica e popular I é a
prova mais eloquente dessa afirmação. Quanto nais Justa no sistena
federativo a representação proporcional dos Estados na Câmara de

Deputados , ma·is aperfeiçoada estará a democracia.

A presente emenda tem por objetivo corrlgir par
cialmente,a subrerepresentação politica mantida no Projeto ora em
discussão na Comissão de Sistematização.

Em 1982, o número de deputados era de 479. A po
pulação bras,l1eira estimada el'l 12/07/82 era de 126.898.400 habi_

tantes e em J,fT/07/B7 de 141.452.200. Portanto. houve nesse perlodo ti
um aumento de 11,47:1:. Se o número de deputados crescesse na mesma

proporção teríamos. 479 x 11,47:1: = 533,94 =534. Como, pela Emenda

Constitucional nº 25, o Distrito federal passou a ter uma represen
tação de a deputados, hoje o número total de deputados deveria ser

Justificativa

(x) p/pop estimada em 12/07/86

Art. 97 - A Câmara federal compõe-se de até qui
nhentos e quarenta e dois representantes do povo, eleitos, dentre
cidadãos maiores de 18 anos e no exercício dos direitos pol!ticos.
pelo voto direto, secreto e nrcccrc.í cnaâ , em cada Estado, Territ6

rio e no Oistuto Federal

§ 2!2 _ O número de Deputados, por Estado ou pelo
Oistrito Federal, será estabelecido pela Justiça Eleitoral, pro
porcionalmente à população, com os ajustes necessários para que
nenhum Estado ou Distrito Federal tenha menos de oito ou mais de

setenta e cmcc Deputados.

r=";~O~~

flD!'~õIã!J

Na aHnea ~ , Inciso II do Art. 17, acrescente-se,
epôs a palavra "paramifitar" a expressão "ou secreto"

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' Al!nea.! , Inciso II do Art. 17.

D li 112 do Art. 171 e o Art 172 passam a ter a seguin
te redação. suprir"...ndo-se , em ccnseqoéncra , o sec § 3!2

"Art. 171.......... •••••••••• • • ••• ••••• • ••••••

§ 1!2 Em ambas as tupõt.eses , deverá o Presidente da R,!
pública ncncã-j.c em quarenta e oito horas.

"Art. 172 O Presidente da República poderá dissolver

a Câmara Federal e convocar eleições eerrecrcroér-rss , caso esta,
dez dias, não tenha logrado eleger o Primeiro Ministro, conforme
hipotese do item II do artigo anterior"

JUSllfICAÇP:O

Dois pontos' básicos care ter-Iaae um sistema parlamentaj
riste de governo: a moção de cesccnrãançavreprobatõrIa ou de censura

e a drseojução da üênara dos Oeputad:ls. Ambos estâo constantes no Pr

Jeto mas discordamos de alguns mecanismos, daí a razáo da presente
emenda.

JUSTIFICAÇIlO

No Estado de Direi to democrático que buscamos a Lean-,
çar, defendemos a plena liberdade de associação para fins lícitos e,

pelo seu caráter ilegal, não devem ser admitidas nem as paramilita
res nem as secretas.

".r.E"'M:::'NC:O:-:A-SU-B"'ST:CI:::T-UT""I""VA-E-S:-U"'PR:::E""S~~~~"US',,~.~io

DISPOSITIVO EMENDADO: § IQ do Art 171, Art. 172 e seu § 312.

EMENDA lP18866-1 õ ••n. --.

l:J ROBERTO FREIRE

l
Sãmos contrários à lista dúplice. Após duas moçdes ad1

todas sucessivamente, cabe à câmara federal eleger um nome, para a

nomeaçáo, em quarenta e oi to horas, pelo Presidente da República, I

pOl.S ela é que será dissolvida l caso não o faça. t: importante fixar
mos clãt'amente a responsabilidade na açà:o do governo como um todo e
no voto dos membros da Câmara dos Deputados I que deve ser sempre da

do de forma sêl;ia e consriente, cabendo ao Presidente acatar o esco-
• lhido e nMeá-Io. l

A supressão do parágrafo terceiro se i,ustlfica pelo r

comprometimento e ca'racterizaçáo do sic;tema em si mesmo. Dra, 8

Câmar~ dos Deputados tem até vinte dias para eleger o Primeiro t-llni.! I

tro pois, caso não o faça, devé ser dissolvida. Este pa.:ágrafo, qU8!!.
do disp6e que a o.btençlIo da maioria absoluta para eleger a l1sta de

dois nomeei ell qualquer momento, faz expirar o direito à dissoluÇ'o,

tbrn. o sistema bastante maleável.

r'~~~:=J
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EMENDA SUPRESS!VA

DISPOSITIVO EMENDADO. Art 167 e parágra rc único

A e.l Inea R, do Inciso XV dJ Art 12 passa a ter a s~

guinte recaçac s

"Art. 12 ••••••• '.. ••• •• •• •• •••••••• • •••• L

d) Não haverá pr í sãc civil, serve Q caso de depositá

rio infiel e o de inadimplemento de obrigação alimentar, na forma da
lei"

EMENDA SUPRESSIVA E MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENJADOS: Artigos 425, 427 e seu parágrafo lI:!.

"Art. 427. Constituem monopólio da União as jazidas e
demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica e a
pesquisa, a lavra ou exp10raçáo de minprtns e o aproveitamento daque

les potenciais ,em te!'!?,,; indIgenas, 'somenta poderáo ser desenvolvidas

POE empresas estatais"

A medida ê de grande alcance social e uma das maio

res reivindicações do movimento das mulheres Se aprovada, contribui

rá para o aprofundamento de uma paternidade responsável, conforme a
sociedade o exige.

Conforme o Art. 306 do Projeto, as jazldasve demais re
cursos minerais e os potenciais de energia hidráulJca constituem pro:
priedade distinta da do .so1o p~ra .efeito de exploraçáo ou aproveita __

menta industrial, e pertpncem ã Unláo Isto vale dizer I que o subsolo
é distinto do solo e a aprovaçáo desta emenda visa ~garant!r a sobera_

JUSTIFICAÇAO

No decorrer do processo constituinte, apresentamos j
emenda no sentido de instituir o sistema unicameral1sta que, lame!!

tavelmente , dada a composição de forças no Congresso Nacional, to
nou-se Inv i âve I políticamente. 1\0 aprovarmos o sistema bicameral _
nc te exãs terrte - dentro de um sistema parlamentarista de governo, é
evidente qJe o Senado federal terá-e deve ter _ um papel menor, uma

vez que não participará de forma decisiva no processo, ou seja, não
apresentará moção de censura ou recrcbetôrfa, nem será passJvej de

dissolução. Não cabe, portanto, mantê-la como um equiHbrio Inst i tu

cãcne l , de revisor de moção aprovada pela Câmara dos Deputados, da!
a supressãÇl da emenda

Suprima':se, no Art. 425, a expressão "e do subsolo,das
utilidades nelas existentes e dos cursos fluviais, ressalvado o direi
to ã navegação". Em consequencia, suprima-se o § lI:! do Art. 427 e este
passa a ter a seguinte redação·

EMENDA lP18863-6
(JROBER10 FREIRE

f'l PLENA~IO
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Assembléia Nacional Constituinte e 1977

Art - t livre a criação de partidos, respeã-
tados o regime democrática, a soberania nzcional, o plural1sma
partidário e os direitos fundamentais da pessoa humana.

§ 1" - ~ assegurado aos cidadãos o direito de
associar-se livremente em partidos pol1ticos.

§ 2Q - t assegurado aos partidos completa auto
nomia para aefinir sobre sua estrutura interna, organizaçllQ e fun
cionamento.

§ 3~ - Os partidos politlcos adquirem personali
dade jur1dica com o registro do seu programa e estatutos no Tribu
nal Superior EleitoraÍ.

§ 41: - Os partidos políticos tem direito ao aces
so aos meios de comunicação social e aos recursos do fundo parti
dário. conforme a lei.

dários, canfigurando tutela intolerável.

Hoje, quando o Projeto de Constl tuição da Comis
são de Sistematização, de maneira infeliz I chega a determinar até
mesmo a peTcentual mínimo Ele filiados para que um partido possa par
ticipar das eleições. é curioso observar que parlamentares e per
sonalidades que tanto reclamam da interferência do Estado na vida
econômica e social. não levantem a VOz em p.reotasto contra esta

, >
intervenção absurda que nl;;o atinge somente os partidos como tam_

Substitua-se o artigo vinte e nove e o artigo
trinta do projeto constitucional pelo artigo seguinte. dando-lhe
a numeração devida.

EHE.NDA SUBSTITUTIVA

A liberdade de organização partidária é a mais
aI ta forma da liberdade de expressão e associação, direi te fu~da

mental da cidadania. O direito de organizar partidos Políticos é

básico para a - cidadania e não deve ser limitado de nenhuma
maneira, senão a proibição de se instituir organização paramilitar
poiS t.rata-ae do estabelecimento de uma instituição política que
concorre para a formação, expressão e maní resração da vontade po
pular, é instrumento fundamental para a participação polItica e
artífice das mais pluralistas e democráticas Iniciativas da socie-
dade civil. •

Nl:io é por acaso que a Constituição da alguns pai
ses democráticos, como a Itália, por exemplo, tratam da matéri;
de maneira rápida e incisiva. A Constituição da França, por seu
turno, garante o direito de organização não apenas aos partidos po
lítico como tSll\bém a agrupamentos, estendendo a estes e. liberdade
de organização e expressão políticas. mesmo aqui, na América Lati
na, a Constituição do Peru chega a ~roclamar: "~ nulo e passivel
de punição todo ato pelo qual se proíba ou lim!tf' ao cidadão ou
partido intervir na v~da política da Naçãoll.

Ao contrário, a trad1ção do autoritarismo brasi

leiro reza, especi ficamente ap6s 1964. que ao Estado sl:to concedI_
dos poderes inclusive de intromissão na vida dos padidos polít.1
cos, chegando ao máximo com B dissolução pelo regime de 1964 dos
partidos políticos constituídos com a redemocratização de 1945.
Verdadeiro abuso é a atual lei Organica dos Partidos Políticos, que
chega a definir datas para realização dos eventos partidários, de
finir o número de integrantes dos organismos de direção e até mes
Illo impõe o modelo das atas com que se registram os eventos parti_

Entendemos que o il'l"ÇOsto eccre a propriedade tetritorialTHê~~ ser da COll'Pe
tência exclusiva da lJnlão. UTI ciosgrandes problemas vividos hoje no pais diz res
peito à reforma agrária, anseio de milhões de brasileiros que dela dependem par;
produzir e viver dignamente mas ainda não tiveram atenchda essa necessidade iJrpe
riosa

Bemsabeeos que gra...ar a csocrreoeoe, emparticular, a ~rodutlva., em '
tributos, é apenas una maneira secundária de desestilDJlar os latifuncl1árfbs a man
terem grandes extensões de terra não exploradas, COOl intuito meramente especufatf
vc Noentanto, por dizer respeito à questão agrária que, ademais, por não ter sI
do resolvida. tem causado (ll.Jita violência emnosso país, entendemos que o 1npost~

territorial rural deva ser da ccecetêrcía da Uniãofederal.
O projeto constitucional Ora discutido, contrariamente, concede a COlI'petên

cía para a cobrança.do referido irrposto aos Estadõs Por isso mesmo, apresentercs
esta emenda, com o intuito de corrigir o que entendemos ser un equívoco,

Suprima-se o inciso I (hun) do artigo dlJzentos e setenta e dois dOproje
to constitucional.

BE~A SlFRESSIVA

A discuss~o poHtica na Assembléia constituinte tem
sido intensa sobre a reforma agrária e, especialmente, sobre a t rans
rerêncfa ou não à legislação ordinária da figura da imissão de posse
provis6ria Defendemos a não transferência Tradicional e historica
mente r essa é uma figura prevista no InstI tuto dls desapropriações na
legislação brasileira, eewc por exemplo pelo Decreto-Lei ng }}65, de
liunho de 41, e inclusive pelo Estatuto da Terra Tal questão deve ser
definida na nova Constituição, desde que seja feito um depósito de I

uma quantia arbitrada ou pelo valor fiscaL

Justificativa

JUSTIFICAÇ1iO

r.r 'UlO1.Utt'flC..;1o -----,
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Inclua-se, onde coube~} ~ seguinte artigo. estabele _
"flu~ração J o1A.O E'tJ.f'-'-f1"'J.-O 7C} doTJ-f:u.&~ 4

CONSTITUINTE RENAN CALHEIROS

cendo_se nova

Acrescente-se • epõs a pafavee., -refinação" a expressão , "dis
tribuição e cOIllf:rclofl •

EMENDA ADITIVA

nllTll/.UI"'tc:~-----------,

Os brasileiros patriotas e de boro senso não podemos aceitar que
o Estado apl..ique os recurosos que sl:l:o fruto do trabalho de todo
o povo para pesquisar • transportar e refinar o petróleo para
que depoIs empresas estrangeiras, sem gastar um centavo. possam
auferIr grandes lucros explorando apenas o comércIo dos deriva_
dos do petróleo. Atualmente, basta às empresas como a Esso,5hell,
Atlantic e outras montar um escr1t6rio e adquirir um telefone,p!!.
ra ter em mão um grande negócio ., sem aplicar um dólar siquer na
pesquisa, laVra e refinação DO·61eo~negro.

JUSTIfICAC~O

DISPOSITIVO EMENDADO 1% Art. )10 , Inciso Ir

3.JSTlFICATIVA

A edJcaç§o abrange as áreas técnica-pedagógica e didát,!
ca-pedag6gica Nesse sentido r para referS:t-s'C ecwfidedignidade aos profissi~

nais que atui:Mll na exceção, a expressão correta é "profissionais da edJcação". .

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO ENENDAOD. capítulo II - Da Política Agrlcola, FJJndiária
e da Reforma Agrária

~ MODIFICATIVA

Dê-se ao art.248 do projeto de Const1tuJçBo a seguinte

redaçllio:

-Art.248 - O serviço mUltar é opcional para aebcs

os sexos em tempo de paz.·

JUSTIFlCACJl:D

üurante o serviço lliUtar, os jovens têm diflcuI~ade

ea consegub: e.prego e, quando estudam, eêc co. frequência

levados a abandonar a escola.

v - valorização das profissionais. da educação em. todos
os níveis, garantindo-lhes estruturação de carre.!,
ra nacionalj provimentodos cargos iniciJ!is e f.!.
nais da carreira, no ensino oficial, mediante cC!!.
curso pllblico de provas e títulosj condições condíg
nas de trabalho; peocões adequados de rerruneraçllOj
aposentadoria aos vinte e cinco anos de exercícíc
em f\S'!Ç~ do ll'agistário, comproventos integrais,
equivalentes aos vencimentos que. emqualquer épE!.
ce, venham a perceber os Profissionais ele educação,
da mesma categoria, padrões, postos ou graduaçlloj"

A opcionalidade é a forma de assegurar li! juventude

o direito dellocráUco de escolher entre servãr ou nBo ês

lnst1 tulçlies .111tares.

Alé. diSSO. é conhecido o fato de quer Iluitas vezes.

aqueles que aspira. li! carre!ra mUltar silo excluídos. por

excesso de contingente, enquanto outros Que nllo a desejae

do convocados.

"Art. ~2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dá nova redação ao inciso "V" do artigo m:

Emenda ao Projeto de constituiç~o da canissllo de Sistef!!!
zação,

• "Art ( •• ) Se a União alegar urgência, potierá reque
rer, de imediato, a imissão de posse provis6J::ia de im6vel desapro -::
priado, através da consignação de quantia igual à atribuida pelo pro
prietário, na sua última declaração para efeitos fiscais, tratando_;e
de pessoa física. ou o valol: constante do ativo de pessoa jurídica".

......-------.) V~;,,·~
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Os critérios utl1izados para a cb tençêc do re
sultado final acima são os mesmos utilizados pelo
Tribunal Superior Eleitoral. Vale a pena também observar que o pe
so das' diversas regiões do país na Câmara federal permanece prat í-.

cemente inal terévej •

Enquanto que pela presente emenda, no Brasil, ca
da deputado representa em média 260 mil habitantes, os principais
países da Europa, como a Itália, portugal, França, E:spanha, Ale_
manha Ocidental (RFA), Grl!!l Bretanha, Suécia, etc1, estão bem abai
xo dessa média. O mesmo ocorre com vários países da Amperica Lati
na (Argentina, Perü , República Dominicana. COlômbia. Costa Rica,
Uruguai, Venezuela, etc) e de outros continentes No México, no
Japão e nas Filipinas cada deputado representa em méda a 243,233,
260 mil habitantes, respectivamente, próxifQ,os portanto da nossa
proposta Somente alguns poucos países, como os Estados Unidos,
a India, a China e a Indonésia estão acima da média brasileira, is
to é, nesses países cada deputado representa acima de 260 mil habf
tentes ,

Não é mais admissivel que ultrapassemos o momento
constituinte que vive o Brasil sem o menos corrigir parcialmente a
deformação da representação popular. A aprovação da presente emenda
significará, sem dúvida, um avanço democrático para o nosso pais

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO' Artigo 63

Antes do golpe militar de 64, o número de verea
dores li Câmara Municipal de São Paulo era de 145. No pleito de 20
de outubro de 196~ para a escolha desses 45 eaIs houve quase um
milhão de votos válidos Instaurada a ditadura, supr1mida a plura
lidade partidária, encontrou-se no corte de despesas com subsídios
o pretexto para reduzir o número de vereadores para 21 em todas as
capitais, sem levar ~m conta as demandas da popu laçlio em cada uma
delas. O "Pacote de Abr11" de 1977 "ampliou" o número de vereadores
para os munic!pios ac~ma de 1 milhão de habi tantes para 33 Atual
mente a Cidade de Si!lo Paulo com mais de 10 m1lhões de habitantes,
tem um eleitorado de 5.400 139 eleitores (em 31/12/86) distribuidos
em 35 zonas eleitorais

A necessidade de uma ma10r aproximação do vereador
com o eleitar, como elemento de participação e educação política
do povo, evidencia o quanto é absurdo o número de ;n para eSSas zo
nas eleitorias, a maioria delas com mais de 120 mil el'eitores

Há uma necessidade de ampliar a participação po
pular na vida política dos grandes conglomerados urbanos Desenvol_
ver o pdder local f., sem dúvida, um dos caminhos que conduzirá à
Plena democratização da sociedade brasileira.

Finalmente, para avaliar a importência de São Pau_
lo, gostaríamos de lembrar que essa cidade com seus 5 400.139 elei
tores é o quarto colégio eleitoral do paIs

O mais justo, portanto, é que o número de vereado_
res seja fixado pelo constituinte estadual. .

Art 63 _ O número de vereadores da Câmara Muni
cipal será variável, conforme dí.spuser a Constituição do Estado,
respe í.t.edae as condições locais, proporcionalmente ao eleitorado
do Município

bar ao artig06:5 a seguinte redeção r

~ nos~a opinião que a determinação desses limi-
tes _ se vinte e um nos Hunicípios de até um milhão de habitantes
e trinta e três nos demais casas _ deve caber na sua plenitude aos
constituintes estaduais, não só pelo conhecimento e pelas informa
ções que cada um deles tem da realidade politico_administrativ-a do
seu Estado, mas também e sobretudo porque seria um equivoco manter
essa ccmpetêncfa na esfera da União. Aliás, o art. 63, tal como está
redigido, deixa claro uma contradição interna ao estabelecer que a
fixaçllo do número variável dos Vereadores. até os limites de 21 e
33, cabe aOS constituintes estaduais, enquanto que esses dois limi
tes silo ainda da nossa competência

Para exempli ficar o absurdo que é a fixação de um
número máximo de 3J vereadores para as cidades de mais de 1 m1lhão,
de hab1tantes, é mister lembrar o exemplo da Cidade de São Paulo.

Justificativa

de 534 mais 8 igual 542, aumento pretendido pela presenta emenda

Tendo em vista a manutenção de um mínimo de 8 de

putados para os ês tados e 4 para os Territórios e ainda um máximo
de 7S deputados, o aumento para 542 deputados poderá proporcionar
uma representação mais justa para a cidadania, com um aumento do
nünerc de deputados I para uma maícr.re de Estados. em torno de 12%
conforme o quadro abaixo.

r.r TUlO/.....',...;ãO --,
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"c" do inciso II, artigo 265, do projeto de Constituição, a se- I
I

Art. 265.... I
11- .

0- patrimônio, renda ou eevrços de partldos pol!tlcos, lnc!u-I
sfve suas ft.rtdações, das entidades sindicais e das institu I
iç~s ele educação e de assistência social sem fins lucrati l
vos, observados os reouisitos estabelecidos em Ipi r-~lp_ I

mentar. I

8o'eDA HJOlFICATIVA

DISPOSITIVO El-Et'DAOO' artigo 265, inciso rr, alínea "c"

tê-se a alínea

guinte redação:

i
I

A redação do dispositivo .conteapla a lmun1dade tributária se- 4
mente para as entidades sindicais de trabalhadores, excluindo as pauonais e as I

laborais, o que é un absurdo una vez q.Ie tais entidades desenpenham o meSI'lOO ps- :

pel ou seja o de auxiliar o poder público nas questões ligadas à categoria, além
de prestarem relevantes serviços à ccroueeoe Alémdisso, essas entidades têm c2
mo objetivo COOUlI, a defesa cios interesses da categoria, não se justificando pc!: I

tanto o tratamento desi~al proposto, cootrariando assim o princípio da !gualda- í
de tributária presente no arti9J')264 inciso II

Dessas entidades, hoje exatentes emtodos os Estados brasileiros. sai o tr.,!

balhador formado. aperfelçoado e preparado para a Vlda proflss1onal, contri~

bUlndo. assim, para o pleno funClnamento das empresas, e consequentemente pa~

ra enrlqueclmento da nação.

"Art. 337 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Par4grafo Onico ~ Toda contrlbí.l1ç!o sccrat lnstítufda pela União cest.me-se
exctuswe e.obrigatoriamente ao Fundo a que se refere este artigo, exce
tuada a destinada a mstrtutções de formaç:lo proftsstonal e de essrstêncre s2
dal sem fins lucrativos".

o art. 336, o parágrafo único do art. 337 e o art. -487 do sroaeto de Consti
tU1Çi!0 passam a ter a S'eguinte redação:

Tendo por objetivo evitar una série de leis definindo de

forma adversa a nícroemresa, a emendapropõe a isenção dos impostas federais, •
estaduais e municipais, nos termos a serem estabetecados emlei complementar,

beneficiando assim, efetivamente a mícrcemresa

:EMENDA lP188814
['J GERSllNPiRES

ôra, as mstitulções de formaç.1io proflsslonal e de esststêncte social sem

f ins Iucret.tves , a que se refere o prcaetc, são SESC. SENAC, SESI e SEHAI,

que há mais de quarenta anos vl!m cumpnndo o seu valoroso papel, graças
contnbuição dos empregadores e que é calculada sobre a folha de setér-tcs,

...··"PLENAAi'à'..··'nb-------'1 rr...,râ787j

"Art. 487 - Todas as contribuições scctets existentes até a data da promulga
ção desta ConstitulÇl!:o, comexceção daquelas destinadas a tnarttuções de for

mação proflssional e de assistência social sem t tns lucrativos, passarão a
-integrar o Fundo Nacional de Segurldade Social".

,.".- tllfQ''''''''ouçb --,

A redação proposta para os dtspcsf rrvos V1Sil precipuamente a garantlr a conti

mndade das entidades SESC, SEHAC. SESI e SENAI. além da compatlbihzaç1io dos

mesmos comoutros dlSposltin do aotepro~a saber'

Com o artigo 17, inciso n r, letra "o". que assegura a particfpaç;Jo trfpartl
tp de governo. trabalhadores e empregadores~ nas enrrdedes de orientação, de
fOrfflaç!o pl"ofisSfonal e de ess rstêncte soctat dlngida aos trabalhadores.

"Art. 336 - A folha de salários é base exclusiva da Segurldade Soctal e so
bre e-la não poderá incidir qualquer tributo ou contrlbuição exceto a destma
da a lnstltuições de formação proflssional e de essfstêncie sccret sem fins

Iucrattvos".

~~
~~. aJ Artlgo 336

b} l'aragrafo ümcc tlu er t.lgo 3:17.
c) Artigo 1I8T.

Com o artfgo 265. inciso 11, letra "c", que prcibe a União. os Estados, o Ois
tr-rtc Federal e os Municfplos lnstituir lmpostos sobre o patrllllõnio. a renda

ou os serviços das lnst1tulÇõeS de educação e de assrstêncre soclal sem fins
iucret-vcs , De acordo comos dispositivos supra, a lei Fundamental reconhe
ce a uncrtêncte e o valor das ent-dedes de formação prOfissional e de essts
têncie socret, na vtda bresíleu-a. Tanto aSSlmque. além de garantir a per- I
tlc.ipação do governo. dos empregadores e dos empregados nas mesmas, garante
a elas total tmumdede de impostos em todas as esferas.

.:JUSTIFICATIVA

Por outro lado, a esse trabalhador e sua famnia são oferecldas condições

tle total lntegrilçlio soc)al, além de atendllllento que permIte o aprImoramento

de seu padrão de vida e aperfeiç6pmento moral e CfV1CO. Essas entldades re~'Ir representam a contrlbulç1!o do empresariado naCional para o desemlolvlmento do

\ húiõ~n parã uir: dI rdt.t:: do Lrdoalho, e para o oemestar dos 'trabalhadores e

l suas famnlas. São entldades de direlto prlVado, repetimos, criadas, mantl

l das e adminlstradas pelos empresários do comérclo e da lndústria. voltadas ~

I procnoçao do bemestar social dos trabalhadores Atuando no campo social es

tas entldades. contudo,-ni!o repetem nemreproduzem a ação do Estado. Seus se,!

V1ÇOS e atlVldades atendem aquelas áreas n:io cobertas pelos 6rgãos públicos
ou que são lnsuflC1Emtemente mantll:las pelo Estado, CO'lT funç!o essencialmente
educatlVa Alémdos representantes das categonas econômlcas do comérclo e
da indústrla, também os representantes do ~hnistérJo do Trabalha, do_lAPAS e
dos trabalhadores particlpam das entldaces.

,~.u_'t.....,lo'.",u""io -,

lP18880,6

Acrescente-se ao final do Inciso 1 li seguinte expressão
" ou estaduais"

JUSTiF!CAÇAQ

EMENDA ADITIVA:

A emenda propõe-se • simplesmente I a inclua as empresas públicas

ou de economIa mista estaduais entre aquelas que podem ser dirigi
das por perleeentares sem .que estes. percam os seus mandatos.

DISPOSITIVO EMENDADO : Art. 112 , inciso 1. ..

EJ.e()A HDIFlCATIVA ..

DISPOSITIVO EJoelJAOO: ar:i9O 2ôl

~ preciso que fique claro, no texto constitucio
nal, as funç6es prec!puas das Forças Armadas, que dizem respeito
à defesa do país, do nosso terUtório e da nossa soberania contra
possíveis agressões externas.

Ao mesmo tempo, é necessário que a Constituição
afirme serem, as Força.s Armadas, subordinadas aos poderes ccns tã.,
tucfoneãs ,

PO'I' fim, O texto não pode conter nenhum disposi
tivo que possibilite. sob quaisquer argumentos, a intervenção das
Forças Armadas nos assuntos internos do pais, para que não tenhamos,
no futuro, a repetição dos fatos lamentáveis ligados a esse tipo de
intervenção.

JUt. 267 t1Não incidido irrpostos de carpetência da U1ião, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Iollnicípios, exce
to o previsto no artigo 273-, inciso I, relativo às

microeofll'esas , nos terroos estabelecidos emlei can

plementar" •

Dê-se ao artigo 267 do projeto de constituiç110, a seguinte redação:

A redação do dispositivo estabelece tratamento dHerenc1ada'
I"jcr~rese n,a ccb=:l.....ç::: de impostos fedsrais ~ e::.taduãh, m!lxcUloo a crlt~r:

o da lklião e dos Estados a..faculdade para una menor tributação, exch" Jol, ainda
o M..snfc!pio, np tocante ao tratamento diferenciado, o q.Je não se justifica P01S,
o maior interessado na microenpresa é o IJlJtÚclpio, tJlla vez que esse segmento •
desenvohe a ecoõCinIa' local -ro.ém disso, prevalecendo a redação do artigo 267,'

tal como está, continuará sendo penalizada a miC'Z'06'7Presa a1tlda mais, ficando a
critér}o desses entes pLblicos 8 concesslo ou nIo dos beneficios.

"Art. 1111. O Congresso Nacional desenvolverá as suas I

atividades de 20 de janeiro a 20 de dezembro de cada ano, como dispu
ser seu Regimento Interno

JUSTIFICATIVA

Dado o novo papel desse ente democrático, na construção

de um País- novo, e na perspectiva de um sistema parlamentarista de go

verno, não há nenhun sentido no prolongamento do recesso. O Congresso

deverá funcJonar por um período de tempo »aror , durante todo o :lflO.
No início da legislatura, não vemos porquê não ser as

sumido, pelo novo congressista, o mais rápido pessIvej , o seu manda:

to. A Justiça Eleitoral deverá se instrumentalh:ar eficazmente para
garantir, em trinta dias, a posse.

• Art. 2117 - As Forças Armadas ceatãnem-se à de

fesa da pátria contra agre5!'i'ies externas à soberania nacional.
submissas aos poderes constituídos.

JUSTIFICAÇAO

EMEhDA MODIFICATIVA

~ê-se ao artigo 247 a seguinte redação:

3'STIFlCATIVA

r.r----------t.I<nI,.~'f"M:a;lo---- _____,

~ 5!i2 Cada uma das Casas reunir-se-â em seasães prepar,.ê.
tõrias, a partir d; O) de janeiro. no primeiro ano da legislatura,pa
ra a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas. para as

quais é vedada á reeleição na mesma legislatura
( ••• J A Justiça Eleitoral deverá promover a apuração e

I a cl1vulgação dos resultados eleitorais e procederá à diplomação dos

eleitos, até trinta dias após as eleições."

r.r-- n.tQ''''n''lC~Q __,

Modifica-se a receçãc do Art. 114 Em ccnsequéncia, al

tera a do seu parágrafo 511 e inclui novo cf spcs í t ivo , cenune ranco-se
I os demais

:remA lPlá879~2
~ FERNANDO 5tlNT' ANNA

Art 411 - Os partidos e agrupamentos políticos
concorrem para B expressão do surr-é ia São livres a sua forma

ção e o exercIefu da sua atividade e eles devem respeitar os prin
crpros da soberania nacional e da democracia.

Constituiçil:o .Q! Itália.

Título IV .. RElAÇOES pOLíTICAS

. Art. 49 - Todos os cidadãos tem dil'eito de se
associarem livremente a partidos es ccnconrer democraticamente na
vida politica nacional.

Const1tuiçl:io .!!! Espanha:
Titulo Preliminar

Art. 611 - Os partidos polIticos expressam o

-pluralismo político, concorrem para a formação e merurest.ação da
vontade popular e são instrumento fundamental para a part.ãdípaçãc
politica. Sua criação e o exercício da sua atividade são livres

dentro do respeita b Constituição e à Lei Sua estrutura e funcio
namento deverão ser democrátlcos

Constituição ~ Portugal
Princípios suncaeentars (Sufr~~:o~iversal e Partidos Pol,ítieos)

- Os partidos pol!t1cos eenccreee para a organização e para a
expressão da vontade popular, no respeito aos princípios da Ince
pendêncla nacional e da democracia poHUca.,
Constituiç110 do Uruguai:

• DA CIÓADANIA E DO SUFRAtIO

UIl - O Estado velará por assegurar aos partidos políticos a mais
ampla liberdade. Sem prejuízo disto, os partidos deverão:
a) exercer ativamente a democracia interna na eleição de suas au

toridades

b) dar a máx1Jtla publicJdade a suas cartas DrgMicas e Programas de
Princípios, de ('orma ta~ que os cidadãos possam conhecê-los am
plamente.

Constituição do Peru:
DOS OIREITOS pOLíTICOS

Art. 611 - Os cidadãos tem o direito de participar
dos assuntos públlcos I diretamente ou por Ileio de eepresentantee
livremente eleitos em eleições perHidicas, e de acordo com as con
dições determinadas em lei.

t nulo e passível de puniçlJo todo ato pelo qual
se proíba ou limite cidadi!lo ou partido intervir na vida pol!tica

t!.a Nação.

Art. 66 - Os partidos poUticos expressam o plu
ralismo democrático. Conconem para a forlllação e eerrí tes taçãc da
vontade popular. São instrumentos fundamentais para a participação
política da cidadania .. Sua criação e o exercício de sua atividade
são livres, dentro do eeepef tc à Constituição e à Lei

Constituição É! França'

Titulo 1 - DA SOBERANIA

Por outro lado, consideramos que a Constltuição

deve simplesmente garantir aos partidos o acesso aos meios ,de co
municação social e aos recursos do fundo partidário. O drec.ípfma
mento desta matéria deve ser feito pela legislação ordjnérLa

A preparação para o trabalho a lI1enores de

14 anos se deve dar no contexto escolar. pois nessa idade a
criança tem o direli:o e o dever de estar estudando. sem falar
mos no direito a viver sua infância num clima de liberdade, cria
Uvidade e ãuto·.expressão. Ingressá-la precocemente no mundo

do trabalho é a condenação à rotina, à mecanização, ao bloque10

do desenvolvimento de sua potencialidade criadora.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art: 420

suprima-se o Art. 1120

EMENDA MODIFICfnVA E ADITIVA
OISDOSITIVO EMENDADO: Art IH e seu parágrafo S!i2; com .a inclusão d~

novo dispositivo

JUSTIFICAÇJiO

Direito Comparado:

bém os próprios cidadãos, compelidos a filiarem-se ao partido ao

qual são simpáticos I para que o mesmo possa ser por eles votado.

Da mesma forma, não se justifica a preocupação em
limitar o número de partidos políticos Se exrs te , na sociedade,

uma ampla gama de vâaões do mundo e de posicionamentos polítlco
ideol6gicos I nada mais natural Que esta diversidade se reflita na
organização de part:1dos políticos afinados com tais posturas. O
mesmo se aplica à preocupação despropositada em limitar o número
de partidos com representação nas CasC6 do Parlamento. Este número
não deve ser limitado senão pelos cidadãos, através,do voto direto
e secreto ç, em eleiçi5es livres e limpas. Do ccntrécí.o, estaremos 11
mltando o exercfcro do voto, fundamento da democracia representati

v.

EMENDA lPl8876-8
f!l ROBERTO FREIRE

f!l PLENARIO

.IEMENtA lP18877,6
f! ---ROBl~ r-r-.;~~e~

~~.~~"'..e'~''''I'1Cl',ulct~''"1Cl_-;----_---'J th7~~J?l

r.r tuTtl'''''I1'rlC'~lo ~----__,
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prp~íiB'-l

~

e ) ftca proscrtta 11 tortut:'4 política a qual

i~:re t~:~l~ill.s;~~;o~~:~:~e~~v~n::n~::i~
os executores e os funC1.onãno& piíbl1col
que, podendo evttâ-la. se OlIIltirem. bem
aS8l.mse, tomando COnheCll11ento dela. nio
a comuntenrem na forma da lei"

b.) os orçamentos púbhcos conugnarão a do
tação necessárla e suficiente ao cumpri
mento dos deveres preVJ.Stos na alínea aR
tertor, -

c.) por absoluta 1ncapac1dade de psg:Jlllento
ntnguem poderá ser prlvado dos servIços
pühhcos estatau;

d.) ate a errad1eação dehntttva d>lpobreza
absoluta. suas vítimas tem dtretto ao /l.lll

paro do Estsdo e da Sociedade, -

1. - A vida. a elttat.êneill dIgna e a ~nteg'udade

físl.ca e IIIllntal.

a.) é dever do Estado erradicar as condições
de pobreza absoluta no Pllís. protaOvcndo
prograllllls e planol que a&segurem. de ma
neua efJ,caz. o mín11llO necessãrio ao pIe
no exer.cícto do dUI!ltO li eXl.&tência dIA
.',

.iUStIFICAÇÃO

''Art9 12 - siio dueitos e hberdll.des indtvlduais invio
lãveu: -

Dê-se ao tncuo I do att9 J.2. do Projeto de COl1ltttuição a segu~.!!
teredaçiio

A prellente emenda tem em mira dar ã IlII1teda do InCl.&O I. artO
12. do Projeto de eonst1.tuiçno um tratamento IllllÍB COnC1.!O que o !!tulll. não só
elilll1.nando oa excessos constttuclona1.ll ou aquelas questoes que sao estranhas
ao tellll1 nele veraado, mas igwllmente reforIlD1lando alguns dos preCettos origl
nalmente 1nscritos.

Assim, foram 10&0excluídos da uova redação os tõpl.COS constan
tes das letras !!.o lO e f do tC:ll:to ortginal. eadll qual sempre por um dos moti
voa antes refendo;. No caso da letrs A, a materla ah duc1plinnda li tipieã
llletlte de alçada da lei ordillâna -que. illclull1.ve. Jâ tegulame.nta .. questão=.
não eabendo ao ConstttU1.nte descer a 'lll1niiCl8B tus ColDO o ptoblema do 1.nstan
te a partu do qual a pessoa natural adquut sua pe[sonahdnde Jurídlca. lã
a matarIa constante da alínea ~ por leu turno, vtolenta frontal/llCnte o per

~~~e~:c:;:CO:e~~t~n;~:çi: ::j:~:t~:::i~~~r: ;u;~~:e~8~~tU:;::~~s:~ :~
lucro nas at1.vidades econôlIllc81"; tal norma escapa ã natureza de J!iS.t.!l .R.Q.!í.
me.qu~ deve caracterlZar toda caso
bra811euo. outro excesso C0l15ti ao

i:~t:l:~:~.:r~~:~~~~ :I!~~:;/Iesgoitde lucro"e sua ext de acordo com Ol~:
lores que vierem a prevaleceI;" e01llO IlwHfestação hegel:lÔnicado cO!!Juntoda sociedade.E

Ora. nesse seutldo e-que o exerc!clo de uma~~
permanente "sobre todos os recursol uaturau que se encontram no seu .territó
rto e sobre os bens erlados pelo empenho e trabalho do seu povo" -preceito de
l1\!lll. ampb.dio e1l.eer;bada- eohde f'l:ontalmente. c:.om as dLr.posi'iõu que o {l1:ii
prlO FroJeto traça à propónto.!iA. ineervenciio .!!!!.~.!l!!.~, çonforme
seu Título VIII, Capítulo I. no qual se regulam aspectos fundamentats da Ordem
Eeonôllllca e Fll1anCel.ra.

Tnis ent.tdadell eXCl:Cmll funções Bocilas Vl.tais para o relaclonlllllen
to elllpresa, estado e empregado, entre essas funções encontram-se I'Jllltas que SM
o espelho das funçõell púbhc4S, prôprtall do e6tado.

_ AsSl.l11. nada IM~S 3uato. que al!ll1 do encl\rgo que 11der. i uedn.tlllll
das , seja delegada a arrecadaçao de contribulçoes compuls.prJ,all por lei .í.nlltItuI

o dUPOlttlVO do FroJeto ora elll faço eeaiee-ee a definir o·~
,!g. da soberanla 11IIc10na1 ee termos eSpaClaU no âmbito meemc, ,hstlngUtndo
d01S plaDO. prtnclpals onde se dará o seu exercício: o plano político e o pIa
no econ3l11lCo Alelll d11l80. o dupontivo CUIda de agregar ao exercícl0 da sobe
ratlUl nesslIs ãreas ematributo específIco. qual seja. o de que e.la constitui
Ulllpodn 4e U\tene~ão~ i disposl.çio dn 'Estadn.

Tal Cl.pO de preceito fi abaolut/lmente tnedito não encontrando
correspondl!nte I1Cll1 na nossa histôria const1.tucíonal. nem no plano do direJ.to
cOlllparadodas naÇÕell 1lll1t!1 ccnheeades , NOIllllllmente, as Constltulções, daq,ui e
alhures. lwtam-se 11 fixar o pnnt:Íplo de que toda soberanla ellll1na do povo
rve • nossa ConstItuição VIgente. art9 19, S 19, Constuuição da Espanhll. art9
H'. 0.9 2). quando unto menelonando que o poder soberano tem. COlDO caraeter!.
mces , ser uno e indivl.Síve1, COIllO ii o caso da Carta Fortuguesa (art9 39). ia
SIm, quer parecer- que s flnabdade da inovação serta. a de l.Dserir dentre o.
Frincíplos Fundamentau da futura Ca:rta um dupontIvo perTll1ttndo uma alllpla e
"permanente" (sJ,c) intervençiio do Estado. não só na esfera pol!tiea "lato aen
11,1.", mas tambem-e PrlnctpallDente- !!!.~ econômIca. -

Com efeIto. naquela sede. no art9 303, .J:llI:!!!t. e aeu S 19. utâ
prev1sto que a inte:rvençiio do Estado no domínIO ecoIlÔmt.co, quando oeorrer.hâ
de se dar A tItulo eXcl"pctonal. suplementar. para atender a lmperatnoa de
segurança l1aClonal ou a relevante intereue eolet1.vo; e. alem do IlII1tS ,csun
:: :~:::rir~~to do Projeto. esta Intervenção assume sempre natureza de Uledl

Logo, e francamente Incompatível falar-se no exerc!elo de. JOlllI
~~~ s2l2.t!..!!. economia de Ulercado e ate mesmo sobre os benl
do povo. tal qual o faz o Projeto atraves do atuai artIgo 49, a título de
"Pnncíp1.o FundlUllental" da Constttu1çno. quando o próprIo texto constit:udo
nlll, reptto.-se conugra logo mau adumte. de Illllnetra clara e explrctta, õ
pnuc!plo biuco da niio-l.ntervcncio ~~!1:!.~ Da! luelaft.ea~
sc a propo;!.ta de supressao ~A parcelA do dtspostt1vo que cogIta de Ulllll .I9.b:.

• ..tJnlA. CCOnllmll:~a em\llOldes tao amplos. sem frelos nem hnutes.

OcorJ:e que. suprlnundo esta parcela do preCl"1tO. o restante
do dUPOSttlvo ca1. no VaZIO Ehnunando-se o 1ncompatível e lnconcebível
prIncíplO da soberanIa econôtlllea pennanente. só restar1.a ao arttgo 49 do Pro
Jeto dl,Sclphnar o obJe~eranla .!!l!!!.~. por não haver maIS senti
do em dutl.ngutr a soberantn políttea da cconllllllen.em razão desta estar sü
p:rimida. Mas. aI, tal t1po de prece1to. Jã tÚÍousual no plnnõ do Dtreitõ
ConstItucional. rel'!yar-se-ta absoluta1llente ulútil. De fato.. nBo exist1na
Justlflcatlva tecnu:a ou polrtlca para IlII1nter-se um preeeito que enunCIaria
o ôblfto que o Estll.do exerce a soberanIa sobre todo o terrltôtlo nacional.

Nesus condIções. é que for conta da supressno do teor do ar
tigo 49. re1atJ.v;!lllente ã soberanIa econonuca permanente - nucleo e cerne dõ
du:po5l.ttVO entendelllOS que CIU por terra o sel1tldo do preceIto como um todo
E. PlOr consegutnte, se VemflOrmular jl presente emenda sUpresslva do artigo
49 na sua integra, com o que Inclustvl! se vem ao encontro do anseIO geral de
enxugar Q excessJ,vo tamanho do FroJeto ora sob o e~1! do Pleniino desta Cons
t1.tulnte. -

'EHENllIt. S\mS'tlTU'tI.VIt. nolNCI.SO 1. DO .MI.'UCC 12

Os nndtcatos e as aSllodações profus!onal!l exercem hcj e em dta
um papel preponderante na VIda ecoD.Ôllltca e 1l0C1.1I1 do Branl

EMENDA lP18888·1
C DEPUTADO ACIVAL GOMES

~ÃRIO

EHEtiDA SUPJ!ESSIVA DOARTIGO 49

JUSTIFI.CAÇI.o

'EMENDA lP1I3887·3
t:=oE~UTAOO AC1VAL GOMES '"~2__

fS~~';'~

f§J'~;ro]

EMENDA lP18885·7
tJ DEPUTADO ACIVAL GOMES , \
r;r- ...CttbloJcow'..b""" ...u.to ---,

Contemplá-los sign1f1.ca reconhecê-los. sem prejuízo para o 1deal de

democracla soc1.al que ~e está Unan1memente a persegulr. Já expresso !!
través de outros 1nc1so; do prôpno d1SP051tl.VO. como. por exemplo • .!!

"XXIII - pro1b1.ção de trabalho noturno e iU

salubre aos menores de dezo1.to anos. e de qualquer trab.!!

lho a menores de quatorte anos".

Dê~se ao l.nciso XXIII do art. 13 do ProJeto de Constl.tu.!.

ção. a segul.hte redação'

JUSTIFICACÃO

El-IENDA SUBSTITUTIVA DO INCISO XXIII DOART. 13.

r;r-- TCnOl.IUIfI'u;1Q -,

o escopo 1n1.cial da presente emenda é expungu. do pu

meJ.TO arta.gc que regerá a Ordem Econôm1ca.matél'ias que não se carac
terizl1m como princípJ.os. mas SJ.m como exceções. -

A5s1m. este pr1me1ro er-tagc d,eve conter apenas as normas
gerais norteadoras da Ordem Econômica.

A referenC:1.3 que o texto do ProJeto faz ao menor aprend1z

deve ser supTl.ml.da A regUlamentação do apl'end1Zado metôdl.co é ba~

tante extensa e sufl.ciente. sendo m1n1strado pelo SENAI e pelo SENAC

ou nas ,própr1as empresas medJ.8nte ríg1.dos programas a serem cumpr:t 

dos.

lU - cOIlpetitivitlade do setor produt avo ;

IV - igualdade de opor'tumdades ,
V - Justo tratamento do lucro".

.3.

quele que alude à "função SOClal da propnedade e d3 empresa". S1&n1

flca 1.ncluí-Ios no rol dos valores 1mpresc1ndíve1s 30 bom desempenho

de nossa econom1a. na med1da do 1nteresse comum,

Por outro lado, ate os 14 anos o menor deve frequentar .2,

br1.gatonamente o }9 grau. não estando apto e não sendo conveniente

a s11l1ultânea aprenduagell1 profiss10na.1.

EMENDA SUllSTlTlTl':IVA Ã atNEA .!!.DO mCIso IV DO ARTICO 17~

Com efe1to. num contexto de delllocrac1.a soc1a1. não é só

a propr1edade que deve cumpr1.r .funções SOC1a15. também a empresa. co

mo agente econ~m1co. está adstr1ta ao atend1~ento do bem comum.

''Art9 17 - ..

Ao que concerne ao pnncíp10 da função soc1.a! da empresa,

trata-se de outro postulado da ordem econôm1ca e soc1a1, ao lado da

função SOCl.i1 da. proprJ.edade.

13 - .
a - t l.iv-ru a usociaçiio 'Pl'ofiuiona1. ou sindiea1..

a sua cotUltituiçãG. registro, a representação
lesal na. convenções coletivas de trabalho e
as funçõea delegada. do Poder Público, entre fi
la•• de arrecadar eontdbuiçõe. lIara o ..ii
culteio • para a execução de programa. de inU
r.... da. c:at.soria. por ele. repreUI1tadal.a.
rão regulados _ lei". -

3U'STI FI CAÇA0
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Desta forma, a presente emenda Vlsa, sem alterar os obJ.~

t1voS da redação or1g1nal. l.nclu1.r na Constitul.ção 1nst1tutos ma1~ .!
brangentes e que efet1Vamente venham T'egular toda a gama de atl.v1.dades

econõm1.cas e SOC1ais. sem prejuíto do desenvolv1mentO harmônJ.co da. 5.2,

c1edade e da própna economla doPais

Ret1ramos .p01.S .ns exp'1'essões "scbereme nac10nal", "defe
sa do ccnsumdorv e "defesa do me10 aaba en te" e "redução das desaguak-

Dê-,e ii alrnea "a" do l.nClBO IV do artigo 17 do Projeto Jle Consti
tU1.ção. a segtante redação -

Nilo tem. pois, eebaeenec que a ârucxaeave privada. tãC'

, onerada por t.rabutcs e contr1.buições. venha a ter mais esta carga tr1b!!
tâna. num flagrante desvac de funções do Poder Púb1J.co para a mãe i a

tava pn.vadal:

Cumpre. poré.... ans ct'ever dentre os prancfpacs fundame!!,

ta1.S que regerão. õcravanee , a vada eccnêeucc-sccaar da Nação. os pr1!!,

Cíp10S da !I.1berdade de mercado, 'da 11.berdade de contratar, da competl.-

, undade do setor produtivo. e do Justo trat<tmento do lucro. Tratand2

se o Bras1l de país de regUle capa tnl Lat a , a Const:Itu1ção não pode de!.

xar de contemplar igualmente estes valores como agulhas ncrteaôor.as

da ordem ecooamce , senão fechando os olhos a uma parcela por dema1.s

sign1.f1cat1.va da renlidade que nos cerca.

.2.

dades regaonai s e sOC1a1s" por que não são ccapat.Iveas com o capítulo

"Da ürêen accnêmca", além de Já estarem mserades em outros dispos1.t!.

vos do corpo censtatucacnaâ ,

\ Elim1namos, t.ambém, o parágrafo ilmcc do citado art1go.

por t ransfer-i.r para a Imcae tava pj-avada o ônus do atendimento de "d.=.

mandas sccaaí.s«.. que é prõpnel- do Poder Pübl::Lco, o qual para. exercer

suas funções cobra uma sérae de t.rabutcs ,

["GMDii'~
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Além disso estas instituições'de forrnaçll:o proflssional e de esststêncte so
ctal sem fins lucrativos ainda se preocupam com a comumdade em geral. nota.

demente a de periferia das cidades, a quem oferecem trabalho de assessor-ta
numa tentativa de encontrar soluções viáveis para os problemas detectados. i!.!.

clusive junto aos idosos (velhos e aposentados).

N50 confrontamos o espírito que norteou a cr-teçêc de um sistema de seguridade

sectet , Ao contrário Apenas entendemos que para o sucesso de ta1 atstema,
h' que se adequá-lo a uma realidade já existente, e que deve ser preservada

As entidades de formaçll:o proflssional e de assisto!!ncia social sem fins lucra

tivos. existentes há quase mélO século devem ser preservadas sob pena de es

tarmos interrompendo um avanço s6cio-cultural e educatlVo com prejuízo para

milhlies de trabalhadores.

"Art. 257. Os tnbutos componentes do S1.5tematnbuúno
Nadonnl. a serem mstituídos pela tm.ão, Estados. Ib.stn
to Federal e M.uucípios. segundo as respect1.vas competêií
0.35 discnsúnadas neste Capítulo. são exclus1.vamente os
segtlUltes.

r. impostos, obedeada a dJ.scr:llllmação de competênaa e
a destinação de receJ,tas estabelec1.l1as neste capítulo,

lI. taxas, emrazão do exerCÍC1.o do poder de PJlíC1.a ou
pela. utilização, efetua ou pOtenc1.al, de sernços pübh
cos específ1cos e ch.VJ.Síve1S.prestados ao contnbumte
ou postos ã sua dJ.spos1ção.

UI contnbl11.ções de nelhorla, pela valonzação de JJDÔ
ve1S. decorrentes de obras púbhcas.

~~~~~~b~~~r~ndaú~Vl.~~i~~:e dos ernpre-

V. c.ontnbU1.çoos na mteresse de t:ateg<lnas econômJ.cas ou
prof1.5S1.OJlaJ.Sí

~fi~réstJ.m:) COqmlsório, para o caso de calatlUdade pj1

A'caractenzação Ucssas contnbuições COlOO tr1butos trat, COIOO
conseqUênC1.a. a obngatonedade de observação dos prmcíp10s consUtUC1.0nalS a elas
relativos. quando da sua 1nst1.tmção e cobrança. poss1b1.l1.tando, asSlJJl, um 1!I3.l0r
controle das atindades- estata1.s não só pelos contnbwntes COlID. também. pelos
tnbullns.

Para o desenvo1v1mentõ de seus prpgt-amaa, dispõem as entidades de ampla rede

física de instalações e equipamentos para o atendmentc dos trabalhadores em
suas diferentes necess ldsdes de forrnaç1io profiss.l0nal. ef teenteçãc, saéde
Slfo bibliotecas. gináslOs, teatros, eudttõr-tcs, cinemas, cctümces de fér-res ,
gabinetes médicos e odonto16gicos, restaurantes. escolas. hospitais. mater

nidades

lê-se ao~ do art. 257 do ProJeto de OmstlttuçãO a segw.nte

EMBNDA SUBSTITUTIVA no ARTIGO 300.

Dê-se 0.0 a'1't~g.o 3.00, do P'1'oJeto de Constitu1ção.supn"?,!!.

do-se o pa'1'ágrafo único. a segu1nte '1'edação

\ Torna-se. pen.s. J.ndl.spensâvel a lnclusão na ConstJ.tlnção,.de m.s~
S1tiVOS que n50 deixem dUvidas quanto a natureza trIbutária das contnbU1.çócs pari'
fJ.Scais e dos emprestJ.l1X)s compul.sônos, a flm de se entar mterptetaçres discre-=
pantes e excellsos do f1SCO.

12 outra parte, a natureza tnbutâna das contnbtaçàes paraf1s-
cais e dos eq:lréstlJlDS compulsónos vem sendo colocada emdÚVIda pelos doutnnado

bunais O fato de não ser ponto pacíf1.co D nnturew tr1butârla de
eXJ.gldas por le1., vemcausando problemas tanto ao

es. que f1.camã nercê da sanha arrecadadora d<L adnu,-

.2

Os recursos do SESC. SENAC, SESI e SENAJ. provêm da ccntrlbuição dos emprega~

dores calculada sobre a folha de salários de cada empresa Não obstante a
folha de pagamento como base de cálculo, essa contributção é exclusiva das e!!!.
presas. 1'\50 incidindo qualquer desconto, a tftul0 de contribuiçlO. sabre os
salários dos empregados A arrecadaçllo dos recursos é realizada atr-avés
do lAPAS. e poster-tcmente repassada à enttdede, As enttdades prestam contas

da destinação desses recursos, apresentando. anualmente, suas propostas de
orçamento-programa ~ SEPlAN e a prestação de contas respectrves são submeti
das à apreciação do Tr-rbune'l de Contas da untae

A boa técm.ca leg1.slativa. md1.ca que o prlJOOl.1'o art1.go do Slstema
Tnbutário NaC1.onal deva dJ.scntllUlllr. desde logo, todos os tnbutos qj.le o compõe.
entnndo, assm. q,ue se dispersem pelos demus capítulos GU artigos. outras presta
ções OJJlIPulsõnas. o que dif1.cultana a caractenzação dos tiibutos, bem como a
prôpna mterpretaçâo da O:mst.1tlU.çâo.

presa.

"Art 300 ~ A o'1'dem econômica, funda-se nas

hberde.des de in1.cl.at1.va de mercado e de contratação e

na valorlzação do trabalho, tendo por f1m assegurar a t,2

dos existência digna, segundo os d1.ta...es dn justiça soe!

aI e os seguintes pr1nc!pios'

I - propriedade: privada;

II - função social da propriedade é da e~

["PLEMRIO
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El\\ENDA lP18883·1
[" DEPUTADO ACTVAL GOMES

Os serviços e atividades destinam-se prioritariamente ao tr-abe'lhador de baixa

renda e sua famOia. notadamente tccat tzedcs nas grandes e médias ctdeêes pa

ra quem realiza programas sociais. de formaçlio profissional. culturais e de

sal1de. A maioria desses traba/?es recebe ~enos de três salários-mínimosrmensais e tem escolaridade de 12 e 22 graus.

Predominantemente urbanos. vivem e sofrem os problemas da cidade brest'letra,
com suas dificuldades de transporte, moradia. saude e educeçãe, além do dt
fíci1 e oneroso acesso ~ 1nfonnaçlio. cultura e partlclpação social

rr--------..m"."".,.,--------t---,

EMENDA lP188B4·9
'tJ DEPUT~ÕO -AC~YAL GOMES \ ~
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o diSPOSltiVO. ora stlpTlmdo. é alt:aJrente Meno ao desenvolVJ.
Illente do Renor, elS que ate os 14 anos deve ele frequentar obngatonlllOOnte

... 019 grau, não estando apto e não sendo convelUente a slllllltânea preparação
pkra o trabalho.

Por outro lado. a proteção do due1.to ã aliloontação e ã saúde
do IImor en,cont:ra-se assegurado. conforne dispõe o art. 419, I do projeto.

~l:p~~:~:~e~~;o~:~~r~d:êi~:;:.e~:~~s~~S:~1~:tr~;;:~a~ii:~e:o~:U~ll::_e:~~
11l1nar- lUa em raZl1n da C1tada regra ser pertinente a bem dl\rer5a~qUestao da
educação e niio 11.0 dlreJ.to lndJ.V1dual versado no Ine rsc 1 • a qual e tratada
em sede prõpn8. no Título IX, Capítulo 111 do ProJeto, sob a rubraee "Da ed~

cação e Cultura",

e menos enumera~~v~e~~odl~~~:~:s:t~a;a~: :;~:;:~ ~o: ~l=sd~:Ç::l:;:S :S~~
ra tomar o texto \!laia longevo quando o decurso do tempo V1er fa;al1lll!.nrl! a a1.
terAt o conceito vigente de "pobreza absoluta". eee o que estara llllpoato ao
EStado o dever de atender t11I!S1llO Dovas necl!ll81dades hOJe não cog1tadall a este
ti:tulo. Além diIHJO. procedeu-se a um hgeu"o retoque lia letra & do Projeto
para reltnolP.r a d1.SpenSB d1.reta de ~a&lImento de serV1.~Os pübhcos àqueles
servi~os prestados pelo Estado. exclU1.dos em consequene.J.B. os serv1.ços prest!,
dos por partJ.culares. Ji que a erradlca~io da pobreza é dever do Estado, não
e Justo que partJ.culares arquem cem o custo aoclal dessa empre1.tada, se for
o caso. deve o Estado subs1.dJ.ar a at1.vJ.dade prlvada C01ll rela~ão às vítJ.mas da
pobreza, de tal modo que tlllllbém os servJ.ços prestados por particulares lhes
UJalll fornecidos a título gratuito.

1'0r ült1.lDO. uaa justJ.ficatlva específica para 1;1 preceaee do
Projeto que proscreve a tortura. Quer nos parecer, prlme1.ralllente, que a re
gra deva ser cJ.rcunSCl"J.taã~ políttca, que. sem düv1.da. fo1. o mõvel lê
termltlante da J.nser~ãQ desta nQrmana ConatJ.tu1.çãQ. dadQ a dolQrosa expetl.ên
da da noslia hutôr1.a recente, os excessos pohciaJ.s ou Iievíclas c:omet1.daS
por partlculares. Iil!m qualquer, conotaçio polítJ.ca, devem contJ.nuar a cargo

, do 1l!g1.01adorpenal que Jã J.nctl.m1.na taJ.S condutas na medlda adequada. em ra
ZAO da menor repereusaão soc1.al qUIl tau fatos isoladamente apresente. De
mllis a mau, na mesmalinha de raciocín1.o. expungJ.r8lll""se. na emenda. a deÍ1.nl
~iío de tortura COIlD fato crilll1.noso. e as normas relat1.vas ã p'reserição da pe
na e à prest"arâo de hançll. Cem efeIto. não é tarefa do ccnsecccmee estabe
lecer Í1auras penau. aJ.nda lllais Illlldiante t1pos complet8lllente deseonheC1.dOI 
no due:lto pãtno. tal C01tQ, no caso. o Ct111le de "lesa-humanidade". E os as
pectca rllstantes, de idêntJ.ea fo=. Dão cabem, pt)r ma1.S que tias preocupe o
fato que se quer proscrever. dentro dos hlll1.tes políucos (e não penaaa ! )de
U1ll.ll.Con"llt1tulção. Que o !eg1.Sladot conSt1tuc1.onal proscreva, mas que r~
nesça ao legislador ordlnano 11 tat"efa parmenorUllela de t1pJ.Í1car o delito,de
regular os aspectos referentes ã sua pun1.b1.hdaelee. por Í1ID, ele atr1.bU1.r ã
h1.pêtese o tratamento processulll-penl11 adequado (del1to aÍ1l1nçãvel ou não).

JUSTIFlCAÇ~O

§ 19 -Os bens próprios, sob admin!str~

~ão ou tombamento pelo Poder Pú

blico, receberão, anualmente.. r,!
cursos financeiros, através de

lei orçamentária, dest.inados

sua conservação, manutenção e pe!
manênaia de seu valor e interes

se CUltural.

A emenda tem em mira suprilnir do ProJeto !!.
quelas disposições que são absolutamente incompat.!veis com a ga

rantia ind1vidual do direito ã propriedade, harmonizando os pri!l

cIpios de incentivo a preservação do patrimônio cultural e arl:.1~

tíco com os direitos e garantias antes aludidos.

De outra parte, foram também expungidos do

projeto' normas estranhas a um texto constitucional, que deve ser

o mais conciso possível ev1tando-se quaisquer excessos, prejudi
ciais a sua. vida., gue deve ser d.uradouro.

JUSTIFICAÇÃO

Supnman-se os artigos 359 e 360 do PrQ-

tos e outros bens de valor eult!!

ral arqueológico. hist.ór:1co, cãen
tífico,art!sUco. ecológico e

paisagístico - através de seu i!l

vent:ãrio sistemático, vigilãncia,

tombamento, aquiSi;ão e outras .!
çõêS de eceueezeeenec e proteção.

§ 29 - Os danos contra o patrilllÔnio cUltuo;

ral e artlstico serão punidos na ~~!

ma da lei".

Jeto de 'Const1tul.ção •

EMENDA SUPRE$SIVA DOS ARTIGOS 359 e 360

tJ PLENÃRIO

EMENDA IP18896·2 "= ---,
~ DEPUTADO AClVAl GOMES J f;~~~'··j
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Se esta já é uma ecaeeeçãe vâlida a nIvel abstrato

e teórico, a questão agrava-se mais ainda quando se constata. que o

debate gira em torno da questão sobre a eeueeçãc e formação dos fi

lhos pela famIlia. Já de há muito bão se concebe o pátrio-poder dos

pais em r:ela~ão à prole como um direito absoluto, a concepção mode~

na, ao revés. enfoca o pátrio poder como um.poder-dever; vale dizer.
ele é visto não só como um direitO atribuído aos pais, mas t:aml:)ém c.2,

mo um dever a eles imposto.~pótesesde descumprimento, de c1..l!!l

priment:o .inadequado, ou de excessos na atuação desse ~, os pais

s~eitam-se ã ação interventora do Estado, através dos órgãos pró"

prlos.

Nem.mesmo no Código Civil - gue data do alvorecer

do século que jã está por se encerrar - a questão do pátrio-poder é
tratada de maneira tão exagerada e imprõpria como o faz o ProJeto.

Ora, não ê preciso ir longe para demonstrar a invi.!

bilidade de um preceito colocado assim em moldes tão rIgidos e infle

xIveis. Como ê sab1do, todo o valor juridicamente tutelado, por mais

importante que sera, comporta seus temperamentos, até para poder con

ciliar-se com os outros va.lores de perfil diferente vigentes na soci~

aeee.

o dispositivo em foco, cuja supressão so está a. pr2
por. pretende.. estabelecer a regra, em termos absolutos, de que

"é plena r liberdade na educação dos filhos".

Suprima-se a letra ~ do inciso V, do artigo 12

do Projeto de Constituição.

'JUSTIFlCAC;O

,JUS'rXFl.C.lÇi:O

Não se justibca o pt1vilegJ.o !stabele,eJ.do na letra p, do J..!!,
CJ.SO 1. do art9 201, do l'rOJeto de Const1.tuJ.~ao

\' EntendelllDlI que não deve bgurar na Const1tulÇão. o foro pr1.
vílegiaelo do Supremo Tribunal Federal. para prceessae e julgar, originarJ.a
mente., as a~ões em que todos os membros da maglstratura seja, d1.reta ou T.!!,
diretl1llll!nte. aurereesadcs e nas quais mais de canquenea por cento dos me,!!!
bros dQTrJ.bunal esteJIllIl 1mped1.dos

EMENDA SUPRESSIVA

tJ PLENJ\RIO

EMENDA IP18893·8
l:J DE!"UTADD AClVAl GOMES
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Supnma-se o art 420 do projeto de Consntw.ção.

JUSTIFICAÇÃO

FJE.m S11PItESSIVA

lUT.'..... " ....;lo

EMENDA IP18889·0
r DEPUTADO ACIVAl GOMES

EMDmAMeDIFICM'ZVA

DISl'OSITl:W EMEImMOI AD'. 214, 5 único, J.etra "!!"

Por conseguinte, é recomendável a eliminação do

dispositivo em apreço. que sabe a coisa anacrônica, a umavisão u!

trapassada na relação pais x filho.$:. De resto, o a.ssunto, nos dias

atuais, ~ã vem devidamente disciplinado nas leis civis, sendo dispe!!.

sãvel seu trataroento a nlvel constitucional.

Os d1.spositivos. ora supnmidos, l'eprc 
sentllJll a degola das entldades de prevl-dênCla prl.vada que. ao longo

dos anos", vem desempenhando um papelo preponderante e ef1ca'l. na

complemental;âo da aposentadona e pecúIlo.

Ora, a Poder Pública deve concentrar~se

na prevl.dênCla pübllca. buscando dotá-la de melhor ef1.c~êncla. de1.

xando ã 1nJ.ciat1va pnvada a complementação dos ganhos reais do tr,!

balhador, por oC8.S1ão de sua jub.ilsção. •
EMENDA IP18894-6
l" DEPUTADO ACIVAL COMES

Dê-se ã letra ~, do parágrafo ünico. do art. 214, do Projeto
de constituição, a segUibte redação:

"A.t.t. 114 ••••••

f ÚJt.lu •••
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EMENDA IP18897·I
r~CI~~g..o 1L~;ê~
LPlJ!N.lRIO ~,d........,,,,••"""----:=1~

di Dl> ela.Udta..s. el.edo4 "011. tuIl eo,(e,g.(.o e.le4toll.al

e.on.&tUu!do pDJt dete.,g4do.6 dali 6e.de.JtacõU e. do.6

.6.t.nd-t.el1.tO'6 O\Upte.t.tU04. e.om ba4€. te.tl.Il.Uoo\.utt na.
Jte.,g.(.dO".

81ENMSUBSl'InrrIVA E SUPRESSIVA

Ii~se ã alínea "d" do inciso IV do Art. 17 do ProJeto a segum
te redação. suprim1ndo-se a allnea "f". -

EMENDA SUPRESSIVA AO ARTIGO 393.

El.lmlDe~se o disposto no art' 393 do ProJeta de COR§.
t1tu1ção.

JUSTIFICACAo "Art. 17 - .

A proposta .iJlFas1.t1V8 do SuhStitut1VO, data verua, representa
JIltervenção na propnedade pnvada, por outra ent1.~.

A flScal1zação não cabe aos s21ldJ.catos mas aos sezv1.(:!ores pg
blicos lJ1VestllJos deste poder, seJa na area do trabalho, da preVJ.dência-;
dos tributos. de obras, etc.

Os smchcatos. na defesa e coordenação dos 1nteresses da cate
gona Já têm a faaJldade de se d1.nglr às autondades adnuI1l.Strativas pã
ra denuncar a existênCia de irregularidades, e a eSb$ então caberã ã
fiSC81J.Wção que. constatando-as. ÍJlIIXI!Ú as pena1J.dades prevl.Stas na le1

De resto. o -due1.to de notlficar a eJt1stênCJ.a de irregulandade, mer~te
~ ~e;:~t~~g~orga1llSlllO$ sllld1cal.S. está consagrado no parágrafo

JUS T I F I C A C"X O

o refer1.do d1SpOS1tivo se mostra de alcance por de~

mais amplo, Sem a dev1da espec1.Íl.cação do que seJam atl.vl.dades
desport1.vas formB1S e não fOI'lflB1s.

Por outro lado. o seu teor contém n1.t1.damente maté
r1a não constituc1.onal.

\ Fl.nalllente, a concessão de benefícl.os Íl.SCal.S para

o caso,acarretarã. na certa, o aumento da carga trJ.butãria p.a.ra

outros contríbu1ntes, uma vez que, em sede tr1butãna, sempre

que há benefiC10s para UIDa classe. quase sempre há aumenta da ca!,
ga tnbután8 para outras.

A eleição dos JuIzes class.istali através de colégio eleitoral

canst.ituldo por delegados escolhidos pelos sindicatos e federações

respectivos, concentra e c.dstal!za a opção das entidades de clas

se e afasta os riscos de uma eleição que poderá não refletir a von
tade real dos aSSOciados e interessados diretos. -

'.ldlllO/~'WISJ1./,".~...u1t .

UI10"""'~" -,

EMENDA SUPRESSIVA DO INCISO VI. DOARtIGO 17.

SuptJ.1ll1.r o incuo VI do .rt9 17 do ProJeto de COnllt:J.tulção.

IV

d) - os sindicatos de categorias prOflSS1.onais
poderão estabelecer, em convenção ou acordo
caleava, o dire1to de acesso aos locais de
trabalho de seus representantes. dentro de
sua base t:emtorlal".

JUSTIFICAÇÃO

[!i PLEN.lRIO
.... o.looetco.".1.t/_h1.t
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Ass1Jll., o que se deve ê estJJDU1ar as partes J.nteressadas, ~
do assim lhes COIlVJ.er, ê estabelecer o m.re1.to de acesso 1105 locais dê
trabalho. EMENDA SUJ3ST:ITUT:IVA

,JUSTIFXCAÇXO

A norma que le pretende supnmir co1J.de com o dJ.SlIl;lsto nQ art9
131 do PrOjeto que atnbu1. a fucahzlIç'ão financeira, orç8lllentãnll. operacJ.2
nal e patrl.l:lDnlal da Un1.ão ao Congresso Kaciotlal medJ.ante controle externo
c.om o auxího do TrJ.bunal de Contas.

, A manten~a da notlna UlIPorta em se estender, 1.nJust1f1.cavelme.!!,
te. tais atribulçõU &0/1 SJ.nd1.catolle Assoc1.ações. EMENDA IPI8895-4 ,.....

l!J DEPUTADO ACIVAl GOMES

Dê-.e ã alínea!!. do incillo n do arti&o 12. do Projeto da
ConuituJ.çao a leguinte red~ão:

"ARl'. 12 - .

n - .
b) - AoI autores pertence o dIreito ext:lusivo ã utlIbll'ião.

publit:a,io e reprodui;ão CQm\l.rciar. ou nio de lUU o 

bras. tranmn..tvel na forma da lei " •

.JUSTIFICAÇÃO

UI1.'...,lfltleoçl.

mt!NDA SVPR:ESSIVA.
DISPOSlnvO EHEtmADO Art9 201. 1. I!.'

tão lomente.
Sendo esta \JII.& notllla status conltitucional. s c:onnquênda

lógica e LaedJ.ata decotTe.nte Ilelae pon~to .er1a a de que todas ai o.!!,

tras .,dalidades de tr8l1SlUalão que não a~ ficariam ved811u.

Hão i crível que n deseje eliminar a polubihdade de ces

lão de d1.'l'eJ.tol autoral. por ato inter V1voa. ate. porque talro~ç;:o iJaplica

ria na viOla,io ao direito individ~ de propnedade doi autore. q~to ..
1\lU obro. e~~ taflilia ma direito d.e láve.l con-titucioo.al.

A redaçio atu.t do art. 12. incho n. letra b do PJ;ojeto re

fere-se i pOlnbilidade de trannilllão dos direJ.to. autorau .;a herdeiro. :
EMENDA SUBS~ITUTIVA E SUP:RESSlVA

"Art9 369 - O Poder público promoverá e ih _

centivará a preservação de stti
0111, edificações objetos, docWle!!.

• _ Dê-se ao artigo 369 do Projeto de CObstitU1ção a segui!l

te redaçao: suprindndo-se os arUgos 366, 387, 366 e 390.

bclua~u. do Projeto de ConlltJ.tuição. o dilposto no art9 201.
1. letra!!..
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Capitulo que trata d~s "Criaes Praticados por funcionário _PúblJ.co I
Contra a Adnin1.straçao em Geral"" ccnet.Ltiudndc-cse as aançoea nele
previstas, em penas acessórias

Eis, pois, o motivo da emenda aupr-e s aava ,

I
EMENDA lP18906·3
tJ DEPUTADO ACIVAL GO~tES

PLENÃRIO

r;r---------_TUTO/lUtTlfIUçIo

fIT!~~~"=J

fl0~'áJY7J

E!>El'ID\ SUPRESSIVA JX) p~GWU 29 IX) ARrIro 28.

Supruna-se o S 29 do art 28 do ProJeto de Consb.ttnção.

EMENDA lP18903·9
fi DEPUTADO ACIVAL GOMES

EMENDA SUPRESSIVA DOSl'ARÃGRAFOS 19. 29 e 3'1 DO ARTIGO 31, BEM ASSIU O INCISO
rv DOARTIGO 32 E ARTIGO 36.

S1,1pnTnam-se os pariígrllflls 19, 2.9 e 3O? do art'" 31, bem asum o
l.neisll IV do at:t9 32 e art'? 36, todos do PrOletll de Canst.itu:a.ção.

l'LENÃRIO

flUO/.U.' .....;lo- _,

EHEtlDA MODIFICATIVA DOINGISO VIiI, LETRA =. DO ARTIGO 12.

lJevem ser sl4'nmido o 5 2' do art. 28 do ProJeto por conter ~
téna 1IIpertmente a tml texto constituclonal. qlJe deve ser tratada em sede do
Estatuto Penal.

S de tnnal sabença qoo quaIqUElr pena acessõne só tem efetua

aphcação~apOs o tTâns1tO em julgado da sentença condenatória, pnncípio Suf1C1.

enteeente regulado por lei ordinána.

Por outro lado. sena extravagante o,exercício de drrea'tos paI!
ticos, caro o dlrertc de ser votado para cargos etetavcs, por pessoas pn~

de: liberdade em razão de condenação criIllmal.. siJrplesllente porque da sentença não
tenfJa eJCPhCJ.~nte ClJnstado a sançãoecessêna,

.JOS'rII':ICAÇÃO

Tlldas as dt.sposições cbj ere desta emendn têm como escôpo co'
mumo de supt:ir a ausência de norma regulnme.ntadora dos direitos e Hberdã'
de! indFiduaJ.s preV1.stos no ProJeto, através de prllvocnção de Poder Judr
ciano Em tlldos os cases , set:U1 lícJ.to ao Inrezes sadc aCJ.onar um õrgãõ
Jur:a.!dicJ.onal para dele obter um "supt1ll1ento normatlVo" que dar t.a ehcii
cJ.a a prerrogat:a.va cllnst1tuct.Onal. até sua efet1va I:'egulamentação. -

_ _ ~Mut.to embora 05 prllEõntos desses preceJ.tlls sejam nobres.não
e recome!!davel passar-se ac JudJ.c.:a.anll tarefa que deve cllmpett.r, confllt'llle

a a sJ.tuaçso, ou all LegJ.slatJ.Vo, ou ac Executlvo. sob pena de J.nfnn3t.r-se
a eueoncen.a e a :a.ndependência dos poderes scberancs , ~

__ A ideJ." - que tem sua Ilngem no t.nstJ.tutll da inconst1tucJ.0
nahdade por ODl1.Ssãll da ConstJ.tuJ.çã'o l'ortuguesa (att9 283) - unda nãll clln
aenguau aprllV31:' ~a prãtica polítt.ca. só vJ.ndo, muitll ao contriiull, a consã'
gral:' uma J.ndeseJilvel e neeava superponção de atuvrdades do Judiclãuo coii
Il outro õESii'oestatal a quem J.ncumbJ.t'ia a edição da norma regulamentadura.
E a sckuçac alvJ.tt'ada. de toda a sorte, parece Ill3.J.S precâna. que o prllble
ma enfretado. POUl. a admt.tí-la cseae-se-aa de axando ac rwee arbltno. dõ
Jl,ld:a.cUcl.Qtegu;lame.nta't COIllO bcm entendesse, sem ptrtâmetrll ou hnltl!, ,as

pectos fundõllllenta1S da vJ.da em sccredade , E,_t'elembre-se. nio exrsee taI
~~: pt.or d:a.tõldura que a J.mposca por um JudJ.Cl.ano sc.m frc.J.os nem tontrap!,

_ Todos esses elementos. pcecenec , sugerem a elt.mt.nação dos I
vamcs d1SpOS1tt.VIlS pert1nentes ã matet:ia existentes no texto do PtoJeto. ~

IEMENDA 1P18907·1 ••".
t: MPUTADO ACIVAL GOMES

,JUSTIFICAÇÃO

e - o dano provocado pelll lançamento ou USIl de
reS:LStt:lls faksoe gera t:esponsab:a.l:a.dade, na

• forma da leI.. "

Oi-se ao a~cl.go 12., :a.OCl.S0 VIII, lett'll. c da P~oJeta de Const:a.
tuição a sesuJ.nte redação: - -

VIII - Acesso a referênc13S e infotlllações sobre 4
prõpt:1a peSS1l4.

OCllrl:'e. porem, que não ccmpere all CIlnst:Ltutnte deft.nlr respon
sabJ.hdades, tal COIllO o faz o texto. Tal tarefa e, sabJ.damente, da alçada -
dll lcg).slall.or Dt:d1nârlo, nos mal.S varl.adlls campos de at.uação •

Dessa maneira, não tem sentJ.do a enumeração atualmente constan
te do Projeto A futura CllnstituJ.nte deve SJ.lllplesmente enuncJ.ar li. adllção dõ
príncíp:a.o da afl\pla responsabt.lidade quantll ii matena enfocada no d1SPOSJ.t:a.VIl,
de1xando ã lei llt'dt.nât'J.ll li. ft.xação dlls hlll1te.s dessa respllnsab1hdade, na for
lll3. das tipJ.CJ.dades nela estabelecldas. -

""ll'l:ell.cnte clllenda, ~t:eanto. vem ao encont'to do anll-l!10 gene'ta

~~~:i~ç~: ~::u~~;r:sP~r~~::a~: ~~n~i~~~~~aC~~~:~~~c~~:a~c~:~~s~1:~;;-;:ãe~
pera de todo blla Carta l'olít:a.ca. -

o eexec dll PtIlJeto, no dJ.splls1.tJ.vo em foco. enumet:a as t:espon
sab:a.lt.dades geradas pelll lançilfllCntll IlU uso de regutt:lls falsos. respllnsabI
lidade cumulat:a.vamente c:a.v:a.l, penal e admlnistrat1va

'kt9 u - são díret.tos e lt.berdades t.ndt.Vlduau m
violÃvels -

rr;~~~"~

[IÇj'~;m],PLENÃR!O

fUI.llUtll"..çb

=- .~..,""'/C.~IUlo/IUl •• MII.lI __,

Iupertmente, portanto, a norma constitucional supraca'tada, Jus ~

tif1cando--se, pois. a sua supressão. -

t
l'or conseguinte. faz-se neces'Ú1o alterar o teor do dlspoairivo em

apreço que dele conste • .-ph pOlsibil1dade de disponção da obra por leus 8.!!,

torcI. Quer parecer. na fot'IIA da emenda que ae eltá a sugerir, que a loluçÃo

do problema rel1diria em pura e dlllplelllle11te. resetee-se a quest:ão da trans1lÚ.!

Iibil1dade desuell chreitlls ã lei ordiníi.na. conuoiU1te IlS 1lIe10B de alieus~àcl Jã

ü: reguladOI. a abnnger não só a tranaf"erêncb pllr IIIOrte. lllU t_elll a ces 

.io negociaI, por ato sratu1to 01.1 onerlllo

\ EMENDA lP18900·4 .~ ---,
l t: DEPUTADO ACIVAL GOMES

EMENDA SUi'REsstVADO PARÁGRAFO 49. DOARTIGO 196. eJiNDASUPRESSIVA

Suprima-se Il S 49 do art9 196, dll Projeto de Cllnst1tu1ção.

Supnrna-se O d1sposto no arta 478 e respectivo parágrafo úruco do

Projeto de ConstitlUçàO

E~1ENDA nODIFICATIVA

.JUS'1"IFICAÇÃO

Deveri ser supl:'1mido o S 49 do art9 196, do l'I'OJeto. pOI:' C011
ter IlUltêria 11l1pert1nente a UIll teJl;to conatitucional. devendo ela Ber trat'3
da eIII lei ord1nãria. -

• Não cOlllpete ã Cllnst1tulIião f1xar os percentuaUl que. 11. União
e 0/1 Bshdos dlWe.rAIl t'eservar ao Jud1c1ãr10.

• Tal prev1São deverií ser f1xada por cada Estado, dependendo

::~c:::a~o:~~t:sd:c~~~:a;~;'c:~~~o;~~:r~a::ra~::~:n~:t:~:~a~:,F:::~:~:~ o
pat:a outt:oa o pet:centual de c11lCQ p'lr cento poderã set: 1.rr1liõt:t.o.

Assim. este perc.entual devera ser f1udo pelo Congt:eIlso tia
cional em relação somente 00 Judic:a.ino Fedel:'al e. nos dClllllu caSIlS, P:!
1•• respectivas AssCllIblii1as Bstaduais.

Just:a.f1ea-se. pois. a emenda supressiva.

Dê-se ao art. 12., inciso III, letra!. do PrOJeto de
Constituição a seguinte redação

• l'Ar~. 12 - são direitos e liberdades 1ndiv!,
duais inviolaveis:

111 - A Cidadania

f) ~essnlvada a cllmpensD.çào para l.gualar as
oportunidades de acesso aos valores da vida e para r~

parar inJustiças produzddas por discriminações não
evitadas, nJ.nguélll será privJ.legJ.ado ou oreJudJ.cado
em razão de raça, selto, natureza do trabalho, reI,!
gião, convicções polítJ.cas ou filoslifJ.cas".

A Junsprudêncla do Suprem Tr1bmm1 Federal Já sedflllmtou!l tese

de qoe aleueguladora da aposentadona ê aquela V1gente ao tenpo em que o benef1C!.

ãno preencheu os TeqUJ.S1tOS necessãno$ ã obtenção tio benefíc1o.

Portanto, data venia, não tem o nenor sentulo, confonre pretende o

Projeto, que o ftmClonârio, desde que aàm.tJ.do no servlço público até 23 de Janei

ro de 1967, tenha os seus proventos de aposentadona regulados pela 1e1 V1gentc na

atada data.

D;$se trDdo, peI1lU.te o referido dJ.SpOS1tl.VO do Projeto que, indepe!!.

dente de àquela épocao funclonáno haja preencludo os pressupostos n!!CeSSár10s ã
obtenção do benefíClo. pode-se-Ihe apllcar a leg1slação Vlgente a 23 de JaneJ.ro de
1967, provavelnente por lhe ser nalS favorável.

JUSTIFICAÇÃO

:;;==~======::"'::":,..:":"...:;l. _'__ _,
EMENDA SUPRESSIVA

Supriaa-se o disposto no art. 490 co Projet.o de COR,!.
tituição.

JUSTIFICAÇÃO

A presente elllenda tem em mira reformular a redação
do dispositivo eo. foco, para que o texto constl.tucional não J.ncJ.da
em excessos que se afiguram absolutamente dispensáveis.

ASS1ft1. propõe-se comll nova d1cção do precc1to
cllnt~údo idêntl.co, em substânc~a, ~o do art. 153. § 12 da Const~
tuiçao vigente. Com cfeJ.t~1 nao lia 'icnt1do em~5e tcntar em,;'n:lar
o mais exaustivamente poss1.vel o elenco de h1.poteses c s1tuaçoes
nas quais não se ndmitem dJ.scr1m1n"lçÕe$. porque, sabJ.damente, ne
nhuma enumeração. por lTla:a.s exaustiva que seJa, li completa. rl.e l'Iais
a mailS. o elenco atual J;i prevê as situações b.isJ.c-aS que, se dev.!.

damente 1nterpretadas, abrangem as novas hJ.pliteses intl'oduzl.das p!:.
lo Constituinte I

,EMENDA lP18908·0 .....---~--------, rn-PM'O"B""-J
t:::=WUTADO ACIVAl GOMES _, C _
I:PLENAAIO "'.. -.,.................. I t:;;-;"~"iY"ã!J

.urO'llJ.T1'~o.clo

DEtIDA StlBSITIUTIVA

De-se ao inaso IH do a1;'ugo 253 do Projeto de ConstJ.tUlção

segtUnte redação:

EHBllDA SUPRESSIVA DO ARTIGO 81.

A permnnecer no Projeto a nOf'1ll1l em ápreço, violado fi
cará de forma flagrante o direito de propriedade.

o mbJito da erenda, coro se pode perceber, é o de ellllUnar a at!

vidade de polícia de mnas da atnblUçào da Políct.a Federal.

''Art. 253 •••••• 06 '4'4 a •••

lU. exercer a pollCla man Una, aérea e de fr~

teua."

EmTa20 d1sso se vem pt'OJlOT a prescI\te cliCnda supressl.va, com a

lntenção de fazer o dJ.SPOSlUVOdo ProJeto retomar ao seu âni)lto Já tratU.clonal na

área ConstltUCl.onal, ólfastando a J.noV;:lção pretcndJ.cIa, para a qual nijo se v~sllmbra

......qualquer Justlof1C:atlV3.

cem efe1.to, tal atJ.VJ.dade 1'011.031 ê tlpieatrente da atnbuJ.ção das

polÍdas estadual.s, não se lru::.lw.ndo dentre as trad1Cl.ooais tarefas delegadas ã
Políoa Federal VeJ<l-se, a ptopÓS1.to, que o art. 8~. l.nC1SOVIII da Constl.tUlção

átual só concebe C01l'O atrl.blUçâo deste órgão "executar os serVlÇQs de pollcla marf
Uma, aérea e de fronteuas." ~

Supruaa-sa o 5 59 do nrt9 196 do ~roJeto de Con.t1.tut.çã'o.

EMENDA SUPRESSIVA DO PARÁGRAFO 59 DO ARTIGO 196.

TulOuunl"..~lo----------_,

Portanto, sugere-se o retorno do disposit::a.vo li. sua
singeleza originaJ., deixando-se a cargo dos Tribunais interpretar
o âmb1to de aplicação das hipóteses básicas e fundalllenta1S previs
tas no texto, CO/llO, aliás, é do melhor alvitre. -

EMENDA 11'18905·5
l" DEPUTADO ACIVAL DOMES

l"

r:~~ :cjv~~~~~:1 -----------.J fl--,;~;';·-l
r- PLENÁ'tIO PLUUOO/co uio/tu........lo ~ ~;"~WJ

~=~=====:,::::.,,:.,,:""':...:;;:.,,=-=-=-------

A referida regra jurídica. cuja supressão do texto
constitucional ora se propõe. constitui-sc nuna verdadeira sl.t.u3ljoão

de conflito entre os entes federados. União e Estados uma vez que
permite a perda de propriedade de bens irnóve1s pertencentes aos E!!
tados, elll favor de comunidades negras ali estabelec1das, sem a torna
da das providências prévias necessárias à translQt.8são dac;,ueles l:IomI
oios, <:lU nesmo por desapropriaçãll.

Para tanto. na forma 61'\ que ali se enc~ntra. necess~
rio far-ec-ia a cllncordâncía estatal, o que independeria da matéria
constar de texto constitucional.

SupriRa-se o art. 81 do Projeto de Const.it.u:l.çào

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição deve ser concisa, trazendo em seu bOJO
apenas os princlpios fundnmentllis. deixando para Lei Ordinária a re
6Ulamentaçio dos referidos prinelpios. -

JDSTIP:r.:CAÇ.Io

Devet:ã ser supnm:a.dll o 5 59 do a'tt9 196, do ProJeto, por con 
ter llllIterla t.l'apcrtlnente a um textll constJ.tucJ.onal. devendo ela set: trstada
CIll let. otd:a.nãri:a de irnbt.tll Estadual.

\ Tal prevuâo deverã set: fJ.xada por cada f;stado, na med1da
das suas poss1blhdades bnance:a.ras, não compeeindo ã constJ.tuJ.çii'o estabcle
ccr ta:a.s petcentuaJ.s -

EMENDA lP18909·8
lil GERS;";,ERES

~ As leis segundo Montesquieu e, nelas se inclui a Lei
Maior, devem ser concisas, como 11 das doze tábuas, reputadas por
ele "U/II modelo de perfeição". sem ('Iue, por outrll lado, lhe faltas

::s;e~::tt:~t~: ::~:~l::"ho::~ss:: ::::::C~:~i~~~ 7~0~~::qui:~:vra;
"L'lls~rit dcs Lais, XXIX, capo XVI)

o crime de corrupção administrativa previBto no cit,!
do tlrt. S"!-.do Projeto, estaria Clelhor situado no Códigll Pen.l.

Dependendo dD.dotação Ilrçamentãria de dguns Tnbunau Esta
duais, a fixaçno dll percentual de tnnta e Clnco por cento podena compreme
ter grande parte do seu orçamento, J.nvlabihzando o seu funct.onamento com Õ
cot:te de pessllnl IlU achatamento salanal dlls Uagistrõldos e servJ.dores. de
iestitllUlandll-os e pt:OIl'lellndlluma fuga pll.t:1I. Ilut~os centres. onde são metho'tes
remunet:ados. COlIlO. Jã vem Ilcorrendo emalguns Estados dD.Federação.

A511111. a norma cUJa supt:essã'o se p'topõe. caso prevalecesse :a.
ri., pIlr certo. aSt:avar ainda II1II111 os problema. dll Poder JudlC1ãno. -

Eis. o IIIOt1Vll da ellll!nda supt:essiva.
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JUSTIFICACAo

_ A presente ceenõe visa a que a Constltuição emmcre o pnncíplD
da lnte8raH.o do espregado na vrda e no desa~\-CilVl.rento da empresa, bem comoo d.1
particlpaçao nos lucros, deaxando a~ bom arbltno do jegisIadcr ordinãrac estabe
reeer OS lOOi05 e formas (;OlIO se darãn a lntegração e a partacrpaçân nos lucros. -

Capítulo que trata da nerenscrae do Povo, quando devera o seu e 

nuncaadc constar do Capitulo IV, que trata do Judiciâno. A duas,
que podçria ser perfeitamente da spenaâveI a 1nclusão do mcnc ronadc

at-t.ago na Constltu1Ção. tendo em vas ta Jã constar tanto da Lea, nr

gâruce da Mag1Stratura. quanto da lei reguladora da a t rv rdade do

M1nlsténo Piib.lrcc e. do Estatuto da Ordem dos Advogados

1 "A Constltu1ção deve ser sucantu , eva tando repe t i r
enunc redcs que Jâ constam ou devem constar de Lea Ordlnâr1a

Justiflca-se. desta :forma. a supressão proposta •

A parte final do téxto original _ empresa pública, eccãede-,

de de economia mista ou empresa concessionária de serviço públi
co _, não se justifica vez que, de acordo COm os arts. 49 e 59
do Decreto-lei 200, de 1967, tais pessoas têm personalidade jur!
dica de direito privado, não se Justificando a extensão da prOi:

bição de contratos entre parlamentares e as mesmas.

• Uoi"",/CO~lJll.,$"••••,n~'--- --,

..... "••l""'.C••,-----------,
E~Ib.NDA SUBSTITUTIVA DA ALtNEA!. DO INCISO IV. DO ARTIGO 17

Dê.-se ã alínea!. do mc.rso IV do artIgo 17 do

prcj e tc de ccnsta nuçãc , a segurnte redação:

ARNALDO PRIETO

~ 'Llll10:01t~~'SI101IUI~O'''II...

~ nnoll~sTI"~A.iO

EMENDA lP18918-7
(l DEPUTADO ACIVAL GOMES

,.,.- nllli... l~c"lS.lo/.u.'."' ••I.

PLENÃRto

r.r--------- 'UT.l..... ".IC.~I.

E$NDA SL'PRESSIVA
bISl'OSITIVO EMENDADO Art'" 99, Ineaso X

rry';ii;;"=:J

(TIüJõ'B;ã7]

"Art 17 - ••••••••••• ,.,

IV - ••••••••••••••••

E!DmDA SUBSTII!JTIVA

DISPOSITIVO E}lENDADO: AR'l'. 122, 5 19

zxetua-se do Projeto de Constituiçio, o Ines.se X, do art9 99.

e) Poderão as oTgólTíUnções s i.ndacaLs t;.
presen tar os xnte r es s es coletivos .
bem como, nos casos expressos em
lC1, os anteres ses andavaduaas da

categor1.3 OI

JUSTIFICAÇÃO

A leg:i.t1Jr1ação extraordanârua (sUbstitU1Ção PI'2

cessual), por ser exceção ã regra de leg1 bm1dade para ag rr daqu,!
le que tem o da reã tc ameaçado ou vrcâadc , não dever ser dl.latada

se. imp~;'tante razão que a just1fique Nossa ordem j ur Idaca Já
prevê dave ruas h1pôteses em que pode o s rnd aca tc agl.r como subst!.
euee processual Em outras, não estií l.JIIpedl.uo de ropresenear seus
filiados, podendo fazê-lo atravês do competente ans t eumcu t o de
Illandato (procuraçâo). •

nê-ee ao art. 122, 5 19 do Projeto de Constituição, a se

8uinte redação.

tr.Al;'t. 122 - ••••••••••••••••••••••••••••••••

5 19 - Em easc de relevâo(:1a e Urg'ênc1a. o

l'residente da República, por solicitação do Pr1ll1euo M1ni,!,

eee, poderá adotar med;uls3 prov~sõr~as, colll- força de lei,

devendo sUbmetê-los, de illled1ato, para aprovação ao Co..!!,

gre.sso Nac10nal, o qual, estando em.recesso, será convoca

do extraord1nat'1amente, a se reunir no prazo de • cinco

dias".

JUSTIFICAÇÃO

'!'rata-se, somente de efetuar correção no l'roieto, substi

tuindo-se a expressão trconversâort por "aprovação·', a fÍfll de aclarar-se o texto,

aperfeiçoada. aléM disso. sua redação.

JUSTIFICA.ÇÃO

EMENDA lP18919-5
f10EPUTADO ACIVAL GOf.lES AU1H r;;"â:J

tçj~';,7W

lUSTIFICACXO

~se os merscs lI. IV. VI e VII do art. 32 do Projeto de
Const1tuiç:ão. bea asS1IIl os artl.gos 34, 36, 38. 39. e a expressão "habeas data"
des arts. 201, UlC1SQ I. letra 1, e ancrsc 11. letra b , 20S. mcâsc I, letra.

_~; lOto inc1so I. letra~: e Z(19. mcísc VIII. ...

rrp"o'ã~

(iltTi'oã[ã7J

EMENDA SUl'RESStVA
DISPOSITIVO EUEUDADO an9 na, , 29

PLEHÃRIO

o objetivo da presente erenda ê o de ebmnar da en\J1lernção dos
rélréd10s constituciORa1s de garnnt1a dos direitos indIviduais as flguras_ do
''habeas data", do mandadode mjunzão, da ação {lCnal SubS1dJ.ãn.a e da açao te-
Quisitórln de iJÚol'lllaçõcs e exiblçao de dOCt.llentos. •

"Afora o caso da ação F.fl:nal subsidiiír;a, a eliminaçªo de todas as
outras fJ.~ Just~fica-seem funçao da desnecessnria e .1JldeseJavel J.lU1tlph-

~~~~ hi~:~:sj~~':=~~;~~tPei~eiaP~~j:;da:m~os:~~~
No que concerne li lupôtese restante da aí.ãcr penal privada. este

pItlblema é da alçada da le1 ordl.nãna, que mctuswe la regulamenta a figu:ano
t&hgo de Processo Penal Brasileuo. /<qui. corro an!es, verarrce-se nova e 1nJU;!
uficãval duphclllade de 1lIl:1OS para atendl;lr'a UIlI so e JOO$mJ fim

~ Testo, a eeenaa s~lesmmte procede ã supressão da eJePTessão
"habeas data" existente em vânos outros passos do Projeto.

EMENDA lP18920·9
t:J DEPUTADD ACIVAL GOMES

m- fUT.U~U".... ~b

,.,.- 'u... lllIluawtl.I.11~1~.IIlIJIo. _

Jl::lverâser supranudc o art. 9Z, tendo emvãsta que as dispOSIções
nel~ contidas quanto ao duelto dos servidores Cl.V1S ã greve e ã llvre asso
dação smd.1cal encontram-se preVl.stos no capítulO dos "]hrel.tos Coletlvos".

9 t~xto constitucIonal, em htlllxmagem a boa técmca legls13t1Va. de
ve ser o .ma.l.S COJ1CJ.SO possível. não se JusnflCDndo o JllCSllJ) prece.1.to cons =
tal' de doIS art1gos dJ.stlntos, ml'llxmte quando o prure1To é anplo, não cORten
do qualqtiCr nonna.. TCStT1t1Ya a extensão desses- dJ.reitos 1105 SCrYl.dOTCS civ:s7

O dlrel.to ã l1vre assoCJ.ação SIndical. assJ.m cOllD o dJ.rel.to de gre
ve, encontram-se prevlstos no Título lI, capitulo 111 do Projeto que tratã
dos"Direltos Coletl.vos", sltu:mdo~se o"prllooiro no art. 11, 1IlCJ.SO IVe, o
segundo no Cltado artigo, lllC1S0 V, ahnea ''b''.

J~STIFICACXO

BlliNM SUPRfSSlVA NJ ARl'Iro 9Z

5uprlmr o art. 92 do Projeto de ConstitUl.çâo.

" VI - fJ.scalização da legalidade das adnussões de pessoal. a
qualquer título, na adnum.stração drreta e mdareta , mctusave
nas fundações inst1tuídas ou mn'tidas pelo poder pübhco. au
tarquias. eeçresas pi.Dbcas e sccieôaees de! eccnoma susta...

o texto proposto vasa anyhar a f1sca.hzação ~lo Tnbunal de
Cbntas das admlssõcs de pessoal, a qualq~r título. nas fundações e scctccedes
dVJ,.s instituídas ou mant1das pelo poder púbhco. autarquias , enpresas públi 
cas e sooedades ee ecorcsua mista, enprestandc, assm, rsner austeradade e
tl'l1Il.5l'Crência aos gastos, hoje l.Jlthscnr.unados coa ccneretcçêes desnecessârras,
COItII'OlllCWndo grande parte das dotações ou f3tutamentos desses órgãos ou lnstl
tuiçõcs. tornaruJo-os def.lcl.tárJ.05. obng3Jldo enfl.m ao Poder PWHco a socorre=
los através de cred.J.tos ad1cI0Ilal.5. em detnmento de set.ores SOt1a1S \"erdadel.
nlente necessitados.

A necessãna f1sca11Zação do Tribunal de Contas não poderão f1
cal" iDInls os pronlmntos em cOllUssão ou nonnaç6es para cargo de natureza espe
daI, CC*D consta do meiso VI objeto da.presente emenda. sob pena de frustrar
se. em relação aos setores nns critlcos, o escopo ilDrall.Zador das contrata 
çõcs no SCrYl.ÇO poolíco

luttl./llI1"lu;b -.

st:Jm\ SUBSTlTUn\'A
J)'i-se ao art. 138, l.nciso \'1 da Projeto de ConstItuição a se

guinte redação:

JUS!I FI CAÇA0

j".J~
Di-se ao art'i' 120. p:u:igrafo iinico:'ii, do Projeto de Coost1.

tUlção, a lIeguiur,e I:edação' -

EMENDA SUl'RESSIVA DO PA1!ÃGRAFO tINICO DO ARTIGO 470.

Supruna-se o parágrafo iinJ.codo art.J.go 470 do Projeto de Con,!.

m- TEr;TCI/JIl."'.... ~{g

~stJBS'IInmVA

lê-se ao art.137 do.Projeto de Const1.tU1çàO a segw.nto redação

" Art. 137 - A flsc:al1t.ação fll1anceua. orçanen
târla, opernoonal e patnllDmal da thl.1ãoserá !:.
xercJ.da pelO Congresso f'.:a.cl.onal, redJ.ante contr2.
le externo, e pelos slstem'1S de controle l.nterno
de cada Poder, quanto aos aspectos de economiCl.
dade e legalldade. na forna da lel ".

EMENDA lP18916-1, "..,, -,
(!I DEPurADO ACIVAL GOMES

t1tuição.

F;~;;"----"]

tTüJ';8f!7J

"kl:9 no - ..

I ái.eo - .
n - duponham s~bre organ:zação lldmin1.!tral:!.

Viii e Jud1cJ.ana, I113ter1.a orçamentar1.a •
serviços púbhcos e pessoal da at!mlnu
tração dos terr1.tônos". -

JUSTIFrcAcAo .1DSTXPXCAÇi:O

o texto consbtuc1onal (\e,,-e ser C:OIlCl.SO. entando
se. comome ensina Rw. Barbosa, cltado nor Aurelino leal em '1'écmca Const1
tuc.l.onal BtaSlleira ". a superabundânCl.a·de palavras. -

" A ellCndaproposta Vl.sa supnnur do texto as expres
soos .. encácla", .. ef10ênoa" e OI legitínudade ". -

Não englobana o aspecto da econa8Ucldade do resul
tado da administração pUbhca a.eflcácla e efl.Clêncla do adnum.strador? r[
1IOS certezn que S1lll. poIS este e o resultado das outras duas.

E. legal1dade e leg1tl~dade não possuem o ~SJD:l r~
sultado? Se a leglt1nudadc, segundo Aulette. " e qual1dade do que~v3hdo ,
e.oponzão a nulidade" (Aucel1na leal .In "Téruca G:mstltuclemal Brasllel.
ra ''l, nao podellDsadmJ.ur t.n. ato legal qiíe não seja legÍtlJlO.

AssJ.m. face a ltDmfesta superabundãnC.l.a de palavras·
ttdundantes. Justlf1C:a-se a elll!nda apresentada.

JDS'XIPI:CAÇi.O

lJerece fiel' supnmido o parágrafo únieo do art'" 470, <:lo Proje
1;,0, pOI: conter matêt1a itIlPerlanente a utl textl:l conIlUtuc1.onal. que <:leve fier
tratada em lei ordloiria.

• ColD efeito, a matena versada no dupoSl.hvo em questão e de
eV1del1te cOlllpl!tênc1.a do legl$lador ordJ.uáno e encontrando. íneluSl.ve. pre
vuão !lOart'" 148 do PrOJeto "lue dupõe que. "o eXercíclo do controle ex
terno a car&O do Tr1.bunal de Cootas da Un1.io seri d1.llc1.plinado em. le1.". -

JUst~f1ca-iie, pou. a emenda supresfiÍtta.

_ ExcluílllOS do art9 120, , único, inc180 lI, i.loProjeto de Cons
tituJ.çao, a inlcJ.ativa dus leis que. disponham sobre I113tcrta trtblltãna. vez
que oesSQ IIIIItêna devem ter igual cOlllpetêl1Cla os membros do Congreuo Nacio
MI. -

EMENDA lP18921-71

féiJ''''''.u Lã"..,
fUT.l<Al>Tlltut1.'--- -,

BENDA SUBSTIWfIVA

EMENDA SUPRES5IVA

~A lP18917-91
tJ DEPUTADO ACIVAL GOMES AUT._

l'LENÃ~IO

nn.'''''JT''I<.~l.

EKE:lIDA.HDDlPJ:cxrIVA

nrSPO&nIVO EMENDADO I M'r. 110, 1:

e='~~~~~

(li3J"~~

J)';.ose ao artJ.go 12. lnclsl) XI. letra d da Projeto de Constitui
ção a seguinte redaçio, supnlll1lldo-se, em conseq~ncia as alíneas e, í, P;;
!h.i eJ. do IlI!SllO dJ.sposiuvo - -

''i\tt. 12 - São direitos e liberdades l.ndlVl.duais 1JlVJ.olâ
vais.

Xl - A eJqlressâo da atIvIdade lnte1ectual. art!su-
ca. clentfflCll e tecnica. conforte a lei.

Supnrnn do, art9 48 do Projeto de Constl.tulçào Dê.. se \ao inciso I, do art. 110, do :ProJeto de COnstituição,
a seguinte X'edaçâos •

d) - S garantido ao inVElntor o pt1V'1.1égl0 terrporií
no da ut1l1Ulção do 1nventoj Igualmente fIcam
nsseg1!radas a prop:nedade ele IJl:Ircade mdústna
e corercl.o e a exclUS1V1dade do narre comerc.1al:"

JUSTIFICAÇAO I'
lDpõe-se a supressão do citado artigo do ProJeto,

tendo elll vist.a. a WJ.a, que se encontra erroneamente d1SpoSto no

"M.t. 110 .,.

1) FltLDl!Yt OU IlII1IttU eon.t4a.ta COIl õJtgão<!o dct I1dlll.(.I1U
.t.tacttO d.ut.e.ta. e. a.u.tMqu.(:C14, <!oatvo quando O c.oii
:tJta.to e. ~ lte.4pe.c..t.(.vo p.toc.e.s.6o de Hleçiio obe.d.e.:'

~::l!.~eJt~~~~ 6~:~:1t.~;&1~J::l!.:t.1:l~~~Üt:
.(.ça.o;" -

JUSTIFICAÇÃO

As alíneas d a. 2. éo inoso XI. art. 12 do Pro}et~ form1lll UlI
conjuntO ~ nom:1S TeI!;t1VlIS ao pnVJ1égio de inventos. ã prnpfiedade de mar
cas de indüstria e COllJ:t'C10, e ao dJ.reito de uso do I1OI1e conercial.
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EMENDA SUPRESSIVA

I t:."E';Z:=J
.=:=J~.tJ

rUIG'IUII'''''''õ"0

JUSTIFICAÇÃO

"Art. 12 - são direitos e llberdades indiv!

dua:J.s J.nvioláveJ.s:

A presente emenda vJ.sa restabelecer, com llcrêsculloS pertinentes,
a sistemit.1.ca. adotada 1'e1n vl.gente Carta Magna (art9 165, XVI) que trllduz, com
realidade. os eventos eurerecs ã cobertura pela prev1dêncJ.a scesur,

A eliIrunação do precerte referente ã "ofensa cr1.mlnal" eonstian
te do incuo I. 1fDpõe-se por tatar-se de benefício estranho ao campo da prevT
dêncla SOCIal Na ocorrência desse evento, li solução será escabefecada l!traves
de rdaçiio Juríd1ca entre ofensor e ofend1.do ou seus represeneanees legaJ.s

De Dutra parte. a proteção ã patern1dade, prcv1Sta no 1nC1SO 111
do arclgo ora alterado, representa medlda tíC1ca de pais que neeessvee ancent a,
var a nata!ldade, o que, ã toda eVJ.dênc1.a, nao ê o caso do 8ras1l, por' isso :
ds supzesaac desse preeea.rc ,

Dê-se ao art.. 12, inciso VI, le1a'a ~ do Projeto de Cons

1;.ituição a segtrl.nte redação

t:ii'ENÁRIO

EMENDA SUBSTITUTIVA

EMENDA lP18930-6
~1lI 1.A!!,fQ

n1-se ao f 4', do Art. 272, do ProJeto de Const1.tlllÇão, a segLl1!!
te redação

JUSTIFICAÇÃO

~IENDA SUBSI'l'IUIlVA 00 5 4', 00 ARrIo:J272

Presta-se o da sposLmvc cuj a supressão se pretende
a estabelecer funções que deverão Ercar afetas ã Caaxa Econôml

ca Federal, que é um dos órgãos f1.nanCelros da ümâo ,

Como Já se sabe, o órg.ão controlador de todas as

ent1.dades smancearas do País é o Banqo Central do Bra51I, que

as da scrp Lana e controla l.ntegralmente nos termos do disposto em
Lea ordmiíraa ,

, Portanto, é de todo reperumenee manter-se em texto

ccnsta tucacnaã essá espêcae de natêraa , até porque caso no futu

ro se pretenda alterá-la, far-se~ã necessãrxa alteração do texto
cons ti tucacnat ,

EMENDA lP18926-8
f: .e~;SI?,,1 1.-01.4-a

fl7~~;ol

l-?UJ~~L~

Jb IIla1S, a elurunação das alíneas remanescentes decorre, empnn
Cíp10. da conpleta desnecessadade de se dar tratanento tão Inovador a UlIiã
questão cuja d1sclplina jurídlca se apresenta estável e bastante satasjatdraa,
AlémdISSO, a nnior parte dessas dlSposições - todas de caráter restratavc
dos drrertcs em foco, vale ressaltar - viola flagrantemente os daspoàrtavos
da Convenção de Paras sobre prcpraedade lndustrlal, Sue fOl ratlflcada _pelo
Brasil e, por consegumte , se encontra em vrgcr no paas , Essas crrcunstan 
elas sceae-se, POlS, no sentado de recceendar a persanêncaa da ncrea slllples
e hberal ora vigente, ao lnvés de proacver-se a mtrrcduçân de SlStemâtlca n2,
va e de cunho inJustlfIcadafoonte res'tzi tava , 11 Inpl1car, ancrustve, no descum
prdnento , por parte do Brasa'l , de Convenção Jntemacacnaf a que o país se
'<inollou.

un.' ....."'..oç.o_._. ,

o mnuto da presente emendaé o de passar o conteúdo da letra
f do Projeto para o bÔJo da letra d anteracr - mantendo ambos os precertos.
jiortanto. De resto, sugere-se a süjJressâo dos outros dlSPOSltl\'OS do Projeto
que versam sobre a matér13 •

JUstJ.flca-se a manutenção das alíneas -ª. e!. porquanto estas nOL
lII1S representam o tradicronat - e bom- tratamento que as nossas Constltul
ções tem chspensado a estas questões. O teor desses deis preceitos é J.nclus.!

ve absolutmoonte semelhante ao do are• .153, S 24 da. Carta vigente,

EMENDA lP18922-5 .._

.. ~t::;=O='=PU=T=AO=O=A=C='V=A=L=G-:G":';:S=:;;;:::~======~
. ('JI'I.ElWUO

Suprima-se o artigo 133 e seus parágrafos do Pz-oj e t.o de
Constituição.

:'Art. 272 - ..

5 4' 8 O~to ~ que trota o item 11 compete,
eJI qualquer hipótese, ao Estado da situação do un5'vel, mesllO que

.a transllllssão resulte de sucessão aberta. no eserangerrc e lã te
nha-se íonnaluado o matneentc de doação". -

VI - A honra, a dignJ.dado c a reputação.

JUSTIFICAÇÃO''' JUSTIFICACÃO
b) A resposta far-se-ã nas mesmas 'Condições

l do agravo sofrido".

Por todo· o exposto, se sugere a pura e slrnples supres

são.do dispOSltlVO em apreço, com o que em nada se preJudl.cará, 

efeito, a elaboração das propostas orçamentárl.as anUalS.

A{lgqra-se, aqui, mais Ulll. excesso const1 tucional, a s!!

perpor. ao próprio orçalDento, a eXlStêncl.a de lel. que lhe discl.phne

o conteúdo. a par, alnda, das normas gerals de dlrel.to :fInanceIro Já
edltadas pela Un1.ão.

EMENDA ADITIVA AOARTIGO 409

Dê-se ao artlgo 409 do Projeto de constltu1.ção, a redação segul!!.

Pretende-se supriair. através da prcsente eaenda , o p1:,

riodo final que o dispoS:LtlvO em foco contempla na redação do Proj!:.

to. Com efeito, ali está previs,to. de forma inadequnda, que o exe.!:

cIcio do direl.to c:!e resposta far-sc-á nas ttl.csmas condições da a.gr!,

ve sofrido "acompanhado de retratação" • I
Ora. o direito de resposta não está loaicamentc vineul.:! '

do à apresentação da retrat.ação por pal'te do ofensor no meSMO ato.

A faculdade de retratação. como a própria sit.uaçiip indica, trOlta ~

~ unilateral .!!.g. ofensor, que pode vir a eltistir, ou não~ Logo.

não há que eogit...r, como o faz o teltto, em evidente erro de rednção,

que a resposta far-se-á "aconpanhada de retratação". O dil'c:J.t.o de

resposta é inal1.emível, e dá-se ser.lpr~, ~ ou ~ a respectiva _

trataçã.o. Convém. portant.o, clim1nnr o equivocado periodo flnal do

d:J.sposit1.vO que, a pel'manecer, só serv:J.r~ para induzir, futural:lente,

a confusões desnecess;Írlas.

"kl:t9 li09 - A leI federal, em rnatêna de me!.o amb1ente,
tem prl0r1.dade sobre a leg1Slnçno dos E.t.!.
dos e MU1I1Cíp1.OS"

te;

,U,O".,,,...oç.O

JUSTIFICAÇÃO

t' PLE,,<RIo

prj>;;:Z:J
fEl';vnJ

Não há qualquer JustJ.fJ.cllção de ordem medu:a ou bJ.olõglca far&
que se conceda, COlOO no lnciso que se pretende alterar, llcença remunerada a e.!.
pregsda ges~ante, pelo prazo de cento e vJ.nte dJ.as.

AdmaUl, em havendo qualquer abalo, pre e põs pllrto, na saúde da
gestaote, estil ela plenllmente ao agallalho da LeJ. vJ.gente com gllrantJ.a de seu e.!.
prego.

..JUSTIFICAÇÃO

ti XIX _ hcença remunerada ã gestante, antes e depoJ.s do
parto".

• A presente proposta de al.teraçâo redacrcnat da norma contada no
i 4', do Art 272, do ProJeto, se just1fica Eara se manter a coerência desta com
aquelll anteqor sugestão de IlIIdança da redação do inC1SO II do IW5Dr1 artagc,

butâno que o 1R:'~: ~la~~~~n:~es~~J~~~~b~a:s~:is~i~sde~~~to ~
veis e de dueltos a eles reíatwes , exceto os reaas de garantaa, -

Portanto,can a presente eaenda , pretende-se que se não emente
ainda lIIIl1S a carga tnbutârla dos contmbumtes , nos temes do drspcsro no ProJe
to cuja pretensão é a de se tnbutar, tmlbém, a tTIll'lSlIll.Ssâo causa llDrtls e a doã
ção de: quaisquer bens ou d.1rel.tos (lJÓvelS ou J..IlPveis). ---- -

EMENDA SUBSTITUTIVA DO INCISOXIX, DO ART'>' 13.

Di-se ao lnC150 XIX, do artlgo 13, do ProJeto, a seguJ.nte redação

EMENDA lP18927·6 ..". --,
fi E~lf",v LoMo

_---------lCUO''''''"..>clo

i=??Z"j

t'i~~~

Logo, não há sentado do Projeto estabelecer. no dlSpos,!

tivo em foco, a promulgação de lel própria de "diretrnes ol'Çall'entárias"

paTa ner-tear as priorldades, quencseaewes e condlções ôes propostas
orçamentárias.

E!HENllA SUBSTITUTIVA DO r:tCISO XXV. DO AP.TIGO 13

Dê.-lie aO.J.nr::1IoXXV do art9 13 do l'roJeto. a seguinte redação

11 XXV - ~~:~ã~~~s::o~~e~~:~:rir::~r::a~~~e ;ra~:~~I
çoes penutJ.das em leJ.".

PLENhRIO

EMENDA lP18923,3 ..". .,
t' Eo'SOIJ MllÍíO

"f Já e da ceapeeêncte da umêc , mcrus Ive no própl'lo Pro

jeto (art,)t, metse XXIII, letra.!), leg1.slar sobre normas geraas
de dlrelto financeiro, <Lí lncluída, naturalmente, materia orçamentá
ria,

•

JUSTiFICAÇÃO

Ressalte-se, out=:oSllJ.m, que a pro.';~ção exceSSJ.va pode vu' a cus!,
Jar a ocorrêncla de d15crunnaçao relat1.vameote aqueles que se quer proteger.

''XI - prolblçãO de dJ.ferença de salál'1os e de crl
tinos de adnussão. d1spensa e promoção por notlVO de sexo, cor li
estado ClVll"

El>ENM sUBsrInrrIVA IX) 11\'050 XI 00 MU'. 13.

\ A presente emenda pretende atribuir ã Ulllão cOlllpet'êncJ.a básica
p:Jra legular sobre matenn nmbJ.ental, de modo a excluJ.t a hJ.pótesc de colllp.!.
tênCJ.8 legislatJ.va concorrente dos Estados e Munlcíp10S

O sIstema const81lte do dUpOS1.tlVOora alterado, ou seJa,legis

~:ç::m:~:C;~~:~~i:~d~:t::e~~~:e~n~i:~r~:~;:~si:~oi~:~~~n~~c:l ~r:~~:~~~~=
de conteudo pseudo-socJ.al e clientelistJ.co.

A prulIazill do direJ.to federal sobre o local ê prl!!cipJ.o s~l.!!.

tar em qualquer rl!gUlle federatJ.vo, como o nosso. sendo preDcupllçao de J.num!.
ras Const1.tuições estrangeuas estabelecer esta hierarqu1.a eXpressaml!nte na
ConstltuJ.ção, COllIO c: o caso, por exemplo. da Alemanha (art9 31).

Dê-se 80 l1lClSOXI do art 13 do ProJeto de ConstltulÇão a reei!
ção segumte.

..JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP18932-2
['J Jl@ <7C~"'" PGR.e2
(J PLENÃRIo .u.....'co~....o,.~.c.....1e

Dê-se ao § 5', do Art. Z72, do Projet:o de Const1.tulção, a seguin.

JUSTIFICACÃO

f 5' - As alíquotas do J.mPost:o de que trata o
item II não excederão aos l1ll11tes estabeleCldos em lel COIlplerren
tar, obedeo.do o mãXltlD de 51".

"Art 27Z - .

lP189284

'te redação.

SENDASUBSTITIlTIVA 00 f 5~, 00 ARrIro 272

Algms países de econolll1a sOCl.llhzada tem utilnado o 11lpJStO de
transnnssão causa lrortl.S t:OJID IDStnmento de conflsco ã propnedade pnvada, atra
vés da JJ!POs1ÇãOde'ãlTciootas exageradas. -

l A f1Jll de se prevemr a: posslblhdade da introdução de tal prntlca
emnossO ordenalrento Jurídlco, o que, dlga-se de passagem, Jã ocorreu entre nós
antes lÜ1 refonra trlbutána levada a efelto em 1965, deve a Constltulçâo da Repú
blica 1J.lDltar essa 1lIpoS1ção tl'1butãna, que n'ão deve ser supenor a 51. -

De outra parte, ttDr ser IlIIlténa suhmet:J.da ã reserva legal (CIN,
art. 97, IV). sugere-se que, ao lDvés de resol\.lÇão do Senado Federal, seJam as
referidas alíquotas estabeleC1das em lel complerrentar.

fi éiJ~oA!
fi PLEN.\RIO

IEMENDA

1:~';2'=:J

fui~'rn
.ud.,.'C.MlIo1.' lo ~

PLENÃRIO

ElfENDASOPRBSS:tVA

DISPOSITIVO EMIumADQ' 12\R'1'. 100 , XI

Sempre foi da competência privativa do Presidente da Repú
blica a regulamentação das Leis (art. 102, item 12, COnstituição

1824: art. 48,}t~ 19,~COnstituição de; 18911 art. 56, item 19,

CF 1934, arts. 11, 74, a, CF/37, art. 83,11 CF/67, art. 81,III,
EC/1969)

A locação de mio-de-obra não deve ser vedada como quer o Projeto
Hodicrn:l;lllen~e. vem sendo conSllgrllda em quase todos 05 plltses industrializadOS.
lIIediante discJ.plina legal, que não a admJ.te em atJ.VJ.dades J.nerentell ã prõpna

:~::a~o~:s:m:::~t~:as::v~;~:a:o:e;::~ã::ao1~~:~~~0ac~~:::~; s:oo~~;:f
atividades lWXihares~ Assim. a locação de mio-de-obra deve ser penntida em.
U.lIIJ.tes e coudJ.ções ngidallleute fJ.xados e:Ih leJ..

Os trabalhadores avulsos ou telll(lOrãrl0s muitas vezes são necess!.
rios pllra a execução de servJ.ços que não se J.nterlígam com a ativJ.daile norma
da emprella e. 1'01' isso, a I'crmislliio deste t1.pOde ttabaltlo deve ser admJ.t1.da.
l!las. também. em condições ff~'Jdas na leJ. ordJ.nãtJ.a.

Exclua-se,. o inciso XI., do art. ,100, do ProJeto de Const,!
tuição.

EMENDA lP18924·1
L: eb,SDN loejp..

N~ devemos, portanto, alterar aque;la competência exclusiva.

EMENDA lP18925-0 '"'O' I "'PF2'=:J
..~ ALJ8À o _ c--C

-- t:==!'LENÁRIO .ulli.../cCIl'''lo," ...~'''u;;:. ==.J CIi/~~-;.i]j

E~IENDA SUPRESSIVA AO ARTIG~·~~~':''''·~·· ... l
_ Supnma-se o dlsposto no art' 486 do ProJeto de Const1.tu!

çao.

PLENÁRIo

EtmNDA SUBSTITlJIIVA DO ARTIGO 3:~IT~"UST"I:'~.. • ~

Dê-lIe ao artJ.go 355 do l'roJetQ de c,;nstJ.tuJ.ção, a seguJ.nte r..!!,
dação;

''Art'" 355 - Os planos de prcvJ.dênC1.a socJ.al cojÍlsJ.lltem ~~I
na cobertura dos eventos de doença, velh1.
ce, lllvahdez, morte e reclusão, no se~
ro desemprego, no seguro contra aC1.dentes
do trabalho. na proteção da materll1.dade e
na ajuda i manutenção dOIl dependentes. tIll!

diante c:ontribuu;ão patJ.tátJ.a da UnJ.ão,dõ
empregador e do empregado". ,

A presente errenda procura dar trata~nto real ao problema da dlÍe
rença de salárlo, prolbmdo-a em razão da cor. do sexo e do estado CIVll, por
qu:mto a rellUssâo a.ue o ltiClSO constante do Projeto faz. à alínea f do ltem Ur
~~lgO 12, além de conter lnconVemênC1as e lOcongruêncla., afasta-se da re.!

, .
Pretender que não haJa d1ferença de salãl'lO emrazão da natureza

do trabalho ê grave equívoco, p01S, por exemplo, numa ellllresa de construção Cl.
vll tmI engenhe1.ro percebe mas que um encarreg[ldo, este malS que um oflClal e
este ma1Sque umservente, exatal'lCnte em razão do trabalho de dIferentes
naturezas que desenvolvem, uns com mIl1S responsabll1dade que outros, o que cria
hlerarqll1ll funCJ.onal e sa1ll.nal.

~ O saláno há de ser 19ualyara o trabaTho 19ual e deSIgual para o
traballio desigual Esse pnncíplo, a11as, decorre do dlSpoStO no art1go 461 da
CLT, para o qual, sendo ldênt1ca a. função, a todo trabalho de 19ual valor, pres
tado ao mesmoempregador,_na mesmalocabdade. corresponderã 19t131 salán.o ~
pridas essas cond.1çoes, nao Illllorta que 05 empregados tenham credo religloso ou
conVJ.cções políticas ÕJ.ferentes, que trabalho seJa executado por pessca. hOlOO
sexual, que tenha raÇa dJ.ferente, que seJa cfuÍlClente fíS1CO, que seJa filho le
gítlJllO, natural ou adotado. o saláno terã que ser o resma. .-
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Qu:lnto ã adade o prmcfpre esbar-ra no menor aprendiz. ao qual deve
ser dispensado rraraacnrc rofcrencjado. por ser In prOflSS1DJlal amda em fO:rm3
çáo Por 1550 a drferença de ldade nio pode ser nctavc de ascncua satermt 
quando não concorram 05 apcrrtadcs reqiusdtns do art. 461. aeaea rencicnado

EMENDA lP18935-7 I

t' í,)I5P GEt!bov ;;;:U:"Z-
f'l PLENÃR!O

E.~[J:.NDA SUPRE5SIVA no ITE~I I DO ARTIGO Z80

Suprl.I'Ia-se o Ieen I do arta.gc 280 do Projeto

àe Const1tU1çnO

Dê-se ao artagc 363 a seguinte redação, supruamde-ee os arta
gos 364 a 370 do Projete de Constltu1çâo' -

JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICAÇÃO

A Seção 111 do capítulon do Título IX que trata da Assistên
cio.. Social, por ser demasaadanente regulamentar invada a esfera de tcnpe
têncaa do legislat1vo e da -ncrmetavrdeõe merente à AdllUmstrllção l'úb11=
ca,

Por 1SS0, prcpêe-se a presente emenda emque, enancradc o
pn.ncíplo fundamental, deixa-se ao leg1.51atlor crdmârao a regulação da
J]lItêna, sem tolher a ação da Admmstração PlÍbllca no seu poder regula
sentar,

(JPLENARlO

"Art. 363 - A assrstêncra sOClal,destlIw,da às pessoas que não
d1.5ponh8lll de meros prónnos do sustento e de acesso aos
denars dareatos SOCla.1S. será prestado por entadades púbh 
cas e pravadas , na forma prevista em ter",

EMENDA lP18938-1
(lcoNSrITUINTE JO.tlO NATAL

r.r .LU.....~/CO.......O/.~.CO~,u.IG

r.r.- luto'~U&T'fl<:lI;to -_-_-__--,

Estas as rasêes que fundamentam a presente

proposta de supressão do ítem I do ar-ta.ge 280.

JUSTIFICAÇÃO

o item 1 do ar-tage Z80 cuj a supressão ora se

propõe, estabelece que Lea complementar def1n1rá valor adac rnnadq pa

ra f rns dr repart1ção das rece ruas do ICH aos munrc Ipaos ,

Inicialmente, releva sat rentar , que tal nor

ma é redundante, p01S o arr ago 259 do Projeto de rerauna que Ler com 

ptenerrtar estabelecerá normas gcraas sobre os aepcs tcs , entre eles o

10J e Seus fato gerador, lançamento, crédl.to. prescnção e dccadêncaa

Ora,o IC~I. nos termos do ar m gc 272, S 6'1' do proj e ec , é UlI\ imposto

não cusurera vo , ou seja, QUe ancz de sobre o valor adacrcna do ã ne-rca

dcma , Assau, ao que parece, haverá doas da spcs a t rvca em Lea compl!:,

eencar- que regularno o mesmo msm tuto , qual seja, o valor adacaonadc
do leM.

De outra forma, o ítem I do art1.go laO. in

duz; a que coex1stlrâo doas ccnce accs da fe ren t e s sobre valor adrcrona

do, um da aendc respe i tc ao lançamento tnbutãrio. outro refamvc ã
repart1ção da recea t a trl.butâr1a.

não é de boa técnica haver normas cons r í ru
caonaas redundantes, quanto- maJ.S se essa redundâncra trará d1Sparl.-a..

dade de ccncea tos sobre um mesmo assunto.

for fim, def1uir valor ad Lcrcnadc para ;fe!.

tos de repart1çào de reeeaees no molde proposto no Pr c j e to , ~erá

tarefa 1mpossível, pc r.s eer--se-aea que levantar a cada mês todas as

operações efetuadas em todos os Municípios de um Estado, para se
entregar a parcela tributãrut a eles devida, em função de cada cpe
raçáo realizada em cada lorunicípio.

Tal tarefa, além de maana, trará corno ccnse
quêncaa aumento enorme nos custos da admin1stração fa:tendár1a

A legltl.mldude das partes (legltllll;lt1o.!!!! causam) e a qualrdade
para 381r ou defender-se. ecnsxs renee na ldentldadc do autor com a pessoa a
que a norma Jurid11!a confere certo dll:elto (legltlll1ação at1 va) e na rdentadade
do l:eu com a pes sca contra a qual o dUl!ltO e conferido (leg1tlmação passlVa)

e - as entid:u3es e ASSoclIlf.ões representlltivas de
interesses SOCliUS e colet1.vos, v1m:uladas ou
não li ârgiios piiblu:os. serão parte leg!tt.mn
para requerer uÚDrmações ao Poder Piíbhco,na
forma da lel.".

VIr - ••••••••••••••••••••••• 0.0 0.0 ......

.JUSTIFICAÇÃO

Dê-se. ã.alínea e do mefsc VlI do artl} 17 do Projeto de ConSe1
tU1ção, a Gegutnte rcda~iio - -

ut917 - •••• •••••• •••••••• • •••••••••••••

Retira-se do eesee onglna1 a legltlll1.ação para que as entidades
e lI.1IS0CtaçÕu representatJ.vas P'rOI:lOWllll :!.çõeB que V1Sem ã ddes:!. dOIl lnteresses
que resreseneee,

De confoIlllld:!.de eee nosso dlrelto pOSlttVO (CPC. art9 268, vn,
são condlções d:!. ação. a POSSJ.b1l1dade Jut:id1ca. a legltlmldade !!!2.~ e
o aeeeresse pt~ocessu:!.l

EHEI1DA SUBSTI'I1ITlVA DA. ALINtA E. nolhCISO VlI DO ARTIGO17.

1'1'~/""...,,,,.;l!l

o CÕd1go de Processo CIVll. apãs conSlderar 1ndlspensãvel a le
altll111dadeparaproporação(art939).dLSpõenoart°G'i'que"~~
DlcltC"lr. S!!l~ próRrlO, ttl'"Etlto "llhl!lO~~i!..utorU!3.da..!!!!!.~"

vê-SI! que li. legitlmaç'ào extraord1nãna (aquela em qUI! alguém em
nome prõprJ.o pode pleJ.tear d1relto alhel0) c~ ã regra de ser 1ndlspen
sãve1 a legttimação ordlMna (Ldentidade do autor com li. peuoa que n t1ormll: JU
ridlca protege) para o exercício do ,hrcJ.to de ação. -

Por 1550. a legltuDaçào extraordlnãna atava sã tem lugar ante
exprelillla autoru:ação legal.

Algumas normas legais exeepeacnateeeee conferetll a leg1tllllação
extraordJ.nãria com por e:ltemplo o 5 29 do arrlgo 195 da CLT que autor1Za o sin
dlcato a argu1r !!ai JU1Z0 lID!lalubndade ou pcnculosldade I!!II nOJllIl de grupo di
assoc1:!.dos

Alum. o que e e.xccpcJ.onal não deve ser erJ.gJ.do em regra geral.
ainda N1a a nível de nOr1lll1 c.onsutuclonal.

f}i;;=~'LJ

t5V~~7!i!J

rr;~;:~!LJ

rrp;"~;ã7J

Art. 27••••
II •••

f) São elegíveis os militares alistáveis, que se afastarão,

do serviço ativo, para se candidatar e nessa situação permanecerão no

curso do mandato, findo O qual retornarilo ao exercício de suas aVvi

dades anteriores.

dação:

E. injustificável qualquer discriminação de brasileiros

relação à disputa de mandatos eletivos, direito sem o qual perdefl'l a

sua ldenHdade polHica, submetendo-se, sem poder influir, às grandes

decisões nacionais. porque além de privados de manifestar a sua vont.!

de nas eleIções, quase sempre não podem emItir opinião a respeito d

temas poHticos, como ocorre com os militares

A ordem que se deve observar na atividade militar não é in
compatível, no entanto. com o exercício pleno da cidadania, conquanto

se admitam restrições imposta pela natureza dos servicos, limitadas,

porém, ao tempo de sua execução ou de permanência nos quartéis ou in~

talações congêneres.

O militar faz de sua atividade um eio de vida, do mesmo mo

do que outros profissionais. sem ,contudo, ser obrigado a manter a Sua

condição no meio civil, onde é em tudo igual aos demais brasileiros.

N§o importam quais sejam os vetores Que a Administração u

tilize para a realização dos objetivos socJ..ais. se sobre eles se as

segura. a fiscalização do Congresso Nacional e se os seus recursos s!,

rão identificados no Orçamento.

Extirguí_los é medida que pode não consultar os interesses

da agilização administrativa e a discussão ficaria melhor para quan

do se examinasse a reformulação da Administração Pública.
A lei pode tudo. se não contraria a Constituição, de modo

a se poder considerar. a todo tempo. a extinçl!o de qualquer fundo.

convindo, a respeito, haja manifestação expressa do Congresso Naci.Q.

na! em cada caso, segundo a boa prática democrática, avessa à siste

mática do decurso de prazos.

JUSTIFICAÇRO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: INCISO II 00 ARTIGO 27. AlINEA f.

Dê ...se à alj'n~a Itr" do inciso 11 do artigo 27 a seguinte re-

EMENDA lP18939·0
(?CDNSTITUINTE JOJl:O NATAL

[lPLENARIO

tl'LENAR!O
r.r__-,- ltnoNrn''''=~çb .,

EMENDA lP18940·3
(=JCONSTITUINTE JOAO NATAL

S , .... J! vcd:!.da a contratação de novos I!lIlprê,timos se. o seE.
viço e paglWll!.llto da dIvida ccnso1J.dllda cOlllprometer peree.!!
t.ll3~uper,],or ã prevista em lei cOlllpl!:JlOCntar Íeder",l.

EMENDAl10DIFICtúlVA E ADI'l'IVA.

li presente emenda visa, po1S, exatamente, expung,l,rn!o do

ProJeto a redação dos §§ 1'2 e 22, pennissJ.vos de exceções à regra geral de prên<J

inclusão ON)=entária ou de previa autb.êncJ.a do Congresso érn mat~r...a de c~dJ.tos

suplcmentar<::s, fornecer I!:"lb..s=ento censtJ.tueicn:;a~·a Unta fiscal:LUlçiio nais a=r:!.
(la do orçl1lllentopublJ.cc, cVJ.tando ~esmalldos.

A noVa redaçãp que .; dada a esses parágrafos,bem corno a

dos dol.S outros, acrescentados ao artlgo 209. tem Justamente por escopo l:lmJ.tar os

gastos pÚ!Jollcas. a expansdO da: base lIIOnctária (e=.ssà o de meeda1 e a contratação

de novos empréstimos. evitando" COIll isso. processos inflacionárias desenfreados,

permitindo em Bl.Il:la, a lllOl'alização do. diapêndiosgovel'l1ale1ltais

51:1. Nenhuma despesa; poderá ser realJ.uda ou OOl'1gação a!.

'SUIlIidapelo poder pÚbll..co, sem que haja sido previamente

incluída no orçamento anua1 ou no crécb.to espeeul de que

trata o J.nC.l.SO I deste a~ n

Dê--sc aoS SI 19. 29 ti 39 do artigo 289 do Projeto dc Cont.tituJ.ção,

a segulntc redação. aertl5~ntnndo-se-Ihtl11 49 e S9:

Apesar da minudên<:b das disPOS1ÇÕCS constitucionals V1 

gentes a respeito do Orçamento e da Fiscalbação f1lU1(\ceJ.ra, têm elas sido wÓcuas

para :tmpedir ~os abusos ~ Poder ~lico lU!. gestão do Erário

I 2.9. A expansão da base monetãria deverá obngll.to1"3.alIlente

constat: de orçllllletl.to da UI1l.ão, sendo vedado a\l1l1ll.11to sup!:.
r10r ã percentagl!ll1 fixada por lei c01lIpleme.utar.

I 39. Os I!lllprêstunos contraidos pela Un1ão. Estados, Hu~

ciP10S. Territórios e D1Strito Federal, Junto a Ul8tJ.tui

ç.õ'es piiblic.as e p:rl.vadas, nacionus ou estranseiras. não

poderão ser superiores, num. mesmo exerciclo. ã percentagem

dos sell5 rellpect1Vos or~=ent(ls. que lel. complUlentar fed..!!;

ral estabelecer.

Enquanto ;LSSO, tolhl.do pelo l1t'tigo 57 da atual Carta,que

reserva ao Executivo a ilUC1ativa lCgt.slatl.va emmatét'J.a fini\f1ceJ.ra, não tem hdo

o Conwesso NacJ.onal conchçÕCsde resistJ.r a esses de.smandos. a não ser através

de gestos politJ.cos de alcance efêmero

"Art. 289 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I 19. As despesas som.adSIJ d4 Uniso, dos Estados. dos Hu:u

c:!pios. dos Territórios ti do Distrito Federal. dos seus õE,

«ãos da; administração !l1duetll. das e:l1tld4des e elIIpresa;s

ob o CQntr01e estatal. não poderão ultrapassar a 50% da

tenda 1111.Cl.Ottal em cada exeretC.lo, 6C1o. pena de crime de

teJIpouuabl.lJ.dade dos seus adnu;IlJ.stradores e dJ.r:a.gentes.

JUSTIFICl\ÇJ\O

l
,Suprima-se o artigo 235 do PrOJeto de Constituição.

EMENDA SUPRESSIVA

o artigo em foco tem como objetivo lançar bases

constitucionais para a instituição da Defensoria Pública. atravês da

previsão de paridade de tratamento com relação aos ff'embros do Hini!!,

ti);rio Púb~ico (art. 2:35, § 19) e estabe1ece~do, ainda, qu: caberá à
Lei Complementar organizar as Defensorias PUblicas da Uniao. Distr!

to Federal e Territórios e traçar normas gerais para a crgani2ação da

Defensoria Pública dos Estados (idem, § 29).

Deve o legl.dsdor ordinãt"J.o~ comojã ocorre emnosBJI ordem JurI
dica. contllluar com D competêucJ.a de estudar. propor e aprovar as hlpóteses eiD
que lIe j~st1fica li concessjiõ da leglt1mação extraordlniirla stlva.

De ae re!lSa1tar que, nos casos emque. entulade ou assoclação
aio seja, pela lei, confenàa a legitimação cxtrsordlniir1a, nem por J.sso hca
rii ll11pe<hda de represeotar seus assocJ.ados. paUl poderá fazi-Io _dlante 1n;
ttullll!nto de mandato (procurorçâo). -

A par!:ir deste ôn\1S lançado sobre o Poder Público,
ê dever de cada esfera pol!tico-adMinistrativa organizar os meios ne

cessários ao cUll'lprimento do I'landamento constit.ucional, quer criand~

quadros de carreira específicos para tal fim, quer agilizando outras
providências (contratação de advogados, convenios com a OAB ou COl"'

entidades assistenciais, etc) em caso de impossibilidade ou desneces

cidade da criação de uma instituição especifica para este atendimen=
to.

Quer nos parecer, que tal assunto não deveria
tar inserido na constituição. mas, sim, deveria ficar na alçada da

legislação ordinária. Da! a proposta da supressão do dispositivo. I
O que realmente importa ser assegurado pela Const.! I

tuição e a garantia de assistencia iuri.dica aos necessitados" sem o

~::of:~a;a~:v:~:e~::i::.ação e em acesso ã Justiça não passa de m~ro I
Ora/Ia ProJeto já prevê esta garantia em seu ar!:

12, inciso XV, letra/i, inclusive dando à questão UM tratamento ll'ais

efetivo do que o existente no art. 153, § 32 tla Carta atuaL

Dentro dessa perspectiva é que nos parece um e:ltce.!!
so COnstitucional disciplinar-se na própria Carta Pol!tica do País o

~ pelo, qual a garantia de assistência Judiciária será illlplement.ê.

da Deve ser lerr.brado, que num país de enormes contrastes coroo é o

Brasil. várias unidades da Federação. pequenas e empobrecidas, não

contaJ1l com disponibiÜdade financeira suficiente ã criação e manuten

ção de uma nova - e custosa - instituição pública No caso. parece
mais acertado deixar a cada unidade federativa e ã União a decisão de
criar ou não uma instituição p:rópria para o atendimento dos Juridica

mente pobres, consoante suas necessidades particulares e ás disponi=

bilidades do erário pUblico. tm axr.bas as alternativas. o certo ê

que não se poderá deixar de prestar assistência JUdiciâriâ àqueles

que dela necessitam Esta questão é um problema polí.ttco. so.cia1 e.

sobretudo, financeiro, que não se verá resolvido pela tranSferênCia.
para o bojo da Constituição. de regras que niUdarrente competem

legislador ordinário. , ....

EMENDA lP18934·9rr j)(~ G€R.f.c!O
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JUSTIF'ICAÇAO

A experiência recolhida com a institucionalização, al-

guns Estados, de justiça especial para assuntos de pouca relevância
do cotidiano, mas que assumem, para as bolsas populares, significati
va importância, vem demonstrando a necessidade de tornar imperiosa a
sua criação, como f6~mula capaz de assegurar a todos o direito de re
ceber a prestação jurisdicional de que acaso necessitem

O tema vem ganhando realce na medida em que se cristalizam

os propósitos de defesa dos consumidores, cujos interesses exigem ag!
lidade da solução judicial, impossível de ser obtida através dos pro
cedimentos processuais conhecidos que, centrados no contraditório, e
xigem cumpr.1mento de ritos dispendiosos de tempo e de dinheiro,resul
tenec frustrada a expectativa de quem se socorre dessas vias

O juizado de pequenas causa é a verdadeira democratização
da justiça c, por isso mesmo, não pode ser ignorado na Constituinte.

Público, uma vez que restringe o auxílio financeiro -a " escolas

confessionais, filantr6picas ou comunitárias"

~~~"~7J

ffiJ~~7ã!J

• Ora t o que vem ocorrendo em matéria de espetác!!

los públicos, peças teatrais e novelas, onde várias religiões

tem seus valores suboe t Idcs ao achí.ncaí.h e e ao deboche. exige
que a cons t rtuí cac inclua esses grupos re119iosos no elenco

dos que são protegidos pela JeL,

JUSTIFICl\cnO

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. ARTlGO 389- INCISO II

Suprimam-se, do inciso II do art. 389, as e:<pre.§.

soês " espaços cêm cos , cinematográficos, aud~ográficos, vide~

gr~ficos e mus Icaa s , e outx;os espaços a que a coletividade atrl

bua sign1 r ícação ."

~?l.<:~Arz..'\"l .U....'OICOU ..IOI._"':":.":".=;;;::=====~~~~~~
r;r ~UTol."""':.~Io
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56 Q.. ~C~T~&n...:I~;

Art. 56 - Incluem-se entre os ben's dps Estados:

I - os lagos. eaes e quaisquer correntes de. água
em terrenos de seu domínJ.o, que neles tem nascente e foz, que

constituem l:Lml.tes com outros estados e os eeepeceavcs terrenos

marginaJ.s:

11 - as :ilhas fluv1a~s e lacustres ec.taraâas nas

correntes de água mencionadas no .ítem enteruor, que xemenesçen

na propriedade dos Estados,

EMENDA lP18944·6 '"''"' ~ ~

I: CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI

eT;;;~~~;~
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EMENDA lP18941·1
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JUSTIFICATIVA

IV - as terras que çonst:ttu~ram 05 e:ott1ntos al

deamentos J.ndígenas passam a integrar o domín~o- >dos as ceõcs ,
est~nguindo-se qualquer pretensão da Un~ão sobre as mesmas.

sxeauau-ae o ancase 11 do art~qo em r;!zão de per

tencerem a União as 1lhas cceâmeae e marít~mas. desde que. quan

to ~s últimas, permaneçam no domí.nJ.o federal.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO' ARTIGO 25J, INCISO III

Acrescente-se ao inciso lII, do artigo 253 "além de ~ nas

rodovias, portos e ferrovias federais I a parte referente a cr imes

contra a vida e o patrimônio."

111 - as áreas da faJ.xa de frcnte~ra e
devolutas excluídas as peeeeoeeneee à üna.âe ,

terras Um extremo rigor comanda o capítulo sobre Edu::3!.

ção na parte relativa 1 destinação de verbas públicas.!U se
pO;:"ilt-f'le r:em nnr-maa r Jo í das e exrcentes nare as esccãas D31tll"..!::!.

lares, sõ abrindo exc;ção para a~ filantrópicas, cOTõlunitárias

ali prc ra.ss íonars , No entanto, o Inc i so II do art 389 é el(tr~

mamente liberal com as mesmas verbas públicas, quando se trata
de repassá-las I a critério de uma vaQa coletivldade,para áreas

ainda mais vagas I chenadas de espaços 1 Cênicos, autográf1COS,

videográficos e • outros l !

São dois pesos e duas medidas, que se revela'1

absolutamente mccapat Ivers •
Oai, a supressão proposta.

E evjdente que, no te"to d.)~lojeto, rccc....
fnltnndo oju;:;tar a ccnpet ênc.íu ela 10E" ., F'cc:iC'nl, qce ,'oi <:.t:!.
ar no setor l'Inrflir.,ü, aé r eo e de rrcotctva, co, o setor L:-_~~-_:

!i~; rod ..vH!:.!2 e .!:f..!:!'":9l!§.!J!?, onde se pns san essas t.çc.~:.

r=;;~;;;=]
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EMENDA ADITIVA :;;.:r.:l.
DISPOSITIVO EMENDADO' ARTIGO ;HT - INCISO IV

EMENDA lP18948·9
tJ

Quanto as.:' ilhas fluvJ.BJ.s. pertencem anequavcca
mente aos Estados, ancauanôc-cse no a.cem rr o eespea.ee aos dJ.re;L-
tos adqu~r1do's e 05' títulos aquJ.sJ.tivos, por ser de t~ad1.ção da

leg~slação, reconhecer as sa.eueçêes def~n~das pelo uso. assegu

rando-se aos detentores de terras no interJ.or das J.lhas
d~~eitos.

As terras dos extanecs aldeamentos indí.genas. que
encontram-se. quase sempre, controladas~ pelos Mun~cíp~os e
meecaeae nos cadastros do Imposto PredJ.al e TerritorJ.al Urbano,
interessam. em verdade. aos Estados, sua urban:Lzaçe.o. podendo
estes. em suas ConstituJ.ções. estabelecer o melhor eneenâamencc

sobre a matérJ.a.

fT!F~'''''~
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EMENDA lP18942·0 '"w.' ---,
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•
EMENDA SUBSTITUTIVA AO ART. 313

a art. 313 passa a ter a seguinte redação:

Art. 313

EMENDA lP18945-4· '""., ---,
(!J CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI

r.r------- .~~.....olCc"'uiolluacu'SI... _,

.,

r;~';';;:,-]
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• 1 Ap6s a exp ressêc " níveis ". acrescente-se: lide

forma diretá, em vagas oferecidas pela rede de escolas estatais I

bu através de bolsas destinadas aos alunos carent.es jnas eaccfas da

rede privada, nos termos .da LeL;"

JU5TIF'ICACAD

Substitua-se o parágrafo único. pela seguinte redação:

A realldade brasileira, neste particular, é muito

grava. Estudam de graça, em escoâas ofll.idh, U~ qUI: pooem P3!.
gar. E pagam com imensos sacrifícios, os que não displlem de r,!

cursos. principalmente no 39 gráu.
Os países ricos, de forma democrática, usam

sistema de bolsa de estudo e se dão mUl.to bem com isso Aqui no

Brasll, os abusos praticados nesse setor, desmoralizam o proceg
so. Mas isso nãc impede que o sistema seja bom e possa ser i,!!l.

plantado de forma mais correta e mais bem fiscalizada

Fff~7~TJ
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EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPDSITIVO EMENDADO' 255, Parágrafo único

rEMENDA lP18949·7
tJ COHSTlTUINTE SANDRA CAVALCANTI

EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO: ARTIGO 376 e PAMGRAFO UNICO

A supressão do art }76, do ant.eprojeto I se impõe

por uma questão de adequação ao restante do texto Não convém amar
rar o conteúdo mínimo do ensino fundamental a um texto de le!.

Esse dispositivo é a forma tradicional da estr~

tura educacional brasileira e não pode figurar, apenas, como rwn
pSi:'ágraf'o relativo ao ensino fundamental. Além- disso, a ref,!!
rêncla deve ser feita à escola pública, poIs as escc.t as confe,!
5ionals, evidentemente, já gozam desse direito, até mesmo p.=,.
las suas características próprias.

o parágrafo único do art. 376 deve passar a ser o caput do

artigo, cem outra eeoação ,
E o. ceput do artigo deve ser suprimidO Ficando assim

Artigo ':376- n O ensino religioso constitui disciplina obri

gatória nas escolas. públicas, sendo facultativa a matrí.c.ula "

JUSTIFICACJl:O

JUSTIFICATIVA

Será feito obriçatoriainente em na
vio de bandeira"'brasileira. respeitado o principio õa r,!!
ciprocidade, o transport,; d!: mercadorias imp~rtac:?as ou
exportadas por qualquer orqao da aàministraçao publ~ca

:~:~:tÍm~~~a:~~;r~~rn~~~~~~~;~~~~~t:sea~~~~~~~:~ ~~1i
f'inancia1"lento de estabelecimento oficial de crédJ.to ou
ecm financiamento exeexnc ceneeeaec a ôrgão da aôraân i s-.
tração pública,. direta ou J.I1direta, de qualliuer nível
de gcverno.

EMENDA lP18943·8
f'I CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI

l:: '"F'1,..wE;)..oÂ~ii,) '~CM1~""c~~""~ - OM'.....

o transpot'te marítimo internacional ê fator de grande am-,
portância para a economia bras~leira• .t: preciso resg4ardá-lo de po.:!
slvci;; injunções dos pa!$es mais desenvolvl.d:-s 2 êae 't=~~:= ãcs e,,:
presas multinacionais do setor que poderia"l1 aesenvcãvee uma estrat,!
gia contrária aos interesses do nosso Pais ou inviabilizar nossas

l trocas inte~~~~J.~~:~~~ obrJ:ga o Poder Público. de todos os nivcls de
governo, a transportar as mercadorias de seu imediato interesse em
navios de bandeira brasileira, observado o principJ.o da reciprocJ.da
de.

........---------tUt~f~lln\'o;t.o;b. _

aUSTIFICACJ:l,O

Os Estados os Murticípios, os Terr ltõrios

e o Distrito Federal amplHlrão a sua rede de Delegacias Espec!

ais para a loIulher, que deverão ter, pnoritariamente,como tit!!
lares ~ pessoal especJ.alizados. Delegadas e policiais femininas.

F;;~~;;]
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EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 12 INCISO III"~ alÍnea d)

r;r----------TUTO/~u.T'nc.;1.o. ~

.EMENDA lP18946-2
f:J CONSTITUINTE SANORA CAVALCANTI

!',

Dê-se ao art. 381 a seguinte redaç~o, ~eu-parágrafo

~Moo-t

ti Art. '81- O Poder Público ni:lo subvencionará instituições de
educaç~o com fins lucrativos"

EMENDA DE ADEQUAÇAD

DISPOSITIVO EMENDADO' ARTIGO 381

o sucesso alcançado até hoje com a implantação

de Delegac1.2s Especiais para a f.lulher, com titulares Delegadas
do sexo feminino e com corpo pobcial feminino, espec1slizado,
merece ser consagrado' no texto constitucional, como uma das i!!!.

portantes conquistas SOCJ.ais e jurídicas, da mulher brasileira

r.r---------_'UTlt/~UIT"'""10,_-;- ---, ___,
11 fNs I<,), -fL tvo r.'tv/o :r.-Vos

EMENDA ADITIVA t1r1'k..C.":f1rif.J flJ"tfI&1."Wt-l"..f~/j" OIf.&I.(

DISPOSITIVO Ef.IENDAD·O ART. ~ CrJU~""!

.g~ passa ~a-t-er-a-segu-inte re(la'il!lo:

432 [l U::-;;3 ... oro ",ü,olt: ...{ ;rC'lfl:;Õ!?S diplol~,jUr.~!i nef/l flrn.:rd

lItlt;:'do">. i.1':::íl:-d.. s ou pê'clo'i CO 1 ptlr::~~ ql'<' odott..ll' ·potítJ.cnz ofir i.::;

'J U S T I F' I C A C A O

A emenda tem por fim hármonizar o disposto no art. 381 com as
disposiçl:les do art 349, -§ 1~, e do art. 361.

Com efeito, o § 1~ do art 349 diz:

li § 11:1- E vedada.. a destinaç~o de recursos públicos para inve~

timento em instituiçlles privadas de saúde com fins lucrativos."
E o art. 361 estabelece:
" Art, 361- E vedada a subvençtl.o ou incentivo fiscal do Poder

Público às entidades de previdência privada com fins lucrativos,"

Tanto no art. 349, § 19, como no art.361, o que se veda é a
Subvenção de instltuiçl:ies privadas com fins lucrativos,seja na área

.Je saúde, Sfi!ja na da previdência NUo há ra%90, pois, para tratar
'Wl'Hferentemente as instituiçDes de educaçl1o. ...

Como está redigido, o art. 381 impediria, por exemplo, Que fu!!.
dações sem finalidade lucrativa pudessem receber subvenções do Poder

Ap6s a palavra"gruposn, acrescente-se a ex:pre~

sUo 11 religiõsos, ;aciais , étnicos ",

Suprimindo-se a forma anterJ.or " étnicas,raciais

ou de cor ti

3USTIFICAC1(O
.;

o text.,o,tBl calDO está forllulado, nllo se compat!
bil\Z8 com outros dispositivos. que constam de outros capítulos
do -Aakprojeto.

Além disso I o eso!rito da le! é bem claro·
considerar como crime inafiançável qualquer discriminação 3!.

tentatória aos direltos e liberdades fundamentais.

IEMENDA lP18950-1 '0"'fJ COSNTIlUINTE SANDRA CAVALC'-A-NT-,--------'

.~'d.,o/COM'".lo/....c:Mlulo _,
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A fixação do conceito de empresa .nacional é de suma 1mpol:tânc1a
nu~ país em ecsenvcãvaeenec, onde há constante .e v1tal nccessi

:~ãod~ea~~~~~~;~ad:d~~~~~~1~oP~~~:n~o~~~~~~~~ed~c~~i~~aN~ :~~
tema const~tuc.ional c'n elabor.:I.I;ão este conceito é abso!uta"l1ent~
nccesaâr-ac pll.r<l ap11cacão dos meeneaves que II nove const1Lui
ção contemplará, nos campos de arwcaaaa-cr-eo, eeaaczc de tect'olõ

~~:~c a~;~~:;~~~l.:~ ~~~m;~~is~ça~~r~~~~~~~~"~6b~~C~~c.:rsos hnmâ

Fl.xado o conceito de empresa nac::.onal como aquela cUJo ctmtrolc
seJa efetJ.vo c 1nco"d1Cl.onal de bras~lru..ros ratos ou llatur<J.lizi;l
dos estes res::.c1cntas e estabo1ecJ.dos no Brasil h5 mtl.is c!e 15 ii
nos contempla o p<lrágrafo 30 a ragula::lI::mtaç50 e;:l. 101 orC:in5r1a-;"
das atividades campos de atuaç5.o e relac10r<lmento cconõmico COI':1
o exterIor da empresa estr.:.tnCJe~ra.

FL.n:lllllente.reduzL.Qos o numero pr op c s t c ç de dcac s s c i s parill

onze membros.o.\:l resp.ewt:o,co:no d r s s ccoa antes, à tradt.;iio eu e ~n-,I

volve o f un c Lonarsc n t o do pretúr:.o cvec t s e

-]EMENDA

cá nova redação e ecrescenea S 30 do ArtJ.go 301 do ProJeto de
const1tul.ção

Art. 301

Será ccnsi.dcxada empresa nacaonaâ a pessoa Jurid1ca cons

~~t~~d~a~a~~~ ~:~a~~'1i:~s~x~~~~:l.~~n~olee~~~~~~~~J.~~~~
sob o domínl.O de brasl.le1rOS natos ou naturaI.l.zados e
eeeebeaecadce no país há naa.s de IS anos OU de entl.dade
de dl.rt;u:to p(iblico ancerno ,

JUSTIFICl.TIVA

S 30 As empresas est:çangciras terão suas ativJ.dades, campos
de atu<lçno e .rezecacnemcnec ecceênncc coe o e...:t~rior, r~

guIados em le1 orchnár1a.

EMENDA lP18955·1
PJ PRISCO VIANA

fJ fi:";r;J0'M"..."
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Também no item IV não se justifJ.cava ressalvar apenas as

a.tbae já ocu~adas pelos Estados, ~gnorando-se os d~l:eitos adqUl.r1dos

por part1.culares, com ocupações regularmente inscr1tas,referentes as

aabae especaeaceeae e terrenos de macanha e seus eceescxecs , bem como

eeravés de títulos de aqu1s1.ção devidamente registrados no regIstro

imob111ár1o competente, como. facultou o art1go 105, J..tem l!! do uecee

co-üea, 9.760/46, e c~Jo eeaeeapea.ee gerar1a anccncévej.s questões -ju

d~c1a1s. Da! a sugestão para que se preservem os dl.reitos adqu1ridos e

05 titulos equ1sitivos registrados no ReQ1stro de Imóve,1.s, o que en

globa 05 terrenos de maeanhe e seus acrescidos e todas as ilhas Já

ocupadas, anetueave pelos Estados, tal como se pretend1~ o texto,

preservando-se o pr1.nc!pio da intangibJ.I~dade das s1tuações jur.ídicas

de faru.tLvarnence coneta.tu.Idas ,

O 1tem VII f 01 1ncluido no 1tem tIl com a 1ndispensáve1

eeeeeêneae 80S ecceseaeca, que. trad1C1.0nalment~, se 1ncorporararn aos

bens da Un1ão, como se vê no art. I!! do neceece-aea nl!: 9.760/46. Os

acrescidos, como se depreende do nome, const1-tuem as áreas, natu~al ou

art1f1c1almente conquistadas aos mares, X"10S ou lagoas, e que se in

corporam aos terrenos de mar1nha. Se forem os eceeecãees excluídos do

rol dos bens dom1n1ca1s da Un1ão, será impossível, em muitos casos,

assegurar o acesso às praias, e a segurança das costas, já que serão

eles susceptíveis de propr1edade privada plena, constituindo encrave

entre as pral.as e terrenos de marinha. Ol!:! acrescidos constituem pro

long~rpentos naturais dos terrenos de mar~nha, tratando-se de bens

acessórios, cuja sorte segue o principal. não sendo coerente f1quem

eles submetidos a regUles JurídJ.co$ diferentes, ao arrepl.o do aneerea
se naeaenea ,

EMENDA ADITIVA

OISPOSITIVO EMENOADO·: ARTIGO 54 - inciso XVlI

A participação dos Municí:P10S. no resultado da exploração

econômica e na arrecadação de eexee de ocupação em terrenos 'de mar1nha

e seus acrescidos, 1nClU1da no § ae, ju:stif1ca-se pela exploração das

riquezas das áreas próxiUlas às de eeca domínios, bem cmno parll fazer
jus a fiscalizaçiio do solo que lhes é afeta.

EME1"IDA lP18952-7 .._,----------,
I:J CONSTITUiNTE SANDRA CAVALCANTI

r.r---------- ..n"N.."."'.'----------~

I
dr: lli:".:'l ' .. ~n~f,.:"::- dr; ccr , b an CD~O o-o r-c-r-a t i r t ,,11.\'id:1I.!::'5 rJ(· cspre

~115 d!.St.C5 p.~{S::S t.1I sr u Lr rT~ \..~,io

I - a porção de terras devolutas, 1ndi-spensável à de-

fesa das frônteiras externas , ~s fortif1cllções e construções ll1ilita

res, be. COIllO 11 presorvação ambiental;

XII - as ilhas oceânicas e os terrenos de marinha e

acre.cid~s. que retnanesça'm na pl:op1redade da Un1ão;

• J:)~..~ CU) ~<. n... ~~~..tfIW~~~et.:i.> '. _
Art. 52 - Incluem-se entre os bens: da umeoe

A emenda resgata o artigo do anteprojeto, provado pela Comissão

da Ordem Social, que não constou no primeiro anteprojeto ela- I
br,...,~L~ p~!:> lh,o:1 fi rll'l'lbr do r'cruncao de ::;islelilatiztlç~(l

O ~irl'P!"Jtjt'a em cue s tãc c tende ~ JcOIbMól E: Iu s tõr.tca rClII' !."-i
d;'co..f,O d.,l co,'~T1irl::ccl~ flagrQ br~"llc~!'D (' das popul nçües n~rl.;;:i de

oulros pafees , Que, ccn juet.c r rz'to , vêem no pr ecec.t c t cmc erscf en
te para Levar os paJucs que of'Lcau Lrzam a disclJ.r.dn",çào r::'cl~l n 1~

nu-ir-Lar c: ta t nci rt acc DOi' outr c recc, const.nta-ue hl!õlfJr_c<1cntt. I

qnr- .1 conscr-tçt o oip!t·-a';'!..!cn a .. dJ-c;cri:lIinrlç;'o Ja.'l:li" surtiu cs t c {..r<ê~

to. Por aveo , fllnp"'c-"'!' EL t(;c:..peruf..3(1 do drspc-rã t rvo , cet, C.O'O=-,I~~ o I
nrc-u I n,..l vonj'Jürda (I?~ p-Je.es ouc euot I"" 1.lcrlH!õ;s r ret rv .. :; pL'l:l [(1 ,-

I bater o racismo, na forma odienta de " apartheid."

EMENDA lP18951-9
l" CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI

c::=__

11 - os lagos, rios e quaisquer correntes de áQ'u~ em ter

reno~' de seu dOMínio. ou que banbelll m81S de um Estado, constituam 1i

m1tes COID outros países ou provenham ou se estendam a territôr10 es

: trangeiro, os respectivos terrenos Illll't"g1nais e as praias ll1ar!t1tnaS e

fluviais;

IV - os terrenos que permaneçam no domí:nio federal, situ

ados na. ilhas mar!t1m8S, fluviil1S e lacustl:'es nas zonas limítrofes

CCHa outro. países ou onde se faça sentir a influênc1a das marés e que

io .e enquadre. no conceito de terenos de marinha e seus acrescidos: !

IV - a plataforma continental;

Após a palavra" públicas", acrescentar:

.. e proibir. em emissoras de rádio e televisão, programas e

propaganda comercial que utilizem temas e imagens pornográficas •

bem como, atentem contra a saúde, a moral e os costumes da socie

dade e incitem à violência.

r.r 1tUD1•.•u'rCl~iD ___,

EMENDA SDPRESSIVA

Suprima-se o art. 360 e seu paragrafo

único da Seção Il.Capítulo II,do Pro

jeto do CO:1st1.tUL.cão. 'i

n - o mar ~err1torial e patrimonial: ,JUSTIFICAçno JUSTIFICATIVA

VII - 03 recursos lIlinera1s do subsolo:

VII:I - as c8v1dades natura1S subterrâneas,. assim como o

2l!l.~ :lrqueológ1cos, pré-h1stóricos e os espeleológ1cos do subsolo.

f 311 - t assegurado aos mun::a.c1p10S o receb1I1"ento da 11

ie do vàlor de taxa de ocupação cobrada pela União, dos usuários 1

:lt;,. 1arrenOB do União em seus territórios, conforme a lei dispuser.

t.o toc01nte õ10S !>enefiC:1.\)$ ao~ cmprc&Ddos,observa-s,," que

se os eClpreg.:r.dos dessõ1s ecpresas V1.t:!;rec a dept:!;nder e.xelusiv::lI:1e.!!.

te dos beneflcias da PrCV.l.dCnC13 SOC131 { of.lcial >,sua. renda

se reduz1.r1.a sL.gnif1.cativacentc. O v~ d.:1 aposentadoria para

o cx-ocpregado de baL.xa renda consl)1"t1.r}-a em cerca de qU;1rcota

por <:ento do seu ult1.1II0 sali"t'io.l'a~a o caso dos salari.o$ aais

alto$ esse perc,entual se reduzir1.a 11 vinl:e por cento.Acresce,

como eL.rcunstãncia agravante. que. na apOsentadoria.o eClprec~

do perderá do abono de permanC:ocl.l3. concedL.do pela previ,!!ê!!.
cia sacial. "COIll as Fundações o empregado tem ,asscgur.z o .eu

futuro e o de seus depcndcntes.transcit,1.udo crl1nquil1.dade à

sua famil1.a.com reflexos posit1vos 00 deselllpl!:nho profissional.

A renda C1.m forti1a de llposcntador1.a.embora 1.nfer::..or ao salário.

quando em lltlvidade.permite ao ex-clDpregado lDanter-se no mesmo

grupo social a que pertenciól".

A pr~scnt~ etlJ,enda acolhe ponderaçõos ouvi.das de dL.ver

5as InstItulções de prev.l.dênCIa pr:J.vada.das J.nconven.lências da

aprovólção do dl.spo$1.tL.VO quc Se pede n supressão por esta ini

C1.at1Va. levada à eops1.deracão do Senhor Relator do Projeto de

ConstL.tu1.Cão. •

O citado dl.sposl.tivD estabelece a parldade na contri

buiçlÍo de eQpregados e eQpregadorcs.

Nas suas ponderaçõe.s essas inst1.tuL.CÕCS flzeram ver que

a aprovaçâg do art. 360 "ac.:1rret.:1r.i evidentes difL.culdades ã.
entidades fei=hadas de Prev1.dencL.as SuplctL.va. que t em ColDO pa 

troclu:ldo:;1S ecpresas est:1t~.l.S.E:n conseque,C1.a, cst.ar1.õl:t. t:i"mbélll,

preJud1.cados rel,::;vantes benetL.CLOS que LSS:1S e'tL.dad~s pre~tam

ã:io cmpresa~,aos tra'!»all1õldores e à economia nacL.onal"

Emenda.

-Convenc:Ldos da Justeza dessa ar,gumentacão,propomos a

l"-';~;~~

tJ8-;~7iil

PRISCO VIA 'iA

E\IE~tlA HOOIFICATIVA

Altcr.1 li rcd<:lç.ia do artlgo 200 do Projct:o de Coast:ttul(;.10.

que p:1Ssa a ter a seguinte redação:

JU5rl:F!CATIV ..\

Lamentavelmente, a Sociedade nllo dispõe de instrumentos le
gRf<: pRr'R $P dpFpnder da anda de par"lagra Fl e que !'w::!d!t! 3:~ em!.,;.

soras de teleiis:io e rádio, principalmente na parte relativa aos

chama(fos " anuncios ". O uso degradado da imagem humana chegou às

raias do absurdo c é um fato que s6 ocorre em nosso paIs

O dispositivo é urgente. necessário e deve ficar.

Parágrafo Onlco - a Supremo Trlbunal Federal com

põe-se de onze m1.n1.stros nomeados pelo PreSl.dentc

da RcpÜblica.depo1s de aprovada 11 escolha pelo s~

nado l-cder31,denerQ cLd3diios de m:l1S de trinta c

cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade

de notiivcl saber Jurídico c reputação 1.1ibada."

lIArt. 200 - Ao Supre::!o 'Tribunal Federal,com sede

na capltal da Latão e Jurlsd1.çào cm tod.:l o terr2;.

tórlo naclonal,compete Clll úrllca ou ultlma instá!:.

l:::J.01.a dcc1.são de todas as questões que dlgalll rcs

PC1.::0 à garantia c inviolõl.billdade dos pl;inclpio.s

Õ1ssegurados por est;:!. ConStltU1.Ç~O.

plenarlO

EMEI'lDA lP18953·5
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S lt - t aS$egurada aos Esta(los e Municípl.os 11torâneos

~cipação no resultado da exploração econômica da plataforma con

=-al e do lIar terrJ.tor1al e patrl.mon1al, na forma prevista em lei.

x - Os bens que atualmente lhe pertencem ou que lhe V1e

~er atribuídos.

I 211 - t àssegurada aos Estados, ao Distrito Federal e

J'lic!pios, nos termos da le1, a part1c1pação no resultado da ex

-;io econô.ica e do aproveitamento de todos os recursos naturais.

~veis ou não renováve1.s, bem aSS1m dos recursos minerais do sub

f:1Q Beu território.

th
• r

f S! - A Un1ão promoverá, prioritariamente, o aproveita

ente econômico dos bens de seu domí:n1.o loeal1zados em regiões menos

esenvolvidas do País.

IX - as terras origl.nárl.a e trad1cionalmente ocupada

pel( í:ndios, que delas terão posse permanente usufrutc

exc" ""0 das riquezas natural.S do solo e de todas as ut11idades nelas

tes:

f 4' - A faixa interna de até cem qu~lômetros de lárqu

a, paralela à linha d1v1sór1a terrestre do te't"ritór1o nacional, é

onsiderada indispensável à defesa das fronte1ras e será desl.gnada co

o Faixa de Fronte:l.ra, conforme dispuser a lei compiementar.

: rcr

; ao
pI<

JUSTIFICATIVA

, No 1nciso II é ~ecomendável, por prudência, fazer-se men

I ão expressa aos rios, em que pese a referênc1a gerér1ca e abrangente

: quaisquer correntes de água". Trata-se de conce1.to popularmente con

I agrado, e de todos conhecido, o que espancaria qualquer dúv1da ou 1n-

erpretação restrit1va. A referência a "qua1squer correntes de água"

p11car-se-ia a outr6s a(:identes geoqráf1cos, nat:urais ou art1f1C:l.a1S,

a1S cama, cana1S, r1be1.rões. r~achos, iqarapés, etc.

Também é recomendável refer1r-se o texto aos r1.QS que têm

ascentes em país estrangel.ro, e adentram o terr1tór10 nac10nal, Q que

ão é o me~mo que contêm a redação oriq1.nal. Oai a 1nclusão da h1PÓ
ese, passando a se falar em "que provenham ou se estendam a tE"rritó

lo estrangeiro". Incluiu-se, também, os terrenos marqinais, contem

lados em todos o~ textos que abordam a matér1a, e cuja expressa sub-

[

i SSãO ao domín1o da União é ind~spensável para q~e se assegure ~
livre acesso aos rios. que são bens de uso comum do povo, Q mes

ocorrendo com as prll1as, buscando-se evitar a sua privà-tização.

No inciso IV incluiu-se as ilhas flulliais e lacustres

situadas nas zonas e~}Jue se' .faça lSentir a influência das maré!!, IlUln

tendQ-•• a tradição consolidada, por questão de coerência. já que e:té

aí: também !Ie e.tendam 08 terrenos de marinha e seus acrescidos.

A pre~ente ef:1cntl::l t:cprllduz LC.... t.o de nOSS;1 t1ut.url.õ1 ;1pr~

\.:l.do n;l COJ:\l.SS~O d;1 Organl.~ao;:ão !"artl.d.irl.::I,EILl.toral e Dcfe":1

d:!.s In~tl.tuicões que 50:; 1.Ilflpl.rOU na CllnVl.CCão do! tlUL o !>lIprclIlo

Tr:lbunal Feúer.:!.! dCVerl.il s~r prescrv:!.do n:!. sua ::it.u:ll CO:II\,OSIO;:;',,)

e compet.enC:l::i, quc da~::Im d:!. pr iccI r;1 Const Ltu :l0;:30 rel,ub 1 h.::In.:r..'l,2,

quela oC3sião 1.1IIag1.nnmos;como Já se fcz em nlgulca~ llportuU1.o.l.:r. -

dcs,aumcntar o numero de min1.stros,mas reflxões post.er:.orcs

nos convenccróltl de que '4 COll(pos1.cão nu:nero :!.tu.:r.l deve ser Q3.:!,

tl.da

O art. 200 do projeto.que estamos cmcnd3ndo,d.;l. for;:a

em que se encontra rClhg1.do,tcm pelo menos do1.s l.nconvcnie"1tes~

ulll.rcprcsentado pel3 l.dc1.a da part1.clpacão e outro,pelll !:L.gura

csdruxula da corporacão.
A part1.cipaCão está caracter1.zada na pulverL.z;:,çiio ao ::

to de ind1.caçâo dos int.egrantes d.3 ma1.s alta Corte de JUstL.o;a do

Pais pel.tl. cãmara,pela Prcsidench. da Republ1.c.:r. e pelo~ proprl.os

membros do STF,dando ens.cJo às maL.S \larL.<1d.:r.s composlcões ,nego-~

ciacões. apelos, neftaças e rccusóls. pol1. t1zando a e.sc~o lha, dcpcnde~

te de aprovao;:ão pelo Senado Federal..
A corporação está definl.da pela competência deferida ao

Supremo no sent1.do de indicar parcela dos membros que lrão CO:l. 

por a Corte,cr1ando correntes doutrinâr1as em detr1.Clll~nto da evo

lução do Direl.to.foss11l.zando-o.. em suma.

EMENDA lP1895s:.0·
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EHENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 237 e seu paragrafo único a seguinte redação:

.. Art. 237 _ O Pres1.dente da Repúbl1.C:a podcrõÍ,ouv1.do

o Conselho da Repúbl.l.ca,decrctar o Esta.do de si:tio

nos casos de:
I-COll'locão grave de repercuss.ao naclonal ou fatos que

cOlllprovem a ineh.cácl.3 da medida tOr:J,ada de Estado de

Defesa,

II-eclaracão de estado de guerra ou resposta a agre,!,

são artlJ,ada estrólngeiril •

Parágrafo Onico _ decretado o Estado dc si:tL.O,O l'rcs..!:, •

dentt d3 República JustL.Cicar.i a medidól em menSAgeCl

ao Congrcsao Nacional.que decld1.rá sobre l ;~a t:l4nuten-

ção ?U prorrogação,por l:Iaiorul absolut:!."
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EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITn'O El-mNDADO: § 29 do Ar~igo 427

~Dê-se ao § 29 do Artigo 427 a seguinte re -

r PLENARIO

"Art. 426 - Serão nulos, extintos e não pro

duzirão efeit.os jurídicos os atos àe qual 

quer natureza que tenham por obJetO o domí
nio, a posse, o uso, a ocupação ou a C'once~

são de terras ocupadas pelos índios ou das
riquezas nilturais do solo e do subsolo ne 

las eXl.stentes".

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITlVO EMENDADO: caput do Artigo 426

Passa a ter a seguinte .redação o caput: do

Artigo 426:

JUSTIFICACÃO

PRISCO VIANA

§ 19 - -----------------------------------

nArt. 427 - ---..---------------...---------

§ 29 - A exploração de riquezas minerais em

terras indígenas obr1.ga a destinação de

percentual sobre os resultados 'econÕ'1licos,

nos tert:los da lei, ã execução da política
indigenista nac:i.op.al e ao13 programas de pro

teção do meio-ambiente".

JUSTI'FICACÃO

A decisão tomada pelo legislador constituei

nal de estabelecer percep.tual rígido sobre resultados operacionai
não t'lode:cla ter sido I'lais inadequada, até porque resultados opera
cion~is é expressão vaga, incompatível com as exJ.gências de clare

za da lei fundamental. \Tambén não se conforna com as disposições

anteriores a prerrogativa atribuí.da ao Congresso de fiSCalizar a

execução do ordenamento previsto no citado § 29 do Artigo 427,

desde que a União é a proprietár1.a das terras ocupadas pelos índio
(Art. 52. X), como lhe cabe legislar sobre lavras, Jazidas e popu

lações indígenas (Art. 54, XXIII, letras! e 1) Transferir-se ao

Congresso tarefa tipJ.-ea do Executivo não só é preJudicial sob o
ponto de vista do equilíbrio e independência dos poderes, C0f:10 irã

propiciar o seu hipertraí.Lamento. sem vantageM para ninguén.

Visa a emenda expungJ.r do te'l:to a retroati

vidade punitiva, conforme é da tradição Jurídica brasileira e se 

gundo sanciona o princIpie universalmente adnitido de que a lei só

retroagirá para benefJ.ciar. Como todo documento de orgaf.i:o::ação p!:!.

EMENDA'lP18962-4
[J Deputado zzzess V;ana

JUSTIFICATIVA

. Não é a lei, simplesmente. que, no caso, pode sor a lei

do magistério, o campo deliroi tador .da autonomia. t o ordenamento

juridico. Isto pode parecer óbvio mas, na prática, não tem sido,

com a criação de situações defendidas ao arrepio desse ordenamento

dação:

DISPOS!TIVO EMENDADO; Art. 3*,~

Substitua-se a expressão "nos termos da lei" pela expres

são "dentro do ordenamento juridico".

A expressão "vigorantes na data da p'Coll1ulgação desta cens t a-,

; .tu1.cào" corna:se desnecessár1.a, por ser óbV14

A llngUa, tal como se fala e se escreve no Bras1.l, ae renc êe.,

I 1;'41 do ~ent1.tllento de l.de.nt1dade cultural e h1.stó't1.ca. que une os bras i

,le1r'Os, deve garanc1r a lnalterab1.lldade dos símbolos nac acnu a s , A ex

pressão "lingua nae a e na L'! , p r e s e n t e em outros d1SpOS1t1.VOS, é aqu1. e e-,

p~c1.f1.cada por eausa de sua função l.dellt1.f1.eadora. Em nenhJ,1ma ccns-,

C1.Cu.l.o;:.ão· anter1.or encontra-s.e. o t.e'Cmo "r-0rt.l.Iguês". lnt'CadU7;1-10 jus

tamente de po a s de a nação bras1.1eira ter a Lc anç adc plena matur1.dade 11.

terár1.a e oral1.dade p e cu Laa e , li um retrocesso 1.nJustlf1.cavcl pelo que

representa de f1del1.dnde ã polítlea llngUístlca do Estado Novo

portuSUc.s e. b ces t.Le i ec , de t't'lst.e memGr13. Ne\ll li no't'msl cmprll.gar-se..

esa um texto ccns e s ece cone t , gentíllco referente a outra nac1opal.1.dade.

'!EMENDA lP18965-9r PRISCO VIANA

EMENDA HODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO !:Ia...
O Art.Lgo à"1.. do an.t.oproJeto passa li ter a eeguane e redação.

a .
Art n _ A língull nac rcna t brasielra é o veículo of1.c1.sl e

legal de expressão e está ptesente na Bande:i.t:a. no Hino, nas A.rmas e.

no Selo Nac1.onal, símbolos i.na t c e r dve r.s da Nacão.

JUSTI.FICATIVA

A presente mOd1f1.caçáo v r e a a manter todos os símbolos na c r-,

: cn a i s que ca re c ce r a aaa o Bras1.t~ js consagrados pela t.rBd1çào e. c,o-nfi't'

mados pelas Le a a vag eu ee s , com sua ee s p e c m va nomenclatura oflcial.

, O tcrlllo "1.nalterave1.s" v a s a a mantê-los amun e s de cea e a c r-,

, va s mud anc a s ee e , que desrespeitam as trad1.ções e valores da n a e ac na-.

, I a dada

tJ~~;;~':=J

[:Jjii';'B!EJ

JUSTIFICAC1\O

A citada Le a n9 7./j53~pz::oposta ao Congresso Na c s.ca a L c

xa eeuenee para eootempl<1r a nova realidade da a t a.vad ad e de ex

ploração petrolífera no País - a exploração no m.1r - rnc ru cu a

Ha r r nh a de Gu~rr3 entre as l.nbtltu1ções benaf1cuír1as da lodl!lI.!:.

zaç3.o referida. ccns i de r cu-ec 3. efet1.va part1.C1llnção da. ~1.(lrlnh:l

nessa at1.vldndc:,sobretudo o apoio que dá ~ PETROllRÀS nas suas

rnaz.s dave r sa s operações no mar,1f1clulndo-se os s a r va.e o s de patr.!!.

thaaenec para g a r a n t t a do mar cc r e i e c r i.a t • Com os recursos r c su

cance s dos rOj'altl.oas do pc:tróleo,a ~1ar1.nba ê-eu 1.1'I1Cl0 e ll:lportn~

tes progratllas de reequ1.pa;nento,que não poderão ser Anterro:upl 

do s ç s ob pena de comprometerem apropria s e g ur a n ç a da cc s c e do

nosso País, t3.o e s ccn s a '

A emend.a c e a 'i1t"oposta pare cc rc.'lgua'td:lr .nc te},t\) ecn ..t~

r uc i cne Lç o s Le g r c r ac s 1.nt.er1:!.sses do s Est.-::dos c, \yl r c r p i c s ;« rr~

v rne s1.tuao;ões que se p-OSS::lm cr1.ar futu'Ca.mCI to CU'l\ o c.nllol'-'~IllC~

to de orgãos da ;tdllu.stracio fcder"11 d r r c t a qu c s a e- e ep t o da l~

r1.nha de Guc:t't(l, venha a se envolver nos tr:lbal.l~os dü e"'1;plora 

ç3.o petrolífera.

§ 39 - A cata, a faiscação e a garimpagem em

terras indígenas são permitidas e:l.c!usl,·amen

aos índios".

tanto,nas fontes eae âve a s de een da dos Estados e Uun1.cíp1.os,'Ce

conhec1.da como JUSt3 tondo c m v a s ea as ecus c quen e s.e s das <It1.V1.

da dc s exploratór1as de petroleo e de gás no mel.o amba en t e e n a

v i de de modo garal das areas de produç3.o nessas un a da de s da Fe

deração.

EMENDA HODIFICATIVA AO PROJETO DO RELATOR

Dê-se ao 5 20 do Art. 52 a seguJ.nte redação:

Art. 52 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••

§ 20 - t assegurada, na forMa preVJ.sta em lei, a paE.

tJ.cJ.pação na exploração econômJ.ca c.e Jaz:ldas, m1.nas e demaJ.s

recursos m1.neraJ.s, renováveJ.s 0.1 não, aos Estados, Terr1.tór:los

e MunieI.pl.os produtores, bem como ab th.nl.stérl.o da l;>'arl.nha ,de~

de que a conercJ.alização dependa do transporte aquav1.árl.o.

EMENDA MODIFICA'l'IVA
DISPOSITIVO EMENDADO: § 39 do Artigo 427

Dê-se ao parágrafo 39 do Artiqo 427 a segu:1.!l

~·Art. 427 -

gUSTIFICACÃO

A redação do parágrafo 39 do Artigo 421.

bora pretendesse estabelecer un privJ,lêgio aos índJ.o5, na verdade

abre a possibJ.l:i.dade das atividades de fa.i,scação, cata e ganmpa 
gem serem realizadas por quaisquer pessoas. J:i isto porque, na sua

redação original, o dispositivo obJeto da presen'te emenda dã ape 

nas uma permissão aos índios, mas não a exclusividade dessa per

missão. Com a emenda oferecida aqui, corr1.ge-se a falha e fecha

-se uma das portas frequenteMente usadas por aventureiros para vi!:!.

lar d.ireitos legl-timos da"!;: comunidades J.ndigenas

!: de inteJ.rD. Justiça que, os Estados, 'l'errJ.l:órl.os e MunicípJ.os,

de onde são extraídas r1.quezas m1.neraJ.s, recebaM U'1la retribul.çã:o sob

a forma de part1.cJ.paçâo na e.<ploração econôrnJ.ca de seu subsolo. TaJ.s

r'iquezas, normalmente transportadas por V1.a marit1.ma ou fluvl.al, eU1:

gem controle e proteção em seu transporte, parecendo igualmente JU.!
ta a partl.c1.pação da MarJ.nha, na forma que a lel. estab13113cer.

No momento em que se elabora uma nova Cons.tituJ.c5o e se deba
tem os grandes problemas brasilexros, vale len:brar que possa acono

mJ.a depende do mar e dos r:LOS de umo: forma cr'itJ.c<l.. PaIos I"i:lV1.0S,

nas vastas e'.tensões oceân:Lcas ou nos inúmeros rl.OS deste País, são

transportadas nossas e:-.portações e l."1portD.ções
Quando são dJ.V.llgadas as exprcss1.vas c.Lfras dõ:!.s exportações brS!,

S1.1e1.ras m,ntos se esquecem qt.c elas se fazem para Mercados dJ.st3.n

tes, pelo mar. Os rnJ.nérl.os constantes da nossa pauta de m'portações,

têm como princJ.pa1.s compradoras países afastados, corno o Japão, SJ.

tuado do outro lado do mundo.

Por outro lado, as rJ.que:::as m1.ncraJ.s bras].le1.ras, l'1U1tas vezes,

pOr falta de f1.scal1.zação, são roubaôas, dcsvJ.a.das para o exter1.or.

Este é um fato grave, prJ.nCl.palIT'ente na Amazônia, onde se encontra

a maior parte daquelas riquezas e onde tudo ou quase tudo só pode

ser transportado eM nav1.OS e embarcayões.

Vale alertar que a MarJ.nha brasile1.ra é hoJe uma das I"'a1.S des~

parolhadas da AIrórica do suL Para a patrulha fluv1al, por e:-.emplo,

em toda a Ama:::õnJ.a, a l-1ar1.nha possue, atualmente, apenas 5 navJ.os

especialJ.zados e conven1enterrente ap<Jrelhados. Quanto aos ",eios oco

. in1co~, podemos'co'nstatar que a maJ.or parte é eonst1.tuída de n::lv1.o;

da 2e guerra, com mais de 30 anos de uso, .LnteJ.ramcnte obsoletos.

J:: válido, portanto, corr1.g1.r-se tal distorção, propondo-se que

o Programa de ReaparelhaMento da l'JarJ.nha seJa l.ncrementado e que a

maior parte doh novos meJ.os seJam construídos no Pais, dando empre
gos para engenheiros, técnicos e operários brasileiros, desenvolve.!!,
do tecnologia naclonal e criando condições para e.'l:portar uma parce
la da produção,carreando, llSSim, divisa's para o Brasil.

O ~e1ator da Coptissão IV - Organização EleJ.toral, Partidária e

Ga~antia d$\s Instituições - sugeriu à Comiss5o da sistomatl.Zou;ão te!

to bastante semelhante, con:;ta.nte do ArtJ.go 47 § 30 elo Ant(!proJ~to

daquela ComJ.ssS-ô.
Sendo os recursos mJ.nerais do subsolo Dens da UnJ.ão, é nccess!

rio prover-se tal dJ.sposl.t1.VO, dando-se respaldo 5 futura le:...

_ te redação:

:EMENDA lP18961-6 ..".
~nst1.tuJ.nte PRISCO VIANA

,o.." ------ - ---- -- -) ['J p~~~"o-:J

) [1fu'~ffiJ

JUST~}, IGt.ç,10

A lei est.abele.ce:rii e:ritérios dcst.i'\ll.dos ao il"lc'tllll'.ent.o e a flexi

bilidade de negoci:J.cão encrc. o Est:J.do e !!r:lpre'las privadas, coll'o

eletlento propulsor de produtividade dos recursos püblicos e de

ocupação planejada da cap4cidade produt.1va. ou ociosa.

l'RIr:.CO VIANA

E"IENDA MODIFICATIVA

Plenar:l.o

Const't"i"te PRISCO VIANA Lfl-;;l;~~"--~

Plenário ..."'""'...'.. 'o''"''o"'..,. ~fh!'~~

S 32 A lei previlegiaré o incremento do investi'l1ento privado co:no [or

ma econêimica bãsicn de progresso, :aa"lutencão e aun:umto da cnpaci

dtlde de geração dc. emprc.go c. crescicellto da re'lda 4"'cionn1.

Art. 304

Dê-se ao § 19 d'D ::trt 52 a segu1nCe redhçào

Art. 300

xceeseenee-ae aneâae VIII no Art. 300 do ProJeto de ConstJ.t:u~çiío

JUSTIFICATI\'A

Os casos de decretação da rned1.da êo Es=ado de Si:tlO s â c ,

por sua naturel!:.:I..tiio gri1ves que niio se pode esperar que ti Ccns1'"l~"

so Nuc Leu a I se ee unu parll se tomar li mcdldn.F'Il e a a s sltuações,a 

Nação ncce s s i e a da c cmande mala do que nunca eve r c i ac coe, II res _

ponsnbilldadc ~uc os d1.SpOSlt1"VOS: cen e e a eue rona i s garantem.

A lei ...n9 7.453/85 assegurou aos Estados,~lun1clp1oS e

ã Marinha de Gperra a índen1zação,na forma de royalties ,pe

la exploração do petroleo bruto,do gás natural C' do :l.1Sto lIe

tum1noso. À épO"ca da votnção do referido dlploma legal quas=

t1onou-se mUlto sun const1tuCl.Ona11datla por nijo eXlst1r n o

~texto atual definiçiio clar3. li. respeit(l do assunto,raziio pela

qual acham0tl prudente esclarecer essa questão qU3ndo estil::lOS

Ctl fasa de c.laboraçã~ da nova Const1.tu1.ção.

A referid~ 1.ndeni"ação não merece eon-test3ç5o e Já
vem sendo pagn pela Uni.io desde o inrC10 dns at,j.vldades d n

PETROBRÀS,detentora do 1:I0nopól1o da explorlÍção pet1::olífc.ra

n:lclon:ll. Os recursos dela decorrentes Já se lncorporar.:l.m,por

JUSTIFICATIVA

JUSTIFI CATIVA

A rnaneaze mais e âacaerrte de restingu1.r a aeuacãc de estado na
economia ê ccndacãcnã-La as ãe i s de mercado, que são as determl.

nantes da sebrevavêncãa das empresas e dos empreendimentos.

5 19 - a 10.1 assegU'rara a part1C1paCÕ,O dos

Estl1dos,Munl(::ip1oS c órgãos da adt'l1.n1.stra

cão federal dlret.a da Un1ão nos resultados

da exploração ecOnÕtlU,Ca dos recursos nat~

ra1.S, 'Cenovava 1S ou não, do subsolo, da p la ta

-fõ'l"ma contlntmtal c do mar terr1tor1.al". -

"Art. 52 •••

VIIi Atuação do Estado COn'O emprcsár:..o na forma da lo).,

sem prev.l.lég1.os de qualquer na tuxeaa e r1.gorosamcn
te su,Je1.ta às 10is de reer ccüo,

S 52

A rCil,ulae.entação dns fu\"ções do E\::ot.ndo corm agt.>\te nor:r.at:!..vo e

regulado'C ~ atividade econõmic"t, <lO nível de elotruturn comitltucl.mnl, c

:dgc que se escoime dos conCllitos dogr:dt::icos de esque'Cd:! ou direit:! o:. dl!

positivos pertinentes, tornando-olo estáveis no ter:lpo e válitl,}s r:!;a npUcS!.

.;lio <j,ual(\uc.r qu<:. Ii<:.ja a. evoluçno ecul\Qo;nLt.n d:! "OLte~t(\Ú~
I • _ _

Os exemplos de interpenetraçao de &ledid::ts privatb:nntc'l sno dos

novos dfas.. da URSS c da China Continl!ntal de hoje.

Igualmente atlpl111m~sa, em regime~ tradiciornlmcntc ..capitalistas,

o elenco de funções ntribuidas ao cstado, revelllndo a moderna tendência do

estado intervcndonista.

Os par5g'Cafos acresccn.tados pelo art.304,que trat<1 d;;s Íu~ções do

estado, contcmplam 'formlls de incentivo c negociação, r.:odern:!s e cl1pazes de

_ 1l:otivar os investimentos

_ estimulnr fórmulas ednt!va'l de tr<lb,1I10 c produç;o

_ perm1ti't' a tI':!.gociadio etlt'te cmp.'têsas c go....e:rno c.om. o objcti'lo

de llproveitar oportunid3Qes circ.unstandaitô de negodação. co!!.

trataçào, e llssociacão

Acresc.cnt.l!l~lJ8 (32, 42 c 5~ ao ece , 304 do Projet.o na Constituiçiio

'S 4!! A lei incentivara a parcc.ria social CO::lO forc:.:L de crincão de tra

balho e produção econômica.

EMEl'IDA lP18957·8
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E~II:.NDA ADITIV\

JUSTIFICATIVA

"Art. 95 ••••• ••• • ••

XXVI - Reme t e r mensagem ao Congresso Nac1.onlll.por cce eajic

da .abertura: da sessão legislat1.va.expondo a s1.tuação do País e 8011

c1.tando as prQv~dênc1.as que julgar necessárias;

XXVII- submeter a novo (l.xame do Congresso Nlleional qual

quer lei ·federal.cuJa inconstitucionalidade tenha s a.do deo::larada p~

10 Judiciárl.o,e que. a seu JUl.zo.seJa essenc:ial ao bem-estar do po ..

vo c ã promoção ou defesa do unteresse nacional. caso em qUl:.,ratifi

cada por d01s terços de vc ee e em ee da uma das Câlllaras,fical'á se1n e

feito a decisão do Tribunal,

XXVIII - nomear.ll.vremente.os seguíntes Ministrou de Est.!,
do.não sujeitos a 1II0ção -de censura.

a)-da Harl.nba,

b)-4as Relaçõell Exterl.ores.

c)-40 Erércl.to; e

dl-da êeeoneu t rea ,

XXIX - nomear e exonerar o Pr1.me:t.ro Ministro e. na forma
do art •••• ,os demais Ministros de Estado,

XXX - dissolver a Câmara dos Deputados e e envcce r elel.
ções extraordl.nár1.as.

Parãgrafo On11:0 - .Q Pres1.dente da Repúbl1.ca pode delegar ao

Pr1.lIIe1.ro H1.nistro as atribuições de nOlllear Governadores de Territ.ó _

r106 e outras pertinentes ao exercício do Governo.

cional;

SECÃO lII

DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPI1SLICA

XXIII _ nomear os ofidais-generais das Porças Arfll3ndas

e o Consultor-Geral da República,

XXIV _ pre;idir as reuniões do Conselho de Ministros

quando a elas comparecer;

XXV _ editar decreto-lei,' ad referendum do Congresso N!,

Art. - o Conselho de Ministros será dirigido pelo l'r1.meiro
H1.nistro. nomeado pelo Presidente da República.

A.rt. - Compet".e ao C;nsclho de H1.n1.stros:

I - opinar sobre as questões encaminhadas pelo Preside!!,

te da República j

II - aprovar os decretos, as Dropostas de lei e examinar

as questões suscitadas pelo Primeiro MInistro ou pelos Ministros de

Estado;

IrI - elaborar Programas de Governo e apreciar a matéria

referente a sua execução;

, IV - elaborar proposta de Orçamento da Uniãoj

V _ deliberar sobre as Questões Que afetem a competên

cia de mais de lJm HInistéí.o;

§ 111 - As resoluções do Conselho de Mlnistrso são toma

das pelo voto da maIoria absolllta de seus membros, competindo ao

Primeiro Ministro o voto de qualidade, sem prejuízo daquele Que ordi

nariamente lhe assiste.

§ 211 - Os atos do Presidente da República, que versem

matéria resolvida pelo Conselho de Ministros, devem ser referendados

pelo Primeiro Ministro e pelo Ministro competente.

§ 311 - As resoluçl5es do Conselho de Ministros obriga1n a

todos os seus membros, que ficam por elas solidária e coletivamente

responsávels.

§ 42 - O Conselho de Ministros indicará ao Presidente

/:la Repúbllca os Secretários e Sllbsecretários de Estado, que respond!!
rão pelo expediente do Ministério durante os impedimentos dos Minis
tros de Estado.

Art A convocação do Conselho de Ministros far-

se-á~

I - pelo Presidente da República, sempre que julgar ne

cessária ou conveniente, cabendo-lhe a presidência, se comparecer ãt
reunião;

II _ pelo Primeiro Ministro, sempre ,ql./'l''houver necess!d,!.

de de dellberar sobre Qualqul\r das matérias de sua competência; _

IV _ a segurança interna do PaIs;

V - a probIdade na administração;

VI - a leiprçamentária; e
VII _ o cumprimento das leis e das decisões Judiciais.

Parágrafo único - Esses crifles serão definidos em lei

especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamênto.
Art. Depois que a Câmara dos Deputados declarar a

admissibilidade da acusação, contra o Presidente da Repúbllca. pelo
voto de dois terços de seus membros, será ele submetido a julgamento

perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou

perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade

§ ,g _O Presidente ficará suspenso de suas funções:

a) nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia

ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;

b) nos crimes de responsabilidade, ap6s instauração do

dais;

S 39 - Enquanto não Bobrl:.vier sentença condenatória nas 1.n_

frações. penais comuns,o Presidente da Repüblica não estará sujel.to

a pr1.são.

Art". - O Presidente da República.na vigenc1.a do sl:.u mandato.

não pode sel' responsabilizado por atos estranhos ao exercicl.o d e

suas funções.

processo pelo Senado 'Federal.

Art. - Os M1.nistros de Estado. reun1.dos. formam o Conselho

de Hin1.stros cuja organl.zação. func1.onamento e atribu1.ções são de-
terminados em lel. complementar. '

SECA0 IV

DO CONSELHO DE MINISTROS

i 29 - Se. decorrido o prazo de cento e oitenta dias,o julga

'IlIento não estiver conclu1.do.cessará o afastamento do Presidente. sem

prejuizo do regular prosse,gu1.mento do processD4

Art. São crimes de responsabilidade os atos do

Presidente da República Que atentarem contra a Constituição Federal

e, espectemeoce-
I - a existência da Unillo;

II - o livre exercfcfc da Poder Legislativo, do Poder Jy"

diciár1o, e dos Poderes constitucionais dos

Estados;
!lI - o exerc!cio dos direitos polftlcostindividuais e s,!!.

VIII _ manter relações com Estados estrangeiros;

IX _ celebrar tratados. convenções e atos internacIonais,

ad referendum do Congresso Nadonal;

X - declarar guerra, depois de autorizado pelo Congres_

so Nacional, ou, sem prévia autorização deste, no caso de agressão

estrangeira ocorrida no intervalo das sessões legislativasj

XI _ fazer a paz, ad referendum do Congresso Nadonal

ou depois de por este autorizado;

XII _ autorizar, nos casos previstos em lei complemen_

tar, Que forças estrangeiras ou vinculadas a organismos internacio

nais transitem pelo ter+1tário nacional ou nele permaneçam temparar.!.

am~nte;

XIII - decretar a mobilização nacional, total ou paI"-

nal,

cialmente,

XIV .. determinar, em situações de crise, medidas cons_

titucionais de defesa do Estado;

xV - decretar e executar a intervenç",ão federal;

XVI - iniciar o procedimento de revisão constitucional;

XVII - convocar, extraordinariamente, o congresso Naci.Q.

nal ou Qualquer de suas Casas j

XVIII - remeter ao Congresso Nacional mensagem .sobre a
Situação do, pais, por ocasião da abertura da sessão legislativa;

, XIX - exercer o comando supremo das F"orças Armadas; •

XX - autorizar brasileiros'a aceitar pen,são, emprego o~
comissão de governo testrangeil'b,

XXI - prestar anualmente ao Congresso Nacion~l, dentro
de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas r,!!
lativas ao ano anterior;

XXII - conceder indulto e comutar penas com audiência

dos órgãos instituídos em lei e nos casos por esta não vedadosj

I - exercer as chefias de Estado e de Governo,com o au_

xílio dos Ministros de Estado;

11 - nomear I ap6s aprovação pelo Senado Federal, os Mi

nistros do supremo .Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União,

dos Tribunais Superiores, os Chefes de missão diplomática de caráter

permanente, os Governadores de Territórios e do Distrito Federal, e

o Presidente e diretores do Banco Central do Brasil e o Pracurador

Pprpl d~ Repúbllca, e quando determinado em lei, a de outras autori-
dades·.

lI! _ inIciar I) processo legislativo, na forma e nos c!.
sos previstos nesta Constituição;

IV - sancionar I promulgar e fazer publicar as leis;

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente, ou s2

licitar a sua reconsIderação ao Congresso Nacional. na forma previs
ta nesta Constituiç§oj

VI _ garantir, através de seu arbitramento, o funciona_

mento regular dos poderes e das instituições do Estado;

VII _ assegurar a intangibHidade da ordem constitudo-

SEçno 11

DAS ATRIBUIÇOES DO PRESIDENTE DA REPt)BLICA

públ1ca:

Art. Compete privativamente ao Pres1dente da Re-

§ 111 _ Se a vaga ocorrer nolS dois últimos an-os do pedE.

do, o Congresso Nacional, trinta dias após, com a presença da maio

ria absoluta de seus membros, elegerá o Presidente mediante eecrut f
nio secreto e por maioria absoluta de votos, apl1cada a regra cons-

tante dos §§ do art.

S 22 - Nos casos de impedimento temporário ou de vacân

cia, o exercício provisório da Presidência da República se dará de

acordo com o disposto no § 22 do art.

Art. Toda vez que tiver de se ausentar do pais, o-
Presidente da aecõm.tce , Quarenta e oito horas antes da viagem.. a co

municará às Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, info!,

mando sobre seus Objetivos. Em nenhum caso o afastamento será supe

rior a trinta dias, sob pena de perda do mandato, salvo hipótese de
força maior, que será imediatamente comunicada ao Congresso Nacional.

Parágrafo único _ O Presidente da República erwiará ao

Congresso Nacional, dentro de dez dias após o seu retorno País, men

sagem, com exposição circunstanciada de sua viagem, das .negociações

real1zadas e dos resultados obtidos.

A"l:t _ Será considerado e t e r r c o c and ada eo qu e ç r e g as r t-a dc por

part1.do politico,obt1.ver a 1l1ll1.0r1.a absoluta de vo t os ç exc Lu ado s os

em b r ancc e nu t os ,

§ 19 - Se nenhum c a nda da t c alcançar e s s a ma1.oria,renovar-se-á

a eleição dentro de quarenta e cinco d aa s da proclamação do resu.!.

t ad o da priml:.1.ra Ao segundo e sc eu c Ime somente concorrerão os dc r s

c and Lde cc s mll~s votados no pr~meiro e a e Le ac âc dar-se-á por mal:,

oria sl.lllplcs;

S 29 - S~.llntes de r ea Laaad e a segunda votação, qualquer dos

Parágrafo ümcc - Se.decorr1.dos dez d1.as da data f1.xada para

pose.o Presidente. salvo eee rve d e força maior,não tiver a e sum i.do o

ca1:go,este será declarado vago pelo Congresso 't~C1.onal

aee , - A renúncia do Presidente da República ao mandato que exer
ce tornar-se_á ef1.caz e 1.rretratãvel com o conhecimento e Le r r uea 
aa mensagem ao Congresso Nac r cnaL,

Art. - Vagando o cargo de presidente,nos três pr1.me1.ros anos d o
mal1dato,far-se-á l:.leiçiio noventa d aa s depol,s de aberta a vaga e o e
Le a ec completará o período remanescente. -

candidatos que li. ela tiver o d1.re1.to de concorrer,falecer.des~st1.r

de sua candidatura oU,ainda,sofrer qualquer impedimento que o l.na

bil1.te,convocar-se-á,dentre os eeaaneeeence s , c c:and1.dato de ma1.or
votação.

S 39 - Se.na bipotese do paragrafo anterior.houver,deotre os e e
manescentes,ma1.s de um candl.dato com a mesma votaçâo.qual1.f1.car-se
ã Co ma1.S velho.

Art. - O mandato do Presl..dente da República li de e mcc enoe ,
I 19 - O Presl.dente deixará o exerc:icio de suas funcões.1.mpror

rogavelmente,oo mesmo dia em quI! terminar o seu período constituci
ooal. -

S 29 - Se este se achar impedido ou faltar antes da posse, serão
eucee e xvaaeace chamados ao exerci:cl..o provisór1.o da Pt:esidêncl.a da
Repúbl1.ca o Pres1.dente da Câmara dos Deputados.o do Senado Federal
e o do Supremo Trl.bunal 'Federal.

I 39 - g vedada a reele1.ção do Presidente da Repúbl1.ca para
período subseqUent:e.

Art. - O Pres1.dent.e da Repúbl1.ca tomarã pOSSl:. em sessão do Coo
gresso Nacional e. se este não e a t a.vez- reun1.do.perant;e o Supretllo 
Tribuoa Federal,prestando cOtllprolllisso de manter. defender e cumprir
li. Constituição, observar as lel.s,promover o bem teral e sustentar a
uni.ão,a l.ntegr1.dade e a indepeodê'ncia do Brasil ..

rr;~;~"~
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PRISCO VIANA
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con:!-titu1.nte

Constl.tU1.nte PRISCO VIANA

________ 'ufa/.tmf"OC.~.,.__- __------

E des1:a mcmcJ-ra, tam~én, tem-se reconhecldo es::;a

faculdade aos Médicos que exerceram a"t~v~daê.es de servi

dores m~l~tarcs das t.rês Armas c, por v~a de conseqUênc~a.

aos rn~l~tarcs das PolicJ.as liJ.lital:'es cst:aduais, confor'::e

cons1:a do § 9 0 do art. 93 ( da atual Constl.tuiç~o

A pr<l:sel'te red.:l.ç50 ndo pretende ~r.ovar c que. J&
se constit.u~ u'1.ü 1:t'ad'lção, cons1:J.1:uc::.onal, Mas, apenas

torna ma~s explíc~l.O a l"'orna a que estamos nos rcfE.r~ndo.

Do con1:r~::Lo estaríanos diante c.e u:na d.1.0Cr~"lIJ.l"'a

ção oa~osa que não pode ser patrocinada pela CO'l.SL.=,

tU~nte A d~scr~m~naç50 é uma preocupação super~or C!,:,s

Const~1:U::.ntcs quando venha recair sobre o!: CJ.VJ.S ou

-?1).litares. Ela é l.ncoi'lpa1:ívcl COt:l o reg::'':1e dat;locrá1:~co

Além de proprietãr~a das terras ocupadas p!!

los Indfos (Art. 52, X), a união está investida, nos termos do Pro 

Jeto de constituição, da prerrogativa de legislar sobre lavras, Ja

zidas e populações indigenas, inclusive garantia de seus direitos

(Art. 54, XXIII, i e 1). g ociosa, pO::LS, a aecasêc de atribuir ao

Poder Legislativo-com;eténcia para aprovar a realização dessas ta

refas en terras ocupada\; pelos indios I salvo para hipertrof~ã-lo

e descaracterizá-lo, de vez que não se anse.ren nas prerrogat~vas

tradic~onais dõ·Congresso a faculdade concedente, de regra ans cr-í.ea

nas obriqações do Executivo.

110 PRESIDElITE DA REl't1BLICA

5 49 - A pro~biçio de acul:lula. pravcntus de

t1.v1.dade não se apl1.car;Í aos tll1.l1.tares ua rese,!.

va e aos refor:õlaolos,quanto ao ~",t;!rcic1.o de ::I:l"d~

to elctlvo,quanto ao de função de mag1.stQr1.o,o u

cargo co cotl1.ssão, ou quanto 30 contrato pnr.:l a

prest.ação de s~rV1.ços técnicol.,c1.entificos,:::lIâd,!;,

cos ou especializados".

§ 19 - A pesquisa , lavra ou exploração de

minérios e o aproveitamento dos potenciais

de energia hidráulica de que trata este

artigo dependem de autorização das popUla

ções indígenas" #

JUSTIFICACÃO

"Art. 427 -

te redação:

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EHENDADO • § 19 do Artigo 427

Dê-se ao parágrafo 19 do Artigo 427 a seguin

A ~SOllornJ.a é wn pr~ncíp~o universal Afir>ma-s~ p=.

la jUl:õteza de seus fundõlmcntoc pois interdita os pr~vilé

elOS e uu.l:.e as d.lSCrp1J-na.;ões 1'9 nossas Const:.:, ~ ...l';"\5e.;;

Republ ..cilna:: o.1cra"l ra:;l:õorâ,cJ,.<l 11 esse notá.... c! ;'I.:;:it .. :~.

!las1:..:l ferIU, e prof.ss~o'.:l r_é·,1_,;ú,:1:1 ~. c:;, ;:..,__•

t<...n 1.~Jo e~:>);;:CJSaL.;mtc <:!. títulu c ....ll~tJ.:.Ul._c.·I::.l .;.:: :..- ~. 

ç:io, alá dtJ,L:l c ..n·eU:l ou ruo '$;:)0::, l,ar.:t c~c. i,i_i....... :

Art. .. O Poder ,Executivo é exercido pelo Presidente da Ilepú-

bl1.ca.com o auxílio do Pr1.me1.ro H1.o1.stro e dos M1.n1.stro~~Eat,!.
do e partic1.l':tção do Conselho de M1.nilltt:oll.

Art. .. O PreS1.dente do. Repúblu:a será elel.to,na forma desta

Const1tu1Ção. até noventa dias antes do término do mandato de seu
anteeessor.

tflf~/_urK:.;ia' --.

--;Tl.., lo Po.;>l;;r",,\r.--
Altera, no~ V,os T-i~ Y II e III,que passalll a ter a
segUl.nte :t:edação' .

Acrescente-sc ao art 95 o SêgU1.nte 5 49'

litica. Jurídica, eccnô-u.ca e soclal, a constltuição se ôes t.xna a

regular situações futuras, a fim âe não criar o caldo de cultura

para a rebelião e a ôescreen, Caso fosse estendido às ::!1?r1a25 nor

mas co-rs t i t.u ca cnaas , o prlncipJ.o do Art. 426, ;;al cer-a .?ht~ cc-ice-e

bido. 51.t;nJ.ficar1.a intrC'c.uzJ.r cC',p:'eta ar-s eçur-ance na 5';)'::.' d-me ,

Já que o ea reã ec adqua r-ado passaria ã ccnô í çãc de letra r-or t a , E,

r-case ?;:lSSO, ';ería'ros a S':-.t2"T'ão âa ?::oor:e':!:;,ce pr_ ase. e rcvc-e

ção de todos os direi tos e obr-í C]Õ1)'õcs p<:lct1..ados -tes ccereçêee do

s í s t cma eCOnÔ"1l1CO A emenda ê aqui apraaencada para cc.cr-ac ar esse

indiscutivel absurdo.

lf CAP1TULO I.J"

DO PODER EXECUTIVO

SECÃO I

f'l PLENA"'O= n"".,.un"OC&Çla' ---,
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l1l - pela maioria absoluta dos Minlstros de Estado.

§ 12 - A reunião do Conselho de Ministros, quando regu
larmente convocada, efetuar-se-a dentro de vinte e quatro horas con
tadas da farmalização do ato convocat6rio

§ 22 - O Conselho de Ministros terá funções consultivas
para as decisões do Presidente da República, quando este presidir
suas reuniões.

Art. O Conselho de Hlnistros cfssotver-ee-ãs
I - ao inIcio de nova legislatura;

11 - pela renúncia coletiva dos Ministros de E~tado;

lI! -peje exoneração do Primeiro H1nistro;

IV - pela aprovação de moção de censura, por maioria ab
soluta dos membros da Câmara dos DEputados j

V - pela posse de novo Presidente da República eleito
pelo sufraglo direto.

o

Art. A Câmara dos Deputados poderá aprovar, pelo
voto da maioria absoluta dos seus membros. moção de censura ao Gove!.
no. na pessoa do Primeiro Ministro

§ 11;1 _ Observar-se-ão as seguintes regras para a censu-

a' a moção, fundada em razões de relevante interesse n~

cf cnaf , apenas deverá versar matérias sobre as quais exerça, o Cons~

lho de Ministros. competência,
b) o requerimento de moção de censura, que terá por ún!

co destinatário o Primeiro Ministro, deverá ter a assinatura de um

terço dos membros da Câmara dos Deputados i
c) o Primeiro Ministro deverá ser ouvido. em quarenta e

alto horas, sobre o conteúdo da moção, asaequrando-se-Jhe o direito
de comparecer pessoalmente ao plenário da Câmara dos Deputados para

explicações.
d) a votação da moção de "censura, em escrutínio secreto.

observado o disposto nas aIIneas anteriores, deverá estar concluída
até cinco dias após a audiência do Presidente do Conselho de Minis

tros.
§ 21;1 - A moção de censura. uma vez aprovada. produzirá a

dissolução do Conselho de Ministros, após decorrido o prazo de qua
renta e oito horas, ressalvado o disposto no artigo seguinte.

§ JI:I - A moção de que trata o par,ágrafo anterior não

afetará a posição dos Ministros de livre escolha do Presidente da R!.

pública.
§ 4l:l - A moção de censura. recusada pela Câmara dos De-

putados, não podel'á ser reapresentada na mesma sessão legislativa,
exceto se subscrita pela maioria de seus membros.

P.rt. Em qualquer dos casos de censora, a segunda
moção aprovada pela Câmara dos Deputados poderá ter seus efeitos su.§.

pensos por ato do Presidente da República A suspensão será comunic-ª.
da em mensagem à Câmara dos Deputados. Que poderá recusála, mantendo

a censura pelo voto de dois terços de seus membros.
Art. Na mesma sessão legislativa. a terceira cen-

su:tlLcontra o Primeiro Ministro autorizará o Presidente da República

a dissolver a Câmara dos üeputadcs e a convocar novas eleições den

tro de sessenta dias
§ 10 _ A dissolução a que se refere este artigo não se

fará, porém, nos seis meses iniciais e finais do período de quatro

anos da legislatura da Câmara dos Deputados
§ 21;1 _ Com a posse dos novos...deputados após as eleições

de que trata este artigo. iniciar-se-á nova legislatura
§ JI:I _ Dissolvida a Câmara dos Deputados, os mandatos

dos deputados federais subsistirão até o dia anterior à posse dos

novos ele i tos.
Art. O Presidente da República somente poderá ex2,

nerar, por sua iniciativa, o Primeiro Ministro, autorizado pelo CO!!
selho da República e quando tal se torne necessário para assegurar

o regular funcionamento das instituições democráticas, comunicando

as razões d~ sua decisão em mensagem ao Congresso Nacional, enviada

no prazo máximo de quarenta e oito horas. ..
§ 11:1 _ Os Ministros de Estado somente serão ~ exonerados

pelo Presidente da República a pedido do Pn.meiro Ministro. ressal\f~

dos aqueles de livre escolha presidencial.
§ 21:1 - A exoneração do Primeiro Ministro. por iniciati

va do Presidente da Repúbliça. implicará a exoneração dos demaas in

tegrantes do Conselho de Ministros
§ 311 _ A faculdade prevista no caput deste artigo não

poderá ser exercida por mais de três vezes dentro do mesmo mandato

presidencial.

SEÇAD V

DO PRIMElfW MINISTRO

Art. Compete ao Primeiro Ministro
I - presidir o Conselho de Ministros, na ausência do

Presidente da Repúblicaj
II - participar das deliberações do ücnsetho de Minis-

tros. com voz e voto, e subscrever os atos que dele emanem}

III - auxiliar o Presidente da República na direção da p2,
l!tica geral de Governo e ser co-responsável por ela;

IV - coordenar as atividades administrativas do Poder E-

xecut Ivcj
V _ convocar reuniões do Conselho de Ministrosi

VI _ instaurar processo legislativo que verse matéria i
nerente à competência do Conselho de MInistros, ressalvada a prece
dência de iniciatj.voli ~o Presidente da Repúblicaj

VII .. expedir decretos e regulamentos de execução, nos c~

sos a que se refere o inciso anterior, observada a prececlência nele

estabelecida i
VIII _ exercer a direção superior da administração federal;

IX _ elaborer, sob supervisão do Presidente da República

Programa de Governo e ap'resentá-Io perante a Câmara dos Deputados,
X _ indicar, para nomeação pelo Presidente da Repúbl1ca,

0$ Ministros de Estado e solicitar a sua exoneração,ressalvados aqu~

les de l1vre nomeação presidencial;
~ XI _ promover a unidade da ação governamental, elahorar

planos e programas nacionais e regionais de desenvolvimento, subme

tend.c::os_~o Congresso Nacional, depois de aprovados pelo President~

tda Repúbl1ca.

XII _ enviar, com supervisão do Presidente da República,
o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e a proposta de orçame!2

. to ao Congr~s~Nacional j •

Xlll _ prestar, anualmente. ao Congresso Nacional, as con
tas relativas ao exercício anterior, dentro de sessenta dias após a

abertura da sessão legislativa,
XIV _ dispor sobre a organização e o funcionamento da ad

ministração federal, na forma da lei;
xv _ acompanhar os projetos de lei em tramitação no CO!!

gresso Nacional. com a colaboração dos Ministros de Estado;
XVI _ prover e extinguir os cargos públicos federais

forma da lei;
XVII _ comparecer a qualquer das Casas do Congresso Nacio-

nal, ou às suas Comissões. quando convocado, ou requerer data para

seu comparecimento;
XVIII _ acumular. eventualmente. qualquer Minist~rio,

salvados aqueles cujos titulares sejam de livre escolha do Presiden

te da República i

XIX _ envrar mensagem ao Congresso Nacional ou a qualquer

de suas Casas.
XX _ exercer outras atribuições previstas nesta Consti

tuição ou que lhe forem delegadas pelo Presidente da República
§ 1!l _ Para ausentar-se do País, o Primeiro Ministr.o e.!

tá sujei.to às mesmas normas previstas para as viagens do Presidente

da República ao exterior.
§ 212 _ O PrImerro Ministro deverá comparecer mensalmen

te ao Congresso Na c a o na L -e..ara apresentar relatôr10s sobre a execução

do Programa de Governo ou expor assunto de r e t evênc i.a para o Pais.

SECÃO VI

DOS MINISTROS DE ESTADO

Art. - Os lh.n1stro8 de Estado, são auxa t a a e e a do Pres1dente

da Repúblu:a e~atuam sujeitos às suas da re ce s ae s e em harmon1a com

as del1berações emanadas do Conselho da H1n15tr08.

Art - O Pres1dente da Repúbl1ca, ressalvadas as Lnve s t a dur-a s

ean i s ce e í aa,e de sua I rvr e de Lab e r a cjio , nomeat:á os Hin1stros de Esta

do escolhidos dentre as a.nd Lc aç Se s efetuadas pelo Pr1meiro M1n1s-

r re ,

Art. - Compete ao Ml.nl.sl:ro de zs ee se , além das atrl.bul.ções

que a Constl.tul.ção e as lel.8 e s eeb e t ec e r eas

I - exercer a orl.entação. coordenação e superv1são dos órgão

e entidades d a adml.n1stração federal na área de sua competêm::l.a, e

referendar atos e d e c r-e nc s e s s a n ad c s- pelo PreSl.dent.e da RepúblJ.ca;

11 - e xp e d t z 1nSt.rucões para execução das Le i.s , decretos e

regulamentos; •

tIl - ap ze s en t a r' ao Pres,J.denl:c da República relatór:r.o semes

tral dos s e rv a co s realizados no Ml.fl.l.stérl.o;

IV - pratl.car os at.os pertinentes às atribuições que lhe

forem outot"&adas ou delegadas pelo PresJ.dente da Repúbll.ca, pelo

Prl.meiro MJ.nl.stro ou pelo Conselho de Hl.nl.stros;

V - comparecer ao plenário do Congresso Nac10nl1l e das

SUI1S ceea.s sêe s TécnIcas. ou de qualquer das Casas que o compõem.

por l.nl.Cl.atl.va próprl.a ou eeê r encc convocação, para debater. sem

Õl.t:el.t.o a 'Voto. as pt:oposJ.ções legí.slatl.vas e as ra:.ões de 'Veto,

oriundas do zxeeu e rve ,

§ 19 _ Ao Ml.nl.5I:ro de Est.ado, sempre que comparecer Às

sessões do Congresso Na c a oa a L ou de qualquer de suas Casas. convo

cado ou não, é z eccrrhe c a do o direico de tomar parte nos debates so ...

bre proposições que envolvam matérl.3 s u j e a e a ã área de sua compet.ên":

5 29 - Na h1pót.ese do parágrafo an t e r a e r , o Ml.nl.s&ro de

ESl:ado não t.erá d Lr-e a t e de ve t c , embora disponha da prerrogativa de

pe rmeaec e r no r ec i nce ,

TíTULO

DA ORGANIZACÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

CAPíTULO

DO PODER LEGISLATIVO

SECÃO I

ms scs rcõaa GERA.lS

Art - O poder de Le g a s La r- é exercido pelo Congresso Nac rena t , que

se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Fede-
ral.

Art. A Câmara dos Deputados detém a representação

institucional do Povo e o Senado, a dos aatedcs-nembrcs e dó Distri
to Federal.

Art. A eleição de Deputados e Senadores far-se-á

simultaneamante em todo o Pais. mediante SUfrágio universal e voto

popular. direto e secreto.
Art. Não perde o mandato o Deputado ou Senador i!!

vestido na função de Ministro de Estado, Secretário de Estado e Go

vernador de Território ou do Distrito Federal.

Art. O Congresso Nacional reunir-se-á,anualmente,
por direito próprio, na Capital da lJnião. do primeiro dia útIL de
março a 30 de dezembro

§ 10 - A convocação extraordinária do Congresso Nacio

nal far--se-é t

a) p~lo seu Presidente, em caso tle decretação de inter-
venção federal ou de utilização dos mecanismos constitucionais de
defesa do Estadoj

b) pelo Prasidente da República, quàndo este a entender

neces~áriq, ou ..
c) por maioria absoluta da Câmara das Deputados e do S"ê,

nado Federal.
§ 20 _ Na sessão legislativa extraordinária, o Congres

so Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual for convo
cado.' -

Art. Salvo disposição constituciõnal em contrário.
as delibera ões de cada Câmara serão tomadas ar maioria de 'Jatos

presente a maioria de saus membros.

Art. Os Deputados e Senadores são invioláveis. no

exercic~o do mandato, por .opiniões, palavras e votos que houverem m~

nifestado no desempe~ho do seu cargo. •
.. § 12 _ Desde a expedição do diploma até a inauguração da

Legislatura seguinte. os membros do Congresso Nacional não poderão
ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável ou decrfi9 judi
cial de prisfjo civil.

§ 22 - No caso de flagrante de crime inafiançável. os
autos serão renetidos, dentro de Quarenta e oito horas. à Câmara re.§.
pectiva, para que resolva sobre a prisão.

§ JI;I - Os Deputados. e Senadores não pode do ser proces

sados. criminalmente. sem prévia licença de sua Câmara, sal vo nos d"ê,
11tos contra a honra.

§ 42 - Se a cênara respectiva não se pronunciar sobre o
pedido, dentro de quarenta dias, contados de seu recebimento, ter-se

á como concedida a licença

§ 52 - 11. concessão de licença não impedirá, nas infra
ções penais. imputáveis a Deputados e Senadores, que a cânara respe!:.

t rva , por maioria absoluta. suspenda. a qualquer moeento , por inici~

tiva da Mesa, o processo instaurado.

§ 612 - A denegação de licença e a sustação do processo
criminal implicam suspensão da prescrição penal

§ 71;1 _ Os Deputados e Senadores serão submetidos a jul
gamento perante o Supremo Tribunal r'ecereã

§ 82 - Não perde a imunidade o congressist-s nomeado Mi-

nistro de Estado ecretár o d E

do Dist1:"ito Federal.
§ 92 - A imunidade concedida a deputados estaduais, re.!

trita 'aos limites territoriais do Estado. só pode ser invocada em f-ª.
ce das autoridades judiciárias da jurisdição.

§ 10 - Os vereadores às Câmaras municipais somente gO%~

.rão de imunidade na esfera penal, observada a restrição prevista no

parágrafo anterior. se assim o dispuser a Constituição estadual.
§ 11 _ As imunidades de que trata este artigo são exte!2

sivas ao suplente imediato do pa'r Lanen t ar em exercício
§ 12 - As prerrogativas processuais dos Senadores e De

putados. arrolados como testemunhas, não subsistirão, se deixarem
eles de atender, sem justa causa, no prazo de trinta dias, ao convi
te judicial.

Art O edifício e as instalações do Congresso Na-

cional são invioláveis Compete ao seu Presidente requisitar e auto
rizar o ingresso de membros das forças militares ou policiais quando

as circunstâncias o exigirem.
Art. Decreto legislativo. denominado-Regimento- I!2

terno. de iniciativa exclusiva das Mesas da Câmara dos Deputados e

do Senado receret , disporá sctrret
I - normas relativas à organização administrativa e fU!!

cionamento de ambas as Casas do Congresso Nacional i
II - o regim'e de incompatibilidades a que estarão sujei

tos os membros do Poder Legislativo da União.
III _ os critérios de fixação da remuneração mensal. que

assegure aos congressistas a necessária independência. estipulado o
seu valor real ao final de cada legislat'Ura para a subseqOente, adm!

tidos reajustes de acordo com o sistema geral de atualização salari

ali
IV - a especificação de normas, diretrizes e princípios

referentes às vantagens. aos direi tos, aos deveres e aos impedimen
tos dos membros do Congresso Nau runa Lj

V - a definição das hipóteses de perda do mandato e a
disciplina processual para sua declaração, observadas as seguintes

regras:
a) garantia de ampla de resa ,
b) possibilidade de controle jurisdicional;
c) indicação de casos cujo processo se j a instaurávelpor

denúncia coletiva, formulada por um grupo de cidadãos. com domicíliO
eleitoral na circunscrição a que esteja vinculado o congressista,de.§.
de que assinada por um número equivalente a dez por cento, no mlnimo,
dos votos por ele recebidos na última eleição,

VI - o inquérito parlamentar. cujas comissões disporão de
autoridade própria para efetuar buscas e apreensões e ordenar a con

dução coercitiva de testemunhas. podendo. para- tanto, se necessário

for, requisitar o auxíllo da força policial,
VII - o direito de interpelação parlamentar que consisti-

rá:
a) em cecndc de informações didgido pelo congressista

ao Poder Executivo, sobre fato sujeito a processo legislativo em

curso ou passível de fiscalização pelo Congresso Nac i ona l ou qual

quer de suas Casas i ou
b) em requerimento de convocação de Ministro de Estado.

sempre que,por dell.beração da maiorla,for este n c t a f Lc a do a compa

recer perante o Congresso Nacl.onal,as Casas que o compõem ou a qual

quer de suas Coml.ssões.para presl:ar,pessoalmente,l.nformacões acer

ca de assuntos p z ev r ame n t e de t e r rm n ad c s j

VIII- os casos de La c enc a do ccng r e s s i e e e s ç aee perda do

mendacc ;

IX- as h a p o t e s e s de convocação de suplente,

X - a l.neorporat:.ão Às Forças Armadas de Deputados e Sen,!.

dores,ml.lltares ou não ,em tempo de paz ou de guerra

SECÃO II

DA CÃHARA DOS D&l?UtADOS

Art A Cãml1ra dos nepu e aêee compõe-se de atê que c ecce n e e e

e eaeene e e sete representantes do p ov c ç e Le a t o s pelo sistema est.!.

b e Le c adc nesta Constl.tul.ção e de f Ln a d c em leJ.,dentre c1dadãos ma.=.

ores de dezol.to anos e noexercicio dos dircl.tos polítJ.C:os.

§ 19 - Observado o ll.mJ.te máxl.mo pt'evl.sto n'es'ee 8orl:l.go, o

número de deputados,por Estado e pelo DlstrJ.to Federal,será e8ta

belec1do pela Justiça Elel.toral,para cada 1eglslatura,p~oporcl.;;

nalmente à população,com reaJusee necessár:r.o para que n'enhum Est.!.

do tenha mal.S de sessenta ou menos de 011:0 deputados,.

§ 29 - Excetuado o de Fernando de "loronha,cada TerrJ.l:ôrJ.o

será representado na Cãmara dos Deputados por quatro Deputados,

§ 39 - Cada leglslal:ura durará quatro anos.

Art:. - Compete prl.vatl.vamente ã Cãlll;:),ra dos Deputados·

dos:
I - declarar, por dois terços dos seus membros, a admi!

sibilidade de acusação contra o Presidente da República e os Minis

tros de Estado que sejam de sua livre escolha i
II _ proceder à tomàda de contas do Presidente da Repú

blica, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de ses_
senta dias após a abertura da sessão legislativa.

III _ propor projetos de lei que criem ou extingam cargos

de seus serviços e fixem os respectivos vencimentosj
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IV _ aprovar, pelo voto da maioria absoluta de seus mem
bros, noção de censura ao Conselho de Ministros, na pessoa do Primel
IO Ministro;

v - editar resoluções.

SECA0 III

DO SENAOO FEDERAL

Al't. O Senado F'ederal compõe-se de representantes

dos Estados e do Distrito Federal, eleitos pelo voto direto e eecre
tc , segundo o princípio majoritário, dentre cidadãos maiores de tr1,!!

ta e cinco anos e no exercício dos direitos políticos.
§ 1" - Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três

Senadores, com mandato de oito anos.

§ 2" - A representação de cada Estado e do Oistrito F~

deral renovar-se-á de quatro em Quatro anos, alternadamente, por um
e dois terço.

Al-t. Compete privativamente ao Senado Federal:
1 _ julgar o Presidente da República nos crimes de res-

ponsabilidade e os Ministros de Estado nos

crimes da mesma natureza, conexos ou não com aqualea]
I! _ processar e julgar os MInistros do Supremo Tribunal

Federal e o Chefe do MInistério PlÍbllco da União nos cr-Iees de res

ponsabilidade;
111 _ aprovar. previamente, por voto secreto,a escolha de

magistrados, nos casos determinados pela Constituição, dos Ministros
do Tribunal de Contas da União, dos Chefes de su.esãc diplomática de
caráter permanente. dos Governadores de Territórios e do Distrito F.!:,
deral, d9. Procurador-Geral da República, do Presidente e diretores
do Banco Central do Brasil, e , quando determinado em lei, a de ou

tros servidores,
IV _ autorizar empréstimos, operações ou acordos exter

nos, de qualquer natureza, de interesse dos Estados, do Distrito fe
deral e dos HunicIpios, eemant.e proposta do Poder Execu~ivo Federal,

V _ suspender, epés avaliação discricionária, fundada

em razões de relevante interesse econômico ou social, a execução, no

todo ou em parte, de lei ou ato, declarados Inccns t i tuctcnaí.s por
decisão definitiva do supreec Tribunal Federal;

VI _ propor projetos de lei que criem ou extingam cargos

de seus serviços e fixemos respectivos venc ímeoccsj

VI! _ suspender, exceto nos casos de intervenção decreta

da, a concentração de força federal nos Estados, quando as necessid.!,

des de ordem, pública não a justi fiquem;
VII! - editar resoluções.

Parágrafo único - Nos casos previstos nos itens I e lI,

funcionará como Presidente do Senado Federal o do Supremo Tribunal
Federalj somente por dois terços de votos será proferida a sentença
condenatória, e a pena limitar-se-á à perda do cargo, com ínabibta

ção , por cinco enos , para o exercício de função pública, sem prejuí

zo de ação da Justiça ordinária.

SEÇAD IV

DAS ATRIBUIÇOES DO PODER LEGISLATIVO

Art. Cabe ao congresso Nacional, com a sanção do

Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competên

cia da União.
Parágrafo único - As matérias, que não se incluam no df!.

minio normativo da lei, estão sujeitas à disciplina regulamentar au

tônoma do Presidente da República.

SECA0 V

DO CONGRESSO NACIONAL

Art. E competência exclusiva do Congresso Nac Lo-,

nal:
I _ resolver definitivanente sobre os tratados, ccnven-,

ções e atos- internacionais, ou qualquer de suas alterações, cejebra-,

dos Pl!~o Presidente da República;

II _ autorizar o Presidente da República a declarar gue!.
ra e a fazer a paz; 13 permitir que forças estrangeiras transitem pe-,

lo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. nos casos

previstos em lei complementar;
UI _ ratificar, pelo voto de dois terços de seus membros,

a pedido do Presidente da República, lei federal cuja inconstitucio
nalidade tenha sIdo declarada pelo Poder JudIcIário, e que, a juIzo
do Chefe do Executivo, seja considerada essencial ao bem-estar do p2,
vc e à promoção ou defesa do interesse nacional, caso em que ficará

sem efeito a decisão judicial j

IV - aprovar ou suspender a intervenção federal ou o es

tado de defesa;
V _ aprovar a incorporação ou desmembramento de áreas

de Estados ou de Territórios;
VI - mudar temporariamente a sua sedej

VI! - fixar, para viger na. Legislatura seguinte, os subsi
dias do Presidente da República e dos Ministros de Estado;

VIII - deliberar sobre decretos-leis expedidos ·pelo Presi
dente da Repúblicaj

IX - elaborar o seu Regimento Interno

Parágrafo único - Os tratados, convenções ou atos inte!.

nacionais, uma vez incorporados ao direito positiv,o interno, possuem
igual autoridade e s í tuam-se no mesmo plano de validade e de efidí
ela das leIs internas, regulando-se eventual conflito pelos princí- I

pios do direito inter temporal ou pelo que dispuser a ordem jurídica

nacional.
SEÇAO VI

[tA CDH!SSAO R~PRESENTANTlVA

Art. Ao termo de cada sessão legislativa, o Con-
gresso Nacional elegerá dentre os seus membros, em votação secret-a.,
uma Comissão Representativa, que o substituirá, nos períodos de re
cesso e até o início da sessão subseqDente, investida das seguintes
et r íbuãções , ~

I - zelar pelas prerrogativas institucionais do Poder

I "'aislativ" '" das imunidades e garantias de seus meebrosj e

11 - velar pela supremacia da Constituição e pelo respe!
to e observância das liberdades públicas.

Art. A ücaí.ssãc Representativa é composto. de trl!!.

ta e um membros efetivos. inclusive o Presidente, e igual numero de
suplentes.

Parágrafo único _ A Presidência da Comissão Representa

tiva caberá ao Presidente do Congresso Nacional, na forma regimenta1.

5EÇAO VII

DO PROCESSO NORMATIVO

Art. O processo normativo compreende a formação
de atos revestidos de eficácia constitucional. ou legal, cuja elabor.!,
ção decorre do exercício:

I - do poder de reforma constitucional,atribuído ~o Co.!!.
gresso Nacional, ou

II - do poder de legislar, deferido:
a) ao Congresso Nacionalj e
b) ao Presidente da República

SUBSEÇAO I

00 PODER OE EMENDA

Art. A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta:

I - da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. por
voto favorável de um terço de seus membros,

II - do Presidente da República j
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das

unidades da Federação, mani restenoo-se, cada uma delas, por um terço
de seuseembrcs ,

§ H~ - A Constituição não poderá ser emendada na vigên
cia de estado de sítio ou de estado de defesa.

§ 22 - Não será objeto de deliberação a proposta de

menda tendente a abolir:

a) - a forma federativa de Estadoj

b) - a forma republicana de governai
c) _ o voto direto, seeretc , universal e peri6dico;
d) _ a separação dos Poderes i e

e) .. os direitos e garantias individuais

Art. A proposta de emenda à Constituição será di~

cutida e votada em sessão do Congresso Nacional. em dois turnos, com
intervalo mínimo de noventa dias, considerando-se aprovada quando 0.2
tiver, em ambas as votações, o voto favorável de dois terços de seus
membros.

Art. A proposta de emenda rejeitada não pode

apresentada na mesma sessão Leq r s Lat.Lva ,

SUB5EÇAO I!

00 PODER DE LEGISLAR

Art. O poder de legislar compreende a elaboração:
I - pelo Congresso Nacional:
a) de leis, Que podem ser:

1) complementares à Constituição; e
2) ordináriasj
b) de decretos legislativos e resoluções;

Il - pelo Presidente da República. de decretoa-âe í.s

le'ls delegadas

SUBSEÇAO I I I

DO PROCESSO LEGISLATIVO

Art. A iniciativa do processo de elaboração das
leis compete.

I _ na esfera do Poder t.ecrs ret rvc , a qualquer membro
ou comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal,

11 - na esfera do Poder Executivo:

a) ao Presidente da República j Ou

b) ao Primeiro Ministro;

III - na esfera 'do Poder Judicl.ário. aos Tribunais Supe
r-Icres com jurisdição em todo o território nacional j

IV - na esfera da sociedade civil, a um conjunto de ele.!
tores, na forma desta ccnst í turção ,

Art. Cabe, privativamente, ao Presidente da Repú-
blica. a iniciativa de leis que'

I - criem cargos, funções ou empregos públicos ou aume,!!.
tem a sua remu,\eração;

II - dí.spcnhan sobre crqení.zaçãc administrativa e judi

ciária, matéria tubutária e orçamentária, serviços públkos e pes

soal da administração dos Territóriosj

III - fixem ou modifiquem os efetivos das forças Armadas,
IV - disponham sobre servidores públicos da União,

regime jurIdí.cc , provimento de cargos, estabilidade e epcsentadcr ra

de civis, reforma e transferência de milHares para a inatlvidade

Art. Não serão admitidas emendas que aumentem a
despesa prevista-

I - nos projetos cuja iniciativa seja da exclusiva com
petência do Presidente da !\epública ou do Primeiro Ministro;

I! - nos projetos sobre organização dos serviços admini.§.
trativos da Câmara dos ueput.edce , do Senado Pede ra'l e dos Tribunais
federais.

Art. A discussão e votação dos projetos de lei de

iniclatha do Presidente da Repúbllca. do Primeiro Ministro • e dos
Tribunais federais terão início na Câmara dos Deputados, salvo

dispost~ no inc~so rr , do § l11J deste artigo.

t § l'R - O Presidente da República poderá solicitar que
p'rojetos de lei de. sua iniciativa sejam apreciados: 'Í ~

a) em q~arenta e cifncc dias, em cada uma das Casas;
b) em quarenta dias, pelo Congresso Nacional.
§ 2R - Nllo havendo delibel'sç§o nos prazos do parágra fo

anterior, o projeto será inclu!do na ordem do dia das dez sessões
consecutivas e subseqDentes; se ao final dessas, nãc for apreciado,
ficam sobrestadas as demais proposições até a votação final do proj.!:,

to, ressalvadas as referidas no art. I § 2~.

S '11 - A apreciação das emendas do Senado Fl:deral pela
Câmara dos Deputados, rer-se-ã, nos casos deste ertIgo, nas dez ses-,
sões subseqüerrtee em dias sucessivos. sob pena de rejeição.

§ 42 - Os prazos do § 12 não correm nos períodos de re
cesso do Congresso Nacional nem se aplicam aos projetos de codi flca

cse.
Art. O projeto de lei sobre matéria financeira si!

rá aprovado por maioria absoluta, devendo, sempre. conter a indica
ção dos recursos cor respcndentes ,

Art. O projeto de lei aprovado por uma Câmara se-

rá revisto pela outra. em um só turno de discussio e votação, sendo

enviado à sanção ou promulgaç:i!lo, se a Câmara revisora o aprovar, ou

arquívado , se o rejeitar.

parágrafo único - Sendo o projeto emendada, volta.rá à:
Casa iniciadora.

Art. O projeto de lei que receber parecer contrá-

rio, na comissão de mérito, será tido por rejeitat:lo e o que for aprE.

vede por dois terços na referida comissão, será enviado fi. Câmara re
visora, dispensado o pronunciamento do plenário da Casa respectiva.

Art. A Casa na Qual tenha sido concluída a vota -
ção enviará o projeto de lei ao Presidente da nepübj Ica que, aquies
cendo, o sancionará, promulgando a lei, que terá vigência na data

de sua publicação, exceto se dispuser em contrário.
S 12 - Se o Presidente da República jul~ar o projeto,no

todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público,
vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis. Pu_

blicar_se_ão no Diário Oficial da União as razões do veto. ou do pedi
do de reconsideração.

§ 22 _ O veto parcial somente abrangerá texto integral

de artigo, de parágrafo. de Inciso, de número ou de alInea.
§ 3" .. Decorrido O prazo de quinze dias úteis. o silên

cio do presidente da República importará em sanção.

§ 411 .. O Presidente da República comunicará as razões

do veto ao Presidente do Senado. ccnaIderando-ae aprovado o projeto
que. apreciado dentro de trinta dias, a contar do seu recebilllento,o2,
tiver o voto de dois terços dos membros de cada uma das Casas do

Congresso, reunidas em sessão conjunta. Nesse caso, será o projeto

promulgado pelo Presidente do Senado Federal e, na sua falta, pelo

Vice-Presidente
§ .5" _ Esgotado, sem dellberaçlfo, o prazo estabelecIdo

no § 42, o projeto será incluído na ordem do dia, nas dez sessões
subseqüentes em dias sucessivos. Se, ao final dessas, não for aprec!

ado, será tido por rejeitado.
§ 611 _ Se o Presidente da República não promulgar a lei

dentro de quarenta e oito horas, aplicar-se-á a regra constante do

parágrafo anterior.
§ 711 _ A autoridade que promulgar a lei crdenar-dhe-é

a publicação dentro de vinte e quatro horas.
Art. A matéria constante do projeto de lei rejei-

tado ou não sancionado somente poderá constituir objeto de novo W.Q.
jeto na sessão legislativa seguinte.

Art. As le1.s delegadas serão elaboradas pelo Pre-

sidente da República, devendo a delegação ser por este sq.l1eitada ao

Congresso Nacional
§ 12 _ Não serão objeto de delegação os atos da compe

tência exclusiva do Congresso Nacional, OS da ccnpatêncâa privativa
da Câmara dos Deputados ou' do Senado Federal, a matéria reservada a

lei complementar. nem a legislação sobre:
a) organização do Judiciário e do Ministério PGbl1co, a

cnr r eLra e a garantia de seus membros j
b) nacionalidade, cidadania e di ritos individuais, poli

ticos e eleitorais;

cj o orçamento.
fi 21:1 - A- delegação ao Presidente da República terá a

forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu CCIO

teúdo e os termos do seu exercício.

§ 32 - Se a resolução determinar a apreciação do proje-

to pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada
qualquer emenda.

Art. As leIs complementares somente senão aprova-
das por maioria absoluta.

parágrafo único - A iniciativa popular pode ser exerci

da pela apresentação, à Câmara dos Deputados, de projeto de lei de
vidamente articulado e subscrito por, no mínimo, três décimos por
cento do eleitorado nacional, distribuídos em pelo menos cinco Esta

dos, com não menos de um décimo por cento dos eleitores de cada

deles.
Art. O PresIdente da República, em casos de urgê!!,

cia, de necessidade ou de interesse público relevante, PQderá edi tal'
decretos-leis.

§ 1rõl - Publicado o texto, que terá vigência imediata, o
decreto-lei, com as respectivas razões, será submetido pelo Preside!!.

te da República, dentro de dez dias, ao Congresso Nacional.
§ 2rõl _ O Congresso Nacional deverá apreciar o decreto

lei dentro de sessenta dias contados do termo do prazo previsto no
parágrafO anterior, podendo emendá-lo.

§ 311 - Se decorrer o prazo a que se refere o § 2!i1: sem

qualquer deliberação pelo Congresso Nacional, será ele imediatamente

incluído na ordem do dia, na~s dez sessões subseqOentes em dias suce~

sãvos , se, ao final dessas. não for apreciado, considerar-se-á apro
vado, com prejuízo das emendas.

§ 42 _ A rejeiçl!fo total ou parcial do decreto-lei não

implicará a nulidade dos atos e das relações jurídicas que se forma

ram durante a sua vigência, restabelecendo-se. integralmente, a efi
cácia dos atos legIslativos, cuja aplicabilidade ficara suspensa em
virtude de sua enfção

§ 52 - Se o decreto-lei não for ecrevacc pelo Congresso

Nacio';\al, ficará o Presidente da República impedIdo de reedl tá-lo no
decurso da mesma sessão legislativa.

SEÇAO VIII

DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA

Art. A elaboraçl!lo das propostas de OrC81llento obe-
decerá a prioridades, quantitativos e condições .est,belecldas em lei
de diretrizes orçamentárias previanente aprovedaé ~or lei de inicia-
Uva do primei,ro Ministro. •



ca;

Art. Os projetos de lei de que trata esta Seção
serão remetidos pelo Presidente da República ao Congresso Naslonal,
nos prazos seguintes:

I - o de diretrizeS orçamentárias, até oito meses
meio antes de findo o exercício financeiro j

Il - os relat1vqs aos Q.rçamentos anual e trienal, até
quatro meses antes do inicio 'do exerc!ci~ financelro subeecüente , ~

§ 11;1 - O Presidente da República poderá enviar mensagem
ao Congresso Nacional para propor medi flcaçl5es nos projetos a Que se
refere este artigo, enquanto não estiver concluída a votação, na co
missão mista, da parte cuja alteração é proposta.

§ 2D - O projeto de lei de que trata o inciso I I se não
for objeto de deHberação até o final da sessão legislativa anual,
será devolvido para sanção, ficando o Presidente da República autori
zado a promulgá-lo como lei. -

§ )R - Niio será objeto de deliberação a emenda de que
decorra aumento de despesa global prevista, salvo quando.

a) compatí. ....el com o plano plurianual de investimentos,
com a. lei de diretrizes orçamentárias, ou com ambos, conforme o ca
sai S

b) indique os recursos necessários, desde que provenien
tes do produto de operações de crédi to ou de aI terações na legiSla:
cão tributária; e

c) é vedado indicar, na emenda, como fonte de recursos,
o excesso de er-recadeção ,

§ SR - Aplicam_se aos projetos de lei de que trata esta
seçãc , as demais normas relativas ao processo legislatlvo.

SECA0 IX

DA FISCALIZACAO FINANCEIRA 1 ORÇAMENTARIA,

OPERACIONAL E PATRIMONIAL

Art. A fiscalização financeira, orçamentária, ope-

racional e patrimonial da União e das suas entidades, quanto aos as
peotos de legalidade, eficiência, economicidade e moralidade adm!ni.:!.
treUve, será exercida pelo Congresso Naciona.l, pelo iribunal de CO!!
tas da UnHio e pelos sistemas de controle interno de cada um dos Po

deres , na forma estabelecida em Ie l ,
§ 1lil - Compete ao Tribunal de Contas da União:
a) ex~minar as contas prestadas, anualmente, ao Congre..:!.

so Nacional, pelo governo da União, em!tindo sobre elas o seu pare

cer, no prazo de noventa dias i

b) julgar as contas dos administradores e demais respo!!
sllvels por bens ou valores públicos da União e das entidades, por ela
crJádas, m~ntidas, controladas, ou de que participe, direta ou indi
retamente, bem assim daqueles que deram causa a perda, e;travio

irregular aplicação, de que resulte prejuízo à Fazenda Nacional,
c) realizar fiscalização, inspeção, investigação e aud..!.

toria orçamentária, financeira, operacional e patnl'lOnial nos órgãos

dos poderes da União, bem assim das suas entidades, referidas no

nem anteriorj
d) acompanhar a execução orçamentária, bem comO as lie!

_aç"es, os concursos públicos e os casos de acumulação de cargos, e,!!!
pregos ou funções, verificando a legalidade dos atos de que resulte

receita ou despesa pública, inclusive os das entidades referidas nos
itens anterioresj
. e) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos

contratos de grande vulto, bem assim a dos atos concessivos de disp~

nibilidade, aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensões ci
vis ou -militares, com suas alterações, desde que sejam pagas à conta

do Tesouro Nacional,
f) representar ao presidente da República, às Casas do

Congresso Nacional, ao órgão do Ministério Público competente, paTa

os fins cabíveis, nos casos de irregularidade grave, abuso de poder

ou infração que possa configurar ilícito penalj e
g) aplicar multa aos responsáveis, nos caos de irregul.!!,

ridade, ilegalidade ou infração às normas de administração financei
ra, condenando-os por alcances, débitos ou prejuízos causados à Fa

zenda Pública, hipóteses em que as decisões terão eficácia de sente!!

ça, inclusive p~ra execução, como título judicial
§ 2lil _ Consideram-se também valores públicos, para efe..!.

to deste artigo, as contribuições referidas no art ~(sociais,d~

mínio econômico e categorias profissionais), bem C0010 quaisquer ou

tros recursos arrecadados com caráter compulsÓ"rio ou retidos a tHy"
lo de incentivo fiscal e os decorrentes do pagamento de serviços pú

blicos, inclusive tarifas, pedágios e custas.

Art. O Tribunal de Contas da União tem sede

Distrito federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o
território nacional, caben~o-lhe elaborar o seu Reglmento e ptaticar

lOS atos de sua economia interna, conforme os demais Tribunais supe

riores do País.
Parágrafo único - Os Ministros do Tribunal 'de Contas da

União, em número de nove, terão iguais garantias, prerrogativas, ve!!

cimentos e !mpedimerltós dos membros do Supremo Tribunal Federal e s,!

rão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros natõs,

maiores de trinta e cinco anos, idoneidade moral, reputação ilibada
e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de ai!

ministração pública

Art Lei complementar estabelecerá normas gerais
de administração financeira e de controle, no âmbito dos Poderes Pú
blicos da União, dos Estado:>, do Distrito Federal e dos Municípios,
bem assim quantõ ~ condições para criação de Tribunais de Contas m,!:!.
nicipais.

Parágrafo único - A lei ordinária dispara sobre o sist!,

ma de controle interno, com a finalidade de.

s) acomp~nhar a execução dos programas de governo e dos
orçamentos da União, pera avaliar o cumprimento das metas previstas

no plano plurianual de investimentosj •

b) controlar e flscali.zar a gestão orçamentária, finan
ceira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração II federal,
bem comp a aplicação de recursos públicos por entidades de direito

privado, visando comprovar a legalidade e avaliar os resultados qua!!
to à eficácia e eficiência;

cJ exercer o controle das operações de crl?dito, avais e
garantias, bem assim dos direitos e haveres da União, ~

d) apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional, bem assim dos direitos e haveres da Un1ão,

e) dar ccnhecfnento só Tribunal de Contas da uruêo, de
qualquer irregularidade ou abuso de que tenha conhecimento, sob pena

de responsabilidade solidária.

Art. Os atos a que o Tribunal de Contas da União
recusar o registro ou que forem por ele impugnados, dentre aqueles

referidos nos itens IV e V, do § 1R, do art. , deverão ser su..:!.
tados e desfeitos após tornada definiti.l,'a a respectiva decisão, pelo

decurso do prazo para recurso ou se este resultar desprovmo , poden

do, porém, o Presidente da República mantê-los em execução, com re
curso de ofício para ~o Congresso Nacional, exceto nos casos de lici

tação e contrato, cuja iMpugnação a este será comunicada diretamente,
com ere.i to suspensivo.

§ 12 _ O Tribunal, ante as razões do despacho presiden
cial, poderá reccnaaderer a sua decisão anterior, ficando prejudica-
do o recurso. ~

§ 22 _ O órgão do Ministêio Público junto ao Tribunal

de Contas da União, poderá das decisões dele recorrer pa:J;:a o congre.:!.
so Nacional, das quais não caiba o recur-so ou a ccmvmceção referida
no final deste artigo e quando relacionados com os mesmos atos nele
aodí.cadcs

§ )R _ Não se pronunciando o Congresso Nec rcnaã , no pr!

.20 de 45 dias, prev~lecerá a decisão do--!ribunal, que tenha s rdo ob
jeto da recurso ou da comunicação.

§ 42 _ O Tribunal de Contas da União, por rn.tc rat.íve
própria ou do Nm í s t ér lu Público, bem aSS1m por sc Hc i taçêc do Con

gresso Naoional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou das
Comissões de qualquer um destes" órgãos, poderá promover inspeções ou

auditorias, determinar diligênc1as oú requisitar processos e dccumen

tos referentes a atos sujeitos ao seu controle
§ 52 _ A lei disporá sobre os recursos cabíveis das de

cisões do Tribunal e seus respectivos prazos, cabendo ao seu Regime!!
to Interno e ao dos órgãos referidos no parágrafo anterior discipl..!.

nar , supletivamente, sobre os procedimentos no âmbito de cada qual.

Art Os Tribunais de Contas dos Estados, do üí.s-,
trito Federal e dos municípios Que o instituírem, cujo número de me,!!!
bras não poderá ser superior a eet;e , deverão seguir o modelo do Tr..!.

bunal de Contas da União, quanto à forma de composição, organ.ização
e competência, assegurando-se aos seus Conselheiros garantias, pre r-,
rogativas, vencimentos e impedimentos iguais aos dos Desembargadores

das respectivas unidades da federação

JUSTIFICACÃO

Em discurso pronunciado perante o plenário 'da Assem=_

bliia NaclQt\al Constl.tul.nte, observamos que "o povo bras11eiro sem

pre qU1S e t r abu r r a determinada pessoa a r e s p c ns a b Lj ad ade de gover

nar porque, antes de tudo, sempre qU1S ter a d r r a g a r seus destinos,

alguém que fosse responsável perante ele, povo, e nós perante ter

ec aee s"

A forma de Governo proposta no Projeto da C:onst1tUlçao

ora sob exame da Assetllblé1a Nacional cens e r eu i ne e desconhece essa

r e a La d ad e sõcio-polit1ca e cultural e intenta levar o Pais para um.
1iI11i1tema de Governo que foge das caracteristlcas tradlc10nals da nos-

sa vlda republlcana. A5.1ntenções é lmpor o parlamentar1smo _ o Go

verno de Gals1net - m~smo que alternado com a 1ncorporação de algu

mas regras do pres1.denciallsmo, como a ele1.ção d1ret.a do Presidente

da Repúb11ca, e oucr-as concessões que, em verdade, apenas t.ornarã

ma1S d1fíc11 sua acel.tação sobretudo porque não define com exatldão

a chefla do Governo.

A nossa proposta preserva o preS1.denC1allsmo. reforça

os poderes do Congresso Nacional, nas assegura o cOlllando unlflcado

do Governo a ser exercldo pelo Presuiente da Repúbllca.

o reglme presidenc1.al tem tõldo, ao longo de nossa his

tõria republlcan,a, uma das lnstitulçóes característlcas do slstema

constl.tucional bras1lelro.

COla a proclama cão da República, em I 889, lnaugurou-se,

na prát.ica das institu1ções brasile1ras, a observâncla do modelo pre

sidencial, sob cuja églde passou a estruturar_se o Estado. • -

A crescence expansão dos poderes deferidos ao Presidente

da RepublJ.ca acentuou-se, progress1vamente, a cada momento, atê atln

glr, no ordenamento vlgente, uma s1tuação de quase absoluto desequl

líbrlo entre os Poderes do Estado, com a conseqllente degradação ins

tltuc10nal do Leg1.slatlvo e do Jud1clãr10.

o perfll autor1t:árlo da Carta Constltuclonal em vlgor

reflet1u-se na central1zação orgân1.ca do Podet:, a éVldcnclar a in

quest10nãvcl supremacla do Executivo em face dos demalS õrgãos da

soberanla nac10nal.

No presente momento h1.stórico, em que se reg1stra a 1n

flexão do processo autorltár~o de Governo, torna-se 1mper10so parLf..!:.

car o Execut1vo aos Poderes Leg1slativo e JudlcJ.ãrlo. restabelecendo

a fârmula cláss1C,~a, d1Vlsada por Locke, Hontesquleu e BenJamln Con.!,

tant, de conter o poder pelo prôpr10 poder, num Slstema de harmonia

1nstlCUc10nal, de fre10s e contrapesos, que permlta. na prãtlca do

Estado, o controle recipt'oco entre os. poderes da Repúbllca

A proposta, ora submetlda ã dellberação dos Senhores

Constltulntes, V1sa li tornar explíc1ta a conformacão tr1.angular do

poder, nela dlv1sando, de uma lado, o conjunto da Cldadanla (ele1to

rado), cUJa vontade atua como fator de leglt1mação das 1nsCltU1.CÕe;

do Estado, e, de outro, o Leglslatlvo e o Governo, que detêem

poder por delagação popular.

A presença lnafastável dessa t.ríade no processo govern,!.

mental, tal como vem este d1.sc1.pl1.nado no texto proposto, assegura

permanente e reeíproco controle entre os deten~ores do poder. ncutr;-

l1zand'o, desse modo, (\ absolutismo estatal. • •

A proposta que ora apresentamos não 1nst1tuJ. um regUle

parlamentar de governo e nem confere ao Poder Execut1.vo uma estrutu-

ra dualJ.sta. que compart1lhe as atr1buJ.ções lnerentes ã ChefJ.a de

Estado e à Chefla 'de Governo entre o presldente da Repúbllca e

Pr1me1ro-Hln1st ro.

o t.exto precon1za um Executlvo monocrátlco, em que as

funções de Estado e de Governo acham-se cori'centradas no Presldente.

da Repúbhca, que as ex~rceri COm o auxílio do Conselho de H1nlstros.

Para obltar. no entanto. o controle hcgemônico do prO-I

ces.o da' aovarno. pelo Presidente da República, a proposta llmll:a

lhe a ação política. na esfera de. conducio dos neaÓC10S da Admlnls

tracio Federal, cuja Chef1.a l.ncumb1.rã ao Prlmeiro-Min1.stro, aUX:LI1.!.
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do pelo Conselho de HlulstrOS, CUjas resoluções serão tonadas pelo

voto da eeIo r a a absoluta de seus membros. HalS, a anê a s os atos do

Presidente da Repúbllca, que versarem questão resolvida pelo Conse

lho de Hln1.stros, deverão ser referendndos, como cond r e âc de sua

v a La d a d e e eflcárla, pelo PrimelrO-Ml.nlstro e pelo Mlnlstro e oep e>

tente.

Nota-se, ai, a 1nstltulcáo, na prôpr'la esfera do Po ..

der Execut.1Vo, de um s1stema de controle horu:onta,l lntraorgãnu:o,

s u f ac a en c eme n t e apto a l.nlblr o ab s c tu c a s ac da vontade p r e s ade nc r u L,

A sUJelcâo do Pt-e s a de n t;e da Re pdb La c a ao p r r nc Ip r o da

co Le g a a La d a de const1.tulrá a malS e r a e s enr e garantia de partlc1paçáo

democrãtl.ca do colêg1.o rm n a s r e r a a.L no processo deC1.sÔrlO de governo

o p r rn c fp r e da cc Le g a a La d ad e c e f l e t r r â , de modo lneqt.lf

voco, a p r ama e a a da vontade majorltárla, a únlca que pode e deve

prevalecer nos órgãos co Le t avo s A vont ...de da ma1.0r1a dos 'llnlstrOs

de Estado passará a r-eve s e a r c s e de uma relevâncla Jurld1camente m<lJ.s

r n t en s a

o Colêg1.o ~lnisterlal dc r x e de ccns c i eu c r mero corpo

d~ aux i t r e ee s da r e t c s do p r e s r de n t e da Re p db Lr c a , Os Mlnl'ltros de

Estado, nos termos deste Sub s t a r u t av c , "ganham e s p a ç e , a u t o ncm a a e
au Lt ap La e a a-es e os s enhc r e s de soluções" (v. HINDEHBURGO PEREIRA D1-

NI'Z.. "A.Hona'l.':qUl.ll P'l.':esiden,<aal", p 12.6, 1984, ee • uove 'Frontelra).

A anál1.se do t.exto que ora submetemos .ii. Assembléia Na

cional ccne e s tu ance pe erm t e ve r a r i.e ae que, nele, se contém clara

reaçiio ã estrutura do poder sLngular na esfero do Executivo.

E li neste ponto, p r e e a.s anent e , que r e s r.êe um dos aspe=.

tos ma1S 1mportantes da proposta an c Lu s u , que ans r i.cues.one t i ee meca

n1smos e s p ec Lr r cc s de contenção do poder p r e e ad e nc a a L, ensejando 

tanto ao Conselho de xr m s c rc s como ao Congresso Na c aon a L uma deci

e ava part1c1pação no processo de governo.

Os p rc ce d r eenuc s de flscal1zação e e t ab e Le c a dc a nesta

proposta Subst1tut1.Va .. at.endem a n e c e e s t d ad e de soluc10nar, no do

minlo da Const.ltulÇão e sob o 1mpérlo das regras que dela emanam,

qualquer possível ccu z t a eo Ln s t a t u e zc n a I pelo controle do poder.

E outro lado, cc n s ub s t a nc aa nornação pertinente ã res-

ppnsabll1dade do Chefe do zxeeu e ave , •

Um dos aspectos cen e r e s s do r e g aee p ee e Lde ae a e L de go

verno ê a deflnlçáo da r e s po n s ab a La d ad e do P'r e s ade n t e da República.

Esta proposta exp La e r t a e a dupla r e s pc n s ab xLa d ad e do

Chefe do Poder Execut.lvo da Unlão, quer no plano polítlco-admlnistr.!.

eavc , quer na esfera penal comum, ad e n t a f a c and c os valores polít1cos,

étlCO e Jurídlcos que a ordem c c ns t r t ue Lc na I deseja ver preservados.

E de f a ne , a r ndu , o p r e c e d amen t o a ser observado no pro

ce s s ame n t c de denúnc1as formuladas contr;r o Presldentl! da .RC!pública.

que terá, como h c j e ocorre, o Senado Federal e o supeeae Tribunal

Federal como os seus juízes naturalS nos e r araes de responsabilidade

e nos llicltOS p e n a a s comuns, ees s ec e avene nee ,

Dentre os pontos ancvudc ee s , há um que merece atenção.

Trata-se de regra que confere lnvlolabil1dade ao Pre

s1dente da Repúb11ca, que não poderá sofrer, nos ilíc1tos penais,

qualquer tlpo de prisão enquanto não SObrevl'Ve'C:, e.w. ca'tâte.'t definl.

t1.VO, sentença penal condenatór1a

F1.el à tradlç.10 re.publlcana braslle.ira. propomo I con

centrar, no Presldente da Repúbllca, a dupla condição de Q'he ele,

hOJe, está 1nvestldo' a de Chefe de Estado e a de Chefe de Gove'tno.

A nova d1sclpl1na const1tut:::lonal do Poder Executivo.

subjacente um novo modelo pres1denclal, pretende 1nstltucionaliz.ar.

um reglme de governo, em que as atr1buições executiva., na e.fera

dos negóclOIf pertlnentes ã Admlnlstrção Públlca, se. apresente. fl,ln

cionallllente repart1das entre o Presldente da Repúbllca, o ·Prl.airo

}Ílnlstro e. o Conselho de Mlnlstros~

o perf11 desce modelo assenta-se, fundamentallllentll,
sel;ulnt.es ponl:os:

(1) unldade de Chefla (Estado e GO\lerno.) na pessoa do

Presld~nte da Repúbllcai

(2) 1nvestidura no ofíC10 presldenc1.al por sufrágio unl

versal e voto popular, dlret.o e secreto; -

(3) mandato do l'residente da República llmltado a UI:I

qUlnqUen10, vedada a poasLbllidade de 'C:econdução

para o periodo imedlatamence sl\bseqUente,

(4) extlnção da figura do V1Ce-Presldente da Repúbl..!:.

'-------- --(5) ele1ção 1nd1reta do Prendente da Repúbhea, pelo

Congresso Naclonal, na hlpõtese singular de vacân

Cla de seu cargo nos do1.s últ1mos anos de seu ma~
dqto;

(6) Poss1b1lidade de consultas plebLSC1.tlÍ'I'lil.S, {lO'I'

1nlclatlva preS1denClal, v1nculando_se, o Chefe

do Execut1Vo e os demals poderes da República, aos

resultados proclamados,

(7) "recall" de declsões Judlc1aís, medlante' proposta

do Presidente da República ao Poder Veg1slaclvo,

que, rat1f].cando por d01s terços dos votos dos

membros que o compõem, poderá corn::tr insubS1.Stente

dec1são do STF, declaratõr1.a de lnconstltuclonall_

da de d~ lel federal, reputada de grande lt)te;resse

soc1aI;

(8) d1.reçào do Conselho de Hln1.stros pelo Pr1Il1eI.ro-Hl_
n1stro, que será nomeado pelo Presldente da Repú

blica:

(9) nomeação dos Mlnlstros de Estado pelo Pres1dente

da República, medlante lndl.cação felta pelo Prl

me1.r10-Hlnlstro, excetuados os Mlnlstros Mlllt.a_

res e das Relações Exter10res, 1munes ao juizo

congressual de censura, que serão nOIlle;ados,11vre

mente, por dec1são preSldenclal Resslllte-se,ne~

te ponto, que os Hlnlstros de 11vre nomeacão e..ler

cem atr1bu1ções que, por sua natureza mesma~ co;
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preendcm_se no alcance do desempenho pres:r.dencial

de suas funções de Estado (relações a n t e r nac i eee r s

e defesa da comun1.dade estatal). Os H:r.n:r.st'ros mi

ll.tares sempre exerceram. na trad:r.ção braSllc1.ra.

pos tos de comando. O IDade 10 cons t 1. eue aonef bras).

Le a ee outorga ao Presidente da Repúblu:a.~_

do supremo das Forças Armadas, competlndo aos Che

fes mJ.1:J.tares. dentro do prlncípl.o herãrqu1.co que

lhes l.mpõe o dever de lealdade e de obed:r.êncla,ple

na su)c1.cão ao seu comandante - ~ _ ~ Não

teria ee e e r ae, destarte, que. nesse plano, houves

se lntcrferênc18 externa de UIll outro l>oder, que ge

r e s e e , até, a lnterrllpçâo dessa relação entre co:

mandante e comandados.

(10) outorga de competênC1a ampla ao Conselho de H1n1!,.

tros, nas matér1.as r e Lac a on ad a s ii condução dos n=.

gócJ.os da AdlllJ.nlst.ração Federal;

Cll) nece s s a dad e de referenda en na e r e e a a I , como condl

~ão de validade e de cf1cácJ.a dos atos do P'r e s a de n

te da ll.epública; -

(12) sUJe1ciio do Conselho de !!hn1stros, sempre na pessoa

do l'r1.l11eiro-H1n1stro. ao Juíl!:O de censura da Câmara

dos Deputados que se formalil!:ará atr1ilvês de moção

aprovada pelo voto da malor1a absoluta dos congres

51atas, Os Hin1stros de 11\'re nomeaç.iio do Presiden

te da ll.epública não estarão suj e a cos a qualquer vo

to de censura;

(13) POSS:r.bllldade de dJ.ssolução da Câmar4 dqs Deputados

por detertlll.nação p r e s a d e n c r a L, após a t e eee a r a cen

sura na meSma sessão Le g a s La t uv a j

JUSTIFICAÇ~O

A Imprensa tem, freqtl.entem.ente, noUciado a existência

de numerosos casos de aposentadorias fraudulentas, rroitas dela em con

luio~rvldores das instituições de previdência. Alêm dos procedime,!!

tos adIllinistrativos ou penais,já previstos pela legislação ordinária
a Emenda busca uma forma de ressarcimento do Erário para a hipótese

se j a pela restituição dos valores indebitamente recebidos, aej a pela

prestação de trabalho compensatório.

EMENDA lP18970-51
['J """,dor RJlIMUNlJO LlRJI

I:J
l' EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao art. :;'1.

Art. 91 - •••••••••••••• sendo vedada a acumulação,
salvo nos casos previstos nesta ConstitUição.

JUSTIFICACAO

o Ptec:eito do artiqo 91 do ProJeto implica em conside
rável avanço no campo da prestação prev~denciár.ta aos beneficiários

do servidor falecido, ao determinar que o valor da pensão deva cor

resnonder ao total da remuneracão por ele percebida. Para manter ,

no entanto, coerência com dispositivo assemelhado referente ã proi

bicão de acunuLax proventos, estamos propondo a presente Emenda, v~

dando, igualmente, acumulação de pensões. •

JUSTIFICACAO

Esta emenda de Plenário ao texto do Projeto de C:onstl

tuição objetiva corrigir distorçl!lo quanto 11 a~ulllulaçfto de proventos

dos aposentados, estabelecendo-se igualdade de tratalllento.

Acrescente-se ao Capítulo II. DA PoL!TICA AGkrCOLA,

FUNDIÁRIAE DA REFDRNA AGRÁRIA, do Título VIII do Projeto de Con.§.

t~tuição, o seguanue artigo

"Art. __ são lim~tados. a um por Cento lO aês os

juros 'Cobrados peãos bancos, oficiais ou

privados. aos agricultores e pecuar í.s tes , par:! cus

teac da produção e aquisição de msuacs e f.plcllen
tos."

JUSTIFICAÇÃO

A produção agropccuána, suficientcmcnte incrcMent.5!.

da, terá condaçêcs para enfrentar a crise eccnômcc-Lmuncc r r.1 que
avassaaa o País, evitando as importações e ampll.ando.as exporr a

ções, a fim de que, pelo crescimento do superavit do b.llolut;o IlLl·!.

cantil, tenhamos condições para enfrentar o sc rv rçc dn d Iv r dn c.!
terna e eliminar o defic1t socaaf do nosso PO\o.

(14) convocação de elelcões e x r r a e ed rn â r r a s , na h rp dt e s e

do item precedente. r e rn re rendo-es e em ccns eqtíêne a a ,

e após const1tuída a C.imara dos Deputados. uma nova

leg1slatura (período quadrlenal).

-Art. 419 - Compete ao Estado regular os impostos

Acrescente-se ao texto do Projeto de Constituição, o

seguinte artigo 419, renumer8ndo-se~U~oatu.",L lfAC) eo~
• dJr.."""~s.

Dê-se ao~ do Artigo 379 do Proj e tc de Const1tul,

ção a seguant;e redação e acrescente-se o segumte parágrafo ao r~

ferI.do artigo'

"Art. 379 A União apjacarâ , anualmente, nunca menos

de vinte por cento. e os Estados, o D1S

trito Federal e Os Munl.cíp~os, vmte e cmcc por CC!!
to, no mfmmo , da receita aesui canee de ampos tcs , in.
cãusave a provem.ente de eeenseerêncms , na manuteu

çãc e desenvofvmentc do ensino.

s~ A educação será grnt u í tn nos Cursos de primei-

ro e segundo graus e subs.rd.ía da por bolsas de

estudos no curso universitãrio.

JUSTIFICAÇÃO

A f1m de que tQdos os cidadãos des frutem de uma vida

plena e dIgna, social e economIcamente produtiva, devemos dar ênfase

especial ao planejamento familIar e à assIstência materno-Infantil ,

ação primária de saúde, uma vez que age diretamente no bem estar das

mães e das crianças, justamente o grupo familiar mais exp.osto e mais

vulnerável às enfermidades.

Não chega a maLs de dois por m~l. o número dos que.

concluídos os estudos primãrl.os, chegam a obter um dlploma de cuI,

so supe r rc r ; o ens ínc cêcmco é anex i s ton tc no Pr-rmc í rc grau e

mcap ícnte no Segundo; _os>fprorcssorn ganham s.aliirios \'crgonh.2.

50S e a.té o cul tivo da língua portuguesa vem sendo v~hpendl.ado •
bastando lembrar as ceccêcncas , os erros de concordância e de re
gência e a prep-onderância da :gíria que se exibem no rádio e na t;

levisão. Por isso ê necessário que de destinem ma~s verbas par;
a educação de nosso povo.

JUSTIFICACJl:O

n ••• com ênfase à assistência materno_infantil. n

Acrescente-se ao final do item I do llrtlgo 344 do Pra

to de Constituição a seguinte expressão.

EMENDA lP18975-6 ..-------~I ~P..F..."L'-,.
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lD'fi':fJRJ

'u•••,.'<.~,..l.'•.,.<••,..Uj ...,

v - são isentas de imposto fundiãr~o, qualquer que

seja SUa: forma. ou denommação, as proprJ.ed.:zdes·

com mais de metade da área cultivada e até cem hect~

res."

Repugnamos Uma reforma agrária paternallsta e de~cJ.5!.

mo-l.a produ1ava, compensando o esforço de quem realmente cUltl13,
com eficiência, a gleba rural. por vocação. Propllgnl1mo~ um pnrc~

lamento dentro da rea1~dade nac~onal. dada a dl.versldade das re

uões e propomos ass~stência governamental ao esforço do ruríl.o

la, reconhecendo a essencia1J.daàe daàa sua tarefa parn o dC'5C'lH-ol

v~mento nac~onal. Prevemos a isenção para a pequena proprJ euaue,

não apenas com9 estímulo â produção. mas para hbcrar o pequeno'

lavrador da nossa ~ncorngível organl::ação tl'lhutnl'la

"5 2" -( A prO.loiçaO de acumular proventos Mo se apl!

ça 80S aposentados quanto ao exercício de man_

dato eletivo, de «lagistério, de cargo em comissllo ou

de; contrato pera prestaçllo de serviços técnicos ou e!,

pecial1zados ti

JUSTIFICAÇÃO

III - as terras para reforma ngr5'na sc rfic pa rcc la

das entre de:: c c~nqUcnt.J hccta rc s , conforme a

região.

De-se ao~ do Art a.ge 318 do Proj e ec de Const1tu,!

ção a seguinte redação. e acrescente-Se os segumtes a.tens , man

tendo-se seus atuais parágrafos'

Dê-se ap § 2l:l do artigo 87 do Projeto de Constituição,

a seguinte r~dação:

II - a adoção de terras ao lavrador que não possua

nenhuma propr-acdadc se fará pelo reg une de co

modato, por vinte anos, depo r s dos qua i s lhe será co!!. t

.fe r-í dc o título defan r t.Lvo , se a gleba encontrar-se

mte i raacnte cu l t rvuda por ele e sua famíha

"Art. 318 Compete ã Un rjio promover a reforma agrá-

ria. pela desapropr reçâo , por ant e re s ae '

social. da proprieiladc t er-r-a roria1 rur.n l.mporiluri
ve , em zonas pr-rcratãrãas , mediante paganerrto de pr~

via e Justa andem ração e obedecerá aos seguintes co!!,
dac Ionementos , constantes de Le1 ccmprencnnar à Con~

t2tuição

IV - o Governo gllr:mtlJ'.í assjStênclol tél.nlcn. creu,,!.

trCLa cooperativa a preços mlnimos aos que cu1tl.\'am

terra~ decorrentes da reforma agrãr~a.

- não at~ng~râ a propriedade que tenha pelo

nos cinqUenta por cento da área cutc ivada ,
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Mais expeessãve , ainda, foi a Declaração dos naxe i.cos do

Homem e do Cidadão, promulgada pela xssembãêaa Nacional francesa,

em 1.789, pois enfatizava que não tiera.a ccneexeuí.câc a sccacaese , na
qual a garantia dos direitos não estivesse assegurada, e nem a aepu-,
ra ão de aderes deter a

o sentido democrático ~e feve inspirar o processo d.e con

solidação de nossas instituições repele qualquer sistema que gere a
concentração de poderes.

Dai a necessidade, na esfera da divisão funcional do poder,

de estabelecer um regramento constitucional que confira independencia

ao Poder Legislativo e permita aos membros nele ~nvestidos a vigilân
cia sobre o exercício dos demais poderes da República.

O Poder Legislativo constitui, em essência, o instrumento
fundamental do governo representativo.

:enele que se realiza, em plenitud,e, o principio reitor do
Estado democrático, cUJo poder deriva do Justo consent~mento dos
governadores.

A divisão do poder constitui princípio fundamental de limi

tação da autoridade estatal. Nela reside a garantia mesma de respei-
to e proteção às liberdades públicas. •

Não foi por outra razão que a Carta Imperial brasileira, de

1.824, assinalou que a divisão das Poderes Politicos constituía o

·principio conservador dos Direitos dos C1dadãos, e o mais seguro

meio de fazer efetivas as garantias, que a Constituição Oferece".

Assim, é imperioso dota;l;' o Poder Legislativo, no Estado
brasileiro, de estruturas, garantias e mecanismos que o viabilizem

a cumprir as três missões fundamentais para as quais foi instituído:
legislar, representar e fiscalizar.

Esta proposta obJetiva a tornar o Legislativo um poder ver
dadeiramente autêntico.

A liberdade dos destinatários do poder, numa comunidade

estatal concreta, decorre, necessariamente, da eficácia do sistcl'la

nela instituido, que estabeleça mecanismos de vigilãncia sobre
processo de governo.

o constitucionalismo, como processo e como movimento, pro

Jetando-se numa dimensão político_jurídica, tornou-se responsável,

a partir do século XVIII, pela instauração de uma ordem normativa,
destinada a conter a onipotência do Estado.

Acrescente-se ao art. ~78 os seguintes parágrafos.

(IS, p r e va s âc dos c r rrae s de r c s p cn s ab r Lad adu (lnfraçács

polítlco-a dm1nistrat1vas) do zr e e s ae nee da Rcpúbli-

§ - O funcionário público que tenha sido aposentado 11~

glalmente terá o ato de aposentaçao declarado nulo e será obrigado a

restituir o Que houve:t: ·percebido na inatividade ou trabalhar o mesmo

período para poder comDutá-lo para efeito de aposentadoria, bem como

a complementar o tempo de serviço Que faltar. :

§ - Em caso de percepçlio de pensl!o em decorrência de
ato 11egal de aposentadoria seriS procedida à rev!sl!o de valor que s,!

rá proporcional ao telllPO de efetivo serviço.

A necessidade de impor limitações Jurídicas ao exercício do

poder estatal e a exigenc~a de preservar I- em benefíc~o da pessoa, o

regime das liberdades públicas situam-se na gênese do processo de

organização democrática e constitucional do Estado.

FORTALECnlENTO DO COt.GRESSO

A emenda consagra na organização do Poder Legislativo, o

bicameralisMo, sitema que tem sido tradicional en~e nós, desde a
Carta Imperial de 1.824. -

EMENDA lP18969-1
t: ~enador RAI~UDO LIRA

PJ PZ-G-rí iÍ-'~':'~"""""'"'''"'''''
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nuo/.u"" ...~Io' ___,

Acrescente-se ao ProJeto de Constituição o seguinte ar

tigo 15, renumerando-se ~bseqnen~es-Q o:ltlol.<ll d.rT l~ e oS 4e'\o\.\tl.ls
~r-TI9C.S

"Art. 15 - Os cargos técnicos e de comando dos órgl:ios

diretamente envolvidos com saúde pública se

rão reservados preferentemente a sanitaristas dos qua

dros dos sespect.Ivcs órgãos."

os benefícios sociais, em harmonia com os

encargos familiares."

JUSTIFICACAO

o elevado montante dos poucos recursos famillares ut.,!.

l1zados para cobrir as despesas com impostos e benefícios sociais

não permite as famf Lf as cobrirem as despesas essenciais de aane í re

satisfatória. Visando o bem estar da unidade familiar apresentamos

esta emenda ao Projeto de Constituição

JUSTIFICAÇÃO

Não podemos permitir a insegurança no meio rural e a
conseqUente improdutividade. que não interessa ao Pai:s que conta
com enormes problemas sociais para resolver e larga demanda de

produtos primá't1os que a agropecuária tem que atender

Portanto, não podemos facar- 1nó,1ferentes a essa S1.
tuação • con t'r-Ibuandc para o âmeda at.c reasserrcamenec dos desapro

pr-rados , bem como, do ressarcimento das despesas de alimentação
e de manutenção fam.tliar, até a sua defanf tiva re tocaçâc , quando
se tratar de desapropriação total da prop:riedade rural ou de pa,r
te dela com suas benfeitorias.

EMENDA lP18984·5 ..~., _
ê" Constituinte FRANCISCO COELHO

f:J COHISSItO DE SISTE~~~~IO~~ç~~O/.~••O~'Ui.'---_----,

Q:';"~'~

rrv;';'ffil

EMEI'lDA lP18977·2'r CO.Shtu!.t. rRANCISCO COELHO

l:J PLEN~RIO

Dê-se "ac § 39 do Artigo 67 do Prcj etc de Constitul.ção

a seguinte redação

- Il§ 3' O Municíp1.D poderá institulr o Tnbunal de

Contas Num.cipal."

EMENDA lP18981·1
t' Consbtulnte FRANCISCO COELHO

f:J PLEN~RIO
r.r----------"""...."."'.,----------__..,

Acrescente-se ao Artigo 333 do Projeto de const.aeuf

ção o seguinte Parágrafo Onico

"Parágrafo único. O sistema de segurudade sccaar
compreenderá a mda a orientação e

assistência em planej'amcnto famil1ar, garantindo-se'

o direi to à livre decisão quanto ao número e o esp!.

çamento dos filhos"

JUSTIFICAÇItO

Esta. emenda de Plenário 'lisa reservar os cargos técni

cos e de comando dos órgl:ios diretamente envolvidos com a saúde públ!

~ ca a el:mentos do quadro~os serviços a que pertencem e que sejam

preferencialmente sanitaristas, objetivando a r~abilitaçl:io do siste

ma, que só pode ser bem sucedida mediante criteriosa e séria se teçãc

de pe'ssoal, com o aproveitamento de bons técnicos, de que felizmente

dispomos, nos cargos de maior responsabilidade na saúde pública bra

sileira.

JUSTIFICACÃO

JUSTIFICACÃO

O sas tena de seguridade sccaat , entendadc como umcon
Junto de medtdas , prcvãdêncaas , normas e 1e15 que va sam a propor-=
cacnar ao corpo social e a cada dndavIduc o maaor- grau possível '
de garantia. sob os aspectos econômico, sccaat , cultural, moral.

e recreativo. deve incluir medidas tendentes ii promoção da famí
j.La , Neste contexto, o planejamento Farm Hur é uma medida essen
cial, não paneas por ser um direito fundamental. mas também por
se ccnst â tu rr ação p r eventava de saúde, do aborto provocado

sem díiv i.da o desenlace de uma gravidez nãc-desej ada, que pode ter
sua mcadêncãa substencaafmcnte redunda atravós das ações de pl.f!

nejamento famll1ar - cuj os eresecs são observados, prmcapanncn
te com relação ã saúde das nães e das cr-aanças , que formam o gr,!!
po fenu Laa r aaa.s exposto e aaí.s vulnerável âs cnfe rmrdadcs ,

p::::p";':~:::::J

rw:;'AJJ

Acrescente-se ao Projeto de Consti tufção I o seguinte

artigo 454, renumerando-se ~bseqtJeM~c .1!lo.4L art'.45"lf e ,::.5 .le ...... ,

IU1"lUn",••~Io __..,

JUSTIFICAÇAO

"Art. 454 - Fica assegurada a efetivação no serviço

público federal, constituindo quadro e,!

pecial em extinção, aos arue í s ocupantes de cargos de

confiança que, na data da promulgação desta Consti

tuição, tenham ccnp te tadc cinco anos de efetivo ex.e,r

cIcio"

EMENDA lP18985·3
['J üons t I tuãnt.e FRANCISCO COELHO

j=J__P:';':O~~

IT/T{iil

EMENDA lP18982·9
fi ecns t.í tutnte FRANCISCO COELHO

Pretendemos permit1r que qualquer MUnl.C!p10 possa
instituir seu Tribunal de Cont.as l-funlcipal, sem a res tr-açãc lmp0O!

ta pela atual redação do 53 9 do Artigo 67 do P'roj e te ,

.~C"'lOlCo..,.olo/'u.~.w,.. &O' ..,

Acrescente-se ao Título X, das DISPOSIÇOES TR.AI.\ISITO
liAS, do Projeto de:Constituiçâo, o seguinte artlgo} ()t.v& C:W'.(.N~

"Art. __ A União Federal apllcarã, anualmente, na
Regl.ão Nordeste, pelo prazo de 20 anos, a

partir da promulgílção desta cons.t~ulção, obedecadas

as normas de Lei Complementar que disclplinará o ao!

suntc , quantia nunca dnfer-acr- a alto por cento de
sua renda tributária, {l.xada com base na úl tnma arr~

c:adação apurada."

JUSTIFICACÃO

Adotando-se esta providência serão gerados davadendca

quo logo beneficiar.ão a todo o Bras1!, acabando-se com a da.sere-e
pância exxat.ent.e errtr e a Reg1.ão NOTdeste e o restante do Pai:s, 1.n.
clusive. complementando-se o percentual de d01S por cento prCV1!

to tia letra "c", do item I, do Artigo 271 do proj e ec de ConstJ.tu.!:.
ção. destinado às Regiões Norte e Nordeste.

ncrescenta-se ao artigo 23 do Projeto de Constitui

çllo o seguinte parágrafo único.

"Parágrafo único. A paz, permanente aspiração na-

cional, se concretizará nos pU.!l

erptos da justiça social E dever dos cidadãos edos

poderes Públicos a luta pela paz e pela justiça 50

cial."

A efetivação no serviço público feder~l, aos atuais

ocupantes de cargos de confiança deve ser concedida aos que tenham

completado canco anos de efetivo exercício, mantendo-se assim

tradição dos Textos Constitucionais anteriores

.L •••""'/....' •• 1<J/I....O.' .....

r.r ln1o'''''.T''ICI~io

Dê-se ao Artigo 82 do Prcj e ec de Constituição a se
gU1nte redação,

"Art. 82 O reajuste periódico da remuneração, pro
ventos. vantagens e benefícios dos serv1.d2,

res publicas, civis e dos militares, far-se-á sem-

pre na mesma época e em adênt.acc percentual."

JUSTIFICAÇ~O

Dentro do princípio de que "a soberania pertence ao

povo e dele emanam os poderes do Estado" pretendemos seja a paz co!!.

solidada, pois esta é aspiração de todos e princípio universalmente

consagrado.

,EMENDA lP18983·7
tt Constituinte FRANCISCO C;~~~O

'CI'."UI1',ouçh

AJÇ, d.o~"'oh ,JJi / I~IJ:É--"'-

Acrescente-s~10 TA: Título :VII-! do Pz-cj e

to de ccnsereurcãc , o seguinte Ar~igo) f11AtÚ.. (,e-t;,.bb'l.. -

"Art. __ e dever da União. dos Estados c dos Mun.!

cfpãcs pagar aos seus servadores remunc

ração nunca inferior ao $alâno mfnnac vrgentc -
território nacacnat , que será revãsec em função da

perda de seu poder aqu1s1tivO."

JUSTIFICACÃO

JUSTIFICAÇÃO

Pretendemos, com esta emenda, evitar que se promovam
privilégios para uns, em de'tr-amerrtc de outros causando profundo
mal-estar sociaL Asseguramos com este intuito rdêntncc percen

tual à revisão ou aumento de remuneração, proventos, vantagens e

benefícios, aos funcionãr10s civis e militares.

'tlC1'O x:
Dê-se a alínea "b" do artigo 2~to de Consti-

tuição a seguinte redação.

"b) são opcionais o alistamento e o voto dos brasi

leiros de ambos os sexos- maiores de dezoito anos I

salvo as exceções previstas em lei "

Nos Estados e ~lunicíplos, onde não há legisiação que
p'rct.ej a o funcionalismo, prcabInde vencmenecs mêemcrcs <la s:l1ã
r10 mínimo. permanece e agrava-se a S1tuação de caj.amadadc , de

1';1 que são o exemplo mais nc tôrac os professores de pr rme a.ro grau.

cujos nfveas de remuneração s mp í esnente avr.t tam as ccndrçêcs do

ser humano

JUSTIFICAC"O

Pretendemos assegurar a opção do voto e do alistame!!.

o al1stalllento obrigatório s~ deve existir para a def~

s.t ee caso de guerra,· SI! nDo fo-relll supridas voluntariamente as ne-

cessidades de prest;çlo do servl~o .!l1tar. Deve existir, também.

8 opcldnal1dad'e do voto pois, se te_os o direito de escolha entre

v4rios candid-tos, deve.os ti-lo inclusive para o sufrágio.

I:p7'~~

t.r;;7~'fl!J
'L...l''''I'o~..I1'/IU'.O.'IIa.Q

1~110/.U." ....;I. __..,

111 _ Moradia, mediante financiamento de instituiçí:io p.Q

bâ Ica , a ser amortizado em prestações mensals re~

justáveis em proporç:io nunca super-Ior à correção do so!

lário do adquirente."

Acrescente-se ao artigo 13 do Projeto de ccnat í turçãc ,

o seguInte item I, I:numerando-se ~bseCl.uentef;=to.atual IMi!." Je~tS~~.

\'l COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA lP18987·0
l:J Constituinte FRANCISCO C~~7HO

anos,to no serviço mIiitar para os bresí.Jet roe maiores de dezoito

de ambos os sexos.

"Art. __ Compete i União o imediato reassentamen.

to dos desapropriados e toda a despesa '
de alimentação e de manutenção familiar. até sua de

finitiva re1ocalização. quando se tratar de desapr;
priação total da propriedade rural ou dê parte dela
COJll suas benfeitor1as." .

"'~."IO'.o."llo'.u,.o""",,,

Acrescente-se ao CapítUlo 11, do Título VIII do Pr.2..
je.to de Const1tuiç~l) o seguinte Artigo:

r.r-------~-_1UfO"UI1....~io, __..,
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JUSTIFICAÇI:\.O

Objetiva esta emenda ao Projeto de ccns t i tutçãc não

aur-cca 11 aecenejic funcional a qualq...ier- ni
vcl da .étlrJ:'ei:::a':::.:l1tI'é'~;S de pro'lloç5o, ou de pro

vas ãrrter-nas ou de pré-requisito de ti tu

recãe, na forma da lei.

EMENDA lP18995-1
tJ DEPUTADO MAURO HIRANDA t§"~~~GCJ

fF7'~~7ã7J

JUSTIFICATIVA
EMENDA ADITIVA

Fica o Art. 292 acrescido dos incisos Ve VI, com a seguinte redação'

V _ No mesmo es-ercfctc financeiro! autorizar nova despesa orçamentá

ria, sem a observância de:
a) Existência de recursos orçamentários suficientes para acobertar

as despesas com pessoal, obras ou serviços, contratadas def1ni ti
vamente, até o final do exercfcfc

b) _ Existência de reserva de Ccnt Iqêncda , "com saldo mínimo de IOl\;

do volume orçamentário até o pcnúltimn mês do mesmo exerc.ícao ,
c) Existência de equivalência duodecimal entre a receita e e. despe

sa Somente em casos suocrav.í târ Ics d-a receita duodecimal, será

permitida a abertura dos créditos suplementares para atender,pr!

oritariamente, as necessidades existentes para posterior comprom~

tlmento de nova despesa.
d) _ Exist;ênCla oe empennos ccr-respcndences 2. tOda especae de dívidas

exigíveis no exercício, por ventura existentes, inclusive os servI

ços da mesma dívida.
e) Existência de disponlbJ.lidade financeua para honrar a despesa a,2,

sumida,.dentro do 'exercício correspondente.
f) Existência de empenho para regularizar despesas de exercIcios an-

teriores, porvef'ltura existentes.
VI _ Destinar saldo financeiro do tesouro Público I para comprometer

despesa nova, sem a novação ou quí taçê- dal:> obrigações financeiras
já assumidas em orçamentos anteriores e inscritas contabilmente como

Restos a Pagar ou título equrvefente , 10 Balanço Geral que anteceder .iII
o Exercício Financeiro e ürçament.er íc em execução. llII

JUST!F"ICAÇAQ

Buscar a moralidade pública, a contenção do déficit público e da

inflação, bem como a melhor organjzação contábll, fjnancelra e o~

çamentária do poder público, seu controle e pla.nejamento. ccn
isso O poder decisório J possuirá estrutura básica, desejável para
a rcmoí ecãc e avaliação das Poli ticas Públicas.

r P,íD,t-· -)

tk;~'7a;·)

A frase usada no nntcprojeto é exceestvecaenee rigo:>~osal

terdo em vista que repraem::ôes ou advertê:leins são decorrentes,

mui tas vezes, ce sicplcs idiossincrasias ou poli taeee de pessoal

passageiras. O o~smo servidor que hoje é advertido ou r<lprcc,~ido

poderá arnanh?Jsob novos cbcres , ser clogll1do, até publiCaMente, c

vice-versa. É ioport.ante que se garanta à administ:-ação uac 'Uargem

de inconformismo interno, para que não ten.'1~os um corpo de servi-

::r::p::~:~~os. que concordam com tudo para niic perdcren sua lieenI

A exigência constitucional do concur-so público deve ree

tringir_se à admissão. Não é justo que. após anos de trabalho, o

servidor possa ser preterido em f:avor ce que-i não é servidor. A

garantia do nf.vcl técnico re$ultará. de um cc-rti nuc processo inter

no de eper-reaçcasentc , Já que a competiç30 interna é mais út:il à

ad:'linistração pública que ~ competição ccn o PÚblic~c:cm geral •• t'cs

casos e, cue a ac!únist:-açao ncceaar te cc s:!~Y!.!fOS (:-...i> c-tconta a-.

veis cxccrnacencc , haverá sempr-e a po aaâbí.Lf dade da cO'1trctaç:':o

JUSTIFICATIVII,

DISPOSITIVO ElJEl'JD},DO. A~t. So., ancase VII.

Suprima-se a c-epr-oeeâc "que não houver sido punido" c

substi tua-Se a mesma pela e..{prcssio "que não houver cometido fal ta

grave",

EMENDA lP18992-6
reputadO PRISCO VHJJA .z., _

por rcrrrc determinado.

er;:'F"Z--"]

[Dfli';flt]

"§ ,512 _ Os crimes praticados contra a União ou a qual

quer órgão a ela vinculado serão apurados e ju.!,

gados com a participação da sociedade '1

JUSTIFIC,IlCJlD

Na apuração e julgamento dos crimes dos administradores

pabl1cos ell detrimento da União ou qua Lque r órgão a ela relacionado

deve ser assegurada a nert.acroecüc da socãedede , pois é neceasãr ra a

plrtlclpaç§o do povo neste processo.

Acrescente-se ao artigo 233 do texto do Projeto de con~

titu!ção, o seguinte § 52, renumerando-se -a~b"S'eqt2entes"~03 ..'lt\.l.al §~.

permitir reajustes das prestações dos rfnencraerentoe habitacionais

maiores que a correção do salário do promitente comprador do il"lóvel,

de forma que o Sistema financeIro de Habitação possa se por, efetlvi!

mente, a serviço dos trabalhadores urbanos e rUr81.5 Que dele não po

dem prescindir

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

Dê...se ao Artigo 325 do P'ruj e t o de ConstituJ.ção a se
euinte redação

"Art. 325 A atav í dade agrícola e pecuária. 1nclus.!.
ve a indtlstr~Blização rural. merecerá e~

pecial atenção da União, dos Estados e dos loIunJ.cí
p10S, cuj cs HinJ.sté1'10S e secretarras drspo rãc de

dez. por cento da arrecadação t r í butjir-ra de cada
dessas um dades

EMENDA lP18993-4
Eii~~~;;~d~-PRISCOVIANA."'·'" - - - - -- --------J F1";';;~~-J

(J- CQjlrSSÃc:!':.':I5TEi;TI':ÃÇ'f~·"·"""·~fLE fJ ArR~ ==----.J (J, ') 7~~

PLENARIO

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO El-1ENDADO ARTIGO 357

Dê-se o ar t rgc 357 do Anteproj eto a seguinte redação:

Art. 357 -- Nenhum beneffcac de prestação continuada
terá valor mensal infen.or ao salárJ.o mín1mo. vedada a inc1dêncJ.a
de qualquer desconto.

JUSTI FI CAcAo

Existe uma norma da Prevddêncae Soca ak segundo a qual

sobre o menor benefício. correspondente ao salário mínillo. incide
um desccn'ee de Si. Por se tratar de Uma medida injustll Já que
o salário rnín1mo é o mínimo dos rnín1mos, o fato pode tornar total

mente sem sentido o áTtl~o 334 ancãsc VI.

FÓ;;~GQ

f10'~'ãfY7J
~ ,u_....o/eUl"'e/luleo",..b--~-----,

f:I PlENARlO

EMENDA lP18997-7
t!J DEPUTADO MflURD MIRIlNDA

JUSTIFIC,ATI'IA

A demissão mediante inquérito adm!n!strativo

tra em contradição com o instituto da estnollidnt!e,quo ãndcneude

de regime. Trata-sc. pois, de cseeoder- ti todos ti garantia qce ti

Constituição atual assegura somente aos estatutários.

DISPOSITIVO Ei1EI:DADO' !'rt. etf.
O art. 9/1 passe a ter ::I. ser;ulnte .redação.

Art. 9#- I) servidor estável, sob qualquer r-egdmc , só

poderá ser demitido ceci.ante eeneença jl.!diclal

transitada era julgado.

JUSTlrIcAcl.0

Parágrafo único. Os recursos ob t adoa na forma do
~ deste artigo scrâc empr ega

dos em atavddade s de fomento, limpara credt t.Ic ro , BJ.!;!

da t êcnaca, melhoria das condições de arma aenagum ,

construção e reparo de estradas" Icma rs , instalação
de cecpcre eavas de produção, comerclallzaçiio e créd.!.
to, aquisJ.çiio de insumos e demais operações de cus
teio agropecuário."

EMENDA SUBST!TUTIVA

P;~;;~;-J

rrw'~;;J

O inciso I do artigo 12 passa vigorar com a seguinte redação.
lnéiso !_ A vida desde la concepçiJo ,r "a' existência

digna e a integridade física e nental.

ARTICD 12

EMENDA ADITIVA

UKTO/~~I"nu;J:o------ -----,

EMENDA SUPRESSIVA

JU5TIFICAÇAO

A lei, ao estabelecer que ninguém deve fazer ou deixar de fazer al~

Qüiiiã"Cõrs-àTjá- deixa expresso-Que_se-ja--1ndividual ou coletival'1el"te.

Por isso, seria redundância manter tal expressão 00 texto.

Suprima-se, na alinéa na" do inciso IV do artigo 12 do Projeto de
Constituição, a expressão "individual ou coletivamente".

JUSTIFICAÇAO

Com a nova redação pretende-se tornar mais efetivo o dispositivc.

üê-ae a seguinte redação às alíneas!. e !! do inciso VI do art. 12

do Projeto de Constitui~ão:

a) E:. assegurado a todos o direito de resposta a ofensa 1JU inform.!!
çõ~s fnccrxetas nas mesmas condições do aqravo sofrido.

EMENDA lP18998.,5
tJ DEPUTADO MAURO MIRANDA

EMENDA SUBSTITUTIVA

EMENDA·lP18999·~; .... ---,
tJ DEPUTADO MAURO MIRANDA

fJ;~~~'~;-J

r:w'~;z;;I

JUSTIFICACAD

A nova redaç!'o visa a dar lIla!or t:redJbU1dade ao sistellla e garantia
80 investidor. aplicador e depositante.

§ 51:1-.Pela omissão de Qualquer das providências previstas
no! parágrafos antecedentes, sujeita os responsáveis à co

autoria e h penas que a lei cominar.

Substitua-se a redação do artigo 285 pela seguinte:

Art. 285- O Banco Central do Brasil é o órgão normatizador e rãsca
l1zador das instituições f1nanceiras do País
§ j.a., Das fiscalizações serão efeboradcs relatórios el'l que

constarão existência ou inexistência de irregularidades nos
atos da instituição. - ~

§ 21:1- Detectada Qualquer situa~ão que ponha ou possa vir ã
por em perigo os interesses dos usuários do sistema, nele

intervirá o Banco Central do Brasil, afastando seus admi

nistradores e assegurando a normalidade e e continuidade

dos serviços e a apuraçã:o das responsab!1idadel:>.

§:32_ O interventor, no prazo de tI:'inta dias, representará

ao Presidente do Banco Central do Brasil Que, no prazo de

cinco dias, determinará a prisão administrativa dos admini~

tl'adores e -dos seus agentes indicados na representação.

§ 412_ 00 d-ecreto de prisão previsto no parágrafo anterior,
constará obrIgatoriamente a declaração de inalienabilidade

dos bens 'constantes do patrimônio dos indiciados até flní31

decisão.

(:J PLENARIO
___________ TUTOII~ll",eA!i.O ___,

EMENDA lP18994.2
l: DE;UT Ano MAURO ''''IRANDA' ~Iml_

JUSTIFICATIVA

A contagem :eciproca de te:rpo dc trabalho d~vc ser c.<_

plicitnda. nn Constituição para evitar int<'lrpretações oua preJud1

q.1C-:l o servidor.

Se o Bras1l não Fc r t ajcce r suas fronteiras agríco-

las. da.rcc ícncndc o csforço do lavruder para ut Ivadadcs crescent!:,
ncmc produtivas, n50 t creacs- com que pagar nossa dfv rdn externa,
cuja lJ.quidaçno dcpcnderií dos nossosA"sUpCT"ií\lts" no b,1.mc.o co
mercial. somente resultantes da exportação de produtos agropecu!.
rios e gêneros ahmentícios. Para isso. impõe-se a utllnação de
recursos orçeaent âracs , garantindo a exploração, o cus teac , o f.;,
nanciamento e a conercaafa aaçâc los produtos agrcpecuâr-rcs ,

DISPOSITIVO EflEi'tDADO: Art. a9~ inciso r , letra!!.

O Art. 8'1' item t,~ passe a ter a seguinte rcd:lç5o

t - integrais, quando o .:::ervidor:

a) tiver, sob qualquer regãne , o te...po de

serviço exigido ncsta Const!. tuição, in

clusive com contagem :-cciproc::l..

EMENDA lP18990-0
[il-;;;'~-~"d;~nIsco VI"'!A ~.- _u • __ u -----J.~~
p- c""~ 9:_E-,,~~~~;Ii~;i~-':P('";:;VA'r':--o - - --I ti. ;~'-~;;)

EMll'lDA lP18991-8t::=-=- putodo PRI::~V'::::A - ••••• J. ~iiii·· - )

t:=..:~!~~E~_S~T~;l~~~~~~ÃÉ='~·?~c;1VAtftl~ -I t\S;~~ J87~J

r
-DISPOt.!TIVO EIl.EflDADO: Art. as, Inciso II. ••

O art. 86. inciso lI, pas$n n ter a f;;cguinte redação:

11 - o servidor só prestarà concurso público

quando de sua adnissão o ser-lhe-á asse-
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JUSTIFICAçAQ

JUSTIF'ICAÇAO

Brasília. D.f _. Em 21 de agosto de 1969.

MINISTRO OA I-lARINHA _ OJTI.J8RO DE1982

1- Em1980 a Comissão de Anistia da HariMa. conforme certict;o da Oir~

toria do Pessoal Militar da Marinha. é de parecer que o retorno -o serviço ativo
do CCMANDANTE DAL!oO HONAl5ER. somente dependeria de vaga e interesse da aQn!ni.!.
uação.

O processo é encaminhado ao Comandante_Geral do Corpo de Fuz!1eiros
Navais (CG-CFN) - Vice-Alm1rante Domingos de Mattos ecrtea para dar informação a
respeito de vaga e interesse da administração.

Em30 de abril de 1960 o Ministro da Marinha informa ao üctenden

te DalmoHonaiser. conforme docunento emanexo: "INDEfIRO O RBexwJ AO SERVIço
ATIVO EM FACE AOPRmlJNCIAMENTO 00 COMMOO-GERAL DO CfN <CG_CF'N)."

O Comandante DalmoHonaiser solicita emjulho de 1980 a Diretorfa
do Pessoal Militar da Ma:d.ma \,Jf\8 cettidão de inteiro teor contendo os seguin.
tes despachos e pareceres:

8- Comissão de Anistia - CESPSAM
b- Despacho do Ministro da Marinha

c- Pronunciamento do Ccmando-Gera!- do CfN (CG-CfN)

Tendo emvista que a certidão da Diretoria do Pessoal MilItar da H!.
rinha é categórica ao afirmar que "N.!10 EXISTE NOPROCESSO QUALQlER (FICIO 00 CC

CFN" e cujo Comandante era o Vice-Almirante Domingos de Mattos Cortez e havendo
o Ministro da Marinha calcado o seu despacho indeferido o retorno ao serviço -atl
vo do ComandanteDalmosonerser, conclui-se quê o mesmo é ",!lo e que o Comanda2
te Honaiser está no serviço ativo desde JO de abril de 1980.

xou de ser fabricada em 19116, que n110 coincidia coma mesma máquina que ~~teu os
outros 4 Decretos padrões easfnados no mesmo dia - 27 de agosto de 1969 A Casa ":!!.
Htar foi instalada ~ Brasília em1960 COOl material todo moderno.

S- A forma dos testes dos Decretos de cassação enviados como~
não coincide com a do Decreto de cassação do ccnardante DalmoHonaiser

9- No livro de cactos Chagas - 113 díes de agonia de um Presiden

te há assinatura do Presidente Costa e Silva emumdespacho datado de 27 de ago~

to de 1969 com o governador Otávio tajee.de Goiás. Os peritos perlciaram tal ass!
natura e constataram faltar nela diversas letras O laudo está no processo em
Brasília, TFR.

10- O. Volanda Costa e Silva declarou no Tribunal. consta no proce~

so, que o Presidente Costa e Silva houvera tido derrame cerebral dia 25 ou 26 de
agosto de 1969 e que a casa Militar - General Jayme Portela. escondia dela a evE.
lução da doença do srestcente, Prestaram depoimento no mesmo processo as segui!!,
tes pessoas: Dr-, cartcs Niemayer, Abraão ncnerean, Major Elcio (médico particular

do Presidente) e outros.
11- O Diário Oficial do dia 26 de agosto de 1969 <terça-feira).

quase nulo de poblicações. porém os dos dias subsequentes 27. 28. 29 e JO estão
fartos de promoções. destinações de verbas. movimentações no exterior e no int.':,
rlor do Pais. cassações. etc. TOOO FI\l3), DOis o Diário Oflcial publicava tão so

.. mente sem a assinatura do Presidente mas scaente seu nome batido à máquina. -
12- O p;ocesso de cassação do Comandante DalmoIionaiser constituí

do de 3 espessos vcnnee, contendo provas doccnentaía, provas periciais e provas
t~sterrunha~. ~e encontra no TFR emBrasília '

PROCESSO DE IU....lOAOE 00 OESPACHO 00

o livro de autoria do General Jayme Portella. Clefe do Gabinete Hl-

r
lUar da Governo Costa e Silva e Secretário Geral do Conselho de Seguranç;a Nae:!o
na! daquele Governo. diz às páginas 778 e 779 que as últimas cassações legais de.!!
trc do texto do AI-5 foram em !Iil de julho de 1969. portanto todas as outras post.!
rlores são falsas

As reuniões do Conselho de Segurança Nacional são realizadas cora regls

tro de Atas e gravações e nelas estão inser1dos os nomes de todos os pu"lidos por
Atos Institucionais.

ffi~~)~Q

fui'~;;iJ
....e-bOll/COllltli01IUICO'"',....., -,

Para tornar mais ccnaentânee e conciso o texto constltuci,Q.

EMENDA ADITIVA:

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 429

V _ O direito de todos de partic!pação no exercício popular da sob!,

rama,
VI- _ O direito de todos de exigir a prestação tutelar e jurisdicio 

nal do Estado, como garantia da plena ~eficácia cee ei.reitos aasequ
rados pela constituição e as Leis.
VII _ A definição em Lei como crime tnarteocãvet qualquer discrimi

nação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais.
VIII _ A garantia em Lei Complementar de amparo especial à materni

dade. fi infância e à velhice.

JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICACA.D

O ensino no Brasil está a- exigir um posicionamento
seguro das autoridades responsáveis com vistas ao aprimoramento de
sua qualidade.

Diante de ta! fato, com a proibição da vinculação,o
magisté:rio fugirá da regra de ser um "bico'" e passará :I ser uma pro
fissão, tendo o mestre tempo para o planejamento e preparo das tar;
ras de ensino. Por outro lado, os cargos técnicos c.í.ent Ifucns exigem
também de seus ocupantes uma dedicação maior, regra da qual não fogem
os magistrbdos.

A vinculação constitui formula exclrúxula de definIção
salarial, impedindo a Implantação de uma política de salários, o que
dificulta ao poder público o estabelecimento de normas próprias
adequadas às classes funcionais.

TEr;tO/.U1T'~'c~çio ___.

~ :~~~~~ :~8STITUTIVA

O Caput do~:a atar? oegulote redação e

Artigo 87- E vedada a acu~ulaçio remunerada de cargos. funções pú
blicas, empregos e proventos, bem assim a vinculação ou equipara
çãc de qualquer natureza, para efeito de remuneração do pessoal do
serviço público.

tJ PLEM~RIO

na.l ,

r;r---------- TUYO/'"'T'~IC1Ç.õO

'EMENDA lP19007-0
l:J Deputado PAQOflAI.DS·~

tJ PLENARIO

lEMENDA lP19006·1
t:J DEPUTADO '''AURO MIRANDA

fÇ;;~~~~;;=]

tçj'~;mJ

f!M~~7~Q

f5!!'~ãfY1J

'-----------,

lUfO/.UI"'I/;AÇ.O ~

EMENDA SUBSTITUTIVA

ARTIGO 87

EMENDA SUPRESSIVA

ARTIGO 87

fÇ~;~~;]

fui~'87;;]
TE.YO/.Ulll"=.-;io, ---,

l!J PLENIl:RIO

Por se t-::atar de matéria da competência de lei ord!noiria deve supri
mir_se a matéria do texto constitucional.

EMENDA.IP19002-9
l!J CEPUTAOO MAURO MIRANDA

propugn.ando essa Constituição pelo respeito ao Direi
to adquirido, prevê-se então a manutenção daquelas acumulações que

tenham a~endido o pressuposto ccnst í tuc.ícnat jo concurso público como
melo de Investacura ,

Suprimam-se a alínea «e« e seus itens 1, 2 e 3, do inciso IV do ar-,
tigo 12 do Projeto de Constituição.

o § 1.1l do artigo 87 passa a ter a seguinte redação.

§ IR - A proibição de acumulação contida no presen
t,,: artigo respeita o direito adquirido, cuja acumulação tenha se
dado através de concurso público, onde o titular já tenha atingido
B cstabl1!dade.

JUSTIF ICAÇAO

Suprimam-se os incisos I, II e III do artigo 87.

EM RAZAO DAS ALTERAÇOES PROPOS I AS NO CAPUT

A vida humana Inicia-se na concepção e assim deve
ser preservada.

JUSTIFICAÇAQ

EMENDA lP19000-2
tJ DEPUTADO MAURO MIRANDA

EHEND/\ SUPRESSIVA

f:J PLEN~RIO

t:ôJ PLENP.RIO

'EMENDA lP19001-1
(!J DEPUTADO MAURO HIRANDA

CARLOS ALQISTO DASILVA FIGUEIRA
CF _ OFICIAL DE GABINETE

ERASILIA. em 18/07/87

Tenho a honra de transm!tir a Vossa Excelência o Processo de
Investigação SU{llária anexo (número 049/69). procedido na forma q, De

ereto nlil 63.88a, de 20 de dezembro de 1968. e relativo ao C8pUao-de:
Corveta (FN) DALMO HONAISER, incurso nos delitos que informam o Ato
I!].stitucional nlil S. de 13 de dezembro de 196à.

Julgo oportuno. no presente momento. oferecer ao exame de Vos
sa Excelência as razões em que fundamentei a decisão proferida no pro
cesso em foco. quais sejam:

a) a necessidade de afastar das Forças Armadas todo aquele que
procure. por qualquer meio. ar t Icujar c se visandd atentar contra a Se
gurança e o regime democráticoj i' -

b) o oficial em tela não se adaptou à ordem vigente após a Re
votuçãc Democrática de 1964. não merecendo a confiança de seus supe
r í.ores , fato necessárlo à Segurança Nacional e indispensável para pe!:\.
menêncãa em Servi10 Ativo

COPIA 00 ORIGINAL AUTENTICADA POR

Brasília, em la/07n8

BRASILIA. DF•• em 27 de agosto de 1969j

AUGUSTO HAMANN RACEMAKER GRUNEW~LO

MINISTRO DA MARI/IIiA

Excelentíssimo Senhor Presidente da República

RESOLve: reformar o capitão-de-Corveta (FN) DAIJ>(] HJNAISER. com os proventos ~

se posto. proporcionais ao tempo de serviço.

CARLOS AUGUSTO OA SILVA F'IGUEIRA
CF _ Oficial de Gabinete

O PRESIDENTE DA REPIJBLICA, usando da atribuição que lhe confere o § llil

do artigo 611, do Ato Institucional N2 5, de 1:3 óe dezembro de 1968.

combinado com o artigo 19. item II do Ato Complementar NIil 39, de 20
de deZembrode 1968.

1481l. da Independência e 8lll. da República.

COPIA 00 ORIGINAL A.UTENTICADA POR

CARLOS AUGUSTO DA SII-VA FIGUEIRA
CF - Oficial de Gabinete
Aproveito a oportunidade para renovar -a Vossa Excelência

os protestos do meu mais profundo respeito.

I - Emmaio de 1978, impetrou ação contra a UNI1m para provar que o
seu ato de cassação datado de 'Zl de agosto de 1969 era falso. pois. o Presidente
costa e Silva já havia sido vitimado por derrame cerebral. no dia 25126 de agosto
de 1969, segundo depoimento de O Volanda Costa e Silva e de médicos no Tribunal
Federal, e que os três Ministros Militares da época usurparam o Poder e govern~

nm ilegal e ilegitimamente o Brasil durante l.JlIa semana. outorgando inclusive a
emendaConstitucional nlil 1 que alnda regula a vida do Brasil.

. II - Os peritos. Dr. Celso Del Picchia, de São P~ulo. e o Dl'. Nunes do
Instituto Carlos Eboll da PolIcia Estadual constataram mais de 15 mdícícs de fal
sidade no decreto de cassação do Comandante DALm. a saber alguns:

1- O te:<to. do üecretc de cassação foi batido sobre urnadobra e:<i,!
tente no papel do Decreto o que veio a evidenciar o uso se papel já velho e us~

do. para aproveitamento de uma assinatura do Presidente Costa e Silva em Ul1l p.!

pel em branco
2_ A assinatura do Presidente Costa e Silva diferia dos outros

quatro decretos assinados no mesmo dia e enviados a juIzo pelo Ministro da Ma
rInha Alte Heming - Governo Geisel. para confronto

3- A assinatura do Presidente Costa ~e Silva estava aposta muito .!
címa, emrelação às outras constantes de decretos padrões assinados no mesmo dia.

porque o Presidente Costa e Silva usava o 79S1 da República como referência para
assinar e como o papel estava em branco a assinatura estava muito acima.

4- Todos.os Decretos haviam sido batidos em espaço 3 m llÉQ.rlra de
escrever. O texto do Decreto do Comandante Dalmo Honaiser estava emespaço 2 Fe;!,
ta a p:rojeção do mesmo te:<to pelos peritos para o espaço 3 de máquina de es~.':,

ver, cobriu integralmente a assinatura do Presidente Costa e Silva.

S- A assinatura do funcionário da Secretaria do Palácio do Planal

to no Decreto do ato de cassação do Co:nandante DAlJ.Ó H:lNAISER não coincide c~
a assInatura do funcionário da Secretaria do Palácio do planalto nos outros 4

oeesetee padrões assinados no meSll'O dia - 27 de agosto de 1969 e encern!.fohadOS a
juízo pelo Ministério da !'farinha. ..,.

6- Os 4 Decretos padrões deram entracla na Marinha 9 dias antes ao
do Ccnandante OALMJ ~ISER que .só veio a aparecer na:o na Diretoria do Pessoal
MUltar da Marinha como os outros. mas sim no Comando-Geral·dos FuzJ.1eiros Na

vais. •
7_ A máquina de escrever que bateu o texto do Decreto de cassa,

ç1§o do ComandanteDalrnq acnetser, segundo os peritos. era U'II8 Re«tIngton dei

I _ bs atos do Governo Federal. combase nos Atos rnseãtucrcrats e nos
Atos Complementares e seus efeitos, bem como todos os atos dos Mini~

tros Militares e seus efeitos. quando no exercfcio tetr.porário da Presidência da

República. com base no Ato Institucional NQ 12, de 31 de março de 1969,

II _ os atos de natureza legislativa combase nos Atos Institucionais
e Complementares. Ir-dlcadcs no item 1.

JUSTIFICATIVA

SlmESE 00 PROCESSO do Cte DALMO HONAISER

Art. 429~- São suscetíveis de apreciação judicial quaisquer
atos praticados pelo comando revolucionário de 31 de março de 1964.
tais como:

fTF~ii;;::,;o=j

t§7'ó'07J

F~~:~Q

r§7ó'07]
~ TnTO/~U1"Pu:~b

EMENDA SUBSTITUTIVA

['J PLEN~RIO

JUSTIFICAçno

Em relação à alínea .!, a supressão é sugerida para tornar mais
ccnsentênea a nova Carta Magna.

Em relação â alínea.21 por ser objeto lfe Lei Ordinária a matéria
nela contida.

Substituam-se as alíneas de lia" a "j" d.;\~c!f0 ~~_~ ~~_a!'t. 12 pelos
incisos de IV aVIII, ;~;~~~;';t::~i'.?,fe~al~ 11'G:i~o5'~'"'"'tmeiãdos....
IV _ Igualdade de todos perante a Constituição, a Lei e o Estado

Suprimam-se as alíneas "a". b", "C". "d". "e"1 "f", "a", "h n e "i"
do Iocfsc I do artigo 12

EMENDA SUPRESSIVA

r.r TU'OI'UJr'.'=.;1Q ~

Concisamente o inciso ja traz o que as alíneas buscam detalhar.
devendo o detalhamento ser objeto de ler ordinária.

00 REFERIDO ARTIGO.

EMENDA SUPRESSIVA
SUlllprlmam-se as alíree; .! e s do inciso li do art. 12 do Projeto de
Constituição.

ttr;to~_N1tlr~'-- - ---,

EMENDA lP1900S-'3
'PJ DEPUTADO MAURO MIRANDA

EMENDA lP19003·7
l!J DEPUTADO f.lAURO MIRANDA

~DA lP190Q4·5 '".l" ~

~TADO MAURO MIRANDA
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CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM

c!;iííB~
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1 - ccccreence o montante pago pelo adquirente, exchrídas as despensas fi
nanceiras decorrentes de vendas a crédito de mercadorias a conSLJllidor fina!.

Dê-se ao inciso I do § 10 do artigC) 272 a seguinte redação'

DISPOSITIVO EMEND~::-::':;;:"~.7/.
Suprima-se a expres!3ão "por !301icitação do Primeiro t.Ji-

I _ vincular receita de iTqlostos a órgão, fundb ou despesa e a gareJ"ltia

de ertpréstimos, ressalvada a repartiç1:io do produto dos iJr.postos mencionados no Capi

tulo do Sistema Tributário NacionaLj

EMENDA lP19015-1

(!J DEBITADO JOVAJ:J:JI MASINI

nistro".

JUStIFICATIVA

üê-se ao inciso I do axtigo ~ a seguinte redação'

O dispositivo que pretendemos modificar veda vinculação de receita trIbu

tária. Ora, receíta tributária abrange receífa de taxas e contribuições que. par
sua natureza ressercttôaíe, estão vinculados a despesas. A vinculaç1:'io, conrcme a

emenda, deve ser vedada apenas emcaso de recaítas de mocseos
Por outro lado, deve-se incluir na vedação a vinculação a garantia de em

pr4st.Lws, esta sim prejudicial à aplicação tlos recursos tributários às scee (ina ..

lidades.

o objetivo desta emenda é reduzir o custo final das mercadorias COl"pradas a
crédito, beneficiando, primeiramente. o consumidor final que. para escapar ao 101

sobre as despesas financeiras, vê-se hoje Obrigado a recorrer às instituições finan

ceíras, arcando, no custo do dinheiro, cem as despesas operacionais e a margemde

lucro dessas instituições.
A medida eliminaria a inibiçl:!o das vencias a crédito, estfmnendo o comércio

e, cooeeccenteaeote, 8l.JlISt'\tando a própria arrecadaçllo do lrrposto. pois haveria LJll

maior movimento de circulação de mercadorias.

( FInalmente, facilitaria a formação de carteiras de crédIto pelos próprios

estebeãecfeentos ccsercíaís, liberando o const.tn1dOr de ter de recorrer às financei

ras, sinJlIificando e agllízando a pl<1:tica de cO'lpra e venda de mercadorias a crédib

.JJSTIFICATIVA

EMENDA lP19012·6
tJ Deputado PRISCO VIAnA

.J.JSTIFICAT!VA

tE ...."'unl"c.;la ~___,

Estamos propondo, imp1ici tronente, que o Presidente da

República seja o chefe do Governo. Em ecnsecuêncae, ele tem o co

mando, responsab1Ii~ando_sepelo ato. Dizendo respeito a medida do

!:stado de üer'eee. à autoridade do Presidente da aepúbl1ca CO/'lO res

ponsável maior pela ordem pública e pela paz SOCiil1, cabe-lhe a

decisã.o polftica de neutralizar a instabilidade correspondente.

Manda, porém. a prUdência que recorra ele a um órgão ceneurerve,

de caráter politlco, que não o condicione, como será o caso do Con

sernc da Repúbl1ca.

r,r 1U10/11lIflflClol;h ___,

r:r 'Ll ...I~/co..'U1.ll/lu'~... ,n.o

EMENDA lP19014-2
('J 1lEl"úfl\OO JOVANNI MASI"I

h~~~'''=:J

~'7ã?)

JUSTIFICATIVA

() t.ext,tl do nobre relator. nep , Bernardo Cabra1., é eclé

tico no que se refere à 1.1ngua do Bras!l: português. lingua nacio

nal e idioma nacional.

Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que as constitui_

ções brasileiras jamai.s consagraram o termo Il por t u guê s ': par-a desig

nar a língua do Brasil. A prc1"erênci.a tem sido, quase sempre, o u ...

so da expressão "lingua nacional".

Esta não é uma questã.o de somenos importância. Ao contrá

rio, di::: respeito à neceasLdade , que nem todos os nacionais de ou

tros paises têm, de o brasileiro distinguir-s'e culturalmente como

cidadão do Novo ?Iundo. Este eercnemenec da identidade nacional do

brasileiro a-partir de sua língua é que gera originalmente seus va

lores culturais e o faz pensar- diferente.

Só os adeptos conscientes ou distraídas da politica lin

gü!stica do eeaeaeeí.emc português, projeção, no tempo. da pol1tica

lingUistica do z,tarquês de pombal, é que. insistem em oficializar o

anacronismo representado pelo termo "português". t preciso que se

• dê liberdade ao professor e ao cidadão, em gera1., para designar

como qu,iser a língua nacional: brasi1.eiro ou português. Nunca, po

rém, impor uma denominação. O tempo dirá, como já aconteceu em tan

tos ps+ses - e ainda acontece (veja-se o caso da Noruega. dos Esta

dos Unidos e da Austrália) _ se a designação do idioma da antiga

nação colonizadora é que perraaneee , Em nosso caso. com a agravante

de jamais ter prevalecido nos textos constitucionais.

Nossa emenda visa a. af'astar o perigo de. amanhã, com a

simples eX:1.!i,.têne1.a, na Const'J,.tulção,da e:t.pr~ssão "lingua naeionalll.

querer-se propor a oficialização entre nós do inglês, da francês,

etc. "Brasileira". no caso, 131gn1!'ica "da nação braslle1ra IJ e evi

tará, Com sua simples existência constituci<Jnal. que se queira p6r

na Constitutção denominaçãoes outras. Como "portugúês", "inglês".

etc •• exatamente como f'ez o nobre relator no art. 23, que é objeto

de outra emenda nossa.

__ - ~ _. " __ un~'''n''<c.çlD

DISPOSITIVO ElofENDADO: Art.. ãt. inciso I, letra c:
S"I!"ll' Ir.....·I_

.,~el-t"e;;se::~';;.,5)e.; '" os que não saibam exprimir-se na lín
gua nacional brasileira

DISPOSITIVO EI1ENDADO: Art. §4., inciso~:~

Acrescente-se: ••• bem como politlca de ensino e di1"usão

da 1ingua nacional brasileira

DISFOSI7.'IVO EHENDADO: Art.--1J::

Substitua-se a expressão idioma nacional por lingue na

cional brasileira.

I - incidirá sobre a entrada, em estabelecimento de cO'ltribuinte, de eerca
doria inportada do exterior por seu titular.

JJSTIFICATlVA

Pretende-se excluir da incidência do ICH bem ceetanadc ec ativo fixo do

estabelecimento, bem comoserviço prest~dC) no exterior, quando destinado ao leste..

belecimento situado no paIs. .
O lCM é, em pd.ncIpio, tt!.buto SObre a cireulaç1l:O de metcadGrias. Bens e

servtçcs destInados ao estabelecimento não s; compreendeM em tal conceito. Alémdo

mais, bens destinados ao ativo fixo são, antes de qualquer coisa, bens de capital,
da mesma fama COO'Oserviços destinados ao estabelecimento contribuem ao processo

produtivo Deixar de tributá-lo irrplica, inclusive, a possibilidade de maior arre

cadação postetior sobre a citculaçao das me1:cal;\cnasproduzidas.

ttJ... ,""'tl.,c.~io ___,

Dê-se ao inciso I do § 11 do artigo 272 a seguinte redação.

l'\UNAAIO

EMENDA lP19Ó09·6
tJOEPUTADO JOVANNI IJASINI

EMENDA lP19010·0 'O!;' _. -,
t: Deputado PIlISCO Viana

•.1.. -.

•••"0 Presidente da Republica. tendo em vista o grande OÚllerode Processos cheqa-,

dos à Secretaria do Conselho de Segurança. com repreaenteçêo do Ministério da .1Js

tiça e dos Militares. pata aplicação do A.I_S. mandou que fosse convocada pelo Se:

cretár1o_Gera1 mais una reunião do Conselho de segurança para o dia 112 de julho.

Ccmo sempre fazia. recuu-ee nas vésperas da reunião, com o Secretário Geral

do Trabalho e examinou mais de umacentena de processos referentes a deputados

estaduais, prefeitos, vereadores. funcionários público,;.. e oficlals da reserva re
1lUrleratla do exército. Ao maioria elos processos versava sobre assunto de corrupçã~
e os demais de atividades políticas contrárias aOf regimes, inclusive .scbverssc.

O Presidente, do exame feito, selecionou 7õ processos para levar à apreciação
do COnselho mandandoarquivar alguns por insuficiência de provas das acusações e
os outros mandouque se processasse novas diligências para melhor caracterizar os
delitos cometidos

No dia 11:1, às nove horas no Palácio do Planalto. reuníu-se o Conselho Nacional

COlIl a presença de todos os membrossob a presidência do Chefe do Governo. O tne
te do ecverrc deu coOhec!mento ao PlenãrIo da pauta dos trabalhos, dlzendo Que ha

vIa selecionado os processos para mais l.Jll3 apreciação pelo Conselho, tendo ~

vIsta a aplicação do Ato, sendo que. daquela vez, não atingiria mais os membros

do Congresso Nacional. mas aos legislativos estaduais, lTUflicipais, e outras at1
v~dades públicas. -

Deu a.palavra ao secretário-Geral para proceder a leitura de cada processo e
sul:meter à apreciação da Conselho Ao término das ceecatncs, o Conselho deHbe
rou que rossem cassados os direitos polftlcos de 76 pessoas sendo que os deput;
dos, os vereadores e os prefeitos tIver.em os mandatos eletivos tambémcassados. Sen

do que os acusados de corrupção tiveram os direitos políticos cassados sem prejuízo

dos processos cr1mlnais decorrentes.

Os decretos de cassação foram referendados por todo o Ministério. sendo as co
lUlicações às autoridades interessadas feltas pelo secretéerc Geral do COnselho.-

OOClJ.ENTO N2 6

01) _ Reprodução da página 212, do livro - "113 Dias de Angústia". onde se enco!!

tra o doc. 6. citado "a ú1tlma assdnatura do Presidente Costa e Silva" às fls 197

••• "A fi:rma em tela••• eivada de característicos EE patológicos "
••• "livro do Ceneral Jayme Pnrtella, Secretária-Geral do Conselho de Segurança Na
clonal do Governo Costa e Silva. (págs. 778-779) : -

••• nAunica explicação racional para guardar-se umsuporte. análogo ao
questlona.do. dobrado, seda a c1rcunstãncla de haver. no mesmo, algum lançamento.
Ora. se as datilografias são ulteriores a esta guarda, e dobragem, o único lanç,!

menta que poderia conter o papel (e que. repetimos. jlJstlficarla fosse o mesmo

guardado) seria a assinatura

Caso o suporte não estivesse assinado, ou caso estivesse totalmente em
branco. porque guardá-lo. ou qual o motivo para se utilizar este suporte. então

dobrado? "

••• "tO'1lanlOS a medida entre as bases das primeira e terceÍre. Unhas. tral'l!
pondo essa medida para o documento questionada, des1ocarlamos a base do grupo ''v1
çc" para baixo, provocando um deslocamento do segundo parágrafo, que teria a sua
lihha de base sobre umadas linhas traçadas em vermelho (cheia, OU tracejada) no

docl.Jllento. '
Esse deslocamento para a nova linha de base faria com que os escritos d:!.

tilografados tangenciasse a parte superior da assinatura. inclusive, com umapossl

veí. interferência de traços."
(fls. 14) ••• "Parece fora de dúvida. portanto, que a enfermidade do Pres-idente já

se manife:;tara no dia 26 de agosto••"

PRESIDENCIA DAREPt.aIcA

GABIflETE 00 PRESIDENTE

ACOSTA E SILVA

tuIWELA REltlIJlO, O PRES1DENTE MAN1FESTDU I:€SEJO tE t;;tE AQt..ElA FOSSE l.l>lA DAS ~

TIMAS REl.flIOêS PAAA A?l..ICAÇAO DOAI_5. E QUISO OESTIl'P QUE FpsSE A l1.TIMl\QUE§.
tE PRESIDIRIA. POIS mrs tESES DEPOISERA ACGETlOODE TRQ.eOSE: QUE O AFASTARIA

00 OOI/ERNO. 1l

Aos ExcelentisslmOs Ministros do Planejamento e da Fazenda, para conhecer

e lnfornt<Cr.
Em 27.08.69

PLENj(RIO
TUT~IJU;,"IC"'õ~O ___,

••• "Una dobra. obviamente, se justifica, ou pela guarda de umoccenento, ou

por seu transporte
Noseu concreto, no entanto, a dobra se torna indicativa de aproveita

mento de ecporte assinado, JA QUE OS PREENCHIMENTOS DATILOGRJl.FIC05 fORAM POSTERIQ.
RES JI1 QUE OS PREENCHIMENTOS DATIlOGRAFlC05 fOAAM POSTERIORES A DOBRAGEM 2

EMENDA lP19008·8
I'l

Inclua-se, no ~rtulo do Si.B~ Tributário, o seguinte artIgo]~
SL<f:):,</Q C4f/tM1<>:):,<lo (dI<:<.LoJIJI)~ <=....

Art.Nenhur.a prestação COlTplJ1S6riB, emdInhe1.ro O'J nele conversível, que nã"

tltua sanção por ato ilícito, pOderá ser exigida sem observ,ãntla das disposições

re .instituição, cobrança, alteração de alíquotas e definiçl:!o de novas hipóteses de
1nc1dêrt:ia de tr1bu.tos, consagradas neste Capítulo.

EMENDA lPl9016·9
t: DEPUTm:n .:KlVAf'oI.Il MASINI .

Dê-se ao § 11:1 do artigo 270 a seguinte redação:

§ 1" _ ~ facultado ao Executivo, observadâs as condições e os limites esta
belecidos emlei, alterar as alíquotas dos ÍllpOstos enunerados nos itens I, II e V

deste artigo•

.LI .."'D/U..~'1<l/''''C... ,'do _,

o objetivo é retlrar do Executivo a faculdade de alterar as alIquotas do

IPI, protegendo, assim. C) contribuinte da dlscric10nariedade do Executivo, incablvel
run irrPosto de tão grande repercussão na vida econôrn.tca. cuja alteração repentina,
se drástica, tornará proibitivo o consuno, podendo inibi-lo a pooto de afetar a ofer

t ta de E!llJlrego nos setores atingidos

EMENDA lJE ADEQUACÃO 91-q
DISPOSITIVO EMENDADO: Art.~

;r U ~S T ;. P r c A:r I v A

Art.~ -' Os atuais professores adJI.a~t:os IV. do qll~
dro das inst1tu;J.ções de Ensino Superior do SJ.stelDa Federal de Ens1nO

PúblLco, portadores do titulo de Ll.vre Docente, obtido na instl.tuição

em que está lotado, f1cam classifl.cados no nivel de Professor TJ-tular

e passam a constituir'quadros suplementat'es. com todos os dl.reitos e

vantagens da carrel.ra. sendo ext:1ntclI eSSes cargos ou emprego:; ã me-

d1da que.vagarem.

- ,
Se Dio for coIQcadl1 a restrição proposta, all.á s con-

sagrada na Jus!: iça Federal de 1" e 2' 1nstâncias, ao longo dos últ::L.

mos sett anos, ter-se-á 1medilltament"e a s1.tuação inusitada de passa...

rem a contar as unl.versidades federau: com um quadro onde 80% dos pro

festores serão titulares (~atedrãti~os), fato inédito ePl todo o mundo,

COIll li agr.avante de ser a lliaioria dele. con.tituíd. de doce.ntes

nenhuma titulação acaclêmic. eoapat!vel coa .. titularidade.

Dê-se ao art. ma seguinte redação:

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

EMENDA ADITIVA

rneaca-ee, onde couberj o 13egu:l.nte art:l.go, dentre as D:l.Spos:l.ções Transl,.
tór:l.BS.

JUSTIFICATIVA -

Se a const:l.tução, em suas d:l.sposJ-ções t:ransJ.tór:l.as. não

esclarecer sobre a cOJllpos:l.çâo orJ-g:l.nárJ-a da Procuradoria Geral da Unl,.

iig. por certo 08 :l.ntegrantes atual.S do SJ-stema da AdvocaCJ-a Consu1t:l.

va da União poderão ser relegados à OC10s:l.dade remunerada. são ma:l.S

da 3.500 advogados, admJ-t.1.dos por concurso A s.1.tuação caót.1.ca das F~

nanças do País não pode perm1tJ-r este prejuízo, que atenta contra

interesse púb1.ico e labora em desfavor da Un.1.ão Federa1..

Os AssJ-stentes Juríd~cos da UnJ-ão. os Procuradores de A1!.
tarquias Feders:l.s, os Procuradores da Fazenda Nac:l.ona1., o.s Advogados
de Ofic:l.o e os Procuradores Junto ao 'I'rJ-buna1. .Marítimo Já ;l.ntegram o
Sl.stema da lldvocac:l.a Consultiva (ex1;rajudJ-cJ-s1.) da UnJ-ão e a eles de

ve ser deier:l.da a AdvocacJ-a JudJ-cl.a1, na forma do art:t.g-'o 186, permJ-t~

da a opção aos atuB:l.S membro5 do M.1.m.5tér~o públ~co Federal, pelo fa-
to os mes~os, atualmen:e, acumularem "funções dispares, como aquela "r~1

prellentaçao e o e:lCerC:l.C.1.0 das atrl.!nu.ções do Ml.n.1.stér.1.o PÚbll.co.
g a just:l.f.1.cação.

Art:l.go ••••• - são membros da Procuradoria Geral da Un:l.-
•io, :l.nstJ.tui:da na forma (lo art:l.go 186. os atua:l.s Ass:l.stentes Juríd:l.
coa da unino, os Procurad.ores de Autarqu1as Fed.eraJ-s. os Procuraào:t'es
da Fa:::enda Naciona1., os Advogados àe OfíC10 e os Procuradores Junto

ao TrJ.bunal Marítimo e os Procuradores da Repúbl:l.ca que optarem

prazo de sessenta d1.as, contados a part:l.r da promulgação desta constl,.
t:U:l.ção.
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JUSTIFICATIVA
Na ~rojeto da neva Constituição, está prevista a el-.t1nção do

FGTS, do PIS e do PASEP. na forma definida pelos artigos cuja supre.!

s110 se está. propondo.
Os patrimônios anteriormente acumulados desses Fundos seriam pre

servados, mantendo-se os critérios de saqúe nas situações previstas

nas leis que os criaram, com exceção do saque por demissão{FGTS) e
do pagamento do abono salarial (PIS - PASEP).

O abono salarial, também conhecido por 140 saládo. equlvale

1 salário-mínimo regional e é pago anualmente aos parmcdpances uo
PIS-PASEP cadastrados no Fundo há pelo menos 5 anos e que percebam •
remuneração mensal igualou inferior a 5 vezes o valor do respctlvó
salário-mínimO regional • Aos participantes que não se enquadram naA

êses crItérios é facultado o saque dos rendimentos de. suas contas 1n
dlviduais (juros de 3:1: 8. a sobre os saldos corrigidos, acrescido do

resultado lIquIdo adicional, quando houver).
Para o exercfcto 1987/88 do Fundo PIS_PASEP, a inicIar-se em 01.

07.87, está previsto pagamento no momtante de ÇZ$ ao bilhões. atcen
çeodo cerca de 25 milhões de participantes • dos quais aproximadsme!!.

te 60:1: farão jus 80 abono salarial.
Tais números comprovam cabaterente o carãter redistrIbutivo de

renda de que se reveste o Fundo, bem como traduzem o impacto que

extinçãoo do Fundo terá junto à massa trll.balhadora, principalmente

de baixa renda.

As contribuições que hoje são feitas para o FGTS passa

riam a constituir o Fundo de Garantia do Patrimônio Individual e .5
destinadas ao PIS-PASEP constituiriam o Fundo de Garantia do Seguro 
Desemprego.

Esses novos Fundos integrariam o fundo NacIonal de Se 

guridade Social.

Atualmente, o Fundo PIS-PASEP permite saques, além doi
abono salarial e dos rendimento, nas seguIntes si tuaçijes: casamento ,
aposentadoria, invalidez, reforma e transferêncIa para a reserva re _

munerada.

Um aspecto importante diz respeito ao critério de P8rt1
cIpação do trabalhador no Fundo PIS- PASEP: nlip lhe é exigida nenhU!ll8
contribuição pecuniária para fazer jus aos benefícIos do runde. ba~

tando-lhe estar em efetivo exercícIo e ter a sua remuneraçllO anual I

informada pelo empregador.

A manutenç~o. portanto, desses dispositivos, nada obstante

a justificação de caráter social que lhe tenham empres;tado seus for-'- '
muladores. estaria representando ameaça social ainda mais grave. li-
quIdando, por umlado. um dos maiores programas já conhecidos (e que

serve de modelo mundial) de distribuiçlio de rerrda..' ádemais de levar

li liquidação tod~ o sistema BNDES.

JUSTI rr CAeM

Já no Fundo que sucederá o PIS-PASEP será obrigatória
cont:dbuição do empregado, consoante prevê o ~rojeto sob comenti..

rio.

AssIm, além de passar a contribuIr para o novo Fundo ••

trabalhador será vedado qualquer tipo de beneficIo. a n~o ser, obv1a
mente. quando estiver desempregado

Os financiamentos de progr8ms sociais com recursos d

Fundo Nacional de Seguridade Social seriam centr.al!zados em uma insti

tuição financeira governamental, que seria responsável também, pela
administração do Fundo de Garantia do Patrimônio IndividuaLSegundo '

entrevista do Senador Ronan Tito concedida à revista 80lsa, edição I

de 15.06.87, essa lnstitulç'1lo seria a Caixa Econômica Federal. con _

firmada pelo Artigo 4~3 da Carta proposta.
Além 40 grande problema socIal que certamente ocasio _

nará a aprovação das propostas de mudanças, previstas no ~projeto'

da Nova Constituição. cabe ressaltar o relevante Interesse do Banco '
na manutenção da atual condIção de Administrador do PASEP, atrIbui _

ção conferida pela Lei Complementar n~ oa de 03.12.70.

Atualmente. os recursos do PASEP, em Poder do Bancõ,

estão assim aplicados:

Empréstimos p/Capo de Giro CZ$ 10.400 000.000.00 (as
pequenas, mIcro e médias empresas)
Empréstimos p/Cap. Fixo CZ$ 300.000.000.00
Aplicações Financeiras CZ$15 100.000.000,00
(enquanto não conttata-

das com as empresas)

TOTAL .cz$ 25.600 000.000.00
que proporcionam aos participantes do Fundo PIS/PASEP rentabilidade
igual ao dep6sitos em Caderneta de Poupança, conform11egls1ação vi-

gente.

Cumpre lembrar que tambémoBNDES - na qualidade de maio

aplicador dos recursos do PIS-PASEP - seria irreversivelmente prejudi

c:,ado com a supressão das transferências mensais de valores feitas 

pela arrecadação líquida do PIS-PASEP) as quais 'iriam inlegtar o fun_

do de Garantia do Seguro-Desemprego. Esta fonte de recursos do BNDES

signi'fica cerca de 65% de sua atual arrecadação, totalizando recursos
da ordem de Cz$ ~DO bllhões, até agora repassados às empresas, para

investimentos básicos ..

A criaçiõ'o de toda uma estrutura judJ.cJ.al com todos os seus gl-a~l"
de jurrsdacucâc aC3!retar€ em uma cno rne despesa J.nút~] para a unfâc
Fede'raL c para os ja tambcm combo.h.dos tseeecs , que ju possuca ,monta
dos e Euncrcnando a contento uma estrutura 2ud J.c .1. a L

Trata-se tão somente de pcss abaf rear a .rusmce '.:!.m Ine1hor .. apar~
Ihamerrtc mat.er-a aL e pessoal. fazendo com qtlC as que s toes Iundaâr i as c
as ccreemtas sejam apreciadas por V<;ras'eSpccJ.3l1.Zadn~onde orroct;.df

~~~~mia:e~J.::~~~~da~~I~ ~:~~~ei:.1.~~~p~~;ã~ef~~~~~;J.;~~~'i~~a~~~~~jf~
ca•• Ale::. cspccãârcarâ <i cliaçãü das 'v•.:..,,:o "'...pt::,-lul.lI.lIeld~ ele IlIUÜ,
que não °haja confbto de JurJ.sd1.ção entre as Jus tacas da Un.1.iio c elos
Estados.

EMENDA lP19025·8
f" OEP AUGUSTO CARVALHO

!!J PLENARIO

rry~~""~

lITUJ'o07J
.. f~

fC;~;"~

fD»i~'~MJ

pr;~~""~

[5"ii";ãLã7J

PLCNl'iRIQ

lnfQ'.UST".,.~Io

EME~OA MODIFICATIVA DISPOSITIVO EMENDADO ART. 2JO _
Dê-se ao § Zo do art. 230 do projete de cons e.í turcãc a segui!!

'te redação:

Art. 230, § Z9 li Ao MinJ.sténo Público Faca sseg!!rada a autg
ncnua Func ronaj, , adaan rs t ra t ava e fJ.nanceJ.ra. com dotaçao OrÇellilcnt.2.
na própria e global. conpetmdc-jhe di~por sobre sua org:miznção e
funcaonamen'to , p'rovea seus cargos. runcces ..e servacos auxll1.arcs.
obrJ.gatorHmente por concurso dcpeqvas e t1.tulos. sendo que aqueles
com a participação do Poder Jud1.CHlr10 c da Ordem dos Advogndos, do
Brasil" •

JUSTlFI CAtÃO~

'Lu""""~e",.,io,""COu,uio

PLENMIO '

r.-r fluo'.~lt'rlC.l'Io ~

JUSTIFICACM

EMENDA SUPRESSIVA. D,ISPOSlTIVO EMENDADO ART.211 ...
SUPRIMA-SE ~ art. 211 e seus incisoS' do Projeto de Const1tui~ão

A matêrJ.a tratada neste dispcs í.tuvc ê inút1.1 c rcpe tn t rva ,
uma vez que J5 enfocada nos §5 20 e 3 0 do art. 230.

Ademaz s , h5 ume Ludevada e contrad1.tór1.a equ1.paraçãg aos
vencuscntos fu::ados a Ha.gl.st'l'.atur8, urna vez, que § 3~ do J a men
cdonadc daspcs rmvc ao Ni m s têr-a o Píibhco cabe propor ao Poder
Leglslílt1.VO a fJ.xaçiio de venc imentos c- vantagens de eeus membros
e servidores .de sorte que a mencaonuda eqlllparl1câo além de Ior i r
a eutoucma Funcronnf , adnma.s t rn t rva c rcnanceã.re que o Poder
Corrs t atua ntc concede 30 MJ.lllstério Públ1co. nii(l é de boa técnlc3
.Icg i s Ia t rva e de adrllnistração cle pessoal.

A fJ.xat,.no do 1J.m1.te máxlmo para a 'nomeação de membros do 5upC!
rJ.or 'J'rJ.bunal de Just1ca evita G.ue a Corte se transforme em nal.Jral
escoadouro parol velhos polítJCOS derrotauos e amJ.gos do poder.Qucn f'Or
nOJneauo para o cargo vaJ. saber gue somente após dez anos de serv1.ço,,'
lJlt:::ot.tulu:o d JU::'I-i\.éi é que podera almejl1r sua aposel1t.adorJ.a. l.xemplo<;
bem recentcs ~e Mapstrados que exerceram suas funções por aponas sr.ns
meses para apo~ sereJ'l aposentados nos cargos, demonstram o acerto da
pl.oposta de nova -redação, tluc p-rcvô ainda a nomeaçiio do mcmb-ro do 'rn.
bun.tl pelo Prcsidnete do Supremo Tribunal Feder<tl. p01S ass~m cstar=
_se_á de dJ.rel to fornecendo plcna autonomia administratJ.va ap Poder
JudJ.clárJ.o.

Acrescente-se ninda que tal proposta foi encaminhada ii <\ssem
blõla NftcJ.onal Constltuinte pela AssocJ.açJ:o dos MagJ.strados do D1.strT
to Federal. -

Com a rcdacãc proposta procura:;:se de!xar bcm claro e dl.:fiu.1.do
que o 1.ngresso na carr c a.ra do MJ.nísterJ.o PublJ.Co semente ser-a efe
tuada nor C'onrIlT<;,n dr- flTnV:l"" p t-'i"tl'lo"". do <l''''1 consrc obr:ls.:!to!':l'i
aence â partic1pação do Podcl' Judiciário c da Ol.dcm dos Advogados 00 I
Bra s aL, o que estará em ccnformadnde com adênt i.cc er-a têrl.o adotado
pelo mcasc I do art. 188 do ProJeto de Constl\.u1.ção

Tal redação aJ.~da possJ.b;1J.tará a supressão do art. 234 do Pr.,2
Jota que trata de aãent.aca nate raa , .

JUSTI FICAC1i.o

Art. 204, § 10. "Os !hnlstros do Superior Tz-abunu I de JustJ.ça
serão nomeados pelo presadent;e do Supremo Tnbunal Federal, dentre bra
sile1.ros, malores de trlnta e cJ.nco e com menos de sessenta anos de
J.dade, de nDtiível saber Jurídico e reputação ilJ.btlda. depols de apro
vadcl a escolha pelo Senado Federal'" -

EII,ENDA MODIFICATIVA. DISPOSITIVO EMENDADO ART 204
Dê-se ao 5.19 do art. 204 do ProJeto de ccnsta ruacâc a seguJ.n

te -rctlação ~ -

A estrutura cartorár1.8 bras1.1CJ.ra padece de profunda reforma.
a fim de que os pr1.vJ.leglos concedl.doS a uns poucos bcncflclálJ.OS S!
Jsm extJ.ntos em nome da I'lorall.dade da JustJ.ça

t sabldo que os detentores do poder scmpre presentearnm os
.. seus proteg1.dos com cartórJ.os ge modo que os seus serv1.ços prestados'

aos mesmos fossem reg1amen'te recompensados com o d1.nheiro do contr..!.
bUlnte.

Não é de se admltir que os donos de cartórl.o,; fJ.qucn a e).('r
cer privadamcntc servjços essenCln1.S do Estado, em autêntlca JiI~nuten
ção dos regl.mes eXlstentes ao tempo d<l colonlZação portuguesa com 35
CnpJ.tan1as Hercdltánas.

O I:stado tem todas as condlcõeS em contl.nU'!T a P'l("(>TC"fU" 0(> mn
do lltê aperfeiçoado as atr:t.bulções cattor5rias, alé entdo exerc1.das T
de modo pr1.vado.
• A redação ofereclda pelo artigo que ora se suprlme signlfJ.ca

um retrocesso profundo no atual Sl.stcllla eX1.stcntc, onde se prOcurou,
~~~~~ri~~ de modo tênue. enfrentar o problema da ofh:1alJ.zação dos

Não se admite a manutenção do~ prlvJ.lég10s daqucles que .;omen
te VJ.vcram e ertrJ.queceram às custas do exercícJ.o de atl.vldadc esse!!:
cul do I:stado.

A permanecer os cartôrJ.os pI'J.vados, melhor seria lpst1.tU1.r
oS Juízos prJ.vados, onde os Maglstrados cobrariam também pelos despa
chos c scntençds prOferidos,' o que é verdadeJ.ro absurdo. -

JUSTIFICAC]\O

EMENDA lP19024·0 _,"!"'~ ---'-.
l: DEPUTADO Augusto Car~alho

Et.fENDA SUPRESSIVA • DISPOSITIVO EMENDADO ART 199

SUPRUlA-SE o·art. 199 do ProJeto 'tie Constituição.

EMENDA lP19023·1
tJ DEPUfADO Augusto Carvalho "'~'OR

l:!J PLENARIO

PLENARIO

EMENDA lP19020·7
I:J DEPUTADQ Àng!l!!'to Cary: 1h;~T""

r,r----------"''''''''"...',----------___,
EMf::NDA SUPRESSIVA DISPOSITIVO EMENDADO ART 23/1

SUPUUtA-SI: o art. Z34 do Prcj e tc de Cons tn tuacão ,

= .L..JR'Q'~o"'stIO'...COIl' .. io

r,r tLU, .... 'cQulS'b'.UICllU'.s1Q' _

JUSTIFICAçno

E conhecido que, hoje, parte da'ii Universidades Federais estj organi

da sob a forma de Fundações Adema1.s, exist.em .outras Fundações exe.!'.
cenelo relevante papel nos setores, de saúde, assistência social, cul

turo, artes e tecl1ol~g ...a e que não podem ser comparadas às eMpresa;

públicas cu p'l'Í.vôdas. O dispositivo que se pretende seja suprimiGO

anchoCCa-Se, em essência, com O texto dado à parte de educação no
,~mesmD Anteprofeto e levará à distorcão e à lr.mn",<;ihilirl:uip ri'" Tlm..!,:,

I narnento de Universidades e outras F~ndaçl.íes de áreas essenciais, ond'rl
a presença do setor público é por todos reconhecicla como prioritária

•

:usTIFleAll'lP.

Pretende-se, COTl a modificação, limitar a possibilidade de instituiçãO aos

casos emque não haja, efetivamente, condições de atender à calamidade COO1 os recur
sos disponíveis, impedir qualquer desvio em sua aplicação e assegurar ao contribuin
te a restituiçao em dinheiro. com valor corrigido, em prazo razoável

De tal forma, estar-se-á resguardando os direitos do contribuinte e assegu

r~o a boa aplicação dos recursos dele retirados

1', c.e....i::.sc.c. ec t..o:- ..b;;,lh;:, G;:, .. ,~.,C>.: ...'" 1... eU'V..I JltI

condição de apre"ldiz pode ocasionar a e,;ploração da força de tt"<:l.bd

lho do rrr..nor. Est.e, por dJ.reit.o c obr!.gaçiíc, deve estar na escol;

e viver Sl1? infância. O dJ.Z"cJ.to à J.gul.ld<lde fundament.al entre t'l

das as cr,iançe.s scrJ.a cont;c..dit.o. pela ConstJ.i.uição. na ,aedida qu:;

nclo. se cr:..aSl;,e U'l\ dJ.sPOSJ.\..1.VD que reconhece que mUJ.tas crJ.<l!}Orl'i
nec:essJ.tam tre:t.balhar, como condJ.ç:io de sobrcvJ.vêncJ.<l fc:nr.l.lJcr
ar). il'lo dos pais.

Er.-bord muitas crJ.<:mç<:::> pequenas trab.Jlhcm, po:::
• Unld qucct50 de cl'\ll:rgôncJ.a, enquc:;nt..o eC$(! 'trab.ilho cc d5 no mnc]...de

fRmilh.r, (..10 faL pil!:''\..c de uma luta pela sobrcvJ.\'êncJ.a. t{a,~ es"'-a.

conlagê'ncl.a se:. t:f9VC li. J.ll)usll.ças boc~nis na va) orJ.zaç5o dC"i:t.g"-l<ll

do t.rltbnlho e de- sua ramuncruç:io, no dCi!::c>mprc;.go dos pais c a o~ I
tros fatores Isso, no entanto, não poae fundamentar nem JustJ.ficar

um prJ.ncipio constJ.tuc1.onal. mesmo sob a forma de :ressalva.

Não se sabe·de nenhum outro país que estabeleçã
a entrada, no mundo do trabalho, na faJ.),a etárJ.a proposta.

A preparação para o trabalho, como preV.1.stet no
art. 427 do AnteprOJeto de ConstituJ.cão. deve ser v1.nculada à ecco

la, pOJ.s a aprendJ.1agem de um ofícJ.O presSUpõe a escolarJ.dade hás;

ca. Observe-se que as crJ.anças J.nseridas precocemente no mundo d;;
trltbalho são as que maJ.s dJ.f1.cJ.lmente seguem e concluem essa escold

rJ.dade. constJ.tuindo-se em mão-ele-obra- permanentemente dp.squal.1.hc;
da. -I

{!J PLENARIO

r,r TUT~'."STI"t~;.D

r,r fUfO'.U'TI.'c'~lQ

r.r----------lu:tQ,.~'t""'o.o;k- ___,

~ ~NDA lP19018·5
~ [!J DEP. AUGUSTO CARVALHO

1l!,lr.lOICOu".l~,.~to'U'ldo --,

pl F:"NJlpTO

JUSTlrICAçXo

EMEN$lA SUPRESSIVA aO 5
DISPOSITIVO (l.IENDADO· ART~

d03
SUPRIHA=se o § ~2 do Art.~ do -Aftt:e~rojeto de Conshtuição.

Art. 262 .. A.lxúâo, os Estados e o Distrito Federal poderão instituir em-
t préstimos compuls6rios para atender a despesas extraordinárias provocadas por cala

midade púbÚca, impossíveis de ser atendidas com os respectivos recursos orçamentá

rios disponíveis, devendo o produto de sua arrecadação ser aplicado exclusivamente

na clamidade que lhe der causa
§ 1~ _ soeinstituição deverá ser aprovada pela maioria absoluta dos membro

do respectivo órgão do poder legislativo, aplicando-se-lhes o disposto na alínea uéI'

do item UI do art 264
§ 22 _ Os empréstimos compuls6rios sceenre poderão tomar por base fatos ou

situações compreendidos na competência tributária do ente federativo que os instituir

§ Je Sua devolução será efetuada emdinheiro, cujo montante corresoonderâ

~ seu poder aquisitivo real, em prazo não superior a cinco anos, contados da data

de sua instituição

o objetivo da inclusão deste dispositivo é fixar const1.tuclonalmente umes

pécie de "trava de segurança". Que impeça a institoição de tr-Ibute disfarçado cem ou

tra denominação e, a partir oar, a cobrança, alteração de alíquotas e definição de
novas hfpéteses de Incídêrcía desses eventuais "tributos mascarados".

A partir daI, toda prestação pecuniária compulsória que não seja multa es

tará subordinada às limitações ao poder ce tributar, garantindo o contribuinte ecrrtra

lesões originadas pela exigência descabida de tributos dissimulados.

EMENDA lP19019·3
t: AUGUSTO CARVALHO

JUSlIF"ICATIVA

• Emenda supressiva de parte do a.t.em

Dl?P~VD EMENDADO ART 1.t-.
SuprJ.ma-se do art. ~,~... do ~proJeto de Const,J.tuiÇdO da Co

missão de SistematJ.zaçEo, a parte da ressalva da condição de l.tpre~
du., íJ.cando aasdm rE.digJ.do o item:. ~

"~ - pl.oJ.bJ.cão de trabalho noturno e J.nsa1u!l.l:a dO!" me
no,;'cs de 18 {de:zoJ.t.ol anos. e de qualquer t.rahalho il r:
nor de 14 (quato1.zel anos."~ -

Dê-se ao artigo 262 a seguinte redaçl:!o
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JUST lFICAÇAo

Constituinte aose OUTRA

JUSTIFICATIVA:

Supr-il:2a-se o itel:l V do art. 264 do Projeto de Con.stituição.

EI\ENDA SUPRI:SSIVA

r.r--- nul.... 'colll"l./IU.~.....l:o .,

o dispositivo rompe tradição secular de nosso direito e 1nviab1li
za a cobrança da Divida Ativa, estimulando os contribuintes t"alto-

Modifique-se a rédação do inciso I do Art. 277 do Projeto de Coosti

tuiçao, para a seguinte:

=- .~ul....'cell ... l:a' • .,..e ....1tI ..,

•alSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

Estão aí o exemplo do Japão - onde a estabilidade começa no
inIcio da relação de emprego e a Alemanha - onde a estabilidade c,!!.
meça ao sexto mês de trabalho - a darem exemplo de como a garantia~

ao trabalho é fundamentai· para a efetivação de um processo de deseg
volvimento estável.

Não posso compreender, por fim. que o empregador brasUe!ro
possa continuar comparado ao Presidente da República no Brasil que.
desfrutando dos poderes do AI-S, ena juridicalmente irt'esponsável •
posto que estava acima da lei, acima de qualquer norma legal.

Isto posto, me atrevo a apresentar a presente emenda e, ao
eubeetê-La à consideração dos meus ilustres pares, deles peço O

apoio para a sua aprovação, por dizer de perto não apenas aos inte
resses dos trabalhadores e dos empregadores, mas, sobretudo. por di
zer respeito aos interesses nacionais.

A presente emenda se destina a fazer justiça à Amazônia e ao
Nordeste. Visa, portanto, aumentar o percentual contido na alínea
'"c" do inciso I, de dois para quatro por cento: Para Isso. entr,.!!
tanto I necessário de torna aumentar também de 46 para 48%, a parte
do Imposto de Renda e do IPI que formatá n FI.Kldo de Participação dos
Estados e o Fundo de Participação dos Municípios.

Além disso, a emenda visa também modificar a redaçà:o da aI!
nea "c" do referido inciso I, já que, na forma da redaçl:lo que
combate, os recursos seriam dirigidos para financiamento do empreerr
dimento privado. pelas instituições oficiais de fomento regional.

Entendo que esses recursos. ao contrário, devem ser destin_
dos para financiamento das infra_estruturas social e econômica dos

Estados situados nessas duas Regiões.
A Amazônia; o Nordeste, com esta emenda, não estão pedindo

privllégio, mas justiça. Alélll disso. busca também a presente emeE!.
da oferecer condições para que essas duas regll~es possam se dese!!,
volver e. com isso. contribuir de forma mais expressiva no processo
de desenvolvimento nacional.

Todo e qualquer plano de desenvolvimento nacionai jamais terá

suoesso se nl:!o passar pelo desenvolvimento da Amazônia e do Norde.§..
te. Por Isso. torná-se indispensável que sejam tratadas diferent.!!
mente das regiões mais desenvolvidas do país.

A proposta de nova redação I assim, mantém o conteúdo do Proj!:.
to, mas explicita que os Estados sl:lo os beneficiários dos recursos
cristalizados na alínea "c" do inciso I do Artigo 277.

Tlng/~lII"rl/:.lÇ;.o' ,

"Art. 277 - A UnUo entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos Sobre a renda e

proventos de qualquer natureza e sobre Produtos indu.§..
trializados, quarenta e oLto por cento, na forma segui!!
te:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao F'uE!.
do de participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vInte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao
Fundo de Participação dos Municípios;
c) quatro por cento aos Estados das Regiões Norte e No!:.
deste. para aplicação na infra-estrutura sóc!o-econõm!
cal através de suas InstituIçaes oficIaIs de fomento r.=.
gional, na forma definida em ~e1.

PLENARIO

IEMENDA lP19030-4
f?

l
e por isto mesmo incapaz de responder pontualmente pelo pagamento das
peeateçüee constantemente elevadas.

De outro lado, o argumento de que a garantia de emprego deve
ser objeto de negociações coletiva entre/empregados e eeipreqecores ê,
no mínimo, incorreto.

A garantia de enpxecc nos países que, em número cada vez
maior a adotam, não obedece a um fórmula única. Em alguns países !,
la é objeto de negociação coletiva mas em outros é resultado de lei
aprovada pelo legislativo

A negociação coletiva é adotada nos países cuja cultura jl:!.
ríc;Uca emana do direito consuetudinário. ~Ali, a convenção coletiva,
ou a lei das partes, como é conhecida, dispõe sobre as condiç13es de
trabalho, inclusIve a garantia contra a dispensa imotivada.

Porém, nos países cuja cultura jurídica emana do direito PE.
sitlvo(como a nossa,que provém do direito romano). o esquema de r!,
rações entre os qrupos sociais resulta de leis aprovadas pelo legi~

lativo, atendendo ao livre jogo das pressões democráticas dos trab,!
lhadores organizados, por isto mesmo sem qualquer conotação patern,!!.
lista. No Brasil, ademais, cele deliberada inexistência de legisla
ção adequada, a chamada negociação coletiva não passa de uma farsa,
na qual prevalece a impDsiç~o dos interesses patronais.

Tais são os motivos pelos quais a proteção contra a dispe.!:!.
sa mctIvede surgia no Brasil pela via do direito positivo, foi s.,!;!.
PrimidJl, arbitrariamente por lei Imposta inconstitucionalmente pelo
regime militar, e deve ser restaurada pelo ato soberano do poder

constituinte. '
Não se pode permanecer nesse quadro de insegurança em que

vive o trabalhador brasileiro, posto que ele compromete,de forma
profunda, o próprio processo de desenvolvimento nacional. além de
impermitir uma estabilidade estrutural da ~rópr1a empresa brasile!

ra

IEMENDA lP19031-2
ItJ DEPUTADO LUIZ SALDMJl:D

~ MODIFICATIVA
rr------".."'"''''··''·--------,

Modifique-se a redação do inciso I do Artigo 13 do Projeto de Const1.
tuição, para a seguinte:

"Art. 13. _.

- Garantia do direi to ao trabalho mediante relação
de emprego estável após 2 (dois) anos de serviço
prestados ao mesmo empregador. ressalvados:

- Ocorrência de falta grave comprovada judicialmeE
te;

- Superveniência de fato econômico intransponível,
técnico ou de infortúnio da empresa,sujeito
comprovação judicial, sob pena de reintegração OJ

indenização, a critério do empregado;"

JUSTIFICATIVA

A estabilidade no emprego, ou garantia contra a dispensa im.2.
tivada, é um dos temas mais controvertidos dentre todos aqueles que
estio afetos à Assembléia Nacional Constituinte.~ um dos que mais crI
ticas tem recebido dos setores mais conservadores das classes diri
gentes, principalmente dos grandes empresários e das empresas multI
nacionais. ' , -

As principais objeções dos opositores da garantia de emprego
sãc-j e) a de que se trata de proposta paternalistA, por isso mesmo
repel.ida pelos trabalhadores que desejam ccnqufst.â-Ja nas negoei,!!.
ções coletivas com os empresários; (b'i'provocará o desemprego, uma
vez que os empregados impedidos de de'spedlr optarão pelos inves imen

, tos mais intensivos em tecnologia, liberadores de mão-de-obraj (c) é
um atentado ao principio de livre empresa,violador do direito de pro
priedade; (d) desestimlllará o aumento de produtividade, favorecendo
os maus empregados e prejudicando os mais capazes ,

Tais arguméntos merecem apreciação
Situemos, inicialmente, os fundamentos da garantia de empr!,

go. Ela peessupüe , 'em primeiro lugar. a democratiZação da estrutura
dá empresa. isto é. submete o poder patronal de rescindir o contrato
de trabalho ao interesse social. O empregador continuará com seu p~

der de demitir. mas não poderá acioná-lo arbitrariamente, por capri
cho, enquanto inexistirem razões que justifiquem socialmente tal pr~

cedlmento.
COIllO se vê, é falso o argumento de. que a proposta incluída

no a~projeto da constituiçi1o implica em proibir ou retirar do e,!!!.
presário O poder de demitir inerente à empresa capitalista.

Na verdade, a garantia oferecida aos trabalhadores apenas re
pete .; oferecida aos servidores públicos no Artigo gg...inciso 10 d;;
mesmo ~projeto; sendo que os servidores militares têm a proteção
contra a dispensa imotivada a partir do momento em que são declar~

dos aspirantes. Assim. se a garantia de emprego para os trabalhad~

res da empresa privada, é nociva ao interesse nacional, a estabilid.!.
de do servidor públicO. civil ou militar, deverá ser considerada ta.!!!.
bém noe! ve ao interesse nacional.

~ uma questão de coerência: ou é boa para todos ou não serve
para ninguém.

Não é possivel manter o atual esquema de relações entre o co!
pita I e trabalho no qual o empregador diSPõe do poder arbitrário e 1.

I limitado de rescindir unilateralmente oÀ:ontrato de trabalho.

I' Nll:o é poss í.veâ porque ele significa, ao mesmo tempo, manter
a empresa privada comà sociedade fe'chada, permanecendo o empregador
juridicamente irresponsável - na medida em que não está sujeito
nenhuma sanção ao demitir imotivamente Nem se diga que a proposta
de multai pcr--exempão , na hipótese de demissão sem justa causa se
constitua em um corretivo in.!bidor da dispensa imot.ivada· essa al~

gada penalidade financeira é sempre Inccrpcrede aos custos e trans
ferida para o consumidor nos preços de venda. A restrição tem que
ser social, isto é, o empregador só poderá demiUr, se justificar
socialmente o ato praticado.

Não é pcss íveã porque o ilimitado poder de extinguir unila
teralmente o contrato de trabalho confere ao empregador o perigdso
privUégio de neutralizar o sistema de proteção ao trabalho. expre~

so na pol.itica salarfal,na proteção do sistema de previdência se

eial, nos direitos pretensamente assegurados na Consolidação das
Leis do Trabalho, na atuação da Justiça do Trabalho, e na ação si.!:!.
dical como expressão do poder social. Os reajustes e aumentos sal.!
Tlais têm sido permanentemente afetados pela rotatividade imotivada
da mão-de-obra. Este é o motivo pelo qual têm caído a participação
do trabalho na divisão funcional da r.enda e os salários brasileiros
se situam entre os mais aviltados do mundo. Esta é a causa pela q..el

enquanto no mundo civilizado o salário é o principal fator de form,!!.
ç~o de custos, no Brasil representa o 411 ou SQ fator, bem abaixo lÍX5

juros bancários, dos impostos governamentais, do lucro e, em algu(ls
casos, da matéria prima. Este também tem sido o motivo das dificu.!
dades enfrentados pela previdência social brasileira, cuja re.ceita
é afetada pelos baixos nlveis salariais ..;lAliás, ;garantia ao trã&~
lho foi introduzida inicialmente na leg1s1ação previdenciária como
forma de ga-rantir a estabilidade da receita previdenciária. Este é o
motivo do agravamento das tensões sociais, resultante da violaçãod::s
direitos assegurados em lei O trabalhador sabe que se recorrer à

justiça do trabalho ganhará a questão mas seguramente perderá o em
prego. E o movimento sindical fica prejudicado porque a insegurança
no emprego impede a consolidação de liderança sindicais.

Não é possível porque ali, onde a empre$a é uma sociedade f!.
chada e anti-democrática, afigura-se invi;!ivel a consolidação de uma
sociedade politicamente ~berta. .

, ~ Sob o enfoque econOmico, a rotatividade incontrolável da mão
_de_obra é uma das principais causas da concentração de renda em
lima economia inflacionária como a nossa.Somos o pais da mão-de- obra
abundante e barata em todos os setores, como a firma a propaganda gE.
vernamental dlrJ.,gida às empresas lIlultinacionals e distrlbuida pelas
agências do Banco do Brasil no exterior •

Precisamente pelos motivos acima apontados. fracassou o prE.
grama habitacional operado pelo B.H.H. ,..

Explica-se: como a rotatividade da mão-de-obra lmplicava~ e
implicai na rotatl.vid'ade dos dep6sitos do Fundo de Garantia.o B.N.H.
foi'obrigado n apélar para a poupança voluntária da Caderneta de Po..!:!.
pança e das LetrQs IIlobiliárlsS' r llIuito mais caras do que os dep6sitos
do FGTS e, em consequência. 8 desviar os financiamentos imobllUrios
para as camadas de mais alta re.,ds, expurgando do prograllla os trab!.
lhadores de menores salários. sujeitos la rotatividade da mfto..de-obra

r''';:õB"J
f5V'~'ã7ã7J
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PLENA.RIO

DEPUTADO FRANCISCO PINTO

EMENDA SUPRESSIVA ÔPO

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 366

Suprima-se o Artigo itf do .:ihJ:;l;:cprojeto

JU~J 1Hl.A\..ÃU

A criação de uma Just1Ça Agrnr1a com todos os seus graus de
jUTísdicnção acarretará em um aumento desnecessário de despesa para
a ümãc , que Já possui toda uma estrutura Jud1d.ãr1a e que JiÍ cs'tiÍ
funcacnaudo a contento com a craacâc de vár1as Varas especaaka radas •

Adellln1s, os Estados e o Distnto Federal tnmhêm poderão craar
e instalar as suas va-ras espccaut í.aadas em Dl.reito AgráI'Jo. desde que
as 9uestões fund1.iirias se tornem em tal número que just~í1que a ansta
laç-lIo dos Juizos e sp ecaaLâzudos , fazendo com 1SS0 que a ausmca se 1E.
tcriorize cada vez maas nos rincões do Pais. possl.bil1t811do que a prcE.
tação Jurisdic10na1 scj a entregue rapxdcmenee ,

s _ Os 6rgãos de direção dos ~Tribunais de Justi
ça, monocráticos ou colegiados. serão eleitos pal:a um mandato
de dois anos, perllitida uma l.1nlca reeleição para os monocráticos

e sem tal limitação para os "colegiados. sendo eleitores todos
os llIaglstrados vltallclos e ativos a ele subordinados e eleg.í_
veis, apenas, os DeselJlbargadores.

Acrecente-se o seguinte § ao art ••229 .

Apresentamos algumas emenda$ ao anteprojeto cons
titucional no sentido de democratizar o Poder .Judiciário. Entre
elasla de que os desembargadores fossem eleitos pelos juIzes I

prollotores e advogados, por serem estes os mais Qualificados e

lntorlllados para opinar sobre Quem. dentre os integrantes de
seus respctiVO$' quadros. teriall Melhores condições para exercer
• runçtrQ de de$embargador, respeitados os direitos adquiridos
dos atuais titulares.

---Aquela emenda foi rejeitada.
A presente emenda é rnais singela e menos ambicio

satna perspectiva dellocratlzadora. Pretende. ~penas, conferir
80S julzes o direito de votar no processo de escolha dos diri
gentes do Poder do qual fazem parte.

ora-,. os 6rgãos de direção do Tribunal de ..1ustlça
sllo verdadeiramente orgilas de dlreçDo do Poder Judiciário Esta
dual, nllo se justificando, portanto, a exclusão dos juIzes do
processo de escolha de seus dirigentes. até porque os juIzes são
.e.bros deste Poder.

I.1ra, se a sociedade não influencia na nOlneação dos

desellbergadores que stio vltalícios. nell exerce_ qualquer contr.2.
le sobre a cúpula do Poder JudicUrio, nao se concebe que se n!:,
gue. 80 juiz, 80 lllenos. o direito de decidir sobre.8 escolha do
seu próprJo chefe. SUbtrairt este direito, ao juiz. é"'a pr6pria n!,
gaçllo da COCFepção detlocratizadora que se pretende por em práti
ca, a Partir da prolKulgaçfto da nova Carta Magna.

EMENDA ~DITtYA. DISPQSITIVO EMENDADO ARr.ln

tuiçio oA~~::c~~~~-se ao tncasc I~I do art. 192 do Projeto de Const,!

Art .. 192. I~I • .!!. li a cl"iação de Varas especaat raades em Do!.
reito Aç.rário para o conbecimento de causas orig1nárHI:s de d~scru(.!.

nação e titulação de terras, mctumdc as devolutas do Município ,do
Estado e da Uniõo. as questões fund1ãI'l.as decorrentes de uosapropr1,!!.
çio por interesse sccaat ou reforma agrânn, as reãata.ves às tn'r i as
indígenas, f1cando excluídos os dissídios trabalhistas. salvo quando

~envolvere. questões agrícolas e as re1at-1.V3S ao dessapossamcnto e d2
saproprinção por uti11.dndc e neces s adade púb11.cas em 'zona rural, 0.2.
scrvado o prccednaentc espccfâaco a ser; dcf rna dc em lC1~'

As entidades de previdência privada fechadas são uma cara
cterlstica das empresas estatais e se constituem com o objetivo de
complementar a prevIdênc í a oflcial,comprovadamente incapaz de aten
der aos reclamos - no que se rerer princ-ipalmente à aposentadoria 

de seus beneficiár.1os
Essas associações - usualmente Caixas de Previdência -sêo

organizadas livremente pelos funcionários das empresas, contando. é

certo, com o respaldo da entidade que, nos termos se lei da previ 
dência privada, se denomina "entidade aanteneccra", embora a manu 
tençãc dessas Caixas se faça com a participação,. é avro, de seus
funcionários.

Os recurso a elas destinados pela Empresas decorrem de a
provação de seus acIonIstas ( no caso de sociedade de economia ml,!
ta) e- est.ãc tais entidades organizadas sem Qualquer fim lucrativo

Observe-se, por multo oportuno, que o-A-A-t-eprojeto da Co
.mlsstl.o de Sistematização dá todas as garantias para a organização •
dessas ent ídades , conforme se lê na alínea na" ,o. do item V do Art.18

de seu Anteprojeto:

-.) 16 livre a llIanifestação coletiva em defesa de interesses grupais
associativas e sindicais."

Mais" ainda: 8 alínea "f" do mesmo item V afirma que a lei não po

ded restringir ou condicionar o exercício dessa liberdade.

EMENDA lPl9026-6
f AUGUSTO CARVALHO

f!l "CENARlO
r.r ftKTII""t1I''''~e __,

J r<r;;;''''-----""]
lJ'-'wnfl"p:uJlT,,'WDQ.....,'WITjllJ',,'SlJ'tOlW.C'O;"Tl::lV"',.ulbotO'"-____________ ~ ~J

tl.Ul""u"'Ul:e'IUUQ~"'Ie "'J rrniu~;a?]

EMEltDA lPl9027-4
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EMENDA lP19028-2

tJ
PLENltRIO
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FEMENDA Aa ARTlGCJ 229 DO PROJETO DA CONSTITUIÇ'líD
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EMENDA lPl9038-0 _' ~

f? DEPUTADO LUIZ 5ALON1(OmM I pr-por"-]
I ~B7EJPJ PLENARIO

~

DISI'OSI(!IES """"_IAS TJ{<do' x:.; h<.<U.
lOv.l«<..:

"m - Os scrvidores p:ibl1CClS do etUalqucr Ri_
que não lCl~mft do estahil1da.i1o na data da pTOPllp·
çitt ~ta r..on;titulçio. ennsidtnT'"H-io esti\eis $0
jã contara ou quando \'11rtft a ccopleur 2 (dois) a·
nos de serviço pi"blico dQdo a dl.ta ela ~ti\"lI ':!!
Idssio."

'"-1.du>lt.......'b/__..'"

PLENÁRIO

, ,
Por 1denbfJ.car-me inteiramente com aquela pr-cpcs rcãc e por

entender que "a penúr1,!- Eananceí.r-a vav Ida pelos Estados e'c.ige que
os Fundos de parmcapccãc entrem 1ntegra1 e amed r a t amen t c em v i gor

com a promulgação da nova Const1tu1c:ão e que a v1gêncu1 do neve 51..!
tema Tr1butár10.1nic1e. no mâxamc , no dau la de Julho de 1 988". ct

tou propondo a presente Emenda.

Trata-se de ressalvar a existência dos 1nstitutos de
previdência e assistênoia social, que I:stados e nunlc!pios l'1en
tên em beneficio de seus servidores. Pelo sistema do .Projeto, to
das as contribuições sociais integrarão o Fundo Nacional de Se..
guridade Social, a ser administrado pe1a União. Assim. parece quo
os institutos estaduais e muncipa1s de seguridade social ticariam
fora do sistema. Não se justificaria centralizar na União .ervi
ços que os }::stados e nunicipios já prestan. A ressalva contida na
emenda restri.nge-se aos serviços 1nstitufdos em beneticio dos ser
vidores estaduais e municipais. convém Qcentuar.

JUSTIFICAÇÃO

"i 21 _ Os Estados e nunicípi.os poderão manter alatemaa
própriOS de prev1dência e assistência social et:lo benef'ício do -.ou•
:,crvidores ...

Acrescente-se ao art. 337 o seguinte parágre.1:o:

TUfD/""""~'"

EnENDA AO PROJETO DA COUISSÃO DE SISTEUATIZAÇÃO

Emenda sup reasava do' parágrafo 3~ do artigo 272

o dispositiv~{ocalizado, como ~stã red1gido,'abrl1nge a po.§.
slb1li:dadc de eranseu.ssâc , por herança. de imôvc1S para reS1dencia

do conjuge ou dos .herde í.rcs , sem pagamento do 1mposto.,

Na foraa como a questão foi .çotccede , ellbora o objetivo te..

nha sadc ~ de ~xc1uir_s~ ~,a tributaçã~. a transmissão. por_, ,~orte.

do ilnfce imovel pertencente ao conjuge scbrevfvenee ; principalmen..

te naqueles casos em que sua s1tuação f:tnanceira nilo lhe penll11:a s,!!

portar o encargo da-tr..J,.bJ!~ção, termlnará por demitir a transfo_

rêncaa de verdadeiras !ortunas sem o pagamento]' do tributo, uma vez
que o dispos1tivo não limita a quantidade Ide imóveis a serem tran.,:::

feridos aos herdeiTos.

Justifica-se,'pois, a j supr:essãf) propost!1' te~do cm vista que
es legislações locais poderão estabelecer a isenção na transllll.Ssão

de um único l.môvel resl.dencia1 para o co~juge sobrevivente.

Supl'1ma-se o parágrafo 31} do art1go zn

JUSTIfICACÃO

EMENDA lP19036-3
f: ,DEPUTADO LUIZ SALOHAO

m----~------TnIDhuu"'....·le

SUBSTITUIR no CAPUT DO ART. '2 o DO PROJETO A EXPRESSAD nNA CO~lUNHllO
DOS BRASILEIROS" POR "NO TRABALHO DOS BRASILEIROS".

EMENDA lPl9034-7 .J...-------..J Iõr'P"D"T"~
[{ DEPUTADO LUIZ 5ALmmO _ ~ _J

JUSTIFICAÇ~O

Dentre os princIpias fundarnentais em que se baseia a Republ!.ca é in:lÚ
pensável inscrever - a exemplo de que fez a constItuição italiana _;;
prima10 do trabalho como componente eesencãar de construção de Nação.
Infel1~ente os nobres relatores dcputa~o Lysâneas Maciel e Senador Jo
sé Bisol não puderam 3co1her emendas por mim 'a"present.aojas no mesnc se~

tido, quando da elaboração ercs respectivos projetos. apesar de concor:
darem com a idéia~ Por isso ccnsãcerc oportuno insistir nessa qvest.ãc
na atual fase do processo constituinte. pelas razões que passo a expor.

primeiro, porque a e~presslio "na comunhão dos brasilei
:tos" é algo abstrata se n~o referida concretamente à vida scctm , par
tlcularClente no que diz respeito ec- trabalho, como principal ativ-idade
de aproxlJ11aç50 e arganizaçilo dos cLd~ sociedade.

A1é~ disso a Idéia de eomunhrlo está repetida na eepreseãe
-irlilanados num povo indepen:lente".

Segundo. porque a desvalorizaçlio tl'o trabalho, no BrasIl,
através da Hmitação das dIreitos dos trabalhadores ee relação às con_
quistas de outros povos e, também, por via do desrespeito sistemãtl
co desses aesecs direitos limitados, é responsável pelos enormes ece
tl'8stes sociais que se po1e observar. Slio os flagrantes aspectos oje

Injustiça eeerar, estJ,gmatizando milhões de cld~dãos e cHadSs, que
enrovalhaa e pratIcamente invalldam. do ponto de vista 1lI0ral e ético
da sec.íeâaere , as gran:les conquIstas econômIcas e os InegáveIs avanças
sociais olcnnçados e desfrutados por umD parcela slgnirIcativa. P2

rém mloorltár.la. da -populaç»o.

De outra parte, não se l:lIodif'icarlÍ. o deno!::inado "t:todc10

econômico", responsiive~ por tantas desi&Wllt'lades ao n!vcl rec:~o

nal e interpessoal, se a Ilação persistir na.. pravalêncl.a, nc predo-
o

Jll!ni~ nbso1ut:o;F' do capital.. A t'usão da "13é15idn" e da "tnd1a" que

convivem dentro do territ;ório brasileir~, na itlla~em de Edtmr 3acM"

nivelando por citlEl os <pad:ões de ndo. c de prOdução: só será pcs-.

s1vel se invertermos a, sit=uação atual, na qual. o 131'asil paga um

dos mais baaxoa n!veis de salários do t:ltJ;1dOi na qual. o; trabalhad.Q,

rrcs ~ão têm qualquer grau de participação no co:ltro1e socl.al da

proCJGlçãoi no. qual o capitalismo imp4era, impune nos seu,!; dclitios,

; 1nponscientc de suas responsabilidades sociais e ego!sta no. frUlçiio

'de suas eonquistas 1I1ater::t..a~s. .

I Esu inversão.,. priorizando o trabalho, e possive1. A Ít!

li~, destrulda pela. 11 Guerra, o demonstrou. comprometendo sincer.,!

mente suas elit:s COm o postulado de fundar .a Nação no trabalho de

,seu povo. Outras naçpes, talvez sem explicitar o prlnc'iplo. mas ob

servando~o na prãtica social, tambem alcançaram' n,vei~ de. ClVlliZil.~

ção e processos de distribuição esp~cial e pessoal dos beneficios

l~o progresso verdadeiramente invejãveis.

Todos os setores da. sociedade confiam que;õ através do

trabalho, sério e persistente, o Brasil saira da grave cnse a qUe

foi conduzido por elftes antidemocrãticas e desmesuradamente amb!

ciosas. EXcetual;l~se, apenas. os empresirios liIais retrõgrados. que

~er~lm~"te acumularam teus patrtmÕnlos "'ia especulação ou processos

fraudulentos e aeticos. Quem produz, qvem gera nqueza real, ind!,

pendente de sua ~osição no processo produtivo. se patrã~ ou empreg!.

do. l1utSnomo ou por conta própria. sabe que a valorização e o re~

p~ifo aó trabalho são os únicos fundamentos de novas ordens econ-ª.

mica, social e pol1tlca capazes de eonfiQura·;. de fato,uma verdade!

ra Nova Repüblica.

E·~~·;:J
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ARTIGO EMENDADO; 272, § 11, lI, !!., do ProJeto de Constituição.

o disposit1vo cuja alteraçã-o está sendo proposta regula o
local da ocorrência do fato gC1'ad.or do lCI-1S.mat êr-aa que. nos denaas
tributos," é vors;llda em' le1 complementar. o

A altcraçio proposta não muda ti contcú(1o do d1SpOS1t1vo, d!
f1nindo o campo de incidência do J.mposto c deixando ã lei complc
• enta.l' .. lIatér1.a. atinente ao aspct:1;o ,esnac1al.

,Além disso, v1gora. há vlÍrios anos;> com reais bencríC:10S pi!.
'C.. o controle da cobrança do imposto. o cr1.têr1.o de ex.1.gí-lo por

ocasião do desembaraço aduaneiro, quando são cobrados os 1mpostos
da competência da Un1ão. A rcdac:ão proposta. suprim1ndo n cXpre~

:;ão "em estollbelcclInento de Gontr1bu1ntes". perm1tíré manter_se es

sa prât1ca que tem proporc1onado resultados .altamentc pOS1t.1VOS,
sem qualquer prejuízo para os contr1bu1ntes.

A alteração proposta, 31êm do dar !'lai01 slstc-mat1=nçi'io
;lI'l1postO. vem ao cncontlo dos anse10S dos Scc:rE't;Íl10S de ról=cnda e

f.1nancas dos Estados, manifestado em CêlUC'la. no R10 Grande do SUl,

t1trav;::s do documento "Carta de Canela", no qual SdO eV1dC'nC2êldos os
problemas que podelão tldvir. se for mant1da a rednção con:H-mte do
Projeto.

Suprima-se a expressêo:

50S. o qUI:! hoje se ohama de "privilégios da Fazenda Pública" são
meros expedientes práticqs destinados a superar dificuldades burõ
cráticas e a natural lentidão da máquina estatal, no sentido de co
brar seus créditos, cujo volune requer um tratamento processt.al di
ferenciado Não é possível subneter a cobrança da Dívida Ativa aos
percalços e f'ormalldades do ri to da cobrança judicial aplicável à
execução dos créditos privados, sabidamente moroso

Note-se que se for nantldo o dispositivo, a Fazenda ficará en po
sição nenos favorável do que a que gozan (a) as instituições fi
nanceiras partiCUlares, na execução dos créditos yarantidos por

~~;~~:Ç::r;i:~c~t:l~l~~~e~sd~o~=~:~~~~sp;~~:~;i:r~~~,p;e~~~a~s ~~:
ler-se do JUdiciário para cobrança de seus crédi tos

Ora, onde mais prepondera o interesse público, preservado em suces
-sivas leis de execução fiscal, não é senão no objetivo de perru-.
til' à sucende, ~ reat,s ráPida~realiZat;iio da receita. sabendo-se (J,uc"
em geral, o credito fiscal e ajuizado bastante tempo depois de sua '
constituiÇão. o que já beneficiou o c~ntribui~te faltoso. I
Na verdade. o que se denomina "privilegias" sao antes simples "prer_
rogativas". justificadas por juristas do porte do Pro:!'. secbr-a ra_j'
gundea (!!E.!:!!! U. Flaks, "ccmerrtàr-Lca à. Lei de 'Execüção Fiscal", pág.
2).

A repercussão do dispositivo qtlestionado sobre as reoeitas públicas

1'oi evidenciada pelos SecretáriOS de Fazenda e Finanças dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Territórios na Carta de Canela, após
terem estudado as inplicações amplas da vedação nele ecnurca,

, • ~J}J ,j................."'"

Imenda mod1ficativa do :z.telll I do parágrafo 11 do artigo 272

JUSTI J I CACÃO

I _ lncid1râ sobre e entrada. no tcrl'1.tôri-o nac rcnat , de
.aercadoria importada do exeeraer , Incfus ave quando se tratar de bem

destinado a ccnsuae ou ativo f1XO -do cs t abc Iecdmentc 1l:\portador.
bem como sobre serviços prestados no excca-ac r , quando destinados a
estabelec:un.cnto situado no Pai-s...

EMENDA SUPRESSIVA

f'J P1rN~RIO

EMENDA lP19032-1
f9 DEPUTADO LUIZ 5ALOMnO •

(!J PLEN1\RIO

EMENDA lPl9033-9
r" DEPUTADO LUIZ SALmmO

Dê_se ao artig,o 461 a scguJ.nte redação':

Art. 461 - O Sistema TnbutOáno de que trata esta Consn tu.!.
ção entrará em vigor em 19 de JUlho de 1 988. vigorando o atual
~istema Tributáno até 30 de junho de 1 988.

S lo - O disposto neste 8TtJ.go não se apl1cã aos , al"t-J.gos
262, 263. aos .1tens I. lI, IV e V do art1go 264 e ao art1go Z77,

que cntra:tão em v1ll.0r a partir da promulgação desta Const1tulÇão.

5 20 - FJ.cam mant1dos os atuêl1S critêr10s de rateJ,o de d1S_
tr1bu1cão dos fundos refClIidos no artigo 277, até a entradd em v!.
gor da 1c1 complementar a que se rcfere o art1go 280. i tem I I I.

5 -30 - fi. pãrt~r da dat~ de prom~l~aç~~ desta éonst1tulcão;

a Unl.ão. os I:stados, o D~str1to federal e os Hun1cíp10S edJ.tarão
as leis necessâr1as ã aplicação do Sistema Tributáno NaC10na]

§ "lo _ As 1e1S ed:ltadas nos termos do parágrafo anter10r até

30 dc Junho de 1 988 J entrarão em vigo~ ~ó cÜa 19 pc julho d~ 198B.
com efe'1to l.med1ato•.

Dê-se ao item 11 do § 2g do art 270 a seguinte reda-

-- -----,
EHENDA AO PROJETO DA COIlISSÃO DE SISTEltATIZAÇÃO i
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ção:

, "II - não incidirá sobre produtos industrializados des-
tinados ao exterior. lubri1'icantes. COMbUstíveis liquidos e gaso
sos e energia elétrica."

Nadefinição dos "Dln:itos Sociais" ....tã cun:iadI a pantla de
nlaçãl) de tlIiIpTt-gÓ estivel. que-não aódte tnba1bD • utit.eT UanshõTl.O ou
por JlTiI;to detemin:u1o. por praJO aJIlGTior. 2 (dou) &MS. 'SeIl establlIo:!ad.c
(art.~ inciso 1, alínea1!J. , g,

tiO capítulo dos ''Sorvidoru~ Ciri.. •• 1ncJvadarai:nte (Ir1:,..IS,
lI). SaDen~ se adrd.te acesso a E!!I!!.OU!!l!!!l!!...uate concurso píblico. o
apenasa conan"sadosé pnmtida cstab1l1.r1adll dIp:lls do 2 (cio1s) anos. ,

.A o:apatibiliuçio M crQlCiadCJ, a-idc:o 4as D1Td.tos Soci ..b- 00

trabalhador urbano ctIll a enunciaçio cspecffica da puatia .. ostabllidade do

servidor p.1Dllco admItido jã na viaêncla da Qmstltulçio iJIIIÕe • aFoVllção'da
disposição transitôda apresentada

EMENDA lP19039·8
tJ DEPUTADO LUIZ SALOH.AO

PLENÁRIO

er·:~~·:J

rrni"ô"8[W]pr-pLr.NÁRIÓ

E/I'IENDA lP19035-5
rt DEPUTADO LUIZ SALOM1(O

Parece razoável, assim, que se gueira afast.ar a incidência do tri
buto estadual nas operações que envolvam mais de um Estado, tant:;;

mais que a produção de energia elétrica é, atualmente, concentra

da em avultadas unidades de qeragão, localizadas em alguns Esta
dos, grandes exportadores desse bem.

Já no tocante ao petróleo e seus derivados, o panorama ifi totalI'len
te diverso. 
Ao "tempo do Imposto sobre Vendas e Consiqnações (anterior à E C.

n'? 18/65) os Estados cobravam esse imposto sobre as operações
com combustlveis líquidos e gasosos, portanto, existe experiên
cia acumulada acerca de tal impos;f.ção, que historicamente perte!!
cia aos Estados.

JUSTIFICATIVA:

Ao que parece, misturaram-se coisas diversas, que não toleram a
pretendida assemelhação. •

A negociação de energia elétrica, como base de imposição pelo im
posto estadual de vendas mercantis, é tuna novidade marcante. que

provavelmente suscitará dúvidas e exigirá regulamentação apropri~

da.

•••• petróleo, inclusive combustIveis lIquidos e gasosos dele d!,
rivados, e ••••

Alem diSSO, o petróleo e os combustiveis liquidas e gasosos são
mercadorias como outras quaisquer, de modo que a regulamentação

da prática impositi\7a não exigirá esforço de adaptacão. quando

comparada com o sistema vigente.

Não parece, assim, que haja motivo que :Justifique a não-inCidên
cia do tributo mercantil estadual nas operações entre Estados,
privando os produtores de receita leaítima. II

JUSTJ FICACÃO

Po't decl.sào unânime dos Sccrctános de fazenda e de F1nan
ças d~ Estados. do D1strito rederal e dos réri'1tórios, reunJ,dos

nos dias 7 e 8 de agosto de 1 987, em Canela. no R10 Grandc do Sul,
conforme consta.na Carta de Canola. fo.1 apro\ada moção Un5n1rle no
sent.ido de se êmteC1.par o pra:r.o de vigência do novo S1st(!ma Tl"J.bu
tárJ,o Nac10nal, cont1do no ProJeto da Com1ssão de S1stemat1zacã"o.

JUSTIFICAÇÃO

A emenda 1nc1u1 entre os produtos não sujei tos à inci
dência do impost'o sobre produtos industrializados (IPI) os lubri
ficantes, os c::ombust{velS liquidos e gasosos e a energia elétri.ca ..
I:sses produtos, COMO se sabe, estão hoje sujeitos a um inposto ú
nico, de competência 1'ederal. No sistena do pr'p.1le:.'t:b, passarão a I
ser tributados pe~o imposto estaduaJ. (imposto sobre mercadorias e
serviços - I.CUS).
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Art. Os detentores de mandatos eletivos tem o dever de

presta • ntas-tl~f:I'Vidãdes aos eleitores.

parágrafo üní.cc - A Qualquer tempo, no curse do mandato

parlamentar, poderão ser oferecidas impugnações à Justiça Eleitoral

com funcionamento em abuso do poder econômico. corrupção e fraude

transgressões eleitorais essas puníveis com: perda de mandato.

Art. Os eleitores poderão revogar, por voto destltuin

te, o mandato concedido a seus representantes no Congresso NacionaÍ.

nas Assembléias legislativas e Câmaras de Vereadores, na fOIma regul-ã

mentada em Je.i complementar. •

rea tos adquí radcs" não resas tea a una anâfase Juríd1ca mars consrs 

tente, porque são J.legaJ.s ou mconsta tucacnaas , l-las. são. também.

questacnévers equcães prJ.vJ.lég:Los que. mesmo calcados na Lea e na

Const:t.tuição, represcrrran ve rdadearaa aberrações; 1SS0 porque a pr§.

pria leg1slação ngente em um p~ríodo aut.o ra tãr ro ê carregada de

componentes J.legít:Llr.os, ASSJ.m. merecem, tiambêm , agora, una anâ l a se

sob a ótica dos interesses da ccãetavrdade e não apenas sob o mero

enfoque formal.

Propomos esta ampla "t.impeaa de aberrantes 1'1'1v1légios" na

:Lntenção de que a Adml.n:Lstração Públ1ca recupere un-a pcs rçãc de Te.§.

pe i ec perante a op:Ln1ão púb1J.ca. Abnal, ~e de s ej arto s antr-cduz í r- roR

d~f3.caçÕes sub s t.anc í.a as em nosso pais, ê neceasãrac que o Estado dê

as prunea.ras lJ.ções no sentaçc da justaçe , do serva r ao bem comum,

.JUSTIFICATIVA

t insustentável manter o conceito atual rela-tlvo

Doutrina de Segurança Nacional que na realidade é um postulado da

onginário da Doutrina de Segurança .Nacional baseado em três fund.§!

mentos: Estado de Guerra permanente, geo-polltica e o privilegiada'

destaque a capacitação militar.

E: claro que nenhum governo pode dispensar a responsabi

lidade de prover um adequado e razoável nível de defesa da sociedade

e do Estado. Em um mundo imperfeito isto é necessário. Mas é necess!

rio compreender também que o conceito de segurança é mui to mais que

a simples força militar e seu fortalecimento. As nações podem alcan_

çar um pOnto em que os gastos extraordinários e s1911osos na área mi

litar já não maIs garantem segurança adicional. Estes gastos excess!

VOS, redlJz~ndo as fontes a serem aplicados em outros set~ores essencl ~

ais ..sobretudo na atea social, estimulam uma corrida armamentista e

uma ocupação do pr6prio país pelos militaras, que à falta de guer:ra

externa, normalmente tendem a interferir nas Questõ~'s internas. E i~

to em nada aJuda a- real segurança do pa!s, mas ao contrá:rio, a coi2.

ca em risco.

E muitos se esquecem Ql.,le mais importante em matéria de
segurança, sobretudo na eliminação de tensões internas é a justiça so

cial e a-s liberdades civis, antes mesmo da capacidade militar. -

Estes gastos para fins .não produtivos' (submarinos nocle

ares-programas paralelos nucleares de duvidosos fins pacíficos> imp;

dem o desenvolvimento, alimentam a inflação, contribuem para o desem:
prego e c1esperd1cio com recursos, conforme os ql.\adros analíticos ane
~os. -

JUSTIFICATIVA

D voto destitulnte pode ser definido, em sentido amplo,

como a medida que confere ao eleitorado o poder de. determinadas

condições, subst1tu~r um ocupante de cargo público antes do término

normal de seu período.

Trata-se de uma revoqeção de mandato, uma verdadeira

suspensão de confiança ou uma consequênte anulação' da nomeaçêc ou es

colha anterior.

O voto -destituinte, Que Se pretende es tabe.tecez- no te.,!

to constitucional, refere_se exclusivamente aos detentores de eenda

tos eletivos, e por Infcfetava exclusiva dos eleitores.

A revogação proposta rundaeenta-ae tne teoria da sober,!

nia rz-ectcnada , que fica com cada um dos membros do povo. Se o mance-,

to eletivo é uma delegação de representações popular, deveria COlllp.!:,.

tlx ao eleitor revogar a qualquer momento tal delegação.
A instituição deste novo direito é especialmente impo,!.

tame para o nosso País, onde os abusos, a corrupção e a impunidade

ameaçam a própria credIbilidade do sistema democrático Constituir<t

ainda, poderoso instrumento de controle dos representantes, pelo

elei tarado. a mera presença desse disposi b vc na Lei Maior poderei

cpibir certos abusos e irresponsabilidades.

flpLENARIO
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A Segurança Nacional é destinada a garantir a soberania

e dignidade do povo. implantar medidas adequadas de defesa do Estado.

assegurar as liberdades civis e justiça social, adequar o Estado à

formação de uma sociedade na qual o acesso aos valores fundamentais da

vida humana seja igual para todos.
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Inclua-s J o TítUlo X - DAS DISPOSIÇDES TRANSITORIAS o s!

gUl.nte artJ.go

O Bicameralismo vigente no Brasil representa urna grave dis

torção na estrutura pol!tica, desigualando os cidadãos através de

eecevcecs ,

EHEUDA MODIFICATIVA

JUTIFICAÇJ\O

E indispensável criar: un tratamento especial para esse se

tor fundamental da economia D.r-asllelra. ·responsável pela maior parte do

emprego gerado no pais.

D princípio da isonorlia, consagrado no direito tribLltáriO
, ..... 0 c, ~ ~

e previdenciário brasfIe.trc , tem s.rdc motivo B eu.cro e pequena empresa
nacional porque trata igualmente aos cesãqueas ,

Art. 96 - O Poder Legislativo é exercido pela Assembléia N~

aional do Brasil.

§ 19 - A Assembléia Nac:Lonal do Brasil compõe-se de Deputa

dos Federais eleitos, dentre cidadãos maiores de dezoito anos e no

exexcdcdo dos direitos politicos, pelo voto direto, secreto e pro

porcional, em cada Estado, Território e )10 Distrito Federal, na f DE

ma que a lei estabelecer.

§ 29 - As eleições para a Assembléia Nacional do Brasil se-

rão realizadas simultôlne<Ullente com as eleições para Presidente da

República.

Art. - Durante um ano. a contar da data da promulgação

desta Constitu~ção, a União, os E.stados e os MUn1Cípl.os estão obn

gados a ell.minar de suas adm1n1strações todos os aspectos que con:

f.1gul'em .1ndese)áve.l.s pr1v11égíos ou aberrantes 1n]Ust1ças.
para tanto legislando com preJuízo de d1reitos adqu1ridos

Mod:r.fique-se o ar-tigo 96, do Capítulo I - DO LEGISLA

'l'IVO, do T!tulo v - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVER

!lO, alterando-se, conseqüentemente, os artigos correlacionados.

senvolvimento através da eliminaçlJo, reduçlio ou simplific!

ção de suas obrigações administrativas, tributárias e pre

vldenciárias e de Ulll regime de crédito especial".

JUSTIFICATIVA
=:::c:::z:::z==:::c:::z=:::z

Essa desigualdade ocorre em três nIveis: primeiro. os Csta

dos com menor contingente eleitoral se igualam~ com os de maior, no

caso das eleições para o Senado Federal, com o que o voto dos cid,!

dãos desses diferentes Estados se tornam absolutamente desproporci.2.

nais: segundo, a eleição majoritária, como ocorre com o SF, Lmpede

a representação dos segmentos sninoritários .. por exemplo, pode ocor

rer de um Partido obter 20\ dos votos em todo o país (o que lhe

daria cUreito a 14 cadeiras em 72) e não eleger nem mesmo um Sena

dor; terceiro. o simples fato de ~ Senador da República ter o mes

ma valor, no processo legislativo, que quase 7 Deputados Federais

por si só fala como uma grande distorção.

A implantação do Unicameralismo, em nosso entender, acaba

com essas injustiças,' transforJIlando o Poder Legislativo em um real

representante de todo o povo, sem aliJar setores minoritários.

O simples reparo desta distorção existente na estrutura

política brasileira justificaria a implantação do UnicatneralisIllo.

Outras vantagens, porém, também advirão da medida. A

principal delas, juntamente, com a da equalização do voto, é o din!.

mismo do Unicarneralismo, tão necessário numa sociedade em permanen

te modificação. O Poder Legislativo, como hoje estruturado, não a

companha como deveria a dinâmica de nossa sociedade. E, assim. ape

nas questões menoxes têm fluxo, enquanto os grandes temas nacionais

são sistematicamente deixados ae lado no processe decisõrio, em vi!:

tude das dificuldades do vai-e-vem de uma Casa para outra.

Num plano secundário. ma$: também importante. lembrarfamos
que ate sob o ponto de vista econômico a medida. representaria mencz

ônus para a sociedade brasileira, uma vez que menor seria o volume

de serviços não havendo a etapa da revisão de uma Câmara no proces

so legislativo.

Acreditamos:, pois, pelos argumentos expostos, que com a
adoção do UnicaJIleralismo o Poder Legislativo se transformará em

um Poder dinâmico e de fato representativo da sociedade, porque

fonte primeira do poder e Orgão superior da vontade e soberania do
povo brasileiro
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DEPUTADO LUIZ SALOMI'IO

JU.,TIFlct.mQ

A SISTEr.1ÃTlCA PREVISTA SUJEITA C AmlHJlZTR"DO~ A U-A m sc trt,

NA RíGIDA, PORQUANTO TODO SERVIDO? SÓ PODE SER ADIIITlDO POR CO'I

CURSO. EsSE RIGOR NÃO SE COMPADELE ccn AS UtCESSIDADE:; DH ....P·lI

NISTRAÇÃO QUE TÊ", QUE SEP ATEflDID~S, FREQUEUTE:t1EtITE, DE FOpr1A

IlIi:DIATA, NÃo PERllITUlDO o PROCEDIIlE:flTO DO COIlCUPSO, PO' SUA t111

TURtZA DE"lorADA.

VISA"SE sct.uclonae TAL DIF'ICULDADI:; ENSEJANDO A prm'TA IIDIIIS-

sÃo DE PESSOAL QUE, TODAVIA, nÃo prESTARÁ~SE1VIÇO POR IlAIS DE

DOIS ANOS.

SElA eSSA ALTEPtlATIVA, O ADM"J1STRADOR FICARÁ UAODILlzADO EIl
CenTAS SITUAlrÕESEI-!ERGE1ICJA'S.

SUPRIJ,U"'SE o ARTIGO 358 PE f~OJETO !;= :;c. STIT~';'-Çi D\

CP111SSAO DE: ""ISTEMATIZAÇÃO.

,u.. , h I.~ ~$t..

V\~
SllPRESSJ\A$ (Capítulo VJJ1~io lI)

As Testl"ições ao Pf'O\ 1Jnentoppr eTltê1'lo de p:mmtesco (art. 84 )
CJÕBead1scl.plína. lll:Iis poT1llCnorJ::ada - sob pena. de ser danosa. - só possfvel
entlcl onUnã'r1l1

Adesais. a prh"atiud.1de do exercíCIO de cartO em cQlÚssão concedi

da BOfuncJonário (inciso \') é prejudicial ao seruço puôlico. que se vê priv.!.

do de colaborn;io de técnicos e proflSsionzis de notóri:l capacid:lde, dnda que
mo funci0n5rios.

tJ PLENARIO

EME}IDA

ACRESCENTAR O 1110150 Xl AO ARTIGO 86.

Xl - SERÁ ESTAUELECIOA ElI LEI ESPECIAL Dt~ r-aaeecrrvn :r" !PuPE

DE DIREITO púoqco_o REGI/IE .JuríDICO DOS S::".VI!:O~:5 A1>'II

'TIDOS PARA Pr.CSíAÇAO DE SERViÇOS, PELO snvzo rTAvl 'c DE

Dois AtlOS:

A) - EM C:,PÁTER DE URGÊf~CIA, ATÉ o PREElICttlflEI Te DO c, i'GO

POR concurso FÚm.1CO;

e) DE NATUREZA TtIlPORÁrIA; ou

o) DE flATUREZA TÊ:CNICA-ESPECJALIZf,D,\.

I.rt.I4
Art. 86 ~ V

VlI
VIII
n

TQI!asessas tlOtm:lS são de nature:a estatutária e funcionaTlllQ a'con

tento previstas ClII lcaislaç:io ordinária. A sua inclusão na Lei )bgna a dcSllll:
rece e só ser"e para, desnecessari:lKlCnte.alongã~la.

tJÃo SE:' PODE: :il.VIC"R A ~Et.!..IDI\DE 8R ....SIt.::IR.'~•• A ;'''''JAL CC~

"U~'TURA »crres CHEFES DE F;.,l1t..1b.,,,,.~,,, PPO\l~nt·~ o SU';.TE:'."tC:::. seu

LAR C~"I U1t !.lll'lll.'O r.e DtG"!I:J.\DE,TEI.l ,U.: ASSUMIR r..OIS !:': r e-rrcs, C;::'':

SACRJFíCJÕ DE HOUAS DE OESC....;.çc Z DE LAZ!:.R. •

\t:UAr~DO HÁ CUI ut,.. TI\'IDhDE ~E DOiS EMFI'C'CS PILI .nca ....0 /

SI STEt.lA PREVI llE'>lcl Án 10 UrBA'~O, o PRO!:!..rl.,A f"AC ::XI STf:, fi. 15 1I~ u::
TETO DE COHI'"RI13UIÇÃO, AL~~ D~ CjUAL rhC HÁ D~SCO'lTOS : 5;;;~V: DE

B"scrARA UI.lA AFOSE.IlT\DCnl,; lJ.'ICA...U!\~'DO H,\ ,\C'Jl!JL"Ç .. ~ Ll'::IT'\ ~t

1)(115 C\RGOS rúBLlco'h A ~E:~ISSAO ÇUE I) TEXTC ,-U:: SE F'R::T::rlDE SU

PRIUlil rA~ ....c ARTIr.O 87 FEm:l"'C A CU:~~L~Tl'JID,D!:: DE ""tJ~.: 'l' .....G- /

IU"S. fOREf.I, .UF."DO EXERÇA UM C.. RGO FurLICO E I..r,!"VIVI1)I"(.!: r"I'I:'

IM, FOR SEREI.: LISTI1TLoS os SISTl:ILJIS "E FRCVIDL.'Clr" ~rr'': :'E:5C-:'·

"OS nOS SAl.ÁRIOS (L1.lP(;:GO) E eos V~'ICI·~tr'TOS (Ch'('1l1) c, ,.í, I,.J>!~
TIDO o DI1t:lTü A AFEtll\~ U'~, AF-C!3E!JT/JlCPIA, HAVr.,<~ HIJUSTlnC, no /

CtotFISCO DAS HAPORTÃtlCll6r..u!:: nUP"tlTE: ,,>UA VI1> ... rRCtlUl'IV,<,. _t.q,'vH:"U

. DE CUSTeIO PARA urtA AfClSErlTA(il..ltlA ~ur: LIlE senO: cc- c'=nl~.... :: EVI-/

DElITE l.OcurLETAf~Et~TCJ IdelTO DO SlSTEIJA rRLVI:.t.ICIÁrw:. '~UE A~ Rt"

CEBEU.

A idéia básica da emenda é evitar a dupla tributação _
pelo lt;lposto federal e pelo estadual _ dos produtos acima especi
1'lcados, de modo que fiquem sujei tos una cenerrce ao tens. A ccncce I
rência do IPI na cOlllerciallzação deasea bens reduziria a base 1':1.=
l:!on!vel d05 Estados, pelo ecú-iuj,c da carga tributária, anulando en
parte o objetivo do Projeto, Que era ret'orçar as !'inançs.s estadu
ais.

EMENDA lPl9042-8~. ---,
['I DEPUTADO LU~Z 5ALmmD I trPõi':J

J Cl"u;õBEJ
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EMENDA lP19040-1

l!J

EMEI'IDA lPl9041-0
1: DEPUTADO LUIZ 5ALDMRO

Incluit-se no Titulo de Odem Econômica o seguinte artigo;
I'AA c..rl~:r.) do'(;i!{.cto il7iT ;> _de- """,,buv

nAs empresas de pequeno porte receberão tràtümento di fere!:!.

c!ado, de forma 8 incentivar sua criação, preservação e d!:,

JUSTIFICATIVA

flP:~:';'~

t:D-;'~ã{ã7J
p.nl.""cou'niO/tutO.Ul•• io _,tJ PLENltRIO

'"' / Jf;d:;~hJojjjii/ dv
E vedado tratamento pnvilegiado, de qualquer natureza,

inclusive fiscal, jurisdicional e venc~mentos entre Membros das For

ças Armadas, do pod.er legislativo e do Judictário. -

N~o há porque privilegiar as Forças Armadas, os magis
trados ou os parlamentares. quanto fi igualdade constitucional de tQ.
dos perante a lei.

jEMENDA lP19048-7
f: Constituinte LYSANEAS MAC~;~

Uma das caracterist1cns da Adm1n1str./lção Púb11ca. durante

o período dos governos m~litares. fol. o favorecl.mento a pessoas ou

grupos apadnnhados polJ. ticamente.

Não bastasse a 1moralJ.dade e a repugnãnc1a de ta15 prlÍtl.

cas, as mesmas têm repres(lntado elevado ônus para a sociedade, Mu.!.

tos recursos que poderJ.am resultar em obras ou servJ.ços em prol da

coletiV1dade acabam sustentando privilé;l.os de afortunados· partic.!.

pantes das "cortes" "Surg:Ldas nas ÚltJ.mas década.s.

Tais pr1vilégJ.os, em geral, estão respaldados por quest:L!!,
nâvei.s leg1s1ações. Questionãve1s porque. como o caso recente dos
"lofaraJ ás de Alagoas". mui tas dessas le.1S. resoluções ou atos dcrSo

bede-cem o ordenamento juríd1co sup.euor a elas. Ass1m, mU1tos "dJ.-

JUSTIFICA,TIVA

rr"';1i'T~

Ei'o®

Se o preceito constitucional (Jlldso' IX) só pode ser apllcado com
11cdiçiío ae lei ordmária, que por si só seria suficiente e cogente.mdcpen
dentemente â:lquele preceito. é claro que a Lei JliJgna,ao assla dispor. exorbi-. '

EMENDA lP19043-6
t: DEPUTADO LUIZ 5ALOHAO

r.r IU'O'~UU.,IC•• ;.O
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Inclua-se, onde couber, no Capitulo lI, que eeaee da PolitJ.

ca Agricola, Fund:Lár.1a e da Reforma AgrárJ.a, do Título VIII, do ProJe

to de const1tuição, um art.:Lgo com li: segu::tnte redação:

§ 2~ - O volume das ermssêe s de titulos da dív.1da

agrár:La, qu-e f::tgurará anue Lrierrt e no Orçamento da un.i âc , e sua

ut:L1.1zaçâo serão õef.1nl.dos em 1e.1

va ,

,. JUSTIFICATIVA

§ 12 - As nenrec.ecr-ae s úte].s e neceaaéri aa serão

inden.1zadas em danhea.r-o, excac íea a cobertura florestal nat.;,

"Art, 318 - Compete à Un1âo desaprop't"1.a't" por i.nceceeee

socxe t para f.1ns de reforr:a agrár.1a o l.móvel que não esteja

cumpzarrdc a sua função eecaea , er-r áreas prJ.or1.tár1.as, medl.il!!.

te ::Lnden.1zaçào em títulos da divJ.da agrárl.B, com caéueure de

exata correção mcnet.éz-ae , resgatáve:Ls no prazo de até vant e

anç.s , a part1.r do segundo ano de sua em.1ssão

fS~~~:J

u.:v,;:p-;v

Dê-se ao art 318 e seus §§ 12 a 6~, do Pz-c je tio de! ConstJ.tu.!.

çâo, a aequanee redação

Sala das sessões,

§ 32 - O valor da ândena ae çâo da terra e das ben
fe.1 t.cr-aes , será determ1nado conforme da.spuaer- a ae r ;"

Consoante a mesma or:Lentação de reV:Lsar as d~sposJ.ções do

ProJeto de Const.1tu:Lção xeaecavement,e à reforma âgrárl.õ. busca-se com

a alteração do art. 318, ora proposta, dar melhoT def::tn::tçào ao :Lnst::ttn

to da deaapzopr-aaçâe por ancecesae sccre t para f.1ns de refOrll'B agrá
cse , estabelecendo-se- as característ.1cas de que devem se eevescae os

titulos da divida agrária e conceituando os tJ.pos de uen reatori.as pas

afveã.e de a.ndenaaaçâc em danhea.r-c neaxou-ee para a aea ord1.nária a d.!.

term.:Lnação do valor das :Lnden.1%ações da terra e das benrexcor-ans

regulamentação dos títulos de divl.da àgrár~a.

'EMENDA lP190S6·8
tJ CONSTITUINTE EUCLIDES SC:~~~

pr;~~~:=J
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JUSTIFICATIVA

vão é de bc-n pxcced ament.c estabelecer, em norma ccns tc.cucxc

nal, tal nível de detalhamepto, su)e~to a ser logo superado pelo prg

prao progresso c~ent,{f1.co e tecnolÓg~co do país

Ass~m, com a presente er-enda fornece-se ume red<lçâo s~ntét1.ca

para o c1~SpOS1t1.VO, J,nst.1tu;J.ndo o Plano erec aonaa de nesenvoavamencc
Agrár:Lo edel.1m,.tando tão somente as açoes que o deve compor,

ccnsoant;e essa or::tentação de reV1sar as d:Lspos:Lções cons

tantes do ProJeto, propõe-se a alteração do art. 317 e seu parágra

fo, para :Lnst~tU:Lr o pr1.ncip1.o da função sccaea da propriedade do

imóvel rural, de~xando{ porém, à le.1 ord.1nár1.a a tarefa de def.1n1

ção dos xequaaatos que pamu.cam afer1.r o pr-eenchamentio dessa função.

Sala das sessões,

Dê-se ao art • .320, do Projeto de Const1t.u:Lção, a seguJ.nte- rs

As d.1spos:LçÕes contaaas nos arts. 317 a .326, do CapitUlo

lI, do T,{tulo VIII, do Projeto de const.1tu1ção, que trata especa.ãa-.

camente da polit.1ca Agrícola, Fund::tár1a e da Reforma Agrár.1a. care

ce de uma rev:Lsão completa,de modo <'I que se def.1nam os anat.a tucos e

pr1ncíp.1os bás~cos para v1.ab:Ll1.zar a reforma agrá:r::ta no país, eepa-:

-ração :Lnad1ável de vár.1os segmentos da sccaeeeee nrasa reaxe , obJet.;,

vando 'rea r aear- :l.mperat1vo de Just~ça socaaa e cr.1ar novas bases pa

ra o õesenvoavamentc eccoêsucc e socae t do país.

Dê-se ao art 317 e seu parágrafO ünacc , do Projeto de

Const;l.tu1.çi;;o, a segu::tnte -redação:

"Art. 317 - t garant1.do o d.1re.1to de pt"opr1.edade de .1móvel

rural ccnec.cacneõc ao cUmpr:l.mento de sua função eccaaa,

consoante os xequaec.t.os def1.n.1dos em le.1."

Sala das Sessões,

EMENDA lP190S3-3
l:J CONSTITUINTE EUCLIDES SC;~T~~

r.r----------'.nO/~".".ou;10 ~___,

rrr-==---- .~u.l.'Q/CO~.. I1Q/."leQ..'ul<l' _

f'i'LENARIO

JUSTIFICATIVA

E incorreta a impressão de que o Bj:asi1 é o paíS' que menos
gasta em defesa e segurança, se comparado a bilidnários dispêndios

das grandes potências e até mesmo de pafses menores, Inclusive viz.!

nhos ou pr6ximos, que eventualmente possam constituir ameaça à SegE.,
rança NacionaL

O orçamento deste ano, pot exemplo, aparentemente CO!!

~mpla as Forças Armadas com verbas correspondentes a menos de 10%

da receita prevista para o exercfc íc Entretanto, esse percentual

constitui apenas meia verdade, porque reflete apenas os gastos ct1r~

tos, transparentes. Os indiretos - como os dispêndios com as pe~

quisas e programas nucleares paralelos, coordenados COm verbas s~

eretas, em contas secretas, pelo Conselho de segurança Nacional _

sêc escamoteadas da opin,H:lo pública , e talvez representem três v2.

zes mais que a ,rubrica orç<lmel1tária submetida ao Congresso Nacional.

Caren'te de re~ursos para programas básicos os mais

elementares, o Brasil não pode dar-se o 'lux~ 'de equíparae-ee mil,!.
tarmente às grandes potências.

EMENDA lP19049-S
fconstituinte LYSANEAS MActã~

f!fLENAllIO

Estas três categorias de cidadãos tem UM t racae-ento fi.l

cal diferenciado em relação aos demais cidadãos Cântra a lei e cont.ra
a Constituição. há este privilégio no que t;ange ao imposto de renda,
que deveria ser a semelhança do que acontece nos países mais ementa
ccc , um tributo que deveria ser o mais Justo.

Outro privilégio agora só de mil1.tares, é o tratanento

diferenciado em relação aos proventos dos C1VJ.5. Este prJ.vilégl0 não
obstante a decantada paridade, ten de ser especialmente corrigido na
pr6xima Carta Magna.

Outra desigualdade de tratamento é t o julgament~ de 1:;1
vis pela Justiça Militar ou de se incluir no ãmbito desta .nrstaça

milHares que violaram algumas leis, c Iv.í s ,

'7 lSCCClN..d. ~ do ea~'Rr~"~w:e·;~ -( w.to....Jl.E./ o".,d< tXt<-~ •
a... I EMEN A ADITIVA ..._ "r ,

e) as despesas diretas e indiretas das Forças Armadas

• não poderão ultrapassar o teto de 5% (cinco por cento) do OrçamenFp

da Uni§o, elaborado para o ano fiscal em que deva,vigir-

EMENDA lP190S0-9
, (!J....VSANEAS MACIEL 1

JUSTIFICAÇAO

Inclua-se no artigo 475, sobre a anistia o seguinte parágrafo:

Supr:l.mam-s.e os arts.323, 324 e 326, do Capítulo lI, do Ti.

tulo VIII, do Projeto de cons~).t:.uição.

o Projeto fo:L .1nte.1ramente om1SSO quanto à aqu~s1.ção ou

rendamento, por estrange1ros. de propr1edades rura:LS

Ass1rn, para supr.1r essa grave lacuna, propõe-se a norma des

te artigo, em que se estabelecem os parâmetros necessárJ.os e se deJ.:<a

à le.1 ordl.nár:L8 a atrl.bu:Lção de regulamentar a mõtér1a.

n.uRIO/CO"'.'10/."'CQ..'ul<l ,

Inclua-se, onde couber, no Capí"tulo 1:1, que trata da Poli
tJ.ca Agr1cola, Fund.1ária e da Reforma Agrár.1a, do 'I'í.tuJ.o VIII, do

ProJeto de Constitu:Lção, um art1go com a segu:Lnte redação

"Art. - A le.:L lim::ttará li: aqu1.sl.ção ou arrendamp~to

de prOpr.1edade rural por pessoas fíS1cas ou jurídlcas estra!!.

ge1.ras, 'bem como os res1.dentes e dom1.cJ.ll.ados no exter::to'r.

Parágrafo 11nJ.co - 11 aqu:Ls,1.ção de 1móvel rural por pes

soa jurídica estrange.1ra, f:Lcará subord1.nâda à prév:La autor.!.

zação do Congresso Nac.1onal,"

.JUSTIFICATIVA

"Art. - A área máx.:Lma da propr.1edade rural, para pel!.
soas fís1.cas ou jurid1cas, será f1xada conforme d.1s

puser a le1."

Sala das sessões, em

Pela emenda propõe-se a redução do limite para 500 (qu1.nhen
tos) hectares, excetuados os casos de c00f'erat1vas resultantes de pro

jetos de reforma agrár:La. Também se procurou aperfe:Lçoar a norma cons

tJ.t.uc;J.onal, tornando obn.gatór:Là a compat1.b:Ll3.zação da dest1naçâo das

terraa públ.1caS com o Plano NaC:LonaI de Reforma Agrár::ts. o que eV:Ltará
as aJ..:t.enações ou concessões casuist:Lcas e pulverizadas

Sala das sessões,

A redução desse 1:1.1111te const:l.tuJ., assim, um elemento que fa

11:Lta o acesso a essas terras pelos pequenos e méd.1os produtores,atr'ª.

és dos projetos de assentamento, passando a depender de prév::t8 apro

ação do Congresso Nacional somente as a11enações que ultrapassem es
se IJ.m1te.

dação

o lJ.m1te de 3.000 hectares, f:Lxado no Projeto, para a11ena
ção ou concessão de terras públ.1cas, dependentes de aprovaçiio do Sena

o Federal, reproduz as dJ.spos:Lções vJ.gentes, o que efet.1vamente não

se justif:Lca, pois faC:l.I1ta o acesso a essas terras Justamente de quem

enos precJ.sa delas, que são os grandes propr:Letár:Los, normalmente 1a-
t3.fund.1ár:Los.

,JUSTIFICro.TIVl\

"Art. 320 ..- A al1.enaç~o ou concessão, a qualquer. títu

lo. de terras publ.1cas com a:t'ea auper1.or a qU:Lnhentos hecta

res a uma só pessoa f!s:Lca ou )urid).ca, a1nda que por 1nter

posta pessoa, excetuados os casos de cooperat:Lva$ de p-rodu

ção or.1g::l.nár.1os do processo de Refopna AgrárJ.a,dependerão de

prévia aprovação do Congresso Nac:Lonal.

Pat'ágrafo Óm.co - A destinação das terras públicas e

devolutas será compat1b:Ll:Lzada com o Plano Nac10nal de Refo!:

ma Agrár3.8."

rr;~~;:=J

I fTõ"!';fltJ

JUSTIFICATIVA-

A proposta dê emenda pretende incluir aqueles traba_

lhadorés que frequentemente presos foram compelidos pelo empregador

a d~mltirem-se de seus eMpregos para cessar a coação a qu~ estive

ram submetidos. E l6gico que tais vítimas da repressão não ficariam

incluídos nos beneficios da Anistia sem o'esclarecimento contido na

presente emenda.

Par4grafo Ficam igualmente assegurados os benefícios

estabelecidos neste artigo aos trabalhadores, dirigentes e represe.!!

t~ntes sindicais, do setor privado, quando, punidos por motillo e:,

ilusivamente poUtico, tenham sido demitidos ou compelidos ao aras
'lII"~ento das atividades remuneradas que exerciam. Computar-se-á para

todos os efeitos legais, lm:lusive prevldênciárlos, o pariodo entre

8 demlsslo imotivada e a aquisição da nova relação empregatícia.

•

EMENDA lPl9051-7
IIftJ CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO

tJ PLEN){RIO ~

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao art. 325, do Projeto da Const1tuição, a segu.1nte rjt

Os artigos arrolados co;;tém lTIatér:La de cunho nJ.t:Ldamente

adlll:Ln1stratJ.vo, relac10nada com li. execução dos projetos de reforma

aQrár1a, sendo 1mprópria a SUR rlef1nJ.ção .em norma con5t1.tuc~onal,em

V.1sto do que se propõe a sua supressão pura e s1.mples

L;~~;=:J

[IÇjQ~7iiJ

O próprJ.o Estntuto da Terra em. viqor já estabeleceu o ,11

mite máX::LtnD da pt=opt=J.edade rUt=al no país. f.1xado em 600 módulos. Pc.!.

tanto, dentre os pr.1nc:íp.1os bás.1cOS que def.1nem o estatuto Juríd:Lc.Q

-const1.tuc10nal da reforma agrár1.a não poderá de1.xar de f~gurar es

te, suje:Lto à regulamentação da le). ord:Lnár.1a quP lhe dará a flex,1

bil:Ldade eX:Lg::tda pelas pecu11ar1dades reg:t.ona.1s do paisI'
Sala das Sessões,

/
dação

"Art. 322 - Os benef1.c.1ár1.os da 41str,1.bu1.ção de .1mó

veis rura.1S peia reforma agrár1.a receberão títulos de domí

n:LO ou de concessão de uso, J.negoC.1áVe1S pelo prazo de lO

anos, per1ll~t.1da a transferêncJ.a somente etn caso de sucessão

hered.1tár.l.a."

r=;:~~;'~

fui~m

Dê-se ao art. 322, do Projeto de Constl..tu.1ção, a segu1.nte r~

L;~;~:J

tS7;;:'&iJ
rs.... ÚIo�CD ..' ...to� .............,to ,

t: PLENJ{RIO

Sala das Sessões,

EMENDA lP19052<!:i
@ CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO

dação'

"Art. 325 - o Plano NacionllJ. de Desenvo].v.1mento Agrár1.o, de
execução pJ.ur.1anual, englohará's.1multanecimente as ações da Polít:L

ca Agr!côla, política Agr6ria e Reforma Agrár.1a."

.JUSTIFICATIVA

o Projeto, através do art. 325 e seus §§ l~ e 22, estabeleceu

de modo m.1nUC.1.0So os elementos defin.1dores da estruttlra da polít.1ca

agrícola e agrár:La a ser espec1f:Lcada pela adm1n.1stração públ.1ca.

JUSTIFICATIVA

A emenda destl.na-se a aperfe:l.çoar a zedação do tbspos1.t.1VO

constante do ProJeto, V.1sto· que o prazo de l.negoc~ab.111.dade dos t,{tu

los são :Lgua1.s. ou seja, 10 (dez) anos. Mas, J.ntroduz, quanto aos títy

los, UM avanço, pO:LS além do título de domínl.o 1nst.l.tuJ. também o de

"c onC'lJ:ssão de uso", o que, efet.1vamente, crJ.a ma.1S um :Lnstrumento há

bJ.l para v:Lab1.1J.zar os projetos de reform.a agrárl.a no país.

Sala das sessões, em

Dê-se ao art. 319 e seu parágrafo tln.1co, do Projeto de

const:l.tuJ.ção, a segu1nte redação

"Art. 319 - O ato de desapropr.1ação de um l.móvel caro de

:LtlterE"S"le social para f.1ns de reforma agrár.1a 1.mpl:Lca
na :LlIled1ata :1rnlssão da ullJ.ão na sua posse, perm1.

tindo o reg~stro da propr.1edade; sentença jud~cJ.al,

trans.1tada em Julgado, decJ.d.1ndo pela l.nex1stêncJ.lf de

reQU:LS1to necessár10 para a clesaproprl.ação para f:!.ns

de refOTt'ln ",aTllrl'" t'lptPTm1.nará- aue iI 1.nOFln17;"""'" ....
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CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA

"Art 348 - Cebe ao Poder PúblJ.co, ~a regulamentação,
execução e controle das ações de saúde, dandQ pr10rl.dade à
assl.stência prevent1va

~ H - A ass1stêncJ.a à saúde é 11vre à 1n::LCl.atl.v1
pr~vada, que a executará sem a ~ngerêncl.a do poder públ~co,

~essalvados a f:1scal::Lzaçào e os casos prev:z.stos en 1e1,

"'~"".,,""o,'======~~

"Art. 351 - Ao S1.stema Nacional t1nJ.co de Saúde,além de

outras atrl.bu1ções que a leJ. estabelecer, compete controlar,
fiscali..:ar e partJ.c1par nli prOdução de med1camentos, eqUl.pa
mentos, 1munobiológ1Cos, hemoderl.Vados e outros :1nsutr'os, d::L~

ciplinar a formação e ut111zação de recursos humanos, as

ações de saneamento bás::Lco, desenvolv.tmento C1.entífl.co e tec

nológJ.co, produção e qualidade: nutrJ.c1onal dos al1.1"entos,co~
trole de tóxJ.COS e J.nebrll:mtes, proteção do me:a.o aT'lb~ente e
saúde ocupac1onal."

Dê-se ao art. 346, COI'l a fuslio do art. 349 e seus §§: I!! a 4!!,

da Seção r, que trata da Saúde, do capitulo lI, do Titulo IX, do ProJf.

to de constitu::L~ão. um), nova redação nõ;l forna do segu:1nte artigo'

JUSTIFICATIVA

Art. - Cabe i. União legislar sobre normas gerais de

direito urbano e parcelamento do solo urbano, admitida a legislação

supletiva estadual e municipal.
Art. - O direito de propriedade, que tem função

social, ê reconhecido e assegurado, salvo nos casos de desapropri~

cão pelo poder público.
§ 19 A propriedade urbana cumpre sua função social

quando ate.fide às exigências fundamentais de ordenação da cidade, e.?:.

pressa em plano urbanistl.co, aprovado por lei municipal, obrigatór1

para os municípios com naa.s de cinquenta mil habitantes.
§ 29 A populacão do município, através da wanifesta

cão de, pelo menos, cinco por cento de seu eleitorado poderá ter a

iniciativa de proJetos de le::L de interesse especifico da cidade ou

de bairros.
§ 39 As desapropriações de imóveis urbanos serão pa

gas, previamente, em dinheiro sendo que o poder público, com base

em plano urbanistlco, pode exigir do proprietário do solo urbana nã

edificado, nâo utilizado ou sub-utilizado que promova seu adequado
aproveitament.o sob pena, sucessivamente, de parcelamento ou edifica

cão compulsórios, estabelecimento de imposto pf:"ogressivo no tempo e

"desapropriação com pagamento mediante titulos da divida pública, com

prazo de resgate áe até dez anos, em parcelas anuais, iguais e su
ceasãvae , com cláusula de exata correção monetária e juros legais.

Art. - Aquele que possui~ como seu imóvel urbano,
por cinco anos, i.ninterruptamente e sem oposi-;áo, utilizando-o para
sua moradia ou de sua faml1ia, adquirir-lhe-á o domlnio, desde que

não seja proprietãrio de outro imóvel urbano ou rural.

§ 19 O direito de usucapião urbano não será reconhe

cidQ ao mesmo possuidor por mais de uma vez.
§ 29 Os bens públicos não serão adquiridos por ueuca-

pião

PLENÁRIO

Esta emenda oferece um tratamento sistl:$lático ã Que.!.

tão Urbana abrangendo os conceJ.tos de doml.nialiõade, função social,

região metropolitana e transporte coletd.vo.nespeita o direito de
propriedade e exige a prévia indenbação em dinheiro, salvo quando

o proprietár1o, devidamente not1ficado, niio der a seu J.móvel a fun
çâo soO'ia1. Nessa hipótese, e apenas nela, mesmo assim após instado
~ravés de diversos mecanismos ( parcelamento ou ed1ficaçáo compu!

sôrios, imposto progressivo) é que poderá ocorrer a desapropriação,

e, como pena à insensibilidade social do proprietário, mediante tlt1!

los da dIvida pública.
O usucapião urbano recebe outro tratamento, mais ade

quado à realidade social, tornando-se possIvel a~ regularizacão de

tantas situacões irregulares.
Consagra a emenda, ainda, a essenc1alidade do trans

porte coletivo urbano, conferindo sua responsabilidade ao Estado e

criando um Fundo para subsidiar a diferença entre o custo e o valor

da tarifa.

Art. - A U~ião, mediante lei complementar, definirá 4
os critêrios básicos para o estabelecimento de Regiões Metropolita
nas, cabendo ao Estado dispor sobre a autonolllia, a organização e a

competência da Região Metropo1i.tana constituida para a execução de

funcões e serviços de interesse comwn.
Art. _ O transporte coletivo urbano é um serviço pi!

blico essencial, de responsabilidade do Estado, podendo ser operado

subsidiariamente através de concessão ou permissão.
parágraío ünico. Lei ordinária disporá sobre a cria

ção de um Fundo de Transportes Urbanos, administrado pela União e
pelos Munici.pios f para subsidiar a diferença entre o custo do tran~

porte e o valor da tarifa paga pelo usuário.
JUSTIFICATIVA

Consoante a Mesma or:l.entação de rever as dl.Spos~ções do Pro

Jeto relat1vas à Saúde para lhe dar uma formulação Sl.ntét1ca, propõe

-se, através desta emenda, a fusão dos três artJ.gos enumerados, reu"l.!!.

do num novo texto, resum1.do, os elelTlentos e as ações básl.cas que devet'l

estruturar o S1.stema NacJ.onal tJnJ.co de Saúde. Convém que a norma cons
t:1tuc1.onal estabeleça apenas as áreas báS1cas da cot'lpetênc:1a do 5l.ste

m~, f2.cando para a le1 or(!l.nár2.a a tarefa de esp~cl.f1car suas atr:1bU1
çoes por~enorJ.zadas e os demaJ.s elemntos necessárl.os a sua organl.::açâo
e execuçao.

EMENDA lP19064-9

f'l

Sala das sessões, em

Dê-se ao art. 351, com a J;usão dos arts. 347 e se~ § ún1co e

350, da Seção I, que trata da Saúde, do capí.tulo lI, do Titulo IX, do
, ProJeto de Const.ttu1ção. uma nova redação, na forma do seguJ.nte artl.So

iEMENDA lP19065-7 .
tI CONSTITUINTE RAIMUNDO BFZI::RRA

Uno recee n circunstilnc-in dt' ",~tn1.l"C~ p:u,'iÕ'rf"o

(la um regime aui.O:l:'j t5iío parn o democriÍt{C(), ~C1: v{n p::lC"rrlc!" c

par meio de }.1C'::'lIU<l.o;i'iO aceita {leIo alto c~pí:ritCJ p:!JlJ(n c'r' eri"lC'ntcn

ini.t!lJrn<::tc!:> di1~ fhr\.i1~ nrn '\C'r-o; que , Clt t-CI1J'O, cCl-prccn~c:. -u- " ~ nnv3.

1 i,r:.t'J:::'l..d'.,l._...h!).':.·''U _:'i_"[I7:!?"t)"_Cl.;<'.t"'l1h"'1,S"t~.,.!.1','J''''li.''\ 4IH". r::n '\o'f" __

as modificações do mundo ccntenpcrânec , não fosse esta c Ircunatêncãa,
repita-se, a Consbtulção brasileira poder.ra ser cn.no das oaas dClJocf:í

ticas nações européia's como a rrcnça , Alcm.:mha ou Itália, os pafses

Nordlcos e mesmo corno dos rsceces Unidos, onde nem é preciso ecr-cfo
nar senão qJC' as Força3 nrmudas são ccraencades polo Prus í.den tc ua n~

pública e quando ;"uitt, que elas são co-rt.ínaoas a defesa: ec-tema do

pafs ,
O período de transiçdo do autoritnrlsmo oacn e d::.nocrE.

cia ora em curso e a consolidação do regine democrótico, pressupõe que

medfdàs s~jam tomadas para neutralizar os fdtore- s ter'l cOI,tJuLido as

r ccças Arrtadas ao paper de árbitro de' crise e n I ela do sccãeuedc

civil.
Esse objetivo somente será alcançado quando todos os

segmentos sociais, particurlarmente o dos milItares, ae coepenat.raren

de que os conflitos ocorrentes no processo pollL1co devz r-ãc ser resol
vrucs , exclusIvamente, através de recursos oferecidos pC13S franqu:as
democráticos e o urdenaecato jurídico, sem interferências estranhas e

indesejáveis no cenário político.
A busca de soluções escucacas na jnstrumcntaç;io das

Forças nrmadas .niiQ .tem apresentado resuj ta·dos vãlfdos e purmoncntes ,

"lia revõs , ellt 'fOCOS' de exerccruação , geradores óe novas Ct.J.5.C-S, c11l~rJr!!'

metendo as 'insti t).lições enaatnces com tntcresee dti minorias c dL~gr:!.

edanuc-as de suas nob1litantes missões constitucldnaIs,

O afastamento das Forças Armad,J.s do PIOCCSSO pot tt.Ico

Interno cxigir€i n rercrsunaçac de tod<l il lcgis]tu;ã"o Illil,ll.lr, a PiIbr

dll próJlJ.1õ1 Ccn'>litulç::io fc{!,crnl, por forlra de. assegurar .IU'> mllll.:Jres

o direito de, como cidadão, partic1.pare'1l da vida política do r'afs c.

por conscquência, as F'orças arfll<ldas virem a ser con~tituídas du mi1J.~

tares que reflitam todas as corrente~ de peos;:mento dê) sQc:iedad~ civil

D~ outro ICldo há que S9 proceder a uma revisrio do papel G:;>S for~. ': A!'..

/l'Iadas na vida nacionaf, CQ:r vistas, se n~o 111 ..:...b11i73:- ~:':lo ClCf'O:' a
dificulta.&! ,uma int.ervençdo,

Não julgm~os que somente com a Mudonça das atrllhações

das Forças Armadas, Dl.! cem o au,::cnto das liniloçõc5 dt-'sta ou tleq.wlos

organi7Dç"fio, podemos impedir U'n golpe milita!". r~osso objetiv(l é tlifi

cultiÍ-lo t na medida que colocarlDs a ilegalidc!de a intcrfer~nci:i ddS

Forças Armadas nas 8rividades inerentes à sociedaDe. r.~duzimDs sua C3p

pacid<lde de repressão e. ao mesmo tenpo, libcrt.3i'1os I) r.lililar do trf't!o I
e da opressiio, abr1ndo-lhe lI'i1a trilha para o exercício de SUd nrOf.lSSã1

com dignidade c lndependêncla. Entendemos, rinalwenle. que D~ Forças

Arrnados voltadas exclusivamente para e de:ffesa cytcrna, dei,{arJo tI;:. .ser
trojla de ocupação do Pais. E poderão I:ornar-se Iilois operof"ionaio; Q II
dospeito de reduçüo de seus efetivos. em visla dc ndO IMis tCl.C"1 ... seu
cargo ti mDnutenç<io da ordem interna. tiO mesmo tcmpo nos permltJ.rã urJa!

reduç;:;o dos gastos plílicas e ou urna rnelhOr.la do padrão de 'lida dos mi :
lUares. I

A consolidação mesm.J do regime tlemocl'álie.o c~t.í. de ra~

ta , no dcpendl:ncia do fortalccJ.mcnto da fedenlÇ:ão _ dcsconccntr.lçJo -{

do poder e desccntr.l11Zoção atlminbtratlvil _ e ~n oru.t1tha~30 d,1 <'oci~ J

dade civil.
f1na1mcnte há que se jusl:irtcnr o necc<;!õiclodc .It· "c J!!.

lrod1l7ir na COIlStí tuiÇd!J, mntérla quo norm"'lf11cnll', Sr..I!,1 nlljpl (I 1/.. 1ej

9..t~lnçüo Otdw.hin rom~l elUIto ber~ afHrnuU o Prot. ~IlU~ tu ln:.l i (lUI,
da UniCünp ( JB de 12/04/87): li A pcr-etraçclo do milil:ari~11o "'\05 divLr I
sos aparelhos do estado brasileiro foi irr.plôntedo de fo:.no ún~ce, nãe

existJ.ndo no Ti'undo.caso siml.lar. Por l.S50 nesmo o ptocc.:;S(l tle d.:=s'll.!.

litarizaç"Jo tOl,bém deve ser de forma única,

JUSTIFIcr.çXO

~ supr.imido o art. 312, aerescente"l!e ao CapItulo I

do Titulo "Vff- DA OaDEM ECONOMICA E FINANCEIRA O que se segue:

JUS1'IFICATIVA

t claro que nenhum governo pode dispensar a responsabilJ.dade

de prover um adequado e razoável nível de defesa da sociedade e o

Estado. Em um mundo imperfeito isto é necessário. Mas é neccssã

r~o compreender também que o conceito de segurança é Muito ma~s

que a simples força militar e seu f"Ortalec~mento. As nações podem

alcançar um ponto em que os gastos extraordinários e sigilosos na

área militar Já não mais ga.rantem segurança éldJ.cl.onal. Estes gas

tos excessivos - reduzindo as fontes a serem aplicados em outros

setores essencia1s - sobretudo na ãre~social, 8st::LY'lulam uma cor_

rida armamentl.sta e uma ocupação do próprl.o paIs pelos ml.litares,
que ã falta de guerra externa, normalmente t(lndem a interferir nas

questões internas. E isto em nada aJuda a r~a1 segurança do pais,

mas ao contrãrio, a coloca em risco.

E muitos se esquecem que mais irnporta~te em l1latérl.a de segu
rança, sobretudo na eliminação de tensões internas é a Just::Lça so

eial €f as liberdade..s ~ivis, antes mcsrro4a cap~c1dade mi1itar~ -

Estes gustos para fins não produtivos (submarl.nos nuc::lear(!s

programas paralelos nucleares de duvidosos fins pacIficos) ~mpcdcm

o desenvolviwento, aUmentam a inflação, contribuen pà;ão desempre
go e desperdiçam r~cursos, conforme os quadros cO"'lparatíllQs ane"DS.

Qualquer planeJamento, investitnentos. despesas envolvendo a ex
plonção ou manipulação de materiais estratégicos inclusive tecnol~

gia de ponta deverão ser submetidos à análise e aprovação do Con :

gresso Nacional, o qual, resguardados os aspectos de segl&rança

cional poderá reduzir, expandir ou interromper tais medidas."

r.r----------Tntl1l.111n"II:~ZI1_---- __,

,EMENDA lP19062-2
l10nstituinte LYSANE"AS MACI~~O"

IEMENDA lP19063-1
fl CONSTITUINTE LOCIO l\LCÂN;~

cr;::'~':';:J

Wi'~ãiã7J

Este é outro ponto de fundamental 1mportânc1a para a def1n:i,
çiio do estatuto juríd::Lco da Reforma Agrár1a em relação ao qual o Proj~

to foi OUI::LSso.

JUSTIFICATIVA

"Art. ... são insusceptíveJ.t:J de desapropr1ação, por
interel!l15e Boc1al, os p,equenos e llléd1.os ::unóve1.S rural.s,na fo~

ma que dispuser a le1.. de$de que seus proprietár1.os não PO$
aUllJl outro J.móvel rural."

Xnclua-se, onde couber, no Capítulo lI, que trata da Pol!tl..
ca Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrárl.a, do Tí.tulo Vr:I::r, do Proje
to ~e Constituição, um art1go Com a seguinte ~edação:

'~UD/_"".A~ie __,

Sala das sessões, em

NJ..sto eeeaee o princ:l.pal ponto da d1vergênc1.B entre a con
cepção consagrada no Projeto. que prat1camente reproduz, piorando.a;
(h.spos1ções legais e const1tuc10nal.S vl.gentea,"e as noves concepções

que se procura 111stl.tucl.onalizar para viab:a.lizar efet1.vamente a
forma agrária no país.

ja paga em dinheiro, com seu vaior corn.gido à data
ào eletivo pagamento."

COI'll efeito, o alvo prJ.nc::Lpal dos planos de reforma agrárJ.a
são as grandes extensões de terras OC10sas e 1mprodut1vas, aSSl.m COtno
os lati:fúndJ.oB Com suas formas ant1-S0Cl.a1S de eXPloração. Portanto,1.1!l
põe-se que fique expressamente preservado, no conJunto das, norwas cons

tituc10nais que regulj!l.m os J.nst1tutos da reforma agrária, o d1.re1.to õ~
propriedade dos pequenos e méd1.os 1tl\óve1S rurais, segundo a conce1.tua

ção qu,: for estabelecida na lel. ordinárJ.a, exclul.ndo esses 1móv6J.s das
del3apropriações para fJ.ns- da reforma agrária, Além de proporc::Lpnar um

componente tranquilJ.zador, para um expressJ.vo segmento da clas~e prodj!

tora rural, esse dJ.SPOS1t1VO torna nít1dos e coerentea os propÓs1tos
lSoa planos de reforma agrárJ.a, pO:1S os pequenos e médl.os ::LmÓVe1S ru

railJ que, e. regra, siSo explorados d1re'tament.e pelo t~abalho de seus
proprietários e suas famílJ.as, devem ser antes de tudo ajudados e crien

tados e n40 desapropriados. O prOpÓsito final de um plimo de reform~

agrária é llumentar oQ contl.ngente dos pequenos e 'méd:1os produtores ru

rais do país, 1ncorporando a esse cont1ngente os l:Il1lhões de trabalhado
res sem terra, meõ:1ante a mob::Ll:1zação das terras oCJ.osas e deVOluta:
de propriedade pública ou aJ.nda entre os latifúndJ.os e grandes prop:n~

dades 1mproêlut1v8s.

DAS rO~C'A"> ;..n' ],D"'5 _

.:rl.CÁoA -.u../ ""'" .".,~/ <M> &jt-</f.J-o ijf, de «'td-a i!T'

Art. As F'orças ],rr.-.adas, en tC1F'':I de pr'7, t~::=o

o to'!:.l de. seus a=etivo~ lir~~t;::.c.n<; a 1.úi\ a::;icino do toL-l 5.... ';{;>! " ••;ão

ê!:-. Pill!J e se'1:; g;:stDS 'tot.il!s não pcdc:dío s"r S1.J!Jar'l'l':c~ LI ci"':::' l're

cento 13.0 or~"t'~~n~o dto Untii,...

Pele elllp.nda ora proposta, o POCler PúblJ.co fJ.ca dotado do
inetrUKIento jurídico :J.:mpresc1ndível para executar a reforma agrária.
pois declarado um 1mével Como de interesse social para f1ns de refor
ma agrária. com fundamento no descumprimento da função socjal da pr;

priet'ade rural, a l.m1.ssão dar-Re-á de impdiato e def1.n1.t1vamente e

se, eeeevés do processo jUdicial competente, V1er 11 ser reconhecido

inlilxist1rem os requ1t1itos que fundamentaram a desaproprJ.",ção, o pro
prietár10 receberá a J.nden1zaç$o -etn d1nh1!iro em Vez de título de dí
vaee agrárl.8.

Sem a eaeeêc, na nova Carta Const1tucl..onal, de dl..spositl,.
vo desse etcenee e neeureea, pode-se dizer que os planos de reforma

a.grárill -eontl.nuarão lmposs1b1l1tados de adqu1r1.relll a ag1.lJ.dade e a

efetl.vJ.dade que se fa~em necessárJ.os para resolver as tensões e pro
blelll.lls !locillis do meio rural brasl..leiro.

JUS'l'U'XCl\TIVA

hti~1 d~ GU'~'lr<1 ~ iS"f::~tol: :::~~~U~::~~~~i~::~~~r~::t:~~;\~~~~~
T.nclc.:1.'1'!.:;; Ft.Z"memcnlcc;, !a~:"crcar,,2"'s tU::-~ ':;"_.::-.t;; ;oro- :'in:.: ir.;,:.c l" t:.s
f't'i<', re'"" o cc....nr;;1c ~ur=i::.:- ('!:) Pr~sif::tC' c;;- !'c:p::~:!.i' ,~" ~,,-: (l

Con:::ll'dl>n~ Gc:;,d d.3 Forç;;> co único CO,,! o posto m<t!.::t ~l('\'~'-c' - A1.
nh::.p1:.".:l d!o I':::ql1ad:;:a, Ge.~'<;-<1l i!o E.,crcít" (J'.l '!'cr,r..ni:.o -, .. :I(.._~~-.ü.,.

plll:fgr:..efo 01l!co - Tod.:>s O'i (.=i.Cid::!:: c~~- ':'.'!z _

c:uc h.a.c=equic<\iM;l ~e, cu rcc: a-Li<Juirl~,J.<.' ro :,;;,::;to, G,-' ~,,'J, ...' no

re:;;pN'f;i'Jo Cju'3d=c Co COJ".?n:::~aJlte Cc":";'.:l ~i\ FO!iT" :V"- <'a.do r~·l.) L'l.t:~ieo!!

ta d:. l'cpú~lic.:\, ,;criío i"l.Itc"'o.ti~e.t'<;!.rta tl.:t:r.!lft'riê.t,> r ~~.:; E 2:CS·.=....a

Cj\.nt't" do,~lo da "c'T~~çEo,

1I.rt. Ae :o::-ças r.r!"..:l.~1'"lb ele";1".;1 r::-!'· ~ ~ .. (~C =a~.. Q'~tcE.

A im1s"õ-o imed1sta e Clef:uu.tJ..va na posse do :Lmóvel ae se-.
proprJ.adQ constitui o elemento basilar para v1ab111zar a execução e

fet1Vlt do plano de reforme. agrária. vez que aí xesaée um dos erreee
ves que tem emperrado a ação públJ.ca nessa área.

O Projeto de çonst.l.tuição foJ. om1SS0 neste partJ.éular, 11.

mitando-ae. no art. 319 e seu Parágrafo ünacc , a mencionar que a le3

disporá sobre os processos adm1.nJ.strat:J..vo e jud1cJ.al da desapropria
ção por interesse 8001.81. J.nstitul.ndo a vJ..storJ.B prévia;, de r.l.to

sUll'IaríssiftlO • onde SI(! decidl.ra o cebamenec da ,desapropriação e o ac
h1.tra.mento do depósl.to prévac,

Sala das sessões, em

EMENDA lP19061-4
(4onStltuinte LVSANEAS MACI~u~D~
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PLENJtRIO

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIV.A

Sala das Sessões,

ça dos demaas tr1buto<; sobre a p'ropz-a.edade (IPTU, IPVA, ITR ••• ),

hcj e notoriamente mal ~t11J.zados, ao se J.nstJ.tuJ.r o aaaueme de cri
ea.ec fJ.scal e ,.nduzJ.r eeceecs e munJ.c,ÍpJ.os a ereuavemenee valerem

se de seus J.mpostos sobre o cap1tal, sob a pena destes recursos fJ.

carem para a unaãc e sem poster.lor transferência.

o prJ.nc,ÍpJ.o eseebeaeeaee, com enorme probabJ.lidade, ve a, bene-.

fJ.cJ.ar tnUJ.to maa s aos rJ.cos do que aos pcbree , Uma peseoa pode ss:
aecee e deJ.xar uma pequena casa para seus herdeJ.ros. Mas, se for

zace , pode deJ.xar uma casa de grande valor para cada herdeJ.ro que

nela xesade e escapar ao ampoa'eo sobre heranças Note-se, a anda ,

que herdeJ.ros não são apenas os f~lhos. Na verdade, a preocupação

vJ.sivel do dJ.sposJ.t:LVO resolve-se através de aaençâc para pequenas
heranças, através de lei ordJ.nárJ.a •

SuprJ.ma-se o § ae, do Art 272.

lftENDA lP19072-0 ••t.
j
~P 'H'."O"-:---l.t çonst::l.tuinte cosa SERRA . ~ ~ J

r.r----------1..TOI.U.1I'':.~.O, _

l'S~~;j

1:J!T/;fl8
n~".ll>/CoN'nla/l~.cO"'.'lo

JUSTIFICATIVA

Sala das sessões,

A presente emenda ob j e't ava , es sam, retJ.rar essa matérJ.a do
texto constituc;l.onal

tJ.tuJ.ção.

O controle e o planejamento famJ.l,.ar, abordados neste artJ.go

e seus parágrafos, ccnst.Ltua um dos assuntos b;;stante deba t a.dca a n,Í

vel necacnei., com concepções profundamente d1.vergentes, não se JustJ.f1..

cando a sua regUlação através de norma conscatucaone.í., Nequ a Lo em que

es-ce je em jogo o dJ.reJ.to à deterrnJ.nação do número de fJ.lhos, não há n!!..

cessaôeee de nO'rma espeeifJ.ca, pOJ..s o capítulo dos dJ.rel.tos indJ.v.l

duaJ.s já tratou exeus t.a.vamenee , sob o ângulo geral, das garantJ.as e Pl!2

teção J.ndJ.vJ.dual.

,t.'OII"'TI"~4, ---,

Supr:Lrna-se o art. 353 e seus §§ l~ e 22, do Projeto de Cons-

E/I1ENDA lP19070-3 · ..to --,
fl SENADOR JOSÉ AQUPINO- ) r=;~"':J

[!J PLENÁRIO I rrll!"~ftl

..t, --" r;-r'P'M"O"B'~
CONSTITOINTE RAIMUNDO BEZERRA . C-...- _J

E/I1ENDA lP19066-5
f'J

§ 22 - o setor pruvadc de prestação de eeevacce

de saúde, poderá, de forma eupte eava , partJ..CJ.par da assl.stên

cxa púb11ca à saúde, sob as condl,ções es-tebeaecades em con

tre.to de 'h.reJ.to púb11CO. tendo preferêncJ.8 as ennadades sem
fJ.ns lucrat3.vos.

§ 3!! - A umâo e os Estados poderão l.ntervJ.r e d,!i

sapropr1ar ser-caçoe de saúde de natureza pr-avada , necessá

a-aos à execução dos objetJ.vos da polit:Lca NacJ.onal de Saúde,

conforme daepueee a 1eJ..

§ 42 _ FJ.cQ pro).bJ.da a exploração d1reta e J.ndl.rg,

ta, por parte de empresas e capat.aa.s de preceaêneae estran

ge1.ra. dos se~vJ.ços de assJ.stênC::J.a à amide no País.

§ 52 - t vedada a destJ.naçio de recursos publJ.cos

para anves camencce em ::Lnst1tu1ções prJ,.vadas de saúde com

sane acceaeavce "

Sala das sessões,

A nova redação oferec1.da' nesta emenda va.ea Bl.ntetl.z,ar

Ihorar o tratamento dado à matér1a nos eos.e artJ.gos mencxcneôos do Prg

jeee , s equandc , neste aspecto, os seus pontos eaeencaeae , sem ancva
ções euneemeneeae ,

Supr1ma-se o art. 354 e seu § "nico, do Projeto de constJ.tu.l:,
ção.

JUSTIFICATIVA

É prematuro dar tratamento a nível de norma ccneuaeucaone't a
questão dos transplaptes de órgãos e tecl.dos humanos, vez que pstá em

plena evolução a peequa.se cient,Ífl.ca e o desenvolvimento tecnológl.co

neSsa área, e ainda não estão suficientemente equacaoneôcs os proble

mas éticos existentes

Caberá à aea ordl.nárJ.B, quando for o caso, dar o tratamento

eâequeéc à matérl.B, clentro ecs IJ.rtlJ.tes gerais da ceeseeêneae do Poder

Públl.cO e dos dJ.reJ.tos e garantJ.as J.ndivJ.duaJ.s, ja estatu,Ídos na norma
constJ.tucional.

Dê-se ao artigo 475 do Projeto de ConSt1tlUçãO da Cl'Jlln~

são de 5J-stemab.zação,. a eeguante redação:-

Art. • É COflc~lhda ~istJ.a "'a todos os que, no período

de 18 de setembro~de 1946, até a data da prarulgação desta Constltl.Ução, f,2

r<ma atingidos, emd~ de lIlOt3.vação exclus::l.v~te polftica, por atos

de exceção, mstJ.tt1cJ.onaJ-S ou COllIPlementares e aos que foralll abranp.dos pelo

Decreto LegislatJ.vo n2 18, de 15 de dezembro de 1961, hem eOlOO os atlng:a.dos

pelo Decreto ne 864, de 12 de seteubro de 1969, asseguradas as promoçÕes na

apcseetadorda ou na reserva, ao cargo. posto ou' gt"aàuação li que teriam dire~

't.o se estivessem em servaço ativo, observados os erJ.tcrJ.os de antigllldnde e

merecunento, vedada a escolha e obedecadcs os prazos de permanência em atJ.v,a

dade previstos nas Leis e Regulamentos vigentes.

Tllla/....... "IUçJa' ,

Ad.lcione-se o seguinte parágrafo ao Art. 270

.. § 5!f-'NériJ'Juma renda ou provento de qualquer natureza auferi

dos por pessoa fis1ca deixará de integrar a base de ciil.
culo do imposto progress.lvo de que trata o item 111, ~e

forma da Lea ;."

JUSTIFICATIVA

Esta emenda obJetJ.va~ assim, retJ.rar a matéria do texto con-ª.
tituC.1onal

Sala das sessões, em

§ 111. O d:I.SpOSto no ca~t deste arengo SOIIlente gera efe!

tos fJ.nanccu"os a partJ.r da prcm..algação da presente COrtSt.ltU.lção, vcdada. a

rem.1rIeração, Jde qualquer espécie, em caráter retroatJ.VO.

Para ser o ll'IaJ.s abrangente possivel., o IR deve ser o mais a
branqente poss,Ível. O dJ.spos~ti'vo proposto pretente garantJ..r, a

ní'fel da ConstJ.tuição, que nenhum rendJ.mento escape à tabela pro

gress~va do tributo.

Supr:ima-se o art. 352, do ProJeto de ConstJ.tuJ.ção.

EMENDA lP19067-3 I
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[T':~~~j

[J!i/';JiH

Art.. : 'lodos os que t.J.veram mandntos cassados ou dJ.re!
tos poÚtJ.cos SllSpensos pelos atos supracitados, no exercicio de mandatos

eletivos, contarão, para efeJ,to de pensão e aposcntadorJ.S, jW1to aos Inst.=.

i:utos de Pensões das Casas Legislat1vas a que pertencJ.M1 ou JW1to aos Inst.;

tutos de Pensões dos Estados onde exerciam mandatos executJ.vos, o periodo

eompreernh<k> entre a data de suspensão dos wreJ.tos poÚticos e cassação do

mandato e a date: de expiração do respect1VO mandato.

Sala das Sessões, em

JUS'l'IFICAT-IVA

A matérJ.a tratada n(!ste artigo dxz respeJ.to à pesquJ.sa,ao en

sino e à metodolog1a da assJ.stêncJ.a â saúde, portanto 1nerente ao de

senvol.v.1mento d~ c:LêncJ.a e da tecnolog1B e estranha à regulação de na

tureza constJ.tucJ.onal. Por .1SS0 se propõe a supressão do artJ.go

Sa1.s das sessões, em

fI;;;;;j

tJj3J"ti&]
",.. ,~.,a/'uní',c..Içla

- Art. : Aos empregados de empresas prJ.Vadas ou aos

dependetJtes~ pmidos por atos de motJ.vação p;::llltJ.ca, fica assegurado o direi

to à aposentadons e/oo. pensão em valores atualizados eqw.valentes;;' relll.1n.=,

ração total que percebJ.aJl1 na funçio que exerciaIll eClOO se êlI1 servJ.ço estJ.v~

§ 12. F.1ca assegurado, 'também, aos empregados de empresas

privadas ou aos seus dependentes, na mesma S.l.tuação, o dlre.lto de requerer

revisão de suas aposentadorJ.aB ou pensões, de modo a tomá-las eqtUvalentes,

em valores atuah.zados, ao total da renuneração auferida à época da aplJ c,.!

ção das pensaliuades.

JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se a expressão "trJ.butos" do J.tem XIV, art. 12.

JUSTIFICATIVA

( JustifJ.ca-se pela J.ncompatJ.bJ.lidade com o .1mpos'Co· sobre tran.,.!

mJ.ssão "causa mortJ.s", que, no cap,Ítulo do SJ.stema TrJ.butár;to, prg

vê com al;Íquotas progressivas (Art. 272, § 511). InclusJ.ve, o ate!!

dJ.JIlento do princ,ÍpJ.o soc.1al da dJ..strJ..buJ.ção da renda e da ~riqueza,

reclama ma1S a progress.1vJ.dade do tributo, que a proporcionalJ.dade.

TUta/""..'nc.~lo ---,

Inclua-se um 2.tem IV I no art. 10e, renumeando os ~J.tens
do artJ.go, com a aoguJ.nte redação:

Dê-se ao artJ.go 343, com a fusão dos art.1gos 344, 345 e 346,

da Seção I, que trata da Saúd(!, do capitUlo lI, do Titulo IX, do ProJ!!.

to de Const:LtuJ.ção, uma nova redação sJ.ntétJ.ca na forma do seguJ.nte aA:

tJ.go:

"Art. 343 - A Saúde é dJ.re.1to de todos e dever do Est!!,

do, assegurado por acesso igualJ.tárJ.o a um SJ.stema Nac10nal

lln1co de Saúde, fl.nancJ.ado por fundos d1scJ.plJ.nados em 1eJ.S,

pela Un1âo, Estados e HunJ.c,Íp10S, al-ém de outras fontes, te!!

do em cada n,Ível de governo, dJ.reção adm1nJ.stratJ.va descen

tralJ.zada e J.nterdependente e controle da comunJ.dade.

Parágrafo llnJ.co - Além de outras fontes, os fundos de

que trata este artigo receberão recursos do Fundo Nac;onal

de SegurJ.dade Soc1al, defJ.nJ.dos em lei, nunca J.nferJ.ores à
30% (trJ.nta por cento)."

A presente emenda resulta da intenJo de erxnpletlet\tar ~

ncfICJ.os cont.ldos em LeJ.S-e Decretos anterJ.ores.

Para tanto, J.ntegrantes de dJ.versos Partidos Pollticos,

OUV.l.ndo se@llentos da sociedade não atendJ.dos pelas am.st:r.as anteriores, p~

curaram, pela via do entendJ.mento, fonrular proposições que atendendo

posicion8lllel1to das diversas correntes part;ulárJ.aB envolvJ.das. traduussem,

pen.saJ!lCntoeo~ sobre a questão.

~ Desta forma., e através desta proposta, são atendidas J~

tas ren'wchcaçÕes de mil1tares, pt'J.nc1palJllente J.ntegrantes do grupo de gr,.!

dllados das Forças Annadas, de polltJ.cos CUJa cassaçio .:mte.rrcmpcu o exerci

cio de mandatos elct1vos, bem cano, de empregados de empresas prJ.vadas que

sob o aco1h:unento e posterior ap~vação dos tennos da presente emenda, reee

bérão a reparação p~vida pela AssembléJ.a NaC.1onal ConstJ.tll.lJlte.

Sala das Sessões,

'L~......./cONuda/.OICg...ld,, .,

rr=;;~'=:J

fui';'JftJ

,"Art. 10a - ••••••••••• ~ ••••••

,JUSTIFICl,TIVl,

o ProJeto fol. mJ.nucJ.oso e ctetalhado na normatJ.zação da maté

l::1l1 que se procurou sJ.ntetJ.zar na presente proposta, estabelecendo de

f,.nJ.ção e procedl.mentos que devem ser deJ.xados para a le1 ordJ.nárJ.a e

até mesmo para a norma admJ.nJ.stratJ.va

Por J.5S0, afJ.m de garantJ.r no texto constJ,.tucJ.onal os prJ.nci

p10S fundamentaJ.s para a J.nst1tucJ.onalJ.zação do SJ.stema NacJ.onol t)n.lCO

I~e Saúde, a part.1r da cpncepção da Saúde como dJ.reJ.to de todos e dever
do Estado, procedeu-se à reVJ.são dos artJ.gos enumerados, reun1ndo num

texto sJ.ntétJ.co apenas os elementos essencJ.aJ.s de cada: ,um dos artJ.gos,

• ::l.m1nande-se B matér1.B que d~"erá ser objeto de le:L ordJ.nárJ.a ou ato

regulamentador da admJ.nJ.straçao.

, Sala das sessões, em

r.r----------uxTOoon"n:.o.cJo-------------,

AdicJ..one-se o item VI. ao Art. 270~

"VI - patrimônJ.o liqu.1do..,das pessoas fisJ.cas."

JUSTIFICATIVA

A crJ.ação de um trJ.buto geral sobre o patrJ.mônJ.o das pessoas

fí.sicas constJ..tU:L J.mportante medJ.da na busca de maJ.or Just.1ça fJ.~

cal e soc.1a1.. Além disto, pode ser fonte de estimulo para cobran-

IV - referendar, por voto secreto, após argUJ.ção em sessão

pública, a nomeação do PresJ.dente e DJ.retores do Ban

co Central'·.

JUSTIFICATIVA

Por se trat:8r de uma função executiva em inst:Ltuição chave do

S::l.stcma fJ.nanceiro do país, que deve ser preenchJ.da imedJ.atamente

quando ocorre a vacânc.la, parece-nos maJ.s correto que o Senado Fede

ral referende a nomeação, no lugar de aprová-la preVJ.amente como es

tá d;a.sposto no texto do Projeto de ConstJ.tu1ção •

Sala das Sessões, em
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suprima-se a alínea "e", do Item r rr , do art. lOS.

E~';~'~

flJI7:fflH

JUSTIFlCATIV,A.

A reserva de mercado foi tratada no ProJeto de ConstJ.tul.ção

J como "proteção temporárl.a" das atJ.vJ.dades da empresa nacacneü e não co

1mo decorrêncl.a de uma concepção do mercado ant.ernc como "patrJ.mônJ.o n;
caonaã" ..

A presente emenda pretende l.'Dtroduz:t.r essa concepção JIla1.S am
pIa que fornece o fundamento da reserva de mercado. -

JUSTIFICATIVA

A alteração l.ntroduZ1da no caput, do artJ.go vase acrescentar

a expressão "votante" para melhor espeC.1.fl.car o ·capl.tal cujo controle

se fa2 neceeeéz-ao para quall.fl.car a defl.n.1.ção de empresa necaone t ,

1 Em face da defJ.nl.çâo es eeueaeeaee para a "empresa nacaonaav

1 tornou-se neceeeéeac dl.stl.nguír a "empresa brasl.le.1.ra de .cap.1.tal ea
I trangel.ro", o que f 01 ObJeto do novo parágrafo cUJO eeréecauc ora se
( propõe.

Sala das aessêee, em

.L.l:d""fc."lIllofl~I•••'..1:I
PLENÁRIO

Deputado Constituinte JORGE .HAGE
A "reserva de mercado", sob o ccncea.to de "proteção temporá

I rJ.e". foJ. mantido l.gual ao texto orJ.ginal do parágrafo constante do a2::

tigo, renumerado em vJ.rtude do acréscJ.mo do novo parágrat:o . >

O tratamento preferencia.l a ser dado às empresas nacaonaa.s

foi melhor definido medl.ante alteração na redação do § 2!! do texto ori.

I g'l.nal do art2.go, lunitando essa preferênc.1a ao fornecl.mento de bens e

I eervaçes ao Poder Público, vez que o acésso aos crédaucs são submetl.

I dos a regras e dl.sposl.ções legal.s específJ.cas.

:
pr;;;;;;'=:=J
f'-JA3j'gJW

[EMENDA 1P19080-1
I"

Sala das Sessões, em

Através de outra emenda fo:l. proposta II alteração da redação de§.

te item relat1vamente à nomeação do Pres3.dente e Diretores do Banco
Central, com orientação d3.ferente, ell' razão do que se faz neceseã

r10 supr:l.nu..r a alínea.

JUSTIFICATIVA

i'
I

TEITQf'''"''.IC>.;i. ---, Sala das sessões, em

JUSTIPICATIVA

rr;~~~':J

rnJ'pJm

,)USTIFICATIVA

A alteração proposta ao § 2!!, do artl.go, que passa a ser o § 1!!,

de acordo com esta nova proposee , va.aa substl.tu.1.X' no texto a expre§.

são "lel. e specaa L" por "leJ. complementar", de modo a que a crl.ação

das empresas públl.cl's, sociedades de econonc.a nus ee p fundações pB.

bll.cas passem a obedecer- ao processo 1egl.slatl.vo eetebeüecaõc para

esse tl.po de aea ,

A alteração proposta ao § 32, renumerado para § 22. va.se estA

belecer a parl.da(1e de tratamento entre as empresas públl.c1;ls e SOCl.,g"

dades de ecencmae sc.e ee com as empresa e do ee t oe pr.1.vado somente

quanto aos privl.légl.os raeeaas , vxe to que em relação a subvenções

as empresas pr-avada s não podem recebê-las e em relação a autoras be

nefícJ..os não se pode estabelecer uma regra geral de par.1.dade porqUi
depende de cada eepêcae ccncreee de beneficl.o.« A exclusão das fun

dações do pr.1.ncípio da parl.dade decorre da natureza jurídl.ca espe

cl.al dessas entidades, que tem tratamento especfeaec na legl.slação.

Sala das Sessões, em

Dê-se aos §§ 22 e 32. do art. ·303, do P1:'oJeto de constl.tul.ção,

renumerando-os para 12 e 22, a seguinte redação

"Art. 303 - •••••••••••••••

§ 1 2 - As empreaea pÚbll.Cas, .aa sociedades de economaa

ml.sta e as fundações públicas somente serão ccaeõee por

leJ. complementar e fl.carão suje1tas ao direl.to próprJ.o das

empresas pr-avedes , ancaueave quanto às obrl.gações trabA

lhJ.stas e trl.butár1as, salvo o d.1.sposto no art. 265, § 12.

§ 22 - As empresas pÚblicas e as eccaeaeõee de eccncmxa

m1sta não poderão gozar de pr.l.vl.lé9.1.0S f1.SCClJ.S não

eeneavce às do setor prl.vado."r";;;;:]
flAi'~mJ

A Emenda dá melhor redação ao inciso e explicita em

que consiste, basicamente, a "gestão democrática do ensino li

JUSTIFICATIVA

Redija-se assim o Inciso I do Artigo 372:

Art 372 - " I - democ1"atização do acesso e da per
manência na escola e gestão democrática do ensino com participação

de docentes, alunos, funCionários e renresentantaa da comunidade. '.!

Esta i a reaaçãc que melhor se coaduna com o trata

mento Que deve ser dado ao salário-educação. caracterizando-o como

contribuição social Que é, como rente adicional para o custeio da E

ducecão ,

JUSTIFICATIVA·

Redija-se assim o Art. 383:

Art. 383 _ O ensino fundamental públlco terá como' I

fonte adicional de flnanc:!amento a contribuição soelal do salário-~

uucação , a ser recolhida pelas empresas, com base na sua folha. de

salários, na forma da lei.

IEMENDA lP19082-7 '"'". ~
1: Deputado Constituinte JORGE HAGE

IEMENDA 1P19081-9
fi Deputado Constituinte "ORGE HAGE

~;;~..~
(lJfi';Jfij(!J Plenár::Lo

v - a cr.1.ação de fundo, mllnt:r.do com recursos das institu.1.

çêes eanenceacee , com o objetJ.vo de proteger a economia p.Q.

pular e ·garantJ.r depósl.tos e aplicações até determinado va
l~. -

Dê-se ao art. 327, com a fusão dos arts. 32B e 331, a seguinte
rede;ção'

IV - requl.sl.tos para a designação de membros de dl.ret.orJ.a

do Banco Centrald~ bem como 'seus ampedamentica a

pós o exercfcac dr( cargo; '\

111 - a organização, o func1.onamento e as atr1.bu.1.çÕes do Ban

co Cent.ral do Bras.1.1.

I - a autor1.zação para o runcaeneuenec das .1.nsntu.1.ções es:
nencexrea; bem ccec dC)s estabelec1.mentos de seguro, peevx
eêncae e cap.1.talJ.zação,

'11 - ccndaçêes para a partJ.c.1.pação do cap.1.tal estrange.1.ro

na.s .in~t.1.tuJ..ções a. que se refere o .1.tem anter.1.or,tendo
vl.sta, especaeaeeeee ,

a) os arrceeeesee nacacnea s r

b) os .pcordos J.nternacl.onal.S,

c) crJ.térJ.os de recl.proc.1.dade,

VI - os crJ.térl.os para transferencia de poupança entre
regl.ões do país."

"Art. 327 - O Sistema r'anenceacc Nacional será estruturado

de forma a promover o desenvolv.1mento equ11J.brado e a ser

vir aos interesses da cct.eeãvaeeee, através de le1 que d1.1!,
porá .. ancaueave , s,)bre

IEMENDA 1P19077-1
(:J con~tituinte SAULO OUEIR~~

Sala das Sessões. em

E;~~~~

f'Ii/'8fl;]
nu..,.'c... '"llD'"~I•••'»ie •

EMENDA 1P19085-1r Constitu1ute SEVERO GOMES

"Art. 302 - Os l.nvestl.mentos de capl.tal estrange1.ro serão

admitidos no l.nteresse naCJ.onal e d.1.scl.pll.na_

dos na forma da le.1.."

Dê-se ao art. 302. do Projeto de Const.1.tuJ.çâo a segul.nte

JUSTIFICATIVA

A emenda v~sa melhorar a redação do ar~;J,go, el1.m.1.nando e~

pressões que pouco acrescenta. ao conteúdo da norma estabelec:Lda.

redação:

do.

JUSTIFICATIVA

Cabe ao Estado assegllrar o respeito às diretrizes bá

SiC8S da educação nacional e manter ti g:ontrole da qualldade do ensl=

no nas escolas privadas para. evitar CJ seu aviltamento, tão fácil de

~;:r::rc::::~at~:: :el~:~:i:::~D;~~~O ac:~~;:~a;. em última análie ,

Redija-se aSsim o Artigo '374:

Art. 374 - a ensino é livre à Iniciativa privada des
de que atendidas as seguintes condições: -

1 - subordinação às normas genis da educação naci.Q.
nal, estabelecidas em Lei.

1I_ autorização e supervl$'ão de qualidade pelo esta-

PLENÁRIO

~----------TEn.'~OI1'r"'a;i3----------___,

pr;;~""=:=J

I fFi':;'JPi3 '

-.A emenda objetiva melhorar a redação da norma constl.tucional,

el:UlU.nando expressões redundantes e 2undindo textos.

O acrésc.1.mo do .1.tem VI tornou desnecessário o art.1.go 331, vez
que CI matér.:.a nele ;tratada foi él1sposta de modo aaveeee ,

Suprima-se o art. 330, do ProJeto de Constituiçeo.

EMENDA 1P19078·9 ,"~. --,
(JCODDt1.tU:Lnte SAULO QUernoz

JUSl'IFIÇATIVA
Sala das sessões, em

Dê-se ao art. 301 e seus §§ le e 22, do Projeto de Const1.tu..!,

ção, com o BcréscJ.mo de ma1S um parágrafo, a segu.1.nte redação:

§ 32 - Na aquis1ção de bens e servl.ços, o Poder

público dará tratamento preferencl.1l1 ia empresa naCl.onal.

E;~~;:J

tJ&'~7frJ

"Art. 308 - A pesqul.sa e a lavra dos recurSQS m.tne

ral.s, bem como o aprovel.tamento dos potenc:Lal.s de energl.il hJ,.

dr-áulJ.ca e dos recursos hídricos, dependem de autor1zaçâo ou

concessão do Poder J:'úbll.CO, contratadas sempre por prazo de

term.1.nado. no interesse nac10nal, e não poderão ser transfe

rl.das sem prévJ.a anuêncl.a do poder concedente.

§ 12 - Não dependerá de autorl.zação ou concessão l

o aprovel.tamento do potencial de energl.a renovável de capac.,!.

dade redu~.1.da.

§ 22 - A le1 õl.sporá sobre a compensação aos Es11
dos e MunJ.cípl.os Obrl.gados a .manter parcelas de seu terrl.tó

1:".J.0 gravadas por me':hdas de proteção. ta.1.S como as 'reas de

proteÇ'ão e mananC.1.a:a.s i!c outras defl.nidas por le.1.."

Dê-se ao art. 308 e seu pa~á9rafo lln.1.co, do ProJeto de Cons
tituição, nova redação. com o acréscl.mo de novo parágrafo que será o
2!l!, nos termos seguinta~:

~;~;;~

rrp;';;m

"Árt. 301 - Será considerada e.mpresa nacl.onal a pessoa

jur:ídl.ca "Constl.tuída e com sede no País. cUJO controle decl.

sór~o e de cap1tal votante esteja, etn caráter permanente, ez.

clusl.VO e ~ncond.1.cl.onal, sob a tl.tullarl.dade d;,.reta ou indJ.r.!!

ta de brasl.leiros domJ.C.1.1iados no País, ou por entidades de

dl.r~l.to .públ:LCO .1.nternO.

§ le - será considerada empresa brasilel.ra de ca

pital estrangel.ro a pessoa )Uriêll.Ca constl.tuída, com sede e
dl.reção no país. que nao preenclla.. os requl.Sl.tos deste artl.go

§ ~e - As at1.vl.dades das empresas naCl.onal.S, que

a 1!;!:.1. cons.1.derar estratégl.cas para a defesa nac.1.onal ou para

o desenvolv.1lltento tecnoJ,ógl.CO, poderão ter proteção temporá-

~_-_-_- tUtDf... 'T""'.Ci.

PLENAAIO

IEMENDA 1P19083-5 ..~. -,
~ CONSTITUINTE SEVERO GOMES

Inclua-se, onde couber, no Capítulo I, do Titulo VIII,do Pr.Q.

jeto de Constl.tul.ção, o seguinte artl.go:

Sala das Sessões, em

Parágrafo l1nl.co - A lel. poderá estabelec.erreserva tem

porárl.a de mercado para empresas nac.1.onaJ.s, em setores cons,!.

derados estratégl.cos para a defesa nacl.onal ou 8utonOm.1.a te.!õ,

no169l.Ca do País."

"Art. - O mercado .l.nterno .l.ntegra o patrl.JIIôn.1.o na-

cional.

A matéria vessada no artigo ê de cunho admJ.nJ.stratJ.VD não cabes

do regulá-la através de norma constJ.tUCl.onal. LeJ.s ordl.nárl.as ge

ralmente eJ.1.spõern saber os dep6sitos das verbas públJ.cas nas l.nstl.tuJ,.

ções bancárl.as.

~__- __---'-_-__ TUT<lf""IT"""~1D - -_---,

;EMENDA 11'19079·7
t: -CONS;Z;UIN'l'E JO;t JORGE
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JUSTIFICATIVA

A aupxessâo do § 12 se faz necessárxa porque esse dispo

sat avc ôesceracteea.aa o inst1.ttlto C1a J.nt€'rvenção do Fstado no dorn.í

01.0 ecOnâml.CCl e o monopéj.xo , tornando-os excepCJ.onaJ."l. Os §§ '32 e
Jl,2 (levem ser suprJ.mJ.dos por conterem mat:ér:La que devem ser rPMetJ.

das a Le a ordJ.nár1a

A matér18 cer-cada nesse artJ.go, por sua natureza, õeve ser

r~met~c1a para a le1 ord1n;ir1a. como, alJ.ás dea.xa claro e: sua prn

pria eeeecêc , As faCJ.11dades a serem cxaeôas para as pessoas p0l::

tadoras de def1c1êncJ.as j;i foram garantl.das genér:Lcamente em outros

o:",sposJ.ta.v.os do-pro)eto, sendo, portanto, desnecessár:LB essa d1.spo

s:a.ção espee íeace e sunucente ,

Sala das seeaêes ,

Sala das eeasêee ,

JUSTIFlCATIVA

SuprJ.ma-se o art 311, do ProJeto de constJ.tul.çâo.

f: Plenário

r;r----------~Uto/~U.~.. IO-..;lo

EMENDA lP19096-7 ...J, --{---,
Constituinte SEVERO GOMES

EMENDA lP19094-1 .~l.
f:J Conshtuinte SEVERO GO~ES---------') r=;~~;:=J

f:J Plenáno ) fJ73ie0MJ

cão

"Art 495 - FJ.cam excluídas do mcnopéâ ao de que eeeee

art , 310, as ref1.narJ.as em funcl.onamento no País, amparadas pelo

art 4'3, da Le1 n2 2004, de 3 de outubro de 1953.

Dê-se ao art. 495, do pro j eee de Cosnt1tu1.ção, a segu1.nte red-ª.

'LIN'~'~/.OM.. dOI'UO<O.'u,l~ .,

Sala das Sessões, em

Dê-se ao art 314. do ProJeto de const~tuição, a eequant,e re-

JUSTIFICATIVA

A alteração no texto do artl.go obJetJ.va compat).b1.lJ.zá-lo com a

def;t.nJ.çào de "empresa nac10nal..': dada no art 301, bem como acrescen

ta'r o "p'rJ.nc:tp~o da recip'roC;Ldade" para as h~póteses em que

presa eserenqeaza venha a operar no setor de transporte

A alteração proposta va.ee corrJ.g1r uma falha na redação do ar

ta.go, fazendo a eererêncae correta ao art. 310, do pro j eee de cone
t1.tu1-'ião, no qual. se trata do n-cnopé Lao estatal do petróleo de que

ee excluem a s refJ.nara.ss mencacneüae ,

dação

"Art. '314 - Os servaçca de transporte terrestre, de pes

soas, de bens e de carga aérea, dentro do terrJ.tórJ.o na

eaonea , ~ncl\ls:Lve as euãvaeeões de eaencaaeentc , ecnent,e

serão explorados pelo Poder PúblJ.co, por uraeaaeaeee, ou

por enpreaas necaoneas , xeapea.tado o pr1ncíp~0 da recl.~r!2.
cJ.dade."

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP19090-8 .J---------,J !r:P'.'"D'.'''--'t:J ConstituJ.nte SI:VERO GOMES _ ~ _J

EMENDA lP19091-6 '
fi Const.tw.nte SEVERO GO"~;'

[::J Plenár10Q

m------m"''"''''''''''======-~~

"Art. 306 - As J8zJ.das e dema a s recursos eunes-aa.s , os PQ.

uenca.e a.s de energJ.a hJ.dráulJ.ca e as reservas

de áqua subterrânea consm-tuem proprJ.edade

dJ.st).nta da do solo, para e re i ec de' explorS!.

ção ou eprcveaeeeenec 1ndustrJ.a1, pertencem à
uruêc e são a.ne La.enâvea.s , 'ressalvado o d1.spo1ã

to neste titulo.

A modl.fl.cação va aa apez-fexçoat- a matér1.a regulada no art.;.

go, acrescentando as reservas de água suhterrânea como peopr-a.edede

d1st1nta da do solo, bem como tornar ane ã Lenéve i s esses recursos cy

Ja pc-opr-aedede pertence à unaãc

A '-nc1usão do paTlÍgrafo ees-cana-ee da'r à auv;u:1af.p de gaTJ.!!!.

pagem a proteção de ordem conscauucaonea que se faz J.nd1spensável.

Sala das ee-seêee ,

§ '32 - A le:l. defJ.nJ.Tá as atJ.V:l,dades de gar:tmpagem e

estabelecerá as condaçêes para as suas formas

aeeocaauavea e as áreas eest.aneões ao exerci

CJ.O da atJ.vl.dade."

Dê-se ao art 306, do ProJeto de constJ.tu:l.ção, a eequan t e

redação, com o acréscJ.mo de un novo parágrafo que deverá tomar o n s
J.

JUSTIFICATIVA

Sala das sessões. em

JUSTIFICATIVA

A modif1caçào va sa aperfeJ.çoar a redação da me t.éz-ae , estabe

lecendo a conda.çâo do prazo determJ.nado para as autarJ.2:ações 'Ou ccnceâ

sões, bem como abr-ando aos estados e MUn:l.cípJ.O~ a POSS1.hl.ll.dade de VJ.

rem a receber Justa compensação quando caverem parcelas de seu terrJ.t.!Í
r-ao gravadas por medade s de proteção

No § 12 manteve-se a mesma redação do § tlnacc do eez tc orJ.92.

naJ. do artJ.go, excaui.âc o eprcvea.camento de potienca.aa s d.e pequena capS!.

caõeüe da pr~vJ.a a~torl.zação ou concessão.

EMENDA lP19087-8
f= ConstituJ.ntc SEVERO GO~~;

f!J Plenário

EMENDA lP19088-6 I
fJ CONSTITUINTE Sr:VERO GOM~;·------------"I Lr;~;~~:J

• 'U.~.'o/co."do/auoco.'..,lo ..,r PLEN~RIO I fIUJ:f.JftJ
r;r----------~ •• Tol .."I"'''~lo

Dê-se ao art 307, do Projeto de Const1tuJ.ção, a eequan
te redação'

Sala das Sessões, em
Dê-se ee art. 310, do Projeto de ConstJ.tuJ.ção, nova redação,

com o eceéecamc de UIII Parágrafo ónJ.co, nos termos segUJ.ntes

"Art. 310 - consuauuem monopólio da unaâc

I - a pesqua.sa e a lavra das jazJ.das de pett'óleo e outros

hJ.drocarbonetos fluidos, gases raros e gás natural,

II - a refJ.nação do petróleo nacacnea ou estrangeJ.ro,

III - a importação e exportação dos produtos prevaecoe

auens I e lI,

A mod1.fJ.cação do a:rtJ.go V.lsa tornar explicito que as "em

presas estataJ.s" devem ser cons1deradas entre aquelas que podem ef;

t'Uar o aproveJ.tamento dos potencJ.al.s de energJ.a hJ.dráulJ.ca e a la

vra de JaZ'1das mJ.neraJ.S em faJ.xas de fronte1ra.

"Art 307 - O eprcveanementc dos po eencae aa de energJ.a h.l.

dráull.ca e a lavra de jaz1das cunerea s em fal.

xes de fronteJ.ra somente poderão ser efetua=

dos por empresas públJ.cas, soci.eôedas de ece

nornJ.8 mJ.sta e empresas naCJ.onaJ.s."

JUSTIFICATIVA

.LubIOJO•• lll1c/aul<OlO' ..lO .,

Inclua-se no Capitulo I. do Titulo VIII, da Ordem Econõ

mJ.ca, onde couber, o seguJ.nte d1SPOS1tJ.VO:

"Art. - NBO sErrão adm1.t~dos comprotnJ.ssos mult;Llate-

raJ.s ou bJ.nac;l,onaJ.s do Bras~l que preJudJ.quem

o elesenvolv1mento econômJ.co ou sua capacJ.ta

ção cJ.entif1.ca e tecn01óga.ca."

JUSTIFICATIVA

IV - o trtlnl'lporte marítJ.mo do petróleo bruto de origem nA

cacnaã ou de derivados de petróleo produzJ.dos no Pa!s, e

bem assJ.m o tranSpoTte, pOl: mexo de conôut.os , de petTó~eo

bruto e seus der-xvedcs , aseam como de gases raros e gés

natural, de quaJ quer or1gem,

V - a ppsqul.sa, li; lavra, o enrJ.quecJ.mento, o reprocessa

mento, a industrJ.ali7·açâo e o comércl.o de m1neraJ.S nuclé1!.

Parágrafo llnico - O monopóll.o prev1sto no~ deste ar

t1.go inclui os rJ.scos e resultados decorrentes das at1v1

dades a11. mencJ.onadas, vedado à Un1ão ceder ou conceder

qualquer t~po de participaç'iio, em espéc:Le ou em valor

exploração de jazidas de petróleo ou gás natural."

Sala das sessões, em o Capítulo que estabelece os prJ.ncíp1.os geraJ.s da ordem

econômJ.ca, no Projeto de Const;LtuJ.ção, om;Lt.1.U a questão dos compro

missos :Lnte'rnaciona:Ls do B'raS:l.1 que podel'l afetar seu aesenvolvJ.men

to econômJ.co, cJ.entífJ.co e tecnológico. A emenda vJ.sa, ass1m, dJ.:;

c;Lp11nar a matér;La, vedando os compromissos multJ.latertas ou b].na

cJ.onaJ.s que pre.judJ.quem esse ~desenvolvJ.mento.

JUSTIFICATIVA

As moI3if:í.caç5es tem por objeto e:pe'rfe1.çoar a. 'redação da

constituc10nal, 1ncluJ.ndo dentre as ativ1dades m~?OpOI1Zadas pela

União, 11 importação e exportação do petróleo bruto ou de seus der.;.

vado~, ass~m como o reprocessamento de m:tner81S nuclares.

Sala das sessões, em
Além dJ.sso. estabeleceu-se no parágrafo línJ.co proposto a e~-

pressa vedação aos contratos de risco que representam sérJ.a ameaça

à inteireza do monopólJ.o estatal cuja regulação ora se aperfeJ.çoa.
r;r----------1U1..'_1"~~i"o __,

'nê-se ao art. 494, da!' nispos:Lções TransJ.tór:LBS, do Pro

jeto de Const1tu"ção, li segUJ.nte redação: Sala das sessões/ em

"TíTULO X

DJiS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 494 - Ser~o mant1das as atua1s concessêies, cUJos dJ.-

rea.tos Cf' lavre: prescreverão I decorr1dos 03

(tTêsl anos sem exp1.oração em esca1.a

cJ.al, contados a partJ.r da promulgação desta

ConstJ.tuJ.ção .. com exceção daquelas cUJo prazo

de duração tenune antes do estJ.pulado."

EMENDA lP19093-2 l'~"----''--- --'I r.r-P"M'D"'.'----'tI CONSTITUINTE SEVERO GOMES -' . ~ _J
.U......./CO.,Jllo/l... CO.. 'ulo .,

r.r ~UTG/~"IT.. IOAfi:o

Supr.1tna-se o Parágrafo ÓnJ.co do art. 300, do Projeto ele Conl!.

t:Ltu1ção.
Dê-se ao Art. 400 a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

A moda.fJ.cação V1sa alterar o prazo f).xado no artJ.go, ;Ln

cluído no Título X, das D;LSpoS1ções TransJ.tórl.as, reduZ1.ndo-o para

03 (três) anos, por ser o prazo razoável a que os atua1s detentores

de conces",õec; f' lavras possam adotar as provJ.dêncl.as ~à.ra' explorá-

_as comerc1almente, sob pena de caduc1dade.

Sala das s€'ssões, em

JUSTIFICATIVA

A matér.1.6 tratada no Parágrafo deve aer retirada,pol.S a obr.;.

gatdrJ.ed<:lde de atendei a demanda'"s socJ.aJ.s decorrentes de proJetos eco

nôm1.coslldepende de cada sa.tuação concreta e dos ObJetivos e alcance'

de cada proJeto, sendo, portanto, J.nconven:tente e ,.1.mpróprJ.o en,gJ.r es

sa obr1gatorJ.edade em pr1ncíp1o constJ.tucJ.onal

Sala das Sessões,

Art. _ A informação é l,.Ill direito fundamental da pessoa e bem social

§ 112- ~ assegurada a liberdade de expressa0 através dos meios

de cOIllJnicação, respondendo cada Lfll, nos casos e na fDL
ma que a lei preceituar, pelos abusos que cometer

§ 211 - A pt.blicação de veículo ill'presso de c()7lJnlcação indepen

de de licença de autoridade

§ 3Q - Todos têm direito a receber info~1qes verdadeiras de

~~re.=.:.:= part1cular:~,~e~ivo _ou geral dos ~r~os_
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públicos e dos érqãos privados com função sccraj reke;
vante

§ 42 - ~ assegurado o direito de resposta li vítima de lnforma
ça"oJ.nver.ídica emqualquer melo de conunlcaçlfu soelal,

mediante decisão judicial sumária, sem prejuízo da inde
nlz8t'ão por danos causados,.--- ......... _ ... -

JUS'1'IPICAtIVA

II - a ref1naçao do petróleo necaonaâ
estrangeiro:

1.1.1 - o transporte mar.ít~mo do petróleo

bruto de or~gem nacacnea ou de õexa.vadoa de petró

leo peoduaa.des no país, e bem 8SS1m o transporte,

por taeao de condutos, de petróleo truto e SE"US de:!;'.!.

veeca, assim como de gase'5 raro~ de qualquer or1gem."

complexidades inerentes da atividade do magistério e o ccnse

quente desgaste físico e mental Que o exercício dessa atividade

profissional gera na pessoa humana que a exerça.

r;;;;~

fui';ãmJ

, J..
V _ expedir decretoits e regulamentos para a f1el exe-

Estado;

~ ---_.L.~•• 'QfCOM,'.lofIOl.O~'.,....

Plenário da Assemblé1a Nacional Const~tul.nte

JUSTIFICATIVA:

Art. • •• A recusa de voto de conf~ança i .. portará dem1.s
são do Conselho de M1.nistros.

No que diz respeito ao sistema de ucverno, tendo sido

..f'~fosto por nós, o pres1~nc1alismo com um Conselho de M1nistros,.

fiiõ'capitulo 11 do Titulo §.r, onde couber:

'"ITOf.UIT"ocoç1o --,

Seção •••

DO CONSELHO DOS MIN1.STROS

Seção •••

DO PRESIDENTE DO CONSELHO

Art. • •• O Presidente do Conselho será Lndacadc pelo

Pres1dente da Repúbl1<::a ã Cãmara dos Deputados, após consulta às co

rentes polít1co-partidárias que compóem a ma~or1a da Conc;rresso NaC1

eei.,
S lo - Enviada a indicação A câmara dos Deputados, est

em dez aaes, deverá apreciã-la, considerando-se aprovada se recebe

votos favorãve1s da maioria absoluta de seus membros.

S 30 - ocorrendo a segunda recusa, se a Cãmara dos Depu

tados, dentro de cancc da.aa , não escolher por aeacca.e absoluta o
P,res1dente do Conselho, este será,ouv~do o Conselho de Estado, no

meado j.avxemence pelo Presidente da Repúbll.ca.
Art. • •• - O t'res1.dente da Repúbl1ca pode exonerar o

Presidente do Conselho, devendo, em dez da.as , 1nd1car-lhe subst1.tu

to A Cãmara dos Deputados,em mensagem na Qual exporá as razões de

sua decisão-
S lo - Ocorrerá também a exoneração do Presidente do

Conselho de M1nistros:
a) no ini.c10 da legislatura:

EMENDA MODIFICATIVA

b) se aprovada, por maaorue absoluta da Câmara dos De

putados, moção de censura ao Pres1dente do Conselho, em virtude de

proposta subscrita pelo menos por um terço dos Deputados, devendo e

fetuar-se a votação até tres daes após a sua apresentação;
c) recusado, pela ma1.0r1a absoluta da sâmara dos Depu

tados, voto de confiança SolJ.C1tado pel~ Pres1dente do Conselho.

S 2Q - A moção de censura somente poderá ser apresenta

da seis meses depois da posse do Pres1dente do Conselho.
Art. - O Presidente do Conselho deverá ter maas de

tr1nta e cancc anos, podendo ser ou não membro do Congresso NaC10na
Art. • ~. - A pessoa Lnda.cada para exercer o cargo de

Presidente do Conselho de M1.n1stros submeterã à Câmara dos Deputa

dos, como fundamento de sua aprovação, seu programa de governo.

Art•• '. Compete ao Pres1dente do Conselho:

I - exercer, com auxi110 dos mJ.n1s1ros de Estado aeJ
d1reção superior da adm1n1stração federal;

11 - elaborar planos e proc;rramas naCl.Ona15 e regiona~s

de desenvolV1mento, para serem submetidos ao Congresso Nac10nal, pe

10 Pres1dente da Repúb11ca:
, IrI - submeter à aprec1ação do Presidente da Repúbl1ca,

para serem nomeados ou exonerados por decreto, os nomes dos MJ.n1S

tros de Estado, ou so11c:L.tar sua exoneração:

IV - nomear e exonerar secretár10s e sub-secretárJ.os d

Art. : •• - O Conselho de Minisi:ros compõe-se do l:'res1den
te do Conselho e dos MJ.nistros de Estado~

Art. • •• - Compete ao Conselho de Min1stros de11berar so

bre assuntos adntl.n1stratlvo de ordem geral, por convocação do Presi

dente do Conselho e sob sua Presidêncl.a. As deliberações do Conselho

de M1n1stros serão tomadas por ma10r1a de votos, e dependerão da apr
Ivação do l?residel)te dq Conselho.

I
Art•••• - A lei determinará a criação, a organização

as atribu1ções dos Min1stiSrios.

cuçâo das ll'!is;

VI - enviar, com aprovação do Pres~dente da Repúhl~ca,pr.e.

posta do orçamento ao Congresso Nacional;

VII - prestar anualmente ao Congresso Nacional as eontas re
lativas ao exercíc~o anter1.or, dentro de sessenta dias, após a abert~ ...
ra da sessão leg1slat1va;

XV - comparecer a qualquer das Casas do Congresso Nac10nal

ou a suas comissões, guando convocado nos termos da const1tuJ.ção, ou
requerer d1a para seu comparecimento,

rx - aCJlIlIular temporar~amente qualquer M~n1sté:rio;

X - exercer outras atr1buições que lhes forem delegadas

pelo Presidente da Repúbhca ou - ple confendas pela Constituição

parác;rrafo único -. O Presidente do Conselho não poderá au
i sentar-se ào Pais sem autor1zação do congresso oNacional, sob pena de

t perda do cargo.

fEMENDA lP19102·5
tJ Constitu~nte Ivo cers~~~~o,
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evidenc~am-se

'~UI.... /COMI"ko'"OIcO.'flÃll __,

PLEHARro

..... oJ."./CO~'"d.f.UI<o"'..ÃO

PlENARIO DA ANC

DO exame dessa at~v~dade normat1va

alguns d1Spo$l.t1VQ5 que:

Dê-se ao § 22 do art. 303 do Projeto de Const~tu1

ção ba Comissão de S1stematização, a redação seguinte:

Pelos motivos aCJ.ma, sugere-se a inClusão, no tex
to const1tuc~onal, de d1SpOSJ.t~vo que assegure a esses órgãos

da admin1stração J.nd1reta o mesmo tratamento das empresas prl,.

vadas, sem preju.ízo da superv~são m1n1ster1al e dos plenos P2

deres da Un1ão, como sua aC10n1sta controladora.

A méd10 prazo é de prever a queda dos níve~s de ef~

ciência das estatais produt1vas, em decorrência daquela regu

lamentação que afeta a f1Z1lleza e rap1dez de dec1sões eX~g~das

de qualquer empresa. As estatais produtJ.vas terão d~ficulmdes

de concorrer em seus respect3.vos setores. O senso de oportun1,.

dade, ag111dade, efJ.ciênc1a e rap3.d1;!Z de atuaçao são requ1s1

tos essencJ.aJ.s para a sobrevJ.vênc~a no mercado, cada vez maJ.s

compet:l,.t1vo, e que eX1ge grande flexib1lJ.dade.

1) implicam em mUlt1plicação de controles e hscs.

lizações: e '

c) ~ôstram-se J.ncompat:íve1s com a superestrutura

const1tuc10nal e legal que rege essas entJ.dades.

a) retJ.ram a flex~b1l1dade de atuação das empresas
púb11cas e das de econom~a tnl.sta da área federal;

'é da ma10r 1mportânc1a \)ara o resguardo dos intere.§.
aea da UNI1\O e da PETROBRÁS sejam elevadas à categor1a de no.!:,.
ma constituc~onal todas as atividades que integram o monopó
110 1nst1tuído pela Le1 ne 2004/53, o qual f.icará, assim, pr.Q.

tegido de eventuaae mudanças da legl.slação ordinár1a.

A presente emenda atende a solic1tações formuladas

pela Câmara MunieJ.pal de R1be1rão Preto, em são Paulo, e pelo
insigne Presidente da Petrobrás, nr-, caaeee saave ,

"Art. 169. A peequa.se e a lavra de pe
ttóleo em territ6rio necaone t constituem monopól::Lo
da umão, nos termos da lei."

Alguns órgãos do Poder axecueavc têm baixado normas

que vem causando difJ.culdades à atuação de empresas públ1cas,

e de soc~edades de economia mista.

Acrescente-se avo Art. :356, o seguinte Parágrafo:

A observação que se pode fazer, a propósito dessa
regulamentação cerceadora, é que ela atinge, com igual 1mpac
to, órgãos da adtnin~straçao 1ndJ.reta produt:Lva, de cuja flexl,.
b~11dade depende grande parte da econom~a do País, a aqueles

que, por sua inSUfic1ência, trazem legítimas preocupações ao

Governo e à sociedade e que estar1am a reclamar uma 1nterven
ção corretiva.

A presente emenda atende Sol~c1tação formulada pelo
insJ.gne Pres1dente da petrobrás, Dr;,OzJ.res S11va.

§ 2 2 As empresas públ1cas. as eccaeee
des de eeonom1a mista e as fundações públic:as somea •
te serão eeaeeee por le1 especial e reger-se-ão

pelas normas aplicáve1s às empresas pz-a.vadas , inel;!!

S1Ve quanto ao dJ.re1to do trabalho e ao das obr1ga

ções, SUJeitando-se aos mesmos controles e IlE10S de

fisca11zação a que esteJam Submetidas as sceaeeeees
meccentn.s ;"

"Art. 303.

De outra parte, embora o gás natural seja uma for
ma pela qual o petróleo se apresenta na na~ureza, é de toda a

ceevenãêncae exp11citar tal ponto no texto const:LtucJ.onal, ps.

ra evaeee as J.nterpretações que pretenàem discut1r a aneaueãc
do gás natural no monopólio da L~1 2004/53.

A Const1tu1Ção de 1969, por seu turno, alçou à catg,
geria de norma cabstituc10nal, a pe5qu~sa e a lavra de petr,2
leo em terr:LtórJ.o nacaonea , como se lê do Art. 169:

J U.S T I F r c A ç Ã o

r.r----------Hno/.lUrtl"uÇi.o --,

'IEMENDA lP19101·7
{'J MATHEUS IENSEN

do nobre i

pr;~~;'~

êlâ'7PJ
ccneeetuinte SMn'rnHO FURTADO

Constl.tu1nte SANTINUO FURTADO

PLENÁRIO

"12 Dever1arn ser dest1nados recursos à pre

servação e melhoramento do me10 amb1ente, tendo ~m conta

as ci1::cunstânc1as e as necessidades especiais dos países
em desenvolv~mento e quaisquer custos que possam emanar,
paro esses países, a ;t.nclusão de med1.das de conservação
do meio amb1ente, em seus planos de desenvolvimento, as

sim como a necessidade d2 lhes ser prestada, quando soli

citDda, ma10r ass1stênc1a técn1ca e f1nance1'l:'a 1nterna-
cione1 para esse fim." •

JUSTIFICAÇÃO

A part'1r do término da segunda guerra, com ênfase nos a

nos sessenta e Segu1n~eS' cresceram as p,fessões dos movimentos para
peeeeeveçêc do meao emba.entie , posto em 1:'1SCO por uma 1ndustr1.al1.zaçâo

excessiva e predatór1a.

No Bras:l.1, a part1.r dos anos oa.tierrt.a , essas pressões pa-ª.

saram a atuar com grande vigor, obtendo uma série de leis restr1t1.VaS

da l.nstalação de novas ~ndústr1.as e do func~onamento de de t ernu.nadoa
setores, como a qu:íml.ca, a petroqu:ímica, a ref1naçâo de petróleo e t.Q.

das aS l.ndústr1as eeaesceae de resíduos l.íquJ.dos e sólJ.dos na atmosfg,

Num país em eesenvcüvamenec como o' nosso, em que encer
eenee entram no me-rcado de trabalho maa.s de 2 milhões de pessoas, é
in'!;-se!::ns~val conci11ar a preservação amb1ental com o desenvo rvament;c
como ,já proclamou a ONU, na Conferênc1a de Estocolmo de 1972, quando
foram êstabele:cidos os princípios comuns para a preservação e meübc

r18 do amb1ente hutn~no, lendo-se nos pr~ncíp1os B, 11 e 12, da Decla
ração de Estocolmo, o segu1nte'

I - a pesqU::Lsa, a lavra, a ref~nação e o
processamento do petróleo, sob qualquer de suas fox.

1I\asf J.nclusl.ve a do gás natural, bem COIl\O o seu

transporte e dos respect1v05 derl.vados, mar.ítimo ou

de condutps."

"Art. 4.07 O I?lanejamento e a regulação da
atividade econômica deverão harmon~zar a preservação do

equ~líbrio ecológ~co e da qualidade (lo me a.e ambaence com

a necessl.dade de etesenvcavaeeaec do País."

"Art. 310.

Dê-se ao art. 407 do ProJeto de Constitu~ção da cceuaeãc

de Sistematazação, b. redação segu~nte:

ee, nos mares e nos eacs ,

JUSTXFICAÇXO

Subst1tuam-se os J.tens I, n: e 111 do art. 310 pe

la redação aba1xo, que passa a figurar como i tem I do

art1go, no P.,rojeto de con~t~ção da ComJ.ssão de S~stemat2Z"ª

ção)~-kc~~::JT!.

"11 As políticas atnbientais de todos os paí

ses deveriam melhorar e não afetar adversamente o poten

cial desenvolv1mentista atual e futuro dos países em dé
.senvolv~mento. nem obstar o atend~mento de melhores con
d1.ções de V1da para todos, 05 Estados e as or9an~zações

1nternac10na1s dever~am adotar providênc1as apropr~adas

v1sando chegar a um acordo, para fazer frente às possí

veis consequências econômicas naC10na1S e internac10nais

resultantes da apl1cação de medJ.das ambientais."

"8 O desenvolvimento econômico e social é 1U
d1spensável para assegurar ao homem um eeec.enee de vaee

e trabalho favorável e criar, na Terra, as ccndaçêee ne

cessár1as à melhor1B da qualidade de v1da."

J.!I80gul'BIlI_ao, neste diapositivo, os p:l'llceitoB 'Maloos

para a liberdade d. comunicação. COIIIO inovaçio, a. BIllpl111980 • precisão,

no texto constituoional, do direito de :respollta, 1'1gura tradicional

nas nOBBBa Cartas quo aqui ganha detalhamento indlapondvel ti que peeae

• f'uncionsl" ooncretullnte.

A idé1a da presente emenda foi de 1nspU:"ação

PresJ.dente da PETROBR1:S f Or. OZ1l:'eS Silva.

Esses movimentos de preservação do maao ambiente e de

melhoria da qua11dade de vida atendem a um aneea.c comum da humana.dede

e são altamente respe1táve1s, sendo uma realidade 1nquest1onável em

nossos da.ae ,

r.r----------flUl>hu'tmc.oçl<>--- ,

EMENDA lPl9098·3
!!J

A Lei ne 2004, de 03 de outubro de 1953, d1spôs em
seu ~rt1go l2 f verbis'

"Art. 12 ConstJ.tuem monopólio da um.ão

l: - a pesqu.isa e a lavra das J&;/adas de

'l"etróleo e outros h1drocarbonetos flu1dos e gases

~~, existentes no território nac10nal:

Art. 356

Parfjgra fo (joico - A aposentadoria do hom;m ou mulher que exer

ça o magistério será de 25(vinte e cinco anos)

de .exercício do magistério.

JUSTIFICATIVA

A aposentadoria para professores aos vinte e cinco

anos de exercício do tr18gistério just1 fIca-se plenamente dada as

Esta emenda complementa outra de nossa autor~a que pro

põe mod1ficação no S1stema de Governo constante do ProJeto de Cons

titu1ção. 2 o nosso pos1cionamento contra o parlamentarismo, com a •

figura do Prime1ro M1n1stro, em que o Pres1dente da Repúbl1.caelele1t

desaparece, em .virtude de suas atr1buições m1nJ.n1J.zadas do s1sterna.

:e preferivel um Presidente da República, mesmo que se.

acompanahdo de perto por um Conselho de M1n1stros e seu P:Lesldente.
Neste PresldenclalislIID a figura do Chefe da Nação estará preservada,

bem como as atr1buições ma1S robustecidas do Congresso Nacional.
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parágrafo único - Vagando os cargos de Presidente e Vice

Presidente da República, far-se-â eleição novent.a dias depois de aber

ta a última vaga, e os eleitos inicJ.aráo novo mandato de cinco anos:

Art. • •• - O Presidente e o Vice-Presidente da República

. não podem, desde a posse, exercer mandato legislativo, ou qualquer

: cargo público ou profissional.

'~UllUC/co.,..Jo/''''CClOI'Il:c .,

r""/~'''''c~lu' ~

EMENDA ADITIVA:

A seção I do Capit.Jlo II do Titulo IX do ProJeto de

Constituição, acrescente-se, onde couber:

Art.. 343 ( e seguintes)

rrru,c X

DISPOSI@ TRANSITóRIAS

I

A$$l.Into. - DIREITOS 005 SERVIDORES DAS

CASAS DOPODER LEGISLATIVO
Art••• , -

S 10 - -e dever dos Poderes Públ:LCOS da UD1.âo, dos

Estados, do D:LstrJ.to Federal e dos MunJ.cí

pios a organ1zação e a promoção da defesa

da Saúde públJ,ca.

S,2Q - Anualmente a Un1ão apl:Lcarã, nunca menos

de 13' (treze por cento) e os Estados, o

Distrito Federal e os MUnJ..cip:LOS 25% tvan

te e cinco por cento), no mfrünc da .recea.ca

resultante de impostos, na manutenção e
desenvolvimento de programas dest:Lnados à

proteção da saúde públJ.ca.

SEçAO :rI

DAS ATRIBUICOES DO PRESIDEN'rE DA REFOBLICA

Art~ ••• - Compete ao PresJ.dente da RepúblJ.ca, na forma e

noa l~~ites eeeabe tecadcs por esta ConstituJ.ção: f

I - nomear e exonerar o Presidente do Conselho e os MinJ.s
tros de Estado;

11 - apreciar os planos de governo, elaborados pelo Conse

lho de MJ.nistros, para serempor ele submetidos ao Congresso NacJ.onal,
. III - aprovar a proposta de orçamento d.o Presidente do Co

selh01

Na forma do art. 23, §ll:l, do Regimento Int.eIl'\O da

Assenbléia Nacional Constituinte, o signatário apresénta a
seguinte 9ENDA, C1oJ:P1! couBG12.

Art. - Fica assegurado aos servidores e funciOliá_
rios das Secretarias e de Órgãos Autônomosdas Casas do Poder

Legislativo o direito à percepção de gratificações adicionais,

pelo desempenho de serviço à Assembléia Nacional Constituinte,
se ainda No pagas

JUSTIFICATIVA:

Como estabelece o pórtico do artJ.go que t.rata da saú

de, é direito de todos e dever do Estado, o mecanismo fundamental p

ra o cumprimento deste dJ.spositivo constitucional é o recurso consa

grado no text.o, objeto de pr~posta de emenda constJ.tucJ.onal popular,

que contou com nosso integral apoio em nosso Estado, tendo ultrapas

sado o número de assinaturas exigJ.das pelo que determina a Resolução
desta Assembléia Nacional Const.J.tuinte.

O êxito da proposta popular, é o espelho de como a

população sente que sem a exigêncJ.a na Carta Magna de um percentual

que satisfaça o direito de todo o poder público não poderã cumprir
com seu dever.

011 artigos 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 e l5B das

Seções I e 11 do capítulo 11 do Título V, passarão a ter a seguinte

redação:

DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE

.. -Art. 151 - o PreSJ.dente da RepúblJ.ca representa a Repú

blica Federativa do BrasJ.l, garantindo a unidade, a independência e

o livre exercício das instJ.tuJ.ções nacaonade , "

Art•••• - SubstJ.tuJ. o PresJ.dente, em caso de impedim~n

to e sucede-lhe, no caso de vaga, o Vice-Presidente da RepúblJ.ca~

Parágrafo único - O candadacc a vace-eeeeaeenee da Repi!.

blica considerar-se-á eleito em virtude da eleJ.çãodo PresJ.dente com

o qual estiver resgistrado.
Art. • •• - são condicões de elegibilidade para Preside.!!

te e Vice-Presidente da República:

I - ser brasileJ.ro nato;
II - estar no exercicio dos dJ.reitôs polita.cos

111 - ser maJ.or de trinta e cinco anos;

IV - não incorrer nos casos de J.nelegJ.bJ.lidade

previstos nesta ConstitU:1.ção.

Art •••• - O mandato do Presidente e do Vice-Presidente

~j da República é de cinco anos, permitida a reeleJ.ção uma ãmca vez.
Art •••• - O Presidente e o Vice-Presidente da RepúblJ.ca

serão eleitos, em todo o Pais, por sufrágJ.o universal direto e secre

to, noventa dias antes do termo do mandato presidencJ.al,por maiorJ.a

absoluta de votos, excluidos os em branco e os nulos.

Art•••• -

S 10 - Não alcançada a maJ.oria absoluta, renovar-se-á,a

té t.rinta dias depois, a eleiçáo dJ.reta, ã qual somente poderão con

correr os dois candidatos maas votados, considerando-se eleito o que

obtiver a maioria dos votos, excluídos os em branco e os nulos.

5 20 - As candadatiuz-as a PresJ.dente e Vice-PresJ.dente da

epÚblic~ ~omente poderão ser registradas por Partido Políbco, J.nde
pendentemente de filiação dos nomes indJ.cados. -

Art •••• - O Presidente e o Vice-PresJ.dente da RepúblJ.ca

tomarão posse em sessão do COngresso Nac:1.cnal ou, se este não estiver

reunido, perante O Supremo Tribunal Fedral.

Parágrafo único - O PresJ.dente e o Vice-PresJ.dente da Re
pública prestarão, no ato fia posse, este compromJ.sso: "PROMETO MANTER,

DEFENDER E CUMPRIR A CONS'tITUICAo DA REPÚBLICA, OBSERVAR AS SUAS LEIS,

PROMOVER O BEM GERAL DO BRASIL, SUSTENTAR-LHE A UNIAo, A INTEGRIDADE

E A INOEPENOE:NCIA,"

Na atualO:rntltuirte 1 o Povo encaminhOU ao Coogresso f!!
clonal, através de forrwlários do PROOASEN e diretamente cerca d5

oitenta mil sugestêles

E A .JJSTIFICAÇJtO

Mais de quinze mil sugestões foram oferecidas aos antepro

jetos de Regimento Interno e ao da Camissrlo Provis6ria de AsSU'ltos

Cpnstituci011ais (omíseãc Afonso ArinoS) • Além ,~:~~ os traba 
lhos de atendimento, emhorário normal e e>/tQ.,/'ffJf!IPos, pessoas.

entidades sIndicais, ete., e ao imenso vOÚsrel &. correspondl!ncias r
telefonemas, discursos, textos de relat6rios, textos de anteproje 

tos, e outras tarefas, exigiram milhões de noras homem de esfot:ÇO

coletivo.

tlínero igualmente expressivo velo aos Gabinetes dos

Parlamentares.

Art. - Fica extinta a aplicação do regime da Con

solidação das Leis do Trabalha aos quadros permanentes ou tem

porários das Secretarias e de órgãos eutõocnos das Casas do

Poder Legislativo, e aproveitados os atuais servidores nos
quadros de pessoal permanente, mediante a expedição de títu _

los de nomeação efetiva aos mesmos. Aos ocupantes de cargos de

direção e assessoramento será igual tratamento, fazendo-se

cargos 1.gua1.s ou esseeetnadca, nas in1.cla1.s das carreiras,

em cargos a serem criados.

Em 1946 rão havia em face aos Constituintes o problema da

o..T no Serviço Público, nem a corrupção trazida pelos "r~"
conforme hoje permltil:lo no famigerado Art.lll, do Decreto - Lei

ng 2f.1J1õ1 ( Reforma Administrativa). A Justiça do Trabalho setrpre

reconheceu o vfncuto errpregatIcio do serviço prestado sob s forma

~ "colaboração de natureza eventual à Arininitraç:to Pública".

Ttlllbémem1946 o Poder Legislativo não contava can ... órg:Ios

AutOnomos", que se crteren graças ao permissIvo do Art. 172, do já

citado Decreto-Lei nO 200/67 (Reforma lllininistrativa), para "serviços

públicos com peculiaridades de organização e funcionamento"

~ preciso reconhecer toda esta gigantesca dedicaçll:o

cesetcemo,

Art _ A Hesa da Asserrbléia Naclonal Constituinte ex~

dirá titulos de psrticipação aos atuaIs servidores e f'l.ru::ionários

QUe hajam prestado nas Secretarias das Casas do Poder Legislativo

e nos 6rgãos Auf1.lno:nos serviço durante os trabalhos da elabora 

ção da Constituição • Os títulos valerão por declaração de presta
ção de se-;viç~'-públ tcc relevante, para todos os efeitos legais, ;

COlOO prova de estabilidade estatutária

A emenda premia o justo esforço, dedicação e pattlotismo d:s

servidores e fLl'lCionários das Secretarias e dos Orgãos AutOnonos do

Poder Legislativo Extingue o inadequado regime celetista • E garante,

autanaticamente, como Art. 23 do Ato das Disposições Constitucionais

itallSit6rias, de 1946, a efetivIdade, nas flllÇões que exerÇam, a todos

servidores e funcIonários das Secretarias dos órgãos autÔnomos. Veja ...
se também, os Artigos 25 e 26 ADCT de 1946.

Finalmente, tais direitos não dependerão de reg.J1amenta _

ção emDecreto Legislativo, porém, sua splicação poderá merecer mera
COOiIlementaçllo por atos das Mesas da Câmara dos Deputados e do senado
Federal

S lo - No caso de exoneração do Presidente do Conselho.ou

se lhe for aprov~da pela Cãmara dos Deputados moção de censura, o Pre

sidente da RepúblJ.ca desJ.gnará interinamente seu substituto, até a no

meação de outro cUJa indicação serã feita dent.ro de dez dJ.as, poden

do solJ.citar que o Presidente do Conselho, obJeto da censura, permane

ça em exercicJ.o, conjuntamente com os MinJ.stros de Estado, até a pos:
se do substituto, caso em que somente poderão ser pratJ.cados atos es
trJ.tamente necessárJ.OS à gestão dos negócios públJ.cos~

S 20 - O Presidente da RepúblJ.ca pode delegar ao Pres~

dente do Conselho as atribuições mencionadas nos incisos XX e XXV des

te artJ.go.

XXI - decretar a intervenção federal, ouvido o Conselho
de Estado, e promover a sua execução;

XXII - autorizar brasileiros a aceitar pensão, empregc
ou comissão de governo estrangeiro;

XXIII - remeter mensagem ao Congresso Nacional por oca
Sião da abertura da sessão leg~slatJ.va, expondo a situação do pais

e solicJ.tando as provJ.denc~as que Julgar necessárias;

XXIV - decretar o estado de alarme, ouvidos o Conselho
de Ministros e o Conselho de Defesa Nacional, e submeter o ato ao Co
gresso Nacaonaã ,

XXV - solicitar ao Congresso Nacional, ouvidos o Conselho
de Ml.nJ.stros e o Conselho de Defesa Nacional, a decretação do estado
de sitio, ou decretá-lo nos termos desta Constituição;

XXVI - determinar a realização do referendo sobre propos
tas de emendas constitucionais e de proJetos de lei de iniciativa do

Congresso xecacear. que visem a alterar a estrutura ou afetem o equi
libr~o dos Poderes;

XXVII - outorgar condecorações e distinções honorificas;

x){VIII - exercer outras atribuJ.ções previstas nesta Cons

IV - nomear ap6s aprovação do Senado Federal os MJ.nl.S

tros do Supremo TrJ.bunal Federal, do SUperJ.or TrJ.bunal de Justiça,

dos Tribuna1.S Superiores e do Tribunal de Contas, o Procurador-Geral

da RepúblJ.ca, os Chefes de Missão DiplomãtJ.ca, de caráter permanente

e os DJ.retores do Banco Central;

V - nomear os Juizes dos tribunais federaJ.s e O Con-

sultor Geral da República;

VI - organizar o seu gab~nete, nos termos da leJ.1

VII - convocar extraordJ.nariamente o Congresso Nacional

VIII l.nicJ.ar na esfera de sua competencí';, o processo

legislatJ.vo, ouvadc o Presidente do Conselho ou por proposta deste;

XIX - vetar proJeto de lei parcial ou totalmente, ou

pedir .reccnssõerecêc do Congresso Nacional;
X - sancionar, promulgar e fazer publicas as leJ.;

XI - convocar e presidir ao Conselho de Estado e ao

Conselho de Defesa Nacional;

XII - nomear os governadores dos TerritórJ.os;

XIII- mant.er relações com os estados estrangeJ.ros e

acredJ.tar seus representantes diplomãtJ.cos 1

XIV - firmar tratados, ecnvençõee e atos ancernacaonaa

~ referendum do Congresso NacJ.onal;

XV - declarar guerra, depoxa de autorizado pelo Con-
gresso Nacional, ou sem prévia autorJ.zação no
caso de agressão estrangeira ocorrida no interv~

lo das sessões legislativas;

XVII - celebrar a paz, com autaorização ou ad referen
dum do Congresso NacJ.onal: - ---

XVIII - permitir, ~~ do Congresso Nacional,
nos casos prevaeecs em lei complementar, que forças estrangeiras a

liadas transJ.tem pelo terr~otrJ.O nacional ou nele operem temporaria

mente, sob o comando de autoridades brasileiras, sendo vedada a con
cessão de bases;

XIX - exercer ~ comando supzemc das Forças 1u:madas,pro

ver os seus postos de oficiais generais e nomear os seus comandantes

XX - decretar a rnob~lização nacional. total ou parcial-

tituJ.ção.

mente 1

pr;;;:J
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EMENDA MODIFICATIVA:

EMENDA lP19104-1 '"w. ----,
l: Constituinte Ivo cecsceamc

,.".- .~I ... Alc/tC..IIIl:C/I"'C".,lIlu

• Plenário de. Assembléia Nacl.onal ConsitUl.nte

PlfNAR TO

COnstituinte AtillJNIO eAR!05 KMER REIS

Redija-se o art. 288 da seguInte forma:

"Art. 28B - A lei orçament6ria arual n!o conterá dispositivo es

tramo ~ previsllo da receita, l fixaçllo da despes

bem ctm:l aos 11rRites de realIzaçlIo de operações d

crédito e de em.1ssAo de UbJlO$~ dIvida pUblica

li. emisst!o de ~."

eaDA M:JOIFICATIVA

EMENDA lP1910G-8
f'J
!!JComo a maioria dos brasile.J.ros entendam que o Presidente

da República eleito deve ser o mes!R0 que adminJ.stra. uma imagem ar-

raigada na consciêncJ.a da população, o Parlamentarismo proposto no

Projeto de Constituição.não se assenta à tradiçâo deste povo.

~emos ouvido indagações, questionamento aobre a transfor

JUSTIFICATIVA:

mação que pretendemos p4ra o paía, em que o Presidentlll da República"

• lIerá C!leito, Jnas não 'terá forçilts para governar.

Foge i. índole deste povo quie. ao se manifestar sobre oa
problemas nacionais o faz com veemência, e quer ter declinado O re.

ponsável pelos acertos e desacertos. Ao nosso ver, ouvindo as maie

diversas opinJ.ões, ainda é o presidencialismo. mesmo acompanhado) de

perto pelo Conselho De ldinJ.stros, o regime que nos satisfaz.

Art.. - Se, decorrJ.dos trJ.nta dJ.as da data fixada para

a posse, o Presidente ou o Vice-Pres~dente da RepúblJ.ca não tJ.ver,salw

vo por motivo de força maior ou de doença, assumido o cargo, este se

rã declarado vago pelo TrJ.bunal superJ.or EleJ. toraL

Parágrafo único - A não realizacão da posse do PresJ.dente
da República não impedirá a do VJ.ce-Pres~dente.

A%t. • •• - O Presidente e o Vlce-PresJ.dente da República

não poderão ausentar-se do País sem permissão do Congresso Nacional,
sob pena de perda do cargo.

Art. • •• -!to último Ano de mandato do Presiente e do Vi1
~ co-Presidente da República, serio fixados OS seus subsidios pelo Ccm

gresso Nacional para o per1odo seguinte.
Art ~ •• - Em caso de impedimento do Px:esi~nte e. do Vice-

esidente da República, ou de vacincia dos respect:ivolI cargos, serão

r:
l1ce SSi vantent e chamados ao exercício da presidência o Presidente da cã

mara dos Deput.adpos, o Presidente do Senado federal. e o Presidente do

Supremo Tribunal Federal., .
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JUSTIFICATIVA

o texto odglnal do projeto não obriga à inclusão "a lei orça
mentária anual dos limites de emissão de moeda e de contratação de operações de
crédito. Limita, apenas, a emissão de títulos E una norma incompleta A inclusão
obrlgat6r!a dos limites de emissão e de cootrsteçãc de operações de crédito comp1..ê.
ta o texto Nos últimos anos, foI através da eejssãc descontrolada de moeda e de
contrataç'do de dividas que se criou o caos financeiro no País ••

EMENDA lP19107-G
Const1f:uinte OODNIO CARlOS KQfIOER REIS

JUSTIFICATIVA

Esta emenda apenas compãement.a outra de nossa eut.oma , a

presentada à parte. que estabelece um só Cõdigo Tributár.1o para tQ

do o País. discrillU.nando-se todos os tributaS a que estarão suje1

tas as pessoas físicas e Jurídicas. Dessa forma, toda contrl.buição

arrecadada em função desse código tr1butário UD:Lficado, será auto

maticamente aistx:Lbuiõ:a entre a União, Estados, D1str1to 1"eàera~ ,

Terr1tórios e Municípios. qualquer que se je o domicíll.O ou a ativi

dade do contribu1.nt.e.

EMENDA lP19115-7 ..,..------:::-.J r;r-'.'."~:~I: DEPUTADO PA11LO ;INt'ARQNE _ _ '-=--_!.!~_J

PLENMIQ

~ -----_Ttno"~n'...~~.c------------,

Inclua.-se, no art. 158, o aequarrte 1ncJ.SO:

XXIX - A polítl.ca externa, que será d:Lrigl.da sob a

suprema on.entação do pr-e s xdente da F:epúb11ca, terá por pr-xncfpao

o eespea.t;o à souerenae e à autodeteXllll.naçâo dos povos, e por obJ.g

t1VO, promover a paz e o entend1mento entre as Nações, asseguran

do a defesa permanente dos anuereeaes necaona a.s ,

PLENAAIO
l~ne/'ul1l"C~IQ ~

EJ.EIDA ADITIVA

Acrescentar os seguintes itens "a" e "b" no inciso r do art.

r.r OL~Ma~.. /COul'stol'u.oou'nio __.,__---..,

PLENÁRIO

SUBSTITUA-SE O ARTIGO 63 PELO SEGUINTE:.

JUSTIFICJl.TIVA

Trata-se de assegurar uma d:u::etr::LZ constl.'t;ucJ.onal

à politl.ca externa brasJ.le::Lra, que trad::Lc1.onalmente aen-pxe foi

: d2-rl.gl.da segundo o arbitrl.O do areeaeeoee da Repúbll.ca.

PLENARIO

.",..- " ....., ......." .....'.. k ,

r.r 1UTOt.US...o::.cio,-------------,

292 do Projeto.

"Art. 292 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1- ••.....•••••••...•...••.•••••...•..•.•••••.
a) a repartição do produto da arreacecação dos 1m

postos eercíoraecs no capítulo do sistema 11:1:
butãrio Nac100al.

Art. 63 - As Câmaras Hun:LC1pais terão um mínimo de c-ince e

um máx.1mo ee t:t'ir,ta Vereadores, f:LÃ,ados pJ:"oporç~onalmente à sua po

pulação , na forma que a lei estabelecer, assegurados aos HunJ.cípi

os das Capita1s a representação máxima aqui prevista.

EMENDA lP1911G-5
PAULOMINCAAONE

PlENAAIQ

PAULOMINCARONE

DEPUTADO PAULO MINCAROUE

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

Inclua-se onde convier;

~~~

JUSTl~ICATIVA

11-'l " i\J.;tOr.t,c..M k~JoA.44)
Inclua-se onde conv1.er, ..,!/

A emenda tem por ob)etJ.vo õet.ermdnar a ancor-por-açâo doS

acordos e tratados ao dire1to legJ.slado do País. mantendo a faculdª

de do Congresso de aprová-los.

PIENipTO

t precise cod.flcar slmpllhcar e manter smemauaada a le.!l's'a~ão bri35l lel1a.

para que possa ser entendida, acompanhadae obedeCIda pelo Cidadãocomum. penao se fim
ao bacharellsmoque. lamemavelmoote. dIfIculta quando nãodetutpa a compreensão dos te"
lOS legaiS pelamaioria do povo brasderrc

Art. _ A leglslaç:Zo federal seré, tanto Quantoncssrvet,cochf.~ada segundo
sua finalidade Toda vez que a lei for alterada, 52U texto será reeditado com as mo!hflcaçõ!!s
m1roduzldas,mantendo se o mesmo I'lUmero or19malilaesc/dode mdlCações alfab!!tlC2s que
permitam Identificaro numero de alterações e a data de sua adoçZo Todas as leiSserãoredIgI
desde forma slmpJes,d"eta e ol:1jetrlla. de modo a permltlr SlJacampreensãtl por lodo e q.Jal
quer cIdadão

Art_ - Os Tratados, Convenções e Acordos, assim como

todos os demais atos interna.c10nais, firmados ou subscritos pelo Br"ª

sil incorporam-se à legislação do p83.S, tão logo rat1ficadcs pelo CO!!

gresso Nacional, ao qual serão submetidos no prazo de trinta dias de

sua aSSl.natura, e dec.::Ldidos dentro da seis meaea a contar de seu re

cetrímentc ,

JUSTIFICATIVA

~ -_-_---TUTOI.~'T"•••~l.o-------------,

'EMENDA lP19118-1
(ti

f'J

I'
I

A conetutU:lJ;ão Federa.~ deve pxeacxever- apenas o número

llIín1ll~o e máx~mo d<.J representação zccaz, dos Mun.1cípios, deaxemro-ee à
Lea, regulamentar a competênc1a para fixar a proporcionalidade entre

população e representação.

Art.. - 'rcec criminoso reincidente, cUJa sentença t1-

ver trans::Ltado em Ju1.gado estará suje.1.to à prisão preventival nos

ceeece da 1.e1, até a sentença definitiva de seu novo julgamento_

JUSTIFICATIVA

DEPUTADO PAULO HINCAROm:

Art. :JJ?tÍ - Haverá na unl.ão, nos Estados e no D1strito Fed~

eec , '.rribuncl1s de Contas cUJa organi%.ação e competência a lei l:egE

lará. com o objetivo de acompanhar o desempenho adlzu.nistrat1vo

finance1ro dos órSãos federais, estaduais e municipais da Adminis

tração nareue e Indireta, Julgar as prestações de contas dos ordEm"ª

dores de despesa e dos gestores de bens púb11C013 e f1scali%.ar a ex.!!

ção e ~egl.tim1dade dos -:licos de nacceeee fiscal e adminis-

trativa. '- -

STIFICATIVA

,
A emenda sintetiza, num só artigol o pr1ncíp1o do controle

externo da f1sc:al1zação financeira, exercida pelos Tribunal.s de

Contas, cuja eompetênc1a l organl.zaçâo e estrutura deverão ser obJe

to de leg1s1ação complementar.

'rncaue-ise ~mde convierl ~
.:a;- i'~t./SQ XV

PLENAAIO

PLENAAIO

r;r T~l<TOI.UST"'c.;lo

PLENAAIO

ccmstitomte ANTOOIO CARLOS K(N)ER REIS

JUSI!FICATIVA

senje-se o parágrafo único do artigo 300, da seguInte forma

PLENAAlD

Parágrafo único - Todo projeto ecorêeucc público QlJ pri\'Mo
deverá destinar recursos para atendimento das demandassoci

ais que possam decorrer de sua implantação, sendo assegurada
a qualquer pessoa, o exercíciõ de todas as atividades ecorô
mlcas, independentemente de autorizaçíIo de 6rgãos públicos,
salvo nos casos previstos emIef;"

"Art. 300 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

b) a prestação de garantia às operações de crédi
to por anteclPac1io de receita oEevlst:as no !n~

císc ! do §-ll:! do artigo 286 desta ConstituiçãJ."

JUST!f"!CArIlfA

A proibição de vmculeçãc de receita tributária inviabihzará
8 real1zElção pelos 6rg::los publicos, de operações de crédito por antecipação de re
certas, razdo p::II' q.e sugere-se a emenda proposta. -

EJENJA HJDIntATIVA

mo' consta dO texto do projeto,nenht.rnagarantia do tipo 8QUl

proposta Há a apologia da livre iniciativa e da propriedade privada, nas há tam
b6atextos carregados de condenação a estes eesms princIpios. E bã.aínda, tod~
t40 de regulação e creverções contra (I capltallsmo privado. r~~e-se, portanto,
garentir aos homens e eseresae cemin1ciativa e reew:sos, o livre .Ingresso em
qualquer atividade: protegendo-os, no texto constitucional, contra os preconcei
tos, amã vontade, as ideologias da burocracia cuja obrigação primeira é deren 

der sua vocação soçiol6gi€;8, isto é, fortaleter seu poder burocrático, regulando,
.t$ e eers, semre que puder. •

~A lP19109·2 '~'------~I r<-r
po

"
s'''''------'r Constituinte ANTONIO CARLOS KONl:ER REIS . LP__ _J

EMENDA lP19108-4
['J

l!J

eeDA Sl.PRESSIVA JUSTIFICATI~A

SUpr1tnir o §~ ffI do art. 272.
Bubsntua se o art 115 peloseguinte

•

PAULOMINCARONE

Att 115 _ As ComISSÕeS Técmeas das CâmaraslegislatIVas darão parecertécm·
co nas proposlçôesa elas submetulase exercerãoa fiscalizaçãoftnan~!!lra e a.dmmlstratlVã
oos ótfJãosdo Poder E):ecutN'o. <:!Imas.P.rerr09atwas. de Coml~es Parlamentares. de Inqul!.n
to na farma que a leIo estabelecer

JUSTIFICATIVA

~ preCISO mudar senSIVelmente o papel constitUCIOnal das Corrllssôes TéCnicas
das duas Casasdo Congresso NaCIonal Além de exercerem o pa~1 de apreciaçãopreltmmar
das proposIções. legtgattl/a'l., a elas devewr a~urado ti lrr~tnto d\re.to de flscallzaÇio dos
atoS do ExecutIVo e do JlJdicl<mo, para o qlJe tom~ se m.dl$pensaveJ ESSf'9Ufi)' lhes. COns%itu
clonalmente, as prerrogat'vas de ComIssões Pa'lamentares de Inquérito na forma que a legls
laçia complementar o estabelecerEstaambulção evIta o Irlco('\e1ve1Ie de CPlsde furtclona
mento temporáriO, tornando o processo de flscalttat',.âo dos atos dos d~mal$ pederes n&l
apenascontmuado. mastamb!!mpermanente

PLENÁRIO

EMENDA lP19119-0
l!J

JUSTIFICATIVA

A prisão preventiva para todo crÍlnl.DOSO relllcidente se

guramente contribuJ.rá para dim1nuir os índices de crJ.ml.nall.dade

País.

Art. - Todo cidÔldão det:Ldo para ave:riguações que

não tenha antecedentes crimin:is terá d~reito de cumpx1r o pexio

.do de detenção em cela individual. sob pena de responsabl.lidade e

indenização por d~nos morais, da autoridade que perm3.t1r a detenção

em cel'a proD\iscua. .

m:prlTTAUO gAmo MIMCARQNfi

PIEN!BTº

o preceito se encontra entre as recomendações do SimpÓ

Sl.O da ONU sobre Di~reitos RUtIlanos. O suspeito sem antecedentes cr1

m1na1S d'eve ser protegido da prisão promíscua. a que costuma.m ser

submetidos todos os sUspe3.tos no Brasil, tlJesmo quando detidos para

, '~I!'i-g~$~""""'''~' , ..........--------- --"'....,............. "'" •• '- -'_\I""'~' \'\

JUSTIFICATIVA

•. ' Art. 274 - A arreci"ldação tributár.1.a será feita pela rede

~ncar:La, destinando-se, de todos 08 tr1butos,-segundo o dom1cílio
1sCa~ ao contr1bUJ.nte, as segQintes proporções:

TU'et.uI1<t>tw;11> _

SUBSTITUA-SE o AR'l'lGO 274 PELo SEGUINTE:

A criação de un lrrposto de rend3 estedual, com base na mesmo
tributo cobrado pela unla:o, virá agravar a carga fiscal eloscontribuintes de for
mainjusta, pois o Estaoo já dispõe de suas fontes de recursos para o atend!.men:
to de seus fins. •

a) 40\ à União,

b) 30\ aos Estados. Distrito Federal e Territórios, e

.' ~....""" _,.. ~...c) .!..~!.~~s~~~~~íp~~05.:_ ". __..._.:..... , ~ ...... _ ............. "
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PLENMtIO

DEPUTADO PAULO MINCARONE

que autoriza a sua expedição, sendo nulos de pleno d.reuc os que não contiverem essa mdrca
ção Todos os demais atos edrmmstratrvcs deverão referu-se a drspcnção legalque autcnza
a suaarmssão,sendo mclu(dos,pencd.eameote, na Codificaçãodas reisfederais

JUSTIFICATIVA

e precise por üm ao velho hábnc que vem desde a primeira Carta de 1824
de se permitir que o êxecuuvc legisle atreves de sua ccmpetêncra regulamentar ou, o que é
pior, mediante atos admnustrauvcs que terminam tornando um caos o mreno posmvo bras!
terrc Invocando a faculdade de baixar decretos, os Presidentes da Bepubhca, tradrcrcnal
rncme, e sem excecees, em nossa tll';.tor\2 co('lstltuclonal. tetmmam u'lUfp.ando a competê{\.
ela legislativa do Congresso. fazendo "tabula rasa" dos diSPOSItIVos ccnsntccrcnars que atn
buemessaprerrcseuva ao legIslatIVO, com a parucrpaçâcdo Presidenteda AepublJca

EMENDA lP19120·3
f!J

f!.J

e da..2isc1phna, são_organizações de natureza

policial submetidas à autoridade cIva I e desti

nadas à manutenção da ordem, através do paliei.!

mento ostensivo e repressivo Os crimes ccmet r
dos por seus ~ntegrantes contra a população ci

vil serão processados e julgados pela .Jus t i ça

Comum. As penas de mais de dois anos que lhes

forem impostas ampcr tam na perda da patente e

do rescect ivc soldo e vantagens"

JUSTIFlCATIVA

Em outra emenda, apresentamos proposta de declarar Que

a Jushça Militar é pr ívat ive das forças Armadas. Não tem sentIcc

) Que cumes comet i dcs por pcfIc í ara-miHtares contra cdvas sejam jul

gados a não ser pela Justiça Comum A regra da impuru deue conta com

nn.Lhare s de exemplos em todo o PaIs, depcas que as Polícias M~lita

res foram submetidas â crparuaeçãc e di~c~Pljna próprias das r'crçes
Armadas

Parágrafo único - Os mínJ.stros da Corte Constitucional ~

que servirão por um período não renovável de nove anea , serão esco

lhidos: 1/3 par indicação do Presidente da República~ 1/3 pelo Con

gresso xecacnaã e 1/3 pelo Supremo Tribunal Federa1, entre brasJ.le~

ros de notórl.o saber e 11J.bada reputação. m,uores de 30 anca, send.Q

-lhes facultado, apÓs o cuepramento deste mandato, aposentarem-se

com vencimentos J.ntegrais ou retornarem às funções que antes exerci

JUSTIFICATIVA

Por maiores que seJam as resvraçõee à criação da cceee

ConstitucJ.onal, não se pode negar o fato de que todas as ConstJ.tu~

ções mcdez-nan , especaeamente as votadas maJ.S recentemente, adotaram

dJ.ferentes Cortes Constitucionais como cúpula do Poder JudicJ.árl.o ,

destinadas a velar pela observnnc1.<l do texto constitucJ.onal~ t'h:rJ.
mJ.r as dúvidas sobre suas disposições e apreciar, de forma ampla, a

tonstitucionalidadedas'leis e dos atos adnunistrativos.

l.nO/.un" ..~;h---_-_-----,

Inclua-se onde çonVJ.er~ '\01.0 e.a.p'- t.U..to]i: I aa U-G.vl:JY

Art. - As pequenas causa;~ como tal defin1.das por

lei especaea , serlio decid:l.das por Juízos especaeâa, quer através de

Jurisdição voluntárJ.a~ quer através ee Jurisd:l.ção obrigatór:l.B,quan
do se referirem a causas cívea.e e coceecaeaa de pequena relevânc:J.a

1Ii.' ]uríd1ca.pu eCOnÔDlJ.Ca. nos termos da Lea , independentemente da assi~

11'" tenc:l.a de Advogados e do Ml.nist.er:l.o Públ:l.co. Inclui-se na competen

C:La desses Juízos a defesa dos naxednos do consueuõcc;

JUSTIFICATIVA

A criação dos Juízos eapecdaa s para Julgamento de peque
nas causas, ccncecadas como aquelas de pequena relevãnc:La Jurídl.ca

ou econômica, é a única via compativel com o desafogo da Justiça de

Pr:l.me:l.ra rnseêocae , mal diagnostJ.cado por todos os relatórios relati,

vos à reforma do JudicJ.árJ.o. A emenda remete à legJ.slação ordJ.nária
a defJ.nl.ção da ccepecêncaa de tais auaaos ,

DEPUTADO PAUT.Q MINCr.RQNE

SUBSTITUA-SE O ARTIGO 1,3, I:NCI:SO XV PELO SEGUINTE:
ART. 13, inciso XV

IV) O salárJ.o m:1.n:r.mo será único em todo o território n~

cional e fixado com o ObJetivo de atenàer as necessidade básJ.cas do

trabalhador e sua fam:f.l:La, em matér:La de habitação, alimentação~ hi,

giene. saúde~ eôuceçâo; transporte e lazer. Será eweceetaceaenee

ree rceceae, em índice pelo menos :l.gual ao da inflação, toda vez que

a perda de seu poder aguisJ.tJ.vo sofrer redução igualou superJ.or a

vinte por cento..

JUSTIFICATIVA

A proteção do eafer-ac erínamc é um princípio de Justiça

social que não pode deixar de constar da constJ.tuição..

PAULOMINCARONE

PLENARIO

Subsutua se o ert 27, mClSO II pelosegumte

11 - Salvoos casos obngatÓtlOsde desmcompôtlblhzação que a leiestabetece~á,
são eleg(vels os rnércresde 18 anos para os cargospreveres na COnstltUII;a'O, à exceçãodos de
deputado federal.cuJaidade mrmmeé de 21 anos,e PSPresrdenm da Bepubhce,Governador e
senaocr, paraos quersseexJglnlno mrmmo 30 anos.

JUSTIFICATIVA

A~emenda Visa a estabelecer, no texto ccnsurucrcnet, os Imutes mnumcs de
Idade para os cargos eletrccs, evuancc se abusos pratIcadosno âmbito dos Estados,durante
a vlg~ncla da ccnsunuçsc de 46

SubstHua-se O Art. 85 pelo seguinte'
'~lIl.bIO/CO~,"doIWlcg",•• lo ,

Subshtua-se o art. 264 pelo sequí.nte-

'L~•.iA'o/CO.".:lolSu •• ~ ...,iC' -C --'

= nng/.on.. ,..çãD> _

PAULO MINCARON~

PlENARIO

EMENDA lP19121·1
fl
[!1

PAULO MINCARONE

PAULO MINCARONE

JUSTlF'ICATIVA

fUfO/~~nlt"'~g ___,

Enpregadores e eapregados. na Enpt:esa. devem ter interesses COOU1S e '.não
necessariamente antagõnicos. A Empresa está para a Ecoronia assim COIlX:l B F::Jn!

11a está para a Sociedade. A participaçll:o d:Is ~regaOOs 00 capital de Risco do

En:preenclitle1to é a rrelhor garantia de paz social, enpeOOo. eficiência, lntt'.rE!S

se e de re.lhor nivel de vida_ 56 • parUclpaçlla no risco -JUotl.tl<:a a porfie!
p8Ç§IJno lucro.

JUSTIFICATIVA

D inciso lI- do Artigo 272 do Projeto de Consti tu!

ção passa ter a seguinte redação:

Art. 272 lO ••• •••••• • ••••••••••••• • ••• • •••

II .. transmissão "causa mortis" de bens 1m§.
vefs e direitos a eles relativos'

l'UfOI.""lr'••;ÕO,--------------,

8eVA ADITIVA

Ol5l'OSl1OO E>eVAOO: Artigo 474

Inclua-se no arUQo 474 do Projeto de Ccnstitulçãa o/Parágrafos
4R e 5Q que terão as seg.dntes redações:

Art. 474 - .

§ $ - A Lei poderá dispensar os e:npregadores de recolher 8

totalidade Õu parte das suas contribuições para o F'U'rlo de Garantia do Patrlrrô

nio Individual ou para o Ftrido de Garantia da 5eguro Deserrprego desde~e apll

l:JJaII os valores correspondentes às contribu.lções dispensadas, maisuna parce-J.a

própria dos seus lucros,para a formação de F'l.SlCb de Investilralto na 8r.presa
destinado a !nsUtu1:t: a participação dos errpregados ros seus resultados.

§ 52 - 1\ Lei regulará os Fl.I1dosde Invest.inart:o na Eq:lresa.
bemcooo as condições de iSerY;ã:o de contribuições previstas nestE' artigo.

O~sto preconizado sobre "cud,ções de Q'Jaisquer bens ou direitos" não
tem tradição no sistema tributário brasileiro. Manifestftmo-nos a ele contra
rio emnane de todos os cidadões e não apenas de empresas à nós associadas
-( as quais, provalvelmente, não seriam atingidas pelo tributo). treta-se de
tributo que deveria ser cercado de fl"...ritas restrições na sua incidência, sob
pena de ~t:r prt:~I.IIIJ.tlU COllU ooaoo 1:000 oem relar.lvamente ao qual o POssulClor
não consigo COl1l'rovarque o adquiriulll Do último alfinete ao automável, em
princIpio, tudo está abrangido por este tributo, nos moldes previstos no

~~~;}~~d~~~l~o~e~i~i~~~~c~~n~d~s~ ~~~~~d~I~íõi~:~~ ~~~r~a~il~~~i
manio, de caráter essencialmente expropriatório. A liberdade que o cldadãÕ
merece estará profunda e intensamente ameaçado se ele se vir obrigado a
conserva1: todos os COfl1)rovantes que deT,onstrem ter comprado ( e não rece
bido por doação) todos e quaisquer bens que tenha emcasa, no campo, no es
túcllo, no atelier, no escrit6tio, etc. If trIbuto "Kafkiano" ou digno dÕ
infemo de Drwel1 •• Nos países democráticos emque este irrposto foi inst!tu
ido, a sua incidência é ll'lJito restrita e é pouco rentável a sua arrecadaçâõ
"causa mortis" de quaisquer bens ou direitos ( hoje só é sobre imóveIs) em
bases progressivas, eiltlora deva ampliar o ll'Ontante arrecadável pelos Esta
dos, propiciará certamente medidas elisionistas por parte dos cidadães, cI!:
jos~herdeiros escaparão as!;fm da incidência.

EMe:NDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENQAOO: Artigo 272 - Inciso II

JUSTIF'lCAlIVA

EMENDA lP19129·7\ '"~'---------'J r;c-POC-GQ...n"---""""lftl CONSTITUINTE ROBERTO BALESTRA . ~ _J

SUB5T:ITUA-SE O AATIGO 187 PELO SEGUINTE

DEPUTADO PAULO MINCARONE

Art 264 - .. Faca eatabeIec i da a unidade do s Ls-,
tema tributário nacional, Que discriminará, em

caráter uniforme, para todo o t.er r.i t.ér fo na

cional, tbdos 05 tributos e rendas da União,

dos Estados e dos Mun~cipios Nenhum cidadão

ou empresa serão obrigados a se cacaetrar ou

cumprir obrigações fiscais ou tributárias a

não ser perante uma s6 fonte arrecadadora ,que

fornecerá c6pia de seus dados e registros aos

órgãos de hscalização das demais unidades f.!:,

derat í ves , Os tributos previstos na Constitu.!,

ção serão arrecadados pela rede-bancária e

automaticamente creditados à- conta da União,

Estados, Distrito r eoeraj , Territórios e Mu

ní.cfp roe , segundo as proporções estabeleci 

das pela Const~tuição. li

PLENAAIO

JUSllnCAllVA

Para promover uma verdade~ra revolução em matéria tr.!,.

butáua e fJScal neste PaIs, é preciso acabar com Códigos Tributá

r~cs da Un~ão, dos Estados, do D~strito federal e dos MunicIp~os.

DEve haver um so C6di90 Tributário Brasileiro, com a discnminação

de todos os tributos, sejam da competência da União, quanto dos
Estados e Municípios. S6 assim os cidadãos e as empresas terão um

s6 doml.cilio fJ.scal, prestarão contas a um s6 fisco, serão fisca
lizados por uma só entidade e não precisarão se cadastrar nos ór
gãos da Receita da Unl.ão, dos Estados e MunicIpios, repetindo as

mesmas informações, cumprindo as mesmas exigências e apresentando

os mesmos documêntos t:rés vezes. A fiscalização será muito mais e

ficiente, poJ,s os Agentes F'iscaiS, qualquer que seja o F'isco Que
representem, fiscalizarão todos os tributos, evitando a evasão

fiscal Sem providência dessa natureza, continuaremoS no cáes fi.§.

cal e tributário sob o qual vivemos, com S:l-stemas inefic~entes que

permitem a sonegação, facilitam a evasão de rendas e punem drástd,

ca e dramaticamente o centribU.lnte

Ar~·. 187 - Haverá na Cap:l.tal da República uma Corte Cons

t1.tucl..Onal c~mposta de 12 mJ.nistros. des::inada a velar pelo :-UIDari1

mento da ConstJ.tuiçào e a aprecJ.ar a fOl)stitucJ.onalid~de das leis e
dos atos de todos osfPoderes. Qua:J.guer c:J.dadão, órgão pÚblico ou en
tid<:ll:3;e., civi1 l.ega1mente con5tituída~ será parte legítka para propor

perante iJ. Corte ConBtJ.tucional~ depo:Ls de esgotados os recursos da

esfera do JudicJ.ário~ a apreciação da constitucionalidade dos atos

da União. dos Estados~ do Distrito Federal ~. doS" Territórios e dos

Munic{pJ.os.

..,,-- 'nl'O/~UJT'flC~;:lo __'__ ___,

"' fu'O/.un"'c~çio ___,

Substitua-se o Art 248 pelo seguinte ..

Substitua-se o Art 254 pelo seguinte:

Art 254- ;'As Policias Militares, organizadas pelos

Estado,,;, com base nos principios da hierarquia

r.r .UU~'o/~O..lIdol&~.C.~ •• lo ~

Art 85 - "Ressalvados os nuLí t ar-e s integrantes
das r crcas A.rmadas e as Magistrados, que te
rão regime jurldica próprio, todos as demafs

servidores públicos se regerão pelas mesmas

drspos.i ções Leqar s Que dí scapt ínem as reI.!

ções de t rahaIhc dos empregados da inic:~a.t.!.

va pravede ,«

Art. 248 - fi O Serviço Militar será facultativo,
organizado na base do voluntariado, obr~gan

do~se todo cidadão, ao completar a idade de

18 anos, à preparação para a defesa da Patria.

através de adestramento e mobil.lzação que s~

rão proporcionados de forma a não prejudicar

suas atividades normais, quer escolares,quer

proflssionais O adestramento e a mob~liza 
ção poderãO' ser dados nas es.colas de segundo

grau e nas Universidades, nos termos da le~

que os regularem"

Não deve haver distJ.nção entre empregados das empresas

privadas e servidores dos 6rgllos públicos. O regime Jurídico deve

ser um SOl para cumprimento do preceito constitucional de Que são

todos igUB.lS perante a lei aesse ívea-se as forças arwacas e os ve
gistrados pelas peculiandades trrn ces de suas funções e em face das

garantias constitucional.s de que desfrutam em face de seus encargos
funciona~s

O Serviço Militar deve ser facultativo e organl.Zado na

base do voluntariado Pela emenda, distingue-se o Serviço M.ll.ltar
do adestramento e preparação para a defesa da Pátrl.a, sendo estes

ú1timos obngatónos, mas proporc~onados de forma a não preJud~car

as atividades escolares ou profiss~onais de c~dadão

JUSTIfICATIVA

EMENDA lP19123·81
fIT

EMENDA lP19122·0
pT

f!l PLENARlO



2010 • Assembléia Nacional Constituinte

Constituinte ANTONIO CARLOS I«N:€R REIS

EMENDA lP19138-G
I:J

f'J
r;r---------- flue/",n"ICA;.i.

to é, sem condicionamentos pelo Estado, ou por quaisquer outras
pessoas. Quando é de interesse social que o exercício profis
slonal seja regulamentado. o Congresso Nacional t~rá competên=
cia e dissernimento para elaborar as leis cabíveis.

EMENDA lP19130·1
tJ COOSTlTUlNTE RlEE'lTO BALESTRA

tJ P1.E>lAiUO
r,r ....,..- nK'a/.UITI"e.çlo. _

EM:IDA K:OIFlCATIVA aetlA Sl.BSTITUTIVA

DISPOSITIVO EteDAOO: Artigo 282 - Inciso VI Dê-se ao artigo 140 a' seguinte redação:

PlENAAIO

Constituinte IlmONIOC AALOS KCNJER REIS

PLENAAIO

eaDA ADITIVA

·'Art. 133 - •••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••

§ 112 _ O projeto de lei de diretrizes orçamentárias

será ercenímaoc ao Congresso NaC10nal pelo

Primeiro-Hinistro.n

Redigir o S III do art 133 da seguinte forma.

O prazo é euítc antecipado Não há possibilidades de fOI'lT",.Jlar

diretrizes tão cedo.

JUSTIFICATIVA

A nova redação amplia os poderes da Ccmissão ao ireIuir Lm rõ
mero maior de categorias ou eventos sob a égide de sua fiscalização, inibindo
interrpestividade do Executivo

"Art. 140 - A Ccxnissão Mista Permanente do Congresso Nacional.

diante de indícios de despesas não autorizadas, i!l
clusive sob a forma de investimentos não programa
dos ou de subsldios não aprovados. de contratação

de operações de crédrtn sem lei prévia que a auto
rize, de emissão üe moedae de títulos não eutorf

zados, de concessão de fianças e avais não autori
dos, previamente. poderá, pela maioria dos seus

menbros, sollcitar à autoridade qovernerental res
poosévet, que:, no prezo oe cinco ores, preste

esclarec1mentos necessários. 11

JUSTIFICA·TIVA

EJ-BDA HJ()IFlCATIVA

EMENDA lP19140-8
I:J

I:J

EMENDA lP19139-4
(l.

I:J

~TIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo 288 -

JUSTIFICATIVA

~pr.imalll-se do projeto de Constituição'

a) o Artigo 136

BeIJA SlPRESSIVA

DISPOSITIVO B-elJADO. Artigo rss

.1/STIFICATIVA •

O texto original do Projeto peca pela técnica. Nãohá obrigação de se prestar
contas sem que se saiba a quem fazê-lo e quemPodeexigi-lo Deixar o texto como

está equivale a estabelecer normas embr~, sem conquências práticas. Por Cl!!
tro lado, estabelecer na Constituição. quem deva ser o credor da pretendida pres
tação de contas impl1caria emestabelecer extenso cesuísnc, totalmente imprópri~
em texto Constitucional. Assim. eroora apoiemos ccn ênfase o principio estabel.=.
cido por essa norma, sugerimos a supressão deste dispositivo na Constituição e

o seu pormenorizam regramento em lei ordinária

Incluam-se no ArtIgo 288 do Projeto de Constituição

o Parágrafo JQ que passa ter a seguinte redação: -
Art. 288 - ., ••••••••••••••••••••••••

§ 312 _ Independem de autorização orçamentária

as liquidações e pagamentos de valores devidos pelo Poder Público

em virtude de decisão Judicial transitada em julgado, que constit!!,
irá título hábil e suficiente para abertura automática de crédito

suplementar

NAO FALTM!LEIS t'J) SENTIDO ce: RESPONSABILIZAR AS PESSOAS

CtJE SE EJ;Ql,JP.OOEM NA tmMA PRETENDIDA PELO TEXTO DO ffiO.ETO. O QUE 5EJ.flRE FEZ FA!:.

TAE Ct.WRlR ASLEIS VIGENTES !! I

A Ilroposta visa a solucionar antigo impasse do si~

tema vigente, apenas a dano dos credores do Erário.

EMENDA lP19135·1
CJ CONSTITUINTE ROBERTO BALESTRA

f:J PLENARlO
= nn.'"ul",O;lÇiO

.:usTIFICATlVA

Arl:, 282 •••••••••••••• ••••••• • 0'0 ••

VI _ operações de canbl0 realizadas por órgãos e ent.!,.

dades da U1ião, dos Estados, Distrito Federal e dos Ml..nlcIplos, autarquias e

ercreses públicas ou control~das pelo poder público.

A susgestão é incluir as autarquias, as erceesee Est.!
tais e pára-estatais nessa regulação, de modo a ecrenter a transparência 60
que elas fazem e de cano fazem, bem como o controle sobre as suas operações e,!

ternas, que, llIJitas vezes se tem prestado à evasão de divisãs emproveito de
seus dirigentes.

eeIlA HDIFlCATIVA
DISPOSItIVOEtelIAOO: Artigo 12 - Inciso XlI - l\lInea nb"'

.:usTIFlCATIVA

o Inciso VI do Artigo 282 do Projeto de constituição

passa ter a seguinte redaçãce

A.alínea "b" do Inciso XII do Artigo 1212do Projeto de

Constltuiçllo passa ter a se!;J.linte redação:
Art. 17 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XII •• . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nb" _ nenhu'rl brasUe!ro será extraditado, salvo o n.,!

turalizado, se a naturalização for posterior à prática do crime que houver "!!
tivado o pedido e se o delito for definido canocrime pela Lei brasileira

NemtOdQ crime justifica a extradição de qualquer pessoa,

..x1IIe se brasileiro e ainda qJe naturalizado Alei do País requerente da ex

t1'Id1~ pode CCJ'\Side~ crimes certos atos não definidos COOlO criminosos peka

Le! bn51leira, li qual, por sua espontânea adesão, ou quiçá, COllVJ último resu!
bdo de asno, o .naturalizado aderiu para adquirir a cidadania e os direitos a

elà inerentes. Nada mais justo que, ao se adnitir extradição para crimes ant~

dores __ COllClo qJe se desincentiva a naturalização com finalidade menos d!.

fend.veis 8 extradir;fto fique restrita aos casos em que a legislação brasileira
ca'lsidere delito o ato IlOtivador do pedido de extradição. Há, pois, de ser cri
me pela Lei brasileira e há de ser inafiançável pela mesma Lei. Não preenchidas

essas cond1ções a extradição não deve ser concedida e o brasileiro deve ter o

8fl'ÇIaro do sistema ,Jurídico Nacional

Constituinte Antônio Carlos Konder Reis

XI - aco:rpanhar e fiscalizar as operações de crédi
to. a eatssãc de moeda, a emissão de titulas,

a concessão de avais e fiBl'lÇas e outras garan

tias dadas emnane da Lhião, de autarquias e

outros 6rgãos, flSldaçi5es e de suas enpresas."

JUST!F!CATIVI\

DaDA PDITIVA

Acrescentar ao art. i7 Inciso IV letra lld" do Projeto, 6. ex

pressão "ass.sgurada aos locais de culto e suas liturgias particulares a proteção,

na forma da Lei."

PLENAAlO

Constituinte ANTONIO CARLOS l<ONl:ER REJS

lIArt. 56 - Incluem-se entre os bens do Estado:

II - as ilhas oceânicas e mardtamas já ocupadas pelos Esta

dos e m.micípios, ressalvados os terrenos que, por tftu
lo legítimo. pertencem ao domínio privado de outrem."

Dê-se ao item lI, do artigo 56 do Projeto, a seguinte redação:

·'Art. 138 - ••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• •••• • ••••

Acrescentar o seg.Jinte inciso xr aoartigo 138 do Projeto

A emenda aperfeiçoa o dispositivo. para rezê-Ic capaz de asse
gurar direito de particulares que têm propriedades nas Inoroorfenente chanadas

ilhas oceêrucas (santa Catarina, São Prercrscc, Vitória e São Luiz) que seote-, há
séculos, cídades brasileiras

BeIJA HJl)IFICATIVA

JUSTIFICATIVA

,..,- •• uo'.....T,,~b----_----_----,

r.r------ .llaJ:IUC'Cow'.. io/l".~OM'..Io

Art. 12 - ••••••••••••••••••••••••••••
XI

Patentes e Marcas constituem. até o seu registro, segredos industriais ou
comerciais da maior importância. Fazer depender o registro de uma patente ou
marca de seu uso efetivo é inverter a ordem natural das coisas. Se há uso ante

rior, é curia}que a patente-c- ainda não registrada, segundo o Projeto de ccns

tituiç~o -- já integraria o "estadoda técníce« e, assim sendo, jamais pcderda
ser registrada " •

Dal. a lógica impõe QJe, atendidos os reqJisitos da lei específica, o registro
seja deferido e, depois de certo prazo (J.Ae á mesma Lei oevers est=':lelecer, sem
que tenha s!do feita prova legalmente suriclente do Pl"evllégio c ....werçêo ou

de marca, aí sim, O regist:o seja cencel&Jo por lhe sobrevir caducidade.

re-oem prOpOll'O~ el1m1nar-se e discrimir.açlo xenófoba contra os PrivÚégios es
trange!ros: entendemos que • c8âJcidade deles, nos temos da Lei ele regência:

~:í~.a~n.R!~.a todos l!1Jalmente, naclcnais ou e$trangeiros. residentes

IIg" _ a manutenção do registro de patentes
( •••••• ) dependerá do seu uso efetivo no País.

JUSTIF'!CATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO· Artigo 12 - Inciso XI _ Al,Inea "ã"

A alínea IIg'. do Inciso XI do Artigo 12 do Proje
to de Constituição passa ter a seguinte redação: -

BoeDAKDIFICATIVA
DISPOSITIVO aEf'(lAOO Art. 12 - Inciso ';(!oI - AlínE'a "v"

A Alllíf'a nv" do Inciso 'IN do Artigo 12 do ProjE'to de constituição, passa

ter a se!1Jinte redação
Art. 12 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
';(!oI - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

v _ o processo judicial c1vE'~ QUE! versar sobre a vida ín

tima ou familiar será rE'sguardado pelo sE'grE'do ele justiça;

JUSTIFICATIVA
Vida íntima e familiar não devemser emüetãvas, As pessoas naturais tem vida
íntima QUE' não é familiar e q,Jando não é mesmo contrária ou oposta à vida- fami

liar.
Daí a modificação no texto. "oun - mais abraJ'lgente.

BALESTRA

= nrroU"',..,... ;lo, _

b~~;~;J

fui~'rn

A equiparaçlIo proposta no texto do Projeto c;Iesrlgura
e enfraquece o Judiciário Conquistas como garantias e prerrogati

vas da Magistratura não podem ser, democraticamente, estendlda~

sem a consequente pertubação total da Instituição e seu pleno en

rreqcecreeoeo, E a que se apregoa é exatamente o oposto: o fortaI;

cimento, incondicional, do Judiciário, visando tornar mais ágil
nosso País Por isso a modificação proposta.

... Art. 12 - •••••••••••••••••••••••

IV - ••••••• • ••••••••••••••••••••••

"cn • e garantido o livre exercício de
1 Jalquer trabalha, ofício ou profls$tto.ressalvados os casos de
P 'lfis.Be=:. cujo exerc.rcãc e pré-quallficaçi5es sejam regulados
elll LeI.

EMEND,q, MODIFICATIVA
OISPOsnIVd"eMENOADD : Art. 12, Inciso IV - Alínea "C"

JUSTIfICATIVA

EMENDA SUBSlITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 234

A alínea I·C" do Inciso IV do Artigo 12 do Pr.Q.

jeto de Consti tuiçfto passa ter a seguinte redação:

JUSTIfICATIVA

Substituam-se, no Projeto de Constituição, o texto
do Artigo 234, que passa ter a seguinte redação:

Art. 234 - Lei Complementar Federal disporá sobre
garantias, direitos, prerrogativas e vedações dos membros do
MinisUrio Público.

Defendemos a total l1berdacre de: trabalho e de
eseocreçêc De' a proposta de ins"l"ç~o da pe tevra "livre':. i.!

,.,.ú~'~.w,l1h'.usc."'••I<I,_-----__

,..,- fUTOUu''''IC~io

EMENDA lP19133·5
[!J CONSTITUINTE ROBERTO BALESTRA

r.r 'luo'....n'''c~Io. --_---_-
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EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EHENDADOI ARTIGO :ij21

uno/lUlTlrlCli;lo

El1ENDA ADITIVA
llISPOSImO I:MENDADO ARTIGO 1116

o orçamento da União para ser aprovado, depende da aquie,!
cência do Congresso Naclonal. Nada mais justo, portanto, que o
próprio Congresso faça o controle da execuçiio desse programa, em

colaboracão com técnlcos do Tribunal de Contas Clue. como a própria

denomlnação da função indica, são os que ma1S estão lntelTados do
assuli1to,

"i 72 - A ramIlla estável serão assegurados direitos que pão
se limitDm aos direitos individuais de cada um de seus membros""

JUSTIFICATIVA

JU$TIFICAÇÃO

Acrescente-se ao artl.go 146. o segulnte parágrafo'

seus membros.

XI - O controle externo da execução orçamentána e o aco!!!,

panhamento da polítlca econômico-fJ.nanceaa da União serão exerc!.
dos pelo Congresso NacJ.onal com o auxí1J.o técn1co do Tnbunal de
Contas.

Iió
Inclue,-se o seguinte inciso, no artJ.go p6

rr .....o/.ulr..IC.;l:o' --,

A redaçllo ora proposta oe dlsposlttv05 cor ..elatos contempla os aspectos de I'I'iêrlto 00 telllll,

~jg~:~~~~~~se S~~~~~e~z~~~ a~~~~~~:1~oiéC~IC~e~~~~:~~t1~:~d~: t~~~I~~~n~:ba~:s :e~~
cordos efetuados

IObS A nume..açlio sequenclal doS dlsposltlvos p..opostos nlio cor ..esponoe à 00 I'rojeto)

TlIlrO/IUIfI.ICJ,ÇIO' --,

,un/~U'"f",.çlo' --,

A ram!lia é uma entidade Única que não se :l1tnita à ação pa;ti
c~ de cada um de seus membros. "

Os direitos da ramIlia se s:tr€;ãm aos direitos individuais de

JUSTIFICAÇÃO

TII'O'~u.T1rw:"l:o --,

A existência de filhos dá a ramilla caracter1.sticas diferen
tes, comresponsabilidades e deveres que justificam tratamento diferente,

Acrescente-se ao artigo 146. o seguinte parágrafo'

§ __ - A 'Participação do T:?J.bunal de Contas da União
em qualquer assunto de interesse púb1J.co, dentro da área de sua
competencJ.a legal, será requenda por qualquer das Mesas do Con-
gresso ou por comJ.ssão técm.ca da ciimara ou do Senado Federal.

§ 29 - Ao Tnbunal de Contas da Unlão ê garant!
do acesso a todo e qualquer documento, programa de governo ou plano
que J.mpllque ou venhll a J.mpbcar gastos ã conta do tesouro naolonal,
dJ.reta ou ind1re~---

Inclua-se no Art. 416 o parágrafo 72. com a seguinte redação:

(!JPLENÁRIO

EMENDA lP19159·!:l
~~-;~UINTES RITA CAMAT~Ul;" GERSON CAMATA

EMENDA lP19162-9
tJ CONSTITUINTES GERSON ç~~; :B RItA CAMATA

EMENDA-1P19160-2 '"". ~

~UINTES GERSON CAMATA E RITA CAMATA

I
Ar-t 13-Conceder-se-!ll\<tndadodesegurançapilraprotege.. dl reno ttcutec e certo~

Individual ou ccret wc não anpatadO DOr "habeas eeepus- ou "habeas data", seja Qual for a
actc-toeoe responsável pela 1legalldade ou abuso de poder

Parágrafo úntcc - O ma'ntlal3o de segu ..ança coret tve Pode ser Impetrado oor sar-t tocs
Pol\tleos, organlZaCÕlls sindicais, asscctecees de classe e llssoctaç~~nte constitui
'~:~ClC~:dO~vnclonamento h! pelo menos lltI'I ano,;a defesa aos Inte"_,ses d;reus lllembl"o,sU'ou

Ar-t 1/1 - OualQuer"CldadllO, partlllo 00lnlco, a5Soclacllo ou slndlcato e parte '.g'-
t tea para crccor açlio PODula" Que vise a anulllr ato lIegal ou lesivo ao pat r-reõnto putn tec,
á moralidade admlnlst r-at tva, ã CO/lIunlollde ;l. eccteoeee em geral, ao eete ambiente. ao pat ..1
lIÓn10 histórico e cultural e ao consumidor e ao cont .. lbulnte, bem corropl"lvlléglos Indevidos
COTlcedlcJOs a pessO<! r tstca ou ju..1dlca

Pal"ágrafo entec - Isentam-se os autores, em tais seceesses , das custas judlc:tals e
do Onus oa 5ucuntlêncla excecêe fettll a lltlgantes ae m! fé

Al"t 15 - Cabe al;:'o penal pr-tvaua sutrs tntâr ta na ausência d~ Ifllclatlva".o "'111516
r ro PUbl1c:o pelo etenatee ou terceiros, seja qual for o crime eesee cue sua pllrsecuçlllo
eccesscat nlio esteja eceetcrcoaea a Queixa ou a r-eceesenracãc, salvo consentimento do of.n
IdO ou de seus. ea..entes eats prOxlnv;ls, se morto ou mentalmente 1ncapac1tado

Art 16 - cabe ecãc r-equts t tór ta de lnformaçl!.o e exlblçAo de eccceentes avando;
necessãrtcs ao pleno exerclclo dos esrettcs e liberdades 1ndlvlduals ccteiwcs e sointccs

Art "1 - Cabe a<;10.otrtlta de aeC'01rilo<;lo ee 11'1~st1tuc'0I\t.Haadl! I'ItlSC'IlSOS de a~
ou omlssSo ae Qualquer alltor-ldade lesivas a e!lta Constltulçllo

,I

TíTULO UI

OASGARANTIASCDN$TITUCIomIS

rullÁllllllCO/lllUlolSUDCOMlSS1o
j' 4';L~E ti À:R"CO\~ ~~-.;;-;../( ";"-

'TUT0/1U$TI~

De acordo com o dlsllOsto no §211 ao Art 13 do lIe~'mento Interno da AssembléIa Na
çlonal Collstltulnte, dG~se ao A..t 267' a segu1nte redaç:lo

Art 267 - Lei CO/IIplemental" estabelecer4 forma especial e fll"Ol"eelda de cobranca de
Impostos federa1s, estadullls e IllUnlclpa15, ou sua nllo-lncldêncla para IIIlc..~resa como
tal d'eflnlda em lei, pela Unl:lo, pelos Estados, pelo Olstl"ltO Fede..al 11 pelos MunlclDlos

Oe acoroo COM o d15posto 1\0 §211 do A..t 23 do lleglmento Interno oa Assembl.Ua Na
clonal COnstituinte oê-se ao TIT.ULO 111 - DAS GARANTIAS c:emsTITUCIOw,rS a seglllnte ..edacl'io

}UrWll=MlSS1OISllI~

P-l..J:flÁRIO

taçOes dllJlumerosos prece
tal'lbém convêm ..emeler para ato especial as
quentell>l!ntesaobeltlmenOS"elevantedOllue

~~tl~n~~~t~:~I~~~;~e~~SI~n~:~t:s
da Nova Constltulç:lo AtoCOnstltllclonal especllll votado e p..omulgadoconCOCllltantêQll!nte~
a earta lla~ma

IObs A numeraçllo selluellclal dos dispositivos pl"oPOstos nlo COl"l"llspelnoe ;l do Projeto)
I .

JUSTIFlCAÇ10

A sllpress:'o ora proposta contelllDla os aspectos de mé.. lto 110 tema, .s aspI ..ações sociais do
povo bl"asllelro, a ..epresentatlv1dade constituinte de sellS slgnaUr1aS e a slstema\l~çlio
adeQuada A técnica legislativa nos terrros dos debates e acordos efetuados

(ObS A nume..acllo Seqllenclal dOS olspoS\tlvos p..ooostos lllio co....eSOOndeá do Projeto)

A..t 10 - A lnvlolatlllld'ade absoluta dos dl ..e\tos e 1lberdildes da pessoa e aas
orerrogatlvas Inerentes ã naclonalldaoe â sotlel"allla do povo e li Cidadania é oal"antll;la

I - pelo "habeas corpus"

Ir - pelo 'habeas data"

111 - pelo II\ilndadode seguranCa

IV- pela açlio poPular

v - Del" açllo penal privada subsidiária

VI - pela açll:o ..equlslt6rla oe lnforma<;ôes e e~Ujlçllo de oocumentos,

IJU - llI!\a açl9 de declaraçlio de tlV:Ollst1tuctona"da~ ..

Par!g..afo ""lco - O~alQUer Jul1.0· ou Tribunal, observadas as regras da lei proces
sual é:m'Petellte pa..a conhecer, processar e julga.. as garantias constitucionais.

A..t 11 - Conceder-se-ã "habeaS COrDUS" sempre que alguêm sofre.. ou se achar alllea
çado Ile solteI' v'o\lt!rll;1a ou eoaçllio em SUOl \1berdaae oe \ococrocl'io por llegaHdade Oll aJ)uso
de pOl;ler Nas transgressi:ies dISCiplinares nllo cabe"á ·ha~eas corpllS"

A..t 12 - COnceder-se-ã "habeas data" pal"a assegllra.. ao c1dadllio o conhecimento de
1nfor/llilç6es e ..eferênclas a seu reSce1to, e dos fins a Que se oestlnam sejam elas ..eglst ..a
das por entloades Ca..tlculares ou Pllollt:as, 1ncluslve as 00llcta1s e as milHares e para a
..etH1caçlio l1e dados, reQuls\ç1o oe 1nforlllilç6es e C1x1blç:lode OOCulllentcs

TnTtlfJUSTIfl~

oe aco ..oo com o disposto no li21100 Al"t 23 dO Regimento 1l1te..no d'a Assemblêla Na
c.tcnat Cons.t1tu1n\e, SUpttl'l.i\-S(!o § 311 d.o Ilrt 212., do Pr-03e.to de Cons.t1tll'çlo (101 CQm\ssllo
oe S1stematlzaçllo

A l"edaç:'o ora lIropcsta de diSpositIvos transltOrlos 00 ultlrro t1lulo do Projeto de
Constltulçl'iocontelllllla os a5pectos dO Il'êrlto aos temas lleleabordados,asaspl..aCÕl!s socI
aIs do pelVO brasllel ..o, a reo ..esentatlv1dade COllstltulnte de seus 5lgnaU.. tos e a slstematl
taçlo adeQuada á técnica legislativa, nos termos dos detlates e aco"dOS etetuadOs

Por outro lado. toda tleflnlclo de ordem sOt:\al prOlllOV\lIa por- reccnstHuclonal\l.a
elo, t ..a: consigo nume..o multo grande de dlsOOS1CÕl!s de efelto temPOrâ.. lo, para a aaaplaç:'o

oece ..tO diz ..espelto apellils .i
5elllduvlda,devemseraebat1das
lnantê-l;lslndeflnldamente;lpen-

JUS1"lFICAl;lo

JUSTJFICAÇJ.O

A "edacllo ora pl"oposta contelllllla os aspectos de mér\to do tema, as aspl ..acl5es sociais 00
povo brasllel ..o a representatlvldaoe constltulnte OI!SIlUS slgnaUl"los e a sl5telllatlzaçllo
adequada o. têcn1ca leglsllltlva, nos terll'OS dos dllllates e acordos etetl,ladOs

(Obs AnlllllC..açllosequenclaldosdlsOOllltlvospropostosn:'ocorl"eSDOl'lde./looProjeto)

<O,t •

Art 23 - A untão, os Estad05, o Olstl"lto Federal e os Munlclplos, cuja despesa ee
pessoal exceda ao limite previsto no Art 216, sreve-ão, no prazo de etnec anos, contados ee
nata da prOllllllgaçACl da Constttulçllo atlnll'r o llllllte erevtstc. r-edu:.lndCl o percentual exce
dente to bne de \11\', llu'nto a eece ano

Art 24-Atê Que sejam fixadas as ccnctcões a eue se ..etere c ar-t 190 Item II
sae veeaccs

t -;11 lnstalac.llCl, no PaIs, de novas agências de Instltul!;õe5 flnllnCIlI ..1lS domlcl
, as no e"\er\or,

J1 - o aumento dO pel"centual de pal"tlclpacAo, no capltal de Il\stttulçi:ies r teaecet
eas CO'l'l sede no Pais, de pessoas tts-cas 011 jurldlcas residentes ou domiciliadas no
exterior

l'a r-:tgralo un\ço - 11. vececac a cue se r-etere este art1!õO nl'ip se apHca t.s autorlza
cões resultantes ce acordos tnternactonats, de l"eclproclllade, ou de Inter-esse do Governo
brasileiro

Art 25 - No prato de UOl ano contado oa data da promulgaçllo desta COOUItulÇllo o
Tribunal de Contas da Unlllo promoverã aucj t or ta das cceracões financeiras eee'neeces em moe
da eat r anpe\ra, pela allmln\straçllo p~bllca direta e \ndlreta

Pará!õrafo úntcc - Havendo Irregllla.. ,dades, o Tr teuna r de Contas da untâc
encamllll1artl o p..ccesso ao IAlnlstêl"lo Publico Federal Que proporá perante o Supren'oO Tl"~bunal

eeeerat , no Crazo ce sessenta dias, a ecae catllvel com pedido Inclusive de declaraçllo oe
nulidade dos atos pr-at teados

Art 26 - A lei dispor;!. sopre a extlnçllo diS acumulaçôes nao permitidas pelO Art
39 Ot:orrentes na data da oromulgaçllo desta Constltulçao, l"espeltados os direitos adqul .. IOOs
dosseustltulal"es •

A..t 27 - FIcam elltlntos o FUndO de Garantia dO TemDO de Servlco, criado pela Lei
hll 5 101 de 13 de seteml:l"o de 1966, o Pl"og..ama de Intell ..açllo Social, lnstltuldo pela Lei
Comolementar nll 7 de 07 de seterrbro de 1970 e o P..ograma de Forlllô1Çllo do PatrlmOnlo do Servi
do"públlCO. criado pela Lei Cotnj)lementa.. n"B de 03 oe dezelllbro de 1970

§ 111 - AS atuais contrlbulcÕes par-a o Fundo de Garanlla dO Tempode ervlco e para
o Pr<:><;lr;'1I\ll de ForlllllÇ!O dG Pat~(l(IlÔl\\O I» Ser'i\dClr l'ubHco pusam a const Itut.. t ..1bUtçll.odo
empl"egador para o Fundo oe Garantla dO PatrlmOnlo Individual

S '211 - As atuais cont .. lbulçOe5 pa..a o Programa de Integraçllo S aI passalll a cons-
t1tlllr eont .. lbulçlio ~ elllll..egador paril o Fundo NaCional de Segllrldade Soe ai / /1

§3" - Os patl"l~nlos anterlol"IIlI!nte2cumuladosdoFllnclQdeGarantladoTtII'lllOde
Servl<;o e do P..ograma de Jntegraçllo SocIal e Prog..ua de FO"lIIacllO" dO Patl"l~nlO do Servldol"
P(Jbllco s:lo prese ..vados mantendo-se os critériOS OI! saque na, s1ttlaçOes. previstas !'IaS leis
que os crlarp, com exceÇ;o dO saque por demlssllo e do pagamento do abono salarial

Art 28 ~ Os fllncloná.. 'os públlcos admitidos até 23 de Janel ..o de 1967 ped.erllo
aposenta..-se COCIlos dl ..eltos e vantagens p..evlstos na legl51açllo vIgente ;!.quela data

Parágrafo unlco - Os fllllclonãrlos publlcos aposentados com a l"est .. lçlio 00 pa..ág..afo
311ao A.. t 101 da Constltulçllo de 24 de jllnelro de 1967 ou a 00 pa..ágrafo 211 elO ltl!lll J1 do
A..t. 102 da EmendaCOnstitucional nll I, de 17 de outubro oe 19E9, terllo l"evlstas suas aoo
sentado..tas oara Que sejilftl al:leQuadaso.leg1s1a.~o vtgente I!lll 23 de jane.l ..o ae 196T, dnde:
Que tenhalll 1ngressado no serviço publiCO até a referloa data

Art 29 - Fica decllll"ada iI prOPrledaoe definItiva das te"l"as ocupadas pelas çomunt-
d es negras relllllnescentes dos Qullombos devendo o Estado emitir-lheS os t\lulos

ectlvos Ficam tombadas essas ter..as bem como todos 05 documentos refe..entes 4 história
llu"O<9.bGs~arast\

Art 30-A Unll'iode/llilrcar!asterrasocupadaspeloslndIQs ainda 11110 demarc:allas,
oevenl;lo o p..ocesso estar COl'lclu1dono praZQ de li (cinco) ;lIlOS, contados da pramulgaçao desta
COIlstltulÇl'io

"rt 3' - ficam ellelu'tlali 1lClOT\CtltlHodI! qUI!tnta ..:. a..t1go~rl!f1Tl1l.r\1l$ em
funclonal"ll!nto no pais, amparadas pelo "rt 43, da Lei nU 2 004, oe 3 de outtlbro de 1953

EMENDA lP19156.4r~~;'·-_-_·_· 1EG::::'~
f StNADOO :xff. RICHA E OUTROS . LJ::....,VJ;:I~

J1MENDA lP19157;2,"~::'-_-_- -'1 :rn::':"'B~
- L SENADOO. RADUD:llIRA E DUTROS • Li'''.!:!.l.o''.... ----.J

clOMal co~:tI~~~~~ ;:r~~~~~~s~~ ~~t~~~ ~o_A~ls g~sggs~~8Jse~~~N~ri~~~%sda~ss~~~::~ N~;
Constltulç~o os ArllgOS 429, 433 438. 439, 441. 448, 450, 451, 453, 454, 466 a 46B 469,
411 472,475. 476allB9 e 492 a 496 e seus r-esoeertvcs parágrafos, eenoc-se acs ceears urs
POsltlVOslIsegulnleredaçllo

/'l.rw.~'lllCOMISS1oI$IJ1lC01IllSSlo

PLENÃRIO

ATO DAS DISPOSICOESCO~TnUCJONAIST/t"'N5nORtAS

EMENDA lP19155.6"'~;,·-_·_·_-____,_--...,1 r:=":~~B"'~
t= SE'nador.:xH.RICHA. P Outros _ L-!'",..... ----l

Arl 10 - rnctuesr-se entre os ocns do Distrito Federal os O,ue Ire forem atrlbuldos
POla Unlllo, no prazo de cento e et tent a etes

Arl 20 - ,1,$ Assembléias LegIslatIvas, com PDdel'es ccnst ttutntes terae prazo de
sers lN!Se5 para adaptar as ConstltulçOes dos Estados 11 esta ccnst ttuteãc, medlallte aprova
çllopOl"malol"laabsoluta,emdo15turnos aedlscussAoevotac:'o

Par;!..,rafo unlco - Promulgada a ConstltulçAo do Eshoo, caber;!. A C:'mara MUfllclpal
1\0 prazo de seis /lll!ses votar a Lei Orgânica respectIva, em dois turnos de dlscussAo e vota
çlo, reSoE!ltado o -l1ISDOsto nesta ConsUtu1çlo e fia Coflstttuto;ão Es.tad.ual

Art 3" - Os EStados e MUfllclplos deverlo, flOpl"azo de cinco anos, a contar da pro
mulgaçllo desta Constltuldo, prO<tOVer, /lll!dlaflte acordo ou arbitramento, a demarcacACl de suas
llnlias de fronteira poclendCl ;J;ll"ll ISSCl, fuer alterações e compensaÇÕesde Area, Que aten
damaClsat:ldentesnaturalsdoterreno,./lSCOflvenlênclasal;lmlnlstratlvase;!. cOlllOllldade das
po\)\l\at&:sfrO\'lte\r\<;as

Par;!.grafounlco-Medlante sollcltaçAo dos Estados oU MunlclploS Interessados a
Unllll:ldever;l.encarregar-sedostl"abalhO$demal"catÓrlos

Al"t Ali ~ A tl"ansfel"lmcl;ll de servlcos oubllcos aos Estados e aos MUlllclOlos
cOltltlreenller;!l a \m:orppra<;l'io, ao palr\nõn'o eUathm' ou 1/l'J'\\c\oal, dos bens e \nst;al;ac~es

..espect Ivos e se darA nCl p..azo m.hlmo de cinco anos du..ante o qual a UnUio ruJo OOdel"!
llllell./l-los, oar-Ihes outra destlnaçAo, ou oescura" de sua conservacl'io

Par;!.grafoOnlco-Apllca-nAstransfe..GncludosEstadosaosMunIclploSo d15DOsto
neste artigo

A..t 511-l; criada a COIlIIsdo de RedlvldoTerl"ltorlal do Pais, com Clncoll>l!mbl"OS
Indicados pelo Congresso Nacional e cInco membl"os do Executivo, coma finalidade oe ap..esen-

~â~ ~~t~~~~d6s:l~t~~i~~:t~~..~in~~~~~I~~~ ~~~r~~~~~a~P~~S:~~:d:Sa~~~cl~r{~~zr~:~asa~6sc..~~;
IrlStalaçAo

S 111 - O Presidente da Republlca deverá, no prazo III!xlll1O de trln a dias da prOlllul
gacAooestaCollstltulçAo, oornearos IntegrantesdaComlsdo, a Qual se In alal"áatéQuaren~,
ta e oito horas após a npmeacllo dos respectivos membros ~~

§ 211 - A Cornlssllo de Redlvlsllo Te"l"ltorlal do Pais ter;!. u anl:l, a parti.. oe suaI: ~~~~~~~~:~osp~~a..:~~~~~;~ t:r~~~~~~~sd~ ~~issele'ere O "ca~ut" desterr~lr;;Je ap...ese~r

§ 311 - O Congresso Nacional deve..;!. aprecia.. , no prazo ~xlmo de um ano os parece-
..es e antep..ojelos aoresentados pela COmlssliode Redlvlsllo Tel"rlto..lal 00 Pais, obedecloas
as dlsPOslçOes dos par.igralos 311 e 511do Art ao destll tonsl'tu\ç)o

§ 411 - A Comlsdo de Redlvldo Terrltol"lal extingue-se com a apresentaçlio dos ante
p..ojetos ao Cong..esso Nacional

Art 611-105 lelscomoleNntares, prevlstasnestaConstl!ulç:loeaslelsqUellela
deverllo se adapta .. serllo e\a'bol"aOas ate o f\na\ oa terce'ra sessl'io 1ell'slatlva tia atual
legislatura

Pa..âgrafounlco-Oecor.. ldO este prazo, oSuprl!llOTrlbunal Federal fará a ngula
fl\l!ntaçllCl aInda necessária, lnedlante "esoluçi:ies com forca de lei

A..t 711-0 P"esldente da llepubllca e o PresIdente do SllDrell'O Tl"lbl/llal Feden.l
prC!5ta..lIo, em sesslio sol ente do congresso Nacional, na data de sua promulgaçllo compromIsso
oelllallte.. ,oefenderecunorlrestaConstltulç!Cl

Art ali ~ o Sistema de Governo lnstltuldo nesta cOllstltulçlio entrará em vIgor no
dlil QuInze de março de 198B nllo selldo passlvel de emenda, no prazo de cinco anos, a pa..tl ..
de sua Instalaçllo, devenllo neste mesmodIa, ser nomeado o Prlmell"0-1iI1nlstro e os dema\s In

I tegrantesdoCOllselhodeMlnlst ..os

li111 - Neste caso, o Prlmelro-t.llnlstl"o e os demaIs Integrantes 00 COnselho oe Mlnls
tr05 compa..ece ..lo perante o Congresso Nacional pa..a dar notIcia de seu Programa ae Governo
vedadalllOçllo ..eprobatOl"la }

_.,.. §2g-0s eleitoS por pa..tldosquenadatadapromulga~odestaConstltulçllo nA0
preencham os ..eoulsHos dI;)A..t 16, nlio perderllo o atua. manaato

A..t 9u - t cl"Iada una Coml5slio oe T..anslO;:;o coma finalidade de propor ao Congres
so NacIonal e ao Presidente da Rellúllllca as rr.edldas le'llslatlvas e aomlnlstratlvas
necess;!.rlas á organlzaçllio Institucional estabelecida nesta ConstltulçlCl 5em prejultO das
Inlclatlvas de rellresentalltes dos três Poderes, na esfera de sua comcetênclil

li lU - A COIlIlssllo de Translçlo cOlllPOr-se-â de nove membros sendo trGs Indlcaaos
Pelo Presloente da Recubllca, três pelo P..esldente da ClIrr.aril Federal e trGs pelo fresldente
00 Sel'llt.1l\) da ReCllb\\ca to<1Os com ~espect\"os suplentes

li 211 - A COn>l5sAo de T..anslçllo, Que ser! Instalada no o\a em que for promulgada
esta Constltulclllo extlngulr-se-! seIs meses após

Art lO - Flçam l"evogadas, a pal"tlr oe cenlo e oltenta dias a ontal" aa data da
prOlrallga<;l'io tles\a eonst\t\l\<;~o, todos os d'spos\Uvos \ega's <WI! attttlualll \l d.e\eguelll;lo or,
gllios do Executivo, C:OOlOetêncla assinaladas POl"esta Constltulçllio ao Cong sSONaclonal,es}

peclal~n;en::~:Clt:::::lva /

11 - alOt:acl'io ou tnnsferêncla dl! recursos de QU.1Qlmres í.(t, /I. ~ Çl

Parâllrafo unlco - O prato previsto neste art Ill'Opode..;! se~ pro ....ogado DOr lei em
ca.sosespeclflcos

....t 11- "ct:<l\jltlslo;.lo \1'I\da\ tloSupet'\OI" lr'bUn.' Ile JusUça far-se-;l.

I - pelo aproveitamento dos Mlnlst ..os dO Tl"lbunal Federal de RecurljfS,

II - pela nomeaç:lo dos Mlnlst ..os Que sejam necessá"los oara completar o nUl<l!!ro es
tabelee:ldo na lei CO/JIPlemental", na for/llil determinada nesta COnstltulçlllo

§ IR - Pa..a os efeitos do disposto Ilesta COllstltU1ÇaCl, os atuais MInistros do Trl
bunal Federal de Recvrsos serllocooslderados pe..tencentes à classe de Que prOvieram, Quando
de sua nomeacllo

S211 - OSupe .. lo.. Trlbullal oe Justiça sel"á Instalado sol;l a Presidência do Sup..emo
Tl"1Dl/Ila'federa1

S 311 - Até Que se Instale o Superior TrIbunal oe Justlca o Supremo Tr1bllnal Fece
ral exerce..ã as at ..lbulçOes e COIllpetêncla deflnldas na ordem constitucional precedente

Art 12 - sao cl"lados, devendo se" Instalados no prazo de seis meses, 11 contar da
p..omu\gaçlliolIesta Constltulçl'io, lrlbllna's Reglona\s Fellera\s com sede nas çapHals dos Esta
dos a serem definidos em lei COlllple~nta"

li 111 - Atê Que se lnstalen os T.. lbunals RegIonaIs Federais o Tl"ltlllnal Feoeral de
Recursos exercer-á a competência a eles atl"lbulda em tooo o TerritórIo NacIonal. competIndo
lhe, alMa, prO/llClVer-lhesa Instalaclioe elaborar as listas trlpllces dos candidatos á COtll
poslcllo1nlclal

S 211 - Fica vedildO, a parti .. da promulgaçAo desU Collstttulcllo, o provimento de va
gasdeMlnlstrosdoTrlbunal Federal de Recul"SOs

Art 13 - EnQuanto nllo aprovadas as leis comolementa..es 00 Mlnlsté.. lo PúbllCO da
Unllio e da Proc:uradorlil Geral da Unlllo o MInistério pllbllco Federal exerce ..ã as cO/lllletên
clas oe ambOS

Art 14 -O Super-Ior T..lbul'lal MIlitar conservarâ sua cOl"POsIclloatual até que se
elltlnguam na vacllncla, os cargoS exceaentes na CO/lIPOslç:,o p..evlsta no Art 129

Art 15-Serao estatizadas as 5erventlas 00 foro jUdicial asslmdefln1dasoor
leI resoeltados os dIreitos de seus atuais titulares

15 de NOV::~rCll~e-lg:2~~dri~~SP~~~e~:~::sv~~:~~n~:i t~~Crc~~~:~;~:see~:~~~~o~e 15e~:l~~~e~~
bro de 19B5, termlnara.o no dia 111 de Janeiro de 1989, COlII. a posse 40s eleitos

Art 17-0s lnandatos dos GovernaOoresedosVlce-Gove..nadores leltoseOl15de
Noveml:lro de 1986, te ..mlnarllo ncl dia prlmel ..o de janel ..o de 1991

sObre Vll~~; al~a;e~ ~u~;e~:Rlr~::~~a~ ;m5~e:W~le~~~a~~se;~~~~~i;s o);~en~;rs:

• 111 de jan:~~o J: ~9g9,s~~~~nd~"~b~t~~10S~~t~~ i~~~~t:~~~ ~st~~ulg:o ~~~~~~Oemd~'~~B:~
lnclush'e

pa..ágrafO (mIco - O dIsposto neste a..tlgo nllo se apl\ca

I - aos Arts 165, 166 e aos Itens I, lI, IV e V ao Art 167, Que entrarlllo e", vl-
go.. apartl .. dapromulgaç:'odestaConstttll1çllo,

li - As norll'las relatiVas ao FUlldO de Partlclpilçllo aos Estados e do Dlsll"lto Fede
ra' e ao FUMo de l'a..tlc\plC10 1I0s 1I1lfl1c'p\os, QUeobservarlo as seguIntes determlnaç!les

ai a partI .. da promulgaçlio desta COn$tltulcllo, agllca..-se-lIo, ..espectlvamente, os
percl!lltuals oe dezoito por cento e de vinte por cento, calculados sobre o produ
to da a....ecadaçlio aos IllIPOstos ..efel"tdos nos ttens 111 e IV do A..t 173, manti
dos os atuais crlté.. ,os de ..ateiO até a entrada elll vlll'Ol" da lei COllIillementa" a
Que se retere o Art 183, Hem lI,

bl o percentual relativo aClFundCl de Pa..tlclpaç:lCl dllS Estaoos e dClDlstrlto Federal
ser4 elevaao (le um ponto percentual no exerc:lclo f1nancell"0 de 1909 e a parti ..
de 1990 1nCluslve, ./l rllz:lClae melo ponto oel"centual por exerclclo atê 1992
Inclusive atllllllndClopercentual estabeleçldonaallnea "a" do Item I dCl Art
lBO,eOl1993,

c) o percentual l"elatlvo ao Fllndo de partlclpaçllo dos Munlclplos, a pa..tl .. de 19B9
Inclusive, sel"á elevado A l"azllo de melo ponto percentual por exérclclo flnancel
1'0 até que seja atingidO o pe"centual estabelecido na allnea 'b' do Hem I do
Art 100

A..t 20-AMesadaCâmaraFederaladotaráaSprovldênclasnecessArlasAapreseflta
elo, pa..a apl"eclaçllo do COOQI"BSSO Nacional, em regime de urgGncla, dQ p"oJeto da lei Cl;lIflj)le
IllI!nta.. a Que se refere o A..t lB3 Item IJ

Art 21 - O cum~r.mento do dlsl;)Qsto 1\0 §2" do Art. lA7 !ie..â feito de forma progres
siva no pratO de dez anos COlll base no CreSCllllentO real da despesa de custeio e de Investi
mentos, dlSt .. lbulndo-se entre as ..eglOes Ncroecon6rnlcas de torN proporclonal./l pOPlllaçllo,
I parti .. da sltuaçllove.. lflcada no blGlllooe 19B6a 19B7

Parágrato llnlco - para apllcaçllo aos c.. lté.. ,os de Que t ..ata este artigo excluem~se,

<as d\l.s?esu totais, as relat l'ia.s

I -aos proJetosconslde..ados prlorltArlosnoplanoplvrlanuill de Investimentos,

li -â SegllranÇa e defesa nacional,

IH - 1 mal\u\eI'Ic'&o dO!jOCIl'&os fe-àera\s sed1aoos no IUslr1to felleral;

IV - ao Congresso Naçlonal, T.. lbunal de contas da Unl:l:oe ..O Julllc riO

v ,~ ao servIço da divida da admlnlst ... çlio ol ..eta e Ind1l"eta d )lnlllo InClusive
(tml;lacÔlls Instltuld~/lIiIntldas pelo poder publico fede ..al / /1

Art 22-0s tunoosexlstentes na data da cromulgaçAo desta Constltulç!Cl 1
J • ",,,,,,•••••,, <oofo'~ '''''''' • ''', "" O"'~"o' do ",lO' • '

clonal nol~ra;0·~~I~~~~r;:;1I0'automatlcame.n.te. se nto f(tt'em. ..attrta.!:1os 11-"'\0 Congresso Na,-
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Co.
Acrescente-se ao art. 138, ~. o seguinte parâgra-

Inclua-se no Art. 1121, o parágrafo 112, coa a seguinte redação: O sigilo de fonte. mantido nos dois episódios ,

nada tem a ver com a responsabilidade penal do jornalista ou do jo.!:

naa , As matérias - e isso, consuetudinariamente, faz parte do en

tendimento juridico brasileiro - são de responsabilidade daquele

que a assina, ou quando este não está identificado, do Editor do

veiculo de comunicação. A vedação ao anonimato, portanto, não traz

qualquer bene!'.í.c10 ao exercício do jornalismo correto e éticamente

criterioso. Acaba, apenas, com a liberdade de buscar a noticia e

informá-la à sociedade, tornando-se mais uma barreira à formação de

uma sociedade democrática.

A exclusão das expressões "e exc tu l daa as que

1ncitem à violência e def'endam a discriminação de qualquer espécieU

constitui uma porta aberta à censura, porque é matéria subjetiva,de

interpretação individual, uma tentação para que todos os poderosos

exercitem o controle, que sempre desejam, da liberdade de imprensa,

..sem a qual não existe democracia.

_ Além do mais, a garantia de que ninguêm será

discri.minado. por motivo algum, já faz parte do anteprojeto. sendo,

pQrtanto, redundante a preocupação neste caso especifico.

É a razão da emenda eupreeeave,

§ 20 _ Os Nma.st.rcs , ressalvada a nãc-v i.ta t rc redade

hipótese do exercfcac de mandato, terão as mesmas gurantuas , pre!.
rcgat aves , vencimentos e ~mpedlfl\entos dos Mrna s t ros do super-ror Tr!

burra I de Jus t rce e somente poderão, aposentar-se com as vantagens
do cargo após cancc anos de efet i.vc exercIcac

§ 19 _ O mandato dos Nmisurcs e Conse Ihe i ros dos Tr~b!!

na rs de Contas terá a duração de dois anos, permaumdo-s e uma re

condução.

i 30 _ Além de outras atrabuacêes de f madaa em Lea ,

Audatores , quando em subs tatuacãc aos Nrndat rcs , em suas faltas

ou ~mped~ment,os, têm as mesmas garant.a.as , prerroga-é1vas e 1mped!.
mentos dos t atulares. -

dos dentre bras~le~~os maaorea de trinta e emcc anos de adade

de Idone rdade moral, obedecidas as seguintes condacões '

I - As nomeações serão feitas através de ato da Mesa da

Câmara dos Deputados e das Asseab lêaas Legd s La t rvas ,
II - As mdacacêes caberão aos s mdacatcs ou essccracões

de classe dos ãconcms tas , Admln~Stradores ae Empresa. Ordem dos

Advogados do Brasil, Engenheuos e Contadores

P§íiB""~

tS}7~smJ

o texto proposto cuida evitar interpretaçÕes ambI.guas, levando
crianças não infrat0ra:3, lIB5 carentes ou abandonadas, a serem colocadas em. regi
me de confinamento.

JUSTIFICA cIo

lUpt EN!RIQ

"§ 112 _ As crianças e adolescentes em situação de infração pe
nal, sem prejuizo da responsabilidade c;lvll ou penal dos pais, é assegurada _ a
assistência do Estado, que os protegera contra todos os tipos de discrim1naQaO,
agressão. opressão ou exploração. Somente é permitido o regime de conf'.inamento
nos casos de infração prevista da legislação própria."

:~DA lP19164.5 ...... ~
CONSn TUINTES RITA CAMATA E GERSON CAMATA

=----------- TurnOultlnuç40. --,

s - O Tnbunal de Contas da Uru âc é
órgão têcmco auxiliar do Congresso Nacional, com sede na capatat
da Rcpúbhca e junsdição em todo o 1;,irritório nacional

A t ransêerêncaa da responsabibdade da escolha dos Mlnis

tros e ccnsethea.ros dos 'rrrbunaas de Contas para as entndades de
classe, além de altamente democrât.aca , é uma dec rsâc que move ,
pcas abre espaço para a escolha de novos arrteg'rantes , num processo
transparente.

IEMENDA lP19171-8, --_.-
CONSrlTU NTES RITA CAMATA E GERSON CAMAT

JUSTIFICATIVA

COIllO a própna denominação da função mdaca , são os téc

mccs do Tnbunal de Contas os aa Ls preparados para exercer o

trabalho de ccnferêncaa e para euxa Har o Congresso Nacacnaã nesta
.~ssão

~--__-_-_--lUT"UU.,~IC~b· _,

No srt1g; 144. o. parágrafo 20 f loca redigido da seguinte
maneira:

----- lIlTo/.~n""'~i. -.;

Acrescente-se ao artigo 86. mcasc lI. a segumte alínea:

a) Os func:ionános públicos que, na data da vagêncae da
presente ccne ec eurcãc estejam no efetivo exercfcac de suas atri-

buacêcs , pelo prazo igual cu super.ror a 5(cinco) anos, passam

integrar. efetivamente, os quadros das respectivas carrea ras ,

JUSTIFICAC1l0

".,..----------TlITl/~..l~_l.' __.

Dê-se ao ; 29 do art~go 69 a seguinte redação:

rlII1lI/JUI1""'.çi.a _

JUSTIFICATIVA

Nne dr spcsrcões transitórias de vãr ras COn<;titulcões an

tenores (Artigo 188 Hem 2 da ccns er eurcãc de 1946, § 20 do art!.

80 177 da üons ta tuacãc de 1967 e Art.lgo 195 da Emenda »9 1 da
ccns t a tureão de 1969)_ sempre constou que os servJ.dores públicos,

no efe t rvo desempenho de suas funções. por tempo agua I ou super r ar
a 5 anos, passavam a integrar a respectiva cer-re.rra ,

Nos dias de hoj e , há vãnos servidores, em exercfc ro , há
ma1s dc canco anos, sem integrarem- os respect r vos quadros. das
car-re i r as , reaêc pela qual se justifica que tais situacões sejam
rescfvadas , a exemplo do que sempre ocorreu, trad~cionallllente, no

nosso dareã to ccns t reuc rcnet , conforme exposto no parãgrago ante-

A nomeação dos subs tatu tos de Procuradores, no Mlnl.stérlo

Público do Trabalho e Mllitar, sempre ocorreu para atender necessj
dade reper rcsa de serviço e o bem. COmum, com base na lei crdmâ.,
r'~a Anterlormente a 1969. todos que estavam em t.aas s rtuacôes , e!!.
traram paTa o quadro das respectivas cars-eare, não se just~fica

que, agora, o mesmo p r rnc Ipao não s e j a consagrado n-r nova carta,
fato que geraria, nos mesmos órgãos, tratamentos distlntos para
~dêntlcas situações.

Just1f1.ca-se. ass~m. daspcs rmvc genérace (abrangendo to
dos os funcaonãracs em exercfcac por per-Iodo igualou supenor ;

5 anos} ou específico contemplando os membros do M~n~stéT1o Puõhco
do_Trabalho e Mil1tar, meegr-antes do quadro suplementar. c'r r adc
pela Ler 6788 ••

Referida situação deve constar do texto das daspcs rcêes
tram1tónas da üons ta tuacão , vez que não pode ser drv rdada por
l ea crdmêr-ãa ,

rdor ,

(!JPlENARID

IEMENDA lP19172-6 .. ~

t'JDEPUTADO JosE CARLOS COUTINHO

JUSTIFICAÇÃO

Alguém deve Ser' responsabilizado pelo abandono de lIIlB Cl'ian
ça,

EH:NDA ADITIVA
DISPOSlTlVOEtoENDAOO: ARTIGO 1117

29 - O Tribunal de Contas da Umão reporta:'

se da re taaente ao Con8resso Nacional, -a quem enviará relatóTlos
semestrais de avaliação de desempenho da-adJl11nistração púbhca

federal, mdãcendo as medidas necessárias às correções de curso.

Inclua-se no Art. IU7, o i 312 CCll:I a seguinte redação:

"S 3!l! - Os filhos, nascidos ou não da ~çã'o do casamento,
bem como os adotivos, têm iguais direitos e qualificaeões, sendo proibidas
quaisquer' designações discriminatórias relativas à filiat;ão, e não poderão
ser abandonados. ,O abandono é caracterizado ccec crime contra o Estado."

nXll/.lWl*,ICA;1a======~=:==~

I~t\. lP19170·0
l!.J InlSTlTUINTESRlTA CAMATA E GERSOO CNoIATA

l: P L E N Ã R I O ~,uOlO/c_nloJ._....n1o

llX1./~u'l""'~' __,

5~;;'~

rrw~~8jã7]

r!~~~.'~

(ITUi~';Jã7J

__ '~ld_I"••II'M/...c..'"le, _
PLEN~RIO

Segundo o art. 69, 5 1ç, a eleição do, governador

D~stntal. do vrce-üovemaacr e dos Deputados D1str;tais. será

5~aultãnea coa a do Pres rdente da Repúbhca.
Prevendo-se que o mandato presidencial será de

anos, e levando-se em conta o S Z9 do mesmo art~go. que estipula que

o núllero de Deputados D~strita~s será calculado de acordo com o

número de Deputados Pedereas , conclui-se que poderá haver um des

compasso em face das erexeêes para. essas duas casas IegasIatdvas ,

se reat readas em anos da ferent es , Basta fazer o cálculo I
Assilll sendo. poderá ocorrer, com o aumento de Deput!.

dos Pederers , que} no lIe10 de uma legislatura, na Cãmara" Dl.strital,

surJ a a necess rdade de se convocar suplentes, em face do aumento do
número de Deputados' FederáJ.s então efertcs ,

U; '29 _ O nÚllero de Deputados D1Str~tais correspond!:,
rã ao número de Deputados Pederuas , não podendo ser elevado
que ocorra a elevação do número de representantes- do Distnto Fed!.

ral na Câmara Pederut ;"

Acrescente-se aO' artlgo 144, o seguinte parágrafo:

~----------lu"""""'''..A;1o ~----__,

EMENDA lP19165-3 ,,_. -,
f!J CONSTITUINTES GERSON CAMATA E RITA CAMATA

'EMENDA lP19166-1 ."~ --,
I!J CONSTITUINTES GERSON CAMATA E RITA CAMATA

.CJ

,30 _ No relatôno concernente ao segundo seme!

tre, a ser elaborado em noventa dias, o Tnbunal de Contas da
União em) tlTá parecer sobre a regularidade das contas de cada UO!
dade orçam.entária do Governo federal.

JUSTIFICATIVA

A obrigatonedade de elaboração de relatórios semestra1S

a respe1 to do desempenho do governo trará as seguintes vantagens ao
processo de controle e fl.scall.zação·

a) acompanhamento tempest~vo da ação governamental.

b) lnd1cacão do modo de atuação do órgão aUX1I1ar de

controle, Que ~nclusive passará a prestar contas, ele próprlo,

c) tran5pttrEnc1a democrãt1ca da ação governamental} pa

me,hda em que os relatôr10s de acompanhamento serão tornados públ!

cos pelo acesso da 1mprensa (ressalvados os assuntos Slg1losos de
fin1dos em lel);

d) elevação do nível do controle e da Í1scahzação reaI1-
zadas •.

5~~;'~

r;;;~·87àJJ·
= lUTOOulllr .. &I;lo ~---__,

o artigo 145 passa a ser redigido da segulnte forma

Art. 145 - Os Ministros do TT1bunal de Contas da União e
os Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados serão escolh,!

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 12, ITEM IV. LETRA D.

A letra "d" do item IV do artigo 12 do anteprojeto, passa

a ter a seguinte redação:

Art. 13 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••

IV - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

d) é assegurada a livre manifestação ideológica de

pensamento de principios éticos.., de conVicção religiosa. de idéias

:ri10só:rieas, p01iticas e de ideologias.

JUSTIFICAÇÃO

A vedação ao anonimato, tn?lUlda no texto pela

Com1ssão Temática e aproveitada no trabalho da Comissão de Sistema

tização. embora tenha origem numa preocupação legitima de identif!

cação de autores de texto, tem, no entanto, um problema intrínseco

que acarretará. caso incluído definitivamente no texto constitucio

nal, o :rim do prõp;io exercicio da liberdade de im~rensa. Trata-se

do chamado sig110 de fonte. sem o qual o jornalismo não pode

praticado.

Mui t!1s e clássicos são os exemplos nacionais e

lnternapionais do que o sigl10 de fonte possiblli ta em termos de

prática do jornalismo em defesa da sociedade. Do escândalo de Wa 
tergate, "que mudou ~ histõria de um dos maiores paises~te,

até o recente episódio da denúncia de prática de atos de corrupção

na concorrência pública aberta para a eScolha de firmas empreitei 

ras que seriam encarregadu da conatruçiio da f'prrovia Norte-SuL

EMENDA ADITIVA

Acrescenta-se b Disposiçlles Transitórias) {/ncb- ecu-6E-..

Art. Sertto realizadas as eleições gerais, cento ~

e vinte dias após a promulgação desta Constltuiç§o, para Presidente

da República, Vice-Presidente da Rep13blica, Senadores e Deputados!

Federá!s, Governadores e Vice-Governadores, Deputados Estaduais, !

Prefeitos, Vice_Prefeitos e vereadores, nos termos desta Constitui

ção.

§ 1l:l _ as eleitos para os cargos a que se refere!

este artigo serão empossados sessenta dis após a realização das

eleIções gerais

§ 2l:l .: O Presidente da República I Governadores e

Prefeitos e seus vlces poderão candIdatar-se a qualquer cargo, In 

clusive à reeleição, nas eleições a que se refere este artigo

§ 3Q - Para as eleições a Que se refere este art,!

go nã.o será necessát'ia desincompat!bilazaçl:!O de qualque:r: cargo

função.

JUSTIFICATIVA

A promulga;ão da nova Constituição cria no paIs I

nova ordem polItica e jurídica O povo deve então escolher seus no-
vos dirigentes. ~ ..

Se aprovada a émenda o povo brasieliro terá opa!. iI
tunldade de modernizar a liderança política à nova realidade do p!.

...ls.
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~,---------------------------------
S Onlco- O imposto instituido co. base neste artigo não po

derá ter natureza cumulativ~ e dependerá de Lei aprovada por 2/3 (dois

terços) dos membros do Congresso Nacional.

JUSTIFICATIVA

A atual constituição outorga competência exclusiva à União

Federal para Inst í tuí r- outros impostos além dos que lhes são atribui 

dos, princípio este que não deve ser estendido aos Estados e ao Oistri

to Federal

Isto porque, não obstante a limitaçao previosta no dispositi_

vo, da impossibil1dade da criação de novos impostos com o fato gerador

ou base de cálculo idênticos aos dos discriminados nesta Constituiçlio,

certamente os uscadcs e o ,Distrito Federal. premidos por suas atuais I

di ficuldades financeiras. nlio lllant~rtlo a parcimOn1a da unf ãc quanto
ti: matéria, de pouca util1zaçlio desta competência residual.

Assim sendo, fatalmente ir30 os ~Estados e o Distrito

Federal dar vazão a sua capaicdade criadora, e irDo tentar criar no

vos impostos, O que resultará num inevitável aumento da carga tribu

Uria.

EMENDA lP19182-3
liJL:_.::D~EP~U~TA~O~Oc:J::O~S::.E..::C::::AR::::L::O::.S..::C:::O::.UT:.:l::.:NH:::O'_ , r=,u~~:J

.~-uLoiofc... lIaW• ...., ...ulo .., 1IT'ff"''dã'1i71
f!l PlENARIO J M T" J

Suprima-se o Incâso 1. Artigo 13

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP19178·5
(l DEPUTAOO JOSE CARLOS COUTINHO

f!l PLENARIO

(a) Evitar inflaç!io por acréscimo de custos e preços. (b)

Queda do salário real. (c) ~vitar mais um forte e adicional direciona 

mento para a chamada economia invisível.

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o inciso XVIU. artigo 13.

EMENOA SUPRESSIVA

TCUOf.nlSTl'ICAÇ1.

EMENDA lP19177·7·
(l DEPUTADO JOSE CARLOS COUTINHO

f!l PLENARIO

EMENDA ADITIVA

êcrescehta-ae os seguintes parágrafos ao art. 136:

§ 1" .. A utilizaçi!lo ou tentativa de utl(zação de

cargos ou dinheiros públicos para fins de aliciamento !JOHUco s,!

rá considerado crime de prevar-Izaçãc

§ 20 .. Na hipótese prevista no parágrafo enterL,

-cr sem prejuízo das sanções penais, o prevaricador poderá ser de

mitido de suas tuncões pelo Tribuna! de Contas respectivo, resear.,

cindo a Unl110, Estado ou Hunidplo das despesas indevidamente r ee-,

Haedas ou da receita que se deixou de realizar

§ 3" .. Da condenação prevista no parágrafO ante

rio:, cabe recurso ao Tribunal de Contas da uní ãc

o f1s101ogismo polItico tem habituado certos detentores de cargos /

públicos ao uso de suas funções para o aliciamento pol!tico e obte,!!.

çtlo de vantagens eleitorais.

A emenda proposta visa a coibir tais práticas que desrespeitam

contrlt!u1nte.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP19173-4 "~'--------'I r,r"P"L'''--'
f!J DEPUTADO acss CARLOS COUTINHO . L _1

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

~---_------TlUOUUIfI',c~;1..----------___,

"~,...".....~====~~=~

JUSTIFICAÇl10

EMENDA MODIFICATIVA

Oispos.1tivo emendadõ: Artl:l: 13 inciso XV do ~projeto.

" Artl:l: 13 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
"

XV- dureçãc ordinária do trabalho não superior a

48 ( quarenta e oito ) horas semanais, não ex

cedendo de B (oito) horas d1ârias. com interv.,!

lo para descanso, salvo exceções previstas em

lei; acordo escrito; contrato coletiva de tra

balhoh •

A semana. de 46 ( quarenta e olto) horas é a regra nos I

pab:es-~. da América Lat1~a como se vê et revés do levantamento elab.Q.

rado pela Organização Internacional do Trabalho e publicado com o t!

tulo de " La Jor.nada Extraordinária en Amárica Latina" ( 1986) ind!

cendô que essa é a Jornada normal geral na Argentina (Le! 11.544 ),

Bolívia. Chile, Colômbia ( Código, artigo 161 ), Costa Rica (Cons~i

tufçãc , er ta 58 e Código. er t.e 136 ). Halti, México ( Consti tuiçllo,

arta 12:3, §§ I e IV e Lei Federal do Trabalho, artas.8 e 69 ). Nfce

rágua. Panamá { Constltuit;l:!0 art" 65 e C6digo, arUI 31, paraguai,Pe

ru ( Const1tuiça:o ,arta 44) Uruguai ( Lei 5.350,artas le 3 e O de

cde 29.10.57) e Venezuela ( Constltuiçao.ad" 86), sendo raros Os

países latinoamericanos com jornadas menores.

Nlio sendo o Brasil altamente industrializado não /

se justifica I especialmente no atual contexto econômico, a redução I

da duração diária por lei, nada impedindo, no entanto, a negociação I

direta entre os interlocutores sociais.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o inc1so I. parfigrafo I. Artigo 335.

" Restringir a incidência ou " sobre a folha de saUrJo

ou sobre o faturamento, conforme o caso especifico. ft

JUSTIFICATIVA

(a) O sentido çumulativo é insuportável para as ~mpresa

propiciando uma ports_ permanentemente aberta para a voracidade riscaI.

(b) Terá violento ef~!to infla12ionário. via aumento de custos e preços

'--''-- .-JJ f17L'''''j
'~u..'./e...'".1..f.lIteo..,...l:!I-_=_-----..,J ~~~ô~

~'-'---------------~

EMENDA lP19180-7
l: DEPUTADO JOSE CARLOS COUTINHO

tJ PLENARIO

A emenda é auto- explicativa. Procura colaborar para a solução do

sério problema do primeiro emprego' jovens não conseguem emprego por _

que não têm experiência, e não conseguem experiência porque não sonse _

guem empregar.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se no título rr , cap V , Seção I f -aPD j;l' 27 },
~o..~IT\lJ.'fI\JJ\od.oCc>n'\Op.'Il.a«I~,)Aho • .a.iQ..o

Art. A lei assegul:a:rá a todos os candidatos a cargos I

eletivos o direito ~ recontagem de votos, desde que exercãcc em tempo

hábil, e se houver o ressarcimento à Justiça Eleitoral das despesas I

provocadas por recontagens que se tenham provado desnecessárias

ncreecente-se , no Título VIII, capítulo I , após o art. 300, o 5

guinte artigo) ~.-.1(. c5'>~

Art. A lei estabelecerá incentivos para empresas que empreguem

jovens sem experiêwncia anterior de trabalho.

t: PLENtiRIO

A reintroduça-o da estabilidade terá .as seguintes ccnsequên

cias: (a) aceleração da rotatividade de mão de obra (b) i~clinaçllo adi_

cional para a denominada economia invisível e (c) _contundência para o I

trabalhador com esses dois eventos -e mais com a redução do volume de em

. prego merce do eforço que haverá, em diversos setores, para passar o

respectivo regime de produçilo da condiçllo de labbr intensivo li. equipa 

menta-intensivo; será um incentivo à robotização e à substituiçlio,em di

versos níveis, do braço pela máquina. Além do que, será por si.

freio do desenvolvimento da oferta global de emprego, frente a uma ne -

• cessidade de 1.700.000 novos empregos anualmente (d) tnviabiliza

treinamento e o aprendizado da mão de obra.

supri••-se a aUnea " E " I Inciso I artigo 12.

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda na lei proposta pelo Sr. octávio Luiz

Alves. Presidente do Club Municipal do Rio de Janeiro, e consubs

tancie justíssima aspiração do funcionalismo

Excesso de lucro á conceito diáfano e não materiaHzável com o /

expressllo de inconveniente lucratividade, o lucro á a remuneração do em

preendíeentc e sem ele este fenece; seu maior ou menor teor depende não

s6 dos recordes adminlstrativos. como da situação global e conjuntural

a economia; o lucro é, aliás, taxado pelo imposto de renda na forma

ad-valorem, ou seja tanto mais amplamente, de modo absoluto. quanto I

maior o seu porte i tentar a definição de excesso é dar a possibihdade

e arbítrios e ilRpropriedades que podem atentar contras as empresas e a

-Anomia do pais.

EMENDA ADITIVA

Acrescenta-se, onde cõuber, na seção I do capítulo VIII do TítuloJ5[

-Hi", o seguinte artigo:

Art. Paridade Definitiva. nenhum servJ,dor ina_

tivo do serviço púbÚco, municipal. estadual ou federal poderá, ,

sob nenhum pretexto, receber proventos inferiores aos vencimentos

dos seus colegas em atividade da mesma categoria.

Em caso de ext ínção da categoria do servidor in!,

ttvc , para os efeitos deste artigo, ficarão prevalecendo os venci

mentos da categoria seguinte.

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

~-~---_'U"'OUOfC.WI .. .l:!If.u.e~'''•••o

~_-----_---'Ut.f~U'TlflC.;l.-----_-__----,

_----------TUTof~ulrl'IC&·.l:o

JUSTIF!CATIVA

Esta é uma oportunidade de assegurar-se a lisura na contagem dos

votos. A fórmula proposta nesta emenda assegura o direito de recente

pem • sem despesas para Q Erário. se se provarem desnecessários A

lei eetebeaeceré prazos mínimos para que nãó se retarde a proclamação

EMENDA SUPRESSIVA
dos resu.l tados

'~IM."'.fCOWIII.l:Q/IUI~.MI...l:o ~

Suprima_se o § I • artigo 272. inciso UI artigo 273 e art.460
EMENDA lP19181·5
[1 DEPUTADO JOSE CARl.OS COUTINHO

[!J PLENARIO

EMENDA SUI3RESSIva

Suprima-se o inciso XV, artigo 1:3.

JUSTIFICATIVA
.lIrof<IUlflrlc.tçl.'-- ---,

A coletiovidade brasileira está sobrecarregada com tributaçllio

e de toda natureza, e mediante a qual se efetua fort.1ss1mn transferê!!.

cia de recursos do setor privado_pessoas e empreeas-, para ~ setor- P.!!

e
i CO - unrãc, Estados e Munic!pios Essa carga e essa tranSferência",

vão at rnentartcc I o gigantismo estatal em detrimento da atividade empr!:,

sarial e da rendã do trabalhador

ÊMENDA MOOIFICATIVA DO ART. 261

De-se a seguinte red~no ao Art.26i. com Parágrdfo único

supriflt1ndo_se os atuais pa;égraros 111 e 21:1.

Arta 261· - Somente a Unlllo poderá instituir. além dos que

lhes sãc nominslmrntr atribuídos, outros impostos. desde que não tenha

fato gerado; ou base de cálculo crõoercs de impostos discriminados nes

ta Constituição.

JUSTIFICATIVA

(a) Evitar lnflaç§o p6r ecréscdac de custos e preços. (b) Que

da da produtividade. (c) Queda do salário real (d) nas pequenas e rné _

dias empresas ( geradoras de 84X da oferta global de empr~go) não resuf

taria no surgimento de novos empregos. ( Impossibilidade' operacional do

segundo turno)
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Admite o § 512 do art. 272 ti seletividade de lCM en funçíio da

essencialidade das mercadorias, alterando a atual sdatenâtIca de uni.

formidade de al1quota para todas as e-ercadcrIas

Dado a natureza do tributo, qve tem como fato gerador- a eire,!!

Lação das nercadorias en geral l não nus parece Que seja válido admi_

t Lr a seletividade de sua alíquota , que se adotada cedera encarecer

e muito, certos produtos

Além do mais, tratando_se de imposto de COMpetência estadual,

o conceito de essencialidade quanto aos diversos produtos poderá va_

riar de Estado para Estado, o que lt'á acarretar Problemas de todas I

as espécies, notadamente no que tange às operações interestaduais

I - a de dois cargos de prcresaores ,
Il - a de um cargos de professor com um técnico ou

cientí fico i·

UI - a de um cargo de juiz com o cargo de magistério.

JUsnnCATIVA

Quanto a supressão da parte final do dispositivo, iE!

põem-se pelo fato da restrição aludida contrariar o princIpio da não

cumulativldade do imposto Ora, se não se assegurar o crédito de uma

operâçao isenta. naprõxãma fase de circulação da mercadoria esse b!

nefício será anulado, porquanto o imposto incidirá integr~almente. I!

um disvirtuamento do sistema, trazido, aliás, pela E:menda ConsUtu ..

cional nl:! 23

a) seja eliminado do~ do ar t , 67 a palavra "proventos"
b) seja suprimido, do mesmo dispositivo, seu § 2Ql

c) seja transformado em parágrafo único seu § 1Q ;

ROPONHO QUE O ART. 67 SEJA REDIGIDO SEM OS SEGUINTES ITENS.

E PASSANDO A TER A SEGUINTE REDAÇr:\O:

.. Art. 67 - E vedada a acumulaçio remunerada de cargos, empregos

e funções pÚblicas, exceto:

tJ PLENARIO
"' .I.'O/.U1T1,.".~io _

EMENDA lP19194-7
t' CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO

p=";~~u

fIYi'~"ãLã?J

Suprima-se o er t , 360

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. J60

vesse em atividade , sendo_lhe assegurados reajustes e demeãs venta

gens ccrxespendentes

flPLENARIO

JUSTIFICAIVA

Cremos que o texto oferecido atende plenamente a essa aspiração

TlI<Tll/.un" .... ;Io' ----,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se o texto do atual artigo .4Bl pelo seguinte:

• Artigo 48~ - O disclplinamento e a fiscaliz.aç~o do exercício

da proflssl:!:o dos profissionais liberais e dos exeE

centes de atividade legalmente reccnbecddas e regulamentadas s~

rao realizados por Conselhos federais e Regionais, mantidos ex

clusivamente por contribuiçi:les dos integrantes da respectiva c~

tegoria representada e por estes dirigidos, mediante livre

colha através de eleição.

JUSTIFICATIVA

Seria da mais alta conveniência Que a Constituição assegura-se

em princIPio geral nela inscrito, a autonomia dos Conselhos Profis~

sianais , definindo-lhes a abrangência, bem como a sua manutenção e

adminstraç~o, sem participações e interferências estranhas e mccn _

venlentes •

'EMENDA lP19191·2 .".., ~
l:J CONSTITUWTE NELSON CARNEIRO

~ ----T~n.l.wlT"IC"l: ...

Os proventos da aposentadoria deven assegurar o mesmo padrão de I

vida que tinha o trabalhador enquanto contribuía para a previdência

Sem esta segurança, a aposentadoria, qu deve ser um prêmio por anos

de trabalho, passa a representar um castigo, tais os prejuízo do a-,

: posentado.

n~'~""",, ~

EHENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o li: caput n do artigo 312 e § 20. transfort'lsn

do-se seu § lQ em artigo.

JUSTIFICATIVA

o artigo focalizado no Anteprojeto se refere à aquí.s.t

çtlo de bem imóvel por usucapião, depois de posse, de boa fé por 5 (cin

co) anos lrl1nterruptos, sem oposlÇliO A disposiçlio atinge somente im6

vefs urbanos, beneficia, apenas aqueles que não sejam proprietários de

imóvel urbano ou rural e llm!ta seu alcance a imóveis urbanos de até I

250 ( duzentos e cinquenta ) metros quadrados de área

A prior! a matéria não é de direito constitucional,

,de direito civil e estâ regulada pelo Código Civil e suas alterações.

Além disso, o disposiÜVó, como está, favorece à aquisi

'Çlio de propriedade contra o direito do proprJ.etário, que deve ser pro 

tegido, em prazo excessivamente curto, o que, na verdade, propiciará a

aquisição de má fé, dado o tempo que fixa para a ccupaçêo ,

EMENDÀ lP19185-8 "'". _
I: DEPUTADO JOSE CARLOS COUTINHO ) r=."~~.--:J

f'J PLENARIO I rn;;'~BJY?J

A açDo regressiva da Previdência Social contra o empregador,

• tim de ressarcfr-ee de prestaçao e benefIcios pagos por acidente do

tnbalho ou do~nça profissional, é a novidade extravagante, pois

nenhum sistema de' seguros se adlllite tal re9re:sso.

AdeMais, a Previdência Social, tal e auql enl seguro coletivo

nacional é mantida coe contribuições do empregador, do empregado e da

UnUo ( diga-se de passagem, o encargo de manutenção recai com muito I

.a1s gravame sobre as ernpresasa) e em assilR sendo, não cabe ao segu_

rador' no. caso da Previdência Social, acionar em regresso aquele que"

atrlvés de contribuiçl:lo, a mantém •

EMENDA SUPRESSIVA DO ARTIGO 362

Supr!lna-se o artigo 3~ do ~proJeto da Comissão de 51st!:,

••t.teeçsc,

.:JUSTIFICAÇAD

EMENDA lP19187-4 '~"~---------'IEr'PL"~fl DEPUTADO JOS~ CARLOS COUTINHO . C-...- _J .JUSTIFICAÇJfD

parágrafo único _ Em qualquer do.s 'casos a acumulação

só será permitida quando houver
compatibilidade de horario e corre
ração de matéria ..

DISPOSITIVO EMENDADO. § 1'1 do Art. 2J5

JUSTIFICAÇP;O

Tenho-me pr ecccpeôc intensamente com o problema do aposentado em

•geral~ sobretudo por sua ~a~ural conexã~-idrpool Atu-

ando nesse sentado. sempr-e ccncea COtll a compreensão, o Inceneavc e o

ap010 dos deaaas leg~sladorcs. Tal receptividade trr-aduz , sem dÚVi

da, em essêncaa, UlD mpuâsc de solidariedade em favor de pessoas ca

rentes, sob todos os pontos do vas te , Quell se novmenta, sct rôârdo ,
nesse dJ.reção, vave a observação bíblica' "somos todos membros uns
dos outros". EIJ.minando carências. aqua , al~, acolá, pugnando por
uma sccaedade menos ãnjus ta , alterando, renovando, reformando o teci

do sccxaã , cada um de nós reahz.:& aquela observação.
Entendo que as asp1.rações humanas podem ser resunudas em

uma só' o adcaf é que todos possam V1Ver em segur-ança c fel1.Cldade en

quanto dura a vida. Em segurança está o que ê livre de privações, 
dispondo de tudo quarrto sej a indJ.spensãvel a uma exas'cêncaa dJ.gna do

ser humano. De cer-to não vave em segurança a ma10ria esmagadora do

funcaonaãasnc públlco brasatearc, em virtude de seus modest.fssmcs I'

vencaaen tcs , Falar da ex~guidade de sua paga ê versar um ta-ufsmc ,
A r-arIss ma exas rêncac dos maraJás não anvaHda a afa rmaçjic , ant.cs

con:f1rma. o fato pcje, antens adade do contraste. Ao embolsar seu magro

es tapêndac mensal, nosso funcaonâr.íc público comum poder-a.a fazer eco

ã amarga. exclamação de um dos personagens de SHAKESPEARE "Remunera

tlon! Oh: That's the latJ.n word for three farthJ.ngs" (Remuneraçiio'
Oh: Esta é a palavra latina para t;rês pences"). Em verdade, o que

assim ê na at1vldad6. pior se torna na lnatJ.Vldade. Ao que se aposen

ta alnda saudável, portador de r~ca experlêncla, veda.-se-lhe a pOSS1.bl
bdado de um novo cargo, emprt.go ou função pública. do qual podctJ.a
auferir algo ma~s com que, f1nalmente, aproximar-se do ~deal de uma
vida em segurança... :e certo que se afasta, no l>rojet~ vedação de
acumular proventos quanto ao cxcrcí~io de m~ayo e~etJ.vf' de mag.1st.§

r1.0 ou de cargo em com~ssãô. Com isso prlvilegu-se uma m:morJ.a, que

se origlna, salvo raras exceções, de um estamento soclal J ã do Sl pr1:,
v~legJ.ado, po~s. desde cedo, teve ao seU alcance todos os meJ.OS de J.n!
trUU'-se e elevar-se. Enxergo, aJ.. oculto, um favor censurável. O

que ê preciso é reabtJ.r o se'1'VlçO público a todo e qualquer cJ.dadão

nele J.natJ.vado, desde que prcstante e útil ao serv~ço Sem .1.SS0 a aP2
sent.aóo't1.a se const1.tui em castigo, q,uando ã Sua l.nstituição pl'csid~

a idiha de prêmJ.o. A prevalecer a :atuação reinante. c~dadãos prestaE
tes e saudáveis estar~am sondo condenados ã inerc.La, com magros prove!]
tos. e, portanto, condenados a se sentJ.l'em velhos -'sem segurança, sen:

seren~dade. sem alegrias, sem lntcresse de viver, sem felicldade , a

bandonados ao 1a1"go de uma socledado lnd1.ferente ã súa sorte. E sen
tJ.r-se velho~ é Qu,e fi ser velbo, l'Pis a ,sene.ctudade não eXi~te para o
homem enquanto busca, como disse ROSTAND. A busca ó que tem o cdnda~

de alçar o ldoso acima da adversidade fatal do fato bioló&ico. 4IlI
tom ttssas sanções JustifiCO a pr~ !te ~~

o 6rt .. 87. em seu caput o supra1do SJlU I- u'

r';~"~

fÇ;;EJ

EMENDA MODIFICATIVA DO PARAGRAFO 5'1 DO ARTg 2'72

Dê-se a seguinte redação ap Parágrafo 5g do Artg 272.

§ 5'1 _ O imposto de que trata o item UI será cumula...

tivo, compensando-se o que for devido em cada o

peração telativa a circulaç~o de mercado-r!as ou

prestaç§o de serviço, com o montante cobrado /

~us o.a.14_~ Q1.l QJ.Itr.o E.~tedo

TI:rTO/.Ull1'lUÇlo. -.

§ 1Q.- Ao Defensor público, nomeado somente

através de concurso püblico e so.b a coordenação da Procuradoria Geral
da Defen~oria Pública, são asseguradns-garantlas, dl!,eitos. vencimen 
tos, prerrogativas e vedações conferidas, por esta Constituição, aos

membros do Ministério Público.

art. 235'

üê -se a seguinte redação ao parágrafo 1'1 do

EMENDA NODI,FICATI1L

tJ PLrNt1RIO

A restrlçl!io constante do art. :3-60, que vem prejudicar o grande

número de aposentados e pensionista~, se para esses representa muito,
p'ara os cofres públicos tem 'lIlodesta inc!dencia, que não justifica sua

menutençãc ,

Ao Estado cumpre assegurar aos necess~tados o acesso ã JUStlÇ;=--,

cada vet maJ.s difíCJ.l e custoso. A solução é a organuação (Já eXl.ste!!.

te em alguns Estados~ R10 de Janeuo, Mato Gros~o do Sul, etc.) da D=.

fen.sor~a Públ~cn. dJ.rJ.g~da por um Procurador Geral, com os mesmos d~

re~t;os, deveres e garantJ.as da Procuradoria Ger<Ll da Repúb11ca.

JUSTIFICATIVA'"

=- '~tLllOlO';o.... do/ll/ll;I»I'uôo- _,

~oa
Dê-se ao "co.put:" do ~t.~ a seguinte redação:

"A ~ntervenção do Estado no domin~o eccnêmacc e o monopó
Lac só serão perm~tidos quando necessêeac e em. caráter: excepcional,
para atender aos aeperaeãvcs da segurança nac~onal e do aneeresse pú
blico conforme defJ.nidos em Lei. A Intervenção se dará por meio de
lei especial, tendo por base o interesse públJ.co e por: linu.tes os da,
eeaece fundamentais assegurados nesta ccnseaeutcãc", -

JUSTIFICATIVA

c.HENOA ADITIVA

Acrescente-se o seguinte parágrafo aO art. 356:

e.at..ág-I-8~-ún-ico .os-proventos integ:.t..a.1s da aposentadoria I

~ serlo 19uais 80S "l:(lJ'!""tI..t:rabaJ..b.adAI l)U servidor perceberia se ~t1-.

IH!NDA MODIFICATIVA

A novla. redação proposta para o "caput" estabelece l~mites
para a intervenção do Estado e para a criação de monopólJ.os, através
do xespe~to aos dire~tos fundamentc:u.s defJ.nidos pela ConstJ.tuicão.Es
ta lim~tação é necessárJ.a e constava do art~go 146 da Const~tu~çãõ
de 1946. Por outro lado a nova redação sUpr~me a faculdade do Esta
do J.ntervJ.r ou c:t'1ar monopólJ.o fudamentado em "relevante 1nteresse
coletroJ'o"!. uma v~~ ...que dentro de uma com\ln~dade há l.nte::s:esoaes colet,!
vos que sao conflJ.tantes embora relevantes para cada coletiv~dadeque
os re~vind1ca. Com esta abertura, os ma:ndatár10s ocasJ.onais do Esta
do sempre irão encontrar )ustifJ.cat~va para fudamentar a ~nterven=
ção econômica, apo~ando, à. seu bel-prazer, esta ou aquela facção da
sQcJ.edade

EMENDA SUBSTITUTIVA

substitua-se o iteM a, do art. 17, VIII pelo seguinte artigo:

a) A todo o cidadll:o é aseguUdo o direito de viver ell ambien

te isento de contaminaçtlo alllbiental.

JU5T1Flt:.AllVA

O texto original é extenso e de de.rlcll 1lIlplementaçlo. Enfraqu~

ee-se , ao reunir na MesmO frase, um direito concreto, o de viver em I

meio ambiente sadio '. e um genérico direi to ti, .. Ilelhopria de qualida

de de vida v,

Nossa emenda cria um direito subjetivo, que permitirá a aç!.o I

; concreta do cidadão prejudicado.

:~DA lP19189-1 ..~, --__-, m-"""'~
t:WUT#l.DD JOSE CARLDS COUTINHO I CP'=.,. J

J rrn7~'ãWJ



Assembléia Nacional Constituinte .• 2017,

'~!"""'••~II.i.o/IOI.C"'I'io -,
h.cação rwrat , arnaz.enage'n , transporte, conservação do solo e i!.

rageçâo ,

EMENDA lP1919S-S
(:J DEPUTADD JOSE CARLOS COUTINHO

fl PLENARIO l

oc orx eTá se aprovados os textos do pTojeto, eis que foram criados e sãOI

mantidas às expensas das empresas, sem qualquer desconto nos salários I

dos trabalhadores

rural preços nfrumcs para

§ 49 - O Estado garatLt1'1"á ao produtor

seus produtos e p r-aora dade ã eletr,!

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENI)ADO' Art. 187

=- TUfO/JU"'lPOCa;AO _,

Substitua_se o inciso X.XIII I artigo 13 It Aumentar a carga

de aprendizado de,3 para 4 horas diárias Evitar excesso de burocracia

para admissão do menor. n

JUSTIfICATIVA

EMENDA lP19199-B
fi CQNSTITUT"Tr "rI SO" C'O"rIOO

'Llda'O/Cow".10/IUlCOWII.1lI- _,

rx;;~~"~

Q3JoãfYJ

JUSTIFICATIVA

A presente emenda procura assegurar ao produtor' rural

preços afnmcs e os meI.OS neces sãr.ios para sua produção.

(a) Pos quatro horas propostas l'ep:resentam meia jornada diá 

ria de trabalho regular. o que faculta tornar mais efetivo e prático o

treinamento (b) As horas de aprendizado, asseguram ao menor ocupação e

remuneração, retirando-o do ócio das ruas. (c) A lei deve proteger,

não, di fleul tal' o acesso do menor ao mercado de trabalho

EMENDA ADITIVA

Renumere-se o parágrafo úm.co em parágrafo 19 e acrescente-se o s!

gU1nte parágrafo 29'

§ 29 - O advogado ê mvaofãvef no exer-cj

C10 de sua prcâassãc e em suas man1fesCiaçõcs cscr-a tas e o'ra i s ,

EMENDA lP19203-0 , ..... -,
[J CO/l}STITUINTE; N~! SQN CARNEIRO
r.r_--'-- 'L •••atO/Cow".lo/.U'CDW'IUll _,

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 325

rr";:'~;=J

fÇj'~~

rr";~~-;]

fÇ/~';""ZJ

EMENDA ADITIVA

EMENDA MODlflCAlI\lA

DISPOSITIVO EMENOADO: parágrafO 2º do art
325

A Medida visa amparar, especialmente, os pequenos produtores, não

permitindo a trans-ferência de recursos para as regiões mais desenvolvi

das.

ncrescenta-ae o seguinte parágrafo )11 ao art

325

JUSTlrICll,çAQ

§ 31l _ As instituições financeiras destina

rão recursos equivalentes a 60% (sessenta por cento) dos seus :elep6sitos

à vaat.a ou a prazo, salvo aquelas provement.es da captação em caüerne 
tas de poupança, para o c-redito rural, dando prioridade ao pequeno e ao
médio produtor rural, ficando vedada a transferência para outros es tabe
lecimentos ou regiões, na forma do art. 331.

EMENDA 1P19204-B ..... ---,
tJ CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO

fJF'lENARIO

=-----------,....".......".------------,

"'";JUSTIFICAÇÃO

\
O Advogado, sem dãvada , ccns t atua um dos pa.Lar-es bâs rcos do P.2

der JudI.c1ãr1o e não poderá ser anfer-aor-i aadc perante j ua aes e pr.e.

motores. Abãs, s'e cabe ao JUI.Z dccrdar o 1I.tígJ.O, cabe ao advogado

promover a defesa dos mter-esses daqueles que vem a Juízo.

l\ão bastam as normas p ragmãtaces da Le1 nv 4 215. de 1964 d,!

ante dos poderes que o JUI.Z concentra, a ponto de perna tar-ese dar'

voz de prosão ao advogado

Ass m, a emenda consag ra o advogado como f1gura mdaspensãvcf '

à adu\I.n3.stração da JustJ.ça, Juntamente com o n"gistrado e com o 1>1.;.

ru s tjirrc Publ1co

De outra parte us scgura sua 1TIVJ.o1abil.144de quapdo ~o cxercfca c

da profJ.ssão. mcfus rvc por suas narc rcseccaee , s ej um cscr-a tas ou '

verbms ,

tJ PI fNI1RIO

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 310

",- .L!w •• '"/CO~"'u/l"aC~w'..lo _,

=- U.l0/;u.."oca~l:Q _,

crP~~~'~

ffi7~'~7ã!J.

234,

234

EMENDA ADITIVA

O'ISPOSITIVO EMENDADO- Art

Art~ Os membros do Mlnlstéuo Público

terão aposentadoria compulsória, com vencimentos integrais. por in'lal!
dez, ou aos setenta anos de idade, e facultativa, aos trinta anus de

serviço.

Art 234 ~ Os vencimentos do Ministerlo Pu

blico da União serão lnedutiveis e fixados com diferença excedente a
dez por cento, de uma para outra Categoria, daqueles atribuídos ao Pr~

curador-Geral da República, que não serão inferiores aos percebidos, a

qualquer título, pelos ~linlstros do Supremo Tribunal Federal.
Parágrafo único _ Os Estados fixarãn os ve!'

cimentos dos respectivos membros do MinistériO Público, observado o

pr incipio da irredutibilidade
Art. 235 _ O ingresso na Carreira do Minl~

tério Público far-se-á por concurso de provas e títulos. com a particl
pação da Ordem dos Advogados do Brasil, obedecendo-se, nas nor cações , a

ordem de cress í rr cacsc

Dê-se a seguinte redação ao Art

acrescente-se os artigos. renumerando-se os demais:

flPLEN~RIO

EMENDA lP1919G-3 ..... -,
t:CONSTl'TUINTE NELSON CARNElRO

JUSTlflCAÇAO
o primeiro aJ:tigo visa e garantir aos membros do Ministério Pu.b1i

co da União a isonomia, unidade e igualdade da Instttuição, permitindo

_~~.::elonamentode vencjmentos, e lev)1nqo-se ,ém ponta os percebi -

dos pelo exercente da direção do Ministério Público da União, o Procu

rador-Geral da República
Por outro lado, é necessário manter o preceito, já consignado n

atual Carta Magna, de que o ingresso na carreira do Ministério Público

se faça por concurso
Por fim, papece-ncs também do maior interesse que as garantias re

letivas à. epcsentadcr í.e figurem no t.exto da Constituição que ora se el

bora

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao Art 310, o seguinte Item

V:

V - A exploração dos portos

JUSTlfICAÇAO

Os portos integ-ram o s i s t.eaa de segurança nacional, e na exmcra
: ção cabe ao Estado, que a fará em cada caso de acordo con o interesse

público

§ 21l _ A União, os Estados, o Distrito re
-dera.l e os Municípios, devidamente articulados, promeverão a es s í s tên
CI.a técnica, extensão rural, pesquisa agropecuária e crédi to rural,
prioritariamente ao pequeno e médio produtor, proibida a incidência de
tributo. t.axa ou emolumento federal. Estadual ou Municipal. sobre
qualquer produto rural ou sobre veiculo, máquina, implemento, equipa 

mento, defensivo.s ou medica~entos fertili~a~tes, utilizados na ativid!

de agro-pecuária.

JUSTIFICACAO
A presente emenda visa proteger o -produtor rural, assegurando

isenção dos tributos aos seus instrumentos de trabalho e insumos

=- TUlllIJUlf"'ca;lD

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lP19201-3
fi CONSTITUINTE NeLSON CAR"ClRO

'UW•• lO/CG~".;;~/aul<OW'..i:o _,

f0;;;;':J
t»/~~7EJ

EMENDA lP1920S-G
(J CONfTITIlTNTr NE' 50N CARNElRO

tJ VI ENlIiBJQ 'L ....lG/CGW,,.iG/.UIUW'..llI _,

FY;~~':J

CÇi"~;;J

Suprima-se o inciso XIV, artigo 13. DISPOSITIVO EMENDADO Hem >'IV do Art 54

EfolI:NDA MODIFICATIVA DISPOSITIVO EMENDADO art. 12

JUSTIfICATIVA

~ (a) Além de contundentes obrigações burocráticas, o dispo

sltlvo não oferece nenhum beneficio. A mão de obra brasileira é das

!mais baratas do mundo, sendo naturalmente preferida Assim, as grandes

emnre sas e s t r-anqe Lras , inclusive muI tinacionais • continuariam a contra

, tara massa trabalhadora entre brasileiros, reservando espaço e os em 

~ pregos de mais alto nfve I para os estrangeiros (b) Contrarhi a tendên

: cia de qeraçãc de pequenas e médias empresas, de tecnologia de ponta I

: ( indispensaveis ao desenvolvimento tecno16gico brasileiro) e efetivos

: reduzidos (Tais c:~mo empresas programadoras de informática, mecânica I

fina, eletrônica, equipamentos de medição ,etc. )

Dê-se a segurnt.e redação ao i.tcn XIV do

Art 54

XIV - ürgana aar e manter 11 Policaa Fec1!

ralo bem como a Policia Redcva ãz-a.a, a PolicJ.a Pez-r-ova ã r-La, a Poli

CI.a Pcr-tuâr.ra , a PoHcaa Florestal, a Políc1a samtârra e no DI.~

tri to Fed.eral f nos rerr-i tÔM.OS a Pa1íc1a ClV1l, a PolíC1a MlI1I.t ar

e o Corpo de ücmbe rrcs •

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA ADITIVA

o'IA.JÚ ""...~I
Acrescente-se ao art. 12Yõsegu1nte

... - A Le a não reprimI.rã qualquer !

ção de caráter sccaaã que tenha por cbj et.avc a cura de males ri
sacos e ps Iquaccs

JUSTIFICAÇÃO

'Llda'~/c~w,.. l:MI"'COW""O _'

DISPOSITIVO EMENDADO Art. 325
TU101~UIJ"'oa.;:G _,

A ação sccrat dos que prat rcam, desmtercss adament;e , a

cura de mnles físI.COS e pSíqU1COS deve f1car a salvo dos p:'eco!!.

ceaecs e da tupccrxsaa,

Dai a preeeat.e Emenda.

EMENDA 'lP19206-4
t:CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO~

fS;;;;'~

crw~';-mJPLENÁRIO

CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO

O projeto cmat.au as cr-gam aaçôes ora mctusas ,

r.r_-:-:-__=---.~I..b,OI"OW",iG/IU.<O.'.. io

EMENDA lP19202·1!
I:

EMENDA lP1919B-O
fl OEPUTAOO JosE CARLOS COUTINHO

~ PLENARIO

EMENDA SUPRESSIVA

A supressão dos Artigos 336,337 ~se~ § único e o 488

No Artigo 487, propõe-se incluir a expressão.

n Salvo as contribLtlçi:les para o sesc,Sesi, Senac e Sena!.

JUSTIFICATIVA
OISPOSITIVO EMENDADO E!2!!l do Art. 218

!vadas

(a) Por sua excelência, as instituiçi:les acima ceven ser prese.!

(b) Não se justifica, por todos os motivos, sua es tat reeçac como

ErlENDA ADITIVA

Acrescente-se parâgrafo 49 do art. 325

EMENDA MODIfICATIVA

Dê..se a seguinte recaçãc ao~ do Art.

218:
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EKEN!JA ,,"O ART. 10'15

nrrn'.... Tlfoc:~n -,

•

Logo, deve

EHEHDA SUPRESSlVA

SUpriIU.-.lle o !.29 do art.:xA •• do JlJ'DJeto .,. ConatJ-

JUSTUICATlVA

:
A cnuseâc tem força e efe1to de pecado.

------------,CllIISTlTUIIlTt:__lU

tul;".

CONSTITUINTE MAt-lDEL HOR~A~----------,

J:QMSTITUINTE MANOEL. MORE~,..----------..,

Não cabe DO texto constitucional estabelecer. obr!

tação de criar incentivo6 financeiros, liscais e creditícios par..

qualquer setor ou for.a aS60ciativa. Quaodo eeevenãec ee e por pra

:0:0 telllporârio, a lei ordinária poderá tratar do assunto sem patero",

lizar as organ1zações eCOnÔm1CaS.

Por r-eeêes que sêc sem razões, c I?roJeto da ccnse.a-.

tUJ.çiio marg:Lnall.zando essa realidade, enu ce do rsreceaec ora emendã
do a eudaeorc.e contábJ.l.

Justl..ficação

A auõ i.torc.e está tão vmcuaeee à contab:Ll:Ldade que

quando a palavra "aud.1t:orl.a" aparece em qualquer cexee sem qualJ.

saceeavc , subentende-se, por eaapse 16QJ.ca, que é a contá~1l. Es~

sa a verdade que tem curso ll.vre no quadro da reall.dade brasllel.-

A matéria deste artiP:O não é da orden: econôoica

constJ..\.ucionil.. Poderá ser objeto de códigos de obras e legis1..açào

especifica de trânsito E de ~roteção a pessoas portadoras de def1c..!

~cias. ~

JlJSITFICAnVA

)tão cabe na Constituição crdaz- restrições sobre
ti. explore.ção dos serviços de tl"ansporte e torná_los e~uslvos de

braslleiros. Pelo texto um estc-engefrc não poderá dirigir um táxi
nc p<ds.. Algumas conveniências de ee gur-ença e dispositivos de a_
eorâos internacionais porventura realizados poderão ser r-asguerda;
dos atrEvés de leis ordinárias Que tratem desta matÉria.

ser afastada.

JUSl'IFICATIVA

FlENAiUo

EHElIDA SllP!lESSIVA 311
Supr1Jna-se o art. ~.

PLEN/{ijIO

EHE1:DA SllP!lESSIVA

Suprim.-a. O art. 3ilft .elo ""OJoto dO B...IUtu1çlo ..

r.T-----------'I'P'It'I-,If1U".b------------

m------------TRn'_IlrC&~---- _

IEMENDA lP19212-9.

l:J

IEMENDA lP19214-5
l'"'

m-----------......- .......------------

IEMENDA lP19213-7

l:J
r;r----.....:.--........,---------,

L;;~;=j

(l1;7~Bjã2].

E!;;~~'~

rrw"~V"d.

CQDst:,tll1nte NiTOHIO 'PEROSA

conet.aeuant,e ANTONIO PEROSA

Inclua-se depois da palavra "flscalJ.zação" e antes
de "f:Lnanceira", o V'ocábulo "contábJ.l".

Justificlllção

O lastro do sistema de "tomada de contas é a contabi

1:J.dade. são seus reglstros os dados básicos de controle das f~

nanças públicas.

}:HENDA AO.ART. 13'. AO i I! DO ART. 138 E AO ART. 1041

o 'l'r;t.bunal de Contas., como o nome esclarece. des
tl.na-se, bas:lcamente, a tomar COntas dos que gerem d;Lnhe;Lros pú

b11cos. O 1nstrumento fundamental para reall.zar esse obJet:Lv:J é a

contabllidade Os conhec:Lmentos contábe:Ls são a alma da. tomade de
contas.

O que não se entende é a razão de ser de o ante
proJeto da constJ.t\1l.ção não ter lnclu:ído "conhec1mentos contá

be1s", no :Lníc:Lo da ll.sta d:::.s pré-requ1Sl.tos culturaJ.5 d::J art 144.

Trata-se de imperdoável om;Lssão, que a Just1ça l.m
p5e seJa suprlda. t o que prop:5e esta emenda.

O ProJeto da Const:l.tuJ.ção dlscrimlna. contra a con

tab111dade quando cnu.t.e a fl.scah.zação contáb.ll. que é o ponto de
part1da e o lastro da f:Lscal:lzação financeJ.r<). orçamentár1a, cpe
rec.ronaã e patrJ.mon~al.

A d1scrlm1nação, além de 1lógl.ci:l, é J.n)usta. Afas-
tá-la é o obJetJ.vo da emenda.

A dl.SCl:'lm1nação c::Jntra a contabl.ll.dade c:lnfl.gura
"11::m sense". S:lb o ângulo do mér:Lto porque sem conta.b;Llidade não
há competêncJ.a para realJ.zação da 1mportante tarefa constJ.tuc:Lonal.

Com vJ.stas ã classe dos profl.ssiona1s da contabl.ll.dade a dJ.SCr:Lm1

nação agrava ma:LS, tornando-se menos ace:Ltável. Esses pr~fJ.ss10

na:LS real:lzam função pÚblJ.ca relevante. controland~ e calculando os
tr;t.butos que a empresa paga aos três n:ívela de governo

,)ustif:Lcaçào

zncace-ee, dep:l~s da expressão "n~t6rJ.os conheci-

mentos" e antes da palavra "Jurídl.cos", o vocábulo "contábeis".

• estrutural pet-a engrandecer e valorizar o sxs-tema eccnêai.cc , f:Lnance~

re e social. A anâcae'tave pruvade não pode agora, ser perdedora de

uma conquista. lnVe]ável até por países desenvcãvaõcs, Estas En'tlda

des constantemente são citadas em discursos, quando se referem ã oP.!:.

racionalidade de estruturas, nef'er-andc-cs e ã formação proflss:Lonal e
ess í.seêncae scc i aj, eupaerave a trabalhadores. '

A grande meta sempre foJ. concentrar esforços

e recursos para as at;,vl.dades que evddenca.arn maior neceesadede e que
scfucaonem ou rmnamaz em p:t'oblemas de ma~'D~ uegêncae e com reflexos d.1

r-e tos no trabalhador e ccmun rdede ,

A defesa dos recursos para ccntunuadede dos
enseaos de toda uma popUlação laborJ.os<;l procede. tendo-se em vas'ee

que a mudança radical do sa.s-tema l.nv~ablll.zarJ.a o cempcr-remerrec da e~

trutura e 'cónieqtí~ntemente' aer-Le ~mpossíval·equ11~brar obJet~vos de

uma cqm.unJ.dade_específlca, que é a 'trabalhadora no ccaêz-cao e na 12
diis-tr-ae , Os atendimentos nas áreas de'lazer, esporte, educação,saúde,

f-ormação de mão-de-Obra e desenvolvimento social não teriam condições

normais de benef1ciar a todas as camadas da sociedade e o controle ôas I
ses .ser'va.ços eencero,a a desaquecer todo o trabalho planlflcado e exe

cutado heneficamente nestes 40 ancs ,"

PLENARIO

J:oLmfÁRIO

IEMENDA lP19209-9
(!J

IEMENDA lP1920B-l
I:

Compete à Justiça do Trabalho conciliar
julgar os dlssIdios individuais e coletivos entre empregados e empre9,!!
dDre~ as ações relac.1onadas com prestações prevldenciarias, as ações
que se refiram a relações de natureza sindical e as de acidentes de tr,!

baltto e as questões entre os trabalhadores avulsos e as empresas toma
doras dos seus serviços e as causas decorrentes das relações trabalhls
tas dos ser"J.dot'es-'Com os Municípios, os-Estados, o Distrito Federal,
bS Territórios e a União, inclusive as autarquias e empresas públicas
munlcipai I estaduais e federais.

JUSTIFICAÇAO

A justiça do Trabalho, necessariamente, supõe um órgão especiali
zado, exigindo daqueles que se submetem a um concurso para integrá-la,

como juIzes de carreira, conhecImentos ampols em matérIa trabalhIsta.O

direito do trabalho, contudo, não se limita ao direito individual e

coletivo, mas também à previdência e assistência social, acidentes do

trabalho e relações sindicais.

O que se tem, presentemente, é a distribuição das ações relacio

nadas com o trabalho, em toda sua extensão, a pelo meno~rês órgãos

do Poder Judiciário. Assim, ~nquanto a Justiça dA Tr.ablTÚlO tem sua
olllpetência 1111litada à reclamações dos elllPtegados fl,lndadas no contrato

individual e a dlssIdios coletivos, as ações acidentárlas são julgadas

na Justiça Comum ( er , art. 142. § 21:! L, Porém, quando os litígios in

dividuais voltam-se contra a União,Autarquias e Empresas públi.cas são

deslocadas para a Justiç Federal ( CF'. art. 125, I ). Ações de servid2,

res dos Estados e Municípios, em especial de Professores regidos por

regimes fixados emle1. especial, s6 podem ser prcpoatas na Justiça Co

mum, mesmo quando relacionam-se com dJ.reitos trabalhistas, .( CF'.er-e ,

106 L, Pere rechmar benefícios e prestações previdenciárias só porque,

réu é o Instituto Nacional da Previdência Social, Q juizo competente é
• Justiça Federal E mai;, em se tr;tijndo de matérid sindical, ou l) fo

ro competent; é o da Justiça dos Estados ou a Justiça Federal, quando

estiver em causa ato do Mlnistro do Trabalho ou de seus colegas regia 

nBis e, ain(fá'f~q~a'nõo o Presidente do sindicato agir por delegação des

tes.
Constitui princípio de direito que cumpre ao órgão julgador o cum

pr1Jlento de suas próprias decisões. Na justiça do Trabalho não é assim.

recente enunciado do C. Tribunal Superior do Trabalho, de ni/: 224, adc 

tando o entendimento esposado pelo E Supremo Tribunal Federal. defiriu

que· A Justiça do Trabalho é roccecereuce para julgar ação na qual o

sindicato, em nome próprio pleiteia o recolhimento de desconto assisten

cial previsto em sentença normativa, convenção ou acordo coletivos".

• Com isto chega-se ao notável absurdo de um juíz de carreira, que

se especializou em direitto civil, penal e administrativo ver-se às vol

tas COM o d.1r~1t(J do trabalhD, enquanto outro, que estudou e comprovou

seus conhecimentos neste ramo do direito. fica a margem das questões re

lpeionadas com o trabalho. ~

, Desde que não se amplia. a competência da,aultlçp do _Tjabalho, for-
çoso sera admitir a desnecessidade de uma Justiça especializada.

Dlr-se-á que a ampliação da competência preconizada importará no

congestionamento da Justiça do Trabalho. Não procede o argumento. Pr!

eerec, como qualquer outro, a Justiça do Trabalho sofre a cr rae do P..Q

der ~udiciârio, cujas causas determinantes, por certo, serão corri!tdas

pela nova Carta ccos t í cucrcner , em especial, pela falta de autonomia '1.
neneer ra e pela descaso com que tem sldo tratada pelo Poder Executivo
No que se refere à Justiça do Trabalho, a multiplicação dos conflito

individuais tenderá a reduzir-se com a instrumentalização dos sindica

tos para que, através de comissões, possam solucionar os litígios nos

IDeais de trabalho,
Assim, a proposição cuida de ampliar a competência da Justiça do

Trabalho permitindo-lhe que conheça e julgue não s.ó os dissídios Indi

viduais entr~'~mp~eg'ados e ~mpregadores avuisos e as empresas tomadoras

de· seus 5~rviço.s, que envolvam domésticos, trabalhadores autônomos

Justo porque não passam de trabalhadores - e pequenos emprr:titeiros,

IRas também aqueles'entre servidores da União, dos Estados, Municípios,

brr!tdr!os, Distrito F'ederal, suas autarquias e empresas públicas Por

outro lado, competirá à Justiça do Trabalho decidir as ações de acide!!.

tes do trabalho, de prestações previdenciárias, de natureza sindical,

se1ll esquecer os dissídios coletivos, as ações de cumprimento, pelos

sindicatos, relacionadas com direitos próprios. fundados em convenções

coletivas e sentenças normativas

PlOORIO

..
SuprJ.rna-se o tu't. 312

JUsnFICATIVA

EHEliDA SUPRESSIVA

m------------tnn,..-.INU;lt------------

,EMENDA lP19215-3
(!I

EMEHDA AO ART. 139

A aprovação da emenda será a reparação da d:Lscr:L

minação, de todo 1~compat:ível com o espírito de justl.ça, que deve
ser a alma da "Lex Legum".

Inclua-se depo1s da palavra "audltorlas" e
antes de "finance:Lras", o vocábulo "contábeis".

tLu...../c ... ,.sl.I.....eo.....lJl •

[EMENDA lP19210-2 .~.-----':. -,
(!l Constltu:mte MTQNIQ PER~Se,

Suprlmam--se do Projeto de Const".:z.tu.:z.ção:

EMl;:JlPA SUPF,ESSIVA

D~spoSl.hVOS emendados: a,rtigo 336, parágrafo

único do artJ.go 337, artigo 487 e artigo 488.

JUSTIFICAÇXO

A om:lssãc tem força e efeJ.to de pecado. LQ.
cr,;~~

(ITn/~-B16~

CONSTlTU!NTE MANOEL MDREIRA

lP19216-1

PLENl'iRIO

Dê-se ao l.nciso XIX do art'" 13 , do Anteprojeto. a reda.t

"XIX - lJ.cença reI"unerada ã ges'tan'te. antes e dep015 do
parto. por período estabeleceido por Le}....

Dada a cot:ljJlezidade, o dinamismo e li diversidade

dat questões concernent~ao uso do solo urbano, o Bssum.o deverá

sel' regulado em ~ei ol'dinúia que seja rensta semp.re ljUf: necessário

para adequar a norma à realidade. llâo cabe dispositivo constitucio

nal desta natúreza que obrigue, por ass:iI:l dizer, a uma. total edifiCJ!

ção da área urbana, quaropo pode ser pErfeit<=J:Jente desejável, inclm..!

ve para apoiar progrêJIlas de habita;ão' popUlu, que muitos terrenos

seJam mantJ.dos em reserva em pontos a serem desenvo~viõos dos cldades~

Por outro J.ado, não se pode esquecer que existem terrenos urbanos 1t:í

prÓprios parli edif"icações.

r.r------:---.~ld...../~U,..ln,.UI•••'I.ln _,

IEMENDA

rr;~~;~

fufi;Jã7]'~'.{IUO/CnMl1dn/l" •• o., ....1tJ .,

PLENÁRIO

EMENDA AO X-NCISO II]:, DO ART. 138

go, deve ser afastada

A audltorJ.a está tão vl.nculada à contabl.
lJ.dade que quando a palavra "aud1torl.a" aparece em qualquer texto

sem qua11f:Lcat1vo, subentende-se, por e11pse lógl.ca, que é a contá
b~l. Essa a_ verdade que tem curso l:lvre no quadro da rea11dad;
bras:Lleira.

Inclua-se depo:Ls da palavra "audlt~ria" e antes de

"orçamentár:La", o vocábulo "contábJ.l".

POr razões que são sem razões, o Pt'0Jeto
da ConstJ.tu:Lção margJ.nalizando essa real:Ldade, cm;Lte do preceJ.to
ora emendado a audl.tor;La contáb;t.l.

IEMENDA lP192J1-l
['J

... JUSTIFICATIVA

a) - o artJ.go 336-

b) - o parágrafo únlco 13.0 a:t't~go 337

c) - o artlgo l.i87

d) - o artlgo 488

A supressão do artlgo 336, parágrafo único do

ar'tigo 337 e art1gos 487 e l.iS8 do proJeto de Constltu~ção, basela-se

. no principlo de preservar o Servl.ço '5oclal do Comêrclo. Serv:Lço Nacl.o

nal de Aprend:Lzagem Comercl':!!.l, Serv:Lço Soc:Lal da Indús'tJ:>l.a e Servlç~
\UacJ.onal de AprendlzageM Indllstr~a.l. Estas são ent~dades que, até h,2,

Je, somente Se preocuparan etn proporcionar a paz, o bem-estar e a JUs

tlça sociaL O relacJ.onamanto entre as classes trabalhadora e patr~
na1, nunca se tornou tão coeso, como nes'te momento, em qu.e se preter.

de retJ.rar aft contrlbuições para a cr~ação de um novo plano, o Fundo

Nacional de Segurldade SocJ.al COM adrnilustração púb11ca.

Hã quase TteJ.o sêcul.o, as quatro Entl.dades es
tão provando suas capacJ.dades e quall.dades de adnlnJ.5t~ação dj'l. d,.:z.rel.:
to privado. A assl.stência social supletiva e a formaç..ão de mão-de-~

especl.al:Lzada são obJetlvos p:r:ol.mordJ.ais pa:r:oa os empresã:t'iosque c!ontr~

buem desde 1 91j6 para manter essas estrutu:t'as. O mercado brasJ.leJ.roes'

tâ, cada vez mais. neces§itando de aOI"l'moramento e aperfeicoamento e';;
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EMENDA MOOIFICATIVA.
OISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 298

Dê-se ao P.rtigo 298 do projeto de constituição, a
seguinte redação

JUSTIFICATIVA

No entendimento da Comissão, o cidadão, no exerci
cio dos direitos políticos, poderá aos 21 anos exercer as __funções
de Ministro de Estadoi aos 18 Deputado Federal,-e mais, o Presi
dente da Câmara federal, que nada impede que seja_um_jovem, substi
tur o Presidente da República nos casos previstos, portanto não
vemos razão para a rejeição desta emenda.

Dê-se ao Artigo 98, da projeto de constituição,
a seguinte redação:

Art 98 - O Senado federal compõe-se de represen
tantes dos ês taccs e do Distrito Federal, eleitos pelo voto dir!l.
to e secreto, segunda o principio majorltál'"io, dentre cidadãos
maiores de 30 anos e no exercício dos direitos políticos.

EMENDA 1P19223·4
f CONSTITUINTE CLA.UDIO tivi~À

lado dos exeeas ívcs custos aos cc tres da UnHlo, a representação
paritaria significa ingerência direta de entidades interessadas
na solução judl.cial ~os conflitos, o que é de todo reprovável.

artigo ~tfeO~::~~a~:g::~~~:tiFiCatiVa nl:! 2, suorrma-se o

S - Em r aaão da justificativa na J, f.f.cam suprimidos os

artigos~ seu parágrafo único, o ar"go 1Jge o artigo~

Dê-se ao Artigo 267,do projeto de constituição,

a seguinte redação'

EMENDA MODIFiCATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 267

Art. 267 _ lei complementar assegura:rá a imunid~

de dos Inpcstos , contribuições, taxas e emolumentos Federais Es
taduais e Municipais, bem como tratamento simplificada, favoreci
do e diferenciado as microe~presas.

I·

Pl çNA!HO

.JUSTIFICATIVA

E}l.'EllDA SUl'USSl'VA

Suprlma-se no "capu t " do art. :506 .ll expressão "e pe.!

eencee ã UnIão"

Não há qualquer Justlflcação de ordem mêda ca ou biológlC:a'
par-a que- se conceda, cama na ancase que se peetende et.eevar , Laeença r~

munerada ã empregada ges t arrte , pelo prazo de cenro e vmce daas ,

Ademals, em havendo qualquer abalo, pré e pós par to , na II
saúde da gestante, es tâ ela plenamente ao agasalho da Le r vigente com
g ar-ant aa de seu emprego.

Ressal te-se, cutr os s am, que a proteção excess ava pode va r
a ense j ar a cccrrêncaa de dlscrImlnação rejatava àqueles que se quer II
pro t e ge r

JUSTIFlCAÇAo

r!~~~ot-: rrr-r-__-------_ll.'o/lun"'.A<l~ft----------____,

r0'~lB1i
r:r-----------1"h'h/_I'P".1I - - - - - "'-- - - - - - 1
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ala. !>J4
Dispas! tivos Emendados' Artigos ~ e~

Dispositivos Suprimidos ArtigOS~,~,~ e~

§ JIil .. Os Tribunais Regionais do Trabalho serão com
postos de Juízes togados e vitalícios, nomeados pel~

Presidente da República, observada a proporcionalida
de retro estabelecida. -

Dê-se ao Artigo 371 do projeto de constituição a

seguinte redação:

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMEWDA.OO: A.RTIGO 292 ITEM I

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 371

Art. 298 - A despesa com pessoal, ativo e inativo,
da União, das Estados membras, do Distrito federal e dos Municípios
não poderá exceder a cmquenta par cento do valor das respectivas
receitas correntes) respeitado o disposto no ar t 465

JUSTIFICATIVA

Art. 371 - A educação, direito de cada um, é dever
da família, do Estado e da Sociedade

Assistimos hoje um comprometimento orçamentário
aI t Issrmc," aperiês em despesas com pessoal, checa-se a isto pela
fal ta de disposi tivc ccnst í tucional capaz de coibir tal ccmpro;
metimento.

Sem dúvida, t rata-se de medida austera, contudo
estamos criando condições para o alcançamento do equilíbrio das
despesas públicas

Ao incluir como dever da família e da sociedade,
responde-se ao direita de cada um a educação com a correspondente
responsabilidade de atendê-lo sem a exclusividade reconhecida pa
ra o estado no texto.

JUSTIFICATIVA

'--.....:..:c..:..-:c'-'-~.=...:..:.=...:..:--' --'l r!;i:"OO~
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EMENDA lP19225·1
tJ CONSTITUINTE CLAUDIO A~~~A

tJ PLENARIO l)A ASS;~~~~/;;..~J:~~~~'~~ft CONSTlTUlNiE
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JUSTIfICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: PARÁGRAFO 311 DO ARTIGO J18

I _ tratando_se de mandato eletivo federal ou
estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função, facul
tada a opção pela remuneração de um deles,

II- investido no mandato de Vereador, havendo com
llatibilidade de horárl.os, perceberá as vantagens de seu cargo~
emprego ou função, sem prejuízo dos subsIdios a que faz jus. Não
havendo compatibilidade, anrtear-se-e" a norma prevista na item I
deste artigo

Dê-se ao §JR do Artigo 318, do projeto de consti
tuição a seguinte redação

JUSTIFICATIVA

EMENDA AOITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO ITEM I DO ARTIGO 93

Acrescente-se i m II ao Artigo 93, do projeto de
constl.tuição, modi can o:se ~m cons~~tt'[ redeçãc do item 1.

'E:. de conhecimento do público que uma .... erdadeira
111ndústrla" movida a burocracia, carimbos e entraves torna a v!
da da microempresa, além de extremamente complicada, tambem de

elevado custo financeiro.

Ao prestar a comunidade a represeet.et.rvacede no
legislatlvo municipal, principalmente, das pequenas cidades, onde
as reuniões da câmara não tornam todo seu tempa e o vereador e ser
Vidor, não pode ver-se impedido de exercer cargo eletivo -

r.r----------'.~10/.U.""•.ç~ft __,

EMENDA 1P19221·8 '
fi CONSTITUI"TE CLAUDIO Av;~;

r;r ' ••r.o.",'.. AçIft __,

PY;~'7;CJ

C%';87á7]

EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA

,~l.I.,., ••~"d.'"UI•• ~' .. IO .,

Os bens de proprl.edade da UnIão já constam exp'l1.cit.!

mente do art. 48. Não cabe no presente artlgo .312 estabelecer este

tIpO de proprIedade que, no que d1% r esp ea ce aos mInerais, não fOI

cogItado nas constltulções anteriores.

§ 1'1 _ O Tribunal Superior do TrabalhO compor-se-á
de Ministros, togados e vitalícios, em número fixado
em IeI complementar, nomeados pelo Presidente da Rep,ª
bllca dentre integrantes de lista tríp1J.ce elaborada
pelo próprio Tribunal, sendo dois terços dentre jui
zes de carreira, oriundos dos Tribunais Regionais do
Trabalho, um sexto dentre advogados e um sexto dentre
membros do Ministerio Público do Trabalho, com dez
anos de atividade profissional e de carreira, respef..

tivamente.

§ 211 .. A lei fixará o número dos Tribunais Regionais
do Trab,Blho e respectivas sedes e disporá sobre atu!!.
CSo dos Juízes do Trabalho, podendo, nas comarcas on
de não foram instituídos, atribuir sua jurisdição ao;
Juízes de Direito.

Il-IIl- ~I~
pá nova redeçêo aos artigos 2-tli e:J+fr, Que passa a ser a

seguinte'
illl,

Artigo M1í - A Justiça do Trabalho é exercida pelos
seguintes órgl!las:

I - Tribunal Superior do Trabalho,
II - Tribunais Regionais do Trabalho;

III - Juízes do Trabalho.

EMENDA 1P19218-8
f'l D,putado PAES LANDI"

JUSTIfICATIVA

,u,ooun'n..~io__-_-_-_---'

EMEMOPt MOOlfICll.llVP.
DISPOSITlYD EMENDADO' ARTIGO 96

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO· ARTIGO 114

O Art. 292 ao fixar o pr-Inc Ip.tc da não v.íncuãeção

de receita da forma como o fez, contraria o que estabelece o Art ...
J79, seguindo uma tradição consti tuc íonaf e a unanimidade dias as-
pirações necãcnaí.s referentes a prioridade da Educação /

A emenda, abrindo exceseãc para os investimentos
em educação, supera a contradição e atende à tradição constituci.!!.
nal e às aspirações nacionais.

O item I do Artigo 292 do projeto de constituição,

passa ter a seguinte redação:

I _ vincular receita de natureza tributária a órgão,
fundo ou despesa, ressalvada a repartição do produto da arrecadação
dos impostos mencionados no Capitulo do Sistema Tributário Nacional,
bem como dos Percentuais estabelecidos pelo Art. J79 desta ccns t.í-,

tuição

Dê-se ao Artigo 114 do projeto de constituição,

a seguInte redação:

JUSTIFICATIVA

EMENDA' 11'19226-9 .~. .,.-..,tJ CONSTITUINTE CLAUDIO ~VILA I pr;F~'oo-:J

tSI"~YEJ
~ 'U,ftll"~I""A<liOE"p'r~:J

I:?i'0ãzã?).. , ••••• IOJ.o""olo/••••• ".. dft
PLENA.RIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAl.. CONSTITUINTE

§ ]2 _ A lei definirá as zonas prioritárias para

a reforma agráriil, os parâmetros de conceituação e propriedade
improdutiva, bem como os módulos de exploração da terra e área

mínima padrão.

Nossos pequenos proprietários vivem hcje ,

situação de ap~eensão, imaglnando-se alvo da possibilidade de
desapropriação, Quando, na verdade, a Reforma Agrária visa a
multiplicação de um número m,aior de pequenos e médios prcprret ã

r~os, cabendo ao Estado, ccnsequentemente , amparar e tranqulli
zar os já existentes

A Assembléia Nacional Constituinte não pode de.!
xer escapar essa, oportunidade de permitir ao pequeno proprietá
rio a t.ranquí Hdede para produzir e pemut í.r que a lei ordinária
estabeleça limite padrão para todo' o PaIs, abaixo do qual
vedada a "desapropriação.

EMENDA lP19222·6'
f? CONSTITUINTE CLA.UDIO ,s;Vi~A

2 - À Ie I ordinária há de se atribuir competência para a
cr í eção de Tribunais Regionais e f'Lxaçãn de sues sedes, a fim de

Que, oportunamente, atenda-se aos critérios de convení êncaa e ne
cess í dede , em runção da demanda de c~<~ região. na instituiçll-;;
de novos Tribunais.

3 - A el(tinç~o da receesenteçac classista na Justiça do
Trabalho, em todos os níveis, é medida que urge ser adotada, em
caaão da excectênc ía ao longo dos anos, que demonstra ser desa

conselhável at r íbuí rvse a leigos funçl:les judicantes Ademais, a~

1 _ A fixação do número de Ministros do Tribunal Superior
do Trabalho é matéria a ser regulada por Le.í Complementar, ante

a evidente dificuldade de alteração constitucional, caso haja n~

cess tcade

JUSTIFICATIVA

a) - os magistrados, escolhidos dentte os Juhes do
Trabalho vitalícios da respectiva Região, por promoção,
observado o ct1tério alternativo de antlguidade e me
recimento, -

b) - os advogados, eleitos pelo Conselho Seccional
da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva região,
com dez anos de efetivo exercício da proFlss~oi

c) os membros do Hlnistério Público do Trabalho com
dez anos de carreira, eleitos dentre os procuradores

da respectiva região.

§ 42 - Os e-embr cs dos Tribunais Regionais do ~r<:lb.!

lho serão.

•__ I I \
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JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

I~
aenvo rvmcnto Urbano do nosso pais

o BraSIl de 1940 possuia cerca de 40 milhões de

habitantes, dos quais quase 30 milhões residiam no meio

rural perfazendo um total de quase 70"; ( setenta por cento)

de população rural Hoje a si tuàçao. é _exa,t.,amente inversa. Em

menos de meio século o Brasil agrário dos' ~lnos 40 se tornou

um pais com elevado percentual de sua sccpufeçãc vivendo nas

cidades. A popufação se uroaní.acu , ou melhor. migrou do cam-

po para as periferias urbanas, porem, a rede de cidades per

maneceu praticamente inalterada não tendo havido uma prepa 

reçãc para o recebimento dessa leva de migrantes que alterou I
tão profundamente o perfil s6cio econômico do nosso pats 11,

Ainda hoje as nossa~es aãc desprovidas de in

fraestrutura e serviços indispensáveis à uma vida condigna

para os seus mOIadore~-e isso se dá principalmente em fun

ção da excessiva centr.ali2.açao do poder nas mães da Un'.§o

em det.r.tnentc dos Municípios,oem como pela existência de

í.nsta tutos que possibJ.litem a implantação de uma REFORMA

URBAMA que resgate a vida da nossa população, na sua mato

l",ia vivendo de uma maneira sub-hum:na

A constituição que hora estamos escrevendo não po-

de se furtar a jntroduzir determinados conceitos que, se em

alguns parses csp i taj rst es desenvolvidos já são aplicados a

algumas décadas, dentre nós nos sba moderno apesar de saber....

mos ser o arcaboço instltucional minimo...indispensável ao De-

JUSTIFICATIVA

~ --__-_TUl~/."IT"IC~e

üaspêe , portanto, da base física essencial para a

promoção da reforma agrár1a. sem incomodar. por enquanto. os d!::.
tentores da propn.edade praveda , quando pode punir o latl.fúndI0
pelo IPTR p rog'res s avo ,

JUSTIFICAÇÃO

Uma est atIataca divulgada comprovou que a
umãc daspêe de cento e quarenta milhões de hectares de terras
devolutas, o que sl.gn1fl.ca uma dl.sponl.bl.lidade de dez hectares

para cada um dos quatorze mllhões de trabalhadores rure i s exaa
tentes no País.

"s 7'1 O Governo Federal de s t mar-â as terras de
prcpraedede da União ao assentamento de

gricultores comprovadamente pobres. ouvidas as S~

cretarias Bs taduaaa de Agricultura, com o acompa
nhamento de programas de easãseêncaa t êcmce e fá.
nanceira. "

selho popular Municipal, será de grande importância na morali- !
zeçãc da máquina administrativa, al.ém de possibJ.litar o aume~ I
to da participaçãa-..popular na qestãc da coisa pública. I'

Nada mais justo, porta.nto, que os seus membros. no ,.
desempenho gratu1l:o de serviço de alta relevância e interesse I

cckoet tvc , Dossam exercitar livremente as atribuiçlles inere~ I
tes li. sua missão, com a liberação, se eepreqaccs , oe sues a L~

vidades normais, sem perdas de caráter financeiro,com garant!
a de estabJ.lidade 110 emprego- da mesma forma em que se crere- \

cem esses beneficios aos dirigentes sindicais- e da imunidade por

seuavctcs e declaraçi5es, durante o respectivo mandato.

Acrescente-se ao Art1go 318 do Projeto de Consti
tuição. I) segumte parágrafo

EMENDA 1P19229-3 ,.~.' ---,
tJ Const1tu1nte VASCO ALVES I pr;:~T:;TI

(:J PLENÁRIO I rrv7bWJ]P~C •• A""O.'lJlol.u'.e"'"lia ...,

PLENARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Art. 114 - O Congresso Nacional reunrr--se-é , anua.!.
mente, na capital da União, de lQ de fevereiro a 30 de junho e de
112 de agosto ti. 15 de dezembro.

~ necessário que o cidadão disponha, permanente_
mente, do documento legal que persu ta exercer seu dd r e ato de vo
to.

Um fato significativo a poucos dias de um pleito
eleitoral, pode ensejar ao cii:ladão o desejo de votar e somente

aqueles que estiverem allstados poderão fazê-lo, a par disto en
tendemos que todos deverêc estar em condiç15es de votar,ainda que
facultativo, o voto

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ALiNEA "b" 00 ITEM I DO ARTIGO 27

Dê-se a alínea "bit do Hem I do Artigo 27. do pr.f!
jeto de ccns t í tuí.çãc , a seguinte redação

b) o alistamento é obrigatório e o voto facultat!
vo, aos maiores de dezoito anos, salvo para. os anal fabetos, os
ee.ícres de setenta anos e aos deficientes físicos;

Ao apresentar a presente emenda visamos o fartaI..!:,
cimento do Congresso Nacional, que certamente, será obrigado a
um período legislativo maIor, para ajuste das leis à nova Carta
Magna.

EMENDA 1P19227-7 I ."~.' --,

(l CONSTITUINTE CI,6;UDIO AVI! A J er=;.;;"OO~

fIT!3i~;7ã!J

nê-se.ec artigo 68 • do Projeto de Constltulçllo. ora em exa
me, a seguinte redação:

ENENDA ADITIVA

m-
TU

, OJ OOIT
1
' ICA

Ç
lio ---,

De-se ao ill!!! do Artl.go 317 do Proj e to de Consti
tUJ.ção a seguinte reàação e, transÍormando-se o atual parágrafo
único em § 2'1, acrescente-se o seguinte § 1'1:

"Art. 317 Ao dire1to de~propriedade de imõvel ru
ral ccr-respcnde uma obrigação SOCJ.al.

§ l'i' O l.môvel rural que não corresponder ii obrig.!.
ção social será arrecadado nedaante a aplic.!.

ção dos l.nst1 euees da Perda. SW!lária e da Desapro

priação por interesse Social para fins de RefoI1ll.a

Agrána.

r;:~;":J

fÇ/~~7VJ

EMENDA 1P19230-7 I ...., _

f? VASCO ALVES

~---_--,Lul.I~'COIl'...O/.o.c •• ,nIo,--------f? PLENARIO DA A.N.C.

er;.;~~"~

crm;/fll

Dispõe sobre o Conselho de Ouvidores
e altera sua denominação para ecnaeãhc

Popular Municipal

EMENDA 1P19228·5
LVASCO ALVES

Art 68_ Como- órgão subsidiário de controle da atividade Mu

nicipal, a Lei Orgânica criará um conselho Popular
Municipal e regulará as suas atribuiçôes.

§ 11l - Ao conselho Popular Municipal, constituído de repre _

sentantes da comunidade, em especial de entidades ec!:,!
nõmâces., profissionais e culturais, competirá:

I - manifestar-se, nerent.e a Câmara de Vereadores, sobre o
orçamento Municipal a ser votado e perante o TrIbunal de

Contas sobre as contas do Executivo e Legislativo MuniCIpal.

I1 - fiscalizar o desempenho da Administração Municipal, no
curso da execução orçamentária, mani festando-se perante

a câmara de Vereadores sempre que julgue necessário.

III - receber queixas da comunidade a respeito do runcIonamen-
to da Administraçao municipal e encaminhá-las ao 6rgão

competente, providehciando, quando for o caso, medidas de

apuração da responsabilidade de servidores municipais

IV - Fiscalizar o desempenho dos 6glios da Administração Esta

dual e Federal. localizados no MunIcípio.

§ 21l - Os membros do Conselho Popular Municipal serão eleitos
por voto direto e secreto, para um mandato de 2 (dois)

anos.

§ 3'1 - Sendo de alta relevância e interesse público aos ser _
viços por eles prestados, os membros do Conselho ecou

lar Municipal, se servidores públicos ou empregados de enp r e-,

sas públicas ou privadas, autarquias. fundações e outras, se-,

rãn liberados de seu trabalho normal, sem prejuízo de venci _

mentos, salários,remuneI'ações e de quarsquer cut.roe L'#leF!e:i

os decorrentes do cargo, emprego ou funç~o. como se em exer ..

cfc í.c estivessem, gozaMo de estabIlidade enquanto durar o
seu mandato.

§ 42 - Será conferida legitimidade ativa processual ao Presi_
dente do Conselho Popular Municipal, para representar,

perante o Poder Judiciário, e ajuizar as ações pertinentes ,

em nome da comunidade, sobre qualquer abuso de autoridade,des_ i
via de poder ou má apllcação de recursos pt1blicos. I

§ 5'1 - Os membros do Conselho popular Municipal s!:l:o inviolá_

veis por suas dec~e "otos. no exetc!cio de seus

mandatos e somente poderão ser presos. nos crimes comuns,em
flagra.nte delito._

JUSTIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Acrescente-se ao Titulo VIII o

Capítulo 'IV e seus artigos, re
numerando-se os subsequentes:

Capitulo IV- na Pol!t!ca Urbana

.!l.rt. fica assegurado o direito de propriedade
urbana, subordinado li. sua tunção social.

§ 12 - A prcpr-redece urbana atende ao interesse
social quando submetida às exigências fu!:!

U"'II~I,ttlJ.::O UI::' U.l.UCllél1"tiu, t::1\J)J.t:::O::Ol:l::O IIU::o lJll:ulu~ UJ.Udllí::OL.U..U~

aprovados pelo Poder "'úbl!co l4.unicipal.

§ 2Q - O Município! com o fim de preservar a fu!:!
ção social da propriedade poderá estabel!::

cer prazos para o parcelamento, a construção ou a ccmerc.t
eã Iaação de terrenos urbanos, sem prejurac do seu direJ. to
de preempção.

§ 351 - O direito de propriedade ;Territorial Urb~

na não pressupõe o direito de construir ,

que poderá ser autorizado pelo poder Público t4.unicipal ao
proprietário ou ao super~

Art.- O poder público pode desapropriar im6veis

Urbanos para fins de interesse: social
ou de utilidade pIbllca. mediante o
pagamento de justa indenização em títulos
da dívida públiêa.

§ 12_ A imissão na posse do imóvel desapropriado
é automática e imediata à sua decretação

§. 22_ O pagamento da desapropriação de imóvel

residêncial, quando este servir de habita
ção ao seu proprietário e se ele não possuir outro im6vel

residencial, deverá ser sempre em dinheiro e a vista.

Art.- Aquele Que, não sendo proprietário de

im'óvel urbano ou rural, detiver a posse
mansa e- pacifica por cinco anos ininterrup
tos, de imóvel urbano com até trezentos
(300) metros quadrados, adiqulrir-lhe_a o

domínio, podendo requerer ao juiz que assim

o declare, por sentença, a qual lhe servi

rá de titulo para matrícula no registro de
imóveis.

§i9 - Os bens lic s nao serão adquiridos por
usu i110.

§ ZSI - P usucapia:o urbano sômente será. c~ncedido

uma única vez ao requerente.

JUSTIFICAÇXO

Subscreveram emenda Idêrrtaca a Conferêncl.a Nacro
nal dos BISPOS do Brasil, CÁRITAS Brasileira e xovanenec de Ed!!.
cação de Base ao lado de milhares de creaecres de todo o País.

Ao apresentá-la, nos mesmos mcãdes , queremos p'resmgaar 1nic13t.!

va de tão grande alcance social. CUJa Justificação adotamos int!!

gralmente, nos termos seguintes·

"Ã realização da justiça social exage-ee a J.mple

mentação de uma verdadeaz-a Reforma Agrária e Reforma do Uso do
Solo Urbano que favoreçam o acesse ã posse e _uso da terra rural

. ~ urban,;::;----

Dê-se ao Artigo 346 do Projeto de Constitu1Ção a

seguinte redação:

"Art. 346 - O financiamento das ações e serviços
de responsabilidade pública será pr~

movido com recursos fJ.sc:ais e parafiscais com de,!

tinaçâo específica para a saúde. cujos valores s~ ~
rão estabelecidos em lei e submet::tdos ã gestão !!
nica através do Sistema tJnico de Saúde.

Parágrafo únJ.co. O 'VolumeJl!nimo dos recurcs pQ
bl1COS destinados pela União.

Bstados , M~nicipios e Distrit:tl Federal. corrt::sp0!!.

deri a treze_ por cento das respectivas 'receatas ,"

JUSTIPICAÇXO

Esta emenda viabl.1izarã a política econôml.ca na
âT'ea da saúde. Proposta popular nos -mesmos moldes fol. subscrita
por ml.lhares de eleitores do País. o que nos motivou a apresenti

la para, 1.nclusive, prestigiar inic1.8tiva de tão grande alcance

social.

EMENDA 11'19233-1 _' _. ---,
l!J Con<s.t:dtU.~e. VASCO ALUES

Admitido, no Projeto de Constituição em exame, como
"órgl1~ subsidiário de controle da atividade municipal", o CO[!
selho de ouvidores, cujo nome propomos seja mudado para Con _

§ 3º ;;. Os terrenos contínups ocupados por dois

,. ~ ou mais possuidores s30 suscetíveis de

serem usucapidos coletivamente através de entidade comu
nitária e obedecerá procedimento sumar!ssblO.

~---_------'Utll,."Sl...."'õlie'_----------...

Auuee.n..te.-.u. o ~e.gu..i:nte. p4JtâgJl.a.6o'~üni~: 40 /1Jt.t. 91,
do PJl.Oje.:to de. COIt6.t.t.tu.iç..io: •
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JUSTIFICAÇÃO

Tut.,.U.tt.lCA<;la' ---.

rural.

equiva-

~;i~

ffiJ~vnJ·

vidêncl.a social e aviso prévio de despedida.

•••dOlO/C.lOlt •• Ol.U".W'»Õ(I- ,

l~~

XXVI e XXIX do artJ.go 13, bem como a integração à pre-

vadas por eventuars desvalorizações que as mesmas a
carretem: e por limlte indi'l7idual, eX1.gido de cada

contrdbuante , a es tamaeava J.oegal do acrésc~mo de va
lar que resultar para l.IDõve~s de sua prcpraedade , -

§ 19 - A Contrlbulção de Melhoria sera lançada e co
brada nos doas anos subseqüêntes ã conclusão-;
da obra.

Art. 329· Todo aquele que , não sendo proprietáno rural, PO!
suir como sua, por três (03) anos amrrter-rupues , sem
Justo título ou boa fê. á~a rural partl.cular ou de
voluta contínua, não excedente a t rês (03) módulo;
regaonaas de exploração agrícola. c a houver tornado
pl:odutiva com seu urabajho e nela t.J.vel" sua morada. •
permanente, adquJ.riT-lhe-á o domínio nediente s enten
ça declaratória, a qual serVl.rá de título para o r;
glstTo im~bi1l.âTl.o respectavc ,

subscreveram emenda idêntica mJ.lhares de eleito
'res de todo o País. Ao apresentá-la, nos mesmos moldes, quere

mos pres-tigiar macaatdve de tão grande alcance sccaaf ,

lhadores domésticos e rurais; além de outros que visem

à melhoria de Sua condição socia~, os d1.'re:l.tos previs

tas nos itens IV. VI, IX. X., XII. XVI. XVIII. XXIII.

§ 29 - O produto da arrecadação da Contnbulçâo de
Melhoria das obras reaâaeaôas pela Umãc nas

áreas de Reforma Agrãna des t.mar-se-jí ao Fun
do Nacaonaf de Reforma AgTaTJ.a. -

Art. 328 - O Poder Púb1J.co pederã reconhecer a posse paci'flca

em amôveas rurais púbhcos ou privados, sob certas '
ccndaçêes l.tl'lpostas aos benefic.ia1"J.os e em área que
não exceda três (03) módulos 'regacnaãs de exploração
agrícola.

Art. 330 - Lea Federal disporá sobre as condaçêes de legltJ.ma
ção de ocupação atê t.rês (03) módulos -reg'í cnaas de
exploração agrícola de ter-ras públ1cas para aqueles
que as tornarem produtivas, com seu trabalho e de
sua fam{1l.a.

Art. 14. são i!ssegurados às categorias dos traba-

DiSpÕe sobre o trabalhador

Dê-se, ao ar1;lgo 14, do Projeto de ConstJ.tul.ção,

gUlnte redação

'EMENDA lP19236·6
tJ ccns ta.tuate VASCO ALVES

Art. 321 - Durante a execução da Reforma Agrária ficam suspell
sas todas as ações de despejos e de reintegração de
posse contra ar-rende tãrao , parceiros e outros trab~

lhadores ruraJ.s que mantenham relações de produção •
com o t.l.tular do domínl.o da gleba, alnda que 1ndl.l'~

tamente.

Art. 322 - Estâo excluídos de desapropnação por interesse so
clal pa.ra fJ.ns de Reforma Agrána os lmóvelS rural;
dl.reta e pessoalmente exploTados em dlmensão que não
ultrapasse a tres (03) módulos regionals de explora
ção agrícola.

Art 319 - O l.môvel rural desapropnado por ancerease Soc1.8l p~

ra flns de Reforma Agrána será andení eadc na propo,!
ção da uta Ia dede que representa para o J]1el.O social' e
que tem como parâmetros os tributos honrados pelo 1

proprfeeãrao,

§ 39 - A des ap ropr-reçêc de que fala este artlgO se
aphcarã tanto ã terra nua quanto às benfea.t;o
rJ.as andení.aâveas , -

J 19 - S dever do Poder Públ1CO promover e cnar as
condlções de acesso do trabalhador à propne
dade da teTTa econ~m1.camente üt1.l. de prefe-=
rênc1a na regl.ão em que hablta, ou, quando
as clrcunstânclas urbanas ou regional.s o acon
selharem, em ZQnas plenamente ajustadas, 
forma que a lei V1er a detenunar.

Parágrafo Ilru co - A área :referida neste arta.gc será
ccnsaderaôa pelo conjunto de J.m.§.

'leis rurais de um mesmo propnetáTJ.o no Pads ,

Parágrafo Ilmcc - A des aprcpraaçâo de que trata este
er-tagc é de competência exclusiva'

da umâo , e poderá ser delegada através de ato do •

Presidente da Repíib Ia ca ,

§ 19 - Os títulos da dívade agrária são resga têve rs
no prazo de van'te anos, a pe rta r do qumtc a

no, em parcelas anuais sucesaavas , eaaegu'rada

a sua aceauaçãc , a qualquer tempo, como mea.o '

de pagamento de até cinquenta por cento do l!!!.
posto terTJ.torial rural e como pagamento do
preço de terras públicas.

S 29 - A declaração de J.nteresse socaaã para fins de
Reforma Agrária. opera automahcamente a J.D11S
são da trmão na posse do imóvel, pemutandc o
registro da propnedade. QualqucT contestação
na ação própria ou em outra medida )udJ.cJ.al '
somente poderá versar sobre o valor- depcsa 'ta
do pe 10 expropraante ,

Arr , 320 - Ninguém poderá ser propnetário, direta ou J.ndJ.ret,!
mente, de l.móvel rural. de área contínua ou descont!.
nua, supe ra or a sessenta (60) -módulos 're gaonars de
exploração agrícola, fJ.cando o excedente, mesmo que
co-r-responda ã sua obrigação soca.aã , SUJeito ã des a-c
propnação por interesse social para fJ.n5 de Reforma

Agrána

'~~"'.'O'<O""".I'U.<'.'''''' '

nê-se ao~ do Art1go 300 do Projeto de ccnsta

tUlção a seguxnt;e redação.

"o .6elLVoLdM pode/!.ã: .t.nd.tc.a./t. pU40ad e. .4Ua. .uvJr.e eeee
lha. ou. .LIMutlÚção p'VI.<1. (I Itec.eb-<.mento do6 bClteó.i':uo.6
dUH aJI..Ugo 1 !tO c.a.60 de não ddpO/l. de. he/f.de.i.1l.o-ó ou.

depetldentu 11.

Subscreveram emenda rdêntn ca a CNBB. a CÂRITAS B~

SUElRA e o MEB ao lado de milhares de eleitOres de todo o País.
Ao apresentá-la. nos mesmos moldes, queremos prestigiar lnlclat..!.
ve de ~ão grande alcance social. cuj a JustifJ..cação aõouesscs J..nt.=.
g'r-aIment e , nos termos segu m t.es

"A ConstitulÇão deve garantlr acesso llO saláno J~

to. capaz de prover às necessldades báslcas do trabalhador e sua
família, lncluS1Ve com pn.oTidade à remuneração do t.rabalho so·
bre a do cap;ial. como dlrelto e dever de contribu1r para o bem
comum, cabendo a toda SOC1edade e espec1almente aos Poderes Pú·
bl:LCOS a obn.gação ao pleno emprego"

NatulI.a.lmente, em eMO de 6tt1.ec..imc.nto, o .6e,I/.\1,(.doh. pií
bt.(.c.o duxa. .6eu..l. lte1t.de-<./to.6 ou. dependente.6 ampaltado.ó pDIt ama. pen 
.6ã:o. Nã.o e: Jl.l.l.tO que po"" Mlto. de ampa.tl.o lego.l e6te. niio pall.u du.
xalt. o lI.e6eJU..do bene6Zc.(.o palLa. qu.em bem entendelt, no cae c e6pecZ6.(.~

co de não pO.6.6U-(..lI. heltde,ULOlI ou. dependc.nte..5.

Dê-se ao Capítulo II Da Políhca Agrícola, FundJ.ãna e da Refor
ma Agrária, a seguJ.nte redação, renumerando-se os CapÍ'tulos suB.

sequentes:

JUSTIFICAÇÃO

JUSTlfICAÇ,(O

"Art. 300 - A Ordem accnêmace deve fundamentar-se'
no reconbecamenro da pr-mraaaa do trab~

lho sobre o capital A 1131 assegurará a praorcda

de da remuneração do t:rabalho sobre a remuneração
do capaeaã , especafacaüe aquela pelo a1:endJ.IDent.o
das necesSldades báslcas do trabalhador e dos seus

encargos fami11ares e os segu rrrtes pr-mcfpaos "

E.6t"a emenda. e: de a!c./tnc.e .social poLs. a. pen.6ão duxa.

da. podell.ii úgtl,<,6.<.c,alt a. 6el.(.c..<.dade de uma 6a.mZ.t-ta LntUlI.a ou. bet:e~L
e.t.aJt velho.ll e C/I•.(.4nça6. de aeatcdo com a. vontade do tltaba.lhadolt que
a. duxaJr..

r.r TU'O'......"IC:~I.O----------___,

r.r 1U10N"n"'.~.Íb' __,

ltArt. 317 • Ao dneJ. to de propTJ.edade de imôvel rural .correspon
de uma obrJ.gação socJ.al.

§ 19 - O J.môvel Tural que não corresponder ã obng~

ção SOClal será arreçadado medl.ante a ap1J.c!!.
ção dos l.nstl. tutos 9 d a Perda Sumárla e da Des!!.
propnaçâo por inteTesse Soc-,.al paTa fl.ns de

, Reforma Agrária.

§ '29 - A propnedade de J.m6vel lUral corTcsponde
obngação social quando, sJ.mul taneamente

a) - é raclonalmente aprovel. tado,
b) - conserva os :recursos naturais renováveJ.s

e preserva o me10 ambiente,
c) - observa as d:LsposJ.ções legais que reg!:!.

Iam as relações de trabalho e de prod!:!.
ção e não mot3.va 1:onflitos ou disputas •
pela posse ou doniín10,

d) - não excede a área. maxima previs ~a como
1im1 te reg~onal;

e) - respel.ta os dJ.reitos das populações l.nd,f
genas que Vlvem nas suas imedJ.ações.

§ 39 - O imôvel rural com área sUpeT~OT a sessenta '

(60) módulos reg10nais de exploração agrícola
te:rá o seu domín10 e posse transt'en dos, por
sentença declaratórl.a, quando permanecer to
talmente lnexplorado, durante três (03) ano;
consecutlvoS. J.ndependentemente de qualquer •
l.ndenuação.

§ 49 - Os dema1s J.mõvels :tl1ra1s que não corresponde
Tem à obn.gação soc1al seTão desapTopn.ados '
por lnteresse social para fJ.ns de Reforma A
grana, medlante lndenuação paga em títUlos"';"
da dívJ.da agrãrl.a, de valOT por hec.tare e 11
qUJ.dez 1nversamente: proporCl.OnalS ã área e i
obTigação SOC1al não atendida, e com prazo dl
retamente proporcJ.onal aos mesmos fatores, -

Art. 318 - A 1ndeDl.zação refeTlda no § 49, do artigo 317, s~gn1

f1.ca torna!' sem dano unl.camente em relação ao custo"";"

hJ.Stónco de aqul.s1ção e dos investimentos : 'rea1J.za
dos pelo propnetá:no, seja da terra nua, seja d;
benfeJ.torJ.as, e com a dedução dos valores correspon.

dentes a. J.nVestlmentos púbhcos e débitos em aberto'
com instl tUlções ofJ.ClaJ.s.

§ 29 - O Poder Púb11co reconhece o <hreito à propne
dade da terra agrícola na fonna cooperatJ.va :
condomlnlal, COlllun1 tárla, associatlva. 1ndlvl
dual ou m1Sta. -

Art 3'23 - Terras públicas da UnJ.íio. Estados, TerrJ.tôrios e Mu
nlcípios somente serão transfendas a pessoas fís~

cas brasileiras que se quallÍJ.quem para o trabalho "';"
rural medlante concessiio de DiTeJ.to Real de USo dá
Superfícle, 11mJ.tada a extensão a tTês (03) módulos

reg10nals de exploração agrícola, excetuados os ca
sOs de cooperatlva5 de produção origJ.nais do proce;
so de Reforma Agrána e ressalvadas as hlpóteses pr;
vistas nos arts. 13 e 14.

Art. 324 - Pessoas físJ.cas ou jurídlCas estrangel.ras não pod!:.
rão possuJ.r terras no País CUJO somatório, unda que
por'1nterposta pessoa, seJa SUper1.or a três (03) m§.
dUlos reg1onal.S de exploração agrícola.

Art 325 - Aos proprl.etárl.os de l.móveis rura1s de área não exce
dente a três (03) módulos reglona1s de exploração ;
gTÍcola que os eultlvem, explorem dl retamentp, np.ll;";
residam e não possuam outms imóveis rUral.5. e aos
beneflcJ.ános da Reforma Ag,-áTJ.a, serão asseguradas'
aS condlções de ap010 flnam:e:1.ro e técnl.co para que
utihzem adequadamente a terra.

Parágrafo OnJ.co '- S 1nsuscetível de penhora a pr!!.
priedade rural até o 11mite de

três (03) môdulos regJ.onais de exploração agrícola ,
l.ncluida a sua sede, explorada dlretamente pelo tTa

balhador ctue nela re.s1de e não possua outros lmÓVe1.;
ruralS. Nesse caso, a farantia pelas obrl.gações lJ.Jlll
tar-se-ã ã safra. -

Art. 3'26 - A de~apropnação por utJ.1J.dade pública dos J.mêveis
rtirals mencionados 110 artigo 99 . s oment e poderá ser
feJ.ta, se aSS1m prefcnr o expropruldo, med:J.ante pe,!
muta por área equlvalente sJ.tuada na região de J.D

fluêncla da obra mo!].vadora da ação. -

ATt 327 - A Contnbulção dt:t Melhoria será exigida aos propri~

tarloS de J.mõveJ.s valoruados por obras públicas e
tt:trá por límlte global o custo das obras públicas 1

que J.nclu1râ o valor das despesas e indenizações d=.

JUSTIFIÇJ\TIVA

Nenhuma razio de ordem lega1. jUst:l.fJ.ca o alJ.jament.o. dos

trabalhadores :tura:l.$ e domést1coS. dos benef!c.1.os assegurados às de·,
ma1.S categar1.as prOfHIS1.0na1.s. t. asslm. de lntelra justl.ça. que se

lhes garantam, pelo menos, algumas das proteções conced1.das

companhe1.ros de outros setores de ativl.dlldes.

Dê:'se 80 Artigo 344 a segu1.nte redação e supTima
se o artigo :545 do Projeto de Const1.tuJ.çâo, l"enumeTando-se

subsectUêntcs

"Art. 344 n dever do Bstado:

- Implementar polítl.cas eeonômJ.cas e soelaJ.S
que contribuam para elill1J.naT ou redu2.1.'1' os

T1.SCOS de doenças e de outros agravos ã saúde.

11 - Nonrr.atizl1T, executaT e cont'l"olat"./'~onJunto
das ações e serviços destJ.nados ~ promoção,

proteção, recuperação e :!,'$:l.bil:Lt:!ç5:o d:! $:!údc co

mo UlltR função de natureza públl.ca,

111 - Garantir o acesso unl.Versal, gra.tu1to e
guahtáno às aç'&es e sel"nços de saúde

todos os n:(veJ.s. '

IV - Assegurar a formulação, exec.ução e controle
da PolÍtlca Nacl.t:lDal de Saúde c:onstJ.tu1ndo

o Sistema Onlco de Saúde, segundo as segulntes d.;,.
retr1zes' '

a) integreção das ações e serviços com comando
polí:tico-adminl-B~vo ún:1co em cada n5:vel
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de governo.

b) 1ntegrahdade e unidade na prestação das a-
ções de saúde adequadas às realidades epide

miológ~ca5;

c) descentralização político-adm1m.strat1Va que
respeate a autonomia dos Estados e Munl.cf-

pacs ,

d) pertacapaçãc em nível de decisão de entaôaées

represeneetaves de usuâracs e prof'1SS1.0na15 '

da saúde na .formulação. gestão e controle das po
líticas e das ações de saúde em todos os nfveas ,"

JUSTIFICAÇÃO

Apresentamos esta emenda com o 1ntu1to de pres m-.

g:z:ar lniciatl.va idêntica que foi subscrita. por aa rhares de elcl.

tores visando um melhor desempenhç na área da saúde que. sob d,!
versos aspectos. passa por uma sl.tuação de carêncaa gravíssima.
gerando um pêssme atendimento a população.

EMENDA lP19238·2
j!J Coos"tui.te VASCO ALVES

·u......'e...'....,.Uleo...uo
QLGNP..olt:"a

r,r----------....."""".•,,-------------,

S 2' -' Compete ã tIn1ão a proteção às terras, às ins
titu1ções, às pessoas. aos bens, ã saúde e ~
educação dos' Indaos ,

Art. 425 - As terras ocupadas pelos índios são maaaenâveaa
destinadas ã sua posse permanente. independendo de
demarcação, ficando reconhecâdc o seu da'rea to ao usu
fruto exctusavc das riquezas naturais do solo e de
subsolo, das utihdades nelas enstentes e dos cu.!
50S fluv~a1s, assegumdc o direito de navegação.

5 I' - São terras ocupadas pelos :índios as por eles
haba eades , as utí.Laaadas para caça. pesca, e,!
tração, coleta, agrl.cultura e outras ataví.da

des produtivas. e as áreas necessárias ã sua
reprodução físl.ca e cultural, segundo seus
usas, costumes. e tradições. incluídas as ne
cessârias ã preservação do meio arabaentie e de

seu pa trimôn'1o cul tural.

5 21! - As terras 1ndigenas são bens da umâo , anaãae
náveis, Iapres cra tfveãs e andraponfveas ;
qualquer título, vedada outra destinação que
não seja a posse e usufruto dos prôpnos ín
âaos ,

§ 3' - Aos indios é perm::t.tida B. cata, feiscação e @

l'impagem em suas próprias terras. -

tun'."...."'~i.o

Acrescente-se ao Projeto de Constitu1ção os seguantes arta.gcs

renumerando-se o artigo 421 e segua.nres

Art. 419 _ Compete ã sccaedaêe e ao Estado assegurar ã criança
e ao adolescente, além da observânCIa dos dareaecs 't
garantias 1ndivI.dual.s da pessoa humana em geral, os

seguintes d1reitos'

_ ã vida. ã alimentação, ã moradia, ã saúde,
lazer e ã cmeura , ã·educação, ã dl.gnidade,

eespeanc e ã Labe rdade ;

II - ã assistência sccaet , sejam ou não os pais
respons âveae conarabuãnees do sistema preva.den

T ciãno;

III - ã proteção especial quando em S1tuação de vuln.!
rabi1I.dade por abandono. orfandade, extravio ou
fcga do lar, def1cl.ênc1a fís~ca, sensorial ou
mental, infração às fea.s , õependêncaa de drogas,.

vitimnação por abuso ou exploração sexuais
crueldade ou degradação, assim como quando fOI
çados por necessidade ao trabalho precoce.

•~I_.~'••ce~...JeIJ...ea''' ..... _,

JUSTIFICAÇÃO

Parágrafo Onico - A le1 det-enl1narâ o alcance e as

formas àe partIc1.paçâo das CDmun2

dades 10caJ.s na gestão. no controle e na aVal1.ação -;
das pol:ít1cas e programas de atend1mento aos dírel.
tos da criança e do adolescente, e de assistência
gestante e ã nutriz.

§ 29 - Fica estabelecida a inimputab1lidade penal
até os dezoito anos.

§ 19 - A aplicação ã criança e ao adolescente de

qualquer medída privativa da hberdade deco.!
rente de 1nfração penal levará em conta os
se~uintes princíp1.õs

- excepc1.onal::t.dp.de.

II - breV1dade,

lU - respeito ã condl.ção pecuhaT de pessoa em d,!
senvolVl.mento.

III - due1tos trabalhistas e preV1denciãnos,

IV - isonom1a sa~arial em trabalho equival~)lte ao
do adulto;

V - proibição do trabal~o insalubl'e e perigoso.
bem como do trabalho not:urno.

- No atend1rnento pelo Estado dos direl.tos assegurados I

ã cnança e ao adolescente, caberão ã União e às
UnJ.dades Federadas os papéis normatJ.VO e supletivo.'
respectivamente, e aos MuniápJ.os a execução das po

lí:t1cas e programas específicos, respaldados po;
conselhos representativos da sociedade cJ.vil.

- A cn,ança e o adolescente a quem se atrJ.bua a auto
ría de infração penal terá garantida a l.nst'rução co;;
trad1tôna e ampla defesa, com todos os me:!.os e r!
cursos a ela inerentes.

- Fica ratificada a Declaração Unl.versal dos Dl.rel.tos'
da Crl.ança, cUJos princíp10s são l.ncorporados a esta
COnst1 tUl.ção.

- Ã cuança e ao adolescente daT-se..ã pnondade . mã:u 1
ma na dest1.nação dos recursos orçamentárl.os federal.s, 
estaduais e municipais.

Art. 425

Art. 424

Parâgrngo Ilru cc - O Estailo garant:z.rã ã sccfedade a

part1cJ.pação no controle e na exe
cução da política educacional em todos os nfveas , :
nas esferas federal, estadual e aumcapaã , através I

de crgamsmos ccâetavcs democraticamente constituí
dos.

Art. 423 - O trabalho da Crl.ança e do adolescente serã regulado
em legislação especulo observados os seguintes pnn
cípios ...~ -

Art. 426

Art, 422 - O Estado promoverá, con3untamente com enta dades não

gcvemaaentai.s , políticas" de saúde materno-infantil'
e de prevenção à desa caêncaa física, sensonal e nen
tal, assim como pol!ticas de integração ã sociedade:-;
do adolescente portador de defl.ciência, mediante o
nre manent;c especaeãaaadc para o trabalho e a convi
vêncae , e a facil1tação do acesso aos bens e servl.ç;
ccãe ravos , com a elim1nação de obstáculos como pr.!
concei tos e barre1ras arqu1 tetônicas.

- 1dade mínima de quatorze anos para admissão ao

trabalho,

I! - gar8ntJ.a de acesso ã escola do trabalhador Il1.!
nor de dezol.to anos.

Art. 421 - Toda c'ra ança tem dr red to ao ensino gratuJ.to a parea r

dos sete anos, até a conclusão do nível mêdao •

Art. 420 - O Estado garantJ.rã às fB.llÚlias que o necessitarem e
o êesej arem a educação e a essãs têncaa gratul.tas às

crãançàs de zero a seis anos, em inst:Ltu1ções esp.! ~
ciais co~o creches e pré-escolas.

Art. 427

5 2 9 - Os atos que possibJ.litem. autorizem ou const,!.
tuam inVasão de terras I.ndígenas ou restn.ção
ilegal a algum dos dl.re1tos aqul. prevl.stos, •

caractenzam dehto contra o patrimônio púb1.!
co da União.

- Os :índJ.os, suas comunidades e organl.Zações, o J,hDl.!

téno Púb11co e o Congresso Nac1onal, são partes I!!
gí:tJ.mas para l.ngressar em Juízo em defesà dos int.!

resses e dire~tos dos índl.os.

§ 2' - ElIl toda relação contratual de que puder l'esul
tar preju:ízo aos cilreitos dos índIOS, seri

obrigatôn8 a intetven1encia do M1nI.sténo PÉ.
bll.cO sob llena de nulidade.

- Ao MJ.m.stér10 Público compete a defesa e proteção
dos d1re~tos dos índios, JudJ.cial e extra-Judl.cial

mente, devendo agir de ofício ou mediante provocação.

5 1 9 - A proteção compreenàe a pessoa, o patrimônIO
material e imaterial, o J.nteresse dos fnd10s,
a preservação e restauração dos seus d1rcitos.
a repanção de danos e a promoção de respons.!
bilídade dos ofensores.

JUSTIFICAÇÃO

- Compete exclusJ.vamente ao Congre~so Nacional legi,!!.
lar SGb*" as garan't:las dvs di:reÚos dos !nClios.

Art. 429

Art. 428

5 19 - O disposto no caput niio exctua , do reconheci
mento e da demarcação pela üm âc , as terras'
de Indaoa contactados após o prazo de quatro'
anos.

§ I' - A nuhdade e a ext~nção de que trata este a!.
tigo não dão dne1to de ação ou 1ndenização

contra a União ou õs índios.

S S9 - Nos casos prevaseos no parágrafo antenor, o
lucro resultante da lavra será integralemnte'
revertida aos Indaos ,

f 49 - Excepcionalmente, a pesquaaa e lavra de recur
sos minerais em terras indígenas poderão se;
fei tas apenas pela União. em regaae de monopõ
110. com prévia autor1Zação dos fnda.os que a;
ocupam, quando houver- relevante arrte resse na
cional, assim declarado pelo Congresso Naci2
nal para cada caso, provada a ãnexâs têncae de
'rese-rves ccnhe ca.das e sufa cdentes para o CDl!
sumo anterno da riqueza mineral em questão em
outras partes do 'território brasileiro.

Na quase totalidade, os preceitos qu·e propomos estão
inserido no Estatuto do 3:ndJ.o, na Convenção 107 da OIT, de que
o Brasl.l é signatáno, na leg1slação da FtmAl e em proposta po
posta popular subscrit"1 por Jllilhares de eleitores.

• Entretanto, f 01 a inclusão do art. 198 no texto da

atual Constituição quem defendeu o índl.o braS1lel.ro de um verds.
dei!o ~nocídio in~cruento, pelo desapossamento de suas terras :-

A legislação ordinária, pode, por outro lado, ser alterada pelas
maiorias eventuais assim, os direitos indígenas pl'ecisam do 8IIlP!.
ro do texto constJ.tucional.

Art. 430

5 29 - F1cam vedadas a remoção de grupos 1ndi:genas
de suas terras e a aplicação de qualquer medi
da <tue limite seus direitos ã posse e ao us!:!.
fruto exclus1vo.

Art. 427 - são nulos e extintos e não produz1rão efe1tos juríd.!,
cos os atos de qualquer natureza, a1nda que jã prat,!.
cados. que tenham por objeto o domínio, A posse, o

uso. a ocupação ou concessão de terras ocupadas p~

los índJ.os.

Art. 426 ... A umão , no prazo de quatx;o anos, formal1zará o r~

conhecaeenrc e executará a demarcação das terras i!!
digenas ainda não demarcadas, observado o êaspos tc
no 5 19 do Art. 39•

-I

a
Das

J1JIC """"'''j;'(,,J;..U>~
Dê-se ao Capítulo·-vrr.DOS nWIOS, 6do Projeto ....de Constituição
seguinte redação, renwnerando-se os Art1gos do Título X,
Disposições Transl. tõrias'

Emenda popular de idênt:Lco teor foi subscrita por
ml.lhares de eleJ.tores de todo o País. Ao apresentã-Ia queremos
complementar. na parte das Disposições Transl.tÓnas do ProJeto
de Const.ltuição, o Capítulo referente a Política Agrícola, Fun

dl.âna e da Reforma Agrâru, além de prestigur 1niciatl.va de
tão grande alcance socl.al.

Art. - sera constituído o Fundo Nacional de Reforma Agr!
ria, COm dotação orçamentária de no mímmo 5\ da '
receita prevl.sta no orçamento da União.

JUSTIFICAÇÃO

Emenda popular de idênt1co teor foi subscrita 'Por
milhares de eleitores de todo o País. Ao apresentã-Ia intenta- ,
mos, além de prestigiar iniciativa de tão grande alcance soCUl,

c~mplementar o Capítulo referente a Saúde do ProJeto de Constl.tu.!.
çao.

Art. - A recea ta púhl1ca da tnbutação dos recursos fu!!
d1ãrios ruraas deverá atender excâusavamente , aos
progrãmas governamentais de desenvolvimento rural
e, nrere rencaeteenee, ao processo de reforma agr!.
ria.

"Parágrafo único. As pessoas que detêm o poder

de decisão sobre a organnação
do processo produtivo serão responsabih,zados ]U

dicialmente pelos acidentes -e doenças relac1ona:
dos ãs condições de trabalho."

Acrescente-se ao Artigo 350 do Projeto de Consti
tU1ção, o seguinte Parãgrafo Onico

"Art. 4,24 - A sociedade bras1leirl1 é pluTiétnica e os índ10s &2.
zal'ão dos dh-eitos especil11s previstos neste capítu
lo, sem prejuízo de outros 1nst1tUí:dos por lei. -

§ l' - São reconhecl.dos aos fnd10s a sua oPganJ.zaçâo
soc1al, seus usos, costumes, línguas. tradl.
ções e seus dire.x.tos originár1os sobre as teX
ras que ocupam.

Acrescente-se os seguintes art:Lgos éo Título X, D1sposições Tran
s~tõn.as do Projeto de constituição).pv>dL ~hI.-,.. -

"Art. - Até que a Iea especaaf det.ermine a forma de cálcu
lo do Módulo Reg10nal de Exploração Agrícola, ref;
rido nos Artigos 1', 4', 69,79,89,9',12,13 ;
14 e defina a área geográfica das c-espectavas r-e
gJ.ões, serã utiluado o cãlculo descrito para o m5
dula f1scal no ArtI.go sã, i 29 , da Le1 4.504, d;
30 de novembro de 1964, COEi a redação dada pelo '

Art. I' da La1 6.746 de la de dezembro de 1979, e
nG art. 49 do Decreto n' 84.685 de 06 de maio de

- 1980, e considerada como l"egJ.ào a MunicípJ.o ou gru
po de MunicípJ.os com cancter!stJ.cas e ccnêaa cas e

ecolôg1cas homogêneas.

r;r-----------"'..""."...~.----------____,

IEMENDA lP19239-1
fl Coostituinte VASCO ALVES
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Art 428 - LeJ.5 fede r aas , a serem aprovadas no prazo de dez m~

ses contados da promulgação desta cons ta tua çâo , d1.5

porão sobre o CõdJ.go Necacnat da Criança e do Adole~

cente, em subs ta tuaçâc ao atual CÔd1g0 de Menores ~

bem como sobre a 1DStJ. tui ção dos Conselhos Nacional,

Est aduaa s e MUnlnpal.S da Cnança e do Adolescente •

dos quaa.s deverão paruacapar ent i.dades pübh.cas e
pnvadas ccnpr-cme t r das com a promoção e a defesa dos

da re a tos da craança e do ;dolescente.

EMENDA lP19244-7
tJ ConstItUInte VASCO ALVES rry':;~~:B]

'~I.,.,o/co~l..lo/lul~O.III,lO ., ~UI~

lB PLEN~RIO J @çl'i±j .
___________ ' •• ro/.u'"nc.çlg

\.::;:0 e 410~,J"LJC""-pc. -. crescente-se ao Pz-uj e'to de Const1tulÇâo na SEÇ~O

J. DA SAODE, o segurrrte artigo; 0u-cU- C'O<-tiwL

Nada ma:LS )\Isto, portanto, que se conceda Estados

prerragat1va de, sabre essas matérJ.as, dl.tar regras edacacne ra as

determ1.nadas pela Federação, em acenãamento aos m81S aI tos anterea

fies e aspu:ações dos hab1tantes de seus reepeccavoe tern.tór1.os.

É essa a proposta ccnei.âe em nossa Eme'!.da, que submetemos

à judl.C10Sa epeeeaecêc dos nobres ccnsta.euanues ,

DISPOSITIVO EMENDADO' _ Substituir Art 381 pela seguinte
redação.

Art, 381 - As verbas públicas serão destinadas

exclusivamente às escolas públicas

JUSTIFICAÇÃO

Subscreveram emenda adênt aca a CNBB. a Socaedade '

Bras11e1ra de Peda a tn-aa , Federação Nac, das sccaedades Pe s t a-

Jcaaa , Novraento Nac rona I Nen mca e Maninas de Rua. Frente Na
caonef de Defesa dos Di Te1 tos da Cr~umça e o servaçc Nac ronaj, •

.rus taça e Nâc-vrofêncaa ao lado de na Ihares de et ea tcres de todo

o Pafs Ao epresent â-Le , nos mesmos moldes. queremos prese i gaar

ana ca a t ava de tão grande alcance soca), cuj a j us r i ãrcaçâc adot,!

mos, em parte, po rs t em a "fmaf adade de alertar" a todos nós "Pl!.

ra a ga-avIss ama sa tuaçâo da anfâncaa e da juventude bresafearas '

e de ccnt.r-abua r para que a nova Constitu1ção contenha dJ.spos1t..!

vos mda spensêvers ã promoção e ã defesa dos da.rea.tcs da c'r aança

e do adolescente, p r mcapaas vítlmas - porque em geral Indefe

sas -, da crI.se eConÔmlc.o=s,oclal e de valores que abala o Pafs."

"Art. __ O Poder Públ1co poderá antervrr , des.!!,

p'ropri.ar ou exprcpr-rar os s ervaços de

natureza privada necesseêãcs ao alcance dos obJ~

tJ.VOS da polftl.ca nacional de saúde."

JUSTIFICAÇÃO

Subscreveram emenda adêntaca m thares de eâe a to-

res de todo o País. Ao apresentá-la, nos mesmos moldes, quer~

mos pres tãgaar macãetave de t:o grundc afccncc :;OC.l"'1.

EMENDA lP1924S-S
[!J Const1tu;nt. VASCO ALVES

EMENDA lP19248-0
I!J VASCO ALVES
= .~•...,O,CC~I•• IO/IU.CO~lldc ~

f'l PLENARro DA A.N.C

EMENDA SUBSTITUTIVA

~;"..~
f'!V'~ffil

JUSTIFICATIVA

'Ia dos Estados.

.
"Art. 361 A SeguTJ.dade Soc131 é monopó1:l.o do Po..

der Público sendo vedadas a subve'nção

ou mcentavc fIscal do Poder Púbhco de prevadên
cu privada bem como a exploração de caaxaa de 8!
sã.s têncaa , de eposentedoraa ou qua r squez- serviços
de natureza prevadencãârãa com f:LUS tucratavos ,"

JUSTIFICAÇÃO

A grave cr-Ise por que passa o ensIno publico no

Brasil exige que sejam concentrados todos os recursos

disponíveis para a sua superação

Entendemos que aos estrangeIras reSldentes no BraSIl

por malS de CInco l1nos poderá ser assegurado o d:Lrelto polítICO r~

latlVo tão-somente ao exercício do voto. J.nfluJ.ndo na escolha dos

candidatos aos cargos públICOS eletivos.

"',." ..",,"".------------,

JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se ao Item I do ArtJ.go 27 do Projeto de

Constltuiçâo a seguinte aI!nea

Dê-se ao ar tago 361 do Prcj e tc de Constl.tul.ção. a
segumte redação.

A prestação de servaçcs de prevadêncae ê dever do

Estado e sua exploração só deverá ser Eea t a por ele sob pena do

desvutuamento da própria Segundade Social.

"Os est rangea.rcs que preencherem as condaçêes de

permanêncJ.a regular e resldênc1a no País por CInco a

nos, sem Interrupção e desde que sa1.bam expremlr-se '

na língua nacJ.onal, são alIstáveis podendo exercer o
direito- de voto."

TU.I/.U.."fCoqb,- ~

EMENDA lP19249-8
tJ ccnstxtuante VASCO ALVES

r=;;';;;:iMJ
@j:;Jill

JUSTIF!CACÃO

s. Justo o repouso semana I remunerado, bem como nos

feriados CiVIS e rellglosos, mas sem a imposição legal como prE!

posta no zext.c do PrDJeto de Const:i.tuJ.ção e com a fle;nb:i.lidad,; ,
ã determinação do aa.e , o que ê essencial. principal.1D.ente para o

ccmér-cao ,

DispÕe. sobre a competênC1.6 ~egiB1at.i

Dê-se ao a'tem XVI. do Artigo 13 do ProJeto de Can.!

tltuição a seguinte redação:

mês."

"XVI - repouso semanal :remunerado e nos feriados
cavãs e religiosos, de acordo com a trr-ada-e

ção local."

nê-se ao a.t em XVIII. do Artigo 13 do Prcj eec de

Constituição a seguinte redação.

~----------"'~""""~".----o,---------.,

"XVIII - Gozo de trinta êaas de féTias arrcaa s, com

remuneração equivalente ao salário do

JUSTIFICACÀQ

Não é possfvel falar-se em férias remuneradas em

dobro p01S. de acordo com a 'reajadade br.asLje i r-a atuaã , a maro

r-aa das empresas nacãcneas não suportaria mais esse ônus.

rnctuscve , a leg:Lslação trabalhista J á trata das
férias do trabalhador de maneira justa.

~ TO.ro"Ul1lf,... çlg

EMENDA lP19246-3
l[J_~c~on:::s:.:t~1t:::u:::'::nt::.~v::AS=CO=-::A::.LY:.::E=S --,J EY:~T~~+J

.~ ......./.o.... o1'/I""cc,",,,,,,, m-:-••r~
(J PLEN~RIO ) t01~rn J

~ TOlTg"~lTlfl... ;lII, --,

EMENDA lP19247-1
tI Const1.tm.nte VASCO ALVES

I I

Parágrafo Iimco , Lea Complementar defmlTá os p.!

râmétros para que uma en t rdade

sem Eans ãucratavcs possa ser enquadrada neste aI

tugc ,

Emenda popular de IdêntICO teor foi subscrita por

1lI1lhares de ele:L tOres de todo o País. Ao apresentã-Ia queremos
complementar, na parte das D1spoS1ções Transitórus. o Capítulo

nferente a Saúde do ProJeto de Constl.tul.ção, além de p-rest.l.glar

inJ.c1.at1va de tão gTande alcance SOCIal

:"rt.. :.. P'Levl.dênCla 50':1.&1 alocará o I1lUt,lIllO

de quarenta e CInCO por cento da con
tnbuição patronal ao Fundo Nacional de Saúde.

Art. Os recursos da prevadêncaa sccaaã , de.!

tinados ao financ.lamento do S:l.stema N~

cional de Saúde, serão gradualmente subs ta tufdcs
por outras fontes. a pa'r-t z r- do momento em que

gasto nacional em saúde alcance o equavatente
dez por cento do Produto Interno Bruto

Art. FIca vedada a t ransêerêncaa dos recur

sos públ1.cos para ãnvescraento e cus-

tela às lnstl.tuições pnvadas com Eans ãucratavcs

na assus rêncãa à saúde.

Acrescente-se os segu rn tcs aruagcs ao TItulo X
DAS DI5POSlÇOES TRANSITtÍRIAS do Prcj e tc de Constltuição; r.ou..dJ
Ot:'u.~"1-

"Art. __ As lDstitulções sem Eans tucret rvcs PE!

derão ser chamadas a colaborar na co

bertura ass i stencaaã â população sob as condrções
estabeleddas em contrato de D:Lrelto Púbhco.

Art. Dentro de dez anos fJ.cará vedada a

transferêncJ.a. sob qualquer título, de

recursos públicos às 1nstituições com f ms lucr~

ti{.os na assas'têncae à saúde."

JUSTIFICACÀO

·~I~··'O/u~,.,lo/I.I•• ~I"'"

Parágrafo iinaco ~ A compra trr an sd tfirra de

çcs a estas mst.rtuaçêes se d~

lá nedaante contrato de DJ.re1to Públlco.

'~l.'.'D/co~".lc/,ul<'~ln"" _

~--------""."''''''''''.----------,
Dê-se, ao art1go 57, 1nC:1.SO I, do PrOJeto de ConstJ.tu1ção,

<:I segU:Lnte redação:

Dê-se ao Hem III do Artlgo 347 do ProJeto de

Constl.tulçâo, a segul.nte redação:

"lII - O Poder Pübll.cO terá o monopóllo da J.mpor-

tação de matéria-pnma qui"mlco-farmacêutJ.

ca e organIzará um slstema estatal de produção e

dJ.stribuIÇão, sob o pr1nci"plo da soberan13 nael!:!
nal, de componentes farmacêutl.cos básJ.cos. medl.c.!!,
mentos. produtos químicos. b1otecnológ1.COS, odon
tológ:Lcos, sangue e bémoderJ.vndos. estabelecendo

uma relação báSlca de produtos com rigoroso con

trole de qualIdade, visando sUpr1r toda a demanda

e torná-los acessi"veJ.s a toda população."

Art. 57. Compete aos Estados:

I - legiSlar sobre as matérias de sua competêncJ.a

suplementar a legJ.sla·çào federal naquelas de seu interesse,

espec1almente as relac10nadas com florestns, caça, pesca e

conservação da natu'reza., P'roteçâo ao meio-ambiente e cont'rO

le da pol"U1çào.

JUSTIFICATIVi\

Embora seja da competênc1a or1ginária da Un1ào iO estabele

c1mento das normas bás1.cas sobre florestas, caça, pesca e conserva-

Turc".It"lOlÇlg, --,

Dê-se ao Artlgo 24 do ProJeto de Constl.tulção.a
gUlnte -redação' /

"Art. 24 o. poder popular ê expressão da soberania no!

cional e se exercerá de forma permanente por

todas as formas de organl.zaçâo do povo, sem qualquer

dependéncia dos poderes públicos."

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

Subscreveram emenda 1dêntl.ca milhares de elel.to

res de todo o Pais. Ao apresentá-la, nos mesmos moldes. quere

mos prestiglar 1nl.Cl.at:lva de tão grande alcance soc1al.

-ção da natureza, proteção ao me1o-ambl.ente, controle da polu1çàa e

at:Lv:Ldades nucleares, a m!11.0r1a dessas m8tér:L8S possuJ. pecularleda-

des reg"ona1s que, mU1tas vezes, são ba6te.nte d1.VeXS6S das dom1.nan

tes no restante do país.

A particlpação popular é quem legl.tJ.ma a atuação de

qualquer agente dos poders púbhcos, El deve ser e.StlTVlada de for

1D.a pennanente. acentuando a neceSSIdade de atuaçã6 Aas comunl.dades
na solução de seus problemas.
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JUSTl:FICA1'IYA

r;r----------TuTot.unl1IC.;Io-- ----,

Após véeace anos de luta e dedl.cação famíl::l.a, não

D:ISf'OSITlVD EMENDADO: modificar, o Artigo 383 para

o seguinte texto.

Art. 408 - Toda e qua.1quer a.tividade econômica reqe r-iae-,

á pelos seguintes princIpios :
,. - O respeito ao meio ambiente e a todas as formas de

vidaj

11 - a utilização racion .. l e compromissada com as gera

ções futuras 1 compatibilizando-se o desenvolvimento econômico com

a preservação dos ecossistemas i
111 - A ccnservaçãc da energia e dos recursos naturais

não-renováveis , uti1.izando-se para tanto 1 o recurso da reciclagem

e a máxima redução do desperdício;

IV - A regionalização da atividade econômica • visando
o respeito às aptidões agrícolas industriais, ecológicas e cultu 

, rars ,
V - O atendimento às reais necessidades de bem-estar

da popu l açãc i

VI - Definir • criar e implantar , mediante lei, em
todas as unidades da Federação , espaços territoriais e seus compo

nentes a serem especialmente protegidos • vedado qualquer modo de

utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifique

s~a proteção ;
VII - Exigir para a instalação de atividades potenc:ialme,!l

te causadoras de degradação do meio ambiente, estudo prévio multi _

disc:lpl!nar e integrado de impacto ambiental , cuja avalIaçilo será
f.e!ta em audiência pública j -

VIII _ Assegurar que os estudos de impacto ambiental s~

jam realizados em tempo compatIve! com as peculiaridades das áreas
envolvid~s • e Implantar as mudanças que vãsee a minimizaçâo dos Im

pactos e a recomposição das áreas degradadas.

IX - ••••••••••••••••••• '.' •••••• '" •••••••••••••••••
X - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XI - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XII- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XIIl- Desenvolver mecanismos de fiscali1ação e controle

dos ecossistemas • a fim de manter sua estrutura e funcionamento

assegurando sua exploração de forma racional, de acordo com a

cpac Idede de suportei
XIV _ Adequar a utilização do espaço urbano e rural e P1!

dri5es de qualidade ambiental ao bem estar social

JUSTIFICAC1tO
A ordem econômica vigente prioriza o lucro imediato su.!!

metendo o meio ambiente e os recuracs naturais ti uma exploração inca!!

sequente ': consumista sem levar em conta que as perdas e canas causa

dos à Natureza são irreparáveis; e devem ser considerados como prejuí

zo para a nação A proposta apresentada visa alterar a situação leva!!.

do a economia a pautar--se por um respeito ao meio ematente e pelo co.!!!.

promisso com a subsistência das futuras gerações

F;~;;7;]

rç;~ftJ

r;~::7;;J
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Dispõe sobre a m1neração em áreas

JOSTIFICATIVA

dade, por parte d.e empresas com mais de cem empregados,

ou do pagamento adicional de pelo menos um s13lár10 mí

nimo, 80 trabalhador que tenha filhos até o mesmo 1)..

mite etário, pelas empresas com menos de cem empregados.

para os f1lhos de trabalhadores, até o eea.s anos de i-

Os jorna1s estão repletos de notíc1as sobre ecaeeneee

com essas cxaençea , daaraemente abandonadas ao própr10 dest1no

Art. "13 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

xeeeeeenee-ee , ao art1go 13, um 1nC1.S0 XXXII, com a se-

sustento fa1ll111.ar.

com quem deaxe r- os f1lhos sem 1dade para frequentar a escola de Pr1

me1ro Grau, trancam-nos scaanboe em casá, enquanto saem em busca do

XXXII - obrigator1edade da manutenção de creches

Não são raros os casos de trabalhadores que, não tendo

qua.nte redação.

r;r----------nu~'~ul1"~aclo ___,

"'----------"'..,,,.,,,....-------------,

A obrigatoriedade de creches, mant1das pelos empregado-

~
es , soluc1.onar1a, ellt parte, o angust1ante problema.

E esse o teor da Bmenda ao Projeto de Const1tuJ.çào que

submetemos à aprecJ.ação de nossos pares, e para o qual pedaraoa apro

vação.

IEMENDA lP19256·1
f!J CpP"""'"'" VASCO ALVES

IEMENDA lP19257-9 "'.., ---,
tJ Constitu1nte VASCO ALVES
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reparar o problema.

EMENDA MODIFICATIVA

tJ PLENARIO DA A. N. C••~.dA"/CG",..lo/lole,,,"do

EMENDA lP19253·6
f'l VASCO ALVES

Art. 383- As empresas comerciais, industriais e agrí-
colas silo responsáveis pelo ensino Maternal,

pré-escolar e primeiro grau dos filhos dos seus empregados de
vendo para isso pontrlbuir com o salário educação,na forma da
lei. -

'Ud.'O/COMllllG/...co....l1a .,

Art. 16. É assegurada, à dona de easa , a aposenta

doria aos cinquenta e cinco anos de idade, com pelo me

nos um salár.1o mí.n:uno.

tes para o e tenâareent.c de suas necessidades mínimas. Pretende a pre

sente Emenda, que submetemos à cons1deração' dos nobres Const1tu1ntes,

tem, geralmente, a dona de casa, qualquer amparo do Estado. MUl.tas

vezes vaéve , eozanbe , com os fl.lhos casados, fl.ca na dependênc1.B des-

EMENDA.."lP19252·8
f'l Co.sh'">.'. VASCO ALVES

~ Inclua-.se, no capítulo dos na.reaecs 501::1.81.5, um artl.go

~enumera=::'~~que se lbe seguem;.e.... O cxJIu& ~. \6',

.indígenas.

JUS'TIFICATIVA

A epfrceçãc do salário ecucaçâc no ensino maternal
e pré escolar alem do 1g grau vem de encontro com a necess í ,

dade de se enp Har o apoio oficial à infância.

~. Acrescentem-se os parágrafos eeeeeaec e quarto,

art1go 306, do Projeto de Const1.tu1ção, com a segu1nte redação:

Art. 306. t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA lP19259..5
l!J CONSTITUINTE JO~O PAULO
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• EMENDA ADITIVA
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EMENDA lP19254-4
t: VASCO ALVES

tJ PLENARIO DA A.N.C .UIIJ .. o/C bllo ÔIl
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§ 3 2 • Não serão obJeto de autorização ou concessão de

pesquisa e lavra, as jaz1.das minerais existentes em áreas

1Ildígenas.

§ 4!:. são nulas e extintCls as autorizações referidas no

parágrafo anter10r e não dão direito de açQo çu inden1.zação

contra a União ou os 1Ildígenas.

~ Supr1mam-se o art1.go 426 e seus parágrafos, do are-

Emenda 'Modificativa :

Dê-se ao Artigo 17 - Inciso IV - alínea ~ a seguinte
cedecãc :

As entidades de orientação • de forma" profissional I cu!

tural , recreativa e de assistência social dirigidas aos trabalhado _

ees serão administradas paritariamente pOt representantes de traba _

lhadores e empregadores ;
JUSTIFICAC~O

JUSTIFICATIVA

Et~ENDA ADITIVA

..".... Tnto'~un'r"'.ci~ ___,

JUSTIFICATIVA·

A organização do ensino profissional e técnico e as

atividades de natureza recreativa e de assistência social. para a

va1õrização de recursos humanos constitui direitos de cidadania ope

rária , inseparáveis da dignidade humana , e ~ como tal , têm sido

tratados pelo direito social no plano internacional e nas constitui

.eees ecdernes ,
A Constituição da OIT- Organização Internacional do Tra

ba1ho • em seu preâmbulo , apontava "a organizaçi:l:o do ensino profis:
sfcnat e .técnico" corno um dos fundamentos da proteçi:l:o e melhoria das

condições de trabalho.

Em excelente trabalho elaborado para o Sindicato dos E!!,

pregados em Entidades Culturais, Recreativas , de Assistência So _

eial • de Orient.açãô e Formação Profissional do munidpio do Rio de

Janeiro - SENl\LBl\ - Rio I Jú!to Cezar do Prado Leite assinalava ,

tzatundc do assunto, que, " a ücnvençãc 142 , da OlT , ratiflcada

pelo Brasil J em pleno ligar J em seu artigo lQ salienta que os di

ve:.SOS políticos e os diversos programas nacionais dí.recto-redos à

orientação profissional e à formaçll~Pt'Qf1ssional deverão ter CO'110

objetivo incorporar e ajudar todas as pessoas , sob o "eesac pé de

igualdade e sem qualquer discriminação , a desenvolver e a utilizar

sua aptidões profissionais em seu próprio interesse e conforme as

suas aspirações , tendo em conta as necessidades e objetivos da

sociedade.
A fundamenta~ão da presente emenda esta contida no ex

celente trabalho sobre a matéria elaborado por Júlio Cezar de Prato

Leite para o Sindicat.... dos Empregados em Entidades Culturais, Recre!

t.Ives • de Assistência Social • de Orientação e Formação Profissional

do município do Rio de Janeiro - SENALBA - Rio de Janeiro , que lemos

atentamente , e o endossamos , para anexã-Jcs e torná-lo parte inte 

grante desta emenda.
Apem15 suprimimos a representaçãp do Estado na adminis 

tração das entidades de que trata a emenda po~ enterdermos que tal
participação já se efetiva através do controle das contas pelo Tribu

nal de Contas da União.
Realmente como se assinala- no trabalho anexo " Os empre

gadores fpram ao Estado e obtiveram do Estado disposições coercitivas

para arrecadação de contribuições que incide", sobre as folhas de pe!..
soaI. constituindo. assim. inequivocadamente custo social que
como se Sabe , contamina por um processo de reversão natural ,

linha de salários • "Cal'! efeito , a linha de salários passa a ser ad.!.

tada pelo custo das contribuições para as entidades de serviço so 

elal e de formação profissional , exercendo naturalmente U'lla com

pressão sobre o n!ve1 linear das remunerações.
Pelo mecanismo descrito • pode-se ter ! sem sombra de

dúvida , que o custo de tais enj!Ja?es resulta de contribuições indi

DISPOSITIVO EMENDAOO : Artigo 408.
Dê_se nova redação ao Artigo 40B do Projeto de Const.!,

tuiçlo e seus parágrafos , como segue :

r.r Tuf""un.. "'ac...

cJ.nquenta por cento reverecaae a grupos pr1vados nacaonaaa, quarenta

Levantamentos eeeaaeaôcs há um'ano, por um Grupo de Estudos

1ntegradQ por antropólogos do CEDI (Centro eeenêeuee de ncccmeneaeâe

l e Informação) e por geólogos da CONAGE (Coordenação Nacional dos Geó

logos revelaram que, em abr1l de 19B6, somente na Amazôn1a, bevaa 537

alvarás de autor1.zação de peequaea m1neral e 1.732 requer1.mentos an

caeences em 77 áreas 1.ndigenas del1.m1tadas, sob o controle de ']7 em

presas ou grupos eccnêauees , rtevae , portanto, pelo menos uma empresa

de euneeeçãc atuando em cada <trea l.ndí:gena.

Sete por cento da extensão total das áreas l.ndígenas Já es

tavam cobertos por alvarás de euneeeçêc .e vinte e sete por cento por

xequemmeenoe , tota11zando tr1nta e quatro por cento. Desse montante,

dos chatrlados cJ.v111.zados. E é contra essa invasão que nos 1nsurg1mos.

t para c01bí-l~q~e propomos a presente ErDenda.

sentam, para eles, um reflÍg1.o seguro, sendo alvo da l.nva~ão constante

ser um' eeneuãeac de proteção aos bravos guerreu~os de outrora, repre-

por cento a grupos multinacJ.ona1S e os restantes dez por cento a gru-

pos eeeeeeas ,

DJ..zimados em grande escala, :LnJ..cialmente, por uma colonJ..za~

çãe genoc1da, os l.ndígenas foram tangidos, gradat1vamente, para as

reg1ões maxs 1nÓsp1tas, em uma terra que Wll dia fora excaueavemence

Agora, nem mesmo as áreas declaradas :L:Qdígenas. que dever1.at'l

Jeto de ConstJ.tu1çeo, cenumexendo-ee os eucseqceneeee ,

JITSTIT]]J::'ATIVA
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VII - Del'1ocratização dos Conselhos Estaduais e F'ede

ral de Educação, através da participação de re~

prGsentantes de entidades como: de pais, de professores e de
alunos.

Ter como UI'! princIpio da Educação a Demo~ratização

dos Conselhos Estaduais e do Conselho Federal de Educaçao

contribui para a aproximação da educaçãC1 dos reais anseios e

necessidades do nossa povo.

DISPOSITIVO EMENDADO' Acrescente-se no Art. 372 o seguinte
inciso.

§ 3Q - A alimentação escolar não deve fazer parte do

orçamento destinado à educação.

DISPOSITIVO EMENDADO: Acrescente-se o parágrafo 31il~ no artigo

373 com a seguinte redação.

A alimentação escolar é de fundamental importância
para grande parcela das crianças em idade escolar, sendo pa

ra muitas a principal refeição diária, todavia não deve ser

o seu orçamento computado como verba neceesãrí.e à educação

para que não haja um mascaramento da verdadeira situação da

ecuceçãc no paIs
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seguinte :

Art. • Os Municípios poderão criar entidades ad'lli -
nistrativas municipais destinadas à execução de serviços locais ,
que lhes forem designados por lei munic1pa~ I na respectiva circun,!
cr.tçãc territorial.

parágrafo Único. As entidades administrativas munici_
pais terão um Conselho Deliberativo Distrital com a participaçãO da
população local nos termos que forem definidos em lei municipal.

Art. • Cabe também aos Conselhos Deliberativos IoIe-
tropolitanos • Micro-regionais ou Distritais a'iniciativa de leis
relativas às funções e serviços de interesse metropolitano I eucrc

reg1.onal ou distrital • b~m como,-?'d)."..feito de manifestação sobre t.,2
dos os projetos- de lei relacionados com matérias de seu interesse
que tramitarem nos 6rgãos legislativos do Estado ou do Município.

Art. IoIediante lei federal ou estadual • os Esta
dos ou 0'5 Municípios poderão receber delegação • respectivamente da

Un1a.o ou do Estado • para aplicar I como pr6prias I leis federais ou
estaduais ou para executar atividades ou serviços sempre que lhes re
rem atribuídos os recursos necessários. I -

Artigo 280 - Cabe à lei complementar •
III _ estabelecer que as parcelas dos impostos federais

e estaduais pertecentes aos Municípios • nos termos desta Constitui
ção • ser...Ibes-êo creditados no momento de arrecedação de cada impo,!

to.

§ 30 _ As atividades da União • do Estado e dos IoIunicí
pios nas Regiões Metropolitanas devem observar os princípios de int..!!.
gração espacial e setorial.

Art. • O Estado disporá sobre a autonomia I a organ.!.
aeçãc e a competência da região metropolitana. constituIda sob a
forma de entidade administrativa territorial para execução de fun 
ções e serviços de interesse metropolitano.

S IR - As regiaes IoIetropolitanas poderão receber dele 
gaçlto para arrecadar tributos. estabelecer tarifas e participar da
transferência de recursos destinados aos serviços de interesse metr.2,
politano.

§' 212 _ As. regiões metrapoH{.anas terão um Conselho ~el!

berativo Metropolitano integrado por'ne/eitos , Presidentes de Cêm,!

ras dos Municípios metropolitanos e outros rep resente-rtes definidos
conforme w a lei • assegurada m9.1oria de representação aos IoIunicípios

abrangidos.
Art. • Os Estados pccerãc criar. entidades ední.ru s-

trativas regionais • mediante lei • de'stlnadas ao exercfcfo de fun
çbes e serviços de interesse micrQ-regional.

§ 112 _ As micro-regiões compreenderllo áreas não met.ro
politanas , constituIdas por municípios limítrofes , conurbados ou
não • que façam parte da mesma ccnuní.dace sócio-econômica • ten:lo c.Q.
mo funçtlo a prestaçtlo de serviços de interesse comum aos municípios
abrangidos ou a descentralização de serviços esteo.re í s ,

§ 212 _ As entidades micro_regionais terão um Conselho
Deliberativo integrado por Prefeitos I Presidentes de Câmaras Muni
cipais e outros representantes definidos conforme a lei I assegura
da maioria de representação aos municIpios abrangi"1os.

DISPOSITlVO EMENDADO : Artigo 306 •
, Inclua-se no Artigo 306 do Ptojeto de Constltuiçtio , o

Artigo 306 _ As jazidas e demais recursos minerais e os
potenciais de energia hadráulica constituem propriedade distinta da
do solo para efeito de exploração ou aproveitamento industrial •
pertencem à União.

§ 3Q - Os Estados e- os MunicípioS' cujos territ6rios rc
rem afeUdos pela utilização de recursos hídricos terão participação
privilegiada no sistema de partilha da arrecadação de taxas e tribu
tos incidentes sobre o resultado do aproveitamento desses recursos.

§ 4Q _ Será assegurada compensação adequada aos Estados

e IoIunicIpios obrigados a manter parcelas de seus territ6rios gravadas
por medidas de prctecãc tais como as áreas de prot"çao a mananciais
e outras definidas em lei.

seguinte :

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 280.
. Inclua-se no artigo 280 do projeto de Constl tuiçllo • o

tJ ~, ENÁRTO

EMENDA lP19270·6
tJ CONSTTT1ITNIF JoM pA1ll D

",- 1I ..0f~ul"r...çio ___,

r.r n ..I'\IIllln'''.w;ta. -,

EIoIENDA SUBSTITUTIVA: Artigo 73 e seus parágrafos:
Dê-se nova redação ao Artigo 73 e seus parágrafos do projeto

de constituição.
Art. _ Os Estados I mediante lei • pcderãc estab..!!.

tecer regiões metropolltanas com funções urbanas e regionais • I!!,
tegradas por MunicIpios que façam parte da mesma comunidade s6cio

econômica.
§ 19, _ A UniUo , mediante lei complementar • definirá

os .critérios básicos para o estabelecimento de Regiões Metropollta-

§ 212 _ A União I D Estado e os IoIunicIpios das Regiões

Metropolitanas estabelecerão mecanismos de cooperação e coordenação
de recursos e de atividades para a realização,de funções e serviços

de interesse metropolitano.
§ 312 _ As atividades da Un1§o I do Estado e dos IoIuni

cípios nas Regiões Metropoptanas devem observar os princIpios de

integraçllo espacial e setorial.

A participação da sociedade civl1 através de suas enti
dades representativas na formulaçD:o de planos nacionais, regionais,
estaduais e municipais de desenvolvimento justifica-se pelo fato de
que as comunidades diretamente envolvidas nas ccnsequêncí.es desses
planos são geralmente alijados do processo de elaboração e decisão
s6 sendo chamadas a participar já na fase de implantaç~o , quase se!!!
pre irreversível na vis§l". dos interessados polIticos e economicamen

te.

EMENDA ADITIVA : clg~
Acresça-se ao Capítulo VI~Meio Ambiente do Projeto

de Constituição • o seguinte ? 'ON.c'-'- ~t~
Art. • A formulaç~o ee planos nacionais. regionais,

estaduais ou municipais de desenvolvimento • contará com a particip,!
çâc I na forma da lei. da sociedade civil através de suas entidades.

JUSTIF'ICACM

DISPOSHIVO EMENDA.DO : Art. 401.
Acresça-se ao Artigo 407 do Projeto de Constituição • o

que se segue :
Artigo 407 •••••••••

§ 1.11 _ Qualquer do povo • o IoIinistério público e as
pessoas jurIdicas , na forma da lei • são partes legitimas para re 
quererem a tutela jurisdicional necessária a tornar efetivo o cumpr.!.
mento do direito referido no "capub" do presente artigo • Lserrtancc.,
se os autores • em tais processos • das respectivas custas judiciais
e do ônus da sucumbência • exceção feita à 11 tigância em má fé.

§ 212 _ Todo cidadão tem portanto direito de resistir a
qualquer ordem que ofenda esses direitos , opondo-se à atuação seja
do estado. seja da iniciativa privada que o ameace.

Art. • A lei instituirá regimes tributários especiais
para a criaçllo de um fundo de ccnaecveçãc e recuperação do met c am~i

ente.
JUSTIFICA,CAO
A simples tributação de atividades considerandas polui

deres • se por um lado representa uma eepêcae de punição aa poluid:l'r.
por outro , dá margens a estimular a atividade poluidora como fonte
geradora de receite.s através de impostos. A proposta de criaçllo de
regimes tributários especiais I por sua vez abre a perspectiva de

criaçllo de incentivos para os que não poluem

tJ PlfNARIO
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~ 'IUOf."""" ... ç.l:a

EMENDA ADITIVA: .ç~
Acresça-se ao Capítulo VI\1ío Meio Ambiente do Projeto

de ConsÚtuiça.o • o seguint~ ? o.v..cM- c.o-<-6LA..'

1IT--------__ 'Utaf."...'~A';le------- ~

'~I.I."Of~O.,".bfIUl......kI
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EMENDA ADITIVA • .:J..og:'"ÍI~I.o"li'
Acresça-se ao Capítulo VI do~nte do Projeto

de Constituição • o se5Juinte J~~ ,
Art. • Será consignado percentual de recursos nos

orçamentos da UnHlo • Estados e aunrcrcr os para o meio amb Lent e ,

JUSTIFICACAo

D armamentismo I pelo risco intrInseco a que expõe per
manentemente a humanidade e o meio ambiente I representa uma da rnai.Q.
res aneeçes à segurança e ao equilíbrio ecol6gico do planeta. Assim,
é inadimissível que o país contribua direta ou indiretamente I por
eçãc ou omissão, para o agravamento desse quadro.

JUSTIFICACJ{O

o constituinte que apresentou a emenda em epigrafe
sem nenhuma dúvida macula sua atuação parlamentar I demonstra
falta de seriedade I oportunismo " prática cl1entelista I ao que
rer atender interesses espúrios de poucas pessoas I cujo comport!,
mento está traduzido pelos objetivos a que ela se propõe. Não é

,de estranhar , no momento em que vivemos • quando as maiores de 
monstrações de desonestidade e desapreço às leis e falta de ética
são prática diária das maiores autoridades de nosso país • que pe,!
soas ousem despurodamente utilizar a constituinte com interesses
confessadamente criminosos. Não tem qualificação para o exercício
do mandato que apresenta tal emenda. Para que não seja infamante aos
demais Const,ttuintes urge escoimar o texto do Projeto de Constitui
çãc desse artigo objeto.

EMENDA ADITIVA :
Acresça-se ao Artigo 413 do Projeto de Constituiça.o • o

seguinte parág't'sfo umcc :
Parágt-afo Único • Proibe-se a importação , pesquisa •

fabricação , armazenamento e transporte e transporte de artefatos
bélicos químicos • bi610gicos e nucleares • competindo ao poder con,!

tituído o fiel cumprimento deste dispositivo, sob pena de responsa

bllidade

A pesquisa e o conhecimento dos ecoes Iatemas é de vital
importância para sua efetiva preservação A peSQuisa não se concret!

ela sem recursos. O Poder Público deverá,portanto,promover a dotação
de verbas orçamentárias que garantam condições efetivas de conhecime!!
to e gerenciamento dos recursos naturais e dÇl meio ambiente.

retas dos trabalhadores arrecadadas compulsoriamente pêlo Estado me
diante o recolhimento c:Jas importâncias pelo mecanismo contábil das
empresas.

Por ser assim ! parece sumamente esdrúxulo que as enti
dades que cuidam da formação profissional e dos serviços sociais pa
Ia os trabalhadores venham a ser administrados pelos empregadores
com quase nenhuma assistência do Estado e sem nenhuma eartIcipação
dos trabalhadores. li Portanto I sendo como são custeadas com recu!.
50S compulsodamente urrecadados do consumidor. contribuinte , trab~

lhadores em sua maioria , devem contar com representantes dos trab!.
lhadores , de forma efetiva , na sua gestão.

Tal participação representará I ao ladp da garantia CO!!
tra dispensa imotivada, a democratização do esquema de relações e!!,
tre o Capital'e v Trabalho I sem a qual será Inviável a consolidação

.tíe uma sociedade politicamente aberta.

EMENDA lP19261-7
tJ CONSTITUINTE JOAo PAULO

1IT----------n"l.,~UlTlflC.o.ç1lI
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EMENDA ADITIVA. '"l1lfM"'f",.~h ~ ~~\.o~

Acresça-se no CapItulo VI~Ambiente • do Proj~
to de Consituiç~o , o seguinte J. ~c:J-,.t.. ~k:.t.....'

Art. • A instalação e funcionamento em território
nacional • de reatores nucleares que utilizem fissão nuclear depend..!!.
rá de relatório de impacto ambiental. deplebiscito popular e de

anuência do Congresso Nacional.
- Psrágrafo único • As atividades relacionadas à pesquf

sa nuclear deverao ser fiscalizadas pelo poder público I cabendo a

este a indenização por qualquer dano à Sociedade.
JUSTIFICACM

A atividade de pesquisa atômica e sua explora;ão energ!
:r~t1ca expõem a comunidade a riscos consideráveis Sendo assim a deci
; são sobre a ins.talão de reatores nucleares , deverá , com justiça I

: passar pelo direito de: opinUo de toda a sociedade e a anuência do
. Congresso Nacional. _

~ '~I ....af ....I,.J.f.....o.. ,..io' ~

r.r---------_'..1.1.u."..."'ia'- ~

EMENDA SUBSTITUTIVA:

Substitua-se do Art. TJ e seus parágrafos • como se se-
gue :

Art. Os Estados I mediante lei. poderão estabele
cer regiões metropolitanas com funções urbanas e regionais, integr;
das por MunicÍpios que façam parte da mesma comunidade s6cio-eCOnôm!
ca.

S lEl - A UnHlo • mediante lei complementar , definirá
os crlté~rjos básicos para Q estabelecimento de- Regiões Metropol1ta
nr~s.

§ 212' - A União • o Estado e os Municípios das Regiões
IoIetropolitanas estabelecerão mecanismos de cooperação e coorden9.ção
de recursos e de atividades para a realização de funções e serviços
de interesse metropolitano

'lI'O/~un.. ",açia' --:,--- -,

DISPOSITIVO Et~ENDADO : ARTIGO 273 00 Projeto de Constituiçllo I o se
guinte : w

Inclua-se no Artigo 273 do projeto de Const! tuiçlio , o
seguinte

Artigo 273 - Compete aos Municípios ,instituir impostos
sobre ;

I - Propriedade predial e territorial urbana ;
§ IEl _ O imposto de que trata o item I será progressivo

no tempo Quando incidir sobre área urbana subutilizada ou não utlli-..'
zada na conformidade do interesse do desenvolvimento )urbano I expres
so _"OS planos ubanísticos ou de d~sen\lolvime"to urbano. de forma -;
assegurar o cumprimento da função social da propriedade
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seguinte:

guinte :
Art. 312 _ Aque,le- que 1 não sendo proprietário de imóvel

urbano ou rural r possuir como seu , por çinco anos ininterruptos. de
boa fé e sem oposição f utilizando-o para sua moradia au de sua famí
lia imóvel urbano de até duzentos e c1nquenta metros Quadrados de á
'r ea 1 adquirir-lhe-á o domínio • podendo requerer ao Juiz que assim
o declare 1 por se tença 1 a qual lhe servirá de titulo para matricu

la no registro de lm6vels.

DISPOSITIVO EMENDADO : Artigo 312 •
Inclua-se na Art. 312 do ,ProJeto de Constituição. o s!,

~ Tn",.._ ...."'~l~

'EMENDA lP19285-4
PJ CONSTITUINTE Joito PAULO

Vê-se li letra d~190 27 a segujnte redação:
"cl) os militare; são al1stáveis n •

Supr im.a...se os parágrafos }'2 e 4'2 do at:t1.go 229.

EMENOA SUPRESSIVA

iEMENDA lP19279-0
tJ CONSflTUlNTE JoAo PAULO

'EMENDA lP19278:1 ----------,\ ror;;"""~
(J CONSTITUINTE JOI\O PAJ,JLO .. ~ _J

/-

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 72.
Inclua-se na Art!go 72 do Projeto de Const! tuiçao , o

f!JPLENARIO

Artigo 72 - As regiões de üeaen.... olvimento • constituídas
por unldades federadas llmítrofes • peruecemes ao mesmo complexo geE.

econOIll!co t são criadas, modificadas ou extintas por lei reeeeaí
ratificadas pelas Assembléias Legislativas dos respectivos Estados.

§ IR _ Cada RegUo de Desenvolvimento terá um Conselho
Regional do qual participarão • como membros natos t os Governadores
e os presidentes de Assembléias Legislativas dos Estadas componentes

§ 2'1 _ Os planos de desenvolvimento e os orçamentos pú
bllcos levp.rãt.l em conta as peculiaridades das Regiões de Desenvolvi
menta. tanto em relaçli:o às despesas correntes quando às de capital.
observando-se rigorosamente a integraç§o das ações setoriais face aos

1Jbjetivos terJ:1toriais do desenvolvimento.
, 3Q _ Lei complementar federal disporá sobre a cr íação ,

organização e gesUo de fundos regionais de desenvolvimento , bem co
mo sobre ~ participação da unrãc e dos Estados integrantes da RegUo
de Desen....olvImento em sua COmposição.

EMENDA lP19272·2
(!J CONSTITtJINTE JMO PAULO

TUf..,.UI1~~,C&;b __,

tI pl ENSBIO

seguinte :

r;-r Ull1'.,"".",,.;"ô
b
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Art. 71 - Para efeitos administrativos. os estados F!,
derados e o Distrito federal podertio assccãar-ee em Regiões de Dese!!,
volvimento e os NunIclPios em RegIões Metropolitanas • Aglomeraçl!es

Urbanas ou Microrregiões.
Parágrafo único - Lei complementar Federal definirá os

critérios básicos para o estabelecimento de Regi15e.s de Desenvolvi
mento t Re.giões Hetropoll tanas • Aglomerações Urbanas e MicrorregHSes

v - Organizar • planejar f programar e executar f nas
regiões metropolitanas e aglomeração urbana f nos termos da lei
complementar estadual que vier a estabelecer esses entes •

EMENDA ADITIVA : :fii..-
- Acresça-se ao Capítulo 11 • seçl!l001Va",,~sis~êncla

Social do Projeto de Consti tuiçfto f o Item. V I conforme se segue:
V - Ao deficiente será concedida uma pensão equivale!!,

te B Ull'l e meio salário mlnimo r a ser recebida e aplicada pelo res
pcnsãvej, designado em processo judicial espec!fjco. -

DISPOSITIVO EMENDADO • Art. 57:

seguintes'~~ua:s~~a~~~~f,°rtl.~~~~~~~
Artigo 57 - Compete aos ~stpdos :
IV - A COflstHuiçã... Estadual estabelecerá , atendendo

a critérios regionais e locais de 'natureza econôllIica • social ou
cul tural f distjnç~o entr-e munIclpios no tocante às suas ccmpetêe.,
cãas ,

DISPOSITIVO EMENDADO : Artigo 71.

fncãua-se no Artigo 71 do Projeto de Constituiçao • o

EMENDA lP19288-9
ê1 COflSTITUINTE JoAn pAULO

'-lJ.lli"-J.JU-.lW!.!.L..!!.U!JL-"!!lll.lL...- --'1 t"Ji"'''''':-=J
.~I....'o/u.l1li.'IU.CU'".., _, r-r-~.n

I CwOBfl7l

EMENDA lP19287-1
l!J CONSTTT!!INTF JoltQ PAUl Q

tncãua-se no Artigo 408 do Meio Ambiente do Projeto de
ConstituiçlJo da Comissão de Slstematizaçao r onde couber • o segui.!!
te:

- Proíbe_se Q instalação e funcionamento de reatores
nucleares para produçao de energIa elétrica r exceto para f!nalid!.
des cienti ficas.

§ 112 _ As demais atividades nucleares serão controlada

pelo Pede Públlco • assegurando-se a rIscal1zaç~o supletiva pelas
entidades representativas da sociedade civil.

S 21õ1 _ A responsabilidade por danos decorrentes da

atividade nuclear independente da existência de culpa , vedando-se
qualquer limltaçDo relativa aos valores indenizatórios.

§ 312 - P~otbe-se a importaçDo r fabricação e transpo!.
te de artefatos bé-licos nucleares I competindo ao Presidente da
República o fiel cumprimento deste dispositivo r sob pena de res 
ponsabilidade prevista na ConstituiçlJu.

DISPOSITIVO: Artigo 13 dos Direitos Sociais do Projeto de Const1tui
çtio da Comissno de Sistematização, al1nea b) ~~ :t- -

A1!nea b - Aos convocados a prestar servfçcs ao Estado.
é concedido o direito de Invocar a objeção de consciência • sujeita
a apreciaçao judicial f que • admitindo a legitimidade da alegaçll:o
determinará prestação alternativa.

ONOE COUBER:

r;r----------T.."" ....."ne.o;ia-- ---,

r.r---- .utef.UI,.,'''&;ie:- ...,.-.,-_:-:-_-,

Dê-se ao caput do artigo 247 a seguinte renaçãc :
"As Forças Armadas destinam_se à defesa da Pátria".

r.r--;- .~I.úOllCllc..l.loIll1Ko.qX. ,

DlSPOSlllVO EMENDADO Artigo 66.

rncree-se no Artigo 66 do Projeto de Constituição

Q que segue:
Art. 66 - compete priv~ativamente aos Municípios •
§ 19 - compete fi aInda ao Hunl-clplo :
II _ prcacver a melhoria das ccndrçaee habitacionais.

de saneamento básico e de transporte urbano da pcpu.taçãc ;
VI - e~plorar di~etamente ou mediante concessão, os

serviços públicos locais de gás combustível canalizado r salvo nos
.unic!pios integrantes de regUies metropolitanas e aglomeraçl3es ur

banas.

DISPOSITIVO EMENDADO : Art. 73.
Inclua-se no Artigo 73 do P'I'ojeto de Constituição , o

seguinte .:
Art. n - os Estados pcderãc , mediante lei compleme!!

tal' r criar Reglriés Metropolitanas • Aglomerações urbanas e t-licrorr.!
gU5es r constituídas por agrupamento de municípios limítrofes para
integrar a organIzação • o Planejmaento I a programação e a execução
de funções públlcas de interesse metropo).i tano I da aglomeração urb!.
na ou microrregUp • atendendo aos principios da integraç!o espacial

e setorial.
§ 11;1 _ Cada Região Metropolitana • Aglomeração Urbana

ou Microrregil:l:o terá um Conselho Hetropoli tano , da Aglomeração Urbana
ou H.1crorregional f 40 qual particlpar.;fto I como membros natos, os
Prefei tos e os Presidentes das Câmaras dos Municípios componentes.

. '§ 212 _ A Un~ão f os Estados e os Municípios estabelece

rio ";ecsnIsmos de -cooperaçlio de recursos e de ativIdades para asseg!!
rar a reallzaç§o das funções públicas de interesse metropolitano

da aglollle~ação urbana ou lRecrQrreglonal.
§ 312 _ O disposto neste artigo aplica-se ao Distrito F!,

deral • no que couber.

r;-r Tl.T°'.... "'II;A;i° _

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 54.

Inclua-se no Artigo S4 dQ Projeto de COf)stitlJiç;o ...
~ O ~~vn,.. f.f.. lM-I"A.wX11N-t1.vk"j~-St r?J. tA.uuti;~ .L dt."-J.<.
~5 LIMAS..d K t XX Ol ~v."tt.(. /ktu'<-~;

X - estabelecer pol!ticas gerais e setoriais f bem co
mo elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do
território e de desenvolvimento eccnôndcc e social. -

XI - instituir o sistema nacional de desenvolvimento
urbano Que deverá ser integrado r entre outros • pelos subsistemas
nacionais de habitação f saneamento básico e transportes urbanos.

XX - instituir um sistema nacional de gerenciamento de
recursos hídrIcos • tendo como base a bacia hidrográfica integrando
sistemas específicos das Unidades da Federação.

DISPOSITivo S!JRC$I\O : Artigo 351-
Suprima-se do A~ti90 351 do Proejto de constituiç~o a

expressão e de saneamento básico , conforme o que se segue •
Art. J51 _ As polHlcBs relativas à formação e utill

z'açAo de recursos humanos I a insumos • a equipamento r a pesquisas
e ao desenvolvimento científico e tecnológico na área de sáude"~

saneamento básico" subordinam-se aos interesses e diretri;:es do 51;

tema único de Saúde.

r.r----------"""'-,,,••,,-----------,

'EMENDA lP19289-7
t: CONSTITUINTE JO~O PAULO

Dê-se ao Artigo 12 r alínea b f o seguinte texto, Oireitos IndividE
ais. Alínea b) A alimentaçll:o • a saúde f o trabalho com ju~

ta remuneração , a moradia f o saneamento básico , a segu/ridade s.2-
cinl I o transporte coletivo • a educação I a alimentaç~o r O desca.!!
50 • O lazer r vestuário e o meio amblente sadio consubstanciam 0- -- -

mínimo necessário ao pleno exercício do direito à existência digna,
e garantl-l,os é o primeiro dever do Estado.

r;r -:-:-_TU.~/IUI1~'ICA;b_'·'_ ,

f'7;"-~

bU'~'à!EJ[!J PLENÁRIO

EMENDA lP19275-7
lU CONSTITUINTE JOAO PAULO

fUTll'.u'r.. oe&eie ---,

Inclua-se &;0 Art. 2;' o seguinte:

Art. 2~ : - UnUo J.ndi\olúvel dos Estados e Munícipios f

EMf."lDA lP19277-3
~: - J r.rl"fu",,~~.TITUINTE JOAO PAULO .. '=-- _J

tJ PLEN!-,q_,_O_' '_.._"_~_,.._.,_Uie_;_.__'_.,,_"_" ._JJ E1~
--------ttne'.ulfl'ocA;lo ---,

Àcresça-se ao Art. 218 do Projeto de Constltulç§o f

o seguinte parágrafo:.. 4

.. 5 4" - NIJo caber,a efeito suspensivo nas decisões nor
.aUvas da Justiça do Trabalho InDo $uspendendo pois eiS embargo";
referidos ao S 31õ1 deste artigo o, seu imediato cumprimento. n

tJ ~LEUA:RiO '

TnT.'.'IIT"IC~O

DISPOSITIVO EMENOADO
Inclua-se no Artigo 12 do projeto de Consti tu!ção f o

s.eguinte:
Art. i2 _ S~o t!ireitOs. e l1bel:dades. individuais. in'li2,.

~'veJ.s :
1 - A vida r a existência dign~ e a integridade físi

ca e lILental.
g} uma vez çompro'lada a absoluta incapacidade de pag!.

mento " ninguém poder-á ser privado dos serviços públicos de água ,

esgotos e energia elétrica.
XIII _ À propriedade privada,assegurada e protegida p.!

lo Estado •
c) as de:sapropriaç?Jes urbanas necessárias la execução

de projetos de interesse social e urbanístico serllÇl pegas em dinhe,!
ro ou em titulaS da divido púbUca • na forma que ti lei estabelecer.

IEMENDA lP19290-1
(!J CONSTITUINTE JO~O PAULO

DISPOSITIVO EMENDADO :~ • Titulo VIII da Ordem Econômica
e financeIra do Projeto de ConstituIção f onde couber. o seguinte :

Art. Para assegurar a runção social da propriedade imo

blliária \l1:bana Q Poder Público poded :
I _ subordiná-la às exigências fundamentais de ordenaçllo

urbana , expressas em planos urban.!sticos e de desenvolvimento urba -

no ;
11 _ conceder o direi to de construIr na área urbana ao

seu titular de acordo com os planos urbanísticos e de desenvolvimeE!, •

to urbano;
111 _ gravá-la com Imposto progresslvo no tempo. no in_

teresse do desenvolvimento urbano ;
IV _ excluir da indenização devida ao expropriado o valor

ac.resc1-do comprovadamente result;ante de investimento público em área

urbana.
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CARLOS CARDINAL

EMENDA lP19298·6'
f'J

f'J

EMENDA lP19299·4 '••~" ~
tJ constitu3.~te VIVALDO BARBOSA

Emenda Modificativa

Modifica-se o art. 424

Art 424 - A nação reconhece os direi tos cul turais próprios

dos povos indígenas e o acesso pleno a part1cipaç~o. na vida do PaSs,

garantidos os direitos territariais, perfeitamente demarcados, com US~

fruto exclusIvo das riquezas naturais existentes no solo e subsolo.

JUSTIFICACAD

A pcpuâaçãc indigena cresceu glabalmente nos últimos 25

Hoje são mais de 220 mil Indí.cs , cerca de 170 sociedades difere!!

tes , falando igual número de lír'lg,Jas. eepatnedas por todo Território Na-

crooat , sobretudo na Amazônia. •

Algumas dessas sociedades no entanto es tãc ameaçadas de ex

tinção diante das condições impostas pela contato com as frentes de e~

pensão da sociedade nacional sabre os territ6rios índigenas

Diante desse quadro, têm reclamado seus direitos permanen

tes de viverem segundo-suas pr6prias culturas. além de gozarem os dI

reitos da plena cidadania e conservarem usufruto das suas terras e re
cursos naturais.

A ques tãc Indigena foi alçada a éondiç~o de segurança naei,!;!,

nal, dentro da estratégia mais ampla de controle das fronteiras inte!,

nas e externas do Pafs , garantindo a presença de interesses econõmicos,
para os quais as Indios são meros obstáculos.

O progresso do Brasil nãc pode ser feita às custas da des
truiçllo dbs Indios e da invasão de seu habitat.

I
Primeiros ocupantes desta terra. deve-se agora respeitar os I'

povos que resistiram, assegurando~lhes condições para uma vida digna '

e pera a livre ccnsbruçãc de seu futuro

" ••• por eles, suas autarquias, empresas públicas e fundações que
instituirem ou mantiverem••• "

De acordo com o art. 276, I, pertence aos municípios o imposto de

renda que incide, na fonte, sobre os rendimentos pagos por eles,
suas autarquias e fundações.

JUSTIFICATIVA:

No inciso I do art. 276 onde se le:

ARTIGO EMENDADO: 276, I, do Projeto de Constituição

" ••• por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituir ou
mantiver ••••

por contribuições que incidam sobre atividades potencialmente P.Q.

luidoras e a exploração de recursos naturais. II

II
Parágrafo Onico - Lei complementar disciplinará a institu3.ção das t ,

contribuições a que se refere este artigo, e estabelecet:â ceaeê- :
rios de partilha entre a União, Estados e Municipios das ativida- i
::T:::::::~oras e dos recursos dos fundos." 'I

OS Estados e Municipios estão mais diretamente ligados aos inte

resses que a proteção ao meio ambiente visa a preservar, podendo I
1,1,exercer tal função melhor do que a própria União, não se justif.!,

cando, pois, atribuir tal proteção exclusivamente a esta, como I"
fe':. o proJeto.

EMENDA APITIVA

,~t.. ",O/CO,i11llo/l~I<.KI..lo

'~Cd~.. /C.W'U~.I.U.~.M'.. Io -,

Com tal processo irracional desfalca-se a receita tributária em

parcelas apreciáveis, além de desestimular o correto cumprimento
das obrigações tributárias pelos demais membros da Sociedade.

JUSTIFICA'UVA:

A periodicidade dessa revisão ê elemento essencial ao dispositivo,
que do contrário perde seu objetivo.

Um dos maiores entraves que se oferece ã Administração Pública, e
especialmente às Administrações Tributárias, vem a ser o acúmulo,

ao longo do tempo, de exonerações tributárias de todo feitio, cu
ja origem muitas das vezes se perde no tempo, sem que nem sequer

haja memória da~ que inspirou a concessão do beneficio.

EMENDA CORRETIVA

ARTIGO EMENDADO: 269 do ProJeto_ de Constituição.

ASSim, interessa ao Poder Público dispor de mecanismo de atuação

automâtica, que enseja a periÓdica revisão de tais beneficios
exonerações,

];:MENDA ADITIVA

"Art. 269 - Disposição legal que conceda isenção ou outro benefi

cio fiscal terá seus efeitos periodicamente avaliados pelo r.eaí.e

lativo competente, nos termos do disposto em lei complementar.

No parágrafo 29 do art. 265 do !,rojeto de Constituição, onde se
lê:

oi O disposto na alínea !! do i tem 11 Por urna questão de coerência, é razoável estender o preceito aos ,

rendimentos pagos também por suas empresas públicas reforçando-se, I
com essa providência, as finanças municipais.

Emenda Modificativa

Dê-se ao art 100, XII; a segvinte redaçâo:

" O disposto nas al1neas ..!, E. e .=. do item 11

JUSTIFICATIVA

El Justo esse critério de repartição de rendas, que vincula ao muni
c!pio a receita tributária que este contribuiu para gerar. -

• ~ •• sustar os atos normativos do Executi.vo, ou do Judiciário,
que exorblbtem do poder regulamentar ou dos limites de delegação
leqislativa; "

são notórios os abusos que se praticam à sombra da generosa imu

nidade tributária assegurada às atividades religiosas, às de edl!
cação e às assistenciais.

Conquanto seja importante, dadas as carências do Pais, incentivar
as iniciativas altruísticas, parece de justiça coibir eventuais

distorções e evitar práticas de concorrência desleal com o setor
da economia privada, que a seu turno gera empregos e propicia
arrecadação de tributos.

Preconiza-se para os destinatários da imunidade o mesmo tratamento
dispensado às atlvipades de cunho econômico em que se engajem
órgãos dà Poder Público.

EHENDA ADITIVA

ARTIGO J:UF;NDADO' 275 do Projeto de Constituição

No art. 275, onde se lê.

11••• por eles. suas eueercuí ee e pelas f'undações Que instituir

ou mantiver••• "

JUSTIFICATIVA : A crescente competência normativa do Jud1

,ciário impõe que, no sistema de .. freios e contrapesos 1t, seja

-es.cendãdc o veto legislativo aos atos desse Poder que tenham
materialidade de ato administrativo.

EMENDA lP19300·t.", _
I" = 1IIVl\LOO Bl\IlBOSl\ I [D-'ro;~

(!l~ '~C•.to.., •• "'.. I.,.""."".Jo I (TI'i'ij'~ffiJ

~(suprcssiva)

['lPLENARID

EMENDA ADITIVA ao art. 414 do PJ;'ojeto da Comissão de Sistematiza
ção

Dê-se ao art. 414 a seguinte redação:

"Nenhum tributo incidirá sobre as entidades sem fins lucrativos

dedicadas à defesa dos recursos naturais e do meio ambiente, no

que tange exclusivamente aos seus obJetivos institucionais e ob
servados os requisitos estabelecidos em lei cOMplementar. 11

JUSTIFICATIVA

A experiência tem revelado que a imunidade outorgada às entidades I

sem fins lucrativos serve não raro ã prática de abusos, que reper I

cutem negativamente na consciência cívica dos contribuintes, como
desfalcam os cofres públicos de receita legItima.

Por isso, a emenda contém um acréscimo pelo qual o reconhecimento

do beneficio depende da observância dos requisitos estabelecidos
em lei complementar.

" ••• por eles, suas autarquias, enpr-esas públicas e 1'undações que

instituírem ou mantiverem ••• "

JUS'l'IFICA'l'IVA

De aco,:do com o art. 275, pertence aos Estados e ao Distrito Fe

deral o imposto de renda que incide, na rcnee , sobre os rendimen

tos pagos por essas entidades. suas autarquias e fundações.

Por uma questão de cceeênete , é razoável estender o preceito aos

rendimentos pagos tambéti'J por suas empresas públicas, ref'orçando

se. com essa providência, as 1'inanças estaduais e a do Distrito

Federal.

E justo esse critério de repartição de rendas, que vincula ao E~ :
tado-membro a receita tributária que este contribuiu para gerar. I

EMENDA lP19297-8 !

..LtJ_~c"'o~ns~t;:1~tu!:1!!nt:!e:..v:'cI~v:!!ALe!D~D:.2."':..."'''''''~'''S"'A~ ~I 5~;'oe:J
nEMI.../cOMlId.l.uo~.~'u~., ~e'T'~

f'J PLENl\RIO I 0V'BE...;

- Art. 9D- SUprima-se dc-texeo "transfanmda ou"

~ transfarlr.lçiio ê Ulll Instituto de drrea tc :tdltUnistratho de peSS~:ll

que pressupõe o deSVIO de função de cada servrdcr US1 a corrigir = S1tWl

çãomdIUdu:ll.defato.

Adcmll.lS.a transfo1'lMçiia. umibémcoMcddllllntenonrn::ntccc!l'.ore:.

daptação. não se adeqlJ:lao propóSlto do constituinte de prestIgIar o ccneurso

puPlico Trata-se de expedrente que se mostrou lncon\enitmte. TIIl:=iO pela (',\1:11

vários Atos 'Colnplementàres v<!<lar=eent muasse li ser apf rcadc pelos E~t1~oS

e ~lnllcípios. Tais cln:unstâm:13s desac.onselhamque li transforma~iio venha a

ganhar~ constitueienal ha lllClborãas hIpóteses. deve ser rclcgado ã 1~

gis1açio ordinária

"""''''DA lP19301·01
Lf~·c~~o~nns~t~l~tu~l~n~te~N~DE~L:..D~E:""::CA",R"V",A·u~",~",D J Cf ;~;....~

'~I~n .. It."..,••I.ul<.W'IfI., ~ ~ '~

IljvQK!fi''I

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO; Inciso IV, aHnea !. do art. 17

fUT./<I\IOT'''C.u;~.

"
EMENDA MODIFICATIVA aa art. 413 do Projeto de Constituição da Co
missão de Sistematização.

nê-ee ao art. 413 a seguinte redação:

"Art. 413 - A União, os Estados e os l-1I.tnicÍ,pios poderão criar fun
dos de conservação e recuperação do meio ambiente, constituídos

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se a6 1nciso X do Art. 86.

••• e ga;-antida a disponibilidade, quando extinto o carero ou de
clarada a sua õesneeeseãaaee', com proventos proporcionais ao te!!!:
po de serviçÔ'.

JUSTIFICATIVA

A faculdade prevista neste artigo é d,a maior importância pa
ra que possa a Administração reorganizar os seus quadros, repa

ando excessos que os superlotem de funcionários desnecessários
prejudicam o erário.

e) 1\ entidade sindical incumbe a defesa dos direitas e i!!,

teresses da categoria. individuais ou coletivas, inclusive como sub,!

tituto processual em questões judiciárias, administrativas e regul!!.

mentares •

JUSlIFICA1IVA

A Jurisprudência domInante dos Tribunais do Trabalho, en

tendem inadmissível o substituto processual às ações de cumprimento

relativas a regulamentação profissional às diversas categorias que

possuem regulamentação diferenciada (e.g. jarnalistas~ aeronautas).

não seriam contempladas pelo referido instituto fundamental ao exe!,

creio da livre atuação sindical em defesa dos trab~l~,dores.

Faz-se mfster exaurirmos taxativamente a abrangllncia de,!
ta via de defesa processual, tornando-a ef~caz em sua pj.enãtude,
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EMENDA ADITIVA ~ c, ~='" ,\..J <hl""'''lInclua-s~renumerando-se~.
o disposit.ivo abaixo.

Art. 404 - Constitui monOpÓlio do Estado a exploração

de serviços públl.C05 de teaeccecrucecõee, comunicação postal,

tele"Jráfica e de dados.

§ l!! - O fluxo de dados transfrontel.ras será procc§

sado por l.ntermédiQ de rede pública operada pelo esueec ,

§ 2!! - t assegurada a prestação de aervaçoa de 1.nfo.,!:

mação por entidades de d..1.re..1.to pr..1.vado através de rede pública

operada pe 10 Cstado.

A redef~n.l.ção do papel ccnstu.cucacna't das Forças A'X"Mad~s é.de
fundamental l.mpol:t5nc.1-a para li! construção e consol~dação do rog:u'\e

dell1ocrát1C:o em nosso país. A h~stór~â z epubj.a.cane tem s1.do r-ueceee

pela aneeeveocâc mil1.tar na "ida poli:t~ca. Para evacer- que as.sc con

tunue a se rcpet::Lr é precaec lim~tar o pa constu.tucrcnef das ror

" Art. 247 - As Forças Armadas,· con.,t:-tul.das pela foa1..l.nha,

r:xérc.1.to e Aeronáut1.ca, são l.nst~tul.ções nacacneãs , subo~d.1.nad<-8

d.1retamcnte ao lJJ.n.1stérl.o da Defesa, sob o ccaanec supre,..::> do Pre

sJ.dente da Repúbl.l.ca, e, deet.anem-e e laxclus~vamente à defesa m.l.lJ.to.:l:'

do pais contra a agressão exuer-na ,

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

E~IENDh MODIFICl\TIVA

DISPOSITIVO I:MENDADO art 247

O art. 247 Cio ProJeto passa a ter a seguinte redação·

ti PL,,"~RIO

EMENDA lP19306-1 ...,,-.------) Er-
p

:""-.-.

~LUI2: INhCIO LULA Uh SIINA ---.J LJ. --.J
••C"A""/~."lS'10/.u.eQ"'n""------:=J tJ13/~~~~ã7]

O obJet.1.vo da reforMa agrár~a é dotar de terra os trabalhado

z e s rur<.l::LS e l~qu~dar com a grande proprl.edade do campo, sendo am

peescans.ívea gari:mt).r o d3.re.1.to de p~opr.1.edacle ;;0 pequeno e méd~o
propr~et<Írl.o, transI:ormando-o's, eeesm, em al.1aàos e não em J.n.Lm~

gos do progresso nacacnaa e da democrat.1.zação da estrutura fundl.'ª.

EHI:NDA ADITIVA

DISPOSITIVO E~lENDADO capítulo Ir, Título VI1I

Inclua-se no capítulo 11, Título VIII, o segu~nte õ:lrt~go)

o.....c:L..~ •

"Art. - Estão excacaeoe de desapropr~ação por aneoreasc so

(;:).<11, para ea.ns de reforma 13.grár.1a, os ~móvel.s pe a s oe Lmen tie e)"pl.Q..

'racros pelo propr~etál:'.1.o com d.1.mensão que não uI t.r-apaas-e a liaa heQ

'toares na Reg~ão xoree e 200 hectares para o xeet.ent;e do país".

JUSTII'ICAÇÃO

A~C
~

rrr-----------"m;~""""',----------__,

EMENDA lP19304-4 '"'''~ -,
(J ccnsta.t.uance NEJ,TON FRII:DRICn

tr;~;';":J,

f3!;i~;m:

cr=;;;~;=:J

(Çi~'ã!ã!J

Dê-se ao Art. 494 a seguinte redação:

'~CdAIO/<O"IS'''o/aulo.'''UIo -,

EMI:NDA MODIFICATIVA

DISPOSIXIVO E~Jr:NDll.DO: Art. 494

§ 12 - As concessões ou au:tor.J.zações prer-1.St.as neste aI

tl.go serão fe~tas por prazo determin3do, nunCrl\supcrl.o~ (10)

dez anos e só poderão ser suspensas ou cassadas por sentença fug

dada er-r l.nfração def~n1.da na acã , que regulará o dJ.rel.to à rtmQ

vaç50.

JUSTIFICAÇÃO

Art. 494 - As atuais concessões de lavra de minério,

atuaimente em operação ccmercaat , eetaees por empresas não naca.c-.

naac exp~rarão no prazo de 2 (doJ.S) anos; as demais ccnceeeõee

ecesas empresas, anatiavcôas ou operando em esce r.e não comexcaaã ,

bem como as concessões de PQsquisa m.11leraI, exp2rarão de .1medii!

to.

JUSTIFICAÇÃO

§ 2Jl - A lei regulará as atribu.1çõeS, a v.J.l)culação a4
1Din~stratíva c os recursos da Unl.ão neceeeéa-aos ao funcl.onamento

do Conselho Nacional de ccmuaaceçêc ,

§ 3 2 - O Conselho xecaoner de Comuna.caçâo será integri!

do por 15 (qu~nze) membros, bresaaeaecs n:ltos ou naturalizados

há mais de 10 (dez) aos, em pleno exerc:fc~o de seus dJ.re.1tos C2,.

V::LS, cepcoscnuenccs do Poder Exccut::LVO, do Poder Legislat.1.vo. en
t::Ldadcs empt-eeaea.aa.e e profl.ss::LonaJ.s da áre:l de comun1cação e rg

prcsentnntes das comunid:ldes cl.enti:C::Lca, un~vers~tár;l..!l c culty

eet , na forma da Lei.

l"Tollun'''~~;;o, __,

EMENDA~/f~:~;VgqQ2
eace-ee-ccme :,:1..e':f ~~vo-aba-J.X-Ol-renUmerell

de-se-o---tt't-~:r~ e-os-iJ.i-&pos~:t;.VJ.OS-!.Hl!gu~ntesl fd" ':>l.J t'1I·d.(· I

Qo.2 •
Art. fl.1?ff- Compete ao conse'rho l!acJ.onal de ccmcnaceçêo ,

"ad referendum" do Congresso UacJ.onal:

I - Outorgar e renovar eutccaaecõee e concee.sêca para

exploração de ecrvaçce de raaiod:Lfusüo e outros serviços elctrQ

nâeos de comunJ.cação;

II- supcevaeacne'e as lJ-cJ.tações públJ.cas par-e conccasâo

de rreqUêncJ.a de cenexs , dJ.vulgando suas disponl.bJ.lJ.d<ldes ao menos

uma vez por ano,

III- Estabelecer cr1.térJ.os para íJ.xação das tarJ.fas c2

bradas aos concesaaonézaos de servaços de r3diod~fusão e outros

secvaços eaeexêmccs de com~n~cação.

IV- D~sc~plinar a introdução de novas tecnologias de

COlnu:D.1caçijo conforme as necessidades da secaeeeae e buscando capa

citação tccnológ~ca nacional.

v- D~spor sobre ti organ~zação das empresas concC"sbl.oni

m.as de radiod~fusiio. a qualidade cécnace das t.ransm~ssões, da pr.Q.

gram3ção regionnl e de rede e sobre a garant~a de mercado para os

prograMas das produtoras a.ndependcnues r

VI:- Autoriz3r a ~mplantação e operação de redes pr-ava-.

das de telecomunicação.

o Conselho de Comunicação Social somente se Just..ií1ca

com a definição de sua competência.

rLE"•• lO/co"",;'o/~UI.OlIls.b

EMENDA lP193D2-B
(:J CRISTINA TAVARES

EMENDA lP19303-6
f: ConstJ.tu~nte NELTON FRIEDRICH
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------- -JUSTIr'Icr.TIVA

n.t~I.lO/eo~,.do/."".O",..lo .:J 0)-;;;; /-:;]
t!EToJ.lISllflC.o;lo, _

Supr~mc o ancdec I do art. 237. onde consta: "I - coao

ção grave de rreper-cua-são naC"l.onàl ou eerce que comprovem ti J.naCJ.c,J.

caa de mcda.dn tiomada da Estado de naresav ,

o I:stado de sí.t:t.o, como e ptópr.J..a denoms.naçâo a.nda.ce ,

:foJ. orJ.g1n'JluH::!ntc um d:t.spos1.t.ivo conscauueaonm, c,.t.raorc1ln;rJ.o prS

va.et,c par:J uma SJtu"ção também exccpcxcnea., de guerra. ccn o País

sUJeJ.to a sr-c sit:t.aclo lrl1lJ.tarmcnte ou J5 sob cerco.

Trata-se da .ret.orncx a essa orJ.gcrn C de rc(.u~!lr a co!!.

ccpçãc rcacJ.onár:ld em nome ela qual se atrmbua ao uataec , c em cSP!:.

CJ.ül às Forças Armadas. superpoderes arbl.triÍrios e poj a.cs.e Lcecou

em s:l..tuações de da.aputias sccaaãe e polí.t.J.cas maa.a ~-n..s.....
l\. correVlção de forças auuat, na scca.cõade é dcsCavor:ívcl

aos de baaxc , A leg1slação ord:t.nária J:í eucapu Le um ccnjuncc

eesecacêee legais e de priÍt:t.cas rcpreSSJ.vas "ncrmaaa'' do J:stado

cont.:.ca o povo. Pretender. além eaaec, embutJ.r na constitu).ção uma ,

reserva extra de arbí.tr:t.o e violênc1a, capaz de ans'ceueur "legal ~
mente" um autênt1Co estado PolJ.c:t.a1 sob o 1:ótulo de nscaõc de si,
t.1.0. s.1.gnib.ca cenccac a vaõa pol!t1ca do País sob a éghlc d:J}j

ameaça e da ebanuaqem, {{//~~

{1/" '1'
~

IEMENDA lP19309.5 ."'~' ---;
I'l-LUIZ IMACIO LULA DA SILVA ) e:: --;'~''''--I

JUSTIF'ICAÇi'i:D

Dê-se à alínea a, inciso' I, art 27 a seguinte redação

~4~c<g-(

\~- c."'.c" 1J~""
"----*"'~-~v<IL- firt/ecfL {Jep

EMCNDA I.lODIFICATIVA
bI~POSITIVO EMENDADO" alínea a, Inca se r, art 27

lia) o sufrágio é universal, e o voto, igual, direto, s.!!.
ereto e proporcional para a Câmara dos Deputados, Assembléias L.!:,
gislativas e Câmaras de Vereadores"

."._~ lnTO""n"'<oç4o'_-- _

raeamuo

Todos o'> recursos do Poder públ:I.CO devem flt.r õest.ane-.

dos cxcãusavement;e ao ensino público e grDtuJ.to e ~ manulençdo

eae eacoj.ns pÚbll.Cas. NDo se )Us\.'l.f1Cn a alocElç<ío de ver'cas P!!

blicas em J.nstl.tul.ções ecpcscemenee "sem fim Lucxatn.vo'", P0;LS, li!

menuavej.mence , JnÚmerds J.nstiluições pr1\"adas de enaano de c1CJra

f:t.na1idade aucceeave , se enco~rcm sob a rubr:t.cil de »s cm rins 1.,!!

ccaeavcs para J:rEludar d aea , neaeeüue-ac que hOJe em da.e nenhuma

unavexnãôecte ou iU5tituiç~o dp ensino aõeute em seu ccntro tc de

constitu,:t.ção a J:l.!lil1:t.dade lucrat1va.

Dê-se ao l\.rt. 381 a eequa.ntie rpd'lçpo:

Art. 381 - As verbas públJ..Cll'; ser-Se ecst.aneõo s cxcllls,l.

vencnt,e ês eecoaus públJ.cas. Cr:L3Õ:l5 e m:mtidas pe-Lo Governo F!:

deral. pelos I:st&dos. D:LstrJ.to Federal e Munl.c:Í.p:l.os.

JUSTIFICA'l'IVA

DIEtIDl\ ltO~:IFJ:CATIV1\

DI5PdSI'l'IVO I:~II:NnIlI)O' ARt. 381

EMENDA lP19307·9 '"'..,-------~I EJ~D':"-'
LcOlllill.tJÚn.toJlRJINDií~:o.o. __! L+ ,_---1

' " .....r..."••o,."..o"""o ~ DY~~~2J

.". ....:...__ lU1P/lu.Ilr"'.çl;o
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A; polit.ic~ 1evada a efeito p:tri:l o set.cx fin~ncc:lro. a

pa.rtir do governo I1cd1ci: de ~itlCentJ.v6r as fusõns e a.ncc'r-por-nçêcc

com vãevee a ganhos de economia de escala. não auccc.u os efeitos

J eeseaeecs em termos de reduçõo das taxas de juros. Os ganhos de \

~ escala obtJ.dos com a redução do número da 1nslitu1ções não íOrtlID
~ ~ilnsteridos para a sociedade, mas retido"s 'pelo próprio sa.s tcma ~
~~nanceiro, graças a seu poder 011:0po1J.st"l de ma~ter eacveee a ~

diícrtança entre as tmxas de eepeaçae. e de apLl.caçao • f\tl
~ . Por outro lado, as. intervenções que t.en aacc fe1t.as ps.\J\

10 governo do sistema) destinad s a sanar os prohlemas de 1nst:Ltu1r, J
ões falidas - situações que norma'tment,e tem eaec causadas por

ad~~in.l.strilções írauduJ;7nta ou por realü'uções de 0im'raçri COr!

excessiva dO;,s..A~O ~/i?~ito de aufer.l.r 1Ue~.c ~tfJp'> ti

curto' pr;z01- te!)1"'f.e~ iq'pl sempre na soclali7aç.lo 'o;'\pr~S~h.o~,
enquanto os J.ucros são $cmprc:, tempestivalllente, apropr1ado5 ou dis
t~.j.bu:í.dos aos acion:Lstas. ....

Os subsfdios que tem sido dados ao crédito para 1:J.no\O

caer- determinadas ativido.des. ccosaeeeeeas essenc:lais ou de n1J.10r

incitlSne..:liJ de xaeco, tem resultad~ em maior ccncencrecêc du pro

priedade, ecrmcnt,e no setor agrícola. Tal fat.o decorre da cJ..rcun§.

tância de que os créditos subsid1o.dos. quando defer1dos pelo S:l.'!

t.emn privDdo, são can<llizaaos norma.1·ru.mte para os clJ.cn'tas prcLc

rencia.J.s e de maior poder econômico. Com case d~nheJ.:o baz-e t o

íoram artp'l.a.adae as grandes proprietlades 'rurnae, madaurrt;e 1ncorp2

r~ções de pequenas unidades, as quaa.a ncrma'In-enue J.níarJ.or1z.:Idas,
nâc desfruLam dos beneficios dos subsicl10s. Sl..tullçao d1fe=e:nte
prevalecerá num S,l.SLt>wa: estatizado, onde o crédito é defer:ldo con
íorme o interesse sccxm,

Op.tro grande malefi".c10 oriundo do 's15tel'J:l rcnenceaxe ~

pxavaôo decorre do financ::wmcnto do défJ.cit público, Já que

inc;t1tu1ções finonceiras só ~e dispõem a adquirJ.r d.LUlos do Gg,

i vemo em montante adequado, meda.ent;e a abertura õcs t/;'tX~s de i!! ~
'~ros, com maaoxee custos paz-a o Tesouro e. êcnecqccneeuenec, para

~ a eccaeaeõe , ~
O alto índice de automação atJ.ngido pe10 sistena fi rJ{

~ anceazo - superior mesmo ao ;;'eg1st.radó e~ vários pafscs desanvo.!. ~I
~1dOS - 10nge de ter sido induzido por uma demanda da púb1:l.co us.!! 1

~rJ.o, resultou esscnc1almcnte, /da ut1lJ.zação de incentiv.os c faci
:ld{ide5 propl..c1adas pelo cava o, como reserva de mercado no ca!!!

po do. J.Ilformutica..._o/Setor anuncca.ro tornou-sc pro r,l.c7<.ÍfJ.o da

maioria..9lr~~~ de: j !.5~1jm5.c1ca: ao tempo em q 9 p. I prprrr:~
EN,URlI.TEL presta, frequentemente, serviços dJ.rctamente aos grande'>

bancos. 1\dema:Ls, essa dnt.enea aut9lilação do aaouema f.l.n,ncc.iro cal!

trl.buiu para alJ.jar os pequenos bancos , favorecendo ~ ccnccnera

ção bancár1a.

Com reia:rência a anda a 'automilção banciÍr:l:J.espcc.J.alist.as

nesta óreiJ sustentam que, nesse pnoeeano , "O!l bancos n50 orient.ara"lll

seus proJctos com base nos cuetce/bener'Icãcs da euec.nacâo, mas se

preocuparam muilo mais com seu efe.J.to demonstração Junto ao públ.!.

co uauéz-ao, diretriz que C01 corroborada pelos elevados lucros ag

í:eridos pulo setor e pelos menc1Dnaclos 1nccnt.ivos rccebJ.dos.
o at;t1l sistema financeiro, por rea1:Lzar um serv:Lço de

ut.J.lidade pública, depende. pa'T'<l seu J:uncJonamento, de conce:::;sões

do setor p.ib1.ico. Ent1ctanto. ao contrár10 do que ocor~e con as

dCm3:lS eMpresas que prestam servJ.ço de interesse públ~co, <w inst.;h

• tu~ções fJ.nanceiras n50 tem, em geral, nem seus preços e nem seus

lucros controlados pelo Governo. Mesmo quando sa: cst'lbclecCn eve!! j
\l tuais e periódJ.cos tabelamentos sobre as taX<lS de Juros. ess~s ti! ~

,~belamcntos se evidenc:lam inerlcaze::;, em íace de mecaniS'l10S de que~~
~dispõe o sistema para burlá-los, como as exigênc1as de salao mS l'
~~J.o/retençãa de empréstimos. de real:Lzação de seguroS, dc compra'

~e ações e ou1.ros títulos do grupo a preços super:lores aos de me.!:, ~

cado, e de outros artifícios. para elevar, ao ni:vel deseJado, o~l

~taxa real de Juros.

~ Com relação a div1da xterna. a tomada de empr&stl.mo

\ junto ao s.J.stcma f1nancoiro J.n crnacional pelas 2nst1tuições C,!.

nanco1;as prJ.v~./rê'"prescntrum risco na15 e10V1Jdo.-cAorrpelttnts.
mente, e~~ç'Õés...áas taxa", etJ~. com maior cu-Go{(l/J{o..\o/I' ~~

O sist.ema í'inanctairo, com a estati"ür,ão, vai ser simp.11

í1cada,mcd>.ante clJ.minação dessa gama de d~versos tJ.pos de institu.,;.

ções especial1zadas em operar em diíerentes segmentos do mercado ,

bem éomo vão ser extintos vár10s ~strumc!ntos de c:lptação c inter

mediação de reCU1:::S0S os quais só cont.ribuem para estimula=- a ci

randa CJ.nanceira, e elevar a d1ferença entre reMuner:lção do pouPl!

dor e o custo do t.oMador final dos racursos. com reflexos de3astr,Q

so~ no custo final dos produtos.

À est:o.tização do sl..stellla finance~ro, na Uled.J.da em que
re<luz as t.<IX<l!l d~ juros rep~escnta o inLcrcsse não apen<lS 60S t:ril

balhadores mas também dos empresarias .050- f1nanCC1ros, pr.l.nc:lpal-

mente pequenos e mád10s, haja v1sta as grandes pressõcs que, de

um modo geral, têm s1do íeitas sobre os bancos por todo o ~etor

cmpresar2al não ligado ao set.er í:r.nance:z.:ro. ~

Ã defesa do sist.ema pr~vado, sob a Just.J.(J.cat.iva de~.
.... que ele ao pe_~ir a concorrência entre as ].f~stJ.tUlções, resulta J,
§ nUIDa menor taxa de juros, não tem validade no caso brasileiro. na l

'1lomedJ.d a em que os boncos func10nam de forma cartelJ.zada e n50 se

~ }jerJll1te a entrad<l de novos concorrentes no sistema. Por out.ro lado, "

\\""\j;e fosse pernu.t1do o livre J.ngresso de outras J.nst~tu1ções. cl<ls

~~ ~riam, nesse qUõJdro, poucas probabilJ.dlldes de sobrev~vêncJ.a aume.!!

~ tando o risco de marcado •

~. Outra grande dcsvantage do sJ..stema íJ.n<lnceiro pr:LVlltlo

'\t~S~dC no fato de que, por m<l1S e :LcJ.entc e r1gorosa que: SCJil a

fiscdlí;'ação, elo. nã~5onseguc etectar e apur<:Jr grande parte das

:z.rregulan?adcsyaj2tema fi I;l'n~ro prJ.vado. pel~ff.4ios
(alguns ant.P~e,!lc10nu.dos) ed~s inst.1tuiçõcs, mcN./EiíLpiJht ..t:l)t:s...;.~
ressa do lucro, ntilizam para burlar a regulamentação. Com a esta

tização, deixando de existir o conflito entre o 1nteresse do s~st.ê.

ma e a vont..dc do governo, as irregular:.diJdes seriio sensivelmente

reduzidas.

Os defensores da íniC:lat1va pr1vada a qualquer preço

:i.rão, 1ndub1tavelmente. invocar contra a estaLizaç3:o, a sJ.tuaç;50
atua~ na maioria dos bancos estaduais. Ues~e caso, algulls fatores
que não podem ser atribuS.dos como características de um S:Lstera

estatizado, expll.cam essa precór1B situaç30 dos bancos estaduaic;.

Em primeiro lugar. está havendo um superdimencionanento daz pr.Q.

Juízos aCasl.onados pelos bancos estaduais em relação aos ocorr2dos

:~: :o;:e:~::~:i:::d::n::sc:::::d::~i:i: ~:: :~::~:Z1:::!~;;:es
cred:ití.cio.s envolvidos nos ~:~~de liqUJ.dações, n~~ incent1vos

Art. 3'7 - As J.nstituiçõcs f~llünc(ar'l~ 550 ec pLopricõ.Q.

de c-ccaueava do Poder Púb1:l.co, cabendo-lhe' priv3t1\To.mcnt:.c o eYcr

cfcio das at.1\'id:tdes de 1nte=ediaçdo í:LmmcC;::Lra el1l toib.3 us SU!l.'J

mod'!11dodes.

Parágrafo único - :c.cctuam-se do d1Sposto no Cilput :lS

1J1st1t.uJ.ções finilnceiras que não Cõ:ptelil depó.:;i1..os, sedJadz:s

p:J.í.ses que assegurarQm reciproc~daae às emprQsas n:}CJ.on'l.S p:Jr<l

funcionamento em terrJ..tór10~ sob SU:l soberania.

Emenda ao ProJQto de Constitu1çiio da ccec.ssâc de SJ..stct:l~t...Lzaç50.

Dê-se nova redação ao artigo 327, suprinando-s~ os art.;h

gos 328 e 329.

.J JUSTIPIClI.çiio

~
~'\. O Sistema rJ.n::mceJ..ro UacJ.onal. pelo seu p:lpe"l cc;t.raté-

\~1CO de inLermediõdor dos .fluxos i"inanceiros entre poupadores c ~
~aPIJ.cadores, servJ.ndo de vasos comunicantes que levam a seiva aos \~:
f recursos f1nance1ros a todo o 51stema econôlnico, tem p:lp~l funda- 1X

~
~ mental no dcscnvolvJ.1nento $ÓcJ.o-~conômico do Pais. DepQndendo, ~

~ entret:mlo. da form:l da propriedade do seu cap~t<ll social que

~~ ser defJ.n1do na fut.ura constituJ.ção, iremos ter um serviço JS
q~. vai ac~nder a função social de :n:.rração f,nance:r~. har~~

:~~:o~ ::~~:d:o::::u::,m:~:: :::~~b:Zs:~ril:e:;~s:~:::::::;o ou

.......continua do capital e da >at1Slá, );>.Cl);;;Siar;.aq,.a:;f?j;aãp},s cspec.!H.ü
tivas em detr:unento do s1stem:l produt.i.vo e da socied..de em geral.

E1JJ. primeiro lugar, é prccJ.so questionar se a íunç30 h,Q

jc a'tribuída no nOS30 Sis1.em:l Fin~nceJ.ro l1ac10nal se rest.ringc,c.Q

mo se tem aíJ.rmo.do, a mero intermcdiárJ.o entre pcupacorC's e ap12c,ª

dores. exercendo um p3pel neutro nessa 1ntermedi;Jção. Na veu1::tdc,

tal n50 ocorre. 1'10 eont.rar10 dessa su~st<t e :lté ilprcgo:Jda llC'utr,ª
lidade, o sistcm:J. financeiro atua1, prim:mdo a SUtl <lLU<'c;~o pelo 032
Jet.1.vo do 1ucro, pr.ivi.1egia oa setores menos .llTIport.nnt.es para o de

sonvolv>.mento econô1:ll:Lco, d:t.rec20nündo, pr.1.orJ.tariünente, os rcacurs

para as ntiv1dades especulativas.

O sistema fJ..nünceiro no seu papel de fJ.niJncJ...,r o !"~t.or

produt1vo, não tem ndequ3do os recursos às necesc;id'ldes ao c1.<::lo
produtivo das empresas. quer no íin<lnCJ.arot>nt.o do .. 1nvcst:1.1Iwntos.

qUer nos empré..timos pdra capit.al de gJ..ro. I:st:J ía111<l decorre uo

posl.cl.onamento oportunista e iroed1i1t2sti1 DO S.1stem::l, que só rcwl~__ ~

I Zil operilções de curti".ss1mo pr3zo, tanto de captação como de opl.,!. \

'~ cação. Os bancos de invest:un;nto. crJ.ados enpecif:lcamcnte pari) rc

'~1:J_zar operações de longo prazo, atuam hOJe apenas no curto pr\l~o.

• Outra grande distorção provocada pelo segmento priv<ldo

~....o sistema financeiro é a. concentração funcional e reg:Lon:l1 da

....renda. na medJ.da em que. de um lado dirJ.ge o crédito, pr..LOrit.lÍ.r1<l

~ c privJ.l~giadamente: , 'aos ma1s· afort.Ullados econom:Lcamcnte e de~
&utro: capta recursos n~ 1nt:rior e nas regiões maJ.s pobres paro.

"-').~ica-Ios nos centros maJ..s descnvblv.l.doTi. Out.r<l form:l de concen-

~ra~50 se dá através do dc~er.~'t:o p:t::Loritário de emprést.J.mo5 às

empresas ligad~s a~' Ci nc./70' AS rcstrJ.çõrL..::~~1.:J-

':. res eXl.sten1.s.4-}tréSsc/6ntJ. ~o corr.t.ornac7üs po~rr.é'ij~m'i'5~
cíprocos entre os grupos cconôm.l.cos,. Além dJ.sso, as in~tJ.LuJ.ções

fimlnCe:lras oferecem sempre maior r.entabJ..litlade iJos gral,tles PouPil

dores c. menores custos aos grandes tomadores.

~ O atual sJ.s"tema íinal1c~iro tem-se benef~ciado, de íorlll::J

_sisteMática, d~ pol,{tica monctár1a do GOH!rno. Umo polít.ica erpo..D
sionista, tendente nos pruneiros ~omentos Q. óeneJ:1Cl.<lr todo o scg
mento da economia. pr1vilegJ.a aoS ins't1t.u1ções fJ.nancr :Lra'h,

med1da em que elas dispbrão de m~i~ recursos para atender

,clJ.ell1.es:,. sempre ávidos. num pn:ts carente corno o nosso, de IL1:l:l5

ClllpréstJ.mos. Nas i"ases de contr<lç50 monetlÍrJ.a, quo.ndO- o Til..Lor pl.Q

dll.t:LVo-$e prejudJ.ca com a menor d1SPOIlibil1dade de recursos, os
b,mc:os f>e beneficiam de :[orma ainda moior do que na fase" de e~pa!l

siío. pela elevação extorsiva das ta'Xas de juros.---------

r.r 1UTOfJUll'''C~çiO------

fJ PP.NARIO

JUSTIFICAÇi\O

Art. 97 - A câmara Federal compõe-se de até 487 repre-

sentantes do povo, eleitos, dentre cadedãos maaor-es de dezoito

anos e no exercício dos di re í tcs políticos, pelo sistema prapo!.
cj onef , voto direto e secreto, em 'cada Estado ou Terri tõr í.c e no

Distrito Fede1.al

Dá nova redação ao art 97

1U10""'''''O~~.O _

A cr í t í ca é inprocedente. A proliferação mdiscr mtnnda

dos per t xdos está vedada pelo Projeto de Consbtuição que estabefg

ce reuuí sa tcs níruacs para seu funcionamento.

Ao contrário do que se alega, a influênc~a do poder cc.!?
nBmico aur-errt ar-La no s rs t ema distrital Num una ver s c mais r es t r i to

torna-se mai s fácil a corrupção e a compra de conscfêncra e oe v.Q
tos De outro lado, como já assanajaram vâr i os estudiosos, o voto

distntal tenderia a munrctpa i í aer- a r ep r-es errt açãn popular na Câm~

ra Federal, com evidente prejuízo para as instituições democrátl

eas Os temas e as reivindicações locais iriam preponderar sobre

as grandes Questões nacionais que devem ser objeto das decisões do

Poder Legislativo
Acrescente-se a esses argumentos a própn,a experlêncJ.a

histórica do BrasJ.l, onde o voto proporcional foi adotado pel<:l R}!
volução de 30 como um an1.eparo contra as distorções elcJ.torais da

Velha Repúv1.lca
No slstema proporcional, os eleitores votam em partldos,

rJrogrmnas e idéias e não apenas em personalldades, como ocorre no

voto distrital
, Se os Partidos ainda não cumprem as suns finalidades prE,.

gramáticas, se ainda não têM coerênc1a orgânica e ideológica,

eles e não ao sistema proporcional deve ser debJ.tado o mal! funcJ.Q.

ncimento de nossas insbtuições políticas
Ma.nter a tradição brasileira do voto proporcional, o

único capaz de assegu~ar a representação de toda~ qOfren~es PQ.
l!tiCBS e içJ..eol~ na.,t:ãmara: Federal é cçmdíÇ~p f!'4t.t/nr:ial~
o estabelecill1e:nto de uma democracia. particlpativa e pluts!is{a

O voto dJ.strltal, alnda que rnlsto, leva inevitavelmente
ao bipartidarisll'o de fato e em última instância a ditadura das

maiorias
Um claro exemplo dos pengos do voto distntal pode s('r

constatado pelos resultados das recentes eleições para a Câmara do!>

Comuns(Eleição de 1987). O Partido Lioeral, ,obteve 25% dos votos

em lodo o país e só elegeu 12 representantes Pelo sJ.stema propo!.

cional faria quase 100 parlamentares
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Inclua-se, onde cccccc, no Título X - tuscceteêes Tr<ms1t.ô_ias1 \rT' c.USl'\C'3...tãvo
(X:tTI a seouínte redar'..ão·

"Art. - c SlSte:;ro de Avia>:=ão Civil será vinculado ã J\d.1linirt.r<lC"5'o

Civil da fama prorreestva no runzo de quatro (04) anos. A infra-e::. 1 rutura ~
rop:D:'luãria e õos ãrcrãos de controle de trdf,,;ao aéreo ccn~J.n..larã a ser usada

de! forma ccr;crl.J.lhaé'a, sem acarretar despesa dcic1Cmal, e conrorree i'is'Y.tser

mEND1\ lIDITIVA - Título X - Di.s!>OS1cões Transitórias.

.Ma1.or a particip.1lção, mais eenocrâet co o governo, em
quslq\1e'r sociüdade demccrâti.ca, só poõe ser o gc>,fcrno de t..odos ,
governo cavaa , Nosso país vive hoje essa fase de retomada do 'Po
der pela sociedade, inst~tucionalizadana Assembléia Nacional CÕn.
tituinte. Não a mera redernocratização política, porque tüf"'hém ob
Jetiva a estruturação de um Estado capaz de deílnir e concretizar

~
s 'direitos eccí.ec,s , Dentro e .fora da Constit.uinte questionam-se

~
estruturas , ::isterna~, process9s, fOImulap-se diagnósticos, ~isc.!:!

tem-se sotuçces , fia urna saudavel ebuliçao social~ uma tensao de
:forças e enunencemencc democrática O Brasil enf~m se qucab.í.ona ,

Como não podia deixar de ser, o sisterra de aVHlção ci
vil particularmente importante num país de dironsões continentais
como o nosso haveria ele ser eerrcêm questionado na medida em que ,
orientado, coordenado e controlado pela Força Aérea Brasileira,coE\ ~e côpa ao contiecarreneo da sociedade.

0~ As Forças l\rmnd~ não s50 meros setores da J\dminislrnçiioi PUblica. __DIas-são m}lis do que isso: institu~ções naca on af s , pe.E

;~~:~=~s~n~~~~~~~:, d~~:~~~d~~rae~~;~s~~~o~:~~;~ e ã garantia dos

.... 2 portanto incompreensível que todo uzn seç:ICt:.mto., im
portant~~sirno, do nosso sisteMa de transportes pernaneçl St bll'.:;!;tido
aos~criterios e perspectivas de uma. instituição arreac1a cUJa missiio e
peCl.fica e COl]stitucional r~pele o'deb"':r.penho de at".ivid<:.des civis
Conceda-se ate que nos prin'.Ordios da aviação a Aaron5utica teve de
de&empenhar e deserrp~nhou, o paeel criador, impulsiollac:.:':lr que lodos
lhe reconhec:::r.:os, e c:Jue ainda ha de dese"penhar notadarr.cmt.e no calrpo
da pesquisa e da .indusl:.r~a aeronáutica Has hOJe não é mais possíve
ne2ar-se a maior~aade da aviaçiio civil, sua importância e, em canse
qUEl"lcic:l., o inleresse da sociedade brasileira em instrun::mtn-la diré
tan'cnte, como fator do nosso desenvolvirr-anlo. -

ObJetivos e missões diferente& tentlan a acent..t1ar essa
dJ.v=rsidades, por força desse mesmo de&cnvolvimento .. gerando conlra
diç09S. ~ -

Realmente, seria inevitável que dessa ótica mililar _
yolt.ada para a segurança nac~onal, por isso que afeta e) clu&ivcrm::mte
as Forças Annadas - aplicada de moào per~nente e unilateral a uma
ativ~dade civil, tivessem decorrido sérias distorções Apropriado p
lo hermctismo que envolve tudo o que toca, ou é atrelado à scgurnnçd
nacional, ~ setor tem s~ao inácessível, tomando-se deci:.õcs vitÇlis
para a Naçao sem que ela participasse ou sequer ti....esse conhecir'ento
dos fundarncn!os e propósitos de tais decisões Qua3 a polílica do
transporte aereo brasile~ro? Quem a traçou? Corro ven sendo ela
executada? Atende efetivamente aos interesses da sociedade? Pode

~
atender melhor? Quem avalia seus resultados? Nada se sabe 

rque a aviação brasileira é um compartiJT'ento estanque, dcmtro do
aI se conJugam dois fatores preocupantes· A tendência monopolísti

a, hoJe Uln "cartel" de três empresas (UMa das quais est<:.tal) a de
t rminarem, em conJunto com as autoridades militares, os rull'OS da nõs

polItica ~o transpo:t=. Por incr!vel qua parcça, <O contro3e mili
tar da aviaçao c~vil so e praticado na Arni§'rica L:ttl.na por' nós e pelo
Par~guai, e ~o resto do mundo npenaS por Angola. Gana, Guiná BissaU,
I:tiop~a e Arabia Saudita.

Aí estão deformações de lodo o tipo a atestarem que o

~ ~~~~~t~~e~i::~o~f~~~~:~~~e~~b;~:~Si~~~~~;~to ~fs~~~~~~=~g~~~s é ~~
lus1.VC legalW1--súJl~it!Ós não só ao poder econômico dos emp~e .,dor(:s

rias tambêm a uma est:rutura autor~tária que i"ldefecLivelr-.cnte se tem
postddo a serviço destes, a gestão miliLZlr de serviço público resu!
ta ser'1Pre em dist.orções dessa natureza procura-se obter obediância
ao invés da negociação, e as reivindicações, por ma~:; Justas, s50 tE!.
rrmlas por ma'lifestações de indisciplina, quando não de atentddos ii
sequrlJ,nça nacl.onal. Aí está o elitisrno que torna o transporta alÍreo
iJlaeúzsível ao povo. .

Um país moderno não pode tolerar a e>..istsncia ele set2.
.res imunes ã partic~rnção da socl.edada, e pois, ao qu;st:iClnarr~nto
do heo" rendl.'''''mto socl.al. Corno ocorre nos setores Milr1timo e terre~

t~e, a aVl.ação ciVl.I será senipre parte ~ntegrante, reservil. aUv.iliar
a ser mobilizada em tell'po de guerra na defesa do Pnís Para tanto
não há necess~dade de tutelã"'la rn~l~tarnente Do contrárJ.o o I:)(ó.rc!..
to c a Marinha teriam de controlar dl.retar'ente as rodovia..., ferrovia
portos, navios, ôn).bus urbanos, o que não é. de modo algum deseJlldo
por essas rorças Armadas precisamente porque ~s desvl.arin de bua alt
ml.ssão. Institu~ções Nacionais permanentes nao podeM ser transforrn,!!
d..s em gestor<ls l\ll.litares de serviços p§blicos, a não sel. cm s~tu~
ções emergenciais gr.wes, por det.erm1naçao do Prc'l,1.dentc da Republ!- -A Força Aérea Brasileira nao necessita dessa tutela.
Dotada de um corpo de escola de of~Cl.al.s e técn~co!i qua a capaci t.arn
a modernizar-se, ela cstá, em'terms tãtico-~st1.il.tégicos, em con~!
çõe~, de rnobil).zar tauos os Setores ua ü\liaçao civll c~m a eficieu
Cl.a e rap~dez deseJáve.l.s em caso de ameaça e.,terna ou as fnstitui
ções democráticas. Aí estão os pr~:meiros passos da aviaçao, o coE,
:ceio Aéreo Nacional, a participação nessa epopéia do desbravamento
e integração naciona;i.s onde ainda há 1'1tIit.as pãginds glo:iosas a e~

crever, o salvall'~mteo, a prevenr,;.ão de acidentes e a =ndustr~a «arE
náutica, a demonstrar a sua envergadura de l.!!stit..uiçao adulla!. com
grandes serv~ços prestados ao Brasl.!. Voas nao se pode fazer a soci~
dade civil a inJustiçn de considerá-la incapaz de organ~zar-se em
qualqlle domín).o ao conhecimento ou atividada.

Ao contrãr1.o, não se pode imaginar que a aviaçclo civi
possa prescindir do opoio da r A.D. sobretudo durante a f<lsa de
transição, em que deverá constl.lul.r seus próprios q~adros C; s~sleMas
e possivelmente refedl.n=r a polítl.ca nacional do_trafego <lar(>o~ Um
completo divórcio ae·açoes e perspect1vas, que fIa0 cyisle, al~as,no

undo ...nte~ro ;-Scl desserviria ao Brasl.l A fórmula 1deal fi a da in
depeJldênc~ coop~rante A ben da ã.viação civil e da r A.D. A bem
do Drasil !

a Lei."

l1"U S T r F"I c 1. C li o

IEMENDA lP19313-3
tJ ConoC1tumte BRANDAO MotlTCTIlQ

tJ P LCNARro

-,

o Estado de Defesa é um eufemismo para designar o "entu
lho aut.nr í t âr In" da consta tuí çêc ditadorial militar, enccber to 50;;
a designação de Medidas e Estado de EMergência.

Um dos compromissos públicos dos ccnstf tuantcs foi exu

tamente o de sepultar esse entulho aut'oritáriu, subproduto de del;
t éri.a Doutnna de Segurança Nacional

Não se justifica a manutenção, na futura cons t í tuacao ,

dessa "satveguardas do Estado", ainda que disfarçadas sob a denol'll
nação de Estado de üeresa ,

A Sociedade brasileira já experimentou o que signif,icam

as Medldas de Emergência decretados pelo Governo Flgueiredo para

impedH a aprovação de Emenda das Diretas-JA.

t O Estado de sr 10 1 tradição do DireJ.to constitucional

brasileiro, constitui g antLa sur.rcãente par-a a defesa do Estado
e do País

suprama-se o Capitulo I do Título VI do Projeto de ecos
tJ.tuição, renuaecenco-ee os demais capítulos e artigos. -

JUSTIFICAÇÃO

r.r----------TCUo/lU.Tl'I.~.;;O_;_---------____,

r

1't. propr1edade exclusiva do poder público, e não apenas

o controle acionário. é ncceeséeae para não provocar conC11.t.os en

tarc a í'ina11dade social dos -;erviç?o de 1ntermed1.ilção f1n:mCUl.r;o: c

o ant.crcnae de lucro dos acionistas miuorit.ariot> •.

Para "que o -;istema eeuat.Ls-ado não venha pecar por anr--.

í1C1.ênC11J na prC"staç5o dos serviços. em decórrênc1.d da bUl.ocr<lcl.a

que, em geral, tende a pceveaecee nas ativ1dadas públ~cas p t..JlI1bém

para que suo atuação não se ja dl.tilda por int.uresses polftl.cO part.l.
dárl.05. vai ser necessário estabelecer formas ezecavas de conLrole

eccaca sobra '0 sistema, a ser~m dafl.nidas em legislação especí f1.ca,

Bem as quais as vantagens da eliminação.dos malefícios do sasücma

privado e da conqu1sta dos bcnefíc10s d~ estatização poderão ser ~

redu:õudos pelas cha.gas da burocracia, da' defic1.ância na pxeat.a

çào dos lserv1ços e dos Lavores polí1.1COS , e~ geraL

tributárl.os, nas processos de. inCOrp':lrilçaO e outros reveres c c0l!

CCSflÕCS. De outro lado, a situ:l.ção atual dos bancos eseeaoexe dQ ~

J correu do problema íJ.mmce1.ro dos estados e, maJ.5 do que 1550, da ~\

:i falta de moralidade publica dos governadores que, em certos casos,

~ como ocorreu em 1982, foram ~5tituUl~dos a captar 'recursos a qual- I \

'> Quer preço no mercado, atraves de seu ibencc estadual, para í1.nancJ.1!. l
:\.~entQ de obras emdnent.ement,e cacaecreaens , E foJo. exatamente a pa1=:o~

~ tir de 1982 que teve anfcao o crônico problema dos bancos estadu- I~~
~. -

~
a1.S ' Por f1.m, faltou ao nencc Central a ndoçao de mecenasmos para

~m efetivo controle dos bancoslestaduaJ.s.

Outra grande i?a~gem da ebtiltl.ZilÇão é a m:tior goran

cau de êXl.t.0l..~.~~}~'X/Cíiç5o d/ um planeJiôlmento cconõ~CI"f)Jf/o,'bb·o G.Q,
') verno val..):e'F cOl)trolc}'9" FP~stema Cl.nancc!:l.roç_t'l~\/ /ljl-

Por todos e-s-ses maleífcl.os traz1dos pcJ o controle" pri

vado do sistama eanenceaxc C!: benag.ícaoa de um sistema est.at1züc10 é
que SI." apresenta este ant.eproJeto de texto ccnat.Ltrucaonaj , esl<.ibe

lecendo que as aneeãt.uacces f1nancciras serão de propr1cdade cxc iu

aava do poder pÚblico e a interlncd1i1ção L1nancc1ra at.avadeõe CXC1;

eava dele.

I
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ONDE COUBER! eco Qo~&..~ J.L ..atol:t..loSí
Silo assegurados a categoria dos trabalhadores faxIne!

ros e lavadeiras diaristas , .além de outros que visem à melhoria

de suma condição socIal , os seguintes direitos:

_ Contrato de trabalho ~sslnado por cada empregador.

- Gozo de férias de ::3D dias de férias anuais com remun!!.

ração equivalente à do mês anterior.

_ Grati ficação natalina com base na remuneração integral

de dezembro de cada ano.

_ Licença remunerada à gestante antes e depois do parto

pOr período não inferior a 60 dIas.

_ Repouso semanal remunerado de preferência aos dO'llin

90S e nos feriados cIvis e religiosos de acordo com a tr,!

dlçBo local.

_ Duração de trabalho não superior a 8 horas diárias com

intervalo para repot.so é alimentaç~o.

- O salário do' trabalho noturno será superior ao do

diurno em pelo menos 50% , sendo a hora noturna de 4S

minutos.

_ Aposentadoria especial, ap6s 20 anos de trabalho

_ Integração à Previdência Social.

- Aviso prévio de despedida ou equivalente em dinheiro

_ Indenização por tempo de serviço prestado no caso de

dispensa.

§ le. - Será reeaaecôa, através de ccnc.esâc do Congresso secao

nal,ondl:! 1.erão assento membros de todos os part:L(los com representa

ção par Lementiax , r1.gorosa eoeaecrae sobre a díV1.(]<l externa c as con

d1.ções em que fol. contraida

§ 2!! - Só será cons.rôe redc empr-és camo devado aquela opeL'"iJçõo

que tenha representado efetiva entr"da de davasea no pai>;.

§ 3!! - Com base nas conclusões da com1.ssão de audl.torl.ll, o Con

gresso NacI.onal del1berará sobra as mcd1das pert1.ncntes ao cxaeeoen

to da diva.de externa

JUSTIFICAÇXO

" Art. - F~ca suspenso, por prazo xndet.ormariedo , o paganento

do prJ.nc::ipill e dos 'reepeeuavcs Juros c acessór.l.o$ da díVJ.Ud ex'coe-

Et1r'NDA AluTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO T!tulo X

:tt'r-:-~~-~

~dk
0.m,,J,1'<:_'" ~,JI0- pnOB

Acrescente-se onde couber no Titulo X - Das D1.spOS1ções Tran

51.tórJ.as, o segu1.n te art1.go

EMENDA lPl~315·(l

ID co,ost,tu,nt• .'''Ror.Do LIl"

I
i a sccaeaaõe bras1.1(d..xe, nessa fase de transição, a menos de ape.!':

\ fe1çoamentos de ccaeçãc ,

Ja a defin1ção de ermreS3 n~rJonal contida no lIrt..igo

" 373. do denominado cnuepxo jctic Afonso Ar1.no.,. li aosoãut.amonte in.;!.

ceauévca pQr__scr}insur1c,iente (n50 abrange as aocdedades CLV1.~.por

Rx('mp1n..--c~ 1.gnofa as :[qm3s ~h: controle evcevée ele uao de lecnQ
1091.a , etc.) e por n50 corresponder às modernas c'JI::LgênC1.35 quanto

ao grau de controle do capital sdcutl nas sociedades co..al"rCia1'i.

lI.ssim. por exemplo, se fo<;se aprovada a propos1.ç50 da

Com1.5são de r::studos Consti.tuc1..on"l1.s, eueecaa auto>::"It1.vamenLe de,!;;

rogada a dCo:[l.Ill.ção de ~sa n:)Cl.on:)] ccnseanee do Art. 1', da

Le1 ne. 7232, conhecid3- como Le1. da IníornátJ.c3, por-e gáudio da

IDl1 e de nutras lf,ultin:Jcionais do setor.

Por aasc , estamos propondo uma nova conceituação de

ec-presa nacional válida p:lJ:'a quad.equex t.apoa de> ecca.eãouc , 1.ncly

s ave as prc..stadoras de serviços organizad<!s em soc1.ed<lélc::> cãvae,

colocando em termos de titu1ar1.dade de d ....eeaeee quaxaqeee c de pso

erecãvc de poderes decisórios a definiçdo do ccnvecae adlll)) :lstrat.,;.

'\.'0. Adema~s, -eepxoduaando a Le1. de :I:nfornátJ.ca, vál1.da. apcntis p<lra

socaoõnãce comcrcio.1.s. ccnceat.uemos o controle em terr"Cl'J de aut.Q.

ncmau de opções tccnológ.1.Cas e de partic.1.paçâo no cdpit.a1.

l\ discussão do tema. da nücionalJ.àade da. pessoa Jur!dl.Ca.

reforçClu a tese de que é nc~essár1.o def.l.n1.r com caarr-aa a que é,

ceccavememe, empresa necacne t ,

A1ém do aspecto lógico-sem3nt:t.co, essa cãa rcs-e se: 1mpõe

m vJ.sta da proposta de craeamcntc d1.feren(:J.ado a ser da.spcnaado

s empceaaa necLonaas , no que concerne às compr<lS governatr,enta1.S c

concessões de ancenta.vo-s , v

Como se Sabe, há inúmeros eaaos de empr-ouaa estrangeJ.ras

________ lU10ll1s-";:L,iO _

DiÍ nova rad!H;5.o ::10 art~go 30]. que paasa :I ser-

Em'rm1\. SllDSTITU1'I\'l'I

DI51'OSI:'.rIVO EtltNDJlDO. nr-e, 301

§ I!! - Em eet.crcs nos quaa a a t.ccnoj.ocaa se)::! fat.or
pxedo-o.nant;c de prorJuçiio. se-rente serão ccns i.ecr-enas nacdouaa.e, as,

emprC~ ..H) que estiverem su]cl..tas ao controle tccnol.ógl.CO necaone'i ,

§ 2!! - As ClT'pLCS!lS nací.cnoac tcr30 exctueavadaãe no

ecnsac à ccéüãt.ce públl.cOS sub~l?nc1.0nadOS e em l.gualClade de ccnex

cêes , prpferênel.3 no zo'rnecament;c de bens e aexvxços ao Poder Pú

b11.co.

1\.rt. 301 - SeLá ccnsãeernue Empres"l N3CHl"'l"l1 a PP~$O'

°Juríd:Lcu constituída e con sede no Pa1.s, cujo co ltrolc der::JbÓr)O

c capl tal, csLc]::Iln vem c:Jrátcr permanent,e , sob a t.l.tuldridade d-.±

rct't ou Lndaxcun de br<lsilc.Lros. ou de entl.d:lde::> de nacoa.te PJÍ

blico In terno.

~t'P:~ JUSTIFICAÇÃO

r As relações entre o capit:J1 neeãcoat , públl.cO ou pr1.v.;!.

~r> c o capital cstr:mgeiro têm Sl.{]O obJeto de cmbe t.o-e po1"Ítl.cOS

"sF'X"l.OS e de choques J.deol.ógicos eueos ,

t evidente, 3 part1.r do acompanbamentio a: ElnálJ.sP da

eg1sl:Jção e (bs estatist1C3f, econêtna.ce a , que à abertura par"'l o c1.

lU-.t!ll~cp":r;mgc1.r~a'Pp.s o golpa de 64 Com'ipomlcu o aumont,c d>t dg
penc1c:ncJ.a G do cnd1.v1.d<lment.o, comprometendo a própr:t.a soberan1.a.

110 que p<Jrece, os defensores do CilP1.1.3l. est..l:"3ngl'J.X"0 que

p3rtJ.cJ.pnrnm da aci rrad"'l polêiml.ca do J.nicJ.o dos anos GCl 11ão muc]3

ralll mU1.to de posição, a deSpel.LO do dpsastre, para o Dr:l'u.l, rep=,g

scntndo pela ma:tor divida e,.tel.na dentr!' todas as l1:JçÕe~. da globo.

Continuam a pregar o 1ngre'iSO de recursoS da poup;:mçn c}.tern:J, o

n:ll.S d=:is vezes arriln'::3da dos próprios p3íses poln:c-s do 1!! MuncJo.

sob ti I"orr.l de emprést:unos E.. de C...lp1.t:l1 d!' r1.SCO (sJ.c~) CO'1",O

:[órt:lula s31vadora p:lra os nossos crôn;Lcos probl<>rnalS de b!!13n;.o de

p::lgarncnl.os.

De outra parte, o c:JpJ.tal prLv3do nnc100:l1 i3l.nd:J n30 al?

130Cl.ncJo ils nu1t:tnaCl.Onil1.S enc:ontl*:J.-se hOJe melhor aTt.'l.cuJ....ldo na

dc..:[eSd de s~us l.ntcresscs Junto ao r::stacJo e à SocJ.addo::le, frente D

concorrênc1.a das mulLJ.nac1.ona1.s. Frequentem.ente, taJ.s J.nLercssc::.

c01nc;LClen com os 1nteraSSC"i da maiO~1..d da popu13ção, a.pc'>ar da

preg:Jç~o em contrárl.o VCl.cuiilda pelos me10s de cOlrun1.cação de m:l.§

513 mal.S podeJ:'osos. postos a servl.ço do capital estrangc).ro.

~
' De qualquer forma, se a Comissão Ccms1.1tucl.on>t1 prl'sI.dl.-

~
pelo Senador Afonso Arl.nos representa um minJ.mo de consen"5O en

1 t-re as el1.tes doml.nantes, p:U:eee cl:lro que chegamos, nos art1go:

A321 e 322 de seu antcproJato. a uma formulação sat1.sfatórl.a para
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1.747 5 n35.0?~,G576

I 091 2.110.319,li7GO

721 681 -no, 0100

647 1.197.IJ':l,3JOO

616 5.705.3~;',7700

304 37 t j 000,4356

242 243 .1':i7, 0.'300

236 641."102,9:100

123 1.190.651,8800

121 B43. 790,7200

115 I 085.60'1,0200

96 455.899.0727

94 255 .3Gl, B700

75 97. 5ao, 7100

72 667.616,6700

63 44.413,1590

1.796 2.957.534,0296

14.2QO 48.060.012,5049

i/

Outro a'ipecto importante é o estabelecimento da. eX:Lgênci<:l •

constituciona~ de "contrat.os de utJ.:l~zação de recursos híar.l.e.os",
fJ.xando normas para os diferentes usos da iigua (§ 12 e § 62).

Rhon,e soutonc ••••••••.••••• •. f

nao T~nto zanc •••••••••••••••••

Fluor Corp. St. Joc lhnera~~ •.•

Alcoa ••••••••••••••••••••••••••

Reyno1.ds '•••••••••••••••••_.•••••

Alcan •••••••••••••••••••••.••••

Noranda l>'~ncs ••••••••••••••••••

JUSTIFICI\CÃO

É importante, por consegu~nte, esclarecer de modo doí.l.n;l:.
tJ.vo c=sse ponto, atribu~ndo ao dOIll:ln.l.o públJ.co o.: raCULSOS híd:r.2::,

cos, de maneira scme:lhante à aplicada aos dem1J~s recursos n<lt.ura~s,

como 05 minér.l.os, as florestas e a fauna, que Já pertencem à Un.l.ão.

Uma nuance especial deve ser ressalvada, porém, segu~ndo a norma V.l.

gente: a ôe que há l:~OS e coleções hídricas que est.ão c~rcullscr~tog

num único Est:ado, ou num ún~co lIunic:ípJ.o, cabendo pois desccnt.rall:

zar seu domín1o, bem como a responsabil::l.dade de zelar pela prcservft

ão do recurso hídrico (§ 5!! e § 72).

A qucstd.O da ex.te"lsào da propr~edade do solo ae"s

50S naturd::LS nplll cont~dos, 0I.\. por ela encob2:rtos, apcsi'r de t.c-r s.:!.

do cquae:l.onada, em 'Parte, de uma terma Já consügrdda, tl:Lnda requer

aperfeiçoamento e aprofundilmento.

I A desvinculação da propriedade do solo da propriedade do
subsolo, "para efeito de expl.oraçào ou aprove:J.tamento inilust.rJ.al",

da Const~tuJ.ção em vigor (Art. l6B) represent.<:l uma fórmula tímJdo,

que o anteprojeto da COIll.l.ssão de l:studos ConstJ.t.uc~ona'\.s p'I:ocurou

apcrfe.l.çoar, em seu Art. 328, de:[~nindo claramente a propr.l.cc1af1e

'da Un;J.ão sobre o subsolo c sobl:"c os potencJ.llis h.ldrclétr~C05.

Cumpre, desde logo, alargar. a vJ.são lin1tada do artt.~prj~

to Aíonso l\ri,nos em,.r.e9ç50 a e3se ponto ("poten("J.a~s de en gJ,i)

h.l.driÍu· .l.Cil"~1.J.-áando tnmbém ns d:Lspos.l.c:;ões do,,; l\r\.s • .t=~_L!j!!
da ConSt~tu1çao em vJ.gor, que cstabC'lec:c serem as uguas J.nterio1.cs

bens da Un~ão ou do'i Estados, além de modern.l.zar as noçõQs que vpm

desde o Código de ,(guas. de 1934, l.ntroduz~n.,k) o conceito ro~l.S ~d.Q.

quado de "recursos hídricos".

As normas ccncnã.tucaonea.s va.qencce que regulam a expIorQ

ção de at.l.vidade nu.ncra~ estão a exigir pra.[undas tran3Cormações.

As aberturas produz.l.daa em :Cavar do cap.l.tal est-rongel.ro,

a pxet-ext.o de estimular a peequ.rua c o conncc.rncnt.o eas r.u]uel'as

que Jllzem no subsolo, resu:ltaram em distorções nl~!Jo:lutalnent(./~O,!'l
trór.l.ao--\J~er~senacxone L, .0 / ..../

De acordo com inI:ormaçõe'l do pesqui::mdor Rob.:n:to Gama I
e Silva. pub'La.cadae em r.:Iat.t:rJ.a de O GLOno. C1J edição de 29.03.6/,

os g:::ll['O'; c::st.rangc.1.ros eecmtrem, em 1985, aprO}J.lndtlaillcnte 14.000

:lança~en\.os de -eeaccvas ele á1:'ca par-a p'I:os~ecç5o, nb'I:ünç,o::.ndo ter1:'~

tór:l.os que, aomados , representam o dobro da supcrf:lc),c dos Est<:idos

de sêc Pau:lo e R.l.O de Janeiro, em con'junt.o , ou, se pJ;'cíerl.t1a

cOI'lr..:>.ração aneeenccacnaf., ao terr.l.tór.lo somada das dU<Jc i\lcJ:11mhao,

Bélg~ca, nanemarcu, Hoj.ando, Irlanda do Norte e Luxemhurgo.

As dezoito maneraõorna est.ranguira.s que àet.êm maiore.'i

éecas xe-rea, vada~ no BrasJ.l connxofem nada meno~ que CPTC"Ll de

45.000.000 hectraxoe-, ccnroc-c ~lustrDdo no qunctr-o scquar-r c-

MINI:RhlS UÃO-ElffinGt'l'ICOS

Diversos •••••••••••••••••••••••

(GRUPOS E$TRANGC:rnoS

nr~ t1.sh Pe eroüoum - Dl? •••••••••

ncascen Recursos Na\,ura.l.s S/A ,.

(50'1. Dl? - 50'!; Drilscan)

1\nglo l\J:nerJ.can or South Africa •

General I:lctric/Utah r>linc.!;o •••••

tses eern l1.l.nJ.ng ccrpccatacn •••••

Intt-rnüt::t.o'1ü1. Nickel Company •• ,

cccocc Inc •••••••••••••••••••••

Arbcd lI.c~ér~s nêum.s de Burbac:h

unacn O::d../l~o:l:lyco't"P ••••••••••••

noya.l Dutch She1.1 ••••••••.•••••

South nmemca Placer::; .•••••••••

A superação de "D1p"'ises dessa natlAreza só fiO:;'. :ler con!l'~

gUJ.da na medida em que as autor.l.zações de pCSqU~SLl e lavra seJ<,m

concedides apenas a bras.l.lc~ros ou a emp:r:e!lQO naCion(lls.

LANÇl!.IlI:UTOS n MEI\S RI:Sr:nV1\DI\S)

GRUPO

I:ste absúrdo é ta'lto mais noc~vo ao paIs qu~ndo ne tem

em conta que a at.~vidadc de pesqu~sa c evcntual eXplOL<lÇão de JaL..!.

das está eOl'\d~c1.ona.da nos intci::essc:s, est.at'clc.c~dos. Cl!l e::....\1.11 nlu.D.

dial, ÕCSSdS mu:lt.l.Jl"lc.Lono.is. Ou seJa, pode ser de couv,m.l.ênc~<l DQ

c~on<l:l, ou até mesmo do nos'io interesSQ estralé:;.l.C'o, o aprove.l t.I'JmC1J.

to da um aepó~~to llI~neral descoberto por umQ. mu~t.~ncc1.cnt11 com

.conh(Jc~m"'nto, ou 050, das l1utor::l.dades 1Jril.s.l.Iel.ras do sei Ol:', mas,

eventualme"ltc, na ót.l.ca do mJ.nerador estrange.t.'J:o seriÍ pre.fel.ível

exportar para o Drasi~ o mesmo llliné:!:'~o, a pOrl~r de J<l7.:LdõJs sit.ui!

dus no exterior.

• Apesar de clnramentc estatuído na aLua1 Const~tu~ção o

con'lrário, por at.avJ.sll"o ret.rógrado, é frequd'lt<" os proprHJ:L<;Írios ~.1!

perLJ.ciiÍrios se consJ.dei:-arem donos das águas, cr~ando ~n(lrtl'€'s d.l.f..!.

I cuJ.dac1es p3ra as concessioniÍrias de servl.ços públ~COJ1, I'10r, mU:L

t.as vezes cont.ando com o cqtu.voc<:tdo iJpO.l.O do Juchc~ár~o, por

membros mal-;J.n:formaJos.

iJ;)o <ü(ç<S<.l..o

-~f~V'-\._?l'\"'''A

~"'" %w." w q",lb;

Art. 3Ca - A cyploração e apro\'citament.o dos recursos mi

ne:t..is soment.e pouC" ão ser dutorizados a brasile~ros ou e.mpr{ ';<:IS nQ

c::Lonais e :levará senlprc em conta a sua !:unção so~.l.al c o interesse
estrntégico do recurso m.l.neral objeto do ,.ontrato.

Art. 306 - O:. recurSO<;i minoraJ.'i e os recu....sos hídr.l.cos

const.itU~1ll propr~edacle dist.~nta da propriedade. do so:lo,

D<Í nova redação .005 art.l.Çlos 306, 307, 300, 309 e eeua i-ce

pc:ct.ivofJ pariÍqrpfos, aos a ncd.scs I e IIl do art.l.go 310 e aCT( ~CL.I ta

OS incisos \' e VI do art:l.go 3:l0:

~ VI - _F.t.ca ,!eda~a à UnJ.50 ceder ou conceder quaJ '1"or t.t.po

de partic~paf,.ao, em e5pec~e ou em valor, no desenvolv.l.mento das

ativ~dü'Ges da que t.'J:"ata o "eaput";

II:t - O transporte marít~mo, rlu.r~al e -pin cQnd"tto& do PS

tróleo bruto e seus derivados, assim COIl::O dê gdses raros e gas nl'!.

tural;

§ 2!!. - À União, .00$ Estados e Mun~cíp~os cab~rá a respClns.'!-

bil::t.dade de zelar pela, presc;rvaçdo de ~eu'1 recursos hídr~cos, belll

como pela compatibiJ.i"aoção de seus usos mú~t::t.pl05.

Art. 307 - hs Ja..eidas, minas c de....';.l.s recur~os mil1crd~n

são de proprJcóacc dó> Un1.ão e sua cxploLaç5o e aprove.l.1 a'1l<!nto ~ndu.:!

t.r.l.<:il dcpendCIil de autor~:z:aç5o e de contrat.o ele lv-vra, ("0-.: proJ'-:O

de.term~n<ldo e c:ldusu:la de. ~n(len~zü,;ão à..Uniã<:t, n~ !:O'I:fJ[l da :lC"l-.

§ 1!! - O uso dos recursos hídric05 depende de at\t.or~?dçdO
cO Poder Públ.:r.c::o e de contr~to de ut:l.l,J.ZêlÇ5.o CO"ll prazo dc' err:ll.i1d!o

c cláusula de inden~zação à Un1.ão, ao I:sta.do ou no IJun.l.cíp...o,

.ronJa da leJ...

v:cr - A União poderá autorizar os Estaclos e nun~cípios

realizort.m os serviços de Caflal.l.zaçi!o do gas nlltural por ela eXpl.Q.

raõo.

§ 3!!. - O cont.rato de exploração e apro"e~tamento de recu!:

50S naturais garant~rá aos Estados e HunJ.c:ípJ.os em que ele se f.l..7er

a participação nos seus resultados, como defJ.nJ.do em :le~.

§ l!!. - Ao proprietiÍrJ.o do solo é: assegurada a inden1.l'ação

ti foma da ld.•

§ 22 - A t:ltulo de ~ndenL:::<'lção da exaust50 da Jazl,ua, P"l:

cc1.a dos resu:ltaoos da exp:lo:cução dos rccur~os minerais, a ser def..!.

, nJ.da em lc~ soriÍ dost:Lnada à íormaç50 de um rundo do Dcaustão para

apo~o llo desenv~olvilncy'lO sÓc;J.o-cconôm~co do lllun~c~f6' onde se Ioci:!:

1i.-:a a Ja:;,J.d,'a: / .-/f.. I J,,/ <

Art. 309 - Os lagos c quaisquer coleções ou corrent.cs de

lÍ.gUd, superficiais ou subterr5neas, qt.~ b<:mhem ma~s de um E::;tndo,

const~tuam :l~Ill::l.'lc COlll outros paísen ou se estc:nd~m a torr.:r.lór~O' e.!i

trnnge~ro são bens da União. Os den ...).J.s recursos n:ldl ~cOt> são pT.Q

p:r~t.a<.:de dos, Estados, Cil:SO banhem mais de um !'l.un~c:ll'"'l,c, ou. de prQ

pri~dade do próprio Municín.l.o, caso f.l.quem :mte.l.rall!entc cOlh.idos em

seu tett.Ltór.l.o.

§ 4!! - Não dependeJ:ão de autorJ.zaçàQ -as cêlpLações de ágUd

de pequeno volume c o aprove.t.tamento de energ:i.a h~driÍul.l.ca de poLê..!!

c~a reduzida, bem como a captação de energJ.a solar.

\I )J'L:<lo/'constitue••onopói,o do Un,ão, /,r-
I - A pesqu~sa, lavra, importação e expoL tação de pelr_Q.

leo. hiclrocarbonetos fluídos, gases raros e ga5 natural existent.es

em.te'I:rJ.t.ório naciontll:

iEMENDA lP19318·4 '""' ,
[!J cons ...itu~nte 11l\ROLnO LIMI~ ] t!.,~~~~-=::J

= TlUO,.u.""...;.O _

EMJ:NDA SUBSTITUTIVA

Dê-se ao Art. 475 e § Onico do Projeto de. Constituiç"Eo 11 seguinte

redação'

EMENDA lP19317·6" ."'.. ~

~\!.Ult.Jt......D.R.IlliDlI!l...Dt'~o.O .:»

fi PLENJiRIO

§ 4.... - Para fins de aposenlac1or.l.á, o cônJuge e os depen

dentes do anistiado que viveram no exílio, terão computado, o pe
rIodo de vida no e>.tcrior corno tempo de serviço, comprovado o v1.n

culo empregatício anterior.

§ 59 - Caberá 50 União prover os recursos financeiros ne

cessár.l.os à aplicaçdo da anir..t.ia de que trala o prehen~c il.rt.igo. -

§ 6.'? - Sob pena de responsllbilidade. civil e. criminal do

executor da anistia, os benefícios a que se rGfere este artigo, d~

verão ser concedidos denlro do prazo de 90 (noventa) dia'J a contar

da data do protocolo de entrada do requerimento do anistiado ou de

qualquer um dos herdeiros ou dependén1..es do anistiado falecido

desaparecido.

~ - __----TUf(lNUn".A;i.-----------__,

Art:. 475 - t ccncedd da anistia an;Jla, gcrõll c irrestrita

a todos que, na perrOdO de 2 de selembro de

1961 a 19 de fev.::l:rciro de 1987, foram dtingidos. em decorrência de

motivaçõo política, por qualquer d:Lploma legal, atos institucionais
e complementares, ou atos administrat!vos I e aos abrnngidos pelo ~

creto Legislativo n9 18, de 15 de dezembro de 1961, que não :reveE

taram ao serviço ativo, bem corno aos atingidos pelo necreec-re í n9

864, de 12 de setembro de 1969, consideründo-se pxcenehadas codas a

e~i9ências das Iea.s e estatutos que regem a carreira de servidor pQ

blico civil e militar, da AdmiTlistr<t~ã~ nã ret.a e lndir>::=t"l, na pr~

sunção de que foram alT'oPlaTn2nle satisfeitas I não prevalecendo qocaa
quer aleg<'ções de prescrição, ôeceaêpcre ou renúncia de direitos,

sendo-lhes assegurado

I - reintegração ao serviço ativo e promoç:ões da carreira

com simultânea transrerência, ex-ofício; ã inatividade, salvo os mi

litares que desejarem permanecer em atividade, obrigatória a matrf.

cula nos cursos previstos para as promoções alcançadas.

II - prcmcçôee a cro;gos, postos, graduações e níveis, que

beôecerâc aos critêiros de antiguidade, merecimento, eecoma e e

,JJ1'ssarcimento ôe preterição, bem coiTlÕ os definidos por leis especa

A"4Íativas a zonas~erra e tempo de serv~o, 3:êsyeitadas as per!
_ pectivas de carreira de cada um ao ;naior grau hierarquico.

... III - o recetameneo doe atrasados reaaeavco :lo sal5.r.l.Os ,

vencimentos, vantagens, gratificaçõ~s, ;lndeni:::ações, penaôea e d=.

mais ~emuneraçõas a qualquer título, calculados mês a mês em cada

ano, a partir da data do araseen-enec do am.stiado,em pé de igut11d~

de co-a qualqu~r dos seus pares, como se não tivesse sido afa'õ'taüo

do serviço ativo, com seus valores corrig.l.dos monet.ea.Lan-enee et.ê a

data do pagamento efetivo, os quais são irredutíve.l.S

IV - ceneaqe-n do perIodo de afast.anento~ t:eTp:l de. creU'

serviço prestadOr para todos 05 efcã t.os le9ais.

§ 1... - O dire.ito de opção pela permanência em atividade

não abrange 05 militares graduados e os, pxcmcvã âos aos poaecs- de

oricial-general

§ 29 - FJ.cam igu<lltnente asseguradas os );lenefíc:Los estabs.

lec:idos neste artigo aos trabalhadores do setor privado, dirigen 

eês e representantes sindicais I quando I por motivos excâusã.vemcnt,e

políticos, tenham sido punidos, demitidos ou compel~dos ao afasta

mento das atividades remuneradas que exerciam, bem co'no aos que f.2

t ram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de

~ \ pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilOSOS, na forma de
lei complementar.

§ 39 - Os dependentes dos servidores civis e militil.res e

.~abalhadores abrangidos por esle artigo, Já xalcc:idos, ou desapa

~ICidOS' farão :]us às vantag~ns pecuniári;;:ls t1a pensão especial COE,

I. (( re'spongente ao ca';'9o,-fUJ)ção, empreQQ, P9#to ou graduüeão que tC!
riam sido asseguradas a cada beneficiãr~o desta anistia, ~rclusJ.vc

ns diferenças atrasadas, até a data do faleciMento
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PLENÁRIO

Deputados

Suprimam-se os §§ 12, 22 e 32 do ar t 126.

seção UI

Da Câmara elos Deputados

cêc,

Substitua-se, no Art 124, "Câmara Federal" por "cêrere dos Dep.:!

Et>IENDA Nl! 13

MODIF1CATIVA ,I c . 'r .(.(i,.J.,. JT:
CtL\,,-ol-'" ,

À Seção !II. (Art. 107) seja dada a seguinte r-ede-

ArL 122 - Em caso de relevância e urgência, o Pre

sidente da República, por solicitação do primeiro-Ministro, pOder;

adotar medidas provisórias, com força de Ie i , devendo submetê-las,

de imediato, ao Congresso Nec Ionat que, se estiver em recesso, será

convocado ext r aorõ.lnar-Laaent.e para se reunir no pra'zo de cinco ca es,

e deliberar sobre elas

Normas de caráter regimental, não ccnst It.uc í.cnafs ,

JUSTIFICAÇll.O

Suprima-se o ar t 122 e converta-se o seu § 12 em
art. 122, com a seguinte redação:

Tun'~~s1"";A11o __,

tarJas".

Convém ururoredzar , na Constituição, a dercruoação da cêeara ocs

JUST:IFICAÇÃD

Suprima-se a palavra "sempre" QO art. 125

TuT.,.un"~.;;;", __,

Trata-se de matéria regin:ental, que não convém fi-

JUSTIFlCACÃO

suprIma-se o § 3'1' do art. 124, renumerando o § 49.

Aprimoramento da redação '\

gurar no texto da Constituição.

EMENDA lP19324·9
Senador Constituinte EGíDIO FERREIRA LIMA

EMErfDA- lP19325-i, '~'---------'IW-':::'::"--,tJ Constitu~nte EGVOIO FERREIRA LIMA . C-.!"rll.A:>_J

~-__----_-_Tln.'.lUS1"'t.~l.,----------__,

EMENDA lP19322·2 .... -,
tJ Constituinte I;qydio Ferreira Lima

EMENDA lP19323-1 '""'--------" r<rp'M"OO""--'
(!J Constituinte Egydio Ferreira Lima . C2 _I

tJ;.;-~;··· -]
l:,;-;~;;,";J

LIMA FILHOOSWALDO

,)UST:IF:ICACÁO

A emenda procura evitar a concentração da propriedade te!

ritorial, que sençce foi excessiva no Brasil, "âesde o berço de um

povo de latifundiários", na definição de OlLvei:ra Viana.

Como essa concentração se tem ace~tuado, pois de 1967 a

Úl84 as propriedades de mais de l.000 hectares aumentaram sua área

de 46,6% para 58,3%:, enquanto as pequenas propriedades de extensão

inferior a 100 necearee dim1nuIram sua área de. 18, n para 14%, o si!!!'

pâes poder d~ desapropriação pela União não pode corrigI-la

Dar a busca de um limite físico, que procura estabelecer
a desconcentração da propriedade territorial Diante da reJeição do

anteproJeto que apresentei â Sub-Comissão de POIItica Agrícola c R=.
fama Agrária, esta é a medida mais tolerante possíveL

56 os grandes latlf~diârios a ela se oporão, pois

clareza - a limitação em número de hectares, exclui todos os. médios

e mesmo grandes produtoreS rurais proprietários de áreas produtivas.

Ao estabelecer os limites propostos, tive em mente a área

do rnôdulo máximo das regiões geo-econômicas do País e a aeme Ihançe da

tipo de exploração agro-pecukia. dos Estados cont.Equca ,

Adotei uma ÜDica exceção, relativa às áreas metropolita.na

do Pais, onde o adensamento da população e o tipo de exploração agr~

cola eti~ ma l:lIn1ta.ção mais severa da extensã:::i da proprledaoo~tor1al.

,)//dr ÚiWMi-. - f'J!- 0b,cc1#c,",Cc fo,"/lC;

J..c~u.ü.IW .
hh\~d""'/

.~~
~~~

._-------- ....""..",."•.--------

Inclua-se, onde couber, no Título VIII, capítulo 11 um art!

go com a seguinte redação

§ 19 - O limite previsto neste artigo serã:

01. de quatro mil (4 000) hectares nos Estados do Rio de

Janeiro, são Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do sul;

02. de sete mil (7.000) hectares nos Estados de Ninas G~

rais e Espírito Santo,

03. de sete mil C7.C!!'0) hectares nos Estados do "'aJ:anhão,

PiauI, Ceará, lUa Grande do Norte, Paraí.ba, Pernambuco. Alagoas, se!..

g1pe e Bahia.

04. de onze mil (11.000) hectares nos Estados de Mato cxc

se , Nato Grosso do Sul e Goiás;

05. de dez mil (10.0001 hectares nos Estados de Rondônia,

Acre, Ama~onas, Pará e nos Territórios do Amapá e Roraima;

§ 29 - Será de quinhentos (500) hectares o limite máximo

do inóvel rural no Distrito Federal e nos municlpios das Regiões M~

tro olitanas do País.

§ 39 - A área referida neste artigo será considerada p~

lo ccmuneo de ~mõveis rurais de UIlI nesno proprietário no PaIs."

"Art. - Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá ter dir.=,

ta ou indiretarnentl:!" a propriedade ou a posse de imóvel rural de área

contínua ou descont{nQa superior ao limite fixado neste artigo, f!,

cando o excedente SUJei to ã desapropriação por interesse social para

fins de keforma Agrária.

Pretende-se..... impedir a concentração da propriedade dos

meios de comunicação social. Outra, por eezee , nêc poder ser

orientação da COnstituição.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP19320-6
PJ
r-_--:- ...U ..... ' ••~ ...i<lHU •••~'ui<l _

No art.J.go seguinte estamos apresentando proposta de norma

ccneta.cucdonej, sobre o monopólJ.o do petróleo e seus êecaveõcs que

resulta da utilização de idéia contrária aos contratos de rJ.sco, d-ª

fendida por um elenco enorme de entidades lidcr<lQas pela AEPI:T

aesccaeçêc dos EngenbeJ.ros da Petrobrás e pelos Sindicatos dos Trl!

balhadorcs da Indústria do Petróleo de todo o BrasJ.], que chegaraln

a const.J.tuir uma campanha, presidida pelo venerável Barbosa Lima S.Q

brinho e capitaneada pelo J.ncansável e ilustre enqenheaxn AntonJ.O

Maciel; da lembrança de revestir do monOpÓlio as atividades de J.!!

portação e exportação de derivados do petróleo, Já prevJ.sta na le1.

2004.
Finalmente, reprwuzi s a proposta da COllU.ssâo de Est,!!

dos constJ.tucf0l)D;i~n'fQao onopÓlio de minér10s nucaeaees .e ma
teriaJ.s {íss i'S".

Art. - Nenhuma entidade poderá acumular na mesma cidade

autorização ou concessão para serviço de rádio, televisão, tran~

missão de imagens, sons' e dados, por quaIquez; meio.

Um conceito a introduzir é o de "annexasae esceatc gJ.co"

de um emérao, p10POStO]lO § 3!ó e utJ.1J.zado JJO § 4!: para caracter..!

zar CO~03 em que a União poderá intervir em auavaõeõe aunexacoxe

ccntaeeace, indemaenâo a empresa de t1Unernção aucoxaaeõa ,

Uma inovdr:;ão 1J. registrar tambél'l. é a previsão de ind~l1.l:

znção à União, (c ecn Estados e Municípl.os no caso dos recursos hi
dricos) peJ t: erprcrecãc de recursos nat.urna.s , A indenização se JUs

tlfJ.Cil n50 56 no caso .de xecursoc na tur-ea.s nâc renovévexa, como é o

caso ãcs IDl.nérl.os. mas t<lnbém em :'0 tratando dos rcnovávej s - como

a ágil'" - scmprl'- que o aproveitamento J.mplicil em sua degradação.

EMEUDA (ADITIVA) ~... J.",~

.",.~
Inclua-se, no CapItulo V~minado "Da Comunicação", um

dispositivo "com a seguinte redação:

Parágrafo - As entidade que estiverem incorrendo na acum,!!

lação vedada no~ deverão optar por um dos serviços autorizados
ou concedidos, coloeados os :restantes em licitação pGblica para r~

d.istribuição. "

I
' / lilél'l de tais contratas poderem alll.:l.rrar IT'clhor o-r compr9,

m1&m{~ dtohumi:dos pelos ml.ncradorll=s. quando da autori;:aç5o. prevendo

inp{}lSl.vc pcn41l~ad~s para o seu dencumpr-amcrrco , seriam ncaca ry:}l
dos cs prazos ccncceaece para o aprcvea'camcrreo , retirando o cDrátcT'

qua-n, eterno d:JS concessões: atual.S, mesmo quando ãnconvenaenbes ao

anuecocsc nacaouea ,
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PLENÁRIO

,u."'D/.o~".lou.... o~'''1.o

JUSTIFICAÇÃO

' •• d.'O/.~w.. sJD/I"'.O~'..lo ..,

J'LEN1i.RIO

Suprima-se o art 197. cc-n seus parágra1'os

.L....'D/c.~'.,.. '""'.O~'... D ..,
PLENÁRIO

Ef.IENDA NR 04

MODIFICATIVA

~EN.4RIO

VIII 

IX 

x-
XI _ requisitar o depoimento de qualquer autoridade ou etoeoêc,

XIl -

os incisos do artigo ecar raceec r-er cer-es- pr-at.Lcane-<te

ma.!éria já contemplada pelo Art. 5.01, que-ice trata da co"'oetê..cia

oa União. As singularidades e inovações ceveeêc .f;e- aâeq.... e-aes ao

elenco co re!'erido Art. 54.

Com a sugestão, se enseja uma melhor sistema-:i2ação do

texto constitucional.

Aprimorall'ento da redação.

Trata-se de minúcias que não se justi!'ica que figurem

em texto constitucional

EMEl'IDA lP19336-2 .".. .....
f: CONSTITUINTE EGÍDIO Ff:RREIRA LIMA

JUSTIFICATIVA

Ao Art. 99, seja dada a redação seguinte, t r-ans r'er-annc-,

-se a ma-ter-La de seus incisos, devidamente adequada e sistematiza

da, para o art 54 (Competêrcia da União)'

Por sua natureza e especificidade não se deve permi
tir que a chefia de na asâc diplomática, em caráter permanente, seJa

ocupada por parlamentar Tal abertura, além de darif~car o r-ecessê
rio e fundamental caráter de carreira diplomática, scgura.,ente,ense

Jaria soluções politJ,.cas menores em setor delicado e vital para o
Estado Somente com alcance teMporário e de justifioável eventuali

dade o parlamentar deverá ser convocado para assUJr.ir Missão diplomli
tã.ce ,

JUSTIfICAÇAO

Suprima-se a expressão "Chefe de Missão Diplomática

Permanente" do inciso "I" do artigo 112 do ProJeto de Constituição.

JUSTIFICAÇÃO

Art. 99 - Compete ao Congresso Nacional, con a san

ção do Presidente da República, dispor sobre todas as n-at er-Las de

competência da União

""-------- ...."', ..""..,,

rrr----------·....·,·U.... ,o.ç.o ---.,

r;r-------.~'..._IO~'tI~~lcll ... ~~..<I.tc _.,

'EMENDA lPl9334:6... ,....
['J CONSTITUINTE EGíOIO FERREIRA-L-=I-MA-------,) p;;i~~""=:J

{?i3;;ifllJ

IEMENDA lP193354
l" CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA CIMA

IEMEl'IDA lP19337·1 .....-:c-::---:-:::::::-:::=--,
~ cons t aeumt.es EG!DIO FERREIRA LUlA e JORGE HAGE

rr=;;,;;~

lTI!1!dJ?]

Fp:,in"'~

o/i~?;7t1)

rL.d.'a/.o~, ..lo/I".OO~I...lo _

PLENARIO

Dê-se ao § 20 do art 112 a segumce 'redação

T~nclJul.",•• ;lo

Dê-se ao art 115 a seguinte redeçãc s

Art 115 - O Congresso Nacional e suas cases Legislativas

têm Comissões Permanentes e Temporárias, constituidas na forma. ore

vista no respectivo reg.1men~o ou ato de sua' criãçi:lo -

§7 Q w A convocação extraordinária do Congresso Nacional

....."..'''.....------------.,

1_

II - pelo P;esidente da República, pelos Presidente da

cêmera das Deputados e do Senado Federal, ou por requerimento da

maror í a dos membros de ambas as Casas, em caso de urgência ou de

f nte-re s se publico relevante e nos demais casos previstos na Cons

tituição e no regimento do C0[19resso Nacional

§S2 - Na sessão legislativa extraordinária o Congresso

Nacional somente deliberará sobre a materia para a qual tiver sido
convocado

rar-ee-é ,

Suprimam-se os §§ Vil, 22, 32,40., 52 e. 62 do ar t 114,

dando-se ao § 72 a seçumte r-edação ,

Art 114-

EMENDA nSl

"Ni\o hav endo sutllent.e e t.rat.ando-se de ve ae , fat'~

-ee-â er eacão para preenchê-la, se faltarem mai s de qu i nae

meses na ra o rârmmc do mandato."

A matéria ora excluída é de natureza regimental não deve
integrar a Constituição

o adaament c das sessões do ccnaressc NaC10na] não se Just!

f1ca '" ra aâc anvocade é fút~l. O Congresso p'rec r s e dar exenot c de

se r-r edede no trato das coas as públlcas.

JUSTIFICo\TI\A

JUSTIfICAÇ1l0

Suprimn o § la do art. 114.

JUSTIFICUl\o\

r;;---------...."~..",,....--------.__.,

EMENDA lP19330-3 '."';:-:-:--:::-:---::c::-=-::-:-::::-----,tJ Ccns t i tumt es EG1DIO FERREIRA LUlA e JORGE HAGE

EMEl'IDA lP19332-0 '.'~-------""'J r-r-pM"O"B"'-'l: Constituinte EGIDIO FERREtRA LIMA _ ~ _,

Apnmoramento da redação

F PLENARID

rrr-----------!!·.."..""..·,·--;---------__.,

iEMENDA lP19329:Õ ..... _.,
~ ccnsua tuãntes EG1D10 F:E.RRE1RA LH1A e JORGE HAGE

pr'~~;;~

[fi.?7p:';;!1l

er;;;~;"~

rç;'~J;J
.LI~'.'O/.o~,"lo/IU •• o.IlIo _.,

PLEr.ÁRIO

Aprimoramsnto da relação

Art. 107 - Compete privativamente à câmar-a dos De-

1uID/Jun"'cA;h --.

Art. 108 - Compete privativamente ao Senado Federal

I - julgar o Presidente da República. o Primei

ro-Ministro e os Ministros de Estado nos crimes de respo!!.

sabilidade,

11 - processar e julgar os Ministros do Supremo

Tribunal Federal, o Procurador-Geral da Repúb-lica e o Pr.2.

curador-Geral da União, nos crimes de respcneecr i meee ,

111 - •••••••••••••••••••••••••••••••••• ,

a) de Ministros do Tribunal de Contas da
União

b) de ·Procurador-Geral da República e de
Procurador-Geral da União

c) de membros elo Conselho Monetário Nac í,c
nal, -

d} de Governadores de Territórios

e) do presidente e diretores do Banco Cen
traI do Brasil -

1 _ declarar, por dois terços de, seus nencrcs , a

procedência de acusação contra o Presidente da República,

Pri,eiro-H.inistro e os l1inistro de Estado,

11 - aprcveê , por maioria ebsoruee

a} a indicação do Prill'eiro-I'inistro nos cases

previstos nesta Consti tur câo ,

b) moção de censura ao Conselho de Ministros,

c) voto de confiança solicitado pelo Primei

ro-Ministro.

111 _ proceder à tomada de contas do Primeiro-Mo!.

nã.s.tir-c , quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro

de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa.

Parágrafo único - As deliberações sobre a matéria
da alinea "b" do inciso 11 e dos incisos IV e V do presente

artigo serão por maioria absoluta

IV - recomendar, por intermédio do Primeiro-lUni2.

tro, o afastamento de detentor de cargo ou função de confia!!,

ça no Governo Federal, inclusive .na adMinistração indireta,

V - dispor sobre a criação, transformação ou ext í.n

ção de cargos, empregos e runcêee de seus serviços e !'ixa-

ção da respectiva re-uner-eçêc,

No art. 108,1'açam-se as seguintes ea'eer-ecêes-

A Emenda pretende epea-re i çcsr-c Art. 108, tornando

claro e preciso o seu e.l1tendimento,~compatibilizando-o com toao

o texto consti ruc í onej ,

JUSTIFICAÇÃO

ectecce-

EM::NDA JIlR 15

Art 124

§ 22 - Ni:lo havendo deliberaçi:lo nos prazos do parágrafo anterior,

o projeto será incluído na ordem do dia das sessões consecutivas e subsequentes

após as quaas , se não apreciado, ficam sobrestadas as demais prOp::lS2çÔeS até
'ser votado o projeto, ressarvedes as referidas no ert; 122, parágrafo único

EMENDA lP19328-1
~ CONSTITU"TE EGÍDIO FERREI" LIMA

Dê-se ao § 2>1 do art 124 a seguinte redação:

~DA lP19327-3 ..". ----,
tJ 'Constituinte EGVOIO FERREIRA LIMA

IV - aprovar previamente, por voto eecr-eee , a

pós argUição em sessão eec r-ece , a indicação dos cheres

de missão diplomática de caráter per-nenente ,

V - No 1nc1so V ao art. 10a, substitua-se a ex

pressão 1'inal: •• "e deoidir sobre o texto definitivo

da convenção", por ••• "e pronunciar-se sobre o instru

mento de. sua ce.lebraçãolt •

JUSTIFICATIVA

Aprimoramento da redação

nê-ee ao § l0 do art. 97 a segurnt e redação

':Cada leg1s1atura terá a duração -de quatro anos, satvc

a ô i ssctucâc da Câmara dos Denutados, h:mót.ese em nuc , com a

pos-se dos Deput.ados, uma nova leglslatura se anac aa rfi "

VI -

VII - •••••••••••

VIII - ••••• ••••••• • •••••• • ••••• • ••••••••••

IX - Suprima-se
Inlc/.v~1"1C'~.O

JUSTIFICl\nv.\

ApriJ'lorament.o da redação, tornada sonea na as convero e-rtc com a

supressão do § 20 do art. 174, uassando o § 10 a parÃ~rafo énrco

Ao Art. 97, seja dada a redação seguinte:

Art. __ - A Câmara dos Deputados compõe -se de um mI
nimo de quatrocentos e oi tenta e sete e UM máxiMO de quinhentos oe
p':;'tados, eleitos, dentre brasileiros no exercicio dos d1:-eitos po:"
11ticos e que tenham atingido a maioridade, pelo voto universal, di
reto e secreto, em cada Estado, Território e no Distr~t.o Feaerel, -

na 1'onna que a lei estabelecer.
_ § 1~ - Os deputados têm mandato de quatro anos, salvc

disssoluçao da Camara dos Deputados, quando, com a posse dos cle-i
tos. se inicia uma nové!- legislatura

".."'.""«,,----------.
PLENÁRIO

..........,...."."'.....--------''-,

EMENDA NR 02
MODIFICATIVA

de publicas,
V1 _

§ 1" _ Coopet~ às Comissões, em razão da meter.ía-

Dê-se ao § 111 do art. 115 a seguinte reoeçãc-

I _ díscutrr e votar projetos de lei que dispensem, nos termos do

regimento da Casa, a cctoetêrcre do Plenário, sobre recurso de um décamo dos mel!!

broa da Casai

II - realizar audiências públicas.

IV _ ~t, junto ao Governo, a elabora;ãG das atos de tegul!.

neotaçêc, velando pela fidelidade ao texto legal, ..

V - reçeber petições contra ato ou onussão de a...toridad: 00.1 enbdl.

VIl _ fiscaliZar os a'tos do E:xecuUvo e solicitar ao TribJm"l de

Contas ds Uniil:o que proceda, no â~!to de suas atribuições, a inves~iga;:3es s1

bre a at!.v1dade ou matéria que indicar, adotando as prov~dên:ias "lecesssrias

ao cumpx:.ltll:nto9':lei, ""1.

§ 1 R - As sessões de julgamentos previstos nos

incisos I "C>I! serão presididas pelo Presidente ao Supr~

mo Tribunal Federal, limitando-se a ccncencâc , rc-erer-i ce

por dois terços do Senado Federal, a pena de perda do ca..::

go, com lnab!litação~ por oito anos, ao exer-c i c í c de- fu.!!

ção pública, aen- prejuizo das demais sanções juoiCiais c,!

biveis

A emenda ora proposta pretenàe aperf'eiçoar o artigo 106,
que trata da competência privativa do Senado Fe~ral, aI
terando-Ihe algumas alineas e acrescendo-lhe um parágra:"
fo, além de reelaborar o parllgrafo único, transfonnado o
em parágra1'o primeiro.

§ as - A demissão dos ti tulares 005 car-gos re:rc:...

ridos nas alineas "olt, "d" e "e" do inciso 111 será prec~

dida de autorização prévia do Senado federal.

JUSTIFICAÇÃO
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§ 22 - A Justiça Eleitoral :fixará o né-er-o ce cepura;
dos, na proPDr;ào da pODulaçào e de medo que nla'li'L... a urucade 'terr-i
toria! tenha nenos ce quecr-c e mais ce setenta r-enr-eeenuences , 

§ 32 - COM a e'-clusão de Fernando de t-cccnne , cada r'er-
ri tório terá quatro deputados -

JUSTIFICAÇÃI.

EMENDA lP19342·7·
Cons t at u In t e s EGfDIO FERREIRA LUlA e JORGE Ho\GE

~ENARIO
"c•• """~o.... õ.olO,,"~••,ub

PLENÁRIO
U ...,IU ..lIlCa;l.' ___,

JUSTIFICHI\'~

EMENDA N0

suprema-se os §§ ac , 29 e 30 do art. 53.

o § }O ê uma cbvLedade do sa s t ema cons t atuc aonaã Os d.!:.
maas cons t a tuea mvesêes da au'tonom a dos Estados-Membros.

r;iiiB':=J
~~U.i .../nynhflUl_"_·,_..~ ___.J1 tJ#7:;pAJ

~A lP19347·a ."'~, ----,
ccnsea eumtes EGIDIO FERREIRA LUlA e JORGE HAGE

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA NR

A letra "c" do J.nC1So III do art. 192 passa a ter a segul.n
te redação -

c) a cTJ.ação ou a exeancêo de Fr-abunazs de Alçada.

'r r-at.e-ae de minúc!as que não devem integral' texto de Con.,!!

tituição. Podem, talvez, f'1gurar em Ato Complementar a ser fei

to.

Suprimam-se os §§ li, as , 4Q e SQ do art. 196.

~ PLENARIO

m----------.,-~.."'"..,,..,o ___,
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EMENDA lP19343:5'
tJ CONSTITUINTE SlGMARINGA SEIXAS

Em todas as disposições que ccrspóen o art. buscou-se ur-a

redação mais precisa, na forma e nas questões de fundo

na fixação do número de eepceeces , respeitou-se a campos!

çâo atual, deixando-se tsna :flexibilidade de ampliação até o máxi

mo de quinhentos Procurou-se, igualmente, atenuar o gravame à r~

pceeencecãe proporcional, ampliand.o_se o número máximo de repre

sentantes por unidade para setenta.

A referência à maioridade, como requisito de elegibilida

de, tem o mérito de transferir para a legislação ordinária o a
companhamento da evolução social quanrc à questão.

Não vejo a vinculação qUE: se apregoa entre o sistema eleit,2

reI distrital e o sistema de governo parlamentar. Proporcional, di.!.

trital ou misto, estou certo de que, qualquer destes eeeeuer--ee-à

ao sistema parlamentar. A fixação acecêmee gruda-se ao fato de Que

os dois sistemas. históricamente, se acoplaram na Inglaterra.

Com questões mais essenciais a serem definidas na Consti tu,!

çãc , será mais sábio remeter a pendência para a legislação ordiná

ria.

JUSTIFICATIVA

suprima-se do § 2 Q , do art. 55, do Projeto do Relator da

Comissão de sis.tematização a expressão "e a consultoria jurídica".

Ao art. 96, seja dada a redação seguinte:

Art. 96 - O Congresso Nacional, composto pela câ-ere

dos Deputados e pelo Senado Federal, exerce. a função legislativa

.e controla o Governo.

Além dos pr-ccur-ador-ea , outros servidores públicos

ti tulares de cargos especificos como os de consul tor jurídico e

assessor jurldic:o, igualmente exercem a atividade de consultoria

jUl"Ídica nos Estados e no Distri to Federal Com a aprovação ao ter.

to que ora se pretende emendar, ca car-gos desses se rva ocr-e s con

cursados e efetivos perderiam suas funções, ensejando sua ext i.n

ção e a colocação e" disponibilidade dos respectivos titulares,

já que .6. eeavrceee de ccnsc izer-ae juriclca passaria a ser de cc,!

petência exclusiva dos procuradores EI'1 consequência, haveria

necessidade de arrlpliar o quadro dos procuradores para manter em

runc í.cnemencc os serviços de consultoria, gerando novas despesas

públicas Em suma, sem grandes benef'lc:tos oara os procuradores,

a medida resultaria em severos prejuizos para os Estados e Distr.,!.

to Federal e, sobretudo, para os titulares de outras cargos, que

vêm exercendo, há anos, funções na área jur-Idtca.
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PLENÁRIO

Aprl.moramento da redação.

o verbo "dedicar-se", que a emenda quer subs'tituir

por "exercer", tem uma denotação de. continuidade, que não está

np intuito da norma E acregcentemcs a vedação de mili târ-cia si!!,

dãc aa ,

JUST1FICATIVA

Art.190- ••••••••••• : ••••••••••••••••

11 - •••••••••••••••••••••••••••••••••

c} - exercer militância politic:o-partidá
ria ou sindical. -

A matéria desse artigo deve sair da Constituição e inte

grar Ato Complementar.

A letra "c" do inciso :U do art. 190 passa a ter a se

guinte redação:

EMENDA NR

Suprima-se o art. 192.

EMENDA Nl!

JlnO'"u.,,,,c'l'l., ~

JUSTIFICo\TIV~

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP19349-4
CONSTITUINTES EGÍDIO FERREIRA Llrr.A E JORGE HAGE

EMENDA lP19348·f;·· ...~, ~
f:J CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LIMA

Emenda substitutiva do art. 234. do Capítulo V, do
Mim.stérJ.o Públ1.co, do Título V .. na Organuaçâo dos

Poderes e Sistema de Governo

Altere-se. no Capítulo V. de MlnJ.stêrlo Público, o art. 234.adotau
do-se a seguinte_redação:

Art. 234 - Os membros do MinlStérJ.o Púbhco.aos quais se assegura

independência funcional, gozarão das seguarrtes gara,!!.
tias:

1 - vd t a Laca.ed ade ;

11 - LnamovabjLadade j

111 - l.rredutJ.b1.lJ.dade de vencamencos , fixados com dJ.f~

renca não excedente a dez por cento entre cat.e ger-a-,

as, a par-ear dos atribuídos ao Procurador Ge:rBl da
República, quq, não serão mrerxcres aos pe r-ce bado s ,
a qualquer título, pelos M1.n1.stros do Supremo Tr1.b!:!
nal Federaf ,

S Onico - Os membros do 1>\1.n1.stér1.o PiibIacc terão epcsentadcr i e co!!!,

pulsória, COm vencimentos. ant.egeaa.s , por anva Ladea • ou

aos setenta anos de adade , e Eacu I t.at av a , aos t r rnt a 3!.
nos de serviço, e reajust ãveãs , na mesma proporção, se.!!

pre que se moda Eaque a remuneração dos membros da J.nst!
tuíção em at.avadede ,

JUSTIFICATIVA

A proposta preserva, do texto subs t.a tu Ido , o

prlncípJ.o da andependênca a funcional e as gar-ant.a as asseguradas
aos membros do I>linJ.stérJ.o piibjaco ,

Procura, no entanto, conferir-lhes tratamento mais S1.~

temâtaco e destacar o perhl próprio do \fJ.msténo Piib l a.cc que, e!!!,

bora atuando perante o Poder Judic.lár.lo, com ele não se confunde.

Du't rc s s ara, tratando-se a apoaerrtadoz-a a de da rea ro 1.!!

corpcredo ao est.arurc dos membros do Mlnl.sténo Público, em vez de

gar-ant xa í.ns tarucacnaã , deve antegxar a Lea crgâmce prõpraa , de c.!,

rEter complementar. Daí por que a proposta de emenda destaca em p!!,
râgrafo p rôp'r ac o tratamento da ma't êr-a a , bem como lhe rnt i r a qual
quer caráter punJ.tivo.

Quanto ã promoção, suprime-se a re reréncaa ã mesma,de!.

xando às Ieas orgânicas sobre ela da spor , tendo-se em va s t a a dneE.

s ad ade .de organJ.Zação do M1n:LstérJ.o piib Iaco a nível federa] e esta
dual - um organiz.ado em carre'J.ra de âmba to nacaona L, outro organ:lZ!!,
do tendo em va.s t.a as comarcas e entr-ânc a as pecuj aar-es às unadades

da Federação Tal diversidade. que impossJ.bilita tratamento J.dênh_

co em relaçâo às car-rearas do M1.nistêr10 Públ1co, também 1mpõe que.
no tocante às promoções, s ej arn cb s er-vad as as raencacnadas pecuâ aaz-a-.
dades , '
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PLENÁRIO

EMENDA Nl! 01

MODIFICATIVA

PLENÁRIO

EMENDA lP19339·71 ,,~. --,
t"CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LIMA

EMENDA lP19340·1
PJ CONSTITUINTE EGÍDIO FERR~~"';A LIMA

JUSTIFICAÇÃO

o texto sugerido, em redação naí e direta, explicÍ ta melhor

as furç-ôes de poder co Congresso l1ac!0'1al. Nenhuma razão t êc-is ca

ou de ~!..ndo autoriza a aI teraçâo do nome da câmara, que é tradici.2.

nal e, ê.lé'll domais, representa a. nação.~ é o Senado, c..lje

nore ~2.."',;lém é tradicional e caracteriza bem a sua finalidace es~!

c! fica cue é a de rep:-esentar "os EstaQ:>S qUE: consti tuem a Feoer<o:

ção.

rrp;;iiB~

flPiJe/JP)

dação
Dê-se à letra "b" do 1nC:LSO II do art. 190 a segu1.nte re

JUSTIFICATI\ 4.

"h) receber, a qualquer título, 'Percentagem de custas prE
cessuaJ.s. "

EJoJENDA N°

EMENDA lP19350·8 .~. ~

, ccns t â rumres EGIDIO FERREIRA LU14. e JORGE H4.GE

fS;~~;O~

rr;-;';;;!ll

Por fJ.m, no tocante às vedações a serem ampos t.as aos
membros do l-!J.nistér:t.o PjibLaco , a emenda segue a trad1.ção const1tuc2:.

ona I bresarea ra , que não as expfacaeu por anec i rc , para que

bem se j am defanfdas no plano da legislação complementar.

Acrescente_se o artigo nos" antes da palavra "Senadorej'
no § 6" do art. 109 •

EMENDA lP19344·3 ..,~ ----;
(J Deputado [grdfo r:rrefra I {ma

= lc.ro/~v..,'oca~••

f'JPM~~""~
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PLENÁRIO

~DA lP1934i:9, ,..~tI CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA-L-IM-A---------,

EMENDA NQ 03

MODIFICATIVA

Ao Art. 98 seja dada a redação seguinte

aU~TIF1CAéJiD

Aprimoramento da rel:!ação.
Apnmoramento da redação.

art ...96.

Transf"orme-lBe o § 31 'do art. 196 em parágrafo único do

Art. 98 - O Senado FedereI compõem-se de repre

sentantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos, cada um, con

dois suplentes, pelo votos universal, direto, secreto e major i tá

rio, dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos e no eker

o{cio dos direi tos poli tioos.

Parágrafo único - Caàa Estado e o Distrito Fede

roal elese:ão três senadores CO'll mandato de oito ancs, rer-OJa.'1::J.o-se

n representação de catIa unidade territorial, de quatro ef" quatro ~

nos, alternadamente, por um e dois terços.

EMENDA lP19345·1!
tJ CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA

'U"".... /C..lldl./l... C~.,.;~

PLENÁRIO
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EMENDA lP19351·6i
f!l oep~t~do Eoydio -Ferrei:":'Llma

fi çe;;;:!ü:r'''''''~~''''~
TC_,./...."$1"lU,çb ~

Acreseente-se a palavra "dos" antes de "Senadores" no
§ 5" do art 109.

JUSTIFICAÇÃO
JUSTIFICAÇÃO

JUSIInCAC1I:O

Na emenda, a tentativa de coní'er1r uma redação

sistema:~izaçãomals concisa e ma.is técnica às disposições do artigo. ~ ~~~o~utamente ~~l~':'a:' deve contim.lar no texto.
Aprimoramento da redação
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CONSTITUINTE FERNANDO VELASCO

Sup r Imacse a expressão "imperativo da segurança nacro
nal "do Art. 303, "caput": que passa a ter a seguinte redação

Art. 303- A intervenção do Estado no domínio econômi

co e o monopólio s6 serão permi tidos quando necassarias para a
tender interesse coletivo, conforme definidos em leI -

JUSTIFICAcno

O imperativo de segurança nacional tem sido a motiva
çâo usada tradicionalmente para justificar a intervenção auto:
ritárla do estado no domínio econõarcc

Inacei tável se torna, portanto. sua permanência no Art.
303, quando o processo de ap'erfeiçoamento democrático já excllt
iu semelhante dispositivo corrs t ant.e do texto constitucional vi
gente - art 4R, inciso I, que motlvou a expropriação de 2/3d-;;

patrimônio fundiário das Unidades Federadas da Amazônia, pelo
Decreto ns I 164171- , por seu correspondente ArL52,inc!so I,
do Projeto de Constituição

r

do poder Públlco, permaneçamtotal ou parcialmente inexploradas, enquanto m!

lhões de agricultores lutam por un pedaço de terra para trabalhar ou são obrt-,

gaDos a exercer a atividade agdcola e.m regiões de difícil acesso, onde as pe!:.

das da produçaõ são significativas, pelas certcíentes condições de armazenagem

e transporte.
Por outro lado, a grande ccncentraçãc de terras nas mãos de poucos ,

principalmente nas áreas dotadas de infraestrutura básica de produção, muitas
vezes com finalidades especciattves e de reserva de valor, tem limitado o ace~

so i';l terra aos agricultores com tradição nas lides agrícolas, gerando con- ,
nltos fundiários ou prcecvercc cescrcereoo êxodo para ee centros urbanos,

onde vão engrossar 'os bctsões de miséria das periferias desses núcleos, fa

zendo com que a dimlnu.1ção da capacidade produtiva no eercc seja agravada
pelo aumento dos problemas de allmentação, saúde, saneamento, educação e se

gurança das cidades

t:=;~';;~
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.~IDlIl./c.w"d.II".C.W'u.l., ,

Altera o paragráfo 211 do artigo 325, que passa a ter a seguinte

redação.

I - ,.. .,..
II - ..

UI - a organização, o funcionamento e as atribuições do Ban

co Central do Brasil e demais instituiçíSes financeiras
públicas e privada:.

JUSTIFICAcno

o crédito rural tem se concentrado nas grandes propriedades de
vido especialmente as garantias exigidas, sempre insuficientes para o

pequeno agricultor, notadamente nas regiões menos desenvolvidas, onde
o baixo valor da terra não permite a formação de garantias em montante

suficiente à captação de recursos credItIcios de investimento " para
viabilizar o processo produtivo

A falU! de definiç~o, enl lei, da crqandzaçâc , funcionamento e
atribuições das instituições financeiras. possibilitou que até o momento o

Manuel de Normas e Instruções do Banco Central mantenha em branco o espaço

reservado à definição sobre o BASA e o 8I'EI, o que tem acarretado transtornos
à atuação dos mesmos.

JUSTIFICAçno

Art. 325 - •• ••• ••••••• •••••• ••• ••• • •• , ••
§ 1~- ••••••••••••••••••.••••••••••••

§ 21:1- A União, os Estados, o O1strito Federal e os Municí

pios, devidamente articulados, promoverão a assistência técnica, ex
tensão rural, pesquisa agropecuaria e crédito rural, prioritariamen

te ao pequeno e médio produtor, assegurando para tal o direito e a pre

ferência ao crédito rural oficial, Q1Jalquer que seja sua modalidade~
a todos que trabalhem diretamente na terra, em imóveis de até três má
dulos expressos em lei. não cabendo,' para tanto. qualquer restrição-:

odeordem patrlmOl1ial
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Aprimoramento da reclaç~o.

EMENDA lP193524
cons ta tumres EGrDIO FERREIRA LUl'" e JORGE HAGE

Apr1Moramento da redação

'EMENDA lP19353:2'
('J CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LIMA

PLENÁRIO

"Receb ad a a mdacecâc , o Trl.bunal comporá a Las t a

trípl1ce e a envaarê ao ücngressc vac i cne i , que escolhe

rá um dos mtegranees para nomeação."

Dê-se ao parágrafo iimco do art 189 a seguant e redação

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA Nll

Dê:se à letra "ali do inciso lI! do art. 201 a seguinte

,.".- u.~,.....",,', ____.,

EMENDA l\o

redação'

Art. 201 - •••••••••••• •• • •••••••••

111 - •••••••• •••••••••• • ••••••

a) - contrariar dispositivo da Cons
t-itulção. -

r.r----------un~/.........~io----------_,

JUSTIFJCATn ~

TUT.,.ul1lflCoç.l. ---,

.uol.../c.~.. d.I&.,.•• ~,&lto

CONSTITUINTE FERNANDO VEt..ASCO

CWSTllU1NTE F'ERNA!'OO VELASCO

Acrescenta a expressão 11 de Area Geográfica" ao § 311:
do artigo 287

rr-t PLENAA_~~'ou.""...,. -==~~~~~::

F

iEMENDA lP19363:Õ
['J

['J

NOVA REDAC.ltO :

Art. 287- ••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••

1-••••••••••••••••••••••••••••••

11- ••• ••••••••••••••••• •• • •••••••
111-•••••••••••••••• ~ •••••••• ~ ••••• , •••

§lg-.. ••••• ••••••.••• ••• •••• •• • •••••
§2R_...... •••• •••••••••••••••• •••

§31l_ O orçamento fiscal e o orçamento dos in
vestimentos das empresas estatais, compatibilizados com ~;

plano plurianual de investimentos. tcrãq entre suas funções,
a de reduzir desigualdades interreg~onais, segundo critérios
de população e de área geográf,j.ca.

JUSTIFICAC.ltO

Além do tamanho da população, tambem a extensão terrl
torial influe na necessidade da ação pública para garantir a

infraestrutura econômico- social básica • Mantido apenas o
critério populacional. os estados de maoir extensão qeoqra

fica, com população dispersa, seriam enormemente prejudica
dos.

Sllprima-se o art. 360 e seu parágrafo único.

JU5TIF'ICAcnO

O dispositivo cuja supressão é proposta fixa limite de participação dos 6!,
gãos e emresas estatais no custeio dos planos de previdência das entidades fe 

checas, estabelecendo a paridade na contribuição de efll)regados e efll)regadores,~

tendet1do a regra à previdência perãereoter,
Além de constituir matéria cujo tratamento extrapola aos p;incípios que

devem informar o texto constitucional. já se encontra a mesma dlscipÚnada pela

lei nO 6.43S , de 15.07.n e seu iegulamento, Decreto n!l B1.24017S/bém como pelo

Decreto ns 93.597& de 21.11.86, prestes a ser alt~rado por iniciativa do próprio
t: I Poder Executivo, em vistas ao aperfeiçoamento dos dispositivos nele inseridos.

Acrescente-se, por outro lado, que da meneara cem foi redigido, o texto

inviabiliza quase duas centenas de !nstituições de indiscutíveis propósitos so 
clais (PREVI, do Banco do Brasil; CAPAF. do Banco da Amazônia, CAPEF, do Banco
do Nordeste; PETROS. da Petrobrás; CENlRU5& do Banco Central; Fl..N:EF'. da caíxa [
conêmics; IPC, do Congresso Nacional; POSTALI5, dos Correios e TelégrafosiVALIA,
da Vale do Rio Doce e outras), que integralizam benefíaios secur1tálos, contem 
pIam grandes massas desprotegidas, geram poupanças significativas, abrem frentes
de enprego e dioarruzam o desenvolvimento econômlco e social, hoJe alcançando Ull

U"liverso de mais de 6.0c0.000 de trabalhadores e dependentes.
Não é demais lenbrar Q\Jena manutenção da previdência carplementar priva 

da. não é equitativo l.lrnitá_la apenas e de forma diferencial aos trabalhadores

ligados ao setor púb1J.co. O Estado e suas emresas possuem a mesma necessidade
de retenção de mão de obra especializada que o setor pravado, o que justifica a

flexibilidade na .concessão de benefIcios. •

Por derradeiro, em se tratando de d~finição de procedimentos I
sugere-se a regulamentaç§o da JlIatér,1a através da legislação ordinâ-
ria.

t:=~;;DB~
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PlENARlO

CONSTITUINTE FERNANDO Vr.:lASCO

A ressalva estabelecida nlJ11 dos maas fundalOOntais pre _ requisi
-tos para detemoar se o imóvel CI.IfI;lre 0':Jnão funçã.') social, oeíxe de tal

modo exposta a eficácia da norma que sua perma-iêncía no texto significa

o mesmo que torná-la letra morta.
Emcurso de ser aproveitada estão todas as áreas improdutivas.

Assim, até o cunprimento do estabelecido no artigo • 318 fica prejudi
caoop~azão pela qual a supressão se impõe

Acrescente-se mais dois parágrafos ao art. 318, a seguir enunciados:

- Art. 318 - ~ ••••••••••••••••••• : ••

§11l - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

S.. - .
§311: - •••••••• •••••••••• • ••••••••••••••••••••

§41l: - •••••••••••••••••• ••• • •••• ••• ..,
§SII: : •••••••••• ••••••••• • ••••••••••••.••
S..~- -Ô ".
§711: _ Na definição das zonas PdOri!árias para reforma agrada ,

serão incluIdas as terras situadas na faixa de vinte quilômetros de largura ,
em cada lado do eixo das estruturas viárias

§sg - N1n~ poderá ser proprietário do equivalente a mais de

cem mÓdulos rurais, seja nuns s6 propriedade ou no conjunto de seus imóveis

SUprima-se expressão "ou está em ccrac oe ser" da a1Inea "a" do

parágrafo lÍ\ico do artigo 317, que passa a ter a seguinte reoeçãc.
Art.317-... ••• •••••••• ••••••••••••••••• ••••• •••• • •••

JUSTIF'ICAC no

flllTlI/.~If.. IO.;I. .,

JUSTIfICAcno

r.u.,.ulf'flC.~.l. -.

A expressiva extensão territorial de determinados muníc.!.
pios, notamente os situados na região amazônica, sem dúvida exl

ge que se contemple, também, no .texto constitucional, os Subdi~

trltos, de maneira a facilitar a administl:ação municipal, hoje
tão comprometida, em decorrência das distâncias, em termos de

eficiência • "

Parágrafo único-•••••••••••••••••••••••••••••••••••
a) é racion<tlmente aproveitada

Acrescente-se, ao artigo 66, 111, a expressão "e Subdis

trltos"

~A

JUSTI,FICACJl:O

, Não é concebível, q.Je terras dotadas de infraestrutura privilegia 
,_~ para abastecimento de insl.JllOs_ e escosmento de prodw;ão. com investiMentos

IEMENDA lP1'9359-1
['J CONSTITUINTE ,ERNANIJ() VELASCO I t:=P;;;;;.~

l!J " ~.;~;;~ --:==J f'Ç/;;L;;;J

'EMENDA lP19358-3
'['JtJY;~~":=J

6V'~ã!87J

EMENDA MODIFICATIVA

r.r ,~UI~lO/c.w"d./I"••• w'tsio _

EMENDA 1P193S1:j
l: DEPUTAoa u:zra SI\THLER

r.r-::------ 'Lld'I~/COIl,,"lo/IUICOIl,",lo

-rur.llulf'f'CIQÍ. .,

EMENDA MODIF"ICATIVA

!EMENDA lP19356-7.
['J

['J

JUSTIFICATIVA

térl0 deE;~~e~:ed~~ ~~~~~~~ionará uma melhor pos{çlo do Estado no cri-
Desta felta,s particlpaçlio do Espírito Santo sofre pouca,mas

~~s~;t~~o~a~~~mR~~~~~~e~~~e~~e:~:~t~e;e~~~~~~i~~ndoemprensecc entre

em relaç~~í ~:s n~~~~~i~:~: ~~ ~~~;~~ ~:as~~ç~~u~:~=ej~q~;d~:~;~~~~:Ja
das Regioes Norte e Nordeste,como um todo.

Estes mais benerfcfedos COm a atual proposta de redistribuição

~~l~~l~a~r;~~~á~~~~i~~~~=l~~~~t~~~ ~~eE~t~~~s-e I~~~~~Oi~~~~~d~:r~~ços
arrecadação Estadual.

Como o volume de recursos do ISS é mais significativo em Muni
cípios de grande porte ç quem sairá befleficiado SdO os Estados que pcssu
elA grandes Municípios(São Paulo,Rio de JaneirO,Mines Gerais). 

Então,devido aos Umites do Espírito Santo não é interesse
C~~~:~~~~~o~~e~tualmodificação, junto a Regl.ão sud~ste,e sim,na Região

Acrescente-se, ao inciso lI! do artIgo 328, a seguInte expressão

JUSTIFICATIVA

DI$PosnIVO MODIFICADO: Art. 2BO , Inciso 11

Onde se lê .. Que definirá os encargos" leia-se "que estabelecerá

critérios de rateio"'.

- e demais instituiç'ões financeiras públicas e prlvad9,s,

m'lA REDAÇ"" :
Art. 328 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,EMENDA lP19355·9·
l:J DEPUTADO lEZIO SA1Ht..ER .uro_

• A forma original abre um espaço enorme às especulações outras que pod.!:.

; riam desvirtuar a vontade e interesse constituinte do presente mcmen;

to. _ .... \

: O vocábulo "encargos" pode se referir à diversas outras situações que

, não sejam, necessariamente, critérios de rateio. dai porque. com a sub

I tltuição dos termos citados, não J1averá dúvida. no momento em que se
: criar a nova jurídica.

DISPOSITIVO MADIFICfTIVO:Art. 277 _ A União entregará:
1...----------------------- _

• .l ------------------------------- _
bl ------------------------------- _
c) DoIs por cento para aplicação nas regiões Norte,Nordeste
e Espírito Santo. através de suas instituições oficiais de
fomento regionaL
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'LEd.../e~..lIlIo/l~.~O..,II~ ~

PLENARIO

COOSTIlUINTE FERtWlXl VElASOJ

f'l PLENARIO

§1Q _ A lei reprimirá a formação de monopólios, ollgopolios, cartéis e toda e

QUalquer forma de abuSo do poder econôro.1co, admitidas a exceções previstas nesta

Consti tuição.
§2Q _ A lei apoiará e estirulará o cooperativismo e outras formas de associ!!

Uvismo, COO\ incentivos financeiros, fiscais e crediticios

NOVA REDAC~O:

Art. 328_' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1- ••••••••••••••• _•••••••••.••••••.••

11- ••••• • •• ••• • ••••••••••••••••••••

111- •• ••••••• •• ••••••• • •••••••••••

IV_ Requisitos para designação de membros da
diretoria do Banco Central do Brasil, e
demais instituições financeiras oficiais,
bem como seus impedimentos epôe o exercI

cio do cargo.

JUSTIFICAÇIlD

Há necessidade de formallzar em lei os requisitos" bá
sicos para a designação da diretoria de todas instituições 0

flclais;rpara se evitar o preenchimento desses cargos por pe s 

soes Incepec.í tadas para o desenpenhc dessas funções

ART. 302 - Como agente normativo e regulador da atividade

econõmíca , o Estado exercerá funções de controle. fiscalização, ince!:!,

tivo e planejamento que será imperativo para o setor público e indic,!!
tivo para o setor privado.

Parágrafo ünfcc - Todo projeto econômico públlco ou privado d=~

tinará recursos para o atendimento das deman

das sociais Que possam decorrer de sua lmpla.!2

tação

ART. 300 _ A ordem econômica sera constru!da a partir da
utilização racional dos recursos naturais existentes no espaço geográ

fico nacional, mediante a fos t i tucfcne l í.zeção ele planos nacionais, r;
gionals, es t adua as , microregionais e munIcLpa Ls" de oeserwo í vimenlo i;:;
tegrado, envolvendo a organização do território, o cresc Inentc econõ:

nuco , o progresso social e o aperfeiçoamento das instituições. tendo

por objetivo fundamental a construção de ullla ordem soc1al Justa, igu}!
litárla e pa r t LcLuat.Lva , ap Ll candc en regime de pleno emprego

1- Os recursos de capital instalado, os recursos f'Lnan-,

caí ros disponiveis e os recursos exôqenos economic,!
mente Justl. fica'veIs,

11- A força de trabalho, representada pela populaçãó ec,2.
nomicamente ativa; •

III- ÓS recursos tecnológicos adequados.

EMENDA lP19374·5'
[!J ELIEZER MOREIRA FILMO

AflT. 301 - A ordenação das at.ividades ecocõarces terá ecoe
princípios:

1- A liberdade de iniciativa.
II- A valorização do trabalho;

IlI- A função social da propriedade e da empresa;
IV- A nermcrue entre as categorias sociais de produção,
V- O pleno emprego dos fatores de p rtmução ,

VI- A redução das desigualdades SOciais e regIonaJs,
VII- O fortalecimento da empresa nacional;

VIlI- O estimuio às tecnologias inovadoras e adequadas ao

desenvolvimento nacional.
IX- A defesa do meio ambiente natural,
x., A defesa do consumidor e do u~uário

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo Suprimido: Parágrafo 3.1l. do art. 303.

Parágrafo 3 R suprimido: nAs empresas públicas, as sociedades da eco

nomia mista e as flUldações não poderão gozar de benefícios, privll~
~::.~~ sUbvenções não extensívaí,s , paritarialPente, às do S~tor .p'r!

JUSTIFICATIVA

A supressão do parágrafo 3R é recomendada face seus ter _
_ mos negarem a necessária ação reguladora do Estado no domfnâc econS

mico/socia1., no exercício do papel. constitucional. de intermediar a,

realização dos direitos e liberdades rundanentaãs do -cidadão 1 por I

se tratar de matéria de :Legislação ordmária a, principaJ.mente, por

conflitar com os termos dos artigos 277, inciso I, aJínea "C", 284

e parágrafo único, 466 parágrafo :LR e 330, que estabelecem prerrog~

tivas e privilégios às instituições financeiras oficiais, na inter

mediação, movimentação e aplicação de recursos públl.cos, no exercí
cio de atribuições já ccneegeaãas , 1ndel.egáveis e indissociáveis de

seus objetivos sociais.
. De outto ItXJdo, as ortanlzaçõea estatais desempenham 1:'81.e_·

vante !'unção social na prestação de serviços essenciais à população,
algumas com responsabilidade acrescida no projeto da Constituição.

-artigo 1.2, inc1so I, al!nea IIG", que po~ seu mérito, não podera ser
realizadas peão Setor Privado.

Assim, eventuais benef:Lcioslsubvenções, se exi.stirem, não
podem ser c:reditado$ às organizações e sim a população a que servem,
raziio ma:1,or do objetivo social. dos mesmos. Ademais, a intervenção I
do Est~do no domí.nio econômico se faz apenas quando o interesse prJ.
vado "ao se mani(esta.'

EMENDA Moo';;i/;;~;~~o_-------------,

nê-se ao Capítulo I, do T!tulo VIII, do Projeto de Constl..
tuição (arts. 300 a 316 _ matéria conexa), a seguinte re

dação.

dois por cento para aplicação nas regiões

Norte e Nordeste, através de suas instit.!:!.
íções financeiras ofic~ais. de fomento r~

9iona1

JUSTIFICACttO

PLENARIO

PLENARIQ

.~td.. o/.o~...lo/."•• O..,SI...., ~

277
a)

b)

c)

Art.

CONSTIlUIUTE FER!'W3Xl VELASCO

PLENARI0

Acrescenta a palavra ranancefrae à alínea " c" do l.!!

ciso I do artigo 277. que passa a apresentar a seguinte rede-

esc

VE' ASCO

Dl ENlI:BIO

JUS TI F I-C A ç 1\ O

rnctuã-se , no capítulo V Titulo IX, do Projeto de
constltuição, o dispositivo abaix01 o.v.~ """,-,-b-.

Art. - Constitui monopólio da União a exploração de

serviços públ1cos de telecomunicações. comunicação postal, tel~

grafia e de dados

JUSTIFICAcno

5t.4'rima-se do Projeto de Constituição o art. 336, o parágrafu único do art.
:u7, o art. 4f!)1 e o art. 488.

São serviços estratégicos cujo acesso a particulares
permite a acumulação de poder por qrupos econômicos, incompat.! 

ve I com um regime democrático e de alto risco para as liberdades

individuais e Interesses necfonaae ,

A definição das. instituíçijes financeiras oficiais de

fomento regIonal como repassadoras dos recursos adicionais de~

tlnados às regiões Norte e Nordeste é uma garantia de sua

destinação ao apoio e sustentação das atividades eapresar í.as e
a formação de iofra- estrutura econômIca. com sua cont!nua r,!
novação através do processo dll;\âmico de amortização/reaplica 

ção do~ crédito.

'Euo/JlJ.TI'lCAÇb ---,

PI ENARIQ

Já se constitui rotina a aceitação passiva, por parte do errpregado, das

violações a seus direitos, drrante a vigência do contrato de trabalho, na fcert~
za de que, ajuizando reclamação para garanti-los; sofrerá, Inevitavelmente, re
presálias q;e via de regra culminam CCX1I a oeaísssc.

Necessário se torna, portanto, a inserção. no texto constitucional. de di~

positivo vedando a prescrição no curso do contrato. Isso sigú.ficando, assim •

qJe contagem do prazo respectivo passará a ocorrer a partir do tersn da relação

errpregatícia.

Acrescente-se novo item ao artigo 13 doP:rojeto de Constituição, coma se 
{OUinte redação. o qual devexá ccoster entre os dite1tos assegurados à categoria

dos trabalhadores danéstlcos, no artigo subsequente (Art~ 14):

Art. D- •..••.•..•••..•....•..•••••.•••...•••..•••.•.•.••..•...••.... ,.

XXXII - nã~ ircl.dênc1a da prescrição no curso da relação de errprego

.JUSTIFICAÇ~O

A matéria contida rcs dispositivos acima choca-se coa o enrnclado do art.
17, inc1so IV. letra "o", do Projeto, que determina que nas entidades de orient,!!
çsc, rcreaçsc profissional, eultural., recreatâva e de assistência social, duig!
das aos trabalhadores, é assegurada a participação tripartite de Governo, traba

lhadores e errpregadores.

Esta norma. já integrante do texto constitucional vigente. assim coro do
Projeto, é garantidora de d1reltos e liberdades invioláveis. A ela não poderá se
opor outra que a contrarie. Ora, o artigo 336, coobinado COO\ os der.ais disposü.!.
vos emendados, contraria essa determinação, já que inviabiliza a contribuição

que custeia, hoje. as entidades de orientação, formação prcrrsstmal , cultural ,
recreativa e de assistência social. or-de já é assegurada a participação de trab,!!

lhadores, eflllregadores e Governo, COllX) o SESC. o SENAC, o SESI e o SENAl. exis 

tentes há mais de 40 anos. em benefício dos trabalhadores e suas famílias e ain
da. de toda a coletividade.

com a supressão sugerida, buscercs a preservação de tais instituições, to

das sem fins lucrativos. e a garantia da participação tripartite nas mesmas, tal

COO'lO ocorre hoje.

EMEND~ lPl9372:9';'-'
['OI CONSTI;UIN~7 FERNANOO VELASCO

EMENDA lP19370·2
PJ
tJ
~_-_-_-_---Tut<l/."ltl' ...~io - ----,

~-_-_------TUtON"STl're.~Ior

rrP~~;~

(IUJ~~787J

pr;~~;"~

fu/';;;J;;]

VELASCOF'ERNANOQ

.~t>l"""I<~",,"lo/n.e~"""o, -,

CONSTITUINTE f"ERNANOO VELASCO

PLENARIO

CONSITTIITNIE

JUSTIFICACA,O

.1USTIFICAcnO

o t.extc emendado constitui norma permanente do funeiE,

namenta do Sistema Flnancel:ro Nacional, não eabenoovoor tanto ,
sua inclusão nas Disposições Transitórias. Por outro lado. é

dispensável como inadequado tecnicamente para o texto consti
tucional a espect ficação de um dos componentes de um conjunto.
como no caso do Banco do Brasil em relação ao SIstema Finance.,!
rc Oficial No texto sugerido. apesar de não explicitação da

quele Banco. o mesmo continua contemplado por ser uma das ins

tituições financeiras oficias do País

JUS T 1 F I C A.C ,l:l O

PLENARI0

I - A autorização para o nncícnereoto das instituições
financeiras, bem COOlO dos estabelecimentos de sCQlJro, previdência e capi
talização. assegurado às instituições bancárias oficiais o acesso a todos
os instrunentos de mercado financeiro peI"ll1tidos as suas congêneres do

setor privado

Altera o § único do art. 284, que passa a ter a seg.nnte redação:

Art. 284 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ lhico - As disponibilidades de caixa da União, serão depositadas no Ban

co central. do Brasil. As dos órgãos ou entidades do coder Públl
co federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos loUlicípios :
belltcom dãs arpresã5 por eles controladas serão depos~tadas em

instituições bancárias oficiais respectivas às suas áreas geo _

gráflcas,ressalVBdos os .inped1Jrentos de natureza ope1'aCional

previstos em lei.

Al tera o caput do art. 284 que passa a ter a segui!!.

te redação •

Art.- 284 .. A execução financeira do orçamento da
União serã efetuada pelo Tesouro Nacional.
tendo como agentes pagadores o Banco do
Brasil e. nas áreas de sua respectiva j.!:!.

rIsdlção, os Bancos Regionais Federais.

1) Suprimir o parágrafo 1l:'! do art. 466, do Titulo x -

Das DisposIções TransItarias; ,.tr>J;~
2) Incluir, no Título VIII, Capítulo III~a ordem

Econômica e Financeira, SIstema Financ::eiro Nacional, artigo a
ser numerado com a redação modificada do paragrafo 12 do Art

466, como seque]~ ae. 9:l ~',
"a aplicação dos recursos destinados a operações de

creditas de fomento será efetuada através das instituIções fi

nanceiras oficiais".

JUSTIFICAC~O

o BNB e o BA5A foram criados para serem os êgentes

Financeiros do Governo Federal no Nordeste e na Amazõnia res 
pect íveoente , de forma a c:ontribuirem para o processo de oeseg

volvimento daquelas regiões, ~não se justificando, portanto, o

alijamento dos mesmos do processo de captação e aplicação dos

recursos publicos em suas respectivas regiões. Por outro La
do, o avanço nes áreas de computação e comunIcação dão condI 
ções, dentro da mesma ef'Lc Lênc La adminIstrativa, para mvees r
flcação dos agentes pagadores.

Acrescente-se ao ~.1nc1so I do art.1go 328 o seguinte'
- assegurado às instituições bancárias oficiais o acesso a todos

os instrunentos C1e mercado financeiro

Há necessidade de se assegurar aos bancos afiei 

ais o acesso a todos Insbrunentcs de mercado financeiro disponíveis pelos
bancos pr!vaóos, para permitir, especialmente aos bancos regionais como
o BASA e o 8tH. o pleno desempenho de suas funçiles. Atualmente esses
bancos têm difiwldades de captação de recursos e atendimento do empresa
riado e produtores dessas regiões menos desenvolvidas por não disporem

de acesso a diversos Instroreotos do mercado financeiro.

NOVA REMÇM

Art. 328 - ••••• ~ •••••• ~ •• ~~~~ '~ •• ~~' •• ~ •••• '.~~"""

r. ENgRm

ri EHII.RIO

EMENDA lP19364·8
I:J

r.r---------- TU'O(,jOST,r.e.çÃll

r.r---------- TUTOII"It",.~Io

r.r- Tutol."nl'fC.~Io' ,

A erençia proposta dá novo oJ:den:mmto ao texto, tomando-o mais Inte1igí
)rircipalmente quanto aos dep6sitos das disponibIlidades de caixa dos ór

.~, "11:J>1:ldes ligadas 80 Poder Públ1.coFederal,mantendo o crItérIo de exclusi

.t ~ ....10", c: de :teelJrSD$ pli:lllcos em instituições bancárias oficlal.s. -

F
I

lUTO/~U"'IUl;IQ _

AdIta ao IncIso IV a seguinte express:io:
-"e demais instituições financelras of1clal1;".

AAT. ja3 - Eapresa nacienal ti a pessoa juridica consUtulda e com se~ ~

de no paIs, cujo controie decisório e de capital, eMcaráter .pe~ente. el.,clusivo
e incondicional. esteja sob a Utu!ar!.dade dIreta ou indireta de pessoas Chicas
domici1!adas no território nacIonal ou de entidades de direito público interno
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JUSTIFICATIVA

ART 52 - •

JUSTIFICATIVA

p:r;';~···--:J

(I?j'~ã[ã?J

j=rPFL'" --""]

fl;;-;~~7WJ

Inclui-se no i tem VIII da art. 52, os recur
sos minerais de sccer rfbae para caracterizar a existên
cia de minerais aflorantes, não subterrâneos que, igual

mente, de_vem se incluIr entre os bens da União

Acresça-se ao art 52, do Capitulo lI, Título IV, o item XII,
com a .seguinte redação'

ART. 52 - •••••••• '.' •• ~••••••

JUSTIFICATIVA

VIII - as recursos rmne r a Ls de superfície e de
sub-solo e as potenciais de energia hi
draullca

§§3!;! - Lei complementar regulará as concessões para a u t Ll Lzaç ãn

dos recursos naturais e da equipamento territorial ext s ten
te ou que venha a ~xistir -

Modifica-se a redação do item VIII, do art. 52, do

Capítulo r r , da Titulo IV, coma segue

~§4Q - As concessões serão outorgadas exclusivamente a pessoas ju

rídicas nacionais de direita pública ou privado, condic1o:
nadas a projetos de vlabllldade têcruca, eccnõmca, rfnan
ceira, social e operacional aprovados pelo Poder Publico

§§5 Q - Não serão pemu t rcas as exclusividades, monopólios ou oli

gop6lios a entidades de direito privado na utilização e

transformação das recursos naturais existentes em qualquer
parte dd espaÇ'o geografico necãcnar , à exceção cas previstas

nesta Constituição

§§62 - As concessões cujos projetos e)(.ecutl....os envolvam investimentos superiores

a 1%do PIB nacional serão obrãqatorferente aprovados pelo Congresso

NacIonal.

XII - as jazidas de petróleo, de carvão de pedra, de gás

natural e de gases raros

O projeto de Constituição não aborda dois enfoques de
fundamental importância para a Nação a soberania nacional e o pa

trimônio nacdonaã , que são os primeiros referenciais para a corta

trução de uma nova ordem econômica e socra-r--e-;-pti1' via de con-
eeqoêncfe , para um desenvolvimento sõc to-eccnô-aíco autosustentado

Observa-se que o projeto de Constituição manifesta
uma preocupação centrada na construção de una ordem jurIthca capaz

de transpor a Bras11 da vexatória condição de estado autoritário

para a desejável situação de Estado de Direi ta Contudo, não ten
igual preocupação com outras ~nfoques da problemática nacional
que ensejem transpor o Pais da deprimente condição de pobreza e

subdesenvolvimento de grandes contingentes da sua população para
uma nova ordem econômica e social que seja mais justa e Loue Lí t é ;

ria. em que pesem a existência de todos os fatores conducentes à
superação do subdesenvolvimento. Que a ordem juridJ.;o-constituclO
nal inserida na capitulo dos Principios Fundamentais abra os esna
ços para que a ordem econômica e social possa prosperar. ~ r e Levap

te, para isto, iniciar a nova Constituição pelo tratamento adequ~

do do que sejam soberania e patrimônio nac acna l s , parâmetros que
condicionam o progresso da Nação e, especificamente neste projeto.
os conceitos das capitulas da ordem econômica e social,

onde se insere, através de emenda, conceituação conexa e derivada

da daqui exposta.

Embora estejam relacionadas entre os recursos nat~

rais monopolizados pela União (art. }10), as jazidas de petróleo
(substância orgânica) não estão relacionadas entre os bens da União,_
omissão passivel de produzir implicações graves para a sobeeení e
nacional e o progresso sócio-econômica do país Propõe-se, ainda,

a inclusão também das jazidas de carvão de pedra, as de gas natu

ral e de gases raros entre os ~ens da União

r.r---------_n.to,.ul1"~.ç.o-- _,

'EMENDA lP19376·1
l: ELII:.ZER MOREIRA FILHO

r.r===--- ..n••",/co"''''o'.u.co..,..lo_-~ -,

r.r-- ..uu""co..'.do'.u.co..,......

IEMENDA lP19377~O
tJ B..ItZm HJRElRA FIL.HJ

~)}A lP19378-B
,(' ELIEZER MOREIRA FILHO I (I-;;~"':J

!~ PLENARIO ,..."""•• " ..." .. ",."...--------, ttr!~~7EJ

No Título I - Oos PrincIpias Fundamentais, dê-se
nova redação ao art 42. inclua-se disposi tJ. vo
conexo como ar t 5e e rerumerem-se os demais artigos
do Projeto da ccnsts tuí ção

IEMENDA lP19375-3
tJ ELII:.2ER MOREIRA FILHO

.."----=~---- ..."',,...,,',,..::::=:::::===:::::::...-===:

JUSTIFICATIVA

ART 4Q: - O Estado r eoer-e r exer-ce soberania plena sabre a seu espa

ço geográfica nacional, assim compreendido:
I_ o território continental, delimitado pelas suas linhas

de fronteiras internacionais.
lI- as águas interiores e costeiras, as praias earLt Lees ,

o mar territorial e a sua r-espect Ive p La t a f'nrma subma-

ri na , •
III- as ilhas continentais, as ilhas oceânicas e suas res

pectivas plataformas submarinas,
IV- as terras ocupadas pelos índios;

v- o espaço aereo que envolve o t.er r Lt é r ro continental,

a mar territorJ.al~ as ilhas ccnt Lnen t ai s e cceêru c as
e as respectivas plataformas submarinas,

VI- os lagos naturais e ar t I ficiaIs e quaisquer correntes
de águas em território sobre o seu dominJ.o, que sirvam
de limites com outros países ou se estendam a te r r r t.c-,

rIo estrangeiro.
VlI- o sub-solo continental, o sub-solo das t Ina s ccnt mce

tais e oceânicas e o sub-solo das suas respectivas pl.!
ta formas submarinas;

\1111- QS espaços geográficos que lhe sejam atribuidos Dor

tratados ínternaclonais,

IX- o patrimônto nacional
ART.59 - O patrimônio nacional é formada pelo conjunto de bens e rF

cursos naturais exf s tent.es , transformadas e construídos no espaço gC2.
gráfJ.co brasileiro, independentemente da propriedade do solo, consi

deradas de relevante interesse nacional, assim constituída'

a) o equIpamento física-territorial existente e o que ve
nha a existir, em que a União, os Estados e os Municí_
pios sejam proprietários ou cc-prccrret ãr.tcs , Jncjuínõo,

1- as represas, as centrais hidroelétricas, as eent r at s

termc-eletr-Ices , as centrais de ene rqr a nuclear e os
respectivos sistemas de geração e t renseu aeãc de ene r

gias~

2- os sistemas de transportes e seus respectivos terminais
viárias;

3- os sistemas nacionais, estaduais e mcru c ípe í s de tele

comunicações e O sfstema postal,
4- os sistemas de ceoteçãc , adução e esgotamento de águas,

5- as centrais- de produção e os equil=!'amentos de transfor

mação. processajnentc e distribuição de ccebus t Ivers ,
6- os equipamentos sociais públicos de eoocacão , saúde,

formação profissional, esportes, lazer. segurança pu
blica, saneamento básico e hatu teçãc ,

7- os parques industriais e s t r a t éq r ccs para o desenvolV.!
mento brasileiro, assim definidos em leI complementar

b) a reserva de mercado para tecnologias nacion~a~s avanç~

das.

c) os recursos naturais, incluintlo'

1- a flora natural e ra fauna s i ãvest.re r
2- a flora e a fauna subaquática,

3- o subsolo e as cavidades naturais;

4- as jazIdas minerais, as minas e os eunerers nelas exi.!
tentes,

5- as jazidas de origem c reâní.ce ;
6- os aquIferos e as fontes de équas minerais,
7- os poterlfiais hidráulicos.
8-' os lagos e lagoas naturaJ.s;

9- os parques nacionais. os parques indígenas,

vae ecológicas e de proteção emtnent.aj j

10- as terras cevc Lut as e- as que venham a ser adquiridas
ou incorporadas pe':I.o poder publicá. federal, estadual

e municipal;

11- as ~erras ocupadas pelos índios.

Nesta proposta, a Ordem Econômica tem estreita conexão e

vinculação com a proposta de emenda do mesmo autor em relação

princípios Fundamentais, contido na Título 1

O enunciado bés rco da proposta de emenda ora apresentada
conduz uma visão geral e abrenqente da Ordem ãconôm.ca e dos seus

pressupostos, a partir da ótica do aproveitamento racional das re
cursos naturais, medi.ante a intervenção dos demais fatores da prod.!:!.
Cão conducentes_ao desenvolvimento econômico - capital, trabalho,
tecnologia Nesta condição, a ordenação das atividades econômicas
tem como prJ.ncípio os fatores mencionados na proposta de emenda co.!!.

tida no art. 301, que são os pr íncIpar e condicionamentos dos meca

nismos de mercado, onde a Irucrat Iva privada e a ação do Estada se
completam e harmonizam, posto que são, neste enfoque, interdepende.!!.

tes e complementares
, A emenda estabelece parâmetros constitucionais para a

ordem econômica, não descendo a detalhes da competência de leI.

ART 310 _ No aproveitamento de seus recursos hídricos, a

União. as Estados e Mut'l.icíÇlios deverão comÇlatibilizar as cccr tuní.de
de llIúltIpla utilização desses recursos.

ART 3'11 - Constituem monop6lio da União.

1- a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e o,!!
tros hidrocarbonetos fluidos, gases raros e gás n~

turaf , exIstentes no terri tór io nacional,

II- a refinação do petróleo nacional e estrangeiro,
III- o transporte marítima da petróleo bruta de origem

nacional ou de derivados de petróleo produzidas no
País, e bem assim o transporte, por meio de condu
tos, de petr61eo bruto e seus derivados, assim co

mo de gases raros e gás natural, de qualquer origem.

IV- a pesquisa. a lavra, o enrequecimento, a industri~

_ liza'il:lo e o comêr:cio de minerais nucleares,

V- o sist:ema nacional de serviços postais,

VI- o sistema nacional de telecomunicações

ART 309 _ A qesquisa e a lavra das recursos minerais, bem
como o aproveitamento das potenciais de energia hidraulica, dependem

de auto'rlzação ou concessão do Poder Público, no interesse nacional,
e não poderão ser txans rerIdas sem prévia anuência da poder concedente

ART. 305 - A intervenção do Estado no domínio econômico e

o monop6l!o 56 serão permitidos quando necessãr.rcs para atender aos

imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo,
conforme definidos em lei

§19 _ A Intervenção ou monopólio cessarão assim que desa

parecerem as razões que os dete:minaram.
§2Q _ As empresas públicas, as sociedades de economia mi.!

ta e as fundações públicas somente serão criadas por lei eaoecrat , e

ficarão sujet tas ao direito proprio das empresas privadas, Lnc Ius rve

quanto às obrigações trabalhistas e tributárias, salvo o disposto no
art. 265, "i1Q

§3Q - As empresas públicas, as sociedades de economia mi.!

ta e as fundações públicas não poderão gozar de benefícIos, privi
légios ou subvenções não extensíveis, paritariamente, as do setor pr.!
vacc , •

ART. 306 - Incumbe ao Poder Público a prestação de eervr

ccs públicos diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão,

por prazo determinado e sempre através de concorrência pública,
forma estabelecida. em aeí ,

ART. 314 - Os serviços de transporte terrestre, de pessoa,

de bens e carga aérea, dentro do terrItorio nac í cnat , inclusive as
atividades de agenciamento, somente serão explorados pelo Poder PÚ
blica, par brasileiros ou por ;mpresas em que o capital com enre í t c

de voto seja najcr i tar Iemenre nacional, segundo se dispuser em lei

Parágrafo Unico - Não dependerá de autorização ou concessão o
aproveitamento do potencial de energia renova\le1

de capacidade reduzida.

§1Q - As atividades das enoresas nacionais, que a lei con

sIderar eetratéçfcas para a defesa nacional ou para o desenvolviment;
tecnologico, poderão ter proteção temporária do Estado

~2Q - As empresas nacionais terão nce rerêncaa no acesso a
crédi tos públicos subvencionados e, em igualdade de condições, no f0l:

necimento de bens e serviços ao Poder Público

MT. 304 - O Investimento e o retorno de capital estrangeiro
dar-se-á no interesse nacional. como agente complementar do desenvo.!.
vimento, na forma regulada em lei.

ART. 313 - A ordenação do transporte marítima internaci.Q.
na L, respeitadas as disposições de acordos ba Ja t er a.ts firmati'os pela
Uniã-o. observará a-prec1ominância dos armadores nacionais do Brasil e
da país exportador ou importador, em partes iguats cnse rvaoc o prin
cípio da reciprocidade

ART. 312 _ Aquele que. não sendo proprietário de imóvel uE,

bano ou rural, possuir como seu. por cinco anos ininterruptos, de boa
fé e sem aposição. utiliz~mdo~o para a sua moradia ou de sua família,

Imóvel urbano de até duzentos e cinquenta metros quadrados de área, a,!!
quirir-lhe-á a domínio, podendo requerer ao JUIZ que assim a declare,
por sentença, a qual lhe servirá d~ título para matrícula na registro

de imóveis
§lQ - Os bens públicos não serão adquiridos par usucapião.

§22 -. O usucapião urbano somente será concedida uma única
vez ao requerente.

ART. 307 - As jazidfls e cemaí.s" recursos minerais e os coa tenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do
solo para e rat to de exploração ou aprov-eitamento industrial, e perte.!!.
cem à unrão

!i1Q - Ao proprietário da sala é assegurada a pa r t Lc i paçãu

nos resultados da lavra, na forma da lei.

§2Q - A título de indenização da exaustão da jazida, parc~

la dos resultados da exp Ioração dos recursos minerais, a ser definida

em lei, será destinada à formação de um Fundo de Exaustão, gerido pe
lo município onde se localiza e jazida e destinado ao apoio da seu desen
volvimento sócia econômica.

ART. 308 - ~ aproveitamento das potenciais de energia hi
dráulica e a lavra de jazidas minerais em faixas de fronteira somen
te poderação ser ~fetlvados por empresas nacionais. -

ART 315 _ A navegação de cabotagem, interior e p es que L,

re , é privativa de embarcações nacionais, salvo o caso de necessid~

de pública.

ART 316 _ Os pr(lprietários, armadores e comandantes de navios

nacionais, assim cama dois terços, no mínImo, de seus tripulantes,
'.serão brasileiros

§12 - Tratando-se de pessoas Jurídicas, a maioria de seu

capital deverá pertencer a brasileiros, em percentual definido em

leI.
§2Q - A navegação de cabotagem para transporte de merca_

doria é privativa de navios nacionais, salvo em situações trans1tó~

rias de premente necessidade pública reconhecida por ato ·do Execut.!.

VO.

§3 Q - A armação, a propriedade e p tripulação de embarc,!

ções de esporte. turismo, recreio e apoio maI'Ítimo, serã.o reguladas
.por lei ordinária.

§§1 9 -: p patrimônio nac,ional tem a sua utilização condicIonada

promoçllo da desenvolvimento econômico e socJ.al, mediante a
operacionalização de planos, programas e projetos, direta

mente por órgãos e entidades do Poder Público, e par empr~

sas e fundações nacionais de direito privado, assim defin.!

.' da~_:m lei •

§§2 Q ... N-ão serão objeto de concessão a pessoas físi~as ou jurIdicas

de direito privada
a} os parques nacionais,

b) as parque; indígenas.

c) as terras ocupadas pelos índios,
d) as reservas ecológicas e de proteção ambiental.

e) -.a fauna sÚvestre, a fauna e a flora subaquáticas,

f) as vias e terminais vlário~,

g) as atividades monopolizadas par empresas de controle
acionário da União, dos Esttldos e das Municípios.

Dê-se nova redação ao i tem I do art. 2 Q , do
Título I - Dos PrincIpios Fundamentais. coma segue.

Art~ 211 - •••••

I - a soberania nacional

d art 22 do Título I do projeto de Constl

tUJ.ção refere-se à "soberania da povo" i:onsideral'los mais ade

quada a expressão "soberanL nacíonal" cujo conceito inclui, n~

cessariamente, o de povo, além de envolver o conceito de nação,
mais amplo e ab.rangente .



2040 • Assembléia Nacional Constituinte,

JUSTIfICATIVA

ART. 71 _ Para efeitos de integração econõmí ea-,

-administrativa e espacial, os Estados federados

e I:) Distrito Federal poderão associar-se em
Regiões de Desenvolvimento Econômico e os municípios

em Areas Metropolitanas ou miCroregi~es.

o projeto de Constituição trata de assccaaçêc de Estados

em Regiões e de municípios em áreas met.rccoj a tanas e mtcroreqtcnais ,
para efeito aqm í n í s t r a t Lvc

Essa condição restringe a função da área geográfica re-
1 gianal e o desenvolvimento econômico a uma conotação meramente admJ.
, nlstrativa, quando. na verdade, a função que se objetiva e a de int~

gração eõcãc-eccnõeüca e espacial. facil! tadoras da consecução do d~

senvolvimento econômico e social, aliadas à função acmí ru s t re t Iva ,

inscrição eleitoral aos 16 anos de idade, correta conceituação de e!!!

presa nacional, voto Distrital puro, Reforma Agrária consensual, ccn
imissão imediata da posse, Reforma Urbana democrática. fortalecir\en

to do ens~no público, com at\ilndimento às reivindicações das escolas

particulares; reserva de mercado; defesa dos accesâseeeae e preservã

çio dos recursos naturais, criação de novos Estados, Reforma Tribut!

ria, COm a destinação de 22% da receita tributária para os Municípios

e 25% para os Estados, 1,5% para o Nordeste e 1,5% para a Amazônia,
além de isenções fiscais para as classes menos favorecidas, elevação

do Salário MÍnimo para 15 OTNs e seu reaJustam~ntomensal; constru 

çêc , em dois anos, de 1,500.000 de casas populares; assentamento, em

doa.a anos, de um milhão de famIlias em áreas rurais da lunazôniaJ a

Obrigariedade de privatização das empresas estatais, em dois anos ,
sem prejuízos para o Erário e os serviços Públicos; e tantas outras

de iqual importância e atualldade.

Este trabalho des!)retencioso, elaborado sem alarde,com

o assessoramento de alto nível de Dr. José Queiroz campos, um verda

deiro sábio õevceaõc ao ãneeresee da Nação, não obJetiva a publici

dade, mas o cumprimento d0..fi~ver.

Para não me alongar mais, expresso a minha integral CC!!.
fiança no alto discernimento e na com!)etência Jurídica do Relator,D~'

putado Bernarélo Cabral, e na independência dos meus ilustres Pares da

Comissão de Slstel!'atização e do PlenáJ:'io, seguro de que, no mínimo,

terei tentado contribuir para o bom êxito dos nossos trabalhos,

rrr=;;;''':J
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EMENDA lP19383:41
f:ELIeZER MOREIRA FILHO

reI ENARro

nê-ee ao caput do art. 71, do capítulo VI. do

Titulo IV, a seguinte redação

=- .L<ulUO/eo ....lo/.u.e~"".io' _

JUSTIFICATIVA

Há que ser acjet í.vaoa qual a representação

que os princípios Fundamentais da Constituição querem

regular

Dê-se ao item V do art. 2Q , do Titulo I - Dos Pr-Inc Ipac
Fundamentais, a seguinte reoaçãoe

ART. 2Q - ••••••••••••••••••••••••

v _ a representação política, como condição sem a

qual governar e legislar conf.lguram sedição e
usurpação de poder. c.r.rees insuscetível s de

anistia, de prescrição e retroatividade de lei

mais benéfica!

EMENDA lP19379-6
tJ ELIEZER ItoREIflA FILHO

tJ PLENARIO

rrr---------- Hn.oun"",&çi.o

JUSTIfICATIVA

JUSTIfICATIVA

JUSTIF'ICATIVA

interpenetraçãoUI - erradicar a pobreza e. promover a

dos extratos sociais;

I - na eeoresenteçao , que não compactua com ti. usurpação

e a sedição, crimes insuscet!ve!s de anIstIa, prescrição e aplicaçáo

retroativa da lei mais benéfica;

II - no pluralismo político, com plena liberdade Ideol,Q,

9ica e doutrinária, não permith:1os os partidos que neguem os fund.,!
mentos constitucionaIs da Nação ou procure legitimar minorias no !.

xercfcfc dos poderes do Estado,

Art. 311. O Estado brasileiro, pelos ôrgãos Legislativo,

Executivo e Judiciário. lnterdependentese hatmónfl!m'r,'" exerce sua s.2.

beranla polítIca e econômica sobre todos os recursos naturais do

seurterritório e os bens criados pelo trabalho do seu Povo,

seguintes finalidades

Entrego-lhes, pois, o "PROJETO APOLO", nome inspirado

no símbolo da DEMOCRACIA CRISTÃ BRASILEIRA~ uma vez, propÕe
uma sociedade livre, Justa, solidária. prós!,era e mundialrrente influ-,
~U. I

Art, sa, O Brasil participa da sociedade internacional,

por via de tratados. não permitindo que conflItos internacionais de

que não' é parte atinjam seu território ou se transformem em fatpres

de desagregação nacional.

Ari, 611 Pautam-se as relações Internacfcnaãs do Brasil

pela dignidade nacional, intoeabilidade dos direi tos humanos t direi

to dos povos à soberania, não ingerência nos assuntos internos de

outros Estados, solução pacífica dos. conflitos internacionais e cf!. ...,

operação com todos os demais povos pa..ra íl emancip~c,IIQ te'o p:r:ogresso

da humanidade.

popular. na nacionalidade. na cidadania. na dignidade da pessoa hum,!

na. no pleno exercício dos direitos e liberdades fundamentais.

Parág:r:afo único A língua oficIal é o Português falado

no Brasil e seio símbolos nacionais a BandeIra, o Hino, o Escudo e as

Armas da República adotados na data desta Constituição •

Art. 22 Fundamenta-se o e)(ercIcio~do~Poder'

EMENDA MODIFICATIVA
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Art. Is , o Brasil é uma República federativa, constitui

da pela união indissolúvel dos Estados, com fundamento na soberania

"TITULO I

Art. 411 Cumpre ao Estado. fundamentalmente, garantir a

independência nacional, repeUildo qualquer ingerência externa em
sua autodeterminação, assegurar a participação do Povo na tceeda de

decisões. defendendo a democracia, a constitucionalidade e a legal!

dade; e democratizar a Hvre Jní c.í atfve , abolindo Quaisquer formas

de opressão e exploração, garantido o bem-estar e a qualidade de vi

da do Povo.

IV - favorecer o sentido social da liberdade e da propr!

eoade e promover a justiça social pela implementação das condIções

necessárias à felicidade de todos e de cada um

I - cons t ruçãc de uma sociedade igual1tãrla, em Que

qualquer indivJãuo-~a insurgir_se contra atos que violentem os di

re1tos universais da pessoa humana.;

II - integrar o Povo e a Nação como um todo nos procel

sos de oecrsãc política e nas ações para o desenvolvimento econõm!

co e social, necessariamente interativos;

DOS PRINC1PIOS fUNDAME~TAIS
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JUSTIfICATIVA

IX - as cav rtíedes naturais subterrâneas,

assim como os sitias erquec.lõçacca,
pré-históricos, espeleológicos do
subsolo e as .Iaz.í das fósseis

Acresça-se '"a redaç5.0 do item IX~ do art. 52
(Capitulo II _ Titulo IV). como segue

ART.S2_ •••

fi PLENARIO

EMENDA lP19384-2
tJ ELIEZER MOREIRA fILHO

JUS'l'IFICA'l'IVA I
Com o obJetivo de oferecer ã elevada acreciaçâo do etn!.

nente Relator, Constituinte Bernardo CabI:"al, uma contribuição que r~

flita, em todos os seus aspececs , os funila7Tentos da moderna e sempre

atual nroposta da Democracia cristã, recolhi do Projeto da Comissão I
de Sistematização tudo o que me pareceu eonsonence com as linhas p r2 'I

gramáticas do POC.

Nesta coptribUiÇãP, que denominamos PROJETO APOLO, e5-\

tão contidas, portanto, as eencctbuaçêcs e as proeoeees de Constitu-I

intes ,e dos mais diversos setores da sociedade brasileira, colhidasI
num processo alternativo de supressão, adição e rodificação ao texto

do Projeto de Constituição.

Anós a sna aDresentaçao ao Plenário, em forma das doze J
emendas, de nvs 1.9.385-1, 1'9.386-9, 19.381-7, 19.388-5, 19.389-3 ,I
19.390-7, 19.391-5, 19.392-3, 19.393-1, 19.394-0, 19.395-8 e 19.396-6, J

comporá o SUBSTI'l'UTIVO AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, com 221 artigos
e o ATO DAS DISPOSlrÕ2S CONSTI'l'OCIONAIS TRAN'5I'l'ORIAS, com 56 artigos

que, cereamenee , será considerado, embora modesto na sua elaboração,

e aperfeiçoado' pelos meus cemp:nheiros de Bancada e da Direção NaCi2.1

nal do Partido Democrata Crist~o.

Esta prop'osta, que 'espero ver anoiada pela Democracia

• cristã B!-asileira e acolhida, mesmo que em apenas wn único dispasiti
vc , pelo eminente Relator, define de forma cristalina algumas ques

tões principais, que preocu!?am amplos setores da Nação,

Nela optamos _pelo sistellla pa~entª)1stade Governo ;

fi PREAMBULO DO PROJETO DE CDNSTlTUIÇil:O PASSA A TER

o:HiTlruIÇPD DA REPIl3LICA FEIEU\TlVA 00 BRASILn

CI"

SEGUINTE REDAÇAD:
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.~cu""'/cc"ISs1Q/lul.Q", .. itl

"NaS, os REPRESENTANTES DO POVO BRASILl!IRO. REUNIDOS EM

ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE. INVOCANDO A PROTEÇ/tO DE OEUS

EM BUSCA DE UMA SOCIEDAOE LIVRE, JUSTA E saUDARIA, INSPIRADA NOS

PRINC1PIOS fUNDAMENTAlS DO CRISTIANISMO, 00 HUMANISMO E DA DEMOCRA-

PROMULGAMOS A

m----------- "".".....,"',.

As jazidas rõs se í s são bens de i nteresse do Esta
do Envolvem aspectos culturais, ant.rc tõqrccs e historicos nas

suas conotações ce tr amcní.at s voltadas para a pesquisa cLen t I rrca
e aproveitamentd econômico.
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ART. O Poder Público consignara recursos r mance Lr-os dos
seus orçamentos fiscais destinados ao programa de recuperação das p,9,

pulações carentes, visando a SUa' mccroc eecêc aos processos urocut r

vos.

Art, 32 - O Estado é o instrumento da Soberania

nacional, que a exerce através dos Poderes Legislativo,

Executivo e Judiciário, como 6rgãos harmônicos e inde

pendentes entre si

o er t 3Q do Titulo I da Projeto de Constituição
menciona a »sceereru e do povo" consLce r aocs na i s eee
queda a espreesnc "Soberania Nacional" por incluir esta,
no seu conceito,o de povo, além de envolver o conceito

mais amplo e abrange~te de nação.

ART. A população brasileira é o instrumento gerador e a

beneficiária final da ordem econômica e social e ccnoreenoe e
1- todas as pessoas naturais e es t r ançe r r as Que habl

tam ou venham a habitar o territorio nacional,
11- todas as pessoas naturais do Brasil q.re habitam

em outros países conservando a nacionalidade bra

sileira,
lll- as populações indígenas naturais do 8ras11

Capitulo VI - Das Regiões de neeenvctvãnento , da Areas
Hetropolitanas e das Hicroregiões.

o projeto de constituição não aborda um elemento

fundamental da nação brasileira, que é a sua população
~ importante frisar que e essa população, at re ,

vês da sua força de trabalho, que intervém na transformação dos re

cursos naturais e mate nas primas para a produção de riquezas
Cabe à constituição reconhecer os componentes h~

eanns dessa população em seus distintos extratos E ela, a Consti
tuição, que define originária e juridicamente os componentes humanos
QJe integram a pcouíaçãc do Brasil, em suas diferentes cctercianceoes

Dê-se à ementa do Capítulo VI, do Título IV do Pro tet;c
de Constituição, a seguinte redação'

O texto do Capitulo VI - arts 71 a 73 _

- em nenhuma oportunidade se refere a regiões ee t rcnct rt.e
nas, e sim a Areas Hetropolitanas, não cabendo assim tra
tar a ementa do CapItulo de Regiões Metropoli tanas -

NO TtTULO I _ Dos Princípios Fundamentais. inclua-se onde

couber (matérias conexas):

l!J PLENAIlIO

flpLENrtRIO

Dê-se ao sceput do er t , 3 g , do Título I - dos

Pril1clpios fundamentais, a seguinte redação:

EMENDA lP19382:61
[:J ELl~ZER MDREIRIl fILHO

EMENDA lP19381-8
tJ ELIEZER MORCIRA FILHO

EMENDA lP19380-0
I:J ELIEZER MOREIRA FILHO
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Art. 7Q. O Brasil preconiza, na ordem Internacional, a

codirl'cação progressiva do Direito das Gentes e a criação de um Tr.!.

büna.l Internacional d~s Direitos Humanos, com poder de decisão vi!!

culatõri~j a instituição ue uma ordem econõmfca justa e equitativa;

a união internacional contra a competição armamentista e o terroris
mo, o desarmamento geral e a dissolução dos blocos polJtico-mlliti

res; o estabelecimento de um sistema unlve!saL de segurança, o lnte!,

câmbio tecnologico,' cientifico e cultural, sem prejuízo da reserva

de mercado, o direito universal. de uso. reprodução e imitação das

descobertas relativas à vida, à saúde e à alimentação; a suspensão

do sigilo bancário, diante de decisão transitada em julgado do SQ

premo iribunal Federal ou da Justiça do Pais onde o titular da con

ta tenha domicIlio

lI.rt 812. Os tratatados internacionais dependem da apr.Q.

vação do Congresso Nacional, mesmo em se tratando de matéria de ii!.

terpret.eção ou prorrogação de tratados pré~xistente ou de natur!

ae meramente administrativa.

Parágrafo único. Nos cases ele interpretação. aperfeiço-ª.

mento ou prorrogaçáo, os tratados serã? Ievadçs , dentro de trinta

dias, ao conhecimento do Congresso Nacional, Incorporancc-ae o seu

conteúdo normativo, à ordem Int eme , oepoãs de aprovados, revogando

a lei anterior e revogáveis por lei nova".

EI1ENDA lP19387-7
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PLENÂRIO

nT1:TULQ 11

DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

! tidas leis de proteção à sociedade, pr~scrita a supreesãc , ainda que

Iparcial, de espetáculos ou programas, exceto os Que incitem à violê!!

l cra e preguem a dí.scr ímíneção ,

§ 13 O Estado protegerá a família, constituída de un..!.

óes estáveis baseadas na igualdade dos 'sexos, protegida a função s.Q.

I cial da maternidade e da paternidade, com plena liberdade na educa
reão dos filhos. considerados legítimos os naturais e adotivos, não l,!,

Imltado o seu número ,. enquanto a Ief protegerá e p reeuacé a adoção

l § 14. É assegurado a todos o direito de resposta a ofe!!

Isas ou informações incorretas, nas mesmas condições do agravo, exigI

I vel a retratação.
I

§ 15 A privacidade é assegurada, na ...ida particular

J familiar. pelo sigilo da correspondência e das comunicações, não

divulgando a imagem nem a vida Intima, por qualquer tipo de public.!

cede , sem o consentimento do interessado, dos pais ou do responsável

pela pessoa

§ 16. O Estado só oper:rá serviços_ de informaçóes sobre

a vida íntima e familiar das pessoas no caso de delinqüência ou ate.!!

tado a05 princípios constitucionais ou legais.

§ 17. É assegur:ado o acesso. às.. referências e informações

que digam respeito a cada um, bem como o conhecimento dos fins a que

destinam. seja feito o registro por entidades particulares ou públ.!.

ces , exigível a cor-reção e atualizaçáo dos dados. mediante processo

administrativo ou judicial sigilosos

§ '\8 t proibido o registro informático de convicçóes

pessoais, atividades políticas ou vida privada, excetuada a pesquisa
l estatística. pena de responsabilidade penal, civil e administrativa
I

§ '\9. Permite-se o acesso 'as r ef'erêne í.as e informações r~

lativas a ausentes e mortos e não se adotará o sistema de numeração

única para os cttíedãos,
§ 20. Os bens transmitidos por herança não sofrerão ônus

fiscais, nem custas e emolumentos, quanto à moradia do cônjuge sobr~

vivente e dos herdeiros.

§ 21 A lei garante a todos o acesso à justiça, vedada

qualquer rest r í cac ao controle jurisdicJ.onal da cbns t Lt.uc LonaLí dade ;

não se podendo excluir da apcecfaçãc do Judiciario nenhuma Lesão de

direito

§ 36 A lei assegurará a individualizaçáo da perta, adotando.

entre outras, as de privação da liberdade, o perdimento de bens por

enr-Iquec ínent;o ilIcito no exercício de função pública: no desempenho

de mandato, na condição de administrador de empresa concessionarla

de serviço público, entidade de representação profissional e da adm!

nistraçáo direta; tuncações mantidas ou subvencionadas pelo Poder P,Q

blico e instituiç:óes financeiras, multa, proporcional ao bem jurídl

co atingido nos crimes que envolvem lesão patrimonial; e suspensão

ou interdição de direitosj

§ 37. O processo Judicial que versar a vida íntima e fa

miliar será resguardado pelo segredo de justiça, obrigado o E:stado a

prestar assistência judiciária gratuita aos que não podem ter acesso

à justiça sem sacrifício do mfníno indispensável à existência.

ti 38. Não haverá prisão por dívida. mesmo tributária.re!.

.salvados o depositário infiel e o que se negue à prestação de alimen

tos

CAPíTULO II

DOS DIREITOS soctAIS

Art. 10 Os t.rabarhedcres urbanos e rurais têm direito
lao trabalho, regulamentados em lei, os diversos tipos de contratos e

as garantias contra o desemprego, além de'

I _ piso salarial, reajustes de salário, remuneração, ~en

cimenros proventos e pens6es, para manutenção do poder aquisi tivo,

sem prejuízo da elevação real, por acordo ou sentença normat-i va ,

II _ irredutibilidade do salário ou vencimento, com paga

não inferior ao piso salarial previsto em lei, além de grati ficação

natalina, com base no pagamento de dezembro;

III _ salário noturno superior ao diurno, a hnra noturna

de quarenta e cinco minutos,

IV _ inadmissáo de diferenças de vencrnentos e critérios

de admissão, de dispensas e de promoção, que nãn obeceçan à Isoncnía ,

além do pagamento do salário famí.lia por dependente, contemplados os

menores de vinte e um anos;

V _ participação nos Iucrcs sou ações das emoresas .na fo!,

ma da lei,

DOS DIREITOS INDIVIDUAIS

CAPITULO I

§ 11 Satisfeitas as quali flcaç6es legais, é assegurado

o exerc~c!,o das profissóes. garantida a liberdade de pensamento, de

princípios éticos, de convicr;6es filosóficas, políticas e ideológi-

como'

It proibido o habalho doméstico de m~Parágrafo único

culpa do patráo ou comitente pelo ato culposo do seu preposto.
I

no caso de falta irrecusável quanto à segurança do empregado,. expo~ I
to a perigos no desempenho do serviço

CAPiTULO !lI

VI _ proporção mínima de noventa por cento de empregados

brasileiros, segundo a amplitude da empresa, na forma da lei,

VII _ duração do trabalho não superior a quarenta e qu,!!

: tro horas semanais, não excedendo a oi to horas diárias, com intervalo

para repouso e allmentaçãoj

VIII _ repouso remunerado aos domingos< e nos feriados n~

cionais e dias santos locais;

IX _ pro ibdção de serviço extraordinário, salvo caso de

força maior, com 'remuneração em dobro e trinta dias de férias remun~

radas por ano,

§ 19 Garante-se a reunião pacífica em locais públicos,

\ sem autorização da autoridade ou sem aviso prévio. salvo se ela i!!,

terferir no fluxo normal de pessoas e ...eículos

§ 212 Plena a liberdade de associação, inexigível a aut.Q.

rização estatal para a fundação de 'entitlades. é vedada a interferên.

cia do Estado em seu funcionamento, incluídas as cooperativas

§ 3l:l. Inadmitidas as associaç6es de caráter paramilitar,

as demais mio poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter" suspe.!!

sos suas atividades, salvo sentença Judicial transitada em julgado·

ção.

Art. 13. Sáo direitos coletivos os da reLlniáo e associ~

DOS DIREl'TOS COLETIIIOS

x _ garantia de assistência, pelo empregador, aos f1.

lhos e dependente; de empregados até seis anos de idade. em creches e

pré-escolas, nas empresas privadas e órgãos públlcos,

XI _ jornada de seis horas para o trabalho realizado em

turnos ininterruptos de revezamento,

XII _ garantia de permanência no emprego aos trabalhad.Q.

res acidentados no trabalho ou portadores de doenças profissionais.

nos casos definidos por lei. sem prejuízo da remuneração anterior.

além de seguros contra acidentes de trabalho,

XIII _ integração dos trabalhadores domésticos à previdên

cia social, na forma da lei.

de dezoito anos em caráter gratuito. salvo nas mesmas condi-

çóes dos membros da família que lhe provê o sustento

Art. 11. A lei protegerá o salário e punirá COMO crime a

retenção de qualquer forma de remuneração do trabalho já realizado.

Art. 12 A indenização acidentária não exclui a do dire,!,

to comum, em caso de dolo ou culpa do empregador, presumindo-se a

autoridade

obtido sob§ 29 Não tetá valor orcbante o depoimento

lha. com quem se entrevistará antes de ser ouvido pela

competente

da autoridade judiciária competente.

§ 27 O preso será informado de seus direi tos e das r3!,

zões de sua prisão e assistido pela famllia e advogado de sua escQ.

coação e Quem for identificado civilmente náo o será criminalmente

§ 30. Mantém-se a instituiçáo do Jurl Popular. na forma

da lei, competente para Julgar os crimes de hcmícfdro , assalto a mão

armada, sabotagem, sequestro, estupro- e qua Laque r atentados contra a
vida. assegurando_~e a plenitude de defesa do réu e a soberania dos

veredictos

§ 31. O Estado garantirá as condiçóes de salubridade das

pris6es, com alimentaçáo ccndí.aente , ficando as presidiárias com a

guarda dos filhos durante a amamerrt açãn , mantendo relacionamento com

os cônjuges, companheiros, filhos e demais visitantes

§ 32. Os presos têm direito ao respeito à sua dignidade

e ~ntegrldade, flsica.e mental, à assistência 'espiritual, educaciQ.

nal, juríctlca. sanitária, à sociabilidade, à comunicabllidade, ao tr,!!

balho produtivo e sua rernuneraçáo.

com todos os recursos a ela inerente, e ninguém poderá ser preso s.!:.

não em flagrante delito, ou decisão e ordem escrita e fundamentada.

§ 34. O Esta'do indenizará o sentenciado preso além do

tempo da condenaçáo. sem prejulzo da ação penal contra a autorJ.dade

responsálí'el

§ 22 A lei náo prejudrcaré o direito adquirido, o ato

jurídico perfeito e a coisa julgada. só vigorará após a pubj Iceção ,

não comportará exceções e só retroagirá para beneficiar o réu ou co.!!

tTibuinte.

§ 23. Não haverá or Iséo civil nem foro pr i.v.í.Leql adc , nem

,juízo ou tribunal de exceção, e ninguém será processado nem senten

clado senão pela autoridade competente

§ 24. Náo há crime sem lei anterior que o defina, nem P~

na sem prévia cominação legal. presumindo-se a inocência do acusado
até o trânsito em julgado da sentença condenatória

§ 25. Nos processos contenciosos, a instrúção será co.!!

traditória, sempre fundamentado o julgamento. sob pena de nulidade

§ 26. A lei assegura ampla defesa em qualquer processo,

§ 33••Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente, PQ.

dendo a reparaçáo do dano e o perdimento dos bens .~er decretados e

executados contra os sucessores, até o limite do patrimônio transf~

rido e seus frutos.

§ 35. Ocárcere prIvado é Pt,rlido penalmente e constitui agrava.!!

~e_ em outros crimes

§ 28. NJ.nguém será compelido a acusar-se. nem se tomará

o silêncio do acusado ou indiciado corroincriminatório, vedada a re,!! ~

lização de inquiriç6es ou interrogat6rios sem a presença de advogado

ou representante do Ministério Público.

exerci

estupro

famIlia,

§ 41l. A tortura, o aborto. o infanticídio e o

elo da soberania popular. com as ressalvas desta Constituição.

§ 6 Q • Haverá igualdade entre os sexos,

profissóes e como sujeitos de direito.

tacãc tutelar e jurisdicional do E.stado e à particiP;ção no

§ 21l. O Poder Público estabelecerá programas e organiz,!!

rá planos para erradicação da pobreza absoluta, a esses fins dest,!,

nados os lucros extraordinários das empresas

§ 31l ~ assegurado às cr.í.ençes- pobres o regime de semi-

internato gratuito~de 11l grau na rede oficial, com oito horas diá-

rias de assistência

são crimes imprescritíveis, insuscetíveis de cerdso iegal. não passl

veis de fiança

§ SQ. Todos sáo iguais perante à lei, têm direi to à pre.!

cas, vedado o anonimato e prescritos o incitamento à violência e' a

defesa de qualquer discriminaçáo

§ 12. ~ livre a escolha individual de espetáculos públ!

cos, filmes, programas de rádio e televislIo. vedada a censura, adm!

§ 7lil Serão gratuitos os atos necessários ao exercício

da eldadania, inclusive os processuais e de registro elviL

§ 81O!. Lei complementar garantirá amparo à maternidade.

à infância, aos idosos e aos pateial .ou totalmente incapazes. prtlm.Q.

vendo o Poder Publico uma política destinada a imple~tar as defic!
ênc í.as f'Ls Icaa e mentais. responsabilizados os que voluntariamente

contribuem para -ceesé-Las ou agravá-las.

§ 9l:l. fili]guém será obrigado, individual ou coletivamente.

a fater ou deixar de fazer alguma coisa senáo em virtude- de lei.

i 10 ~ livre a locomoção no territ6rio nacional e,

tempo de paz, garantid& a entrada e a permanência no Pais, bem assim

a saída dele.

Art. 99. são invioláveis os direitos à vida, desde a conccE.
cio, à existência digna. ã integridade física e mental, à nacionalida
de, à cidadania, ã liberdade, à privacidade e ã informação.

§ 19. São inalienáveis e imprescritíveis os direitos à ali
mentação, ã saúde, ao trabalho e sua remuneração, ã moradia, ao sanea~

mento básico, à seguridade social, ao transporte coletivo e à educa

ção, consignados, para sua fruição pelo povo, recursos suficientes no
Orçamento da União, do Estado e do Município.
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ou da punição.

prifldpios fundamentais desta Carta e das declarações

,
§ 32 Concede-se "habeas data" para o conhecimento de il!.;

I formações e referênc1as pessoais e dos fins a que se aestinam, qua!!

do registradas por enbdades particulares of:J públicas. inclusive P~

lic1ais e militares. e para a retificação de dados,

§ 49. Defere-se mandado se segurança para proteger d,!

reito liquido e certo, individual ou coletivo, não amparado pelos re

cursos dos dois parágrafos anteriores, seJa o constrangimento originá

rio de pessoa física ou Jurídica, de direi.to público ou privado~

§ 59. Cabe ação cominatória, com rito igual ao manda-'

do de segurança, para levar a autoridade a suprir a falta de norma re

gulamentadora, que torne viável o exercicio de diJí"JU;~s e liberdades

constitucionais, além de prerrol}ativas inerentes ã nacionalidade, sob~

tania do povo e cidadania, I

DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS

"TITULO III

Art. 18 Os direitos, liberdades e prerrogativas previ!

tos nesta Constituição não excluem outros inerentes aos princípios

fundamentais da Naçl:io ou constantes de declaraç15es int.ernacionais

assinadas pelo País. tendo as normas que os definem eficácia imedl,!

ta.

I _ f1li'8çáo partidária assegurada a todo o cidadáo no

pleno gozo dos direitos polIticos. vedada organizaç;io paramilitar ou

submissão a entidades e Governos estrangeiros,

II _ aquisição de personalidade jurIdica de direito públ!

co, mediante registro dos estudos no Tribunal Superior Eleitoral;

111 _ etuaeão no âmbito nacional, sem prejuízo das funções

deliberativas dos órgãos estaduais e munit::lpais, guaradada fidelid,!

de ao programa aprovado pela ccnvençãô t

IV _ garantia de diI;eito de iniciativa em matéria const!

tucional e legislativa

§ 12. Somente poderão concorrer a eleições:

a) nacionais. os que tiverem Oiret6rios Regionais em.

pelo menos. 1/) (um terço) "iiãs unidades federadas e Territórios;

h) regionais. os que tiverem Diretórios em. pelo menos,

dez por cento (10%) dos Municípios da unidade federada ou Território;

c) municipais, os que tiverem Diretório no respectivo

Hunic1Pl6. com um número de cento e um flliados.

DE-SE AO UlULO TERCEIRO DO PROJETO DE CONSTITUIÇ~D

SEGUINTE RECAÇM'

e os direi tos fundamentais da pessoa humana. obedecidos os seguintes

prmcIpfoe s

§ 22. São considerados partidos de âmbito nacional, para
acesso aos recursos do Fundo Partidário. os que houverem obtido. no

último pleito para Câmara dos Deputados. meio por cento dos votos

apurados ou das cadeiras daquela casa, não perdendo o mandato. por

insuficiência de representação. os já eleitos,

§)!l A União ressarcirá as despesas fei tas pelos part!

dos políticos nas campanhas eleitorais e atividades permanentes e os

partidos políticos terão acesso aos meios de comunicação social, c0l!.

forme a lei.

§ lQ. Na falta de legislação- aplicadora das normas con!

titucionais, o Jud1ciário suprlrá B lacuna. à luz da doutrina e 110s

nais de direito de que o Pais seja signatário. recor rendn.ue ofício,

sem efeito suspensivo, ao Supremo Tribunal Federal.

§ 29. A decisão do Supremo Tribunal rederal, no caso a!!.

ter Icr , terá força de lei. atê sua revoqecãc

Art. 19. Garantem a inviolabilidade dos direitos e 11

berdedes e as prerrogativas inerentes à nacionalld~de. à soberania

do povo e à cidadania. os seguintes instrumentos. "habeas corpus", I

"habeas data". mandado de segurança. ação cominatória. ação popular"

açãe penal privada subsidiária, ação requisitória de informações e

exibição de documentos e ação declaratória de inconstitucionalidade.

§ Ls , Qualquer Juizo ou Tribunal, observadas as regras,

processuais, é competente para conhecer e julgar as garantias con~

b tucionais.

§ 2l:!. Cabe "habeas corpus" em caso de violência ou ame,!

ça à liberdade de locomoçl:io, por ato ilegal ou abuso do poder e nas

transgressões disciplinares sem os pressupostos legais da apuraç~o!

§ 412. A criação, rusâc , mccrporaçâc e extinção dos pa!,

tidos serão disciplinadas em lei. assegurada a autonomia dos estat,!!

tos quanto às regras próprias de crnenraecec , funcionamento e consul

ta prévia aos fJ,.liados. sobre decisões partidárias".

Jil
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: UTULO tERCEIRO 00 PROJETO DE CONSTITUIC~D

tJ PLENt{RIO

EMENDA lP19388·5 ."'.., ~

t: Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

aod) para concorrer a outros cargos, devera renunciar

idade mínima. o alistamento. a filiação partidária e o

eleitoral, na circunscrição, pelo prazo mínimo de aum ano;

c} a inelegibilidade abrange os 'inalistáveis e os men,!!;

sscçso I

PRINCtPIOS GERAIS

mandato o Presidente e Vice-Presiden~e da República, os Governadores

e os Vice-Governadores e- os Prefeitos e Vice-Prefeitos. seis sesee
antes do I5leito,

§ )'l!. Lei complementar estabelecerá outros casos de in!.

legibilidade e os prazos para sua cessação, tomando em conta a vida

pregressa dos candidatos, a fim de proteger:

a) o regime democrático;

b) a probidade administrativa;

c} a normalidade e a legitimidade das etetções , contra a

influência do poder econômico ou abuso do exeecfcãc de função. cargo

Art. 17. t 1"ivre a criação de partidos politicos 1 reS9uar~
dados ~..!õ.E..~ni~ci()nal,o regime d~~râti~o!. o p~uripar_t!~~m~

ou emprego público na administração direta e indireta;

d) moralidade para o exercício do mandato.

§' 4R. Sáo elegíveis os militares alistáveis, com mais de

dez anos no serviço ativo. agregados ao se candidatarem,passando, se

eleitos. automaticamente para a reserva exigido, dos que tenham m~

nos de dez anos de serviço, o afastamento espontâneo para a inativ.!.

dade ,

c} pela livre ação corregedora sobre as funçóes públicas

e as sociais. de relevância pública defjnIda em leI

§ 22. São direitos do cidadáo o alistamento, o voto, a

elegibilidade, a candidatura e o mandato, segundo os seguintes pre~

supostos'

res de dezoito anos e, para os mesmos cargos, o Presidente e Vice

Presidente da República. os Governadores e vãce-üovemaccreaccs Pr!:.

"feitos e vrce-ere reãrcs e quem houver sucedido no exercício do mand,!

to,

Art 16 Só é LIcito exercer atos de soberania com assen
to na representação popular, coletiva e majoritariamente manifesta -

§ 12 O povo exerce soberania pelas eleições diretas,

secretas e de sufrágio universal, manifestando-se em consultas pIe
biscltârias previstas nesta Constituição e. eventualmente, na Habori

ção de emendas. colaborando nas aI teraç6es consti tuc tcne í.s , também

manifestada sua presença política por,

a) participação na organização de chapas e desJ.gnaçáo

de candidatos a funções legislativas, executivas e jUdiciárias,

b) obrigatoriedade de concurso público para as funções

administrativas. salvo cargos d: confiança. previstos em lei compl~

menta!;

a) alistamento após os dez~sseis anos de idade;

b) a elegibilidade exige a nacionalidade, a cidadania, a

forem registrados em repartição brasileira competente, e os que ve

nham a residir no Brasil ~ntes da maioridade e .. alcançando-a. _,pptem

pela nacionalldade bras i Iefra em qualquer tempo:

§ 212. São brasileiros naturalizados os estrangeiros que

adquirirem a nacionalidade brasileira, exigidos dos originários de P,!

Iaes de língua portuguesa apenas a residência no País, por

ininterruptoo.e idoneidade moral.

§ 32 A lei não estabelecerá dist1nçõ~tre brasile.!.
ros natos e naturalizados, salvo se prevista nesta Constituiç<io que

disporá sobre a perda da nacionalidade

§ 412. A equãarcac voluntária de nac~onal1dade estrangei.

ra não implicará em perda da nacionalidade brasileira, a não ser.

I - quando houver expressa maníteataçâc de renúncia Ido

interessado à nacionalidade brasileira de origem,

Il - quando a renúncia à nacionalidade de origem for r~

quí e í to prévio à obtenção de nacionalidade estrangeira.

CAP!TULO V

OA SOBERANIA POPULAR

§ 512.. São igualmente inelegíveis. no território da juri§.

diçáo do titular. o cônjuge e os parentes consangüíneos. afins ou

adotivos, bem assim os condenados em ação popular por Jesãc ou end.!.

vidamento irresponsável em prejuízo da União. dos Estados ou dos M~

nlcípios. salvo se reablhtados

§ 69. são condições da candidatura para cargos eletivos a

elegibilidade e b!escolha em convenção partidária l privativas de bra
sileiros natas as candidaturas para a Presidência da República
bros da Câmara dos Depl,ltados e do Senado Federal.

.§ 89. :e vedada a cassação de direitos polítiCOS, salvo em
casa de naturalizacão cancelada par sentença Judicial comprovad1
a incapacidade bivil absoluta. I

§ 79. O mandato pa:rlamentar poderá Ser ilIlpugnado ante a JU!t

tiça Eleitor-al l até seis meses após a diplomação, instruída a ação com
provas conclusivas de abuso de poder econômico I corrupção ou fraude e

transgressões eleitorais I transitando o processa em segredo de JUsti-l

, :a~ç;::pondendo o impugnante por denunciação caluniosa, se temerárij

I

\§ 16. If assegurado o direito de greve e proibido o

"lock-out", na forma da lei, mas os abusos cometidos durante as par~

des sujeitam os autores às penas da lei
§ 17. A greve não acarreta a suspensão do contrato ou r~

lação de emprego pú!Íllco, antes de decretada judicialmente a sua il~

gaHdade.

§ 11. A Assembléia Geral é o órgáo deliberativo supremo

da entidade sindical. velando sobre sua constituiçáo.organizaçáo,di.é.

solução. processo e exigência eleitorais. aprO-~çáo do estatuto e f.!.

xação de contribuiç6es da categoria e mediante desconto ãUf,or i Z8dO

elll folha ,

§ 12. As organizaç6es sindicais podem estabeleci reI,!

çdes internacionais, com acesso aos meios de comunicação SOjal.

a lei não obriga a filiação sindical, enquanto os aposentad~ terão
direi to de votar e serem votados em qualquer tipo de associaçã laboral

§ 13 l assegurada a caet rcrnaçãc dos traba ltrac res , em

igualdade de representação, com os empregadores em todos o crqacs

da administraçáo pública. direta ou indireta. bem como nas

concessionárias de serviço público , onde seus interesses p ofissi.!2,

nais, sociais e previdenciários sejam ob-jeto de disCussão e delib ração.

§ 14. A escolha da representação será feita pelo empr~

gadores e trabalhadores diretamente e. nas entidades .de cr Ien açãc ,

da tormaç<fo profissional, cultural. recreativa e de

cid. dirigidas por trabalhadores. é assegurada a participação tr.!.

partite, do governo, de trabalhadores e eepresãr.ícs ,

§ 15. If. assegurada a participação das organizaç6es ~

trabalhadores nos processos decisórios relativos ao reaproveitame~\

to de máo-de-obra e aos programas de reciclagem, prestados pela e!!!.

presa. sempre que importar em redução ou eliMinação de postos- de tr,!

balho ou ofIcio

§ 10 Cumpre à entidade sindical a defesa dos direitos e

interesses ~a categoria ou de cada asso~cia~ em instâncias admin~.é.

trativas ou jud~ciárias, assegurada ao dirigente sindical proteção

no exercício de sua at iví.dede , inclusive o acesso aos locais de tr,!

balho

Art 15. Adquire_se a nacionalidade pelo nascimento no

Brasil e p,~la naturalização.

§ 12 São brasileiros os nascidos no País, ainda que f.!.

lhos de estran{eiros, os nascidos de pai ou mãe brasileiros. a serv.!.

Ço do Brasil. no estr3ngefrOj os que, com um ascendente brasileiro.

§ 18 Em nenhum caso a paralisação do trabalho será co~

siderada crfne •

Art. 13. lodos têm direito ao meio ambiente sadio e ec..Q.

logicamente' equilibrado. à melhoria da qualidade de vida e à nreeervg

cão da natureza e da entidade histórica e cultural da coletividade

Parágrafo único. A ampliação ou instalação de Inces-

tri;:l1s poluentes ou suscetíveis de causar dano à vida e ao meio a!!!.

biente, dependem da concordância das comunidades diretamente intere!

sacas , em consulta popular

Art 14 Cabe ao Estado controlar o mercado de bens e

serviços essencãafs , para permitir a ccexãst êncra digna. provendo o

m!nimo indispensável ao consul'lo primário da populaç(io sem poder aqui

sltivo

§ 9R. Ainda que sem filiaçáo sindical. é livre a or9an1,

aeçâc de essocí.açôes de trabalhadores nas empre)as ou entidades em

presariais.

§ 12 As associações, sindicatos e grupos da população

legitimam-se para exercer, com o Estado. o controle e a fiscahzaçáo

de suprimentos. estoques. preços e qualidade dos bens e serviços de

DA NACIONALIDADE

consumo
§ 22 O Congresso Nacional instituirá em lei -eomplemel!.

tar. o Código de Defesa do Consumidor.

§ 42. Ninguém será compelido a associar-se ou permanecer

associado. inadimitido o desconto em ficha salarial para qualquer a.§;

sccfaceo , sem autor Lzaçãc escrita e prévia da pessoa interessada.

§.52 As sedes das essccraçees são Invioláveis. como os

est.ebe lecteer-tcs de ensino. nos termos da lei. podendo, se express.!

mente autorizadas, representar seus filiados em juízo ou fora dele,

§ 6 I:!• As associaçc"les filantrópicas e religiosas POd.!:.

rdo manter cemitérios e crematórios próprios, admitido nos primeiros.

sob administraçáo municipal. qualquer culto

§ 71:1. É livre a pregaçáo de cultos e praticas rituais e

cerimoniais. respeitada a aesrt.êncãa religiosa nas ent.adades civis

e militares e nos estabelecimentos hospitalares. de ensino e 1Otern,!

ção coletiva.

§ a2 Somente o registro perante o poder público condi
ciona a liberdade de assccãacac profissional e sindical. definida em

lei sua~entaçáo nas convençóes· de trabalho, inexigível vlncUl,!

çãc ou subcruínacãc ao Estado. impedido de qualquer ingerência na vi

da sin'dica~ • -

CAPÍTULO IV
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§ 91l Cabe a ação direta de declaração de inconstitucig

na Lddade nos casos de.

constitucionais, como prerrogativas à nacionalidade, à soberania do

povo e à cidadania"

§ 79. Cabe acãc privada subsidiária na ausêncãe de

niciativa do Ministério Público, desde que seu prosseguimen-

processual não eeeere condicionado à queixa represent.,!

ão.

§ 812 Cabe a ação requisit6ria de Inrormaçãc e exibição

de documentos, mesmo cobertos por sigilo bancário e referentes a d!:,

ela ração de renda, quando necessários ao exercício dos direi tos e

liberdades individuais, coletivos e pol1ticos constitucionalmente

assegurados

g) jazidas, minas, outros rec~derais e metalurgia;

h) nacionalidade, cidadania, naturalização, imigração,

emigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeirosj

i) populações indígenas, inclusive garantia de seus dI

e) navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aer,2

espacial, bem assim o repme dos portos,

f) t:cânsito e tráfego estadual e rodovias e ferrovias

p) proteção e garantia dos dí rer tos das pessoas portadE.

ras de def1c·iê;,c-iã física ou nerouíca -

Art. 2S Compete à União legislar sobre recursos hídr!

coe mteqredcs a seu patrimônio, definind~ um sistema nacional de

gerenciamento, tendo como unidade básica a bacia hidrográfica e

integração de sistemas especificas de cada Uni~ federação e
estabelecendo critérios de outorga de diretrizes e direitos de uso

de tais recursos

federais,

CAP!TULO I I I

j) capacitação para o exercício das profissões,

1) organização judiciária e do Ministério Público do

Distrito Federal e organização administrativa dos Territórios,

m) sistema estatístico e cartográfico nacionais, de Po!!

pança, consórcios e sorteios,

n) estrutura básica e condições gerais de convocação e

mobilização das PolIcias Militares de Corpos de Bombeirosj

o) normas gerais sobre produção, consumo e distribuição

mercantil, seguridade social, diretrizes e bases da educação e org!!.

nização sanitária;

reitos;

Art. 23. Incluem-se entre os bens da união as áreas ii!

dispensáveis à defesa das fronteiras, as edificações militares, às

vias de comunicação e aqueles necessários à preservação ambiental ,

bem assim'

r - as aguas em terreno de' seu dOfllínio que banhem mais

de um Estado ou constituam linha fronteiriça internacional,

II _ as J,.lhas fluviais e lacustres em terras do seu dom.!.

ní o , abrangendo mais de um Estado ou situadas na plataforma conti

nental.

III - o mar territorial e os recursos de marinha e min"ê.

rais do subsolo;

IV - as cavidades naturais subterrâneas, assim como os

sítios arqueológicos, pré-históricos e espeleologicos;

V _ as terras ocupadas pelos Indíos com posse permanerr

te e usufruto exclusivo,

VI _ o espaço aéreo e os bens que atualmente lhe perte,!!

cem ou os que venham a pertencer-lhe

§ HI E assegurado aos Estados e Municípios litorâneos

a participação no resultado da exploração econômica da plataforma

continental e do mar territorial, na formá da lei.

§ 22 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

participarão, nos termos da lei, do resultado da exploração econôm.!.

ca e do aproveitamento dos recursos naturaz s renováveis ou não, bem

como dos recursos minerais do subsolo, em seu territorio

§ 31l A faixa interna de até cem quilômetros de largura,

paralela a linha divisória terrestre nacional, é considerada 1ndi.§.

pens éve I à defesa do Pais, designada como faixa de fronteira, reg,!!

lamentado seu uso em lei complementar

§ 42. A um ãc promoverá, prioritariamente. o aproveito!!

mento econômico dos bens de seu domínio em regiões menos desenvolvi

dos

liberdadesquais é inviável o plena exercício das dí te atus e' das

I - normas de qualquer grau e origem, ou atos jurisd.!

cionais ou administrativos de qualquer nat~reza e hierarquia, que

inviabilizem o pleno exercido dos diTeitos e das liberdades consti

tucionais e as prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania

do povo e à cidadania;

II - inexistência ou omissão de normas de qualquer grau

e origem, ou de atos administrativos cu jurisdicionais, sem

§ 69. Qualquer cidadão, partido polít.ico, associação

U sind1"eato pode propor ecãc popular para sustar ato ilegal ou lesivo

o patrimônio público, ã moralidade admin:Lstrativa, à comunidade, ã 52

iedade em geral, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural

ao consumidor, isentos os autores desses processos de custas )ud!
ãaãa e do ônus da sucumbência, a que são obrigados os litigantes de

ã fé.

CAPtTULO I

"T!TULO IV

DA ORGANIZAÇRO 00 ESTADO

§ 12 São órgãos da autonomia dos Estados, o legislati

vo, o Executivo e o Judiciário, interdependentes e harmônicos

§ 22. Reservam-se aos Estados todas as competências que

não lhes forem vedadas nesta Consti tuição e Lei Complementares.

§ 32 As Constituições estaduais assegurarão a auton.Q.

mia dos Municípios

§ 42, A representação judicial e a consultoria jurídica

dos Estados e do Distrito Federal competem, or ívat Ivamente çeos seus

procuradores, organizados em carreira, com ingresso mediante concu!.

so público de provas e tItulas

Art. 31. A posse do Prefeito, eleito ate noventa dias

antes, será' a 112 de janeiro, aplicadas as regras dos §§ III e ~ do

art 29 e parágrafO único do artigo anterior

DOS ESTADOS FEDERADOS

Art- 26 Observados os princípios gerais desta Const!

tu.tção , os Estados Federados se organizam e regem pelas leis que

adotarem

Art. 30 A posse do Governador, eleito até noventa dias

antes, sera a }2 de janeiro subsequente a eleição.

Parágrafo único Considera-se eleito o Vice-Governador

com a eleição do Governador da mesma chapa

§ 112. o mandato dos Deputados estaduais será de quatro

anos, aplicadas à legislação estadual as regras desta Consti tuição

sobre o sistema ejea tcre.l , imunidades, prerrogatives processu~is, s..!,!

bsídios, perda de mandato. licenças, impedimentos e mccreceecãc às

Forças Armadas

§ 512. Após dois anos de exercfcto , o Procurador do Est!!.

do não poderá ser demitido, se não por decisão judicial, nem remo v!

do a não ser no interesse do serviço, senco-fhe assegurada paridade

de remuneração com o Ministério Público, quando em regime de dedico!!

çãõ exclusiva

Art. 27 Incluem-se entre os bens do Estado as águas s,!!

perficiais, subterrãneas, fluentes, em depósito e emergentes, as !

lhas fluviais e lacustres

Parágrafo único São indisponíveis para outros fins, P"ê.

los Estados, as terras devolutas e as arrecadadas cor ações discr!

minatór!as, necessárias à proteção dos ecossistemas

Art. 28. Compete aos Estados' suplementar a legislação

federal em seu interesse, organizar a Justiça, estabelecer diretr!

aes para a coordenação do desenvolvimento urbano e rural,aproveitar

rac rcnareente os recursos naturais, preservando o meio-ambiente, o!.

çaru aar a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil e

dispor, na Constituição, sobre a iniciativa legislativa e referendo

'às leis, nos Estados e nos tauruc.ípdcs

Art 29 O número de Deputados à Assembléia Legislativa

corresponderá ao triplo da representação do E~a Câmara fedI=.
ral, e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de qua!!

tos forem os deputados federais acima de doze.

§ 22 A remuneraçã13 dos Deputados estaduais observará

o Hsut.e de dois terços da totalidade do que percebem, a qualquer

título, os Deputados federais

Territ.é,

ccmurucga) os serviços nacionais e internacionais de

missão'

Público e a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos

rios r ecerai s ,

IX _ organizar e manter os serviços oficiais de estatí~

tica, geografia e qartograf1.a, de âmbito naclonal,

X - disciplinar o acesso ao mercado interno de modo

viabilizar o desenvolvimento sócio-econômico, o bem-estar do povo e

a reallzação da autonomia técnica, científi~ural do país,

XI _ exercer a classificação das dlversões públicas,

XII - conceder anistia,

XIII - planejar e promover a defesa permanente contra

calamidades públicas. especialmente as secas e' rnundeceesvccm a pa.!.

ticipação dos Estados. Regiões e Municípios, e

XIV _ legislar sobre

a) dir.eito substantivo e processual, mediante códigos e

leis de aplicação nacional;

b) desapropriação, requisição de bens e serviços civis,.
nos casos de perigo iminente, e militares, em tempo de guerra,

c) "águas, têlecomunicações, informática, serviço postal

e energia,

d) sistema monetário e de medidas, título e garantia de

metais, política de crédito, câmbio e transferência de valores, c,2

mércfc e~tt::.r_i~.: e interestadual;

VIII _ crqeruaar e manter o Poder Judiciário, o Ministério

b) os serviços de instalação de energia elétrica de â!!!

bi to interestadual e o aproveitamento energético dos cursos de água

pertencentes à União;

c) a naveçação éeree , eercescecrat , o transporte aQuavio!!

rio de cabotagem e a infraestrutura aeroportuária,

d) os serviços e instalações de energia n~clear de Qua.!.

quer natureza

V _ autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de

material bélico,' armas, explosivos e .~ubstância~as;

VI - manter o serviço posta} e o Correio Aereo Nacional;

VII - explorar diretamente ou mediante concessão ou pe.!.

II! _ estabelecer políticas gerais e setoriais, bem assim

elaborar e executar planos nacionais e regionais de desenvolvimento

econômico e social,

IV _ emitir moeda e fiscalizar as operações de natureza

financeira, especialmente as de crédito, câmbio, capitalização e s!:.

quros ,

Art. 24. Compete à Unj.ão manter relações internacionais,

organizar e sustentar a defesa nacional, declarar a guerra e assI

nar a paz, permitindo, nos casos previstos em lei complementar,

trânsito e a permanência de forças estrangeiras no seu terr,itório

Parágrafo unico Também cumpre à União'

I _ decretar o estado de sítio e a intervenção federal,

II _ autorizar e fiscalizar as operações de natureza fI

nancet ra , especialmente as de crédito, câmbio, capitalização e seg..!,!

rcs ,

cõesj

lei com! -

patrim-ª.

prévia

DA UNIRO

lógico ou ao meio ambiente, ou que importe na alteração do

rüc histórico e na ....pi3:lsagem, sem atender aos resultados de

consulta plebiscitária nas áreas envolvidas, nos termos de

plementar

Art. 20 A organização poHtico-administratlv~do Bro!!

s11 compreende a União, os Estados, o Distrito federal e os Munic.!.

pios, todos autônomos em sua esfera de competência.

§ lQ Brasllia, Distrito Federal, é a Capital da União,

que também é integrada pelos Territórios por ela administrados ••

§ 29. A criação, a fusão e desmembramento dos Munic.!.

pios, Territórios Federais e Estados é disciplinada em lei compl~

mentar.

Art 21. P. União, aos Estados, ao Distrito Federal

aos Municípios é vedado'

§ 3" Os Estados, Territórios e I~unicípios poderão ter

símbolos próprios.

DA ORGANIZAÇM POL!TICO-AOIolINISTRATIVA

II - estabelecer cultos re1l.giosos ou 'igrejas, subvencfg

ná-Ios, embaraçar-lhes o exercício ou manter com eles ou seus repr"ê.

sentantes relações de dependência ou aliança, ressalvada a colabor!!.

ção de interesse público, na forma e nos 11mi tes de leis federais;

III - autcrIaar ou realizar empreendimentos ou desenvo!

ver atividade que represente risco à vida humana, ao equilíbrio ecg

I ~ tributar bens uns dos outros e recusar fé aos doc..!,!

mentas publicos,

D~_SE AO TITULO QUARTO 00 PROJETO DE CONSTITUIÇAO

SEGUINTE REDI\Ç~O'

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' T!TULO QUARTO DO PROJETO DE CONSTITUICRO

Art. 22 Os poderes da União se configuram nos órgãos

legislatlvo, Executivo e Judiciário, interdependentes e harmônicos.

Parágrafo único. E vedado a qualquer desses órgãos del"ê.

gar competência a outro a o cidadão investido na função de um órgão

não pode exercer a de outro salvo previsão constitucional em contr,!

, rio;

EMENDA lP19389·3 .."., ----,
tJ Constituinte SIQUEIRA CAMPOS I rr;"~'O~:J

f'»!~~AJ('J PLENARIO

",- 'll""'o/cowlSllo'~ulco'''*,io ~
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Art 32. Perderão o mandato o Governador e o Prefeito

Que assumirem outro cargo ou função na administração pública direta

ou indireta, não se estendendo tais resttições ao vfce-ücvernedcr e
Vice-Prefeito - -.

CAP1TULO IV

§ 212 A representação do Distrito Federal na Câmara dos

Deputados e no Senado aorrcer-se-â o disposto~ nesta Constituição e

a legiSlação eleitoral concernente aos Estados.

§:?ia O Distrito redere t instituirá e arrecadará impo.§.

tos da competência dos Estados e Municípios.

Administração Pública tlireta ou indireta, exigida a razoabilidade

como imperativo da legitimidade dos atos praticados no exercício de

discriÇão administraU va

§ 12. O administrado tem direito à publicidade e tran~

parência dos atos da administração, sujeitos aos deveres de neutr,!

Lí.dede , imparcialidade, legalidade l lealdade e boa fé

§ 212. Nenhum ato da Administração terá eficácia sem l~!

DOS MUNICIPIQS

nante interesse local,

11 _ imunidade e inviolabilidade do mandato de Vereador,

bre o saneamento urbano;

de

ou

ascencêo

praticados por§ 52 S~Q imprescritíveis os ilícitos

blico assíduo e sem puní çãc , terá direito a licença especial

autorizaUva creexrst.ente , nem impora limitações, restrições

de carreira de concurso público de provas, assegurada a

VII - a lei fixará a relação de valor entre a maio~ e m~

no~ remuneração do servidor, estatutário ou trabalhista, essegurace

sua estabilidade dois anos após a admissão.

Art. 48. t vedada a acumulação remunerada de c~gos,
unções públicas e empregos, exceto a de dois cargos de Professor e a

e Ulll cargo de Professor com outro técnico ou cientifico, respeitadas

s situações constituídas.

fu~_cional mediante promoção ou provas internas ou de títulos, com

igual peso;

DOS SERVIDORES CIVIS

Art. 47. Cumpre ao servidor p'\jblico conduta de probid!

de, rescea tc e zelo aos direitos individuais e cc.let Ivos , obedecidas

as seguintes normas

I _ os cargos e empregos são acessíveis a quantos ate,!!

dam aos requisitos legais, dependendo o Inqresso no primeiro cargo

três meses, incluidos os trabalhistas, com todos os direitos e va.!!.

tagens do seu cargo ou emprego, facultada sua conversão em indeniz!

ção pecuniária, se não gozada ou contada em dobro para a aposentadg

ria do servidor,

VI - é assegurado, ao servidor público, estatutário

trabalhista, adicional por tempo de serviço, a cada ano de exerci

clo~ er'etivo,_,,-edada B incidência de adIcIonal sobre a soma dos ant~

riores;

II - a administração pública estimulará o aperfeiçoame!!.

to ea profissionalização dos servidores. por meio de cursos e esc!:!.
las especiais,

constrangimentos mais intensos ou extensos que os indispensáveis p,!

ra finalidade legal.

§ 3"'. A outorga de ccncessões , autorizações, permí ssües ,

licenças e privilégios econômicos de qualquer natureza a entidade

privada, por parte do Poder Público, será sempre instruida no pr!2.

cesso Público com a audlêncJ.a de todas'as partes dlri?!.t!mente int~

ressadas ,

V - a cada cinco anos de efetivo serviço, o servidor Pl!

III - a União, os Estados, o Distrito federal e os Munic!

pios instituirão regime jurídico uni-?o para os seus servidores, bee

como planos de classi ficação de cargos e carreiras,

qualquer agente, servidor público ou não, Que causar prejuízo ao g
rário, bem como as respectivas ações de ressarcimento

Art 46 Adotam-se os seguintes princípios

I _ o reajuste periódico da remuneração dos servidores

públicos civis e rmLf t ar-e s rar-ee-â na mesma época e com os mesmos

índices,

II _ o vencimento não será inferior ao piso salarial v.!.

gente para o setor pri vadc , nem haverá di ferença de remuneração e!!.

tre cargos e empregos iguais ou assemelhados dos servidores dos PQ.

deres LegiSlativo, Executivo e Judiciário, ressalvadas as vantagens

de caráter individual ou relativas à natureza e local de trabalho;

§ 4Q. OS atos de corrupção administrativa importarão na

suspensão dos direitos políticos de cinco a dez anos, perda de fuE. ..

ções públicas, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao Er,!

rio, sem prejuízo da ação penal correspondente, mediante decraraçêc

pelo Supremo Tribunal Federal, por provocação do Prccuredcr Geral

da República ou qualquer cidadão, com ampla defesa do acusado

IV - os cargos em comissão ou funções de confiança serão

exercidos privativamente por servidor ocupante de cargo ou carreira

técnica ou profissional, exceto os de confiança direta da autorid.!.

de( máxima de cada órgão OI; entidade;

SECÇAD Il

dasão do ato impugnado.., se tanto bastar para o restabelecimento

Art. 40. Para efeitos administrativos, os Estados e o
Distrito federal poderão associar-se em Regiões de uesenvotvrmentc

Econômico e OS Municípios em Microrregiões ou em Areas Metropolit,!

Parágrafo único. Somente caberá intervenção do Estado

no Municíf?io e da União no Distrito Federal quando:

a) deixar de ser paga, durante um biênio, a dívida fu!!.

dada, salvo força maior,

§ 2Q~ Em recesso o Congresso Nacional ou a Assembléia

Legislativa, ran-ae-a" convocação extraordinária, no mesmo prazo de

vinte e quatro horas, para apreciar a Mensagem do Presidente da R.!

pública ou do Governador do Estado.

§ J12. O decreto ce intervenção pode limitar-se à suspe!!.

CAP!TULO VI

Art. 43 A União interferirá nos Mbnicípios para manter

a integridade nacional e estadual, garantir o exercício dos poderes

estaduais, reorganizar as finanças do estado que suspender o pago!

mento da dívida externa por dois anos consecutivos, assegurar a en

trega de créditos e participações tributárias aos Municípios,prover

a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial e assegurar a

observância da lei federal.

Parágrafo único Lei complementar disciplinará os crit,!

rios básicos para o estabelecimento de Regiões de Desenvolvimento §.

conômico, de Areas Metropolitanas e Microrregiões, além de aglomer,!

çees urbanas, dispondo sobre sua autonomia, organização e eompetê!!.

ct e , ressalvada a autonomia dos Municípios

Art. 41. As regiões de desenvolvimento econõmico,const.!

tuidas por Estados limítrofes, pertencentes ao mesmo complexo, são

criadas, modi ficadas ou extintas por lei federal, raU ficada pelas

Assembléias Legislativas dos respectivos Estados

Art. 42. Os Estados poderão, mediante Lei Complementar,

criar Areas Metropolitanas e Microrregiões, constituidas de agrup,!

mentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o pl.ê.

nejamento , a programação e a execução das funções públicas de int,!

resse metropolitano e microrregional: aplicando-se o disposto ne~

te artigo, no Que couber, ao Distrito Federal

b) não forem prestadas contas devidas, na forma da lei

ou não t.iver sido aplicado o mínimo da r-ecet ta municipal na manute!!.

ção do desenvolvimento do ensino,

c) o Tribuna! de Justiça do Estado der provimento a re

presentação para assegurar a observância de princípios indicados
nas Consti tuições Federal e Estadual, bem como para prover a execg

ção de lei Ou de decisão judicial.

Art 44. A intervenção federal é decretada peto Pres.!.

dente da República e a estadual pelo Governador do Estado

§ lQ';. O decreto de intervenção, que poderá ser submetl

do ao Congresso Nacional ou à Assembléia r..egislativa, no prezo; ~ _

vinte e quatro horas t especi ficará sua amplitude, prazo e condições

de execução, e, se couber, nomeará o interventor

CAP!TULO VII

DAS REGIOES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DAS

ARE AS METROPOLITANAS E DAS MICRORREG!DES

Art 39. Lei Federal disporá sobre a organização adm.!.

nistratlva e judiciária dos Territórios, nomeado e demitido seu g2

vernado r pelo Presidente da República, com a aprovação da tâmara

dos Deputados.

Parágrafo único Os Territórios poderão ser divididos

em Municípios, aof Icendo-ee-fbes , no que couber, o disposto nekt.e

capítulo, submetidas suas contas ao Congresso Nacional

DA lNTERYENÇAO

de

suprimindo

sistema de

CAPnur..O v

de habitantes poderá instituir Conselho ou Tribunal Municipal

Contas.

legislação federal e estadual, criando, organizando e

Distritos,

b) decretar e arrecadar t r ibutos de sua competência, ,!

plicando rendas e prestando contas, publicados os balancetes nos pr!

zos fjxados em lei,

Municípios será exercfca pela Câmara Municipal e pelo

c) organiz<lr e prestar -cs serviços públicos de predom!

II _ instituir legislação para fomentar a produção, org!

nizar O abastecimento, implantar programas de morad1as e prover SE

por opiniões, oaravras e votos, no território do Município;

III _ proibições e incompatibilidades, aplicando-se à V~

reança •• no Que couber o constante nesta e na Constituição do Estado;

IV _ organização das funções legislativas e fiscalizad.Q.

ras da Câmara Municipal e mst í tuí.ção de mecanismos que assegurem a

efetiva participação das organizações comunitárias no planejamento

e preces-se decisório municipal.

I _ privativamente'

a) legislar sobre assuntos municipais, suplementando a

III _ manter, em cooperação, programas de alfabetização e

ensino do 112 grau, prestando serviços de atenção primária à saúde

pública da população e promovendo adequado ordenamento territorial,

mediante planejamento e ccntecte do uso e ocupação do solo urbano e

rural;

Parágrafo único - Os Municípios poderão prestar outros

serviços e desempenhar outras atividades, mediante delegação do E..§.

tado e da União, sempre que lhe forem atribuidos os recursos nece..§.

sários.

Art 33 O municlpio reger-se-á' por lei orgânica, vot~

da em dois turnos e aprovada por dois terços da Câmara Municipal t

Que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Coo.!

tituição e na Constituição estadual, especialmente os seguintes

I _ eletividade do Prefeito, do Vice-Prefeito, do Juiz

de Paz e Vereadores, em pleito direto e simultâneo em todo o País,

§ 1" D Tribunal de Contas do Estado ou órgão estadual

ecmpe t ent.e auxiliará o controle externo da Câmara MuO!cipal, enquan

to o parecer prévio sobre as contas do Prefeito somente não preval.!:,

cerá por decisão de dois terços da Câmara de Vereadores.

§ 22 O Município com população superior a três milhões

controle interno do Executivo Municipal, na forma da Lei Orgânica,

que poderá c r i ar um Conselho de Ouvidores, regulando suas atribu!

ceee,

Art. 37 A fiscalização financeira e orçamentária dos

Pereara rc único. Os Prefeitos e Vereadores são julgados

perante os tribunais de justiça estaduais, consideradas condições

de elegibilidade do Vereador ser brasileiro no gozo dos direitos P,E,

lit1cos, com idade mínima de dezoito anos

Art 34. O número de Vereadores será variável nos Mun!

cfpios, nos termos da Constituição do Estado, respeitadas as cond!

ções locais, proporcionalmente ao efe í torado municipal, não podendo

exceder de vinte e um, nos Municípios de até um mí l hão de habita!!.

tes , e de trinta e seis nos demais.

Art 3.5. Os subsídios do Prefeito, vrce-ere re í to e V~

readores serão fixados para a legislatura seguinte, segundo lImItes

previstos na Constituição estadual

Art 36 Compete aos Municípios:

DO DISTRITO fEDERAL E DOS TERRITORIOS

Art 38 o Distrito Federal, dotado de autonomia polít!

ce , legislativa e financeira, será administrado por um Governador e

disporá de Câmara Legislativa, com número de Deputados ccrrespondeg

te a três vezes sua banoada na "Câmara

§ j a A eleição de Governador e Vice.Governag~r coincid!

rá com a do Presidente da República, para mandato de crnco- anos

a Constituição Dishital,aprovada por maioria absoluta da ASSe!!!

}Jléia Legislativa, disporá sobre a organização dos Poderes do Ois
trito Federal, que poderá ser dividido em municípios. -

normalidade e, cessados os motivos da intervenção, as autoridades .!!

fastadas voltarão ao cargo, salvo impedimento legal.

§ 412. Se comprovado, posteriormente, por provocação ao

Judiciário, que a prova utilizada para a Intervenção foi forjada, a

autoridade ântevent.ora responde por crime. de responsabilidade.

CAPlTULO VIII •

DA ADMINISTRAÇAO PlJBLICA

SECÇAQ I

DISPOSIÇOe:S GERAIS

Art. 45 Os princípios da legalidade, moralidade e t'e~

peito aos .cidadãos motivam a validade de qualquer .procedimento da

§ 19. Em qualquer caso, exige-se a compatibilidade de
orário e a correlação de matéria, estendendo-se a proibição aos car

os, empregos ou funções em autarquias, empresas públicas, sociedades

e economia mista e fundações.

§ 29. A proibição de aCU1I\ular proventos não incide 62

re os vencãmeneos da aposentadoria nem aos detentores de mandato ele

tivo, ao magistério e aos cargos de comissão.

§ 39 _ O servidor será aposentado por invalidez; corr
ulsoriamente, aos setenta e dois anos de idade paxa-o homem e aos se!.

senta e cinco para a mulher e, voluntariamente, apõs trinta anos dpj

serviço para o homem e vinte e cinco para a mulher r bfJl.'assim a parti~1

os quinze anos de trabalho, a qualquer momento, càm proventos propor

ionais ao tem~o de serviço.
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§ 4'í'. Não haverá aposentadoria em cargos, funções ou

pregos temporários, eqü!valentes os cr.f.térios e valores para a apo
entad~rl.a e a reforma no serviço público civil e militar.

Art. 49. Os proventos da aposentadoria serão integrais,

quando o servidor contar tempo de se~viço exigido Ror esta co~st.!.

tufçãc , sofrer invalidez permanente, por acidente em serviço, por

moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou lncurável.esp..!!.

cificadas em lei.

Art. 50. Os PToventbs da inatividade serão revistos, na

I mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuner!!.
, f
1çãc dos servidores em ativiáade, bem assim quando for transformado

i ou reeless! ~icado o cargo ou função em Que se deu a aposentadoria

ou a reform" enquanto o J5enefício de pensão por morte correspond~

• rá li. totali~ade da remuneração, graU ficaç15es e vantagens pessoais

do sevidor falecido.

1Art. 51. Assegura-se ao servidor público civil o direi
~ I ' 
to de livr~ filiação sindical e àquele no exercido de mandato el~

~ Uva aPliC'1m-se as disposições seguintes' .

1 I I - ,afastamento do cargo, emprego ou função, "racuã tada

a opção peios vencimentos de um deles;
r
111 7" durante esse afastamento, terá o tempo de serviço

contado pata todos os efeitos legais.

il : Art. 52. O servidor público estável s6 perderá o cargo

j --em-virtude de condenação Judicial a pe.na superior a dcfs anos,

• ""- mediante pr~cesso administratl vo em ;ue lhe seja, assegurada ampla

defesa

monetária.

de sessentaQuando n~o aprese~tadas ao, Congresso Nacional. dentro

dias. apés a abertura da sessáq, legislativa;

I!I _ aprovar. por maioria absoluta, a indicaçáo do PriMe!

XIV - acompanhar e fiscalizar a poUtica

financeira e cambíal;

XV - aprovar. previamente, a implantaçáo de obras fed,!

rais de grande porte, confbrme determinar a lei. e a concessão de

00 SENADO FEDERAL

SECÇ1to III

linhas conercfáfã de transport~....internãCional de passageiros e rod.Q.

vtas federais. vedado o monopólio.

XIII - referêndar a ccncesaéc e renovação de ccncessac

de emissoras de rádio e televisão;

ro-HinistIo. a moção ce censura ao Conselho de ~i.nistros, o vot.c de

confiança soHcitado pelo Primeiro-Ministro e a indicaçáo do Proc.!:!.

rador Geral da República,

IV _ recomendar, através do PIlIreiro-"linistro.a afastamel1

to de detentor de cargo ou funçáo de confiança do Governo Federal

lm::lusi"e da administraçáo indireta;

VIl! - julgar anualmente as contas do Primeiro Ministro,l:3em

assim apreciar os re l.a ttindcs sobre a execução dos planos de Governo;

IX - fiscalizar e controlar. conjuntamente ou através de

qualquer das Casas, os atos do ..Executivo, inclusive os da administr,!

çáo indireta;

X - dete:s:minar a realiz~çáo de referendo e regulamentar

as leis, quando houver omissáo do Executivo;

XI .. sustar os atos normativos do Executivo que exorbitem

do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;

XII .. dispor sobre a eupervfséc , ~elo Senado. dos sistemas

de processamento automático de dados utilizados pela Uniáo.inclusi\le

na administração indireta,

CP, cA.MP,RA DOS OEPUlPOOOS

SECÇ1to 11

Art. 60. Compet'e privativamente à Câmara dos D~putados'

I _ declarar. por meioria absoluta oe seus merrbros, a

orcce-têncãa de acusaçãc contra C! Presidente da Repúbllca,o Prime!ro

t-1inlstro. e os Ministros de Estado i'

II _ proceder à t.orcada de Contas do' Primeiro-Mini-;i:ro.

1 - renreeentecãc proporcional do partido na constitui

çãn das Hes as e Comissões;

I! - encaarnnaeento pela Mesa. diretamente, a qualquer a,!!

tcr rdede , de requerimento de informação sobre ~ fato relacionado com

matérias em tramitação ou sujeitas à fiscalizaçáo ccnqressuat ,

outros assuntos relevantes, dad~ o prazo de até ~ito dias para are§......

posta. sob. pena, de responsabilidade;

lI! _ salvo disposiçáO cons t Lt ...cional em contrário. as d,!

liberações das duas Cârraras e respectivas Comissóes ser-ão tomadas por

Maioria de vates da ea.í or La presente,

Art. 59. Cada Casa do Congresso elabora seu Regimento r!!.

terno. dispondo sobre seu funcionamento.. organização, policia e pr.!!.

virnento de cargos e serviços, observando-se as seguintes normas:

§ 3Sl• A Câmara e o Senado podem convocar o Primeiro-M!

nistro e os Ministros de Estado para prestar info;:!!lac.{es sobre_a.ssu!!._~_,,"

to determinado, importando o não comparecim_ento em crime de respo!!.

sabllidade

Art 58. O Congresso Nacfonaã, por maior ta absoluta, d~

pois de sentença transitada"'em julgado, decretará o confisco de bens

de quem tenha enriquecido ilicitamente à custa do patrimônio público

ou no exercício de cargo ou função pública.

§ ta , Somente o Cbngresso tlacional, por dois te:s:ços, p2,

de anistiar autores de atentados violentos à Constituição.

§ 2J:!. Teráo força de lei as resoluções do lr,2ngresso ou

de qualquer das suas Casas. regulamentando dispositivos constituci!!

nàLs , para assegurar o efetivo exercício de suas competências const!

.tucionais

comunicação de massa,

XIV _ matéria financeira, cambia~"'-e monetária, instltui-

v _ limites do terrltório·nacional~, espaço aéreo e mar.!.

timo e bens do domínio da UnUo,

VI - transferência temporária da sede do Governo Federal;

Vll - concessão de anistia penal e tributária,

VllI _ organização administrativa e jud~a da União e
e dos Territ6rios e organizaçáo judiciária do Óistr{to Federal;

IX - defin!-ção dos objetivos nacionais sob o prisma do

Poder Público;

X - critérios de classificação de documentos e lnform-ª.

çõee oficiais sigilosas e prazos para a sua c:lassi ficação;

XI - criação, transformaçáo e extinção de cargos. empregos

e funções públicas '8 fixação das reeumerasces , ressalvadas as comp,!

tências privativas;

XII _ autorização para celebração de convi=nios e acordos

para a execução de leis. serviços e obras federais;

XI!! ~ sistema nacional de radiodifEJSão, telecomunicação e

lI! - fixação do efetivo das Forças Armadas;

IV - plano e programas nacionais e regionais de desenvo.!.

cees financeiras e suas operações;

XV - normas gerais de direi to financeiro e captação

segurança da poupança popular,

XVI - moeda, seus limites de emissão e montante da dívida

imobiliária,

XVII - limites globais e condições para operações de créd!

to. externas e internas da unrac, em suas autarqyias--a-..qemais entid,!
des controladas pelo poder público federal;

XVII - limites e condições para a concessão de garantia

da Uniáo em operações de cré~ito,

XIX - estabelecer. mediant,e lei· complementar.

a) limites globais e condiç6es para o montante da dívida

pública dos Estados. do Distrito Federal e dos Munic!pios;

b) limites e condições para as opéraçôes de crédito e2:!,.

terno e interno dos :stados, do Distrito Federal e dos Municípios.

da suas autarquias' e demais entidades por eles controladas.

Art. 57. ~ da competência ptivativa do Congresso Naci.Q.

fI - crçaaentc anual e plano plurienal de investimentos,

abertura...e operações de crédito: dívida pública e emissões de curso

forçado;

vimento;

rendas;

00 CONGRESSO NACIONAL
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Art. 56. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Pr.!!.

sidente da República. dispor sobre todas as matérias de competência

da União. especialmente:

I _ sistema tributário, arrecadação e distribuição de

t'tit.o Federal.

§ 2\2. Cada legislatura durará quatro anos, salvo dispas!

çlIo da Câmara dos Deputados quando. com a posse dos Deputados, após

as efetcões extraordinárias, será iniciado um novo período quadrienal ....

§ 3R. O número de Deputados. por Estado ou pelo Distrito

r'8!leta1: será; estabelecido pela Justiça Elei total. proporcionalmente à

llopulação. com os ajustes necessários para que nenhum Estado

Distri to Federal teflha menos de oito ou mais de setenta.

§ 42. Excetuado o de Fernando de Noronha, que terá um

Deputado. cada Território terá quatro representante na Câmara dos O~

putados.

Art. 55. O Senado Federal compõe-se de representantes dos

Est~dos e do Distrito Federal. eleitos pelo voto direto. secreto e m3!,

jorltário, dentre cidadlIos maiores de 30 anos no exercício dos dire!

tos políticos. sendo três por unidade federativa. eleitos com dois

suplentes para mandato de oito anos. renovada' a repreeent.eçãc de qu.!,

tro em' quat.rc anos, por um e dois terços

5ECÇl=lO III

PlENARIO

DOS SERVIDORES MILITARES

~ Art 53. Silo garantidas plenamente a todos os oficiais

dej et Ive , da reserva e reformados, as patentes m!lltares, com pre.,;:

ro~a.th'as. dil:eitas e deveres a elas inerentes, sendc-jhee pdvatl

vo~ os títulos, postos e uniformes militares, usados na forma que a

"leil diSciplinar

I § IR O (Ificlal das Forças Armadas só perderá o posto e
r

a ptte-nte- par sentença condenatória transitada em julgado, com pena

pri1ativa de .liberdade que ulhapasse dois anos, ou se for declar,!

do Indigno do Oficialato ou com ele .incompatível, por decisão do

Tribunal Militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de Tr!

buna! Especial, em tempo de guerra
~ § 212 O míLí tar da ativa que aceitar cargo público c.!

vil permanente será transferido para a reserva. e , sendo o cargo ou

runção temporários, nãc eletivos, bem como emprego em empresa públ!

ca, sociedade de economia mista, tundação ou sociedade direta ou i!!.

~diretamente controlada pelo poder público, ficará agregado ao resp.!!.

ct~vol quadro, promovido apenas por antigüidade, enquanto permanecer

ne~sa sI tuação , contando-se-lhe o tempo de ser-viço apenas para aqu~

la :promoção, transferência para a reserva ou reforma e, depois de

dO~S. anos ,de afastamento, contínuos ou não, será reformado ou tran~

fe1"ido para a reserva.

j § 3Sl No exercício temporário de cargo, emprego ou fu!!.

ç~oI na administração pública e autárquica, bem como de emprego de

soJledade de eccnceue mista, empresa publica, fundação ou sociedade

con~rolada direta ou indiretamente pelo Poder Púplico, o milHar da-r atlr<:;-pode'á optar pelos vencImentos e vantagens do seu posto."

D.E:-sE AO TíTULO QUINTO 00 PROJETO OE CONSTITUIÇ1tO A S.!f nal:

GUlNiE REOP.çM:

TíTULO V

DA ORGANIZAÇIl:O DOS ~ODERES

., CAPíTULO I

DO PODER LEGISLATIVO

Art. ~54., O Poder Legislati\lo é exercido pelo Congresso

Nacional. integrado pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

§ 1R. A Câmara compóe_se de até quinhentos e vinte repr.!!.

-»:sentantes do povo. eleitos dentre cidadãos maiores de de:ofto anos e

!no exerc.ício dos direitos politicos, pelo sistema distrital de voto

majori.tário. direto. e secreto. em cada Estado.~it6rioe no Di.=!,

I .. resolver. definitivamente. s.obre acordos internaci.Q.

nais celebrados pelo Presidente da República;

11 - autorizar o Presidente da República a declarar gueE.

ra e promover a paz, a permitir que forças es~;angeiras transitem p.!!.

lo te~rIt6rio nacional ou nele permanecer temporariamente;

III - conceder autorização prévia para o Presidente da R.!!.

pública e o Primeiro Ministro se ausentarem do País;

IV - aArovar ou suspender o estado de defesa. o estado de

sítio e a intervenção federal;
V _ mudar temporariamente a sua sede;

VI - apro\lar a inc01:poraçáo. su~di\lisão ou desmembramento

de áreas para a Constittlição de Estados ou-'TeJ;:zitórios,

VII - fixar. no fim do primeiro semestre
l
da última sessão

legislat.!va de cada' legislatura. a remuneraçá'O dos membros do Con

gresso Nacional. do Presidente da República. do Primelro Ministro e

dos Ministros de Estndo;

Art. 051 Compete privativamente ao Senado Federal:

I - julgar o Presidente da República e o Primeiro_Mini!,

tro nos crimes de responsabilidade e os Ministros de Estado nos cr!..

mes éa mesma natureza. conexos com aqueles;

11 - Processar e Julgar os Min-istros do Supremo Tr ibul"'ê.l

Federal e o 'Procurador_Geral da República. nos ctimes 'de respcnsab!.

lldade;

III - aprovar. previamente, em votação secreta. após argu.!

çáo em sessáo pública, a escolha dos ti tulares dos seguint.e.s cargos,

além de outros que a lei determinar. da ,Magistratu"ra e do Tribunal

de Contas da União, do Conselho Monetário Nacional e dos Governos

dos Territórios. do presidente e diretores do Banco Central do Brasil.

e do Banco do .Brasil.. eeliberal'ído sobre a sua exoneraçi:lo;

IV - aprovar prévia e secretamente, após arguição, em se!,

slIo secreta. a escolha dos Chefes de Missáo Diplomática d" éaráter

Permanente;
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SECÇ~O IV

dato;

VIII - aprovar, por maioria absoluta e voto secreto. a exon~

do

em dois

obtiver

sobre a

ou aumentem sua1 _ criem cargos. tunçaes ou empregos

parágrafo único. Lei Complementar disporá

técnica da efeboraçae , redação e alteração das leIs.

Art~· 6B~ A Constituição poderá ser emendada mediante pr.2,

§ 2". Discutida e Votada em sessão conjunta,

turnos , com intervalo mínimo de noventa dias. aprovada se

remuneraçáo;

Art. 69. Não pode o Poder Executivo. sem delegação

Con~esso Nacional, emitir decreto com força de lei

§ 1Q. Em caso de relevância e urgência. o Presidente da

República, por solicitaçáo do Primeiro-Ministro. poderá adotar lllêdi. -
das provisórias. COm força de lei. submetidas imediatamente ao ccn-,

§ 39. Nos casos deste artigo, a apreciação das emendas

o Senado pela Câmara, far-se-á no prazo de trinta dias, sob pena de
ejeição.

_ § 19. O Presidente da Repiiblica e o Pritneiro-Minis~ I

derao solicitar que projetos de lei de sua iniciativa sejam aprecia
os em 40 dias. em cada uma das Casas; em 50 dias, pelo Congresso N!;.
.1onal~

5ECÇi!l:o VII

Art. 67. O processo legislativo compreende a elabordç~f1

de emendas à Constituiçá:o. léis complementares, leis ordinárias .leis

delegadas, decretos legislativos e resctucões ,

§ 1". Serão criadas ccmí.ssões Parlamentares de Inquérito.

com poderes de investigaçáó Judicial. pela Câmara e pelo Senado. em

conjunto ou separadamente. para a apuração de fato determinado e por

prazo certo, medIante requerImento dos seus membros. sendo suas co.!!

efusões encamInhadas ao Ministério Público, para pr~lllover a respons!.

bilidade civil Ou crimInal de infrãtores. se fo~.

§ 2Sl. Durante o recesso. tuncãcnaeé uma Comissão de R~

presentaçéc Congressual. constltulda proporcionalmente, eleita pelas

respectivas Casas na penúltima sessão ordinária do pedodo legisl,!!

tivo, com atribuições definidas no Regimento Comum.

gresso. para a ccnversac , mediante deliberaçóes. no caso de reunião

extraordinária. tomadas em 30 dias

§ 2R. Esses editos perderão eficácia. desde a sua edição.

se não convertidos em lei dentro de trinta dias. a ~artlr de sua Pl!.

_~}}caçlio. discipli~ando o Congresso Nacional as relaç6es juddicas

dele .eeçcrcentes ,

§ 49. Os prazos do § 19 não correm em perIodo de .r;e

esso nem se aplicam aos projetos. de codificação •

dois terços dos votos de cada Casa. em ambas as-votecões , a Emenda à

Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara e do Senado, com

o respectiv!?~ núm~ro de ordem.

§ .JQ. filio 'Sêrá objeto de deliberaçáo a proposta de eme!!.

da tendent~ a abolir a RepQblica. a Federação e o Parlamentarismo.

o voto secreto, universal e periódico. a separação dos Poderes e cs >

direitos sociais e individuais.

§ 4". A matéria constante de p:tpposta de emenda rejeitA

da ou prejudicada não pode ser objeto de nova propositura na mesma

sessão legislativa

§ 50. A iniciativa das leis complementares e ordinárias

cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara e do Senado. ao Presi

dente da República. ao Primeiro~Ministro e aos Tribunais superiores.

§ 60. Cabe. privativamente. ao Presidente da República.

ouvido o PrimeiroHMinistro ou por solicitação deste. ressalvadas as

exceesees previstas nesta Constituição. a iniciativa de leis que.

111 - fixem ou modifiquem os efetivos elas Forças Armadas;

IV - disponham sobre serviços pQbllcos da Uniáo ou reg!

me jurídIco. provimento de cargos. estabilidade e aposentadoria de

civis e reforma e transferência de militares pera a inatividade

DO PROCESSO LEGISLATIVO

posta de um terço dos membros da Câmara ou Senado; de mais de metade

das Assemhléias Legislativas; de iniciativa popular. nos termos desta

-Constituição.

§ 12 • "lia se aceitará proposta de emenda na vigência de I

estado de sítio. estado de defesa ou intervenção ~raI.

II - .disponham sobre a orgtl.nizaçáo administrativa.matéria

orçamentária. servrecs públicos e pessoal da administração dos Terrl

t6rios;

§ 29 ~ Não havendo deliberação nos prazos do parágrafo

anterior, o proJeto será incluído na ordem do dia nas dez sessões con_

secutivas e se, ao final dessas, não for apreciado, ficam sobrestadas
as demais proposições, atê a vot.ação final do projeto.

Art. 71. O projeto de lei aprovado por uma Câmara se

ã revisto pela outra, num só turno de discussão e yotr\;:áo e e.nviado à
sanção presidencial, se aprovado pela coi'mara reviS'Ora~__ uivado em
aso de rejeição, dispensada essa revisão quand proje s de iden-

Art. 70. A discussão e votação dos projetos de lei de

I iniciativa do Executivo e àos Tribunais Pederais terão início na Câmaraj
os Deputados, salvo disposto no pará9rafo 19 dest.e artigo.

e solicitar

atribuições,

VI - flscal1zar os atos do Poder Executivo.,
as T"I:'lbunal de Contas da União, no âmbito de suas

S 61l. Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso

somente deliberará sobre matéria para qual foI convocado.

investigações sobre a atividade ou matéria que indicar. adotando as

providências necessárias ao cump:dmento da lei;

"VII - converter-se. no todo ou em parte. em comissão' pa!.

lamentar de inquérito, ou reunir-se para essa 'finalidade. quando

ocorrer identid~de de matéria com outras Comissões do Congresso ou

de outra Casa Legislativa. mediante deliberação de dois terços dos, .

DAS COmSSDE5

SEcç:M VI

§, !jS1. rer-se-é a convocação extraordinária do Congresso

pelo Presidente do Senado, no caso de deoretaçáo do estado de defesa

ou de sítio ou de intervenção federal; e pelo Presidente da Repúbli_

ca , Presidente da Câmara ou do ;;enado Federal. ou à requerimento da

maioria de ambas as Casas. em caso de urgência ou de interesse públ!

co relevante, especi ficados no Regimento Interno do Congresso Naci.,!2.

naI.

Art. 66. O Congresso Nacional e suas Casas Legislativas

crãarêo comissóes permanentes e temporárias, na forma regimental. c.!

benec-fnes , afora o previsto no Regimento Interno:

1 - discutir e votar matéria de competência do Plenário.

cabendo à decisão recurso de um décimo dos membros do Plenário,

11 - realizar audiências públicas com entidades civis e

convocar Hinistros de Estado para prestar informaç6es sobre o assu!!,

tos da sua pasta; ~

111 - acompanhar os atos de regulamentaçáo. velando pela

sua adequação;

IV - receber pet1ç~es. recfaneções , representações ou

representaçdes oü queixas d e qualquer pessoa contra atos ou omlssdes

das autoridades 00 entidades ~úblicas;

V - solicitar .ao Procurador-Geral da República medida cj!

bívels junto ao Judiciário. com o .objetivo de evitar ou reparar I!,

sões a direitos indivld:-áis ou coletivos. lncl~~_inte:tesses de
eotldades slciais ou coMunidades;

§ 3". Cada casa reuní c-se á em sessões pr~paratórias.-a

partir de lR de fevereiro, no primeiro ano da legislatura,para a po.!

se de seus membros e a eleição das Mesas. vedada sua reeteacac na me.!

ma ·legislatura.

S 4". A cenera não poderá ser dissolvida no primeiro e

no último ano de legislatura ou antes do terceiro voto de desconfia.!!

ça ,

Prefeitura de Capital, ou presidente de empresa pública ou de econ,!!.

mia mista. federais.

II - que exerç;- cargo público .de magistério. com ingresso

anterior à diplomação;

• UI _ licenciado pela respectiva Casa por motivo de saúde.

ou para tratar. sem remuneraçáo·, de interesse partIcular, quando o

Art. 65. O Congresso Nacional reune-se. anualmente. na

5ECÇ1t0 V

DAS REUNIOES

afastamento não ultrapassar cento e vinte dias.

§ 10. O suplente é convocado nos casos de vaga. irwestl,

dura nos termos deste artigo ou licença superior a cento evinte dias

§ 2S1~ Náo havendo suplente. a vaga será preenchida por

eleição, se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato.

§ 3Q • Oeputados e Senadores receberão subsídio iguais.

representação e ajuda de custo. fixados no fim da legislatura an~.!!

r-Ior , sujeitos a impostos gerais. inclu~ive de r~<Le-~ eKtraordinários.

Capital da República, de 1R de fevereiro a 30 de junho e de 10 de

agosto a 15 de dezembro.

§ 1". As reuniões serão transferidas para o dia seguinte.

quando a data prevista corresponder a sãqeoo , domingo e feriados,di~

pondo o Regimento sobre seu funcionamento nos sessenta dias anteri-º.

res às eleições.

§ 212 A..sessão leQislativa não se encerrará sem a apr-º.

vacéc dos Orçamentos da Unicio e. além de reunião para outros fins

previstos nesta Constituição, a Câmara e o Senado, sob a presidência

da Mesa deste. reunir-se ão em sessão conjunta para inaugurar a se~

são legislativa, elaborar ou alterar o Regimento. regular a criação

de serviços comuns e receber o compromisso do Presldente da Repúbl!

-ce e o relatório da Comissão Represent-ativa , deliberando sobre

seus membros;

VIII - examinar requerimento de informaç6es. solicitar o

depoimento de qualquer autoridade ou cidadão e apreciar programas de

obras. planos nacionais. regionais e setoriaIs de desenvolvimento

e sobre ele~ emitir parecerj

de

dí.eccrao ,§ 5!l Os Regimentos Internos das duas Casas

raçá:o.de ofício ~ dàd~rocurador Geral da República. antes do termo

sua l~vest!dura;

IX - dispor sobre a criação ou extinção de cargos, empr~

Art, 62. Os Deputados e Senadores são invioláveis por

suas opiniões, palavras e votos e, desde a expedição do diploma. não

pccerãc ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável,nem pr.Q

cessados cl:lminalmente, sem a prévia licença de sua Câmara.

§_1 2• O lndef~rime~to do pedido de Hcença ou a ausência

de deliberação suspende a creecr.íçac , enquanto durar o mandato.

§ 2 Q
• OS Regimentos Internos disciplinarão os pedidos de

licença para prece..s.;:o, forl1laçáo de culp~, testemunho de parlamentar,

-FequisiçáO-~pe~ JtJdiciário. sigilo de informações à Justiça, tomada

8 deliberação por voto secreto da maioria.

, § 3 Q
• A incorporação às Forças Armadas. de Deputados e

~senadores, embora militares, dependerá de prévia licença da Câmara

respectiva

d) exercfcfo de outro cargo eletivo. afora os ,previstos

nesta Constitui~ão. ,

Art. 63 Perderá o mandato o parlamentar que:

I- lnfrlgir pro..lbiçóes legais e regimentais. relativas

ao seu exercício;

gos e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração.

parágrafo único. Nos casos previstos nos itens I e r r ,

funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitan

do-se a condenação. proferida por dois terços do Senado, à perda do

cargo, com inabilitação, por oito anos. para o...;:.xerc~o da função
pública. sem prejuízo da ação judicial.

§ 412. Nos caSDS dos itens IV e V. a perda ou suspensáo

será declarada pela Mesa respectiva.

. Art. 64. Não perde o mandato o Deputado ou S~hador:

I - investido na funçáo de Primeiro-Ministro. Ministro de

E$tado. Chefe de Missáo Diplomática permanente. Governador de Terr!

tório OLl do Distrito Federal. Sec:retário de Estado, de Território e

a) assinatura de contratos com pessoas juridicas de di

re.ito público e da administração indireta. municipal, estadual

federal. salvo se o ccntcatc obedecer as normas uniformes;

b) aceitação de cargos e empregos remunerados ou de Que

sejam demissíveis "ad nut.um"]

c) patrocínio de causas de entidades previstas na alínea

"a". ou de dIreoão de empresas que gozem de favor decorrente de ccn..

trato com aquelas;

VII - suspender a execução. no todo ou em parte. de lei d~

clarada Inconstitucional por decisáo definitiva do Supremo Tribunal

Federal j

§ 41l• Os Deputados e Senadores eat ãc, em suas cp íruôes ,

,palavras e votos. vinculados exclusivamente a sua consciência.

v - autorizar. previamente. operações externas de nat.!:!.

reza financeira, de interesse da uruao , dos Estados. do Distrito F'~

eeeaí , dos Territórios e dos Municípios. ou de qua Lque r- 6rgáo,••• entl

dade: ou sociedade de que participem essas entidades. decidindo sobre

05 termos finais de sua convenção;

VI - fIxar. por proposta do Primeiro-Hinistro,limites 91,2

bais para o montante da dívida consolidada da União. Estados e Mun.!.

c!pios;

111 - deixar de comparecer à terça parte das sessões o.!,

dlnárias das Comlssóes e da Casa a que pertencer. salvo licença ou

exercício de _mi.!l:'á~_~.~terna;

IV _ perder ou tlver..-suspensos os dIreitos poHticos

decretada essa perda pela Justiça-Eleitoral;

V - sofrer ccnceneção penal definitiva e irrecorrível.

~ § 1R, É incompatí~ef com ~ decoro parlamentar o abuso

das prerrogativas asseguradas ao par!amentar ou a percepção de van

tagens indevidasj

§ 2R. No caso dos itens I e r r , a perda de mandato será

decidida pela respectiva Casa por voto secreto e maioria absolüta.

Ilediante provocaçáo de qualquer dos seus membros. da respectIva Mesa

ou de partido pol1t1co.

§ 3". No caso do item III ou de decisão do Supremo Trib.!!

na! F"ederal. elfl açáo popular. a perda do mandato será declarada pela

Mesa da Câmara respectiva, de ofício ou por provocaçá'o de qualquer

de seus Membros, de Partido político ou do primeiro suplente. asseg.!!

rada plena defesa.

11 - tiver procedimento declarado incompatível com o ma!!,

I
I igualmente • sobre o condicionamento de exercício de funções não par

! l:mentares pelos membros das respectivas Casas, discIplinadas a su;

pensão e perda do mandato. dentre cut.ecs , nos seguintes casos:
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recebimento.

dispositivo.

§ 112. O veto parcial somente abrangerá texto integral de

bras.!.

ílib.!

parecer

respectIvos

Art. 81. O Tribunal de Contas da União dará

11 - organizar seus serviços auxiliares e

cargos,

ção;

Art. 85. Eleito pelo congresso Nacional, dentre

leiros natos, maiores de trinta e cinco anos e de reputação

da, são atribuições do Defensor do Povo:

prévio, em sessenta dias, sobre as contas que o Primeiro-Ministro

lhe deverá encaminhar anualmente, até 31 de março do exercício sub

aequente , dando ciência ao Congresso da inobservância desse prazo-

Parágrafo único. O exercício do controle externo a cal'

90 do Tribunal de Contas da União será disciplinado em lei.

_ Art. 82. A fiscalizaç'ão congressual dos atos do E'xecut,!

vo, inclu1dos todos os: org~as. da administração direta e indireta; s!.

rá regulado no Regimenttl Comum e nos regImentos de cada Casa, di!

pondo sobre competência dos se·us 6rgilos, inclusive no reces~p.rp;ra

penalizar quem desatender as exigêncl.as do órgão fiscalizador, /:,2

mando outras medidas necessárias ao cumprimento de suas atribuições

consti tuclonais

Art. 83. O Tribunal de Contas da União com sede no Oi~

trlto federal e Jurisdição em todo o País. tem seu próprio Quadro

de pessoal. cabendo-lhe.

I _ eleger o presidente e demais titulares de sua dir~

§ 29 O Oefensor do Povo pode ser substltuido, a qual

quer tempo, por deliberação da maioria absoluta dos membros da Câm.!

ra dos aecutedcs , mediante representaçi:io popular, regulamentada em

lei, dispondo o Regimento Comum do Congresso Nacional sobre os pr.Q.

cessos da eleição referida neste artigo.

Il - controlar e fl.scalizar a gestão orçamentária, fina!!,

ceira e patrimonial dos orgi:io e entidades da Jdministr~ção federal,

bem assim a ect ícecão de recursos públicos por entidades privadas,

visando a comprovar a legitimidade e avaliar os resultados quanto

à eficácia e eficiência,

lU - exercer o controle das operações de crédito, avais

e garantias, bem como direitos e haveres da União. apoiando o con

trote externo no exercício de sua missão.

Parágrafo único Os responsaveis pelo controle interno,

ao tomarem conhecimento de qualqu"er irregularidade ,.9~uso, dál'ão

ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilid-ª.

de solidária.

III - propor ao Legislativo a extinção e criação de cal'

gos e fixação dos respectivos vencimentos;

IV - elaborar seu Regimento Interno, definindo a prcnrLa

competência e fixando normas para o exercício de suas atribuições;

V - conceder licença e férias a seus membros e serv.!.

dores e encaminhar ao Congresso Nacional, em cada ano, na forma

para os fins previstos em lei, relatório de suas atividades, ref~

rentes ao exercício anterior.

§ l12,Os ministros do Tribunal de Contas da União são

nomeados pelo Presidente do C~ngresso NaciOtal dentre brasileiros

maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral reconhecida e

eeputaçsc ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, econõmocos, f.!.

nanceiros ou de administraçr:ao pública, obedecidas as seguintes

DA DEFENSORIA DO POVO

de seis anos, não renovável, sendo-

condições

a) um terço dentre profissionais indicados por entid.!

des representativas da sociedade civil, na forma da leij

b) um terço dentre auditores, substitutos legais de m!

nistros ou membros do Ministério Público, junto ao Tribunal de Co!!,

'tas, por este indicado. em lista tríplice, alternadamentem, segundo

os critérios de antiguidade ou de merecimento.

§ 2". Os Ministros, ressalvada a não vitaliciedade

hipótese de exercício de mancato , terão as mesmas garantia~ prerr.Q.

gativas e vencimentos dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça

e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo após cinco

anos de exercício efetivo.

Art. 84. ~ criada a Defensor~a d:J Povo para zelar

pejos dí reItcs e garant1a~ individuais e coletivas, pela fIdelidade

constitucional dos poderes do Estado e dos poderes sociais de reI!.

vância publica

§ 112 Lei complementar disporá sobre competência, org,!

n.lzaçãc , recrutamento, composição e funcionamento da Defensoria do

SEççno X

titulares.

§ 3!l. Além de outras atribuições legals, os Auditores,

quando em substituição aos Ministros, em suas fal tas ou impedime!!,

tos, têm as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos dos

Povo.

I _ um terço indicado pelo Presidente da República, com

• aprovação do Senado;

II _ dois terços escolhidos pelo Congresso, com mandato

Contas

de que, § 8". Na fase de discussão dos projetos de lei

juizo de dois terços a Comissão solicitará ao Tribunal de

ao exato cumprimento da lei,

pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta diasj

considerados irregulares os gastos, ou tidos como dano irreparável

ou grave lesão à economia pú~lica, a Comissão proporá ao Congresso

a sustação da despesa •

§ 21l. A Comissão Mista Permanente poderá solicitar

Tribunal de Contas da trní âc audit"oria eacec í rrce , em matéria de

fiscalização finan~eira, orçamentária, operacional ;-- patrimonial.

§ 312 O Tribunal de Contas poderá neêer-iee a realizar

a auditoria solicitada, se, por outros meios, estiver em condições

de atender a solicitação da Comissão, quando ês ta poderá pelo voto

de dois terços de seus membros, renovar o pedido de auditoria.

Art. BD, O Legislativo, o Executivo e o Judiciário ma!!,

terão, de forma integtada, sistema de controle interno para:

I _ acompanhar a execução dos programas de governo

e 'dos orçafmentos da União, para avaliar o cumprimento das metas

previstas no plano plurianual de lnvest1mento$j

II _ sustar, se não atendida, a execução do ato impugn.!

do. comunicando a decisão à Câmara e ao Senado e aplicando aos re~

ponsáveis as sanções da lei. cabendo recurso, sem efeito~ suspens1

VO, ao Congresso Naciona1 j se este não se pronunciar sobre o recu!.

sc , prevalecerá a decisão do TFibunal de Contas da União,

Art. 79 A Comissão Mista seseanent.e , diante de ind.!.

ci-os de despesas não autorizadas. inclusive investimentos não pr.Q.

gramados e subsídios não aprovados, poderá. pela maioria absoluta,

solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de

cinco dias. preste os esclarecimentos n'ecessários.

§ La , Ausentes ou insuficientes os esclarecimentos,

§ 5". Aplicam-se ao Projeto de Lei Orçamentária as no!.

mas gerais relativas ao processo legislativo,

§ 6". O Primeiro-Ministro poderá enviar mensagem ao Co!!.

gresso para propor modificações nos pro-jetos a que se refere este

artigo, enquanto mio estiver concluída a votação. na Comissão xasta ,

da parte cuja alteração se propõe

§ 7". Se 'a lei orça~entária não tiver sido votada até o

início do exercício correspondente, poderá ser iniciada a execução

do projeto, como norma provisória. até a aprovação definitiva pelo

Congresso.

Art. 77. Todo setor, pessoa física ou Jurídica, de v~

lores e bens públicos ou sob a responsabilidade do Estado se sujeita à
fiscalização financeira, patrilllonial, orçamentária e operacional exex

ida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, bem como

pelo sistemas de controle Interne de cada Poder. qU~OS aspectos

de eficiência. eccr.ceuc toade , legalidade elegitimidade, na forma da

lei.

trata este artigo. os Ministros de Estado poderao ser convocados a

comparecer perante o Congresso Nacional. ou a Comissão Mista, para

prestar esclarecimentos e sustentar as propostas das respectivas pa!.

tas.
§ 99. o Presidente da República t~rã cinco dias, a

contar do recebimento dos projetos, para eaneaenâ-aes ou vetá-los, co

unicando ao Presidente do Congresso, em quarenta e oito horas, as ra

zões do veto; decorridos cinco dias, o silencio do Presidente da Repú

-lica importará sanção.

SEC~O IX

Art. 76. O controle externo será exercido com o auxílio

do Tribunal de Constas da União, a quem compete o julgamento das co!!,

tas pllblicas e seus reepcoeéve í s , a fiscalização. investigaçlio.insp~

cões e auditoria orçamentária. financeira. operacional e patrimonial

de todos os órgãos dos três poderes. da administração direta e ind.!.

reta, inclusive autarquias, empresas públicas. sociedades de econo

mia mista e fundações públicas.

parágrafo único. f fiscalização das empresas sucrang

cionals de cujo capital o poder público participe. direta ou indir~

tamente, bem como a aplicação de qualquer recurso repas-sado,median

te convênio. pelà Uniáo, Distrito Federal e MunicípIo. seo atrIhuI

çõee do Tribunal de ccntiea ..da uruao , que. de ofício ou por determin,!

çãc congressual ou solicitação do Ministério Público ou das audito _

rias financeiras. orçamentárias. operacionais e patrimoniais. veri f1

1:ará a ilegalidade de quarqoer despesa ou ato suscet!vel de gerar de~

pesa ou variação patrimonial. cumprindo-lhe:

I - proteger o ativo patrimonial do órgã0.Jll.? entidade e

estabelecer prazo para que o mesmo adote providências necessárias

DA FISCALIZAÇ1\O FINANCEIRA, ORÇAMENT1\RIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL

§ la. o Congresso Nacional, no prazo de dez dias, de

: liberará sobre as partes vetadas do projeto.

§ 11. Os recursos orçamentários que, em virtude de

emenda ou de veto, restarem sem despesa correspondente, poderão ser

• tilizad.os mediante autorização legislativa, para abertura de crédito
: apecial ou extraordinário.

de

Congresso

emendas é

Senado r!.

compatibilizo!

direitos indivi-

§ 4". O pronunciamento da Comissão sobre as

§)ll Não pode ser indicado como recurso o excesso

b) a nacionalidade. a cidadania e os

duais, polIticos e eleitoraisj

c) o Orçamento.

II - os projetos de Código e sua alteraçáo.

se.,:!,

sáo imediah scbres tatías as demais proposições. até sua votação final,

ressalvadas as matérias relevantes e urgentes

§ 6Q. A matéria constal1te. do projeto rejeitado ou não

do o regImento comum prever trâmite especial para a

público. vatã-fc-é , total ou parcialmente. ou pedirá ao

arrecadaçáo,

sancionado somente poderá constituir objeto de novo projeto.na mesma

sessec legislativa, mediante pr~oposta da maioria absoluta de qualquer

das Casas.

tico t..E:.Q..r forem simultaneamente aprovados nas dua~ Casas

§ 112. O projeto emendado volta à Casa iniciadora. poden

SECÇli:o VIII

§ ts , A delegaçáo ao Conselho de Ministros terá a forma

de resoluçáo do Congresso. que especificará seu conteúdo e termos de

exercício.

Art. 75 A ~laboraçáo orçamentária obedecerá a priorid.!

ce quantitativos e condições estabelecidas em lei~ de t11retrizes. pr~

viamente aprovadas pelo Primeiro-Ministro e submetida ao Congresso.

até 01 to meses e meio antes do início d'Q exercíclo financeiro. deveo

do ser devolvido à sanção até o encerramento do primeiro período da

sessão legislativa.

parágrafo único. Se o Projeto de Lei de Diretrizes O!.

çamentárias não for devolvido para a sanção. no prazo do «ceout»,. ,
Presidente da República é autorizado a promulgá-lo como lei

Art 76 Os projetos de lei relativos aos Orçamentos

Anual e Trienal serão enviados pelo Primeiro_Ministro ao Congresso,

para votação conjunta das duas casas.ceté.ccetre meses antes do início do

exercício seguinte

§ 1Sl Comissáo Mista Permanente emitirá parecer sobre os

projetos de lei relativos ao orçamento do Plano Plurianual de Inve~

timentos e sobre o pr~j;to de Lêi de Diretrizes Orçamentárias

§ 2Sl Somente na Comissão MIsta se oferecerão emendas e ~

quando decorrer de qualquer delas aumento de despesa global. só serão

apreciadas aquelas.

I - ccmpatIveãs com o Plano PlurIanual de Investimentos.

com a Lei de Diretrizes Or';amentárias ou com ambos; e

II - que indiquem recursos necessários. provenientes do

produto da operação de crédito ou de alteração na legislaçáo tribut!

ria.

co,

§ 211 Se a resoãuçãc determinar a apreciação do projeto.

esta se. fará em votação única, inadmitidas emendas.

Art. 74. As Leis Complementares e õs códigos acmente s~

eees aprovados por maioria absoluta.

sua eeconeãuerecsc , no prazo de" quinze dias úteis. contados de seu

veto ou do pedido de reconsideração ao Presidente do Senado. para

epnecãaçac em 30 etas , a contar do seu recebimento, considerando-se

mantido o veto se Obtiver a maioroa.ab.s:oluta.de cada uma da-;C;;sas. em sessão

conjunta

§ 4". Se o veto não foI' roant.ido, o projeto será promulo.!!

Art. 73. As leis delegadas serac elaboradas Pelo Conse _

lho de Ministros. devendo a delegaçáo ser por este solicltada ao Co!!,

üressc , não podendo ser, objeto de delegação:

,I - as de exclusiva competência do Legislativo.as reser

vadas"à lei complementar e a legislação sobre:

a) organização do Judiciário e do Ministério Público. sua

carreira e garantiasj

DA ELA80RAC~0 ORÇAMENTI\RIA

§ 2". Decorrido o prazo de quinze dias. o silêncio do

Presid~nte da República importa sanç~~.

§ 3". O Presidente da República comunIcará as razões do

querer a votação em plenário de emenda examinada pela Comissão.

çáo de projetos semelhantes aprovados nas condições do "ceput" deste

lar u go .

§ 2Q. Fica instituída a Comlssáo Mista de Triagem. pare

dirimir divergências entre as duas Casas do Congresso, na apreciação

de projetos. eliminada a prevalência da casa de origem

Art. 72. Se o Presidente da República julgar o projeto.

no todo ou em parte. inconstitucional ou inconveniente ao interesse

• conclusivo. sDlvo se um terço dos membros da Câmara ou do

I § 5A'. Esgotado, sem deli~eraçáo, o pra'zo do § 2 Q • o veto

ou o pedido de reconsideração será colocado na ordem do dia da
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eente ,

Jlaioria de votos, excetuados os brancos e nulos, se não alcançado

dos

não

assento no§ 12. A pedido de Ulft ou mais partidos com

da Câmara dos Deputados, fixará a data da eleição e da posse

§ 6Q. O Presidente da República, no caso da dlssoluçSo

§ 4n. Optando pela não dissoluçãO da Câmara, o Preside!!.

te da República deverá nomear novo Primeiro-Ministro, ouvido o CO!!

selho da Repúblic<;1 não cabendo moção reprobatória ou de censura, no

prazo de seis meses.

§ 50. Os precedimentos constantes no parágrafo 41:1 deste

artigo aplicam-se também quando a Câmara dos Deputados não haja 0,2

ti~o maioria absoluta para aleger o Primeiro-Ministro, vedada

dissolução.

dotadas sucessivamente.

§ 1'1 Se a eleição do primeiro-Ministro resultar na h!
pótese da não nomeação pelo Presidente da Repúbl1ca, este deverá

roreã-rc em quarenta e oi to horas, se decorrer o decêndio sem a no

meação, a Câmara escolherá, separadamente e pela maioria absoluta,

dois nomes, um dos quais será nomeado pelo Presidente da República

em prazo não superior a quarenta e oito horas.

§ 212. Na hipótese de o PrimS'iro-Ministro ter sido nome!,

do a partir de eleição da 'CâmarR, ele e os demais integrantes do

Conselho de Ministros apenas comparecerão perante o Congresso.

prazo estabelecido por esta Consti tuição, para dar notIcia do Pr.Q.

grama de Governo.

Art. 93. O Presidente da República, ouvido o Conselho

da República,poderá dissolver '9 Câmara dos Deputados e

eleições extraordinárias, caso esta, em dez dias, não tenha logrado

eleger a lista dúplice de que trata o § 1'1 do artigo anterior.

Congresso Nacional, o prazo referido no «ceput« deste artigo poderá

ser prorrogado pelo Presidente da República até dez dias

§ 2Q A obtenção da maioria absoluta para eleger a lista

de dois nomes, que qualquer momento, faz expirar o direito à diss2,

lução da Câmara dos Deputados, mesmo que já tenha havido pronuncia
mento do Conselho da Repúbllca favorável à dissolução

- §-,~g A c~mpetência para dissolver a Câmara dos Oeput.!.

dos não poderá ser utilizada pelo Presidente da República nos últ.!

mos sefs meses de seu mandato. no prim;lro e no último semestre da

legislatura em curso, ou durante a vigência dos estados de defesa e

de sítio.

o Primeiro-Ministro, caso não tenha sido nomeado pelo Presidente da

República dentro de dez dias, ou após duas moções reprobatórias, 3!,

§ 49. A moção de censura e a moção reprobatória

produzirão efeitos até a posse do novo Primeiro-Ministro.

Art. 92, eenpete à Câmara, por maioria absoluta, eleger

não aprovada a moção de-censure, não será mais permitida, antes de

seis meses, a apresentação dE! outra que tenha mais da metade dt:S:'_ b

signatários da primeira bn-,t

de

do

três

estado

oq CONSELHO DA REP[]BLICA

Art. 88 O Conselho da República, órgão superior

Art. 89. o Conselho da República prcrumcra-se sobre:

I - dissolução da Câmara, 'nomeação e exoneração
Primeiro-Ministro;

11 - realização de referendo e decretação do

de sítio e da intervenção federal nos Estados;

ItI - Declaração da guerra, celebração da paz e manife~

militar, recair em Oficial-General do último posto das Forças Arm3!,

das.

§ 212. O Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado naõ

anos. vedada a recondução, devendo a nomeação, se o escolhido for

tação sobre assuntos relacionados com a segurança nacional, por

solicitação do Presidente da República.

§ 112 O presidente da Republ1ca poderá convocar Mini~

tros de Estados a participar da reunião do Conselho quando constar

da pauta questão relacionada com o respectivo Ministério

10 seneoc dois eleitos pela Câmara, todos com mandatos de

I - nos crimes comuns, se recebida a denúncia ou que!

xa-crlme pelo Supremo tribunal Federal;

II - nos cr rnes de responsabilidade, após instauração do

processo pelo Senado Federal.

§ 312. Se, decorrido o prazo de ISO dias, o julgamento

Senado;

lI! - O Ministro da Justiça e um Ministro representante

das Forças Armadas, em rodízio anual,

IV - seis brasileir,?s natos maiores de trinta e cinco

anos, dois indicados pelo Presidente da República, dois elei tos p~
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consul ta do P~esidente da República, reune-se sob sua presidência e

é composto pelos seguintes membros:

I - O presidente da República, os Presidentes da Câmara

e do Senado e' o Primeiro_Ministro;

I! - Os lIderes da Maioria e ria Minoria da Câmara e

estiver concluido, cessará o afastamento do Presidente, sem preju!

zo da ultimação do processo

§ 49 Enquanto não sobrevier sentença condenatória

crimes comuns, o Presidente da República não estará sujeito a pr!

são.

§ Si:!. Constituem crimes de responsábilidades puníveis

com perda de mandato eletivo ou das funções públicas, os praticados

pelo Presidente da República, Ministros de Estados e dirigentes 'dos

orgãos públ1cos e entidade da adminstração direta ou indireta, que

impliquem inobservância das normas constitucionais.

eco12,

candidatos

decorridos

§ 3'1 ocorrendo desistêncil:l. entre os dois

§ 62. Se o Presidente, salvo força maior,

IV - promover a defesa do menor abandonado, da

SEÇÇAO I

Mais votados, sua substituiçãO· caberá ao terceiro e assim suceasIvg

Art 86. O Presidente da Repúbllca é o Chefe do Estado

e o Comandante Supremo das Forças Armadas, garantindo a unidade,
a independência e o livre exercIcio das instituições nacionais,

eleito entre brasileiros natos maiores de trinta e cinco anos e

§ 4Q O mandato presidencial é de cinco anos, coincidi.!!

do com o exerc Icfc financeiro, não se permitindo a reeleição

§ 512. O presidente da República tomará posse perante

o Congresso Nacional, prestando o seguinte compromisso." Prometo

manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, prom2,

ver o bem geral do povo brasileiro, zelar pela união, integridade e

independêncla da República.

g18, dos direitos dos consumidores.

ParágraFo único As Constituições estaduais instituirão

a Defensoria do Povo, de conformidade com os princIpias constantes

deste artigo e para atendimento a todos os MunicIpios

exercIcio dos direitos políticos.

§ 1'1 A eleição do presidente da Repúbl1ca far-se-á por

sufrágio universal e voto direto e secreto, noventa dias antes do

término do mandato presidencial

§ 2'1. Considerar-se-á eleito o candidato que cbt Iver a

CAP!TULO rr

esse número, realizar-se-á novo pleito, com os dois mais votados,

quarenta e cinco dias depois do primeiro.

I - Velar pelo cumprimento da Constituição, das leis

e demais normas regulamentares por partc-da-acnmrst.ração federal,

• estadual e municipal i

I I - promover a deresa do cidadão contra ações ou om!.,!

sees lesivas a seus interesses, praticadas por titular de carao ou
função pública, recebendo e apurando queixas e denúncias,

III _ criticar e censurar atos da administração pública,

zelar pela sua celeridade e racionalização dos processos adminlstr,!

t.Ivos e recomendar correções e melhorias nos serviços públicos;

cargo.

§ 9g. A renúncia do Presidente da República torna-se-a

o Presidente do Senado Federal e o Presidente do Supremo Tribunal

Federal.

efetiva com o conhecimento... da respectiva mensagem pelo Congresso N,!

cional.

novos Deputados Federais, observada o prazo máximo de noventa dias

e deferindo ao Tribunal Superior Eleitoral a execução das medidas

necessárias.

§ 112. Os Ministros de Estado somente serão exonerados

Art. 94. O Presidente da República somente pode exon~

rar o Primeiro-Hinistro se autorizado pelo Conselho da República ou

quando Lsso se torne necessário para o regular funcionamento das

ir.stituições democráticas, comunicadas as xazõe s cesse decisão

Mensagem ao .Congresso Nacional, enviada no prazo máximo de quarenta

e oito horas

Parágrafo único. Dissolvida a Câmara~s mandatos dos

Deputados subsistirãb até a posse dos eleitos. lniciando"'se

Legislatura.

participarão de reuní ões do Conselho da República, quando houver d~

liberação a seu respeito.

§ JQ. As deliberações do Conselho da Repúbl1ca serão t..Q.

madas por maioria absoluta de Votos

Art. 90. O governo é constituido pelo Primeiro_Ministro

e pelos integrantes do Conselho de Ministros, nomeado pelo Preside.!!

SEÇÇ~O IV

DA FORMAÇM DO GOVERNO

Deputados,exercIcio, sucessivamente, o Presidente da Câmara dos

dez dias, não tiver tomado posse, o cargo será declarado vago p~

lo Tribunal Superior Eleitoral.

§ 7Q. O Presidente da República não poderá ausentar-se

do Pais sem autorização do Congresso Nacional. sob pena de perda do

§ 8 Q• Em caso de impedimento do Presidente da Repúbl!

ce , ausência do PaIs ou vacância do cargo, serão chamados ao

§ 109 Ocorrendo a vacância, rar--se-é eleii;ão, no prazo

Presidente da República que atentarem à Constituição federal e às

leis, especificamente

§ IQ. Em de~ dias, contados da ncneeção , o Primeiro-M!

nistro e todos os integrantes do Conselho. devem apresentar.

sessão conjunta do Congresso Nacional, seu Programa de Governo.

§ 212: Por iniciativa de um quinto e voto da maioria dos

seus membrcs., I poderá a Câmara dos Deputados aprovar moção reprob.!!

tõr Ia , dez dias após a apresentação do Programa de Governo

§ J12 Se a moção 'reprobatória não for aprovada

prazo exigido pelo parágrafo anterior, esse direito só poderá

exercido após um periodo de seis meses, decorrido o qual a Câmara,

indicação daquele, aprovará e nomeará

mandato

5EÇÇAD IV

derá ser exercida por mais de duas vezes dentro do mesmo

Presidencial.

pelo Presidente da República a pedido do Primeiro-Ministro.

§ 2Q. A excnereçêc do Primeiro_Ministr'õ, no caso de~

te artigo, implicará na exoneração dos demais Ministros e se o Pr.!

meira-Ministro resultar da eleição autônoma da Câmàra, a exoneração

só poderá ocorrer seis meses depois da posse.

§ 312. A faculdade vista no "caput" deste artigo não P!l

dospor iniciativa de no mínimo um terço _e p;lo votp da maioria

te da República que, por

os demaJ.s Ministrosde

doArt. 87, São crimes de responsabilidade os atos

SE1;ÇAO 11
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de quarenta e cinco dias, iniciando o eleito um novo mandato

cinco anos

I!I - a segurança do. País, a lei orçamentária e a probid!

de administrativaj

IV - o cumprimento das leis e decfsões judiciais;

V - a formação cr,c funcionamento normal do Governo

§ 19. Os crimes de responsabilidade serão tipificados

em lei, que estabelecerá ~ as normas de processo e julgamento

ti 20. Declarada procedente a acusação, pelo 'loto de

dois terços da Câmara dos Deputados, o Presidente será julgado p.!:.

rante o Supremo Tribunal Federal, nos crimes comuns, ou, perante o

Senado Federal, nos de respondab!1idade, ficando suspenso de suas

runções

o Presidente da República, dentro de dez dias, proceder conforme o

seus membros, por prezo, não superIor il cinco dias

§ 2R. No caso de moção reprobatória e de censura devera

disposto no parágrafo li:! do artigo 90.

§ Jg. E vedada a iniciativa de mais de três moções que

fed,!

Primeiro-Minis tro,

DO PRIMEIRO-MINISTRO

procederá a cêeaea dos Deputados a eleição do

UI - nomear e exonerar os Ministros de Estado;

II - elaborar o Programa de Governo e ~1?i'9téntá~10

Câmara dos Deputados.

ral;

Art. 95. O Primeiro-Ministro goia da confiança do Pres!

dente da República e poderá solicitá-la à Câmara dos Deputados, C!!

ja recusa implicará na destituição do Governo e nomeação do subst,!

tu to pelo Presidente da República, com os demais membros do Gabine
te. -

Parágrafo único. No inIcio de cada Legislatura

que recairá sobre parlamentar, que indicará os demais Ministros.

.:\rt. 96. Compete a.o Primeiro-Ministro:

I - Exercer a direção superior da administração

dos

implicam na

legislativa,

§ 112 A Câmara poderá manter a moção pela maioria

§ 49 As moções r~probatórias e de censura

determinem a destituição do Governo na mesma sessão

seus eembecs , pode aprovar moção de censura.

exoneração do Primeiro-Ministro e demais integrant es-oc Conselho, d~

• vendo ser apreciadas quarenta e oito horas após sua apresentação,

não podendo a discussão ultrapassar três dias.

Art.9)!. O Senado poderá, dentro de quarenta e oito
~ por iniciativa de um terço e o voto da maioria dos seus .me!!!.

bras, recomendar a rev.isão da moção reprobatória ou de censura, su.!

pendendo os se~s efei tos até a Câmara se pronunciar

d~

dos

I - a existêncIa da un í ãc e o livre exercício dos

mais Poderes, do Ministé;io Público e dos Poderes Constituidos

Estadosj

n - o exercIcio dos direitos políticos, individuais

sociais,
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referente a sua execução;

00 CONSELHO DE MINISTROS

de

ouvidos

importã!!.

ena de crime

II - no âmbito estadual, ao Presidente do Tribunal

serão consignados ao Poder Judiciário, r.ecolhendo-se as

~~ç~~~p~~s~~~~~~~~~s, até o dia dez de ca",daU!",-'-'....:!.29.-""""-=-"-=y

§ 2". Compete o encaminhamenti.o da proposta,

custas e taxas.

Art. 104. Compete privativamente aos Tribunais'

I _ eleger seus órgãos di-retivos e elaborar seus reg.!

mentos internos, observado o disposto na lei quanto á competência e

o funcionamento dos respectivos~ órgãos Jurisdicionais e adllinistr,!

os demais tribunais interessados:

I _ no âmbito federal, nela incluida a Justiça do Di~

trito Federal e dos Territ6rios, ao Presidente do Sup~o Tribunal

Federal, com a aprovação deste;

Justiça. com a eprcveçãc deste.

§ JIl. O Legislativo fará ~ controle e a fiscalização da

aplicação dos recurcs destinados ao Judiciário e ao Ministério Pi

tIvosi

II _ organizar suas secre ter Ies e serviços auxiliares e

os dos JuIzos que lhes forem subordinados, propondo_lhes os cargos e

o funcionamentó dos respectivos orgãos jurisdicionais e administri!,-

tIvos;

III _ conceder licenças, férias e outros afas:amentos a

seus membros" Juizes e servidores imediatamente subordinados, pr.9.

vendo, por concurso público de provas, ou 'p~;va~los, os ca,!.
gos necessários à administração da Justiça;

Art. lOS. Compete privativamente aos Tribunais Superi.9.

res e aos Tribunais de Justiça

I _ o julgamento dos Juizes estaduais e do Distrito F.!

der-af e Territórios, dos membros do Ministério_ Público.!. que lhes

são adstritos, e dos Conselheiros dos Tribunais de Contas locais,

nos crimes comuns e de responsabilidade. ressalvada a competência

da Justiça Eleitoral,

11 - dispor pela maioria dos seus membroc;, sobre a d.,!

visão e ur çandzaçân judiciárias, provendo os respectivos cargos da

Magistratura e dos serviços aU~iliares correspondentes,

III - Propor ao legislativo

a) a alteração do número dos seus membros e dos Trib~

nais inferiores.

b) a cr í.ecãc e extinção de cargos e a fixação de venc.,!

mentes dos seus membros, dos Juizes. fnc Ius I ve dos Tribunais SUP!:'

crcres , e dos serviços auxiliares,

c) a cr_iação ou extinção dos Tribunais de Alçada

Art. 106 A Justiça dos Estados, do Distrito Federal e

Territórios instalará .ju i z adca Especiais, providos por Juizes toga
dos e leigos, para o julgadmento e execução de causas cíveis e crI

minais

Art. 108 Ao Judiciário são asseguradas autonomias adm.!.

nistrativa e {inanceira

§ '"12 Os Tribunais elaborarão propostas orçamentárias

p;:óprias, senco-jhes repassado o ~umerário correspondente à sua d..Q.

§ 4R A União e cs' Estados reservarão ao JudiciáriO, no

mínimo e respectivamente, três por cento e cmcó por cento da arr~

cacaçêc do Tesouro,·~ exctuâccs os precatórios

§ SIl. Os tribunais aplicarão no mínimo trinta por cento

de sua dotação orçamentária no aparelhamento, manutenção e modern!

aaçãc dos serviços judiciários.

blica.

cias respectivas à repartição competente, cabendo ao Presidente do

Tribunal q4,e proferir a dec~sã~o determinar o pagamento, segundo as

possibll1dades do depósltet e autorizar, o requerimento do credor'

preterido no seu direir~"'d-e precedência, ouvido o Chefe do Minist,!

§ 111. Os Estados e o Distrito Federal criarão Justiça

de Paz remunerada, composta de cidadão,;; eleitos ~elo voto direto _

e eecre toçcce mandato de quatro anos, competência para a t\abllit~

ção e celebração de casamento, além de atribuições conciliatórias e

outras previstas em lei federal

§ 2;. OS prpcessos.JtJe!iciais serão Iniciadas por audiência. pre]..!.
minar em que as peeees , seguodo princIpio da 'Oralidade, levarão ao Juiz as suas

razões e esee, J)O pr<U'.D de qu.aren~ e pJ.to horas, õara a sentence que, ttM. vez ~

wgnada por qualquer daquelas, dará ao processo o Tito ca1Ium previsto no J::espe;s,

tiva cidigo. Art. 107 Os dissidios de natureza coletiva serão reg,!!

teces por lei, garantida a legitimidade para agir às pessoas ou gr.!:!

pos, ligados por vInculo jUFídico ao fato, e a prestação jurisdici.9.

nal é gratuita, desde que a parte afirme a impossibilidade de pagar

§ 602. Os pagamentos devidos pela Fazenda Federal Est!!,

dual ou Municipal, em virtude de sentença judicial. rar-ee-êc

., , ordem de epreeenteçãc dos precatórios e à conta dos creditas re:spe,E.
Hvos , proibida a designação de casos de pessoas nas dotações orç,!

mentárias e nos critérios extraorçarrentârlos acertos > para esse fim.

§ 72• I:: obrigatórIa a inclusão, no orçamet das entld-ª.

des de direito público, de verba necessária ao pagamento dos déb!

tos constantes de precatórias judiciais, apresentados até IR de

julho, data em que terão atualizados os seus valores, procedendo-se

o pagamento obrigatoriamente ateio fin<1l.13o exerc!cio seguinte.

§ ali. As dotações orçamentárias e os créditos abertos

de

determinadosteresse público, a lei poderá limitar a presença,

do Ministério Público, de advogados e de Delegados de Policia

ser confiada aos Procuradores dos Estados, aos Promotores Públicos

e aos advogados devidamente credendiados.

VII - no caso de mlo'dança de Juizo, ao Magistrado será f-ª.

cul tado remover-se para a nova sede, pera outra comarca de igual

entrância, ou obter disponibilidade com vencimentos integrais,

VIII - nenhum órgão do Poder Judiciário pode realizar se~

sões ou julgamentos secretos e se tal processo for exigido pelo i!!

§ 2R. Um Quinto dos Tribunais E~taduais e do Distrito

Federal e Territórios será composto. alternadamente, de membros

no primeiro ano de. exercício, nllo podendo o Juiz, nesse perlodo,

perder o cargo senão por proposta do Tribunal JlU~iver subord.!.
nado.

carreira ~de notório saber juridico e reputação ilibada, com mais

de dez anos de carreira ou de experiência profissional, indicados

em lista sêxtupla pelos argllos representantes das respectivas cla.!

atos. às pr6prias ~artes e seus advogados,

IX _ As decisões administrativas dos Tribunais serão m.Q.

t.Ivades , identificados os votantes e tomadas pelo voto de dois te.!.

ços dos seus membros.

Art. 103. Os Juizes gozam das garantias da vitalicied3!,

de, inamovibilidade e irredutibilidade dos vencimentos, sendo-lhes

vedado a exercício de out~o.caf9o, afora·oMagl.stério, amda que emdi~

ponibl11dadei o recebfmentc de percentagens de custas em qualquer

processo; e a militância partidária.

§ 102. No primeiro grau, a vitallciedàde será adquirida

CAPITULO IF

ses.

00 PODER JUOICIARI:J

SEÇÇAD I

I _ ingresso, por concurso de provas e títulos,

a participação da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério PQ

blico, obedecendo as nomeações à ordem da classi fldcação;

II _ pro.moção de entrância alternadamente, por antiguid!!,

de e merecimento, observado o seguinte'

a} é obrigatória a- promoção do Juiz que figure por crês

vezes consecutivas, ou cinco alternadas, em lista de promoção,

b} a promoção por merecimento pressupõe três anos de

exercício na respectiva entrância, salvo Juiz que atenda ao inter~

ticio e não aceitação pelo candidato,

c) aferiç~o do merecimento por trequencãa , presteza, so!!.

• gurança e aperfeiçoamento profissional;

d) na apuração da antiguidade, o Tribunal somente pod~

rã recusar o Juiz mais antigo pelo voto de dois terços. de seus me~_

bras, conforme procedimento próprio, repetindo-se a votação até f1

xar-se a indicação.

111 _ o acesso aos tribunais de segunda grau rar -ee-ã por

antiguidade e merecimento, alternadamente, apuradas na última e!!

trância ou. onde houver. no Tribunal de Alçada. Quando se tratar

I de promoção para o Tribunal de Justiça, observadas as alíneas do

item II e classe de origem;

Art 101 São orgãos do. poder Judiclário

I - Supremo Tribunal F'ed~ral;

II - super-Ior TrihunaJ de aus t tça-
xn _ Tribunais Reglcx1ais Fede.ra1s, JUÍzos Federais e Juizos Agrá-

rios Federais,

IV _ T1'1bunais e Juizos Eleitorais,

V _ Tribunais e Juizos Milita-res?

VI - Tribunais e Juizos do Trabalho?

VII - rr íbunaí s-e Juizos dos Estados.do Distrito F'ederal
e Territórios; _..

Parágrafo único. Os Tribunais Superiores secnem-se

Capital da República, com jurisdição em todo o territorio nacional

Art 102 A União e os Estados terão Estatutos da Magi~

tratura, mediante lei complementar, observados os seguintes princ.,!

pios

OISPOSIÇOES GERAIS

IV -os vencimentos dos Magistrados serão fixados

diferença não excedente de dez por cento de uma para outra das cat!:,

gorias de carréãra, atribuindo-~se aos integrantes das Tribunais S!:!.

periores e dos Tribunais de Justiça dos Estados não menos do Que

perceberem os Secretários de Estado, nem menos de noventa por cento

do que recebam. a qualquer título, os Ministros do Supremo Tribunal

Federal, não podendo ultrapassar os destes

V _ E:: compulsória a aposenteccr í e , com vencimentos in

tegrais, por invalidez ou aos setenta e dois anos e facultativa

trinta an~de serviço; -

VI _ O ato da remoção, disponibilidade e eocsentadcr re

j dos Magistrados, por interesse púbiico, fundar-se.=!...!m cec í sãc ,
por voto de dois terços do respectivo 'rr íbunat , as s equrada ampla

defesa;

Mini~

encaregada

DA PROCURADORIA GERAL DA UNIAO

Art. 100. A Procuradoria-Geral da União é

Parágrafo único. A lei disporá sobre li criação. estr~

turaçllo e atribuições dos Ministérios. tendo acesso os Ministros de

Estados às sessões de ambas as Casas do Congresso Nacional e às re,!!

nrões das suas Comissões, com direito à palavra.

nar as questões suscitadas pelo Primeiro_Ministro ou pelos

tros de Estado;

II _ elaborar programas de Governo e apreciar a matéria

IV - promover a unidade de ação governamental t elaborar

~ e programas nacionais e regionai"5 de desenvolvimento, subm~

o-se ao Congresso Nacional,

V ~ expedir decretos e regulamenf:..!2.s..-p.ara fiel execução
das leis e enviar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e

a proposta de Orçamento ao Congresso Nacional,

VI _ prestar anualmente, ao Congresso NacIonal, as CO!!

tas relativas 80 exercício anterior, dentro de sessenta dias após

a abertura da sessão legislativa,

VII _ dispor 50D't'e a organiz.ação e o funcionamento da

administração federal e iniciar o processo legislativo, nos termos

desta Constituição;

VIII _ acompanhar os projetos de leI em tramitação

Congresso, com a colaboração dos Ministros de Estados,

IX _ prover e extinguir os cargos públicos federais,

forma da lei,

X _ convocar e presidir o Conselho de Ninistros e comp3!,

recer a qualquey das Casas Legislatilla$, ou às suas Comissões,

ccnvccedc soc requerer data para esse fim,

XI-: acumulãr eventualmente quafquer Ministério e int~

grar o Conselho da República;

XII _ envter mensagens ao Congresso Nacional ou a qualquer

dã"s suas Casas i

XIII _ solicitar ao Presrdel'\t~ da República a decretação
da Irrcervençãc federal, do estado de sítio ou do estado de def~

III ..- elaborar proposta de Orçamento da União

IV _ deliberar sobre as questões que afetem a- competê!!

cia de mais de um Ministério

Parágrafo único. O Conselho de Ministros indicará.

Primeiro-Ministro os secretários e subsecretários de Estado, que

responderão pelo expediente do~ Ministério durante os impedimentos

dos Ministros de Estados

secçao vr

Art. 97 Integrado por todos os Ministros de Estado, o

Conselho de Ministros é convocado pelo PrImeiro-Ministro, que o pr~

sidirá, não estando presente o Presidente da Repúbllca, decidindo

por maioria absoluta de votos, tendo prevalência o voto do preside!!

te da reunião

Att. 98 Compete ao ccnse thc de Ministros'

I - opinar sobre as questões encaminhadas pelo preside!!.

te da República e aprovar os decretos, as propostas de lei e examl

SEÇÇAO V

da sua defesa judicial ~e extrajudiclal, tendo como Chefe o procur-ª._

dor~Geral da União, de livre no~eação pelo Presidente da República.

dentre os cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber

XIV _ exercer outras atribuições previstas nesta Const.,!

tuição ou que lhe forem delegadas pelo Presidente da República

§ 1-02. O P-rimeiro-!-1inistro, sob pena de perda do cargo,

não poderá ausentar-se do País sen o consentimento previo do CO!!

gresso Nacional, devendo comparecer mensalmente ao Congresso, para

apresentar relatórios sobre a execução do Programa de Governo

expor assunto de relevância para o País.

§ JIl. Nas Comarcas do fnterior a defesa da União poderá

ssççno VI

jurídico e reputação ilibada

§ 111. Os procuradores da União ingressl1rão nos cargos

iniciais de carreira, mediante conouros de provas e títulos.

§ 2". Lei Complementar, de iniciativa do Pres..Idente da

I República, estabelecerá a organização da Procuradoria Geral do

Estado.

Art. 99. Os Ministros de estado serão escolhidos entre

l
membros da Câmara dos Deputados e' do Senado Fedê t a l,

"
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DO SUPREHO TRIBUNAL FEDERAL

julgados;

ssççxo 11

do

de

mais

quando

DOS l-RIBUNAIs REGIONAIS FEDERAIS, DOS JUIZOS FEDERAIS. .
E JUlZOS A"GRAll.I.D$ FEDERAIS

secçno IV

Tribuna!s dos Estados, do DistrIto Federal e Territorios,

a decisão for denegatória,

b) as causas em que forem partes Estados estrangeiros,

prática forense, e membros do Ministério Público Federal,

de dez anos de exercício;

a supervIsão administrativa e oroamentária da Justiça federal

primeira e segundo graus.

Tribunal de Justiça, sempre que a decisão puder prejudicar a

Supremo Tribunal federal.

§ za, Funcionará junto ao Superior Tribunal de Justiça

gar:

fl reclamação para a preservação de sua competência

garantia da autoridade "cee suas ceetsões ,

!I - julgar, em recurso drdinàl'1o.

a) os "habeas corp.us" I!! manceecs de segurança, decid.!.

dos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais ou pelos

ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município

pessoa residente ou domiclliada fora do PaIs.

lI! - J.ulgar, em recurso especial, as causas decididas em

única ou última 1nstância pelos Trlbunais Regionais Federais au PI!.

los Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Terrlt:foios, quan

do a decisão recorrida: ---

a) contrariar tratado ou lei federal, negar_lhe vigê!!,

cia ou der-lhe interpretação divergente da que lhe haja atribuido

outro Tribunal, o próprio 5uperior Tribunal de Justiça ou o supr~

mo Tribunal Federal;

b) julgar válida lei Ou ato do Gm1Etrnolocal, contestado

em face da lei federal.

1 - as causas em que a União, entidades autárquica

empresa pública federal forem interessadas na condiç~o de autoras,

rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falê ..cia, acidentes do

trabalho e as SUJel.tas ã Justl.ça Elel.toral e ã Justiç~ Trabalho,

11 - as causas fundadas er.! tratado ou contrato da União

com Estado estrangel.ro ou orgam.sIDO l.nternacl.onal e ~lun1cíp:J.os

pessoas domici11adas ou residentes no Brasl.li

111 .. as causas fundadas em tratado ou contrato da Un1ão
com Estado estrange1ro ou organ1sl'lo 1nternacl.onal;

• IV - os crimes políticos, os contra a 1ntegrl.dade terr1_
torial e a soberania do Estado e as 1nfrações pena1s prat1cadas
em detrimento de bens, serviços ou interesse da Unl.ão ou de suas en
tidades autârqul.cas ou empresas públicas .. excluídas as contra\'encõe;

e ressalvada a competênc.1a da Justl.ça ~f:l.ll.tar e da Just1ça EleltE,

ralo

V - os crl.mes prevl.stos em tratado ou convenção :r.ntern!!,

c~onal em que, l.nicl.ada a execU&ão no País, sem resultado

ou dever1a ter ocort'1do no estrangel.ro, reciprocameÍ}te t•
VI - os crJ.mes contra a organ17;ação do trabalho e, nos

c_asos determinados por lei, contra o Sl.stema fl.nanCe1ro e a orden

Art. 11S. Compete aos' Tribunais Re~s Federais:

1 - processar e julgar originarIamente:

a) os Juizes Federais da área de sua jurisdição, incl.!::!.

s1 ve os.~da JuSt:.iça M!lltar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de
(

responsabIlidade, e os membros do Ministério Publico da Uniãoj

b) as revisões crimil'lais e as ações recisórlas dos seus

julgados ou dos juizes federais da região;

o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe, na forma da lei ,exercer

I! _ os demais, mediante promoção dos Juizes Federai~,

com'_mais de cinco anos de exercIcio, sendo metade por antiguidade e

metade por merecimento.

§ Ls , Em todos os casos, a nomeação será precedida de ~

laboração de lista tríplice pelo Tribunal, a partir, quando for

caso, de listas sextuplas organizadas pelos orgãos competentes da

Orcfem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público Federal

estadual.

de Juiz Federal;

d) os "habeas corpus", quando a autoriefade coatora for

. .!uiz federal, e os conflitos de jurisdição entre .;Juízes federais s.!;!

bordinados ao Tribunal ou entre suas Secções e Turmas j

II - julgar, em grau de reéurso, as causas decididas p!.

los Juizes federais e pelos Juizes estaduais no exercício da comp!.

tência federal da área de sua jurisdição.

Art. 116. Aos Juizes Federais compete processar e jU!

c) os mandados de segurança e os "habeas corpus" contra

ato do Presidente do próprio Tribunal, de suas Secções e Turmas ou

§ lll. O julgamento do recurso extraordinário interposto

juntamente com recurso especial, aguarda-rá o julgamento ee Superior

Art. 114. São órgãos da Justiça Federal os Tribunais R!.

giona1s Federais, oSJlÚzos.Federals e os Juizos Agrários Federais

cceocncc-ae os primeiros de, no máxImo, quinze Juizes, recrutados

na respectiva região e nomeados pelo presldente da Repúbl1ca dentre

brasile1ros, maiores de trinta encsç sendc ,

1 - um -quinto de advogados, com mais de dez anos . de

§ 21l A lei disciplinará a remoção ou a permuta de Ju!

zes dos Tribunais Regionais Federais e determinará a sua jurisdição

e sede.

especdaf í zedas ,nára em Plenário' ou dividido em turmas e secções

competindo_lhe:

parágrafo único. O. Superior Tribunal de Justiça funel!!,

federalj

c) julgar vállda a lei ou ato do governo local contest.,!

do em face de Constituição,

IV - julgar recurso. extrmrdinário contra decisão defin.!.

tiva do Supremo Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores da

seççlW 111

considerar relevante a questão fed,eral resolvida.

Art. 112. Todo julgamento será públ!co e fundamentado,

sendo partes legItimas para propor ação de inconstitucionalidade:

I - o Presidente da Repúbllca e o Prinleiro-Minlstro.;

II - As Mesas do Congresso Nacional, da Câmara dos OepM,

t.adc s e do Senado Federal;

lI! - a Mesa das A~semblias Estaduais e os governadores

de Estados?

a) contratriar dispositivo desta Constituição;

b) declarar a inco~stltucionalidade de tratado ou lei

bunais Regionais Eleltoriais e do Trabalho e os do Ministério Públ!

co da União que oficiem perante Tribunais;

IV - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,

ou qualquer de suas seecionais, os partidos politIcos com repre

sentação no Congresso Nacional, o Procuradoer-Geral da RepúblJ:ca,

as Confederações Sindicais e ",S Associações legalizadas.

§ 10 O Procurador-Geral da República deverá ser previ!!

mente ouvido nas repreaentacõee por inconsti tucionalldade em todos

os processos de competência do Supremo Tribunal Federal.

§ za, Declarada a inconstitucionalidade por omissão

de medida para tornar efetiva norma constitucional, será assinado

prazo ao 6rgão do poder competente, para a adoção das providências

necessárias, sob pena de responsabilidade e suprimento pelo SUPremo

Tribunal Federal

a) os "habeas corpus" decididos em única ou última in..:!.

t.âncda pelo Superior TrIbunal de Justiça e pelos Tribunais Superi2,

res da União, se dene!tcltória a dec.í sãcj

b) os mandados de segurança e os "habeas data" decidi

dos em única instância pelo Superior Tribunal de Justiça e pelos

Tribunais Superiores da unrão, quando denegat6ría a decisão;

c) os crimes políticos;

lI! - julgar, mediante recurso extraordInário, as

decididas em única ou última instância por outros TribunaIs, quando

a dec1são recorrida:

Art. 113 O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de,

no mínimo, trinta e três Ministros, nomeados pelo Presidente da

República, dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, de

notaI saber jurídico e ilibada reputação, depois de aprovada a e.ê.

colha pelo Senado Federal,. sendo:

! - um terço, entre Juizes da Justiça Federal;

rr - um terço, dentre Juizes da Justiça Estadual e do
Distrito Federal;

!II - um terço, em partes iguais, entre advogados e me,!!!

bros do Ministério Público Federal, Estadual ou do DIstrito Fed!

ra1.

I _ processar e julgar originariamente:

a) os membros dos Tribunais Regionais Federais, dos Trl,

§ 311. Decorrido o prazo aludido no parágrafo anterior

sem que seja saneada a omJssão, poderá o Supremo Tribunal Federal

editar rescfucsc , que vigorará supletivamente como lei

§ 4s:!. Nos casos de inconstitucionalidade por inexistê!!.

cia ou omissão de atos de administração, se o Estado demostrar,

comprovadamente, a impossibilidade da prestação por falta ou insuf.!.

ciência de recursos, o Juizo ou Tribunal a declarará para o efeito

de exigIr, em prazo que consignar, um programa de erradicação da

impossibilidade, 00, existindo o programa, para o efeito de firmar

prioridade e f'ixar prazos limites das etapas de exeeução ,

DD SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

• União, nos mesmos casos do cabimento do recurso especial" quando

b) os mandados de segurança e os "habeas corpus" contra

ato do Próprio TribunU ou de ~eu Presidentej

c) os "habeas COJ;;pus", quando o.coator ou o paciente for

qualquer das pessoas mencionadas na letra "a" deste artigoj

d) os conflitos de jurisdição entre Juizes e os TrlbM,

nais Regionais FederaIs e os Tribunais dos estados ou do Distrito

• Federal e Terr!tóios entre Juizes Federais subordinados a Tribunais

diferentes; entre Juizes ouTribunai's de Estados diversos, inclusive

Os da DistrHo Federei e TenHarios; ~

e)t as revisões criminais, as açZh;s rescisórias de seus

Julgados, as causas sujeitas a sua jurisdiç~ão processada~ perante

quaisquer Juizes e Trit:Junais, cufa avo cação deferir,'a pedido do

• Procurar/cr-Geral da República, quando decorrer imediato perigo de

grave lesãó à ordem, á sa!Íde, á segurança ou às finanças públicas,

para Que suspendam os efeitos da decisão proferida e para que

conhecimento integral da lide lhe seja devolvido,

pelo

Mini.!

República,

estrangeIro.',g) a estradição re.quisltada por Estado

1) a representação do Procurador Geral da

II - SeJ.s, ínataeaos pela Câmara dos Deputados,

voto secreto da maioria absoluta dos seus membrosj

III - cinco, 1nd1cados pelo Presidente da Aepública, de!!

atos do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, dos

Art. 110. O Supremo Tribunal federal compõe-se de deze..:!.

seis Ministros, escolhidos dentre brasl1eiros, com mais de trinta e

cinco anos e menos de sessenta e sete anos de idade, de notável s,!

ber jur!~ico e reputação ilibada. p:::dendoesse ruÍlerO ser eteceôc por lei.

§ ls:!. Após audiência pública e aprovação pelo voto de

dois terços dos meebrcs do Senado federal, os M;ni~tros serão nome.!

dos pelo Presidente da República, sendo: __

I - cinco, indicados pelo Presidente da Repúbliea;

os Territorios;
d) as causas e conflitos entre a União e os Estados, a

UniRo e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as

respectivas entidades da administração indireta,

e) os conflitos de jurisdição entre o Superior Tribunal

de Justiça e os Tribunais Superiores da União, ou entre estes

qualquer outro Tribunalj

f) os conflitos de atribuições entre autoridades adm.!.

nistratlvas e judiciárias da União, ou entre autoridades judici!

rias de um Estado e as administrativas de outro, ou do Distrito F~,
deral, ou entre as deste e da Uniãoj

b) nos crlJres o:m.ms e 'de :resp:t1Sab1lldade, os rratlbros do Superior

Ttihunal de Justiça, dos Tribunais Superiores e os do TribJnal de contas da Unià~,

00~ ôcs Trlbunais de Justiça dos Estados, do Distrito Federal !
Territórios, e os c:mfes de tüasôes Diplanática de caráter remanente.

c) os litígios entre os Estados estrangeiros, os org~

nismos internacionais, e a União, os Estados, o Distrito Federal e

tre os integrantes de listas trIplIces, .o!'ganizadas para cada v!.

9a, pelo Supremo Tribunal federal.

§ za , o provimento de cada vaga observará o critério do

seu preenchimento inicial.

Art. U!. Compete ao Supremo Tribunal Federal:

1 - Processar e julgar originalmente: .

a) nos crimes comuns, o Presidente da República, o Pr.!.

lI'Ieiro-Ministro e os Hinistros de Estado, seus próprios Ministros,

os Deputados e Senadores e o Prf1r;:urador_Geral da República;

nos casos definidos em lei complementar, para interpretação de lei

ou de ato normativo federalj

m) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus

pela União contra atos de governos estaduais e do Distrito Federal;

j) as reclamações para preservação de sua competência

e garantia de sua autoridade e decisões e a representação por i,!!

consti tucionalidade;

n) a execução de sentença, nas causas de sua compentência

originária, facultada a 'delegação de atos processuais,

o) as ações em que todos os membros da magistratura s!!.

jam, direta ou indiretamente interessados e nas em que mais de ci,!!

qUenta por centc dos membros do Tribl.mal estejam Imped1dos;

11 - Julgar em Recurso Ordinário'

a homologação das sentençãs entrangeiras e a concessão de "exequ.!

tur« às cartas rogatórias, que podem ser conferidas ao seu Preside.!2

te, pelo Regimento Interno;
h) os «habeas corpus", quando o coator ou paciente for

Tribunal, autoridade ou funcionários cujos atos estejam sujeitos dl

retamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trata de

• crime sujei to à mesma jurisdição em unica instância, e ainda quando

houver pe-rigo de se consumar a vQ.olência, antes que outro juiz ou

Tr1bunal cessa conhecer do pedido~ ..----.
i) es eeocaece de segurança e o "habeas corpus" contra

tros de Estado, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Supr~

mo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União, ou de seus Pr~

'sidentes, dõ Procurador Geral da República, bem como os impetrados

rio Público, o sequeseec da quantia necessária à satisfação do d!-

Art 109 As serventias de jus.tiça são prestadas pelo E,!

tado, organizados em carreira os auxiliares da justiça, com remu".!

.. ração igual em todo o território nacional

§ 111 Os serviços notariais e regishals são exerctdce

em caráter privado, por delegação da Poder públ~reguladas

lei complementar suas atividades, dIsciplina e responsabilidade c.!.

vil e criminal dos notários, registradores e Propostos, por

ou excessos cometidos, definIda a fiscalização dos seus atos pelo

Poder Público.

§ 21;1. a ingresso na atividade noJ:;.at1al e registraI depe!!.

derá de concurso público de provas e titulas.

§ 3g LeI Federal dIsporá sobre o valor dos emolumentos

relativos aos atos praticados netos serviços notarial e registra!.
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DOS TRIBUNAIS E JUIZOS 00 TRABALHO

SECÇJtO V

tulação de terras, incluindo es-cevoautae do Município. do Estado ou

da União,
dentretrês dentre Oficiais-Generais da ativa do Exercito e dois

externa e as inst! tuições militares

Parágrafo único. A lei regulará a aplicação das penas

Art. 126. Haverá um Tribunal Regional E1ell:.oral na Ca

ital de cada Estado e no Distrito Federal. compondo-se: -

aos civis. em tempo de guerra. para punir crimes contra a segurança

Art. BO. A Justiç~ Militar compete processar e julgar

os crimes militares definidos em lei, estendendo-se o seu foro

Art 127. Os Juizes de Direito exercerão as funções de

Juizes Eleitorais, podendo a l~i conferir a outros competência para

as funções não decisórias, devendo dispor sobre a organização e co!!!.

petência dos Tribunais dos Juiz~s e das Juntas Eleitorais

Parágrafo único. Os membros dos Tribunais, os Juizes e

os integrantes das Juntas Elei torais, no exercício de suas funções,

e no que lhes for epf rcévet , gozarão de plenas garantias e serão

inamovíveis.

Art. l2B Das decisões dos Tribunais Regionais Eleit.e.

rais só haverá recurso quando uro re r Idas contra a lei, por divergên
eia na interpretação legal entre dois ou mais ~ais Eleitorai;;

referentes à inelegibilidade ou à expedição de diplomas em eleições

federais e estaduais. se anulatórias de diplomas ou se decretarem a

perda de mandatos eletivos federais ou estaduais; quando denegat&.

rias de "habeas corpus" ou mandado de segurança

Parágrafo único. O Teritório Federal de Fernando de N.e.

ronha fica sob a jurIsdição do Tribunal Regional Eleitoral de Pe!.

nambuco

§ JQ Os Ministros do Superi,or Tribunal Militar têm

vencimentos iguais aos dos Ministros dos Tribunais Superiores da

unrão•

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elege

ã seu Presidente e Vice-Presidente dentre os Ministros do Supremo Tri
unal Federal.. -

SECÇAD VII

§ Ls , O Superior Tribunal Militar ccúpcc-ee-é de

onze Ministros vitalicios, nomeados pelo Presidente da Republica,

depois de aprovada a indicação pelo SenadoFederal, em audiência p.Q

bllca, sendo dois dentre nr.tcí e.t s-neoera.í s da ativa da Marinha,

DOS TRIBUNAIS E JUIZES MILITARES

Oficiais-Generais da Ativa da Aeronáutica e quatro dentre civis.

§ 22. Os Ministros civis se'r ãc escolhidos pelo Preside!l

te da República dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos,

sendo dois advogados de notário saber jurídico e conduta ilibada,

com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e dois, em

escolha paritái:'1a, dentre os membros do Ministério Público·da Just.!.

ça Militar

Art. 129. São órgãos da Justiça Militar o Superior Tri_

bunal MilHar e os Tribunais e Juizos inferiores instiuitos por

leI.

I _ mediante eleição pelo voto secreto, de dois Juizes,

entre os desembargadores do Tribunal de Justiça; e dois. dentre

os Juizes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça;

II - de um Juiz do Tribunal Federal Regional, COI'l séde

na Capital do Estado, ou, n.ão havendo, de Juiz Federal escolhido,

em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo,

!lI - por nomeação do presidente da aeoub i.tce , de dois

dentre seis advogados de notório saber jurídico e reputação ilib~

ba, indicados pelo Tribunal de JUstiça

parágrafo único. O tribunal Regional Eleitoral elegerá

...Presidente um desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo

outro a Vice-Presidência.

militares.

pa!,

Trabalho§ 212 Os membros dos Ttibunais Regionais do

§ Í2. Havendo impasse nos dissIdios coletivos, as

tes poderão eleger a Justiça do Trabalho como árbitrd

§ za. Excusando-se o 'empregador à negociação ou

serão

§ fa , Os Tribunais Regionasi do Trabalho serão campos
tos de Juizes. nomeados pelo Presidente da República, sendo dois

terços de Juizes togados vitalícios e um terço Juíze classistas

temporários, dentre os juizes togados observar-se-á a proporcional.!

dade es t abe l ecdda na letra "a" do paràgiafo H! do artigo 119.

arb4 raqem, é facultado ao Sindicato de trabalhadores ajuizar o pr.e.

cesso de dissídio coletivo,' podendo a Justiça do Trabalho estabel~

cer normas e condições, respeitadas as disposições convencionais e

legais mínimas de proteção do trabalho.

§ 312. A lei especificará as hipóteses em que os diss!

dias coletivos. esgotadas as possibilidades de sua sohJção por neg.e.

cãeçãc , serão submetidos à apreciação jía JuStiÇól do Trabalho, fica,!l

do de logo estabelecido que. "as decisões desta poderão estabelecer

nevas normas e condições de trabalho e' que delas só caberá

de embargos para o mesmo órgão prolator da sentença

Art. 120 Haverá, em cada Estado, pelo menos um Tribu

nal do Trabalho. cabendo à lei:

! - fixar os requisitos para a instalação desses Trib.!:!,

nais;

a} Magistrados, escolhidos.,.. por promoção de aufaes do
• <

Trabalho, por antiguidade e merecim;nto, .at tecnaoanente j

b) advogados, eleitos pelo Conselho Seccional da Ordem

dos Advogados do Brasil. na respectiva região,

C) membros do Ministério Público, eleitos dentre os pr~

curadores do trabalho da respe"ctiva região;

d) classistas, eleitos por um colégio eleitoral con!.

tltuido pelas diretorias das Federações e dos sindicatos resspect.!,

vos, com base territorial na região.

§ 312. As Juntas de Conciliação e Julgamento serão CO!!!

postas por um Jui2 ,do Trabalho, que as presidirá, e por dois Juizes

Classistas Temporários, representantes dos emcrepeccs e dos empreg!.

dores. respectivamente.

§ 42. Os juizes classistas das Juntas de ccnca t raçãc e

e Julgamento, elei tos pelo voto direto dos associados do sindic,ª

to, com sede nos Juizos sobre os quais as juntas exercem sua CO!!!

petência territorial, serão nom...eados pelo Presidente do Tribunal R~

gional do Trabalho.

Art. 121 Os juízes classistas, em todas as instâncias,

terão suplentes e mandatos de três anos, permitidas duas recond.!:!,

ções e aposentadoria regulada em lei

Art 122. O Tribunal Superior do Trabalho expedirá in!.

trução normativa disc-i.plinando o prccesac eleitoral para todos

casos em que os Juízes da Justiça do rrabalho forem elei tos

Art. l2J Compete' à Justiça do Trabalho conciliar e

julgar os dissídios individuaIs ecoletivos entre empregados e empro!!

gadores, acidentes do trabalho e as questões entre trabalhadores

avujscs e empresas tomadoras de seus serviços e as causas decorre,!l

tes das relações trabalhistas dos servidores com os Municípios, os

Estados e a Un11:l0, inclusive as autarquias municípai~: estaduais e

federaIs

n - instituir Juntas de CQnclliação e Julgamento, atr.!,

burnec, nas Comarcas. onde não se ccns t r tuf rem, competência aos

Juizes de direito,

lU - dispor sobre a constituição, investidura, jurisd.!,

cão , competência, garantias e ccndtçeoes de exercício de seus 06

gãos e membros. assegurada a paridade de representação de empregad.e.

res e empregados a obedecidos os demais preceitos desta Constitu&

çãn ,

e t.!.

aeron,ª-

desapropiação

aiscriminaçâo -a) causas originadas de

b) questêes fundiárias decorrentes de

po-r interesse social ou reforma agrária;

.. ~) queetües relativas ao desapossamento e desapropiação

por utilidade e necessidade públicas em zona rural, para imóveis

de até três módulos rurais;

IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou

ves , ressalvada a competência da Justiça MUltar:

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de

econOmico- financeira J

VII - os "habeas corpus". em matéria cr ímmaf de sua co!!!,

petêncãa . ou Quando o constrangImento provIer de autoridade cujos

atos não estejam, dIretamente suje! tos a outra jurisdição;

VII] - os mandados de segurança e o "habeas data!' contra

atos de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos

Tribunais Federais.

II - o processo perante a Justiça Agrária será gratuito,

prevalecendo os princípios de conciliação, localização, economia,

simplicidade e rapidez, e enquanto não instalada em seus diversos

graus de jurisdição, 'os processos ccrxerão perante ~s Tribunais

Juizes Federais, com câmaras e juizes com função itinerante.

estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o "exequatur", de

sentença estrangeIra, depoIs la homologação as causas referentes à

nacional!dade, inclusive a respectiva opção e a naturallzação

§ 111. As causas em que a União for autara serão a for,ª-

das na Seção Judiciária onde tiver domicl1io a outra parte; as in

tentadas contra a União poderão ser aforadas na SeçãoJudiciária em

que for domiciliado o autor; e na Seção Judiciária onde houver oco,!,

rido o at ou fato que deu origem à demanda ou onde estejam situ,ª

das a coisa ou ainda no Distrito Federal.

§ 212. As causas propostas perante outros Juizes,
União nelas intervier, como assistente ou oponente, passarão

ser da competência do Juiz Federal respectivo.

§ Jll S~rão processados e julgados na Justiça estadual,

no foro do domicílio dos segurados...ou "benet:iciários, as causas em

que for parte instituição de previdência social e segurado, sempre

que a Co!,!arca não seja sede de Vara ou Juizo Federal; o recurso

que, no caso, couber, deverá ser interposto para o Tribunal Regi.e.

nal competente

§ 411 A lei poderá permitir que a ação fiscal e outras

sejam promovidas, nas Comarcas do interior, onde tiver domicílio a

outra parte. perante a Justiça do Estado ou Território, e com re

curso para o Tribunal Federal Regional

-- .......,~t. tI7. Constituir-se-á uma seção judiciária em cada

Estado e no Distrito Federal, com sede na respectiva Capital, loc,ª

llzadas Varas segundo a lei.

Parágrafq único. Nos Territórios Federais, a jurisdição

e a.s atri9uições cometidas aos Juizes féderais caberão aos Juizes

da Justiça local, na forma _que a lei dispuser, estando o Terrft.!i

rio de r esnartdc de Noronha compreendido Iifa ação judiciária do Est,!

do de Pernanbuco.

Art. 118 A lei disporá sobre a organização, a competê,!l

cia e o processo da Justiça Agrária e atuação do Ministério Públ.!.

co, observados os princípios desta Constituição e os seguintes.

I - compete à Justiça Agrária ~rocessar e julgar:

d} questões relativas a terras indígenas, ficando e~

. clui-dos os dissídios trabalhistas, salvo quando envolvendo questões

agricolas;

Art. 119. São órgãos da Justiça do Trabalho o Tribunal

Superior da Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalh~ e as jU!!

tas de Conciliação e .Julgamento

§ 19 O Tribunal superãcr do. Trabalho ccmpor-ee-á de

dezesete Ministros. sendo:

SECÇJ\O VI

DA JUSTIÇA ELEITORAl,

SECCAO VIII

r:OOS TRIBUNAIS E JUIZES aos ESTADOS E DO

DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS

hl1co;

observ~

prlmeira in,!

processar eIV _ Compete à Justiça Militar Estadual

criar a Justiça Militar Estadual, consti tufda , ce

Art 131. Os Estados organizarão sua Justiça

dos. dentre outros, os seg;r1Cltes: principias.

I _ a competências dos Tribunais e Juizes estaduais so!!

rá definida em lei, de iniciativa dos Tribunais de Justiça, não

podendo sofrer emendas 'estranhas a seu objeto, regulamentada nos

respectivos regimentos internos;

II _ lei federal: d;sporá sobre a organização judiciária

do Distrito Federal e Territórios;

In _ por proposta do Tribunal de Justiça, a lei poderá

julgar os policiais milltares nos crimes mllitar~s definidos. em

lei, cabendo ao Tribunal tfi:orrpetente decidir sobre a perda do post.a

tância, pelos Conselhos de Justiça e, em segunda, pelo próprio Tr.!.

buna! de Justiça ou por Tribunal especial, nos Estados em que

efetivo da Polícia Militar for superior a vinte mil integrantes;

Art. 124. A Justiça Eleitoral e composta dos seguintes

órgãos.

Art. 125 1 O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á,

o mIni~o. de sete m~ros. eleitos secretamente dois dentre os Mini~

os do Supremo Tribunal Federal, dois dentre os membros do Superior

ribunal de Justiça e três nomeados pelo Presidente da República, sen-

o dois dentre seis advogadas de. notável saber jurídico e reputação

ilbada, com mais de dez anos de experiência profissional. indicados

10 Supremo Tribunal Federal.

1 _ Tribunal super í cr Eleitoral;

II - Tribunais Regionais Eleitorais;

In - Ju!z~s Eleitorais';
:IV - Juntas Eleitorais.

parágrafo único. Os Juízes dos Tribunais Eleitorais.

alvo justificat;áo, servirão obrigatoriamente por dois anos, no mini

!:s, e nunca poz mats de dois biênios consecutivos, sendo os substitu

as escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo prccesac , em número igual

ara cada categoria.

a) onze togados e vitalIcios, nomeados pelo Presidente

da Republica. escoihidos sete ~entre Juizes de carreira da Magi!.

tratura do Trabalho, dois dentre advogados, com pelo menos dez anos

de exper.têncfa profissional e dois dentre menbros do Ministério PQ

§)2Q• Para' a nomeação, o Tribunai encaminhará ao Pres.!,"

dente da República listas trIplices resultantes da e te tcees a serem

procedidas. ~

a) para as vagas destinadas a Magistratura do Trabalho,

pelos membros do próprio Tribunal;

b) para os de advogados e de membro do Ministério Públ.!

co, pelo cons,elho Federal da Ordem dos Advogados do Brai! e por um

colégio eleitoral constituido por Procuradores da Justiça do Trab~

lho. respectivamente.

b) seis classistas e tempórários, em representação p~

Tltária dos empregados e empregadores, nomeados pelo presidente' da

• República,
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CAPITULO IV

IIr - O Ministério Público Militar;

IV - O Ministério Público do Trabalho;

CAPfTULO rII

DAS FORÇAS ARMADAS

§ 19. Lei complementar estabelecerá as normas gerais adota

as na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas, ceben

o ao Presidente da República a direção da polltica de guerra e a es

olha dos Comandantes-Chefes, obrigatório o serviço militar, nos ter

os da lei.

Art. 138.As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, ExéE,

ito e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares,

rgan1zadas na base da h1erarquia e ela disc1plina, sob a autoridade s,!!
rema do Presidente da República, destinadas à defesa da Pátria e a g!:

rantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordeDl.

§ 49. Não caberá "habeas corpus" com relação às punições
scip1inares militares.

Art. 137 - o Presidente da Repüblica pode, ouvido o Conselho

da República, solicitar ao Congresso Nacional a eeceeeeçãe do Esta

do de sttio nos casos de:

I - comogão gorave de reoercussão nacional ou fatos que com

provem a ineficácia da medida tomada de Est.ado de Defesa.

11 - declaração de estado de guerra ou resccsea a agressão

armada estrangeira.

Parágrafo Onico - A lei regulamentará todas as demais si1;ua
ções e condições em que o Estado de S!t1o noderá ser decretado c r,!!

vogado.

CAPíTULO Ir

õo ESTADO DE SlTIO.

§ 29. As Forças Armadas, na fortIla da lei, atribuirão servi

ço~s alternativos aos que, alistados, alegarem imperativo de ccnectên
ia para eximirem-se das atividades de caráter estritamente militar,

inclusive às mulheres e aos eclesiásticos, considerados isentos.

§ 39. As patentes, com as prerrogativas, direi1;os e deveres

inerentes, sao asseguraaas, em. plenitude, aos Oficiais da Ativa, da re

serva ou refonados das Forças Armadas, PolIcias Militares e Corpos de
Bombeiros, dos Estados, dos Territ.órios e do Distrito....Fcd.ê"ral.

&~:';:~

t:lli'~;;;J

§ 42. A legitimaçã.o do Ministério Público para

ações civis previstas neste artIgo não impede a de teece í ecs ,

mesmas hIpótetes, segundo dispuserem esta Constituição e a lei.

§ ,52, As funções do Ministério Público s6 podem

exercidas por Integrantes da earr e í ra ,

§ 62. Os membros do Ministério Público, aos quais

assegura independência funcional, terão as mesmas vedações e gozo!

râo das mesmas garantias, vencimentos e ventaqene conferidas

Magistrados, bem assim a parJdade de regIme de provimento inicir-l

de carreira, com a participação dô Poder Judiciário e a Ordem dos
Advogados do Brasil, promoção, remoção, disponIbIlidade e aposent.!!.

doria com a dos órgãos judiclários correspondentes."

nrlTULO VI

DE_SE AO TlTULO SEXTO 00 PROJETO DE CONSTITUIÇJl:O

SEGUINTE REDAÇJiO:

CAP!TULO 1

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: TtTULO SEXTO DO PROJETO DE CDNSTITUIeJl:O.

ração de inquéritos necessários às ações públlcas que lhe incumbem,

podendo avocá-los para suprir omissões. ou quando destinadas à ap.!:!,

ração de abusos de autortdade, a.lém de o~tros casos que a lei esp,!!

cIfIcar.

OA DEFESA DO E~rADO E DAS INSTITUIÇOES

f'J PLENARlO

r.r----------T.U"'.~lf"O:&Ç."-- ___,

r.r-----_.Ud"""~."., ••io/...Cll..nlo ,

~DA lP19391-5t • --,
tJ Constituinte srgUE:IRA CAMPOS

orçamentarlafuncional, adminIstrativa e. financeira, com dotaç1jo

Art. 133. O Ministério Público compreende:

próprIa e global, competindo-lhe dispor sobre sua organização

fun!;.ionamento, prover seus cargos, funções e serviços auxiliares,

mediante concurso de provas e de provas e titulos.

§ 212. O Ministério Público proporá ao Legislativo

V _ O Ministério Público dos Estados e do Distrito Fe_

deral e Territórios.

Parágrafo único. Cada Ministério Público elegerá seu
Procurador Geral, dentre integrantes de carreira, por três. anos de ma!!.

dato, permitida uma recondução e leis complementares distintas, de in,!

clativa de seus respectivos Procuradores-Gerais.

II - O Ministério Público Federal Eleitoral;

I - O Ministério Público Federal, que oficiará perante
o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, e Tribunal
de Contas da União e os Tribunais e Juízes Federais comuns;

Art. 132. O Hinistério Público é instituição permane!!.

te, essencial à função jurisdicional do Estado. incumbido-lhe a d~

fesa do regime democrático, da ordem jurídica e dos interesses 50

c1ais e individuais indisponíveis • garantidas sua Indlvislbllidade

e lndepêndencla funcionaL

S IR. Ao MinIstéri"o Público fica assegurada a autonomia

fixação dos vencimentos e vantagens de seus membros e servidores, a

criaçao e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem assim

seu orçamento, recebidas as cotas em duodécimos, aplicada no mínimo
vinte por cento da dotação orçamentária no aparelhamento, manutenção e
Odernização dos seus serviços.

I e da patente dos oficiaIs.

Art. 134. Incumbe ao Procurador Geral da República:

:I - promover. pr1vat1vaIl'ente, a ação penal pública;

a representação judicial e a consultoria jurídica das pessoas jur..f.

dicas de direito público.

Art. 135.' são funçõ~s institucionais do Ministério p~

lico, na ârea de atuacão de cada um dos seus órgãos:

Bombeiros§ Ljg. As PolIcias MUltares ~ os Corpos de

IV - exercer a Polícia Judiciária da União.

são instituições permanentes e regulares, destinadas à preservação'

da ordem pública, com base na hierarquia, discipllna e investidura

CAPíTULO IV

DA SEGURANCA POBLICA

r II - prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes
drogas afins:

militares; exercee o poder de polícia de nanutençãc da ordem públ!

ca, sob a autoridade dos Governadores dos Estados; silo rorças aux!

liares do Exército, e reserva deste para fins de mobllizaçi1lo,

§ ,52. As atividades de policiamento ostensivo, nos

Estados, Distrito Federal e rerrrtõcros , cumpre exclusIvamente às

Pol1cias MIlitares, podendo os Munic1pios criar servIços de preve!l

ção e combate a incêncios, sob a supervis~o e organIzação dos Co!,

pos de BombeIros, aos quais competem as ações de defesa civil. s,!!

gurança contra incêndio, busca, salvamento e perícias de inc~ndio.

§ 612. As PolIcias CivIs slo jnst1tui~aes~permanentes, I

.organlzadas por lei. dirigidas por Delegados de Policia de Carre!..

§ 19. A Polícia- Federal, órgão p~ instituIdo
r le1, é destinada a~

I - apurar infrações penais contra a cedem política e

ocial, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou

e suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras
nfrações, cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacio
aI e exija repressão uniforme, nos termos da lei;

§ 29. As normas gerais relat1vas ã organ1zação, funcion.!.

ento, disciplina, deveres, direitos e prerrogativas da Polícia Fede

aí , serão reguladas através de lei complementar, de iniciativa do Pr!

iaente da República, denominada Le.!. orgânica da Polícia FederaL

IIr - exercer a Polícia Harlt.ima, aérea, de fronteiras e

§ 39. A Polícia Roaov1ária Federal é instituição de car!

er permanente aestinada a guarda e a manutenção da ordem pública nas

odovias federais, onde exerce poder de polIcia, atuando em conjunto

om. a PolIcia Federal para os casos previstos nos Itens I e II
o arti o anterior terá sua Lei Or ãnica e 1n ativa do

Presidente da República. apro.vada pelo Congresso Nacional, dentro

de um ano.

inas;

§ 59. Os militares, enquanto no efetivo serviço, não pode

rão estar fil.iados a Partidos Políticos.

Art. 139. A Segurança Pública é a proteção que o Estado pro
porciona à Sociedade, para preservação da ordem. e da incolumidade da;
pessoas e do patrimônio, através da Polícia Federal, da Polícia Rodo

iária, das Polícias Militares, dos Corpos de Bombeiros, das Pol!cia;

ivis e das Guardas Municipais.

por

será

declar,!

§ 4'1 • Na vigência do Estado de uefese , a pris~o

crime contra o Estado, determInada pelo/executor da medida,

Imediatamente comunicada ao Juiz competente. que a relaxará.

não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito

à autor idade policial, a comunicação será acompanhada de

Art. 136. O Presidente da República. por solicitação do

Primeiro-Ministro e ouvido o Conselho da República. decretará o E,!

tado de Qefesa, submetendo-o ao Congresso Nacional, quando for ne

cessário preservar, ou prontamente restabelecer, em locais determ!

nados e restritos, a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por

grave e iminente instabilidade inst1tuc~ingidaspor ca
lamldades naturais de grandes proporções. -

§ 12 • O decreto que instituir o Estado de Defesa dete!,

minará o tempo de sua duração, eepect ficará as áreas a serem abra!!.

gidas e indicará as medidas coercitivas previstas no § 32.

§ 22 O tempo de duração do Estado de Defesa não será

superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, e por igual

período, se persJ.stirelll as razêles da sua decretação.

§ 32 • O Estado de Defesa autoriza, conforme a lei. a

restrição do direito de reunião e assocfaçãcj do sig110 da corre,!

pondência, da comunicação telegráfica e telefônica; e, na hip6tese.

de calamidade pública. 8' ocupação e uso temporário de bens e servi

ços públicos e privados, respondendo a União pelos danos e custos •

dececrent es ,

funcionamento enquanto vigorar o Estado de Defesa.

§ 7'il, H.1:Io aprovado pelo Congresso, cessa imediatamente'

o Estado de Defesa, sem prejuÍlo da' validade dos atos praticados. d.!:!

rante a soa vigência. -

§ 6'1: findo o Estado de Defesa, o Presidente da. Repúbl!

ca prestará ao Congresso Nacional informações detalhadas ~das medl

das tomadas durante a sLa vIgênciá, indiciando nominalmente os ati!!.

gidos e \s restrlçlles aplicadas.

S 92, Se em recesso, o Congresso será convocado extrao!,

dinárlsmente, dentro de clnco dias, 010 se podendo alterar a Const!

tuição durante a vigência do Estado de Defesa.

DO ESTADO DE DEFESA

çãc , pela autoridade, do es tadc físico e mental do detido no mome!!.

to de sua autuação, enquanto a prisão ou det?nÇio n;p1poderá ser
superior a dez dias, salvo se autorizada pelo Judiciário, vedada a

incOllunicabilidade' 0'0 preso.

§ 51õ1 • Decretado o. seeacc de Defesa ou sua proJ:rogação.·

o Presidente da República, dentro de vinte e quatro horas, com

respectiva justificaçãp. submeterá o ato ao Congresso Nacional, que

decidirá por maioria absoluta.

§ 62. O Congresso' Nacional, dentro de dez dias contados

do recebimento do texto do ato, o apreciará, devendo permanecer em
vedada

publico,

recurso,

lei, desde que compatíveis com sua finalidade, sendc-jhe

§ 12. Qualquer cfdadãc pcdeca Interpor

em trinta dias, para o Conselho Superior do Ministério

IV - defender. )ud1cial e extraJudicialmente. os direi_

os e interesses das popUlações indígenas, quanto às terras que
ocupam, seu patrimônio i!l;3terial e imaterial, e promover a respons.!

bilIdade dos ofensores.

V - requisitar atos investigatórios e exer-cer a superv!

são da investigação crlminalj

VI - intervir em qualquer processo, previstos

em leI, ou quando entender existir Intietesse público ou social re

Jevantej

VII - referendar acordos ext.rajudtc.íars , que terão força

de título executivo;

VIII _ expedir notIfIcaçoes, requIsItar informações

documentos, bem como atos inve.stigátórios criminais, podendo eco!

panhã-Jcs e efetuar correir;<io na Polícia Judicíaria, sem preju1zo da

permanente correição judicial.

IX - exercer outras funções que lhe forem cometidas por

doato do Procurador-Geral que arquivar ou~ em arquivamento

Qualquer procedImento Investigatório crIminal ou de peças de info.!:

mação.

rIr _ rllpresentar por inconstit.ucionalidade de lei ou

to normativo estadual ou municipal quanto ã constitu1ção do Esta
o, lei ou ato normativo municipal em face desta Cons1;ituiéão e

ara fins de intervenção do 'Estado e do Município;

II - representar para a deClaração de const.it.uciona:l.id~

e ou inconst.itucionalidade de le1 ou ato normat.ivo fel3eral ou est~

ual e representar, nos casos definidos em lei complementar, quaneo a

ntervenção feaeral nos aeeaãos e para fins de interpretação legal

consticucãonaj.,

r _ exercer a direção superior do Ministério Público

Federal, Eleitoral, Militar e do Trabalho e chefiar o Ministério públi
co Federal e o Ministério Público Eleitoral: r--/ -

§ 2'1. A instauração de procedimento invest!gatótio crl

minaI será comunicada ao Hinistério Pübllco, na forma da lei

§ 32• Para o desempenho de suas funções, pode o Mlnjst~

rJo Públlco promover ou requisitar à autoridade competente a insta..!:!.

II _ promover ação cívil pÜblica, nos termos da lei.

ara proteção do patrimõnio público e social, aos interesses difusos

coletivos, notadamente os re'lacionados com o meio ambiente e os

ireitos do consumidor, dos direitos 1ndisponíve1s e das situações
urldicas de interesse geral ou para coibir abuso da autor1dade
u do poder econômico;
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CAPITULO I

DOS PRINC!PIOS GERAIS

"TtTULO VII

DO SISTEMA TRIBUTAR10 NACIONAL

OS IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL

SECÇAO IV

DOS IMPOSTOS DA UNIlIO

Art 14'9. Compete à União instituir impostos sobre:

I - importação de prOdu\Os estrangeiros,

II - exportação de produtos nacionais ou nacionalizados;

!II - renda e proventos de qualquer natureza;. .
IV - produtos industrializados, e

V - cpeéações de créditoJ câmbio e seguro. ou relativo

a títulos ou valores imobiliários

§ 1'1. E facultado ao Poder Executivo, observadas

condiçêles e limitações estabelecidas em lei, altrr-as- alIquotas

dos impostos enveeradcs nos itens I, r r , IV e V ~este artigo.

§ 2'1. O imposto de que trata o item IV será seletivo §.e

gundo a essencialidade dos produtos, compensando-se o que for

devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores;

não incidirá sobre produtós industrializados destinados ao Ext!
riór. --

§ 3". O imposto de que trata o item V não incidirá' ~s.2.

bre operações de crédito, quando relativas à circulação de mer'c,!

doria~, realizadas para consumidor fioal.

§ 4g. Na cobrança de crédito tributário e nas causas

referentes a matéria fiscal, a União será representada judicialmee

te pelo órgão jurídico do Ministério da Fazenda. competente o foro

do contribuinte. .
§ 5g. A União, na iminência ou no caso de guerra exte,!.

na, poderá instituir impostos extraordinários, compreendidos

não em sua competência tributária. suprimidos gradativamente, ce,!

sanas as causas de sua cobrança.

UI - instituir Isenções de tributos da competência dos

Estados ou dos Municípios -,

Art 148. Lei complem~entar eatabefeceré forma especial

e favorecida de cobrança de impostos federais e estaduais, ou

sua não incidência, para microempresa, como tal defin,idS em lei

pela União. pelos Estados e pelo Oistrito Federal, aos quais é v,!

dado estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de

. qualquer natureza, em razão da sua procedênci,a ou destino

Parágrafo único. Disposição legal que conceda ~senção

ou qualquer benefício fiscal terá seus efeitos avallados pelo

Poder Legislativo. nos termos do- dI;po;i'~ em lei ~omplementar-.---

por

para

fatos

contr!

aos

11 - conceder tratamento tributário desigual a

ça;

IV - utilizar tributo com efeito de confisco; e

V - estabelecer privilégio de natureza processual

a Fazenda ou em detrimento do contribuinte.

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes de

iniciada a vigência da lei que os houver instltuido ou aumentadoj

b ) sobre patrimônio, renda ou proventos, se a lei co!,

respondente não houver sido publicada no início do período em que

ocorrerem os elementos de fato nela indicados como componentes do

fato gerador e determinantes da base de cálculo.

c) não alcançados, pelo disposto na alínea "b", no me~

mo exeeerere financeiro em que lhe hajam sido instItuidos ou aume!!

tados;

Art. 146 E vedado à União, aos Estados, ao Distrito F~

deral e aos Municípios:

econômicos equivalentes, inclusive em razão da categoria profissiQ.

nal do contribuinte ôu da função que exerça. independentemente da

denominação jurídica dos r~ndimentos, títulos ou direitos,

lU - cobrar tributos'

I - estabelecer llmitações ao tráfego de pessoas

Art 144 As contribuições sociais, as de intervenção no

domínio econômico e as de interesse de categorias profissionais, c,!!

ja criação seja autorizada por esta Constituição, ficarão sujeitas

às garantias estabelecidas no item I e nas alíneas "a" e "c" do

-----

SEÇÇAD 11

item lU, do artigo 145

I - exigir ou aumentar tributo sem que lei o estabel~

OAS LIMITAÇOES 00 PODER OE TRIBUTAR

Art. 145. Sem prejuízo de outras garantias ao
buinte, é vedado à União, ao Distrito Federal, aos Estados e

MunicIpios:

Assembléia Legislativa.

Paragráfo único. Os empréstimos compulsórios somente

poderão ter como fatos geradores os compreendidos na competênclà

tributária da pessoa jurídica, de direito público que os instltu1r!t

apllcando-se-lhes o disposto na alInea "a" do item UI I do artigo

145 SEÇÇAO rrt

traordinárlas provocadas por sinistros, mediante lei aprovada

maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional ou da respectiva-Ó,

ria absoluta dos membros do congresso Nacional ou Assembléia Legi§.

lativa, enquanto o imposto da União excluirá impostos idênticos in~

• tltuidos pelo ~stado ou pelo Distrito Federal.

Art. 143. A União, os Estados e o Distrito Federal P.Q.

derão instituir empréstimos co:rp.rlsórios para atender a despesas e~

de

r;:~:'c:=:J

fíV'~o/ã!J
'nro/~UITlflC.~i~

,UÚ""'/Çll....lloJ.lII~••,..Ia ,

Direito Penal comum exerc.endo os poderes, de pol!c~a Judiciária, nos

llm1tes de sua~~E~u~~~lçêles, sob a autoridade....das--crcYerna.Qores
dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal.

dos à sua disposição, não podendo ter base de cálculo própria

impostos.

Art 140. A Uni~o, os Estados, o Distrito Federal

os Munic:!pios poderão inst!tuir.os impostos~ e contribu!
ções de melhoria previstos nesta Constituição.

1'1. Os impostos terão caráter pessoal. graduados se

gundo a capacidade econômica do contribuinte. podendo a administra

ção tributária identificar o patrimônio, os rendimentos e as ativ!

dedes econômicas de cada um, respeitados os direitos individuais e

nos termos da lei.

§ 2g. As taxas serão devidas em razão do exercIcio de

atos do poder de polícia ou pela utllização. virtual ou real. de

serviços públlcos eececrrrccs , prestados ao contribuinte ou coloc,ª-
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§ 7Q Lei especial disporá sobre a carreira de Delegado

de PcHcfa , aberta aos bacharéis em Direito, mediante concurso de

prova~ e títulos.

§ BIl. Aplicam_se à Polícia Civil do Distrito Federal as

normas gerais relativas à disciplina, deveres, direitos e prerrog~

tivas da Polícia FederaL

tJ PlENI1RIO

EMENDA lP19392·3
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j
ta, destinadas a proceder à apuração de Hícitos penais, repre.ê,

são criminal e a auxiliar a função jurisdicional- da epj.Icaçâo • do

,

dênc Ia

§ 3~Q. As contribuições de melhoria, pela valorizaçãó de

imóveis resultante da reaf Izeçãc de obras públicas. são exigidas

dos proprietários respectivos. tendo por limite total a despesa re.!!,

lizada

I ~ Definição dos tributos e suas espécies, bem assim.

em relação aos impostos discriminados neate Constituição, dos re~

pectlvos fatos geradores, bases de cálculo e contribuIntes; e

rI - obrigação, lançamento, crédito, prescrição e dec!

§ 4g. Mediante ccnvêmo , a União, os Estados, O Distr!

to Federal e os Municípios po~eriJo ·delegar, uns aos outros. atr!

buições de administração tributária, bem como coordenar ou unificar

.servtccs de fiscalização e arrecadação de tributos.

§ 5g Cabe aos MunicIpios instituir as seguintes con

tr íbuíções especiais'

não

realizadas

inventário

respectivos§ 3;. Relativamente a bens imóveis e

ou de exportação, aplicáveis às ccereçõee internas,

§ 2g D imposto de propriedade territorial rural

incidirá sobre pequenas glebas rurais, nos termos d~finidos

lei estadual.

ou no domicílio do dQador; se o ex-proprietário era

Art 150. Compete aos Estados e ao Distrito Federal in~

tituir Inncs tcs sobre propriedades territorial rural, ---!.:ansmissão
"causa mortis" e doação de quaisquer bens ou direitos, ccereções

relativas là circulação de eercador í as por produtores, industriais

e comerciantes, prestações de serviços e propriedade de veículos

automotores.

direitos, o ~stO' de transmissão "causa mortis" compete aos E1!,

ta dos da situação do bem; relativamente a bens móveis, títulos e

crédí tca, o imposto compete ao Estado'onde se proceder à sucessão

§ 5'1. Os impostos sobre circulação de mercadorias terão

sua incidência dependente de resolução do Senado Federal, aprov,ª

da por dois terços, estabelecendo as alíquotas relativas à circ,!!

Iaçãc de mercadoria e às prestações de serviços, interestaduais

eequfntes ,

dos e gasosos dele derivados.

§ 6g I:: facultado ao Senado Federal, mediante resolução

aprovada por dois terços de seus membros, estabelecer alíquotas m.f.

com energia elétrica e com petroleo, inclusive combustíveis l!qul, -

processado, a incidência do tributo observará o disposto em lei

complementar, progressivas as alíquotas, não excedendo os limites

estabelecidos em resolução cio Senado Federal.

§ 4g• O imposto de circulação de eeeeeeeeree será não

cumulativo. admitida sua seletividade. em runcãc da essenciabil!

dade das mercadorias e dos serviços, compensando-se o que for

devido em cada operação relativa A CIRCULAÇAo DE MERCADORIAS OU

PRESTAÇlto DE SERVIÇOS, COM O MONTANTE COBRADO nas anteriores, pe

10 mesmo ou outro Estado; isenção ou não-incidêncIa. sãI;; dete~

nmeção em contrário da legislação, não impllcárá crédiyo de i!!!.

posto para compensação daquele devido nas operações e prestações
Art. 147 E vedado à uní ão

§ 212 O disposto na "alInea "a" do item 11 e no parágr,!

ro anterior oes ee artigo não compreende o patrimônio, a renda

os serviços, relacionados à exploração de atividades econômicas

regidas pelas normas aplicáveis em rendimentos privados, nem

exonera o promitente comprador da ob r Iqaçãc de pagar impostos r~

lativamente ao imóvel

II - instituir impostos sobre:

pressão.

§ 19 A vedação expressa na al!nea "ali do item 11 é e.!

tensiva às autarquias e às fundaçêles instltuidas ou mantidas pelo

poder público. no que se refere ao patri~5nio; à renda e aos se!,

viços, vinculados às suas finalidades essenciais ou delas dec01.

rentes.

II - tributar a renda das obrigações da dIvida pública

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem assim

remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos,

níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para

agentes,

a) patrimônio, renda ou serviços uns dos outros e templos
rJe qualquer cultoj

b) patrilAênio, renda ou serviços dos partidos políticos

e suas fundações, de entidades sindicais laborais e instituições

de edutação, assistência social. sem fins lucrativos, observadas

as exigências da lei j e
I

c) livros, jornais. periódicos. papel e tinta de i!!!

bens, por meio de tritwtos interestaduais ou intermunicipais, re~

saldvada a cobrança de taxas de uso de vias conservadas pelo p.2,

der público;

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo

território nacional óu que implique distinção ou preferência

relação a Estado, Distrito Federal ou Município. em detrimento de

'outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados

promover o equil!brio sócio-econômico entre as diferentes regiões

do País;

especIalmentee estabelecer normas geraIs em matérIa tributárIa

sobre:

a) de custeio de obras ou serviços resultantes do

do solo urbano. exigível de quem promover atos que impliquem aume.!!.

to de equipamentos urbanos em área determinada, e será graduada em

função do custo desse ecréscreoj

b) para eliminação ou controle de atividade poluente.

Art 141 Cabe à lei complementar dispor sobre confl!

tos de competência, em matéria tributária, nas três esferas admini~

trativas, regular l1mit;ções constitucionais ao poder de tributar

Art 142. Competem à União, em Território Federal,

Impostos estaduais e. se o rer r í t or Lo não for dividido em Mcmic!

pios, os munIcipais, e ao Distrito Federal, bem como aos Estados

não divididos em Munic!pios," os impostos municipais.

§ 1" A UnHio, os Estados e o Distrito Federal poderão

instituir, além dos que lhes são nominalmente atribuidos, outros i!!!.

postos, desde que não tenham fato- gerador ou base de calculo p!.ó

prios de impostos discriminados nesta Constituição

§ 2'1 Impostos instituido com base neste artigo não

poderá ter natureza cumulativa, dependerá de lei aprovada por mai.Q.
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ções de serviços a consumidor final, pertencendo, nesses casos,

ao Município onde ocorrer' o respectivo fato gerador, cinquenta

vamente aos imóveis neles situados, e sobre a propriedade de

veículos automotores licenciados em seu território;

ItI - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação.

do imposto do Estado sobre operaçêles relativas à circulação de

mercadorias e sobre prestações de serviços.
autor1z!,§ 112. Não se incluell na p-resente proib.1ç~o:

II - dívida pública externa e interna t da adminlstraç1;fo

direta e indireta e concessão de garantias pelas entidades públ!

cas;

, tIl - a reqtcoat tzaçãc do plano, quando couber, levadas"
em conta as necessidades e pecullaridades das diferentes regUles

do País.

ções de operaçao de crédito por antecipação de receita, para liqu!

dação no próprio exercício; autorização para abertura de crédito s.!;!

plementar; normas sobre a aplicaç~o dos saldos orçamentários e f!'..

nanceiros verificáveis ao fim do exerc!cioj e alteração da legisla
ção tributáris_ indispensável para a obtenção de receitas públicas:

§ 2". As categorias de prograll'laçilo nãfrco'nl~~tadas-

lei de1ltÇ3lllento podem incluir-se mediante autorização legislativa

UI - emissão e resqate de títulos da dívida públlca, op!.

rações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da Uni1io, dos

Estados do Distrito Federal e dos Municípios e disposições penais.

Art. 1S9. A competência da. UnHlo para elaltlr noeda será

exercida exclusivamente pelo Banco Central do Brasil. sendo-lhe V!!

dado conceder, dd r e t a ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro

qualquer orgão ou entidade que não seja instituição financeira, P.Q.

~ dendo comprar e vender títulos de eedssãc do Tesouro, com o objet!

vc de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros.

§ IR. A União não se resp.,nsabilizará pelos depósitos

ou pelas apllcações. nas insti tutÇaes de crétfito e a execução fina!!

cêãra do ürceaentc da UnUõ-será efetuada pelo Tesouro. tendo como

agente pagador exclusivo o. Banco do Brasil S.A.

5 2" As disponibilidades de caixa da União serão dep.!!.

sUadas no Banco do Brasil e em instituIções financeiras oficiais

dos Estados. do Distrito Federal e dos Munic!pios, bem assim das
entidades e órgãos da sua adminlstraç~o direta e indireta,resssl"ls-
gg; ~~ á~~ig~m~~t~fn~~ç~:t~J~::c~~eracional ou geog~leJ' previ~

dos investimentos incluidos no plano;

II - a vigência do p teno , a partir do segundo exercício

financeiro do mandato presidencial, até o terceiro do primeiro .!

Art. 161 A lei orçamentária anual da unrãc compreend.!

ré ,

xerc Ic Io do mandato subsequente, e

I - o Orçamento Fiscal, abrangendo a estimativa das

receitas e a fixação das despesas, inclusive as referentes ao unI

verso de órgãos e fundos da adlllinistração direta, eccecannacc dos

orçamentos de suas entidades vtncutadas , as empresas estatais, e as

entidades 'integrantes do sistema de p~evidência e assistência' social;

II - o Orçamento dos investimentos das empresas est,!

tais. abrangendo a programação desses e a previsão das fontes de

recursos, relativamente a cada una das empresas em que a União. d!

reta ou indiretamente. detenha a participação da maioria do capital

com 'direito a voto; e

III - o Orçamento das entidades vinculadas ao sistel'la de

previdência e assistência social. abrangendo a estimativa das rece!

tas e a fixação das despesas de cada uma delas

§ 112. Os orçamentos referidos no -cepue" deverão ad!!,
quat--se ao plano plurfanual de Ioves t ínentcs , cabendo à lei orçame!!.

tária anual explicitar os objetivos e as metas que permitam avaliar
o cumprimento destes.

§ 2Q. O Orçamento Fiscal será acompanhado de demonstr,!

tivo do seerexo produzido, sobre as receitas e despesas da União,

por isenções, anistias, subsídios. incentivos e beneficios de n!tt,!!

reza financeira, tributária ou creditícia, ambos elaborados de fo.!'.

ma a evidenciar a distribuição territorial das receitas e das de,!.

pesas pelas direfentes macrorregiões do País.

§ 30 O Orçamento F'isca1 e O Orçamento dos Inveat ínere

tos das empresas estatais, compatibilizados COla o Plano Plurianual

de Investimentos, terão. entre suas funções, a de 'reduzir desigual

ElOS ORÇAMENTOS

dades Inter-regícnaí.s , segundo o critério populacional.

Art. 162 A lei orçamentária anual não conterá dispos.!

tivo estranho à previsão da receita, à fixação de despesa para sua

realização, bem como os l1mites para. a emissão de títulos da d.ív!

da púbUca.

Art. 160. Os investimentos do setor público serão aut.Q.

r.í aedcs em plano plurianual aprovado em lei de iniciativa do Exec..!:!

t.Ivc , qüe eltpllcitará diretrizes, objetivos e metas, tendo em vi!

ta promover o desenvolv!mento, a justiça social e a progressiva r!.

ouçãc das desIgualdades do Pa!s.

§ 10. Lei complementar regulará o conteúdo. a apresent,!

ção , a execução e o acompanhamento do plano plurianual de invest!

mentos, f devendo observar:

I - o estabelecimento de critérios para a distribuiç30

SEÇÇRO II

de

dos

sobre

RepresentantesII - regular a criação do Conselho de

II - do resultado da arrecadação do impo.sto

I
I - finanças púb~icas, fiscal1zação rInanceira e cont.!!

brll~a~o das funça~das instituiçaes oficiais de crédito da lhHlo. !

ças Públlcas, dispondo sobre:

fundos previstos nesta seçcão , dí at r Ibu.ídca com O objetivo

lativos a impostos.

Art. 156 Cabe à lei complementar:

I _ estabelecer normas sobre critérios de rateio

di.cionais e acrésc í.scs , bem aes íw os recursos recebldos, os valores

1lAS FINANÇAS POBLICAS

Art 157 A União. os Estados, o Distrito Federal

os Municípios divulgarão, pelo érqãc de reocensa oficial até o úl

timo dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de

cada um dos tributos arrecadados, neles englobando os respectivos .!!

ção,

CAP!TULQ. II

discriminados por Estados, os dos Estados por Municípios e. onde;

não houver orgão de imprensa oficial. divulgados por edital.

NORMAS GERAIS

dos Estados e do Distrito Federal, ao qual caberá acompanhar o cá!

cuIa e a liberação das participações previstas e de seu interesse;

III _ regular a criação do Conselho de Representantes

dos Municípios, ao qual caberá acompanhar o cálculo e a liberação

das par t Icdpações previstas.

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União, anual

mente, cuvfoo o Conselho de Representantes dos Estados e do Distr!

to f'edenl e o Conselho de Representantes dos Muni cfc ícs , efetuará

o cálClJlo eas, cotas referentes aos respectivos Fundes de P articip.,!!

SEÇÇAO I

Art. 158. lJl ""mple.e~tar aprovará o COOlgO' ae fina!!I

entregues e a entregar, de origem tributária, e a expressão numér!

Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão

ca dos crLt e r Los de rateio

promover o equilíbrio séc íc-eccnôní co entre Estados e entre Muni
cfpioSi

Art. i55. A União entregará:

I - do produto da ar reeadaçâo dJ il'lpOsto sobre renda

e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializl!

dos:

~

b} vinte e cinco inteiros por cento ao Fundo de Particl

cação dos Estados e do Distrito Federal;

c) um inteiro e cinco décimos por cento para aplicação

no nordeste e igual valor para aplicação. na Amazônia Legal, atrl!

vés de suas instituições oficiais de fomento;

estadual.

a} vinte e dois inteiros por cento ao Fundo de Partic!

nação dos Municípios;

I - três quartos. no »rrueo , na proporção' do valor .!!

dicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias

nas prestações de serviçÕ"s, realizadas em seu território;

II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei

produtos industrializados, dez por cento para os Estados e o Oi,!

trito Federal. proporcionalmente ao valor das respectivas export,!

ções ,

§ 1". Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada

de acordo com o previsto no ítem I, exctuí.r--se-ã parcela da arrec,!

dação do imposto de rendà e crcventcs de qualquer natureza, pe!,
tencente a Estado,oistrito Federal e Municipios.

§ 2Q. A nenhuma unidade federada poderá ser destinada

parcela superior a vinte por cento do montante a ser entreçce, nos

termos da item Ir deste al:tigo t devendo o eventual excedente ser

distribuido entre os demais participantes.

§ :nl. Os Estados entregarão aos respectivos Municípios

vinte e cinco por cento dos recursos Que r.eceber.em nos termos do

item II deste artigo, observados os critérios estabelecidos

itens 1 e II do p.lIágrafo 212 c10 artigo 154.

§ 4Q I Se a União criar impostos excluindo o estadual a!!

ter Icrnente instituido, cinquenta por cento do seu produto será

entregue a05 Estados onde for arrecadado e ao Distrito Federal.

§ 5" E vedada qualquer condição ou restrição à entrega e

ao emprego dos recursos atribuidos. nesta S,:çção.ao Estado Fed.!

ral e Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos r~

prestl!

titulo;

imposto

impostosArt. 152. Compete aos MJnic!pios instituir

DOS IMPOSTOS DOS MUNIC!PIOS

§ ISt. O disposto di? itelll lU não se aplica às

Art. lS1. Cabe à lei complementar, quanto ao

I - propriedade predial e territorial urbana,

II - transmissão "inter vivos", a quafqcer

sobre:

nlmas nas operações Int.emas , não compreendidas a e'\ergia elétri

ca e os combustíveis.

§ 7Q Salvo deliberação em contrário dos Estados

do Distrito Federal, as alíquotas internas, nas operações relat.!.

vas à c1rculaç:lo de mercadorias e nas prestações de serviços, não

poderão ser inferiores às alíquotas estaduais, reputando-se op~

rações e prestações internas também as Interestaduais realizadas
para consumidor final de mercadorias e serviços.

§ aa, A base de cálculo para o imposto relativo

circulação de mercadorias compreende o montante pago pelo adqu!

rente, inclusive acréscimos financeiros e não compreende o mo!!.

tante do imposto sobre produtos industrializados, quando a oper!.

çãc configure mcõt.ese de incid~ia de dois !!"postos.

§ 912. O1rqxlsto de QUe trata o parágrafo anterior incidirá s.2

bre a entrada, em estabelecimento de contribuinte, de mercadoria

lllportada do Exterior por seu titular, inclusive de bem destinado

ao consumo ou artigo fixo do estabelecimento, bem assim sobre

serviço prestado no Exterior, quando destinado a es tabeãectmejj

to situado no País, não incidindo sobre operações que os dest!

nem ao Exterior produtos industrializados, nem aquelas que dest!

nem a outros Estados, inclusive combustíveis líquidos e gas.f!.

sos dele derivados, e energia elétrica.

por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão f!s.!

ca , de direitos reais sobre Imóveis, exceto os de garantia, 'bem

assIm a cessão de direitos à Sua aquisição, e

bre os rendimentos pagos a qualquer título. por eles, suas auta!,

qui as e pelas fundações que instituir ou mantiver.

11 - cinquent~ p.or cento do produto da arrecadação dos

illpostos do Estado sobre a propriedade territorial rural, relat!

por cento do valor pago.

§ 2ll:. As parcelas da recei ta pertencentes aos J.4unic!

mencionadas no itel! UI, serão creditadas conforme os s~

crnto da si tu ação do bem.

§ 3". A competência municipal quanto ao imposto do,
item III não exclui a dos Estados para trIbutar a circulação de

mercadorias, enquanto lei complementar fi'xatá as alí.Q.Jotas máximas

dos Iaocatos dos itens II ;; III deste artigo

Art. 153. As receitas tributárias pertencem, incondici.9"

nelmente, a pessoas de direito público competentes para instituir

o tributo, salvo determinação em contrario desta Constituição

Paragráfo único. pertence. aos Estados e ao Distrito F!,

deral o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda

e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendi

eentcs , pagos a qualquer título, por eles, suas autarquias e P!

las tundações que instituir ou mantiver.

Art. 154. Pertencem aos Munic!pios

l-o produto da arrecadação do imposto da Un~ sobre
a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte s.f!.

UI - vendas a varejo de mercadorias.

§ 1" O imposto de que trata o item tI -ãc incide sobre.------.,
transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de

pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, S'atlvidade prepondera!!.

te do adquirente for o comércio desses bens ou direitos, locação

de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

§ 2". O imposto de que trata o item II compete ao Mun!

de que trata o item lU do ar t t qn 149, indicar outras categorias

de contribuinte, disciplinar o regime de cospensacão do imposto;

fixar o local das operações relativas à c í rcuteçãc de mercadorias

e prestações de serviços; excluir da incidência do ~posto,

nas exportações para o exterior, produtos não mencionados nesta

Seçção; prever casos de manutenção de crédito, relativamente

exoor taçêc de serviços e mercadorias, e regular I! forma corno. lO!,

diante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, são concedl

dos isenções, incentivos e benefícios fiscais e Quando e como s~

rão revogados.
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bem

energiaArt. 176. O aproveitamento dos potenclais de

§ la A pesquisa e a lavra dos recursos minerais,

do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento industrial,

pertencendo a União

§ 12 Ao nrccr í et âr tc do solo assegura-se a partIcip!

hrdréu l Ica e a lavra de jazidas mi~Fais em faixas de fronteira s!t

mente poderão ser efetuados por empresas nacionais.

"

ção nos resultados da lavra.

§ 22 A tItuio de indenização da exaustão das jazidas,

. parcela dos r esu í t ancs da exploração dos recursos minerais. a ser

definida em lei, será destinada, ao desenvolvimento sócio-econt:lmico

do Município

EMENDA MODIFICATIVA .
DISPOSITIVO EMENDADO TtrULO OITAVO DO PROJETO DE CONSTITUICAO.

§ 2lZ. I vedada a vinculação ou e:tUparaçJo . de qualquer

natureza, para efeito de remuneração do pessoal do serviço público

e lei ccmplementar regulará o conteúdo, a apresentação. a vigência,

a execução e o acompanhamento jíos orçamentos da União "

~ PLENARlO

EMENDA lP19393-1 '"w.-----------,
tJ C5nstituinte SIQUEIRA CAMPOS I tFY~:~'~Q~

5Li"~;w]

r;r----------""",.,,",..,',------------,

r.r------ ....~I'.,""/C~~ .. s1<l/$OIC ••' ..... ___,

de créditos especiais e as operações de crédito para antecipação da

receita autorizada no orçamento anual não excederão a quarta parte

da receita total estimada para o exercício financeiro.

Art. 163 E vedada, sem prévia autorização legislatIva·

I - abertura de créd! to especial ou suplementar. obse!,

veoo , ainda, o disposto no artigo 165, Hem UI,

II - transposição de recursos de uma categoria de progr.!

mação para outra;

lU - utilização de recursos do orçamento fiscal para s.!:!,.

prir necessidade ou cobrir d~flcit nas empresas estatais.

§ 10 Independe de autorização legislativa a abertura

de crédito suplementar dest Inadc a reforço das dotações orçament!

de crl!dito

Art. 164 A abertura de crédito ext r ao rdfnãr Iu somente

prevista e a receita reallzada Na variação de que trata este par!

grafo não serão consideradas as receitas decorrentes de operações

-----§ 2lZ. Excluem-se da proibição contida no item In deste

artigo as despesas e as operações de crédito decorrentes do cumpr!

este

sempre

Metropollti!,Art. 177. Compete aos Estados, nas tireas

§ 5lZ. Ficam excluidas do monopólio de que trata

§ 3lZ No aproveitament~ de seus recursos hldrico~:

União, os Estados e os Munic1pios deverão compatlbllizal!

as oportunidades de múltipla utilização desses recursos.

§ 4lZ Constituem monopólio da União'

a) a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e o~

tros hidrocarbonetos flu1dos, gases raros e gás natural no ter r í tg

rio nacional e a re r tnecãc do petroleo nacional ou estrangeiro,

artigo as refInárLas em funcionamento no Pais, amparadas pelo art.!

go 43 da Lei na 12 004, de 03 de Outubro dJ! 1.953.

§ as. Não dependera de autorização ou concessão o apr.Q.

veitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduz!

da.

nas, e aos Municípios, nas demais regiões, explorar diretamente ou

mediante concessão, os serviços públicos locais de gás combustível

canalizado.

b) o transporte marítimo do petróleo bruto, de origem

nac rona.l ou derivados de petróleo produzidos no País. bem assim o

transporte. por meio de condutos, de petróleo bruto e seus deriv~

dos, assim como de gases raros e gás natural, de qualquer origem;

c) a pesquisa, a lavra, o enriquecimento. a.,industrial.!

zacãc-e o comércio de minerais nucleares ----- ----

pende de autorização ou concessão do poder público, no interesse n,!

cienal, e não poderão ser transferidas sem previa anuência do poder

concedente.

assim o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica,

pessoa

incondiei.Q.

Art. 172 Será considerada empresa nacional a

,
Art. 171. A ordem econômica, fundada na livre iniciat!

va e na valorização do trabalho, objetiva assegurar a todos existe!!.

ela digna, conforme os ditames da justiça social, atendidas a sob,!

rania nacional, a propriedade privada, a função social da propried~

dade, a livre concorrência. a defesa do conrlll-~ e. do meio ambie!!.

te e a redução das desigualdades regionais e sociais

OA ORDEM ECONOMICA E FINANCEIRA

OE-SE AO TtrULO OITAVO 00 PROJETO DE CONSTITUIIÇAO

SEGUINTE REDAÇJl:O:

jurídica constituida e com sede no Pais, cujo controle decisório e

de capital esteja, em caráter permanente, exclusivo e

na L, sob a titularidade direta ou indireta de nacionais, ou por e!!.

tldades de direito público interno.

S la. As atividades das empresas nacionais, que a lei

considerar estratégicas para a defesa nacional ou para o desenvolvi

menta tecnológico, poderão ter proteção temporária, enquanto as e.!!!,

presas de controle nacional terão preferência no acesso a créditos

CAPtrULO I •

DOS PRINC!PIOS GERAIS. DA INTERVENÇJl:O' 00 ESTADO,

00 REGIME DE PROPRIEDADE DO SUBSOLO E DA ATI'{IDADE ECONOJ.lICA

"TtTULO VJII

de

receita

rias, desde que não seja excedido, em cada uma das categorias

programação, o percentual da variação verificada entre a

será actnltida para atender despesas imprevisIveis e urgentes. deco!,

rentes de guerra. comoção interna ou calamidade pública, e deverá

ser submetida a homologação do Congresso Nacional.

Parágrafo único. Os créditos especiais e extraordin-!

rios não poderão ter' vigência além do exercicio financeiro em que

fona autorizados salvo se o ato da autorização for prqmulgado

últillos quatro meses daquele exercício, caso em que. reabertos.
limites dos seus saldos, poderão viger até o término do exercício

finanée!ro s~bsequente.

Art 165.' E vecaco. .::- --.:::>
I _ vincular receita de natureza tributária a (Irgão,

fundo ou despesa, ressalvada a repartição do produto da arrecadação

menta de garantias prestadas pelo Tesouro Nacional e da execução de

pol.!ticas de garantia de preços mfrumce de produtos da agricultura.

desdrque observados os limites e as condições fixadas pelo Congre~

so Nacional.

• § 3lZ Nenhuma despesa poderá ser realiz?da ou obrigação

assumida pe-lo Poder Público sem que ha'ja sido previamente incluida

no orçamento anual ou em créditos adicionais.

III - conceder créditos ilimitados e abrir créditos ad!

ca; e

quer natureza. salvo em lei complementar

Art. ,167. O numerário correspondente às dotações dest!

cionais sem indicação dos recursos correspondentes,

IV _ a realizar despesa que excedam os créditos orçame!!.

do

do

Art. 178. O poder público estapelecerá a cobrança

observará a predominância dos armadores nacionais do Brasil e

imposto progressivo, no tempo, e sem caráter exprccrIatdr Io , a i!!

cidir sobre áreas urbanas não edificadas ou não utiiizadas, de fo.!

ma que se assegure o cumprimento da função social da propriedade.

Art. 179. A lei disporá sobre as normas de construção

dos logradouros públicos, dos edlf!cios públicos e dos particulares

de rreccêocra aberta ao púbÜcÇI e sobre as normas de fabricação de

veículos de transp.orte coletivo, bem assim sobre a adaptação d~

Já existentes, a f!m de garantir que as pessoas portadoras/f!

crêncta possam ter-lhes acesso adequado. /

Art. 180 Aquele que, não sendo proprietário de 1m!!
- ,-

vel urbano..ou rural p possuir como seu, por cinco anos ininterrup,tos de

boa fé e sem oposição, imóvel urbano de até duzentos e cinquenta m!

tros quadrados de area, adquirir-lhe-á o domínio, podendo requerer

ao Juiz que assim o declare. por sentença, a qual lhe servirá de t.f.

tulo para mat r fcu Ia no registro de imoveis

Art 181. A ordenação do transporte marítimo internaci.Q.

nal, respeitadas as disposições de acordos firmados pela União,

serão§ 2lZ. Os investimentos de capital estrangeiro

públicos subvencionados e, em igualdade de condições, no fornecime!!.

to de bens e serviços ao poder público

§ 2lZ -, As empresas públicas, as sociedades de economia

mista e as fundações públicas não poderão gozar de benefícios, pr!

vllégios ou subvenções não extensive!s, paritariamente,às do setor

privado

admitidos no interesse nacional, como agente complementar do dese!!

volvimento econômico, e regulados na forma dâ lei.

Art. 173. A intervenção do Estado no domínio econ6nico

e o monopólio só serão permitiods quando necessários palt,;;l atender

aos imperativos da segurança nacional ou Q relevante interesse,

letivo, conforme 'definidos em lei

§ Ia , A intervenção e o monopólio cessarão assim que

desaparecerem as razões que os determinaram e' as ~sa~ públicas,

as sociedades de economia mista e as fundações Púb,licas somente s~

rãc criadas por lei especial, e ficarão sujeitas ao direito pr-ª.

prio das empresas pr:lvadas inclusive quanto às obrigações trabalhi~

tas e tributárias.

de

Naci.Q.

nadas à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao Tribunal

dos impostos mencionados no Capítulo do Sistema Tributário

nal;

tãrlos ..ou adicionalsj

V _ iniciar, sem autorização do Legislativo, projetos

não previstos na proposta orçamentária.

Art. 166 A lei disporá sobre o exercício financeiro.

a efeboraçãc e crqerü aação dos orçamentos anuais e dos planos pl~

rlanuals de Invesateentcs sca limites para ccntrataçãc de operações

de crédito, a emissão e o resgate de tItulos da dívida pública.

Parágrafo único I! vedada a criaçllo· de fundos de qual

II _ reallzar operações de crédito que excedam o monta!!.

te das despesas de capital, acrescido dos encargos da dIvida públ!

Contas da União será entregue em cotas', até o déclmo quarto dia de

cada trimestre, representando a quarta parte da despesa fixada

orçamento· fiscal de cada ano, inclusive créditos suplementares

especiais.

evidenciado, por faixas de remuneraçllo, a quantidade de servidores

existentes, os admitidos e os desligados no per Icdo , bem assim

respectiva lotação.

Art. 170 A despesa com pessoal, ativo e inativo, da

jl
~::ã::n::S d:S

: : : : : :a:o:e:
a
: : : : r:::i:::e::::e:t::~senta e cinco

§ llZ, Para os efeitos de que trata o "caput" deste art!

gO, agIegtiIl-se às receitas correntes, deduzidas das trarsferências

intragovernamentais, bem como o dispêndio com pessoal de ~utarquias

I
e fundaçi:ies instituldas e mantidas pelo poder público, que recebam

. recursos do orçamento fiscal • observandodo os recursos naturais, preservando o meio a.mb~1

Pais exportador ou importador. em partes iguais, obervado o princ.f.

pio da reciprocidade

§ 12 Os serviços de transporte terrestre, de pessoas,

de bens e de carga aérea. dentro do t.er r Lt or Io" nacional, incluidas

a, atividades de agenciamento, somente serão explorados pelo Poder

Público, por brasl1eiro~, ou por empresa em que o capital com dlre.!

to a voto seja majoritariamente nacional. nos termos da l e L,

§ 22 Salvo caso de necessidade pública, a navegação

de cabotagem, interior e pesqueira. é privativa de embarcações na1
cionais, enquanto os proprietários, armadores e comandantes de n,!

vias nacionais, bem as,;sim dois- terços, no mínimo, de seus tripU-lâ:!!

tes , serão brasileiros.

§ 3lZ A navegação de cabotagem para transporte de merca

dorias é privativa de navios nacionais, salvo em srtuaçõ'fi trans~
tórias de premente necessidade pública, reconhecida por ato do Ex~

cut.ívo-

§ 4a• As pessoas jurídicas que se dediquem à cabotagem

terão a maioria do seu cao í tal pertencente a brasileiros enquanto a

armação, a propriedade e a t r LpuIaçãc de embarcaç6es de esporte.

turismo, recreio e apolo marítimo serão reguladas por lei.

Art 182 O uso do imovel rural deve cumpr i r funçi!lo

social, sendo ou estando em vias de total aproveitamento, consé-rva!!.

CAP!rULO Ir

DA POL!TICA AGRlCOLA. fUNOIARIA E OA REFORMA AGRaRIA

de

atividade

públlcas,

§ 4". Como agente normativo e regulador da

§ 3" A admissão de empregados nas empresas

sas concessionárias de serviços públicos e o carát~~ especial

sociedade de economia mista e fundações públicas sere feita media!!

te concurso públlco

econômica, o Estado exercerá funções de controle, fiscalização. i!!.

centivo e planejamento, que será imperativo para o setor público e

seu contrato, fixando condiçl:les de caducidade, rescisão e reversão

de concessões; sobre os direitos do usuário,"'o regime de f!scallzi!,

ção das concessionárias, -as tarifas que permitam a justa remuneração

do capItal e a obrigatoriedade da manutenção de serviço adequado e

acesslve~.

Art. 175 As jazidas e demais recursos minerais e os

potenciais de energia hidráulica constitue- pr.opriedade distinta da

indicativo para o se~or privado.

§ 50. A lei reprimirá a formação de monopolios, oligopÉ.

lias. cartéls e toda e qualquer forma de abuso do poder econômico,

admitidas as exceções previstas nesta Constituição.

§ 60 A lei apoiara e e.stimulara o cooperativismo

outras formas de associativismo, com incentivos financeiros, fi,!

cais e crediticios, além de assistência técnica

, _ Art. 174. [ncuabe ao Estado, diretamente ou sob o r,!

gime de concessão ou permissão, por prazo determinado e sempre atri!,

vês de concorrência pública. a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre o regime das empr,!

demonstrativoindireta são. obrigados a divulgar, semestralmente,

Art. 168. A concessão de qualquer vantagem ou ( aumento

de reeunereçãc , a cr.í açãc ou alteração de estrutura de cargos

carreiras, bem como a contratação de pessoal pelos órg'ãos e entidi!,

des da administração direta ou indireta inclusive fundações inst!

tuidas pelo poder público. só poderão ser feitas com prévia dotação

orçamentária suficiente. para atender às projeções de despesas de pe~

soaI e acréscimos decorrentes, ou se houver autorização específica

na lei de dfret r í zea orçamentárias

Art. 169' "rodos os órgãos da administração.. direta e
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DA ORDEM SOCIAL

CAPITULO I

"TITULO IX

TE REDAÇAO

§ 52 Os recursos do Fundo de Garantia do Patrimônio I,!!

dividual serão aplicados em programas de Investimento com critério

de remuneração definidos em lei.

§ 62. Os trabalhadores poderáo utilizar o patrimônio i,!!

dividual acumulado, em caso de aposentadoria. reforma, morte, invali

dêa , aquisição de moradia e estabelecimento de neg~ prÓflX'io -

§ 711. nenhuma prestaçáo de benefício ou de servrco co!!!.

preendido na Seguridade Social poderá ser criada. majorada ou este,!!

di da sem a correspondente fonte de custeio total.

§ SII. Os financiamentos de programas sociais com recu.!:

sos do Fundo Naclon~l de SeçurIdade Social eerãc centralizados

uma instituição financeira governamental, que será responsável ta~

bém pela administração do Fundo de Garantia do Patrimônio Individual

'a que se refere o parágrafo 32

Art. l8S A lei• ..instituirá o processo pelo qual a popul,!

çãn poderá representar contra o Poder Público nos caos de insuflcie!!,

te ou inadequado atendimento' pelos órgãos de Seguridade Social. reg.!:!.

lando a responsabilidade solidária dos dirigentes e administradores

pelo descumprimento das obrigaçóes legais das empresas.

SECÇAO I

pr;'~"~~

tIlV~~;;J
'~.dIUO/C'~"'."I""CO~'''io-------.,

DE-SE AO TlTULD NONO DO PROJETO DE CONSTITUIÇA:O A SEGrtI!:!,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO TITULO NONO DO PROJETO OE CONSTITUrCA:D

p{,LENARIO
r.r ' ••T.,.UlTltICA~i.

EMENDA lP19394-0
tJconstituInte SIQUEIRA CAMp·~~"

I
V - cr raçãc de fundo, mantido com recursos das inst.!.

tuíções financeiras, com o objetivo de proteger a economia popular

~ e garantir os depósitos e aplicações de deterllinado valor "

em lei.

relações Justas de trabalho e propiciando o bem-estar dos propriet!

rios e trabalhadores que deles dependam, permitida a desapropriação,

de competência esclusiva do Primeiro-Ministro

§ 112. A Indenização das terras nuas será paga em títulos

da divida agrária, com cláusula de exata correção monetária, resgat~

veis em ate vinte anos, em parcelas anuais, IguaIs e sucessivas, .!

crescidas de juros legais, paga previamente e em dinheiro a lndenlz,!

cão das terras nuas e das benfeitorias para imissão na posse

§ 211. O recurso do proprietário, não decidido em sessenta

dias, impede ou anula a imissão na posse.

§ 312. A lei definirá as zonas prioritárias para reforma.!

grária, os parâmetros de ccoce í tuaçãc de propriedade Impnudut Lva j bem

assim os modulos de exploraçãc da terra.

§ 42 A emissão de títulos da dIvIda agrárIa obedecera os

llmites Fixados, anualmente, pela Lei OrçamentárIa.

§ 512 I:: assegurada a aceitação dos títulos da dIvida agri

ria a que se refere este artigo, como meio de pagamento de qualquer

tributo federal, pelo seu portador, ou obrigações do desapropriado

para com a União, bem como para qualquer outra flnalldade estipulada

Estado,

e soe.!.

Art. 189. A saúde é direito de todos e~ver do

que a garantirá pela implementação de políticas econômicas

DA SAUOE

a) formular política e elaborar planos de saúde;
~.---, --

b) atendimento integral e compl;eto nas ações de saúde;

c) descentralização político-administrativa em nível de

Estados e Municípios;

d) participação da ocnuracac , por meio de organizaçóes

representativas, na formulação das políticas e no controle das ações

§ 22. O Sistema üntcc de Saúde será financiado COI'l recu!.

sos do Fundo Naclonal de Seguridade Social e receitas dos Municípios .-I
e Estados. cumprindo-lhes'

vel de Governo;

nos nIveis federal. estadual e municipal

ais v!sando à ellrninaçáo ou redução do risco de doenças e outros !.

gravos sanitários, assegurando acesso universal. igualitário e gr,!

tui to às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da sa,Q

de. de acordo com as necessidades de :ada um

§ 19~ As ações e serviços de saúde integram uma rede r~

g1 ')nallzada e h Ler ar-qu í aada , constituindo um sistema único, organiz..!

do segundo as seguintes diretrizes:

a) comando adMinistrativo ürucc e exclusivo em cada nl

b) contribuiçóes Incidentes sobre a renda da atividade ~

CAP!TULO II

DISPOSIÇA:O GERAL

Art, 185. A Ordem Social fundamenta-se no primado do tr,!

balho, em busca da justiça social, do progresso e da paz

Art. lS6 A seguridade social compreende um conjunto i!!,

tegrado de eçõee , voltado para as sequrar os direitos sccfeãs relat!

vos à .saúde, previdência e assistência, incumbindo ao Estado organ.!.

zá-la com base na universalidade da cobertura; na uniformidade

equivalência dos benefIcios e serviços para os segurados; na eqüid,!

de de participação do custeio, seletividade e distribu!tividade

prestaçáo de benefIcios e serviços; diversidade na base de financi,!

menta, irredutibilidade do valor real dos benefícios; caráter dem,!;!.

crático e gestão administrativa descentralizada

§ 111 A seguridade social será financ-iada compulsoriame,!!

te por toda a sociedade. de forma direta e indireta. mediante contr!

buições sociais, bem assim recursos provenientes da receita tribut,!

ria da União, na forma da lei.

§ 22. As contribuições sociais são as seguintes'

a) contribuiçáo dos empregadores, incidente sobre a f.2,

lha de salários. o faturamento e o lucro;

DA SEGURIDADE SOCIAL

grícola;

de

legi tImação

arbitramento

§ 92 A lei disporá sobre as condições de

§ 11. Compete ao Executivo, quando da concessão

incentivos fiscais a projetos agropecuarios de abertura de

fronteiras agrícolas, exigir a -des t ínação de até dez por cento da

onde se decidirá o cabImento da desapropriação e o

do depósito crévto ,

§ 82 A aLreneçãc ou cessão, a qualquer titulo, das te!.

§ 6Q. A transferência da propriedade, objeto de cesecrg

p r Laçãu nos termas oo-presenre artigo, não constitui fato .gerador de

tributo de-qualquer natureza.

§ 712 A lei disporá, para efeito de reforma agrária, s,!;!.

ore os processos administrativo e judicial de cesanrcpctacêc por i!!,

teresse soelal, exigida uma vistoria prévia, de rito scnarIsarmc ,

, da posse e preferêncla para a aquisição, cor quem não seja propri~

tario, de até cem hectares de terras públicas, desde que o prete!!,

dente as tenha tornado produtivas com o seu trabalho e de sua fam!

lia e nelas tenha moradia e posse mansa e pacífica por cinco

ininterruptos

§ 1O~ Ils beneficIárIos da distrIbuição de lotes pela

reforma agraria receberão título de domínio, gravado com a clausula
da inalienabllidade pelo prazo de dez anos, permitida a transferê!!,

cia somente em caso de sucessão hereditária

ras pübllcas federaIs, estaduaI-s ou municipais, em área superior a

__; ~~três mil hectares, a uma só pessoa física ou jurídica, depende de

aprovação do Senado.

h) controlar as atividades públlcas e privadas relacion,!

das a experimentos com seres humanos. a fim de garantir o respeito

aos valores éticos

c) disciplinar. controlar e estimular a pesquisa sobre

medicamentos, equipamentos", produtos imunobiológicos e hemoderivados

e outros insumos de saúde, bem assim participar de sua produçáo

distribuição, com vistas à preservação da soberania nacional;

d) fiscalizar a produçâo , comercialização dos produtos

tóxicos inebrIantes pelo abuso, e estàbelecer princípios básicos p!.

ra a(prevehção de sua utilização inadequada,

e) fiscalizar a produção. comercialização, qualldade n,!!

trIcional e consumo de aUmentos, medicamentos e outros produtos 'de

letiva;

uso humano no território nacional;

f) controlar o emprego de técnicas e métodos nocivos à

saúde pública e ao meio ambiente. bem assim a produção. comerciallz!.

cão e utilização de substâncias igualmente lesivas àqueles bens;

g) controlar a qualidade do meio ambient'e, inclusive

Art. 190 As ações na área de saúde eéc de natureza p,Q

blica, controladas pelo Estado. assegurada a liberdade de exercício

profissional e de organização de serviços privados, na forma da lei

e de acordo com os princípios da política nacional de saúde,

§ 19 I:: vedada a destinação de recursos públicos para i!!

vestimentas em instituições privadas de saúde com fins lucrativos

proibida a exploração, direta ou indireta, por parte de empresas

capitais de procedência estrangeira, dos serviços de assistência

saúde no País.

do trabalho,

b) prestar assistência integral à saúde individual e cE,

§ 311. A lei vedará práticas científicas ou experiências

que a:entem contra a vida, a integridade física e a dignidade da pe.!

§ 22. O Poder Público pode intervir nos serviços priv,!

dos de saúde, para atendimento a objetivos públicos, inclusive des,!

proprlando-os. mas eles poderão participar do sistema estatal. media!!,

te contrato de direi to "público. prestando assistência~bbmplementar à

saúde da populaçáo.

c) contribuição sobre o patrimônio líquido das pessoas

§ 2". 'O Seguro~Desemprego será financiado por contribui

cóes da empresa, do empregado e da Un!áo, que constituirão o 'Fundo

de Garantiil do Seguro-Desemprego, sob administração tripartite.

§ ~II. OS recursos do Fundo de Garantia do Seguro-Dese!!!.

prego seráo aplicados em programas de interesse social. cpm crit!

rios de remuneração definidos em lei.

fi 4lõZ. A. contribuição do empregador para o Fundo de Gara,!!

tia do Seguro-Desemprego sérá acrescida de adicional. definido

lei. quando o número de empregados dispensados superar os índices m!

dias de rotatividade da mllo-de-obra no setor.

§ lI!. Os Fundos de Garantia do Seguro-Desemprego e ~de G.!! II

rantia do Patrimônio indIvidual integraráo o Fundo Nacional de Seg!!. l

rid~de' Social. que destinará à saúde, no mInimo,~o equivalente

trinta por cento da sua receita, excluidas as daqueles dois outros

fundos.

físicas,

gnósti~cos,

d) contribuição sobre a exploração de concursos de pr,!!

§ SI:!. As contribuições sociais e recursos provenientes

do Orçamento da União comporão o Fundo Nacacnaã de Seguridade Social.

na forma da lei

e) adicional sobre os prêmios dos seguros privados,

f) contribuição dos trabalhadores

§ 3!2. A lei poderá instituir outras contribuições destl

nadas a garantir a expansão da Seguridade Social. desde que não inc.!.

dentes sobre fatos geradores de tributos.

§ 4", A folha de salários é base exclusiva da Seguridade

Social e sobre ela náo poderá incidir qualquer outro tributo ou CO!!

tribuição

§ 6Q, Toda contribuição social instituida pela União de~

tina-se exclusivamente ao fundo a que se refere este artigo.

Art. 187 A programação do Fundo Nacional de Seguridade

Social será fei ta de forma integrada com a participação dos orgãos

responsáveis pelas áreas de saúde. de previdência social e de assi§.

tência social, que terão assegurada sua autonomia na gestão dos r~

do

estrutur,!Art. 184 O Sistema r roãoce í ro Nacional será

III - A organlz~ção, o funcionamento e as atribuições

exercIcio do cargo;

Banco Central do Brasll; ~;.

IV - requisitos para a designação de mellbros da

CAPlTULO UI

área efetivamente utl1izada cara projetos de assentamento ~de pequ~

nos agràlcultores.

• § 12 1 Os assentamentos do Plano Nacional de Reforma

Agrár~'~eferêncIaterão lJll centw_uroaoo ..dotado de comodidades comun!

tárias essenciais em forma de agrovila.

Art. l8J, O Estado, reconhecendo a importância fundame,!!

ta'! da agricultura, propiciar-lhe-á tratamento compatível com sua

equíperação às demaIs atividades produtivas

§ 12. A' política agrícola estimulará o cooperativismo

de crédito, produção e consumo

trabalhador rural, com o objetivo de garantir-lhe dignidade de vida

e propiciar-lhe a fixaç1:l0 no meio em que vive, ccne t t tornoc-ee

fundo tripartite da União, do proprietário e do trabalhador para

esse fim

00 SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

§ 211 O poder Público promoverá a assistência técntca ,

\ a extenaãc rural, a pesquisa agropecuária e o crédito rural prior.!

\ tar iamente ao pequeno e médio agricultor,

§ }Ç A lei estabelecera polItica habitacional para o

Interesses do PaIs, dispondo inclusive sobre:

I - a autorIzação para o funcionamento das instituições

financeiras, bem assim dos estabelecimentos de seguro, previdência

e capitalização;

II - condições para a participação do capital estrangel

ro nas instituiçCles a que se refere o item anterior, tendo em vi.!

ta os interesses nacionais, os acordos internacionais e os crU!

rios de reciprocidade,

\

\

'~

\
do em lei, para promover o desenvolvimento equilibrado e servir aos
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de

ação

mente, ao ensina médio;

partir dos seis anos. extensivo aos que não lhe tiverem acesso

idade própria.

Il - extensão da gratuidade e obrigatoriedade,progressiv.!

assegurará a§ 52. A repart í çãc dos recursos públicas

ra , observada a indissociabilidade do ensina, pesquisa e extensão •

bem assim o padr-ân de qualidade indispensável ao cunprimento do seu

papel de agente da soberania "cu.l turat , cientí fIca, artística e tecn.Q.

lógica do Pais

Art 203 A União, os Estadas o Distrito Federal e os M!:!.

nrcrotos organizarão, em regime de colaboração, os seus sistemas de

ensino primário e médio pelos Estados e Municípios

§ 1". A União propiciará o ensino superior, preferencial

mente, enquanto a lei complementar disporá sobre o oferecimento de

ensino primário e médio pelos Estadas e Municípios.

§ JQ Os Municípios só passarão a atuar em outras níveis

quando- as necessidades da ensino fundamental estiveram plenamente.!

tendidas, aplicanQo a unrâc , anualmente. nunca menos de dezoi to par

cento, no mínimo, da renda resu:..tante de impostos. inclusive a prov~

niente de transferências, na manutençáo e desenvolvimento da ensino

§ 42. Para efeito do cumprimento do disposto no parágr.!

fo anterior, sar ãc considerados os sistemas de ensino federal. estl!,

dual e municipal, excluido o auxílio suplementar aos educandos

I - provem finalidades não lucrativas e realiquem exceceg

tes financeiros em educação,

I! - prevejam a destinação de seu patrintônio a outra escola

comunitária, filantrópica ou confessional ou ao Poder Público,

caso de encerramento de suas atividades.

prioridade de atendimento ao ens Ino obrigatório. nos termos do Plano

Nacional da Educação

§ 6Q E:: vedada a cobrança de taxas ou contr rou.tcões ed1;!

cacionais em todas as escolas públicas

§ 72. O Poder Público assegurará recursos financeiras p.!

ra a manutenção e deeenvotvment.o dos seus sistemas de ensino, tendo
cama base padrões mínimos de qualidade e custo~definidos em lei

§ 82. Sempre que as dotações da Município e do Estado f,2

rem insuficientes para atingir os padrões referidos neste artigo. a

d.t ferença será coberta com recursos transferidas. através de fundos

específicos, respectivamente, pelo Estado e pela União

Art. 204. As verbas públicas ~erão destinadas às escalas

públicas, podendo, nas condições da lei e em casos excepcionais, ser

dirigidas a escolas confessionais, filantrópicas ou comunitárias

desde que:

Art. 205 A lei definirá o Plano Nacional de Educaç~o, de

duração plurienal, visando a articulação ao desenvolvimento dos n1:

veis de ensino e à integridade e à integração das ações da Poder PQ.

blico, que conduza à erradicação do anaí rabe tf sno , universalização

do atendimento escolar e melhoria da qualidade de ensino.

§ 12 As empresas comerciais. industriais e agrícolas

são :esponsáveis pela ensino fundamental gratui ta de seus empregados

e dos filhos de seus empregados. a partir dos sete anos de' idade, d.ê,

vendo contribuir com a salário-educação, na forma da lei

§ 2Sf. As empresas comerciais e industriais são obrigadas

a assegurar a capacitação profissional CIos seus trabalhadores. incl,!;!.

sive a aprendizagem dos menores. em cooperação com o Poder Pública,

§ 2". A unrão organizará e financiará os sistemas de eI!.

sino das Territórios e prestará assistência tecruca e financeira aos

Estados, Distrito Füde r a I e Municípios. para o desenvolvimento dos

seus sistemas de ensino e atendimento prioritário à escolaridade .Q.

..brigatória.

forma da

CAP!TULO H!

DA EDUCAÇA'D E CULTURA

bllI tação e tratamento de de flcientes, também isentas,

lei, de recolhimento para a Seguridade Socral.

a) descentralização político-administrativa. definidas as

competências, do nível federal e estadual. nas funções normativas e

a execução das programas a nível municipal,

b) participação da população, por meio de organizaç6es

representativas, na formulaçáo das poIíticas ,e no controle das ações

nas níveis federal, estadual e municipal.

§ 22. A.partir de sessenta e cinco anos, todo cidadáo ,

independente de prova de recolhimento de contribuição para a segur!

dade social e desde que não possua outra fonte de renda, fará jús à

percepção de auxílio mensal equivalente a um salário mínimo

Art. 196 Nenhum tributo incidirá sobre entidades

fin~ lucrativos dedicatlas à pesquisa ou ao ensino, habilitação, re!

v - superação das desigualdades e discriminações regi.9,

nais, sociais, étnica~' e religiosas

Art 200. O dever do Estado com o ensina público efet!

ver-se-é mediante garantia de'

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito. cem dur.!!.

çãc .mínima de oito anos, a partir dos sete, permitida a matrícula a

Art. 199 A educeçec , direito de cada um e de\'..~r do Est-ª.

do, será promovida e incentivada por todo·s os meios, com a colabor-ª.

çãn da família e da comunidade. vJ.sando ao pleno desenvolv!mento da

pessoa e ao compromisso do ensino com os princípios da liberdade. da

democracia, do bem comum e do repúdio a todas as formas de preconce!

to e de discriminação, inspirando-se nos seguintes princípl.os:

1 - democratização do acesso, permanência e gestão do e,!2

sino em todas os níveis,

I! - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar

a pensamento, a arte e o saber;

lI! - pluralismo de idéias e de institulçóes de ensino, pQ

bllcas e privadas. com gratuidade da ensino público em todos os nI

veis,

I!I - atendimento em creches e pré-escolas para crianças

até seis anos de Idade,

IV - educação gratuita em todos as níveis de ensino para

as pessoas portadoras de deficiência e os superdotados, sempre que

passível em classes regulares. garantida a assistência e a acompanh-ª.

menta especializada, _

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino. da pesqul

sa eLerrt Lf'Lca e da criação artística, segundo a capacidade de cada

IV - valorizaçáo dos profissionais do ensino em todas

níveis, garantida a estruturação de carreira nacional, com concursps

para inicio e fim de carreira. remuneração adequada, aposentadoria
aos vinte e cinco anos de exercício do magistério, com proventos i,!2

tegrais. equivalentes aos que, em qualquer época. venham a perceber

os profissionais da educação da mesma categoria, padrão, postas

qr aduaçân ,

seu ":,alor real, cujo resultado nunca será inferior ao número

salários mínimos percebidos quando da concessão do benefício:

a) com trinta anos de trabalho para o homem e vinte e ci,!2

lho, relacionados com a segurança e medicina do trabalho e a

fiscalizadora do ambiente

Art. 192. As políticas relativas à formação e utilização

SECÇA:D II

Art. 193. Cada pessoa determinará o número dos seus f!

I lhos. vedado todo tipo de prática coercitiva quanto à paternidade e à

maternidade, oferecenpo o Estado os meios de regulação da fecundid-ª.

de, só autorizados recursos externes na pesquisa da natalidade

fiscalizados pelo Poder Público.

Art 194. A lei disporá sobre condições e requisitos que

facilitem a remoção de órgãos e tecidos humanos para fins de tran.§.

pl~te e pesquisa. vedada sua comercilialização

DA PREVIDENCIA SOCIAL

dos recursos humanna, equipamentos. tnsuacs , pesquisas e desenvolvi

nento cient!fico e tecnológico na área de saúde e de saneamento bás!

co subordtnam-se aos interesses de diretrizes do Sistema Nacional de

Saúde, dispondo a lei sobre a pesquisa, o ensino e a aplicação de m~

todos alternativos de assistência à saúde.

c) par velhice, aos sessenta anos de idadé para o homem e

cinquenta e cinco para mulher;

d) por invalidez

§ rs , Nenhum benefício de prestações continuada terá valor

mensal inferior. ao salário mínimo, vedada a acumulação de aposentad.Q.

rias, ressalvados os casas previstos nesta Constituição.

I

Art. 191. A saúde ocupacional integra o Sistema ümcc de

S~~~de: assegurada aos t:abalhadores, mediante medidas visando à e1,!

minação de riscos, acidentes e doenças do trabalho. à orestaçãc de
informaçóes a respeito de atividades que impliquem rlsco~ à saúde e

sobre.os métodos de contorná-los. compreendendo. ainda. a participa_

çãc na gestão dos serviços internos e ext.emce aos locais de babo!!.

Art 195. Os planos de previdência social do Sistema de

Seguridade SocIal atenderão, nos termos da lei. aos seguintes prece!

tos'

I _ cober tura dos eventos de doença, invelidez. e eor te ,

incluidos os casos de acidente do trabalho, velhice, reclusão. ofe,!!

sa criminal e desaparecimento,

II - ajuda à manutenção dos dependentes e proteçáo à ma

teroidade e à paternidade. natorais e adotivas, notadamente à gesta.!l

te, assegurando desceúeo antes e após o parto;

co para a mulher;

b) com tempo inferior ao das modalidades anteriores, pelo

exer~ício de trabalho noturno, de revezamento, penoso, insalubre ou

perigoso,

lI! - proteção ao trabalhador em situação de desemprego i,!!

voluntário. inclusive mediante programa de seguro que proporcione a,!;!.

1(.1110 de valor compatível com o último salário, por período corre!.

pendente à média de duração do desemprego no País.

Art 196 It assegurada a aposentadoria com proventos 1.

guais à maior remuneração dos últimos doze meses de serviço. verif!

cada a regularidade dos reajustes salariais nos tr~e seis meses

.. anteriores ao pedido,garantido a reajustamento para preservação de

v - intercâmbio cultural, interno e externo.

§ lSf. A lei estabelecerá prioridade, incentivos e vant!

gens para a produção e Q conhecimento da arte e de ootros bens e v.!

I - liberação de criação, produção, prática e divulgação

de valores e bens culturais, com livre acesso à informaçáo

meios necessários à criação, produção e aprccr í ação desses bens,

H - ceccnhecmento e respeita às especificidades cult,!;!.

rais das universos e modos de vida da sociedade brasileira e recup~

reção , registro e difusão da memória social e da saber das coletiv!

deces ,

lares culturais brasileiros, especialmente quanto à formaçáo e cond!

ções de trabalho de seus criadores, intérpretes, estudIosas e pesqu..!.

sadores, à produção. circulação e divulgaçáo de bens e valores cult.!!

reis i ao exercício dos direitos de inlfençáo, do autor. do int~rp'tete

e do tradutor.

111 - garantia da integridade e da autonomia das culturas

bras:leiras e adequação das políticas públicas e coe projetos gove!.

narnentais e cr rvedcs , às referências culturais e à dinâmica ·social

das populaç6es,

com associações empresariais e trabalhistas e con sindicatos

Art. 206 O Estado garantira a cada um o pleno exercício

dos direitos culturais, a participação igualitária no processo cultg

ral e dará proteção, apoio e incentivo às ações de valorizaçáo.deseI!.

vol vimento e di fusáo da cultura, assegurados os seguintes princIpias

IV - preservação e desenvolvimento do idioma oficial. das

línguas indígenas e dos falares brasileiras. bem assim da função pr!!

dominantemente cultw:al dos meios de comunicação social e seu uso d~

mocráticoj
'I

§ 22. O Chefe do Executivo competente poderá ser respo.!!

sabillzado por omissão, mediante ação civil pública. se não dilIge,!2

ciar para que todas as crianças em idade escolar. residente no âmb1.

to territorial de sua coacet éncfa , tenha direito ao ensino fl,lndame!l

tal obrigatório e gratuito, na escola pública ou. através de bolsas

de e~tudos. na escola particular

Art 201. O ensino é livre à iniciativa privada, sé nele

ingerindo o Poder Pública para fins de autorização, reconhecimento e
credenciamento de cursos e supervisão da qualidade

§ 1"_ A leI fixará conteúdo m!nimo para o ensino fund~

menta.1. visando à formaçáo comum e ao respeito das valores culturais

educanda,

VI - oferta de ensino noturno adequado às condiçóes dos

discentes, observada a qualidade do ensina e as situações sociais do

VII - auxílio suplementar ao, ens rno fundamental,através de

programas de material didático-escolar. transporte, a l rmentação , a.§.

sistência médico-odontológica. farmacêutica e psIcológica.

§ lQ O acesso ao ensina obrigatório e gratul.to é direl:,

to público subjetivo. acionável contra o Estada mediante mandato c.9,

minatórlo.

e artísticos, além de suas especificidacle~regionais, ministrado, em

Qualquer nivel, no idioma nacional, assegurado às naç6es indígenas

tamb~m o emprego de su~s línguas e processos de aprendizagem

§ 2Sf• .o ensino rel!.gioso. sem distinção de credo, const!

tuirá d-isciplina facultativa. I
Art. 202.. As universidades gozam, noS termos da lei, de

~~tonomla didático-científica. administrativa, econômica e f1nance!

um,

DA ASSISTENCIA SOCIAL

II - a promoç~o da integração da mercado de trabalho e da

habilitação civil; I
'IH - a habili tação e reabilitação adequadas aos portad.Q.

dores de deficiê.ncia. bem assim sua integução à vida econômica e s2-

cial do país

Art. 197. A assistência social destina-se às pessoas que

não di põem de meios próprios de sustento nem acesso aos direitas s,2

c!ais, compreendendo o conjunto de ações e serviços prestados, de

forma gratuida,_ o~r.lga~ória e independente de contribuIção à segur..!.

cace social, voltada para.

I - proteção ]i maternidade, à família, à infância, aos id.Q.

sos , aos adolescentes, órgãos, abandonados e del1nquentes I

SECÇA:O rrr

§ 2Sf. A Previdência Social manterá seguro coLet Ivo de car!

ter complementar, custeado por contribuições adicionais dos seguri!.

dos e dos empregadores, facul tado ecs que tenham rendimento de trabl!,

lho superior ao limite máximo de contribuiçãO

§ lSf. A!; ações governamentais na área de .assistência s.Q.

lia cial serão financiadas com recursos do Fundo Nacional de Seguridade

Social e recursos dos Estados e Municípios. organizando_se sua ação

com base nos seguintes princípios:
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CAP1TULO VII

coletividade medidas de proteção. preservando-o para futuras

x+stência de culpa, a indenizar ou reparar integralmente os

causados por sua ação ou omissão.

ções , devendo o Poder Público h

I _ manter os processos ecológicos essenciais. garantin

do o manejo das espécaes e dos ecossistemas. preservando a diversidi!

de e a integridade do patrimônio genético e fiscalizando as entid.!!

des dedicadas à sua pesquisa e manipulação;

II _ promover a ordenação ecológica da solo. recuperando

as áreas degradadas e definindo. em todas as Unidades da Federação.

espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente prot~

gidos. vedada qualquer utllhação que comprometa a integridade do

meio ambiente,

III _ instituir o gerenciamento costeiro. para garantia do

desenvolvimento dos recursos marinhos e estabelecer monitoração da

qUal~dade ambiental: com prioridade p~ra as áreas críticas de polu.!,

çãc , mediante rede de v(gI1ância ecotoxicológica;

IV _ exigir. p.ara a instalação de atividade potencialme,!}

te eceoecrecarrte , estudo prévio de impacto ambiental. avaliado em a!:!

diênclas públicas;

V _ garantir o acesso livre,pleno e gratuito às informj!

ções sobre a qualidade do meio ambiente e promover a educação ambie!!,

tal em todos os níveis de ensino,

VI _ capacitar a comunidade para a proteção do Meio amb!

ente e a conservação dos recursos nature.ts , assegurada sua partlc!pj!

ção na gestlro e nas decisões das instituições públicas relacionadas

com o meio embí.ente ,

VII _ tutelar a flora E: a fauna. vedando. na forma da lei.

as práticas que coloquem sob riscos de extinçáo os animais ou os su~

metam à crueldade.

Parágrafo único Dependem de prévia autorização do Con

gresso Nacional os planos e programas relativos à utilização da Fl.Q.

resta Amazôrrlca. da Mata Atlântica. do Pantanal e da Zo~a Costeira.
bem assim a instalação ou ampliação de centrais hidroeletricas de

gran~e porte. termoelétricas e indústrias de alto potencial poluidor

Art. 214. A exploração 'dos recursos minerais fica condi

cdcnada à conservação ou reccnpcsfção do meio ambiente afetado, ex!

gíve1s expressamente nos atos admihistrativos relacionados à ativid.!

de. dependentes da aorcvecac do órgão estadual a Que estiver afeta a

política ambiental do Munic1pio.

Parágrafo único. O Congresso Nacional estabelecerá n0E.

mas para a convocação das Forças Armadas à defesa dos recursos natQ

rada e do meio ambiente. em caso de manifesta necessidade

Art. 215 A Lei criará um fundo de ccnserveçéc e recup~

ração do meio ambiente. constituído. entre outros recursos, de con,.

tribuições que incidam sobre as atividades potencialmente poluldoras

e a exportação de recursos naturais.

§ 112. As práticas e condutas lesivas ao meio ambiente.

bem assim a omissão e desídia das autoridades encarregadas de sua

proteção. serão consideradas crimes. na forma da lei. enquanto n,!

nhum t.r Lbut.n incidirá sobre as entidades sem fins lucrativos dedic,!,

das à defesa dos recursos naturais e do meio ambiente

§ 22 Essas práticas serão equiparadas. por lei penal.

ao homic!dia doloso. quando produzirem efeitos letais ou danos gr.!

ves e irreversíveis à saúde de agrupamentos humanos

§ 32. O responsável é obrigado. independentemente da ~

União.

pública

§ 912 A lei fixará a parcela dos orçamentos da

vantagens a empresas e entidades da iniciativa privada õu

§ 512, A lei disporá sobre a cr Iação , composição e comp.!:.

tênc1a do Conselho Nacional de Comunicação.

§ 62. A política nacional de comunica9éo nas áreas de rj!

diodifusão e outros meios eletrônicos. observará os ;;eguintes princJ,

pios:

§ 41l. Compete ao Executivo. "ad referendum" do Congresso,

ouvido o Conselho Nacional de Comunicação. outorgar concessões. peE.

missões. autorizaç6es -de servfcos de radiodifusáo sonora ou de sons

que apliquem recursos em universidade. instituições de ensino e pe!

quí.sa , visando ao desenvolvimento em todas as áreas da cfêncãa , à a!!,

tonomia tecnológica e à formacão de recursos humanos.

Art 211. I:: assegurado aos meios de comunicação amplo ~

xercício da liberdade, a serviço do desenvolvimento integral da pe.!

soa e da sociedade. da verdade. da eliminação das desigualdades e i,!!.

justiças. da independência econômica. política e cultural do povo e

do pluralismo ideológico

§ 12. Os órgãos privados de comunicação e serviços reI!

cionados com a liberdade de expressão não podem ser objeto de monop.2.
lio ou oligopólio. assegurada a liberdade de imprensa em qualquer

meio de comunicação. não dependendo .de licença de autoridade a publá.

caçáó de veículo impresso,

§ 212. A propriedade das empresas jornal!sticas e de r!,

diodifusão é privativa: de brasileiros natos ou naturalizados há mats

de dez anos, cabendo-lhes a responsabilidade principal pela sua adm!

nistraçáo e orientação intelectual.

§ 32. E:: vedada a participação acionária de pessoas jur!

dicas no capital social de empresa jornalística ou de radio~ifusão.

exceto a de partidos políticos e de sociedade de capital exclus1v!!,

mente nacional. que só se efetivará através de ações sem direito a

voto e não conversíveis, não excedendo a trinta por cento do capital

do Estados e do Distrito Federal, dos Municípios. das entidades e o!.

ganismos públicos e administrativos e de desenvolvimento regional. a

ser aplicada anualmente na capacitação científica e tecnológica. bem
como os critérios mediante os quais incentivará a pós-graduação e as

pesquisas e bolsas de estudo de nível superior em instituiçóes de

comprovada capacidade técnica.

§ lo A lei regulará a concessão de incentivos e outras

cesse ao mercado brasileiro. utilizando. preferencialmente. na forma

da lei. bens e serviços ofertados por empresas nacionais.

§ 612 Em setores nos quais a tecnologia seja fator dete!.

minante de produção. serão consideradas nacionais empresas que est1.

verem sujeitas ao controle tecnológico brasileiro em caráter perm.!

nente, exclusivo e incondicional

§ 72. I:: considerado controle tecnol6gico nacional o exej;

cfcfo , de direito ou de fato, do poder para desenvolver. gerar.adqu!

rir. absorver. transferir e variar a tecnologia de produto e de pr.Q.

cesso de produção

§ 612 A União, os aet.eccs , o Distrito federal e os Mun.!.

cípios propiciarão incentivos específicos a instituições de ensmo e

pesquisa. a universidades. empresas nacionais e pessoas física!i que

realizem atividades cese Ineoes à ampliação do conhecimento clentlfl.

co. à capacitação técnica e ã autonnmia tecnológica. de acordo

os objetivos e prioridades nacionais.

sua runçãc socIal

§ 5". Toda pessoa física ou jurIdica responde pela def,!

sa do patrimônio artístico. cultural e turãst rco , cabendo ação p~!:!

lar nos casos de omisstio do Estado na sua proteçáo.

Art 208. Sáo princípios da legislação espnr t.Lva e

I - a destinação de recursos públicos para amparar e pr.Q.

mover prioritariamente o desporto educacional. não profissional e s em

casos específicos. o desporto de alto rendimento;

II - o respeito à autonomia das entidades desportivas d,!

rigentes e associações. quando à organização e funcionamento inte!.

nos. com incentivo e proteção às manifestaç6es desportivas de cri~

ção nacional.

Pal'ágrafo único. A lei assegurará benefícios fiscais e

outros especIficos para fomentar práticas desportivas formais e não

romaí.e ; como direito de cada um.

Art. 209. Incumbe à União. aos Estados. ao DIstrito Fed,!

ralo aos Territ6rLos e aos J.lunicIpios promover e divulgar o tur rsmo ,

como fator de desenvolvimento sócio-econõmico. competindo ao Poder

Público criar normas par'l esta atividade. inclusive incentivos e b~

nefícios fiscais pertinentes.

CAP1TULO IV

§ 211. o Estado estJ.mulará a cr í açac e o aperfeiçoamento

de tecnologIas. para fabricação nacIonal de equipamentos. instrumentos

"e insumos necessários à produção cultural. garantindo a ampliação e

o aperFeiçoamento da regulamentação das profissões do setor de arte
e espetaculos e diversões.

§ 3Q. A União aplicará. anualmente. nunca menos de dois

por cento. e os Estados, o Distrito Federal e os I-lunlcípios três por

cento. no mínimo. da receita resultante de impostos, em atividades

de prct.ecec , apoio. estímulo e promoção das culturas brasileiras

Art 207 Constituem patrimônio cultural brasileiro os

bens de natureza material e Imaterial. tomados individualmente ou em

conjunto, portadores de referências às identidades. à ação e à memÉ.

ria dos diferentes grupos e classes formadoras da sociedade brasile! ,

ra , aI incluidas as formas de expressão. os modos de fazer e viver, I

as cr í.acões c í ent í rãces , artist1~as e tecnológicas, as cbrasvobje tcs,

documentos. edt rfcações , conjuntos urbanos e sItios de valor histór!

co. paisagIstico. arqueológico. ecológico e cientIfico.

§ lQ. O Estado protegerá. em sua integração e desenvol

vimento. o patrimônio e as manifestaç6es da cultura popular, das cul

turas indígenas e de or aqem africana e dos vários grupos integrantes

do processa civilizatorio brasl1eiro

§ 2!Õ!. Compete ao Poder Público. respaldado por conselhos

representativos da socãecede civil. promover e apoiar o desenvolv,!

menta e e- proteção do patrimônio cultural brasileiro. atraves de in
ventário sistemático. registro, vi,gilância, tombamento. desapropri3!.

çáo. aquisição e de outras formas de acautelamento e preservação, v.!

Lor Lzaçãu e di fusão

§ 32 A união. os Estados. o Distrito Federal e os Hun.!

cfprcs destinarão. anualmente, recursos orçamentários para a prot,!

çáo e difusão do patrimônio cultural. assegyrando prioritariamente,

a conservação e restauração dos bens tombados de sua propriedade e

sob sua responsabilidade. bem como a criação. manutenção e apoio ao

funcionamento de bibliotecas. arquivos. museus. espaços cênicos. c!

nematrográficos. audiográficos. videográficos, musicais e outros a

que a coletividade atribua significado

§ 412. Os danos e ameaças ao patrimônio tudstico, cultQ

ral e artística serão punidos na forma da lei e o direito de propri~

dade sobre bem do patrimônio cultural exercido em consonância com a

a) complementariedade dos sistemas público. privado e e~ Art. 216 A fam!lia. fundamento da sociedade. merece e~

tatal na concessão e exploração de serviços de radiodifusão. bem como pecial proteção social. econômica e juddica do Estado e demais in.:!.

pmorddede à f1nal1d~ade educativa, artística.._ cultural e informativa; tit....Ições , sob os seguintes fundamentos:

b) orcmocãc da cultura nacional em suas-distintas- ~'man! _ _ _ ~.l-::-o casamento civil será gratuito na habilitação e c,!

Art 213 O melo ambiente ecologicamente equilibrado, c.Q.

mo bem de uso a que todos têm direito. imp6e aos poderes públicos e à

festações. assegurada a regJ,onallzação da produção cultural nos meios

de comunicação e na publlcidade.

c) pluralidade e 'descentralizaç<io.

contra a promoção. pelos meios de comunicaç~o, da violência e outras

formas de agressão à família•• ao menor. à ética pública e à saúde.v!

dada a propaganda comercial de medJ.camentos. formas de tratamento da

saúde. tabaco, bebldas alcóollcas e agrotóxicos.

§ 112. O Estado lmplementará medidas que levem a captação

Iebração , enquanto o religioso terá efeito civil. na forma da Lel j

11 - o Estado protegerá a família constituida pela união

estável entre o homem e a mulher. facilitando a lei sua conversão em

casamento. extensIva a proteçáo estatal e das demais instituIções à

entidade famJ.1iar formada por qualquer um dos pais ou responsável I,!
gal e seus dependentes. consanguíneo~ou náo;

lI! - o easamento pode ser dissolvido nos casos expressos

em l~i. desde que haja prévia separação judicial. por mais de dois

anos. ou comprovada separaçáo de fato.por mais de quatro anos,

IV - a lei náo limitará o número de dissoluções da soci~

dade conjugal,

§ 112. Os pais têm o direito e o dever de manter e educar

os filhos menores, e de amparar os enfermos de qualquer idade.enqua,!1

to os filhos maiores têm O dever de auxiliar e amparar os pais e a

obrigaçáo de o fazer na velhice. carência ou enfermidade

§ 2º. A lei regulará a investigação da paternidade e da

maternidade. mediante ação civil, privada ou pública, assegurada grj! 'IlIII

tuidade dos meios necessários à sua comprovaçáo, quando houver carê!!.

cia de rlfcur-$.~ dos interessados.

pessoaArt. 212 A lei criará mecanismos de defesa da

progressiva dos meios de conunicação. a fim de permltir que as pe~

soas portadoras de deficiência sensorial e da fala tenham acesso

informação e à comunicação,

§ 212 é: assegurado aos part~dos polítltoS a utilização

gratuita do rádio e da te1evlsáo. segundo criterios d~finidos em leL

• CAPtTULO VI

00 MEIO AMBIENTE

da c1paCldade técnico-científica instalada no Brasil

§ 412 O mercado interno integra o patrimôn~o nacional.

devem!) ser ordenado de modo a viabilizar o desenvolvimento sócio-,!

conônict. o bem-estar e a reahzação da autonomla tecnológlCa e cu!

tural da tJaçao

§ 52 O Estado e as entidades da administraçào dueta e

indireta prev.leglarào a capacitação c1entíflca e tecnológica nacl~

nal com critérios para a concessão de incentivos. de compras e de!!,

Jlrt. 210 O Estado promoverá o desenvolv.lmento científ.!.
co. a autonomia e a capacidade tecnológica parasustentação da sob.!:,

rania nacional e melhoria das condiçdes de vlda e de trabalho da DE

pulação e a preservação do meio amblente

§ 112 A pesquisa refletirá interesses nacionais, regi,!!.

nais. locaIs. soc1ais e cul turais. assegurada a autonomia da pesqu!

sa científica básica e garantida por lei a Propriedade intelectual

§ 22 I:: assegurada pelo Estado. na forma da lei, a apll

cação das norOlas brasileiras da metrologia legal e da certi flcação

de qualidade. visando à proteção do consumidor e do meio amblente e

à exploração adequada dos recursos nacionais

§ 32, O compromisso do Estado com a ciência e a tecnol,2

g1<. deverá assegurar condiçóes para a ampliação e a plena utilização

DA CIENCIA E TECNOLOGIA
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CAPlTULO VIII

"TtTULO X

privada

§ 19. O Poder Executivo responderá pela execução deste

mandamento constitucional.

§ 19. Lei complementar disporá sobre a organizaçáo e a

instalaçáo dos Estados ora criados, inclusive sobre as eãeãcõee para

Governador, Vice-Governador, senadores, Deputados Federais e Deputaãos

Estadua1s.

§ S9. O Poder Executivo antecipará receita, até o va

lor equivalente a seiscentos e quarenta mil Obrigações do Tesouro Na

cional, para as despesas preliminares de instalação de cada um dos E~

tados criados por esta Constituição, que ressarcirão a TJnião em dez

§ 69. As eleições para Governador, Vice-Governador, S~

nadares e Deputados Federais e Deputados Estaduais dos Estados cria

dos seráo realizadas concomitantemente com as eleições municipais de

15 de novembro de 1988.

Parágrafo único. Aplicam-se às transferências dos Esta

dos aos Municípios o disposto neste artigo.

§ 79. A Assembléia Legislativa âe cada um dos Esta

dos" mencionados, inst,!lar-se-ã, como Assembléia Constituinte, sob ;

presidência do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado

desmembraao, a 19 de Janeiro de 1989, elaborando, no prazo de seis m,!!

ses , a respectiva Constitu1ção.

§ 89. As superf!cies-.territoriais dos Estados, emlI""=r~

dos nestas disposições, são definidas pelos 11Illites externos dos res

pectivos Municípios, confrontantes com os Estados ou paises contíguos,

que constam dos itens deste artigo.

Art. 89, A transferencia de serviços públicos da União

aos Estados e aos Municípios compreenderá a incorporação, ao patrilnõ_

nio estadual ou municipal, dos bens e instalações respectivos e se

dará no prazo máximo de cinco anos, durante o qual a União não poderá
aliená_los, dar-lhes outra destinação, ou descurar de sua conserva

ção.

§ 99. Aplicam-se a criação e mseaãecêes dos Estados do

Tocantins, de Santa Cruz, do Triãngulo, do Maranhão do Sul e do Tapa

JÓs, as normas legais disciplinadoras da divisão do Estado do Mato

Grosso, exceto quanto ã abertura de crédito das despesas prelimina

res de instalação dos novos Estados,

Parágrafo único. Promulgada a Constituição do Estado, ~

caberá ãs Cãmaras Munic1pa1s, no prazo de seis meses, votàr a Lei Or
j'ânica respectiva, em dois turnos de discussão e votaçáo, respe;tado

o disposto nesta Constituiç~o e na Constituição Estadual •

§ 29. A União estabelecerá programas especiais de de

senvolvimento, pelo prazo que a lei estabelpcer, destinados a prcco
ver e consolidar o desenvolvimento dos Estados mencionados no "capct;"

deste Artigo.

Art. 29, Os Territórios Federais de Roraima e Amapá,

são transformados em Estados Federados, mantidos os seus atuais lil:li_

tes geográficos.

parágrafo único Mediante solicitação dos Estados in

teressados, o Poder Executivo deverá encarregar dos trabalhos demarc~

tôrios a Fundação :Cnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

§ 39. Os Tribunais Regionais Eleitorais, respectiva::.e,!!.

te, dos Estados do Amazonas e Pará, terão Jurisd1çào nos Terr1tórios F~

derais referidos no "caput" até a instalação dos respectivos zseeecs ,

Art. 79. As Assembleias LegislatiVas, com poderes con.!!

titucionais, terão prazo de seis meses, para adaptar as Constituições

dos Estados a esta Constituição, mediante aprovação por maioria abso

luta, em dois turnos de discussão e votação,

Art 69 Incluem-se entre os bens do Distrito Federal

os que lhe forem atribuídos pela união, no prazo de cento e oitenta

dias

Art 59 Os eleitores do Estado do Rio de Janeiro se

rão consultados, em p1eb1sc1to a ser realizado a 15 de novembro de

1988 pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral, sobre se aprovarr ou

reJeitam a un1ficação dos antigos Estados da Guanabara e do Rio de J~

Art. 49 Os Estados e Municípios deverão, no p,razo de

C1nco anos, a contar da promUlgação desta Constituição, promover, me

diante acordo ou arbitramento, a demarcação de suas linhas de fron-
teira. ...

§ 30. O Governador do Estado será nomeado pelo Presidente

da República.

§ 49. A partir da posse e até a instalação da Assem

bléia Leg.1s1ativa e posse do Governador eleito, o Governador nomeado

leg1s1ará por decreto, sobre todas as matérias e competência legisla

tiva estadual.

Art. 39, Se o Supremo Tribunal Federal não decidir, den

tro de 2 (dois) anos, todas as questões relativas ã dontestaçâo de 1!

mites entre os Estados, as não decididas implicarão no reconhecimento

dos limites existentes quando promulgada a Constituição de 1891.

§ 29. Qualquer pendência sobre fronteiras entre Esta_

dos, ainda não levada ã Justiça, será dirimida através de plebiscito

entre os moradores da região em litígio, sob a orientação do Tribunal

superior Eleitoral.

Art. 99, O Sistema de Governo instltuido nesta Consti

tuição entrará em vigor no dia 19 de Janeiro de 1990, não sendo pas

I
Sí v e 1 de emenda, no prazo de cinco anos, a partir de sua insta1a~ão:

devendo neste mesmo dia, ser nomeado o Primeiro-Ministro e os demais

I integrantes do Conselho de Ministros.
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tJ Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

o Título X, das Disposições Transitõrias, passa a ter a
seguinte redação:

Cruz de Cabrália, Santa Cruz da Vitória, Santa Inés, Santa Luzia, Se

bastião LaranJeiras, Tanhaçu, Tremedal, Teixeira de Freitas, Ubaita:la,

Ubatã, Una, Urandi, Uruçuca, vitória da Conquista e Wenceslau Guka

rães, devendo o Poder Executivo escolher para capital a cidade de :;:t~

buna( Ilhéus, Jequié, Vitória da Conquista ou Itapetinga.

111 _ do Triángu10, com o desmembramento da área do Es

tado de Minas Gerais, abrangida pelos Municípios de Abadia dos DOUra

dos, 1\gua Comprida, Araguari, Arapuã, Araxá, cachoeira Dourada, CaI:.p!.

na Verde, Campo F10:ddo, Campos Altos, Canápolis, Capinópolis, Ca::mo

do Paranaíba, Cascalho Rico, Cedro do Abaeté, Centralina, Comendac:or

Gomes, Conceição áas Alagoas, Conquista, Coromandel, Cruzeiro da For

: taleza, Delfinópolis, Douradoquara, Estrela do_ Sul, Fronteira, Frutal,

: Grupiara, Guarda-Mor, Guimarânia, GUrinhatã, Ibiã, Indianápolis, Ipi,!

I çu, Irai de Minas, Itapagipe, Ituiutaba, Iturama, João Pinheiro, La9~

I mar, Lagoa Formosa, Matutina, f.tedeiros, Monte Alegre de Minas, MOrte

! Carmelo, Nova Ponte, Paracatü, Patos de Minas, patrocínio, ~pedrinôpo

'lis, Perdizes, PiraJuba, Planura, Prata, Pratinha, rresidente Oleo;ã-

rio, Rio Paranaíba, Romaria, São~Francisco de Sales, são Gonçalo do

Abaeté, são Gotardo, são João Batista do GJ,.ória, são Roque de M1nas,

Sacramento, Santa Juliana, Santa Rosa da Serra, Santa Vitór1a, Se=ra

do Salitre, Tapira, Tiros, Tupaciguara, Uberaba, Uber1ándia, VarqBm

Bonita, Vazante e veríssimo, devendo o Poder Executivo escolher para

Capital a cidade de Araguarí, Araxá, Ituiutaba, Patos de Minas, patr~

c1'nio, TJberaba ou Uberlãndia.

IV - do I-larq,nhão do Sul, com o desmembramento da área do

Estado do Maranhão, abrangida pelos Municípios de Açailândia, Alto

Parnaíba, Amarante, Balsas, Carolina, Estreito, Fortaleza dos Nogue!

ras, Grajaú, Imperatriz, João Lisboa, Loreto, Montes Altos, Porto

Franco, Riachão, Sambaíba, São Félix de Balsas, São Raimundo das Ma!!

gabe!ras, Sitio Novo e Tarso Fragoso, tendo a cidade de Imperatriz

como Capital

~. V - do Tapajós', com o desmembramento da area do Estado do

Pará abrangida pelos Mun!cIpios de Alenquer, Almeirim, Aveiro, faro,

Itaituba, JuruU, Monte Alegre, Obidos, Orix1miná, Prainha e Sant..ê.

rém, tendo a cidade de Santarém COmo Capital.

§ 12. O Tribunal Regional Eleitoral do Estâ'do desmembrado

convocará plebiscito na ~rea emanc:ipanda dentr...o de noventa dias de~

ta data

"Ato das Disposições Constitucionais IJ'ransitórias

§ 20 O Poder Executivo adotará todas as providências n.,ê.

cessárias para a intal~ção dos Estados do Tocantins, do Triângulo,

de Santa C;uz, do Maranhão do Sul e do Tapaj6s, até sessenta dias

após a realização da consulta plebiscitárIa, se favorável à sua crl..ê.

ção,

I - do Tocantins, com o desmembramento da área do Esta

do de GOiás, abrangida pelos Municípios de Almas, Alvorada, Ananás,

Araguacema, Araguaçu, Araguaína, Araguatins, Arapoema, Arraias, xueus

tinópolis, 1\urora do Norte, ~ixá de Goiás, Babaçulândia, BreJinho' d;

Nazaré, Colinas de Goiás, Colméia, Conceição·do~Norte, Couto Haca

lhães, Cristalãndia, Dianópolis, Dois Irmãos de G01ãs, Dueré, Fãti~a,
Figue.1rópolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia, Goiatins, GuaraI, Cu

rupi, ItacaJá, Itaguatins, Itaporâ de Goiás, Lizarda, Miracema do ,,"ar

te, Monte do Carmo, Natividade, Nazaré, Novà 01inda, Novo Acordo, pai

meirópolis, Paraíso do Norte de Gaiãs, Paraná, Pedro Afonso, peixe~
pindorama de Goiás, Pium, Ponte Alta do Bom Jesus. Ponto Alta do Nor

te, Porto Nacional, Presidente Kennedy, Rio~ão Sebastião do

I Tocantins, Si1vanópo11s, Sítio Novo de Goiás, Taguatinga, Tocantín_a,

Tocantinópolis, Wanderlãndia e Xambioá, devendo o Poder Executivo es

colher para Capital uma das cidades_sede dos seus municípios,

DISPOSITilVO EMENDADO. Título X do Projeto de Conshtui

ção

11 - de Santa Cruz, com o desmembramento da área do :::s

tado da Bahia f abrangida pelos Municípios de AbaIra, 1\gua Quente, Ai

quara, Alcobaça, Almadina, Ana.gé, AndaraI, Aracatú, Arataca., Aurel~no

Leal, Barra da Estiva, Barra do Choça, Barra do Rocha, Belmonte, Belo

Campo, Boa Nova, Bom Jesus da Lapa, Boninal, Boquira, Botuporã, are
Jões, BrWllado, Buerarema, Caatiba, Caculé, caeta.eê , camecen , Cama.::u,

canavieira, Candiba, Cãndido Sales, Caravelas, Coaraci, Condeúba, Co!!.

tendas do Sincorá, Cordeiros, Cravolándia, Dário Meira, Dom Basíl:.o,

Encruzilh~das, Firmino Alves, Floresta Azul, Gandu, Gongogi, Goverr:.a

dor Lomanto Junior, cuanamba , Guaratinga, Ibiassuce, Ibicara!, Ibico~

ra, Ibicui, Ibipitanga, Ibirapitanga, Ibirapuã, Ibirataia, Ibitia:a,
Igaporã, Iguaí, Ilhéus, Ipiau, IraJuba, Tramaia, Itabuna, Itaca:e,

Itaeté, Itagi, Itagibá, Itagimirim, ItaJú do Colõnia, ItaJuípe, Ita..n~

~ raJu, Itamari, Itambé, Itanhém, Itapé, Itapebi, Itapetinga, Ipitan;-a,

Itaguara, Itarantim, Itlruçu, Itororó, Ituaçu, Jacaraci, Jaguaqua::-a,

Jequié, J1taúna, Jussari, Jussiapé, Lafaiete Coutinho, LaJedão, Luci

nio de Almeida, Livramento do Brumado, Macarani, Macaúbas, Ma1quJ.-i_

que, Malhada, Malhada de Pedras, Manoel Vitorino, Maracás, Maraú, }1.3.r

cioní110 Souza, Mascote, Medeiros Neto, Mortugaba, Mucugê, Mucur1, '1~
va Canaã, Nova Itarana, Nova Viçosa, Palmas de Monte Alto, Paramir:.n,

paratinga, Pau Brasil, Piatá, Pinda!, Piripá, P1analtino, Planalto,

poções, Porto Seguro, potiraguá, prado, Pres1dente Jánio Quadros, F.i~

Art, 19. Após resultados favoráveis de consulta popu-.

~ar, ficam criados os seguintes Estados da Federaçáo:

hq de Santana Rio de Contas Rio do AntÔnio -=.R4-o do Pires Sa.. ra

E';·n~·LJ
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Parágrafo único A lei regulará os casos de internamento

do menor infrator, garantindo-lhe ampla defesa. e 'determinará a co!!!.

petência da União, dos Estados. do Distrito Federal e dos Mun;tcipios

na elaboração e execução de políticas e programas destinados à assi~

tência devida à gestante. à nutriz e ao menor.

Art. 21,8. Será estimulada, para os menores da faixa de

quer natureza

§ 42 são desobrigados do pagamento ea tarifa de tran~

porte coletivo de passageiros urbanos os cidadãos brasileiros em id.!!,

de superior a sessenta e cinco anos.

DISPOSIÇOES FINAIS

Art. 219 Sáo inalienáveis as terras ocupadas ou habita

das pelos índios, cabendo-lhes a posse permanente e ficando reconh.,ê.

cido o seu direito ao usufruto dos recursos naturais existentes no

solo' e'no subsolo, bem assim o uso dos mananciais e rios, permitida

sua navegação quando do interesse da comunhão nacional

§ lI:!. Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efe,!

tos jurídicos de qualqU~r natuerza que tenham por objeto o domínio,

a posse ou a ocupação de terras ocupadas ou habitadas pelos índios.

§ 20, A nulidade e extinção de que trata o parágrafo a!l

terior nã'b dão aos ocupantes direito a qualquer ação ou indenizat,&

ria contra a União. a tribo interessada ou o órgão tutelar.

Art 220. O Ministério Público Federal, de oficio ou por

determinação do Congresso Nacional. os índios e suas comunidades e

organizações são parte legitima para ingressar em Juízo em defesa

dos interesses e direitos indígenas, cabendo também àquele 6rgáo. de

ofício ou mediante provocaçáo, defendê-los extrajUdicialmente

• EMENDA ADITIVA

DISPpSITIVO ACRESCENtADO, TlTULO X, DAS DISPOSIÇOES FINAIS

Art. 221. Esta Constituição e o Ato das Disposições Con!.

Utucionais Transit6rias. depois de assinadas pelos Constiwintes pr.!

sentes. seráo promulgados, simultaneamente. pela Mesa da Assembléia

Nacional cons~itui~: e entrarão em vigor na data de sua publicaçáo.'

-~ 14;, Os 6rgáos 'públicos e pri vedes somente poderão i!!!.

plantar programas de planejamento familiar que tenham também em vi~

ta a melhoria das condições de trabalho dos cônjuges, e de habitação,
saúde, educação. lazer e segurança das famUias.

Art, 217. E:: dever do Estado e da Sociedade proteger o m.,ê.

nor, assegurando-lhe os seguintes direi tos

I - ~ Vida, à saúde, à aj Imentação , ~ educação. ao lazer,

à habitação, à profissionalização e à convivência familiar,e à assi~

Uncla social sendo ou não os seus pais contribuintes do si'Stema pr.,ê.

vldeneiárioj

II - à assistência especial, caso esteja em si tuecec irr.,ê.

gUIar, sem prejuízo de respcnaabrHdaoe civil ou penal dos pais ou

responsáveis

ACRESCENTE-SE AO PROJETO DE CONSTlTUIÇ:PiO

§ 30. Agressões físicas e psicol6gicas,na constância das

relações familiares, serão punidas por lei penal, em ação pública ou

dez a quatorze anos, a preparação pa.,Ia o" trabalho. em insti tuições

especializadas, que lhes assegurem al1m~~tação e cuidados com a sa.Q

• de, sendo a adoção e o acolhimento do menor assistidos e premiados

pelo ~oder Público. nos termos da lei.

§ 10 A adoção por estrangeiro será permitida

e condições legalmente previstos, estabelecido período de l.lcença de

trabâlho, devido ao' adotante, para fins de adaptação ao adotado

§ 22 O acolhimento do menor em situação irregular, sob

forma de guarda. será estimulado pelos Poderes Públicos, com assi~

tência jurídica, incentivos fiscais e subsídios na forma da Lea

§ 32. O Estado e a Sociedade têm o dever de amparar as

pessoas idosas e carentes, mediante polfticas e programas que asseg!:!,

rem participação da ccrâuní cade , defendam sua saúde e bem-estar,pref.,ê.

renclalmenté em seus pr6prios lares, e impeçam discriminação de qual

•
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parágrafo único. Neste caso, o Primeiro-Ministro e os

demais integrantes do Conselho de Ministros comparecerão perante o co!!.

gresso Nacional para dar notícia de seu Programa de Governo, vedada

moção reprobatórla.

Art.l0. :E criada uma Comissão de Transição com a f~na

; lidade de propor ao Congresso Nacional e ao Pres~dente da República

: as medidas legislativas e administrativas necessárias ã organização

I institucional estabelecida nesta Constituição, sem prejuízo das 1n1

: ciativas de representantes dos três Poderes, na esfera de sua eompe
~ eêncte ,

§ 19. A Comissão de Transição compoz-cae-câ de nove mem

bros, sendo três andí.cados pelo Pres1.dente da República, três pelo

Presidente da Câmara Federal e três pelo Presidente do Senado da Re

pública, todas cem os respectuvcs suplentes.

§ 29 A Comissão de Transição, que será instalada

dia em que for promulgada esta Constituição, ext~nguir-se-á

ses após.

Art. 11. Ficam revogadas, a partir de cento e oitenta

dias. a contar da data desta Constituição, todos os dispositivos le
gais que atribuam ou deleguem a órgãos do Exe-cu-tlvo, competencia as-

sinaladas por esta Constituição ao Congresso Nacional, especialmente

no que tange a:

I - ação normativa;

11 - alocação ou tran~ferência de recursos de qualquer

espécie.

Parágrafo único - O prazo previsto neste artigo poderá

ser prorrogado por lei eM casos específicos.

Art. 12. A composição inicial do Supl3rior Tribunal de

Justiça far-se-á:

I - pelo aproveitamento dos Ministros do Tribunal Fede

ral de Recursos, ao qual sucede;

Ir - pela nomeação dos M:Lnistros que sejem neceseãracs

para completar o número estabelecido na Lea, complementar, na forma d.!::

terminada nesta Constituição.

§ 19. Para os efeitos do disposto nesta Constituição,

os atuais M~nistros do Tr~bunal Federal de Recursos serão considera

dos pertencentes à classe de que provieram, quando de sua nomeação.

§ 29. O supeeãee Tribunal de Just~ça será instalado sob
a Presidência do Su remo Tribunal Federal.

§ 39. Até que se instale o Superior Tribunal de Justi

ça, o Supremo Tribunal Federal exercerá as atribuições e competência
definidas na ordem constitucional precedente.

Art. 13. Dos cinco cargos de Ministro do Supremo Tribu

nal Federal criados, por esta Constituição, dois serão indicados pel~
Presidente da República e três pela Câmara Federal, sendo nomeados

após aprovação do nome pelo Senado da República.

Art. 14. são criados, devendo ser instalados no prazo

de seis meses, a contar da promulgação desta Constituição, Tribunais

Regionais Federais com sede nas capitais dos Estados a serem defini

dos em lei complementar.

§ 19. Até que se instalem os Tribunais Regionais Fede

rais, o Tribunal Federal de Recursos exercerá a ccapetêncaa a eles

atribulda em todo o Território NacacnaL, competindo-lhe, ainda, promo

ver-lhes a instalação e elaborar as listas tríplices dos candidatos ã
composição inicial

§ 29. Flca vedado, a partir da prOMulgação desta Cons

tituição, o provimento de vagas de Ministros do Tribunal Federal de

Art. 15. Enquanto não instalada a Justiça Agrã~ia em

seus diversos -graus de Jurisdiç~o os proce~s.os correrão perante os Tr.:!:.

Art. 16. Enquanto não aprovadas as leis ccmpãemerreares

do Ministério Público e da Procuradoria Geral da União, o Ministério

Público Federal exercerá as atribuições de ambos.

§ 19 O Procurador Geral da Repübl~ca, no prazo de cen

to e vinte aias, encaminhará, por intermédio da Presidência da Repii-,

blica, os proJetos das leis complementares previstas no "caput" deste
artigo.

§ 29. Aos atuais Procuradores da República fica assegu
rada a opção entre as carreiras do Ministério PlÍblico Federal e da

Procuradoria da União.

§ 39. O provimento de ambas as carreiras dependerá de

concurso específico de provas e titulos.

Art. 17. O Superior Tr~bunal Militar conservará sua

composição atual até que se extinguam, na vacância, os cargos exceõen
tes na cômposição prevista. -

Art. 18. Os atuais integrantes do quadro aupj.emenaae

dos Ministérios Públicos do Trabalho e Militar, que tenham adquir~do

estabilidade nessas funções, serão aprcveaeeõcs em cargo do quadre da

respectiva carreira.

Estados e o Di::~t~9. Na legislaç~o que criar a Justiça de Paz,

zea de Paz, confe r-mdo-Thes da.re i tcs e at.raburcôes equivatentes

novos t r tulares.

Art. 20. Até que sej am Eaxadas em Iea complementar,

alíquotas nâxmes do mpcs tc sobre vendas a varej o , não excederão
d01S por cento.

Art. 21. O Sa.s t ema Tr1butário de que trata esta Const1tu.!.

cão entrará em va go'r em l° de .renea.rc de 1989, vc gcr-ando o atual
Sistema Tributário até 3"1 de Dezembro de 1988, i~clusive.

§ 19. O disposto neste artigo não se aplica:

I - aos arts. 143 e 144 e aos itens I, lI, IV e V, do art.

145, que entrarão em vigor a partir da promulgação desta Constitui

ção

11 - ãe normas relativas ao Fundo de partic~pação dos E.,ê.

tados e do Distrito Federal e ao Fundo de participação dos Munití-pios,
que observarão as seguintes determinações:

a) a partir da promulgação desta Constituição, aphcar

se-âc , respectivamente, os percentuais de dezoito por

cento e de vinte por cento, calculados sobre o prob~

to da arrecadação dos impostos refer~dos nos itens

III e IV do art. 149, mantidos os atuais critérios

de rateio até a entrada em vigor da lei complementar

a que se refere o art. 156, item 11;

b) o percentual relativo ao Fundo de participação dos

Estados e do Distr~to Federal será elevado de um Po!!

to percentual no exercício financeiro de 1989 e, a

partir de 1990, inclusive,\ dividido parce-

las iguais até 1992, inclusive, àtingin-

do o percentual estabelecido na alínea "a" do item I

do @rt. 155 em 1993:

c) o percentual .reãata.vc ao Fundo de Participação dos

Municípios, a partir de 1.989 .. ~nclusive, será elev~

do" após divididP em parcelas iguais, por exercIcâc fi

nanceiro, até que ae ja atingido o percentual estabe

lecido na alínea "b" do item I, do art. 155.

§ 29. A partir da data de prOMulgação desta Constitui

ção, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios editarão

as leis necessárias ã aplicação dI? Sistema Tributário NacionaL

§ 39. As leis editadas, nos termos do parágrafo ante

rior, até 31 de Dezembro de 1988, entrarão em vigor no dia 19 de Ja

neiro de 1989, com efeito imediato~

Art. 22 A Mesa da Câmara Federal adotarã as providên

cias necessárias â apresentação, para eprecaaçâo do Congresso Nacio

nal, .em regime de urgência, do proJeto de lei complementar a que se
refere o art. 156, item 11. •

Art 23. O cumprimento do disposto no § 39 do art. 161

será feito de forma progressiva no prazo de dez anos, com base no

crescimento real da despesa de custeio e de investimentos, distribu~!!

do-se entre as regióes macroeconõmicas de forma proporcional ã popul~

câc , a partir da situação ver í.âaceâa no biênio de 1986 a 1987.

Parágrafo único. Para aphcação dos critérios de que

t t e t ti s esas t ta

I - aos proJetos considerados prioritários no plano pl~

rianual de investimentos;

11 - à segurança e defesa nacional;

111 - ê manutenção dos órgãos federais sediados no Distri

to Federal;

IV - ao Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União
e ao Judic~ário; e

v - ao serviço da dívida da administração direta e indi

reta da União, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo pode;
público federal.

Art. 24. A União, os Estados, o Distrito Federal e

Municípios, cuja despesa de pessoal exceda ao limite prevasec no

29 do art. 170 deverão, no prazo de cinco anos, contados da data da
promUlgação da Constituição, atingir o limite previsto, reduzindo o

percentual excedente à base de um quinto a cada ano.

Art. 25. Os recursos públicos destinados a operação de

rédito de fomento serão transferidos pelo Banco Central dó Bras~l p~

ra o 'l'-~""""o Nacional, no prazo de 90 dias.

§ 19. A aplicação dos recursos de que trata este arti_

o será efetuada através do Banco do Brasil S.A. e das demais insti-

§ 29. Em igual periodo, o Banco Central do Brasil trans

ferirá para o Tesouro Nacional as atividades que a estê são afetas.

Art. 26' r , - Até que ae j am fixadas as condições a que se
refere o art. 328, item 11, são vedados:

I - a instalação, no País, de novas agências de institui

cões financeiras domicil~adas no exterior; -

11 - o aumento do percentual de participação, no capital

de instituições financeiras, com 'sede no País, de pessoas físicas

Juridic<ls residentes ou domiciliadas no exterior.

parãgrafo único. A vedação a que se refere este artigo

não se aplica às autorizações resultantes de acordos internacionais,
de reciprocidade, ou de interesse do G,overno brasileiro.

Art. 21.. Enquanto não houver legislação própria, oBa,!!

co Central do Braflil deferirá requerimentos das cooperativas de crédi

to para se transformarem em instituições bancárIas.

, .
Art. ZB. No prazo de um ano, contado da data da promu!

gaçáo desta· Constituição r O Tribunal de Contas da União promoverá au

ditoria das operações financeiras realizadas em moeda estrangeira, p~

la administração pública' direta e indireta.

I parágrafo único. Havendo irregularidades, o TribunalI
de Contas da União encaminhará o processo ao Mini~tério público Fed~~

I
ral que proporá, perante o Supremo Tribunal Federal, no prazo de se.,ê.

senta dias, a ação cabível·, com pedido, inclusive, de declaração de

nulidade dos atos praticados.

I
Art. 29.· Durante o período de dez anos, contados da

promulgação desta Constituição, os salãrios e vencimentos serão aume!!

tados progressivamente de acordo com o crescimento da economia nacio

nal, de modo que lhes fique restaurado o valor perdido nos dois últi

mos decênaos ,

Art. 30. A lei disporá sobre a extinção das acumula

ções não permitidas, ocorrentes na data da promulgação desta Consti

tl,lição, respeitados os direitos adquiridos dos seus titulares.

Parágrafo único. Fica assegurado como diTeito adquiri

do o exercício de dois cargos privativos de médicos que vinham sendo

exercidos por médico civil ou médico militar na admin~s<tração pública

direta ou indireta.

Art. 31. Fic~-extintos o Fundo de Garantia do Tempo de

Serviço, criado pela Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, o Pro

grama de Integração Social, instituído pela Lei Complementar n9 7 t de
07 de setembro de 1970 e o Programa de Formação do Patrimõnio do SeE,

vidor Público, criado pela Lei Complementar n9 8, de 08 de dezembro

§ 19. As atuais contribuições para o Fundo de Garar.:'ia

do Tempo de Serviço passam a constituir contribuição do empregador p~

ra o Fundo de Garantia do Patrimõnio IndividuaL

§ 29. As atuais contribuições para o Programa de Inte

gração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servj,:dor Pú

blico, passam a constituir contribuição do empregador para o Fundo de

Garantia do Seguro-Desemprego.

§ 39. Os patrJJllõnios anteriormente acumulados do Fu.'"ldo

de Garantia do Tempo de Serviço e do Programa de Integração Social e

Programa de Formação do Patrimõnio do Servidor Público são preserva

dos, mantendo-se os critérios de saque nas situações previstas nas

leis que os criaram, com exceção do saque por demissão e do pagamento

do abono salarial.

Art. 3Z ~ O'; magistrados, professores da rede oficial

e da rede particular de ensino, que perderam o cargo em razão da E:l:.e!!

da ccnsta.eucacnar. n9 7, de 13 de abril de 1977, poderão averbar to

das as vantagens do cargo de rragistério no cargo de Juiz, ou de J.xiz

no cargo de magistério

Parãgrafo ún~co. No caso de opção pela apcaentiadozLa

no cargo de magistério, esta será integral sobre o maior salário per

cebido nos últimos cinco anos antes da Emenda Constitucional referida..

neste artigo, ou, onde houver carreira de magistério, no final da 1188
ma, atualizados os valores. -

Art. 33. Fica atribuída a nacionalidade brasileira a

todos ~s estrangeiros que se encontrem há mais de dois anos inint .. r , I
ruptos no PaIs, mesmo que irregularmente. '1t

§ 19. Fará JUs ao beneficio deste artigo, o interessa

do que requerer a naturalização, Junto ao órgão competente, dentro de

um eno ,

§ 29. No prazo previsto no § 19, não poderá ser preso

o estrangeiro, com residência fixa no País e que possua documentos de

identificação pessoal, expedidos por governo estrangeiro.

Art. 3~. Lei Complementar disporá sobre a criação,

recursos financeiros e as atribuições da':

I - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Araguaia

e Tocantins, com sede e foro na cidade de Porto Nacional, Goiás;

11 - Companhia de Desenvolvimento do Vale do parnaíba,

com eeae e foro na cidade de Teresina, Piauí.

parãgrafo único. O Poder Executivo enviará ao Congres

so Nacional, dentro de um. ano, Mensagem com os respectivos projetos

de criação das empresas püblicas de que trata este artigo.

Art. 35. O Poder Executivo promoverá, no prazo impror

rogável de dois anos, a construção de um mi}.hão e meio de casas popu

lares, com recursos do Sistema Financeiro Habitaciona~ e do Fundo de

~yolvimentoEconõmico.

parágrafo único. Terão prioridade na aquisição e rece

bimento dessas casas populares, as famílias ocupantes de barracos das

favelas e invasõ~_s urbanas.

Art. 36. O Poder Executivo promoverá, no prazo impror

rogável de dois anos, o assentamento rural de um. milhão de famílias

de agricultores na Amazônia Legal, com os recursos orçamentários e do

Fundo de Desenvolvimento Econõmico.

§ 19. Os assentamentos serão feitos em lotes integran

tes de glebas organizadas em sistemas de colonização, que contem

estrutura de apoio e assistência.

§ 29. Terão preferência no recebimento de ãreas os tr!

balhadores rurais sem terra, desempregados e de família numerosa.

Art. 37. Fica criada a Area Metropolitana de Goiânia,
abrangendo os Municípios goianos de Goiãnia, Aparecida de Goiãnia, Ar~

goiânia, Trindade, Nerópolis, Goianira, Goianápolis, Bela Vista e Bi

drolândia.

Parágrafo- único. Aplicam-se à cdação e instalação da A:ea

Metropoli tana de Goiânia, no que couber, a legislação disciplinadora

das demais Areas ou Regiões Metropolitanas. inclusive quanto à de,!

tinação de recursos.

Art. 38. Fica prorrogado, e partir de 19~'9, yA~ normas que

disciplinaram o desmembramento do Estado de Mato Grosso e a criação
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d) tributação;

c I seguro -rural;

il peaqui.sa , experimentação, assistência técnica

tensão rural;

a) preços de garantia;

b) crédito rural e agroindustrial;
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EMENDA MODIfICATIVA

Inciso XXIII, do Art. 13

Inciso IV, do Art 335

A proposição leva à bi-tributação, já que o patrimônio Foi

adquirido pelas rendas liquIdas já taxadas pelo inposto de renda

O contribuinte da segUri~ade é toda a scc.íecade , direta ou

indiretamente, não podendo ter compulsoriamente duplicada a sua
participação.

Tal atitude, além de iníqua. se aprovada, provocaria, por

certo, forte reação social, o que devemos evitar, eis que é tumbem
dever do Governo fazer o povo feliz.

Substitua-se no final do texto do Inciso XXIII, do Art 13,
a palavra ,3 (três) por 4 (quatro). .

/.

Visa-se com esta emenda melhomr <' .erll';..."Io do texto no que

se refere às contribuições já pr-evdatac t'L 1~J.. evt ta-tdc que haja

ent.endimento de que as contribuiçõe<; s~n epcns.a aque Las que a nova

Consti tuição aprovasse.

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se do projeto de Constituição o texto do inciso IV,
do Art. 335 ••

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIV,.l

EMENDA lP19400-8 ,"~.,=:::::-==-__--,tJ Const! tuinte DOMINGOS JUVENIL
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e! estoques reguladores;

f) armazenagem e transportei

91 regulação do mercado e comércio exterior;

h) apoio ao cooperativismo e associativismo;

J) eletrificação rural;

k] estimulo e regulamentação do setor pesgueiro atra

vés do Código Especifico'

1) conservação do solo,

m) estímulo e ap010 ã ungação.

Art. 54 Serão mantidas as atuais concessões, cujos da,

reitos de lavra prescreverão decorridos dois anos sem exploração e;
escala comercial, conta..dos a partir da promulgação desta Constituição

Art. 55. Picam excluídas do monopólio de que trata es

te artigo, as refinarias em funcionamento no país, amparadas pelo art.
43, da Lei n9 2.004, de 3 de outubro de 1953.

Art. 53. Dentro de doze meses, a contar da data da pro
mUlgação desta Constituição, o Congresso Nacional aprovará leis que

f~xem as diretrizes das políticas agrícola; agrária, tecnológica, an-,

dustrial, urbana, de transporte e do ccmêreac interno e externo.

Art. 56. Lei Agricola, a ser promulgada no prazo de

um ano, criará õrgão planejador pennanente de política agrícola e di,!.

porá sobre os obJetivos e instrumentos da política agricola aplicados
à regularização das safras, sua comercialização e sua destinaçãó

abastecimento e mercado externo, a saber:

~-----..._.- --- .-
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Parágrafo único. A União demarcará as terras ocupadas

, pelos índios, devendo o pcccesec estar concluído no prnac de 5 (cin_

co] anos, contados da promulgação desta Constituição.

11 - aposentadoria integral aos vinte e cinco anos de

serviço público ou privado, além de importância adicional corxespon-,

d nte ao vencimento de Segundo 'renenee das Forças Armadas;

do Estado de Mato Grosso do Sul, corrigidos os valores dos recursos

ceat ínadcs ao Program~ Especial (PROMAT) nelas previstas

Art 39 Ficam criados, no Distrito Federal, os Municípios

de Taguatinga, Ceilãndia, 8razlândia, Gama, Sobradinho e Planaltlna,

cujos limites serão demarcados pela Fundação Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística

Art. 43 Os seringueiros, chamados "Soldados da Borra

cha", -trabalhadores recrutados nos termos do Decreto-lei ns S 813, de

1.4 de setembro de 1943, e amparados pelo Decreto-lei nç 9.882, de 16

de setembro de 1946, receberão pensão mensal vitalícia no valor de
eeês salários minimos.

Parágrafo único. A concessão do presente benefício se
~ fará confo:rme lei c?mplementar de iniciativa do Executivo.

de cento e cinqUenta dias após a promulgação desta Constituição.

I - aproveitamento no serviço público, sem a exigencia
de concurso, com estabilidade;

v - prioridade- na aquisição de casa própria para os que
não a possuam ou para suas viúvas;

Art 40 O Poder Executivo fixará, dentro de trinta dias,

para vigência imediata, o salaria mínimo de valor correspondente a

quinze Obrigações do Tesouro Nacional, reajustável mensalmente

Art. 41 O Poder Executivo privatizará as empresas est!

~ais. excetuadas as dos setores energético, financeiro e de comun~c!

ções , dentro de dois enoeçsen prejuízos para o Erário e os Serviços Púb!J.c:Js

Art 42. Ao ex-combatente, civil ou militar, da Segunda

Guerra Mundial, que tenha participado efeti vamente em operações bé.l I

cas da Força Expedicio!'JÍ.!ia _Brasileira da- nh de Guerra d;
Força Aérea Brasileira, da Marinha Mercante ou de Força do Exército

• que tenha prestado serviço de segurança ou vigilância. do litoral

- ilhas oceânicas, são assegurados os seguintes direitos;

111 - pensão, aos depen~~tes, compreendendo os valores d

1
-item anterior;

, IV - assistência médica, hospitalar e educacional gratu!
tal extensiva aos dependentes;

Quatro horas representa a metade de uma jornada de trabalhO

regular. o que permitirá um ciclo completo de aprendizagem. perm!.

tindo um treinamento mais eficiente e prático.

Por outro lado, é salutar a prática da ocupação do menor,

com remuneração adequada, ao Invés de di ficul tar o acesso do menor

ao trabalho O ócio das ruas é um per í qo que< deve ser considerado.
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Incisos XVII e XVIII, do Art. 13

fEMI:NDA lP19402-4
!'J

SUpr:i,lila-.~f' '~L.''., 471 a eequance expressão·

EMENDlo <;1,l·r-r.S$~n,

DISPO .~'1ItI(J J:-~l.;' "U\DCt Art. 471

dade".

10 ar ':::.1.'4.(..150;.. é um anst a tut;c caduco que pz-ejud xca as

~ela ;õe1; (.1,. '. t":l zõção. posse e propn.edade dos anévea.s urba-

" • lJoqu::.ru.d.' .;> ,..nl:::Lteuta, sem ônus. pleno domfnao da propr1.~

JUSTIFICATIVA

Parágrafo único. Os funcionários públicos aposentados

com a restrição do parãgrafo 39 do artigo 101 da constituição de 24

: de janeiro de 1967 ou a do parágrafo 29 do item 11 do artigo 102 da

Emenda Constitucional n9 I, de 17 de outubro de 1969, terão eeví.sees

f, âae aposentadorias para que seJam adequadas à legislação vigente em

aa de janeiro de 1967, desde que tenha ingressado no aerva.co público

até a referida data

Art. 45. Os atuais Professores Aàjunto IV, do quadro

das instituições de Ensino Superior do Sistema Federal de Ensino Pú

blico, ficam classificados no nivel de Professor Titular e passam a

constituir quadros suplementares com todos os direitos e vantagens da

caeeerxe , sendo extintos estes cargos à medida que vagarem.

Art. 44. Os funcionários públicos admitidos até 23 de

janeiro de 1967 poderão aposentar_se com os direitos e vantagens pre
vistos na legislação vigente àquela data.

Art. 46. Ficam garantidas as regulamentações de pro
fissões Já existentes.

r ...r cucrc lado, cabe à le::L regulamentar a s~tuaç5o

dos ~m6Vbq.. <I .. t<:l::'m~nte gravados do ônus da enâaceuse , Daí r~

tJ.rar-f'<!. .11) 8rt.l.go a meeérae regulaIl'entar de: t.ea oxdanér-ae ,

Suprimam-se do texto do projeto de Constituição os incisos

XVII e XVIII r do Art. 13.

Art. 497

EMENDA ADITIVA
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A existência desse parágrafo só vai criar di f'Lcu Idades a in..2.

tltuições como o SESC, SESI~ SENAC e SENAI; instituições estas que

foram criadas e são mantidas às expensas das empresas, sem qualquer

contribuição dos trabalhadores

A Previdência Social é apenas o agente arrecads~or que recebe
1.5% (um virgula cinco por cento) por esse serviço.

O dispositivo, assim, atinge também a previdência social, sub

traindo de sua receita essa f~nte de renda.

Não se justifica, portanto, essa esdrúxuia proibição4

JUSTIFICATIVA

Parágra fo unrcc do Art. 337.

Suprima-se do projeto de Constituição o texto do parágraFo

Uni co do Art. 337.

JUSTIFICATIVA

Devem os textos desses incisos ser tratados na lei ordinária,

que será sempre adequável as circunstâncias da época e do mcnentc •

O que hoje parece uma conquista, pode ser uma perda amanhã

Não é justo que o texto constitucional profba que o trabalh!.

dor faça algumas horas extras, para aumentar seus ganhos I tirando

do próprio trabalhador o direito de decidir sobre a sua própria c.!,

pac Ldade de trabalho. Não é Justo que horas extras de trabalho só

sejam permitidas "em casos de emergência ou de força maior" Isto é

cercear a produtividade.

Do outro lado, temo que o benefIcio que dita o inciso XVIII,

do mesmo Art. 13, ee ja apenas no papel. eis que as, pequenas e mé

dfes empresas) responsáveis por 84% (oitenta e quatro por cento) da

oferta de emprego, tenha que utilizar expedientes indesejáveis pata

sobreviver, com prejufzos do trabalhador.
Por tudo isso, julgo necessario remeter-se o assunte para a

lei ordinária.

IEMENDA lP19403-2
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EMENDA SUPRESSIVA
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JUS1IF'ICATIVA

PlENARIO

i
I

. I
1\ provadêncfa $ugerida soa como uma anistia a Quem f'rn v!'!-i.

ma de violência _ desempregado sem justa causa A União tem o dever I,
d~ reabilitar esse trabalhador, dando eocr tunfcade que ele paqua "'''I
contribuições que' deixou de efetivar porque Foi condenado ao d""';O'r:! I
prego imotlvado.

ltArt. 497 _ ~ assegurado a todo empregado em regime cc CLT.

oue tenha sido demitido sem justa causa, a partir de 1970, o uit":>~

'.0 de eretuar b recolhimento das contribuições prevtoencrãr r as :c.:!
oreend.ídas entre aquela deen.asão e a admissão em outra emcre ae , p~

ra fins de aposentadoria

• .~.wlA'o;cc.."lio/s!lSco..,.OA.

Art.~ 263

Insira-se no Art. 263 do prcjr-tc de c.t,.'~.!tuição, depois da

expressão "Autorizada por esta Const!"u'!.ç~.... ".!:......t~nça ttE AS PRf
VISTAS EM LE!".

EMENDA lP19398-2
f;r· Constit.uinte DOMINGOS JUVENIL"

Inclua-se po texto constitucional, nas disposições tr...nsi t.2
rias, o art. 497, com a seguinte redaçi'to:

~ 'm."""",,, , . ---,

lEMENDA lP19399-1 .."'------ - -_._-J
êJ Consti tuinte ;POf'VI/;vero.:; :!- ''''~::.: .•r: _

t: ·~~~~~A·~'i~·'·u,C.~'Uio~- .. "_-=-~==:J

,
Parágrafo único. O segurado da Previdência Social Ru

ral poderá computar. para fins de percepção dos beneficios previstos

na Lei Complementar n9 11, de ~5 de maio de 1971, com as alterações

contidas na Lei Complementar n9 16, de 30 de outubro de 1973. o tempo

de serviço prestado na condição de trabalhador urbano.

Art. 49. A Seguridade Social organizará t no prazo de

dois anos, a contar da data de promulgação dest;a Constituição, um Ca

dastro Geral de Beneficiários, contendo todas as informações neceaeâ-,

rias ã habilitação, concessão e manutenção dos peneficios.

Art. 5:1.. O Poder pUblico reformularã, em todos os ni

veis, o ensino da história do Brasil, com o obJetivo de contemplar com

igualdade a contribui:ção das diferentes etnias para a formação mult!

cultural e pluriétnica do povo brasileiro.

Art 4n. O segurado da Previdência Social Urbana pode

rá computar, para efeito de percepção dos beneficios prev~stos na Lei

n9 3 807, de 26 de agosto de 1960, e legislação subseqUente, o tempo

prestado na condição de trabalhador rural.

parágrafo único. A lei disporá sobre a fixação de da

tas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos

êenaecs nacionais.

Art. 52. Fica declarada a propriedade definitiva das

terras ocupadas pelas comunidades negras remanescentes .dos quilombos,

devendo o Estado emitir-lhes, após demarcação, os titulas respectivos,

tombadas essas tertas, bem como todos os documentos referentes ã his

tória dos quilombos no Brasil.

Parágrafo único. Uma vez implantado o Cadastro, por

meio dele se fará a comprovação dos requisitos necessários à habilit~

ção aos direitos assegurados pela Seguridade.

Art. 47. Serão unificados progressivamente os regaes

públicos ~e previdência existentes na data de promulgaçã;o desta Cons ...
tituição.

Art. 50. Caberá ã Caixa Econômica Federal assumir as

funções a que ~e ...r~fere o § 59, do art 186, nas ccnãacões e prazos

fixados em lei complementar
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JUSTIfICATIVA

r.r----------,....,""""",.----------__,

pry"ÕB"~

f'lDJoâ787J

EMENDA SUPRESSIVA E MODIfICATIVA

Suprima-se o inciso VII. do art. 52, e dê-se ao art. 411 a seguinte

redaçl:lo:
"Art. 471 - Os atuais terrenos de marinha e acrescidos de marinha

são transformados em terrenos alodiais e passam a integrar o patri

eõníc municipal.
S IR - Fica extinto o regime de ocupação precária. pre

visto no nec , Lei ns;! 9.760, de 05.09.1946, e no nec, Lei ns 15Gl,

de 13.07.1977. sendo o;-terrQ"nos automaticamente aforado aos ocupajj

tes legais, nas mesmas condições dos atuais contratos de aforamen-
to. .

§ 2R _ Fica assegurado 'aos foreiros e ocupantes dos

atuais terrenos de Ilarinha e acrescidos de marinha o direito de res
gatar o aforamento nos termos do disposto no Art. 693 do Código Ci

vil.
§ 31;1 _ Lei complementar disporá sobre a forma de trans

ferência dos arquivos dos illóveis referidos neste artigo para o Po

der Municipal. ficando revogados o nec, l.ei OR 9.760, de 05.D9.46 e
o nec , Lei n2 1.561, de 13.07.1977. nas partes concernentes aos ter

rencs de marinha e acrescidos de marinha."

JUSTIFICATIVA

DISPOSITIVO SUPRIMIDO: Inciso VII do art. 52

DISPOSITIVO MODIFICADO: Art. 1171

r.r----------""""""...,.----------__,

PLULlIO/~o~lJd"""'co.,nitl

'EMENDA lP19412-1-
tJ DEPUTADO U;:zro SATHLER

f17~~";"~

CE!~VJi7)

EMENOA. HODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ~rt. 199

Acrescente-se ao Art. 199 um § 32, com a redação abaixo,

se o atual § 3D para o § 4D.

"§ 311 - Fica assegurado ao substituto, na vacância, o d1reito de a

cesso ao cargo de titular. desde que tenha pelo menos dois anos de

exercício na-funçlio."

JUSTIFICATIVA ••
Com esta emenda eatabej.ece-se o quadro de carreira nas Serventias

do Foro Judicial, definindo-se as diferenças salariais entre os di
versos cargos, e e!>tipuIando-se que a remuneração do Escrivão será

igual à de Prolllotor de Justiça.
Procura-se, também. assegurar ao escrevente substituto, na vacância
o direito de acesso ao cargo de Titular (Escrivão), desde que conte

pelo menos dois anos na função.
Assim, o preenchimento do cargo máxImo das Serventias se fará por

promoção, premiando aqueles que desempenhem as mesmas funções do.tl

tular por pelo menos dois anos. Tal prazo tem analogia no Direito
Administrativo, quando se sabe que os funcionários públ.!cos concur
sados adquirem estabilidade após dois anos de exercício, na runeãc,

§ 22 _ Para efeito de remuneração, fica o Escriv:Io equipa

rado a membro do Ministério Público.

EMENDA lP19409·1
I'l DEPUTADO LEZlO SATRLER

t:='~~'~'B~

cç:;;'78iJ

p:r;~~~":=-J
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Constl tuinte DOMINGOS JUVENIL

'~Cd~""uwI1$le'.u.co"' ••1.o_------_.
PLENARID

Art. 487.

EMENDA MODIFICATIVA

Por sua excefêncfa, as instituições acima devem ser oreservg
das. Não se justltlca, por todos os motivos, sua estatlzação, como
poderá ocorrer se o texto que ora pedimos sua modi f'Lcaçãc for apr,2

vedo como ora se encontra. Portãnto, há necessidade de incluir na
norma citada a expressão "salvo as contribuições para o sesc, SESI.
SENAC e SENAL

Ressalte-se, aInda, que a prevalecer o texto ora analisado,
ocorrerá. por "nr-riem" da Constituição, o confisco de recursos que
são das empresas, eis que essas 1nstituições foram criadas e são

saot.Ides pelas empresas, sem qualquer contribuição dos empregados.

Inclua-se no fInal do texto do Art. 487. a expressão "salvo
as contribuições para o sesc, seSI, SENAC e SENAI".

r.r ~ nrfO/lUnl'IC.~;:o

EMENDA lP19404-1i '~,, -,
(:J Constituinte DQMINGOS JUVENIL

PLENARIO

EMENDA lP19405·9
I"

PLENARIO

.Elimine-se, no Projeto de constltuiçUo, no Art. 62,

o Parágrafo Segundo.

EMENDA SUPRESSIVA

1?I5POSITIVO EMENDADO: Artigo 62.

A legislaçDo que trata dos terrenos de marinha e acrscidos de era

rinha é arcaica e obsoleta, devendo.. por conseguinte. ser revogada.

Os tributos atualmente incidentes sobre estes terrenos (taxa de ocu
peção, foro e laudemio) são de natureza predial e/ou territorial, e

como tal, deveriam ser tributos muniCipais.

A redação proposta para o Art. 471 tem por finalidade transferir pa

ra as Prefeituras Municipais os terrenos de marinha, de forma a que

os tributos sobre eles incidentes revertam em beneficio direto da
coletividade. viabi1izando ti geração de recursos para a manutençDo
e Ilelhoramento dos serviços urbanos.

~/~O __,

= ~~.""{..~·._a1a/.~eMÔ'S"':=-J
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JUSTIFICATIVA
Procura-se assegurar ao escrevente substituto, na vacância, o di

reito de acesso ao cargo de titular, desde que conte pelo menos
dois anos na função.

Assim, o preenchimento do cargo máxImo das Serventias se fará, pre
rerencfaãaente, pOr promoçãõ, premiando aque Les, Que desempenhem a;
mesmas funções do titular por pelo menos dois anos. Tal prazo tem

analogia no Direito Administrativo, Quando se sabe que os funcion!

rios públicos concursados adquirem estabilidade após dois anos de
exercício na funç~o.

tom esse dispositivD se fará justiça aos escreventes substitutos
que são quem, na maioria dos casos. efetivamente cuidam do andamen

to dos serviços notariais e registrais.

• EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS: Art. 193. § 22 e Art. 1I16, § 111.

suprãeee-ae do Art. 193. § 2!!, e do ArL 416, § Ja , as expressões
"HABILITAç~on•

TEIT01.~n"'c~;io-- __,

EMENDA lP19410-S,
tJ DEPUTADO LEzIO SATHLER

,~ld"'O,.o~ ...1a/n•• O~I..b _.

Constituinte DOMINGOS JUVENIL

EMENDA MODIFICATIVA

EHENDA SUPRESS!VA

Inciso xv, do Art 13

Alínea nEn. inciso I, do Art. 12

o lucro já é taxado pelo imposto de renda, que preeeucae-ee ,

na próxima constituição, progressivo, para erradicar a pobreza

Não existe excesso de lucro Existe lucro, maiores e meno

res, marca- da eficiência empresarial, que tem su~s funções, inc!,!;!,
sive a remuneração do 1nvestimento

O texto, como existe, é uma impropriedade.

JUSTIF"ICAç~o

Suprima-se a alínea "EU, do Jncãsc 1, do Art. 12, do texto
do projeto de eonst1tuiçãO)l'"I!;Or~FI'T\.i.lal'\.J(l·Sl. as cl"'l'n.ll''S alzweas

EMENDA lP19406-7
(!l

[!J

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIF"ICATIVA

r;r----------m.."""""....---;---------__,

No texto do inciso XV, do Art. 13, no lugar da palavra "qU!!
rentav , inclua-se a expressão QUARENTA E QUATRO.

-nUV NEDEL

-PlENARIO .

-auSTIFICAÇAO

5:"011 a devida vênia, apresentamos emenda supressiva

ao presente dispositivo, visto que o enunciado versa sobre matéria
estranha ao Capitulo e já I:etratada amplamente na Seção I - OdS OI
REliOS POL1T!COS, Art. 27. . -

~/~------------,

~ENDA SUPRESSIVA

.DISPOSITIVO EHENDflDO: AI:tigo 18.

'Suprima-se, no projeto de Const.1tuiç110, o Art. 18 1

.odo.CapItulo IV _ DA NACIONALIDADE.
fPM~";"~

1:iV~~7ã7J

.l,.. --.

,~I~uIO,.O.. ,S,loJ ...... OMI.,lo _,

..pUfjJ.1<,rO

JUSTIfICATIVA

Estender aos Juizes de Paz a atribuição para a habilitação dos cas!
eentcs , além da sua atribuiçUo especifica que é a celebração, seria

uea medida altamente complexa, posto que os processos de habil1 ta

ção tera que ficar arquivados.

Isto importaria em transferir para os Juizes de Paz os arquivos e

xistentes nos Cartórios de Registro Civil.
E pergunta-se: Como seriam mantidos e transferidos estes arquivos.
se os cargos de JuIz de Pa::r. são temporários e eletivos?

Não há nenhuma justificativa plausível para retirar a habllltaçUo

de cesaeentcs dos Oficios de Reglstro Civil. que já possue~ estrut!!

ra e pessoal qualificado para tanto, e são prestadores desse servi
ço desde que se implantou o Registro Civii no País.

EMENDA lP1941l-3
['J DEPUTAD~ LEZIO SATRLER

LP~'~';'~

ffi7'~7PJ
PLI....../~~~".iOl'U•• O..,lllo .,

PLENARIO

A matér1!l é efetivamente muito polêmica, tanto assim que até
° presente momento não se chegou a um entendimento sobre o assunto.

Creio que 44 (quarenta e quatro) horas de trabalho semanal

é uma jcrnade de trabalho razoável, que atende a relação capital/tra

balho e atinge o cento de eQuilíbrio

EMENDA lP19407-5 r~..f: Constituinte D-O-HI-N-GO-S-JU-V-E-NI-L----'

JUSTIF"ICACAO

Tllf01lU."',•• ;iO __,

....._---------.1. rry~';;~.~

crni'~o/ã7J

"
-3U5TIF'ICACR.D

Elimine-se, 110 Projeto de Constituição, o Art. 26.

~BA S\JPRESSIVA

'DISPOSITIVO EMENDADO: Art. "26.

Propomos a supressão do Artigo 26, d,o .paprtulo V -
DA SOBERANIA POPULAR, visto que.o enunciado do dis~positivo (Art.12),

inciso lII. alfnea~_de_-~.. _~_~J~L..!.tp:_sam a.plalll'!!..nt~ J>0~bre a matéria

..:JUSTlFICACAO

~uscando contribuir para um texto. mais enxuto, se
contudo deixar de contemplar os aspectos mais eeã evanues e as idéias
importantes e pertinentes que representem os anseios e aspirações do

povo cree.í.terro, apresentamos a presente emenda scnressrve ao d!spo

,sitivo, visto que a lIlatéria encoQtra-se enunciada no dispositivo Pri
llIleiro - igualmente por n6s -eeencacc - do presente Projeto de Constitui

ção.

f'J PlENARIO

/EMENDA lPl9415-6
[' RUY NEDEL

vos ao erário piíblico ..

.JUSTIFICATIVA

A~recentllndo_se a expressão "relativos às pessoas pobres". garante-

Se os servlç~s notariais e registrais são. exercidos em caráter pri

vado, tendo custos d~ func:donár.i0s, material e instalação, não é

possIv:l trabalhar sell remuneração (servIço escravo?) e nea fazer I
com que o poder público tenha gastos supérfluos, posto que teria I
de subvencionar tais atos. Ainda Que os serviços de registro é".fvil I
rcssee preataâcs pelo Estado, não haveria justificativa para a sua

gratuidade tohl.

dação:

EHENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 12, lII. g.

A A!.tnea "g" s inciso IIl, do artigo 12 passa a ter a seguinte re-

se a gratuidade dos atos do Registro Civll a quem não tenha condi

ções de pagar por este serviço; mas apenas a estes.

Nflo é adltlissível que se sl.lbvencio~e aqueles que podem pagar; é ne

cessárl~ a elimInaç~o de todos os subsIdios,que silo altamente noci-

" g) serão gratuitos todos os atos necessários ao exercício da cida

dania, inclusive os de natureza processual e os de registro ci

vil relativos às pessD.as p-,obres. n

r-;;~~'''~

l'Ei"~~JEJ
.~U....,.0~.. llD, ..... ~O.1111o

rLEt-'Ilp.lo

f!rt. 1188

Suprima-se do projeto de Constituição o texto do Art. 488.

Entendemos que o texto do Art 488 vem prejUdicar 1nstitu.!.

çlles séri~s e eficientes como o SESC, SESI, SENAC e SENAI, daí a

sua inconveniência. Não é possível que se queira estatizar essas

instituições que foram criadas pelas empresas e por elas são manti

das, sem qualquer contribuição do trabalhador, que sapesar disso, é
por elas beneficiado. A Constituinte tem mais é que preservar Lns
tituições como eeeas , .. -

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: }\rt. 455.

Inclua-se no art. 455 dois parágrafos, com a seguinte redaçflo:

. -§ IR - Os servidores estatutários das serventãee do foro
judicial serão organizados em quadro de·carreira. assegurados níve r

de reeuoeeeçãc com dIferença não superior a dez por cento entre ele,
e o direito do escrevente substituto de acesso ao cargo de titular,
na vacância. desde que conte pelo eenos dois anos na runçao,

EMENDA lP19408·3,
@ nEpllTApO' EZIO SATHlER
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Art.30l _ Será considerada empresa nacional a pessoa ju
r!dica constituída e com sede no País, cujo controle dec1s6ri;;

e de capital esteja, em caráter permanete, exclusivo e incond!

cional, sob a titularidade direta ou indireta de brasileiros

ou por entidades de direitos público internos:

Entende-se controie por:
a) controle decisório _ o exercício • de direito e de

fato, do poder de eleger a totalidade dos administradores da

sociedade e de dirigir o funcionamento dos 6rgãos da empresa,

b) controle de capital - a titularidade da totalidade das
quotas ou, no caso da sociedade por ações, da totalidade das

ações com direito a voto e da maioria do capital social.

e médios proprietários e a doação de uma pol!tica de credito que,

sem exigências de garantias reais ou pessoais, cubra o custo da

produção, garantindo ao produtor preços compensatórios de compre
( programa peemedebista quanto a economia, item 20 e 21).

4) No recente congresso nacional do Partido este compromis

se foi reafirmado, inclusive com aprovação de sugestões par;

a Assembleia Nacional Constituinte, onde buscamos es ta proposta.

5) Por fim, sem estimulo de preço para cobrir os gastos

com a produção e uma remuneração ao trabalho dispendido, não te

remos justiça no setor primário. Vale dizer, é imprescindhel ai
segurar rentabilidade ã atividade agrícola) por todos reconheci

da de elevado risco. remunerando adequadamente o trabalho e o

investimento.

Art. 301 passa a vigorar com a seguinte redação.

êJ" Plenário

'EMENDA lP19422-9
t: Nelton Friedrich

_Emenda ao art. 494,com nova redação'

Acrescentar § Ikti.co ao art. 3Z1

Justificação

Constituem prer:rogativa exclusiva do Estado as
atividades de intetmediação financeira, nos termos da Le I

o sistema financeiro constitui, universalmente, o setor-chave das e

conomias necrcoers.nesrn, o ajustamento de sua conduta _ às d.í re t r i,-,

aes político-econômicas do Estado é condição rnca spenséver para o
desenvolvlmentp econômico e para a resolução das recorrentes crises

de conjuntura que assolam os países em desenvolvimento.

No caso brasileiro, o segmento PFivado do ,setor financeiro
tem-se revelado alheio e insensível aos agudos problemas nacionais
recusando participação. no hérculo sacri fício ora exigido de todos.

! Os balanços semestrais de 5U? atividade comprovam elanQuen_

temente os po.lpudos lucros auferidos,tanto em circunstâncias de cres-,
cimento quanto em época de recessão.

Urge, pois, a inclusão de proposta à futura Constituição cla
ramente definidora da exclusivIdade do Estado na exploração das a

tlivdades de intermedIação financeira, para que aquele setor possa C1_

atuar em haromla com os ob etivos nacionais de crescimento de mercado interno.

Art. 494-As autorizações de pesquisa mineral e as concessões

de lavra serão por tempo determinado e sempre no interesse na

cional,não podendo ser transferidas, sem anuência do poder conce
dente.

§ 1;; - Ao proprIetário do solo é assegurada a participaãonos resulta

dos da lavra,em valor não infeior ao d}zimo do Impcstcj scbre minerais

r.r----------1Ul0/.tn'''..o;Io--- --,

'EMENDA lP19420·2
f'l ,,"-100 FRIErRICH

f'l PLENARIO

'RUY NEDEl

"PL"ENJtRIO,

1EME~DA AOITIVA

:DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 3.58.

-Art. 358 - ~ _ .

..f>ãr-ágrafo üruco ... Ao cargo de juiZ é facultado a
oopçlío pela maior aposentadoria.

::!USTIFlCACJ\O

Acrescente-se, ao Projeto de Constituição. no Artigo
:3.58, o Parágrafo ürücc ,

Jlcrescentar § I1nlco ao art. 328 CCIII a seguinte recaçãc,

04\0 -consagrarmos, no presente dispositivo, ao
P~ojeto de Constituição, o direito ao Servidor Público e ao
Técnico Científico acumularem aposentadoria com o cargo de
professor, fazemos justiça"àqueles que, no decorre.r de sua

·vida ativa, compatibilizaram sua -carga horária - mantida a
eccceracso de mSltéria - para lntegi:'al1za~ sua respectiva -
-1'ellluneração.

~.tfo -entanto não entendemos como lícito que o
juh, já plenamente beneficiado COlll a vitaliciedade e irre

..:dutibllidade de seus vencimentos. seja premiado com mais e~

~e benefício de acumulo de aposentadoria, visto que sua remu

~J"açilo supera, em muito, .a tio cargo de ps-c ressce, -

EMENDA lP19416·4
I'l
fl

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

li Lei Federal disporá sobre o funcionamento dos
bancos de depósito, empresas financeiras e de seguros,em

todas as suas modalidades, devendo a maioria de seu capital

com direito ~ voto ser constituída' por brasileiros

As empresas atualmente autorh:adas a operar no
País terão prazo, de doze meses, para se transformarem em

empresas cujo controie de capital pertença a brasileiros e
que, constituída e com sede no Pais. nela tenha o centro

de suas decisões.

JUSTIIrICATIVA: -
n Trata-se aqui de importantíssima providência na defe

sa da soberania e deeconcnía nacionaLA dominação política rea11za-se,principalme.!!.

te, através da dominação econômica São os grandes bancos, escudeccs pelo Fundo No 

netário Internacional,os que asseguram a permanência do colonia11smo no Terceiro

Hundo_
No Brasil, ninguém morria de fome, antes da entrada dos gran

des toonOpó11os Agora, as estatísticas anunciam que":SOO OOD crianças morrem,anualmen
te, de rcee.ü progresso ir'ldustrial reertza-se setorialmente, e a nação é obrigada a

separar'v ultuosos recursos para repor juros e amo'ttizações de empréstimos emgrarn:le

parte fictic10s As emrpesasestrangeiras simulam dívidas às matrizes !:O exterior.
em isto, remetem lucros disfarçados sob forma de." amortização" de dívidas Em 1986
as remessas scraram 1 bilhão de dólares mensais Tal soma correspondeu a 133 OCO to

neladas de feijão ou a 200 milhões de !1tros de leite, por dia
Alémdessa form'! fictícia e mortal de endividamento,banas es

trangeiros recolhem emdepásito economias de beaetfetros, através de suas agências

instaladas no P"aís, emprestam esses valores aos pr6prios braslleiros e canallzam

para o exterior o frutd da agiotagem
Assim, os recursos para escolas para escolas , hospitais ,

saneamento básico e outras necessidades elementares tornam-se sempre mais escassos
e esses bancos cada vez mais poderosos e mais influentes na pol.\.tica econômica e

financeira do País."
A proposta em tela, originária da coníssãc Afonso Arinos do

íexto comentado pelo Deserrbargador Osny Ouarté Pereira, pela sua atualidade e ~or.

tânc1a estou encaminhado-a

§ 211: As atuais concessões,mesmo com direitos de lavra, em vigor,

com ou sem exploração, serão revistas dentro de um ano,. contado a
partir taoJ:I~mulgação desta ücns t í tu.íçãc , para adequa-las ao ti cap'ut tl

deste~

JUSTlFICAÇ.o.o•

Raros os Constituintes que, enquanto candidatos, deixaram de

fazer o discruso compromissado com o scoLaj As profundas diferenças
sociais e regionais pautaram os pronu~ciamentos aos eleitores.

Agora -e hora de transformar palavras em ação, discurso em
prática promessa em rea~idade.Assim, a construção de uma nova ordem
eccncmí.ce" e social depende ( e muito) das transformações profundas

que venham a ocorrer nas "est.rutura do Estado, previstas na nova ccns
tituição.Atender a aspiração nacional, resgatar promessas e definir
corajosas mudanças estruturais são a própria razão da existência des

ta Assembléia Nacional Constituinte.

Os que desejam manter a sociedade que aí está ,com a sua perversa e
e trágica diferença entre os indicadores econômicos e soctafs , defe,!!
cerêo o atraso, o conservadorismo, os privilégios, os oligopólios, os

carcére, a dominação tecnológica, a voracidade do grande capital

nacional e muI tinacional, a rapinagem de nossas riquezas, a explora
ção do trabalho, os benefícios à classe dominanete ,enfim, o capit~

lismo selvagem " Os que - sintonizados com a vontade nacional _ dese
jam 13 moderna, transformador, justo, construirão principies, meca

nismos, estruturas para que finalmente tenhamos no Brasil um Estado
de Direi to, Demcorático e Social

Por tudo que' sabemos e conhecemos neste campo se estabelece a bata

lha prIncipal da Assembléia Nacional Constituinte

NELTDN FRIEDRICH

§ 12 - No caso das sociedades anônimas de capital aberto,

as ações ordinárias ou as ações preferenciais com direito a

voto ou a dividendos fixos ou mínimos, somente poderão ser subs

critos ou adquiridos por
a) • braslleiros, salvo quando cpsaooe com estrangeiros em

regime de comunhão de bens;

b) 11 pessoas jurídicas de direito privado e com sede no País,
das quais somente façam parte brasileiros,

c) * pessoas jurídicas de direito públlco interno".

§ 212 • As atividades das empresas nacionais, que a j eI con

sideral" estl"atégicas para a defesa nacianal ou para o desenvol
vimento tecnológico, pecarão ter proteção temporária -

§ 3Sl As empresas nacionaIs te rãc preferência no acesso

a créditos públicos subvencionados e, em igualdade de condi

ções, no fornecimento de bens e serviços do poder publlco

JUSTIFICAÇJl.O

Inspirado nos estudos feitos pelo Clube de Engenharia, nos
trabalhos do Prof Dsny Duarte pereira, nos debates que partici
pações nesta Constituinte, aprésentamos esta emenda

O protecionismo é imprescindível quando compõe uma política

destinada a desenvolver efetivamente o 8rail, a estabelecer as bases
de ..!:!ma estrutura produtiva ( primária, ;;ecundária e terciária) efi

ciente, dInâmic~ e competItiva.
O Clube de Engenharia ao jUstlfi~ar a definição do conceito de

empresa nacional expressam:

DeUniçdo da EClpresa Nacional
Nos marcos do sistema capitalista é inevitável e

crescente a inserção do Brasil na economia internaclonal Trata-se de
um dado da realidade, que deve ser compreendido para que o País tenha

políticas que confiram aos brasi1e~ os benefícios desta posição

A necessidade de convivência com as forças do capi

tal estrangeiro, hoje cada vez mais participantes da nossa vida
econômica, impõem cuidados que garantam a mesma qualidade de aces
so aos frutos desta progresso para o capital em mãos de brasileiros

EMENDA lP19418·1
~ f!l Nelton FriedrIch
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Dar nova redação art.49,§ 3Sl -:

PARAGRAFO UNICD DO ART. 496-

Parágrafo ünrcc '-_Este órgi:lo planejador será

integrado paritariamente representantes da

Confederação Nacional dos Trabalhadores
Agricultura e um representante dos

empresárias. ágrícolas.

P. empresa nacIonal, de menores recursos de capi tal e
tecnologia frente às muI tInacionais, deve ser assessorada, em vá

rios níveis. formas de proteção que a coloquem em igualdade de

condições com o capi tal internacional -,

Nesse particular, torna-se essenc.í al estabelecer uma

definição de empresa nacional que viabll12e esse propósito .Nãc se
ria justo adotar uma definiçi:1o que permitisse às multinacionais
aqui instaladas ter acesso aos créditos favorecIdos do BNOES

outras instituições de crédito nacionais

Parágrafo I1nico : A decisão favorável do judiciáno tem força

de coisa julgada, a partir de sua publlcação.

Na fal ta da lei, para tornar eficaz uma norma

constitucional, o Ministéno PúbLacc ou oue'iqcer interessado p~

de requerer ao judiciário que determine a ept rceção direta da

norma ou, se for o caso, esua regulamentação pelo poder legislf!..
tlvo
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JUSTIFICAÇJiO:

1) A Nação exige uma profunda alteração na nossa poli

tica e estrutura agrária Só com reforma agrária, agrícola e S'.-

gronómica, objetivando promover a função sccaaã da atividade J]}Ir
mãr Ia , ,alcançaremos tão esperado intento.

2) O próprio programa do PMDB registra ter a " agrf~
tura como objetivo primordial alimentar os b r a s Ll e a r c s e que c;"fo'-,
seja utilizada para" sustentar" um, parque industrial e de servi

ços fornecedores do consumo de luxo, que não implique o esvazia-
menta do camp.o e, ~obretuda,que"não abrigue a miseria soc.i aã e· a
.exploração a que escêc submetidos os trabalhadores rurais" Af!
naã , entre nós, a agricultura tem sido muito mais meio para a in

tradução da parafernália agrotóxico, introdução de insumos en
grande parte oligopolizados ou monopolizados( quando não por muI

tlnaclonais) r para via c~nfisco subsidiar o crescimento do pa!:
que ind~strial. para favorecer o aumento dos desnive~s regionais

promover p êxodo rural e produzir para expo'ttação.

3) Para que a agricultura possa transformar-se na di

reção apontada, o p/olOB considera necessárias diversas providênc,i

a como li alteração nos rumos da poUtica de produção agrícola no

sentido de ampliar sua abrang~cia, de modo a atingir os pequenos

Justificação' -

Num Pais com as dimensões continentais do Brasil, necêssitando cons

tante redivisão territorial por razões geopolíticas, dentrO da melhor construção

cultural, econômica, social e política, é preciso amp!1ar as possibilidades pre

tendidas neste artigo

§ 39 os Es t ado s podem' incorporar-se entre s í , subdividir-se ou
desnembrar-c se para se anexarem a outros ou formarem novos
Estados ,mediante aprovaçi:1o das populações diretamente

interessadas. por plebiscito. das Assembléias Legislativas,

por voto da maioria e do Congresso Nacional! por lei com...

plementar.

11l - o Distrito Federal é a capital da União,

§ 212 os Territórios integram a Uniãoj

Art. 49 - a organização político-administrativa da República Fede

rativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito
federal e os Municípios, todos eles autônomos em sua respec
t Iva esfera ..de coape tênc ra , -

•
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EMENDA SUPRESSIV1I. E SUBSTITUTIVA
TíTULO II - CAPíTULO I

ART. 12 - INCISO IV - ALíNEA E - xee 1 e 3

SUGERE-SE A SUPRESSÃO 00 CITADO N!! 3 E A SEGUINTE REOACii.O AO Rf;.
FERIDO N!! l'

§ 251: _ A emenda constitucional aprovada ou rejeitada que

tenha recebido voto divergente de dois quintos dos meebrcs do

Congresso Nacional poder~1I ser submetidaa a referendo popular se
a medida for requerida por um quinta dos congressltas ou por un

por' cento dos eleitores, no prazo de cento e vinte dias, conte

dos da votação

JUSTIFICAçnO

1 - OS ESPET,(CULOS DE DIVERSÕES, INCLUíDOS OS PROGRAMAS DE TElEV~

sii.o E R,(DIO, NXO SERÃO SUJEITOS }. CENSURA.

A Assembléia Nacional ccnst i tornee , ao iniciar a nor':
ma de Iniciativa Popular em seu Regimentolnterno, deu uma importante
demonstração de sens Ib i Lí dade pelos anseios de cenccret Iaecçac que
marcam o a:ual.,~omento histórico brasileIro.-

Com esse. instrumento , inteiramente novo em nossas
normas jurídicas, ela enfrentou corajosamente as msurfc í ênc í es e

imperfeições de nossa democracia representativa Ao mesnc t eepcvcrtou

condições para aumentar a corresponsabilidade de t.ooe a sociedade

na elaboração da nova Constituição e. portanto a sua prõpria Le-,
gi timidade.

A presente proposta pretend~ enfrentar o mesmo desafio
e busca consolidar ainda mais o avanço ja realizado O que se Quer,
agora, é que a Iniciativa Popular seja incorporada ao processo legis
lativo permanente • ou seja , ao processo comum da elaboração das 
leis', tanto no que se refere à legislação ordinária como às emendas

que forem necessárias para o aperfeiçoamento progressivo da ordem

constitucional O Que se Quer, afinaí, é aumentar o nível de pe rt rc L,
pação direta da sociedade nas decisões de interesse coletivo, na fis
cali;zação dos atos que interferem na vida social, no controle da 

gestão dos recursos públicos e no que for precaac para assegurar a
eficácia das normas constitucionais.

Os subscritores desta Iniciativa contam também com a

possibilidade de avanços reais em outros capitulos da ccns ta tuí ção ,
em especial no que se refere à garantia da Indepecnênc í c do poder ju
dlclário ~ oar..m.J:..4 das Ore.n:D.OlltfYas do Jpofs'atiyo e n rlCSCllCC. 
tração do Poder Executivo, para que as formas e instrumentos de par
t Icrpaçãc popular propostos possam atingir sua pelna eficácia.

As p9,!postas aqui apresentadas Soran elaboradas a par
tir de sugestões recolhidas junto à população, pelas entidades, e

pessoas que se articularam, ao longo dos dois anos que preceoe r an a
atual fase do processo constituinte, em PLenários e Novteentcs Pró

Participação na Constituinte, espalhadas por todo o País. Assumidas

pelas entidades de nível nacional Que se r espcnsabt í í.aar Iae pela co

lita de assinaturas, contam também com o apoio de uma sér i e de outra
ent rdaces , indicadas em anexo, que pertencem a dr rerentes níveis so

ciais e aos mais diversos setores de atividade.

~ ~ presente Iniciativa se restringiu , como não podia '
deixar de ser , unicamente a matérias da Constituição Federal.l~as

seus subscritores consideram que suas propostas podem e devem ser re
tomadas quando da elaboração das Constituições Estaduais, até o ni
vel municipal. para que as aspirações democratizantes, de que são

portadoras , impregnem toda a estrutura política do País.

Propostas de participação popular , formas e instrumen

tas para exercê-la, têm origem nos Plenários Pró-Participação Popu
lar na Constituinte. nas diversas sugestões que recebemos, bem como

no trabalho que realizamos quando Relator da Subcomissão da Garantia

tfa Constituição,Reforma e Emendas.

M) - NÃO SERI( CONSTITUíDA MAIS DE unx ORGANIZAÇi\O SINDICAL DE

QUALQUER GRAU, "REPRESENTATIVA DE Ur-IA CATEGORIA PROFISSIQ.
NAL, EH CADA BASE TERRITORIAL.

NELTON FRIEDRICH

JUSTiFICACXO

Uma entl.dade sl.nd~cal SOMente te't'á ío't'ça de cepeeaencecêc, quando
eevaõemcnce reccnbecaõe pelo Pode't' Públl.co. Esse ceccnnecamencc é
o que garante a atuação de da reatc à enc rõeõe ,

A plU't'all.dade saneace r , serv~rá tão somente para pulver~zar o trovl.,
mento sind1cal, para dl.vidl.'t' os t't'abalhadores e, conseqceneeeenae,

enreeqcecer sua representativ~dadee aaescavee sua força de re~V;L!!,

d1cação ~unto ao emp't'egador e ao Estado, no que tange aos seus l.!!.
gítl.mos ãnteceeeee e neceeaaôeües ,

A unicl.dade s1ndical 'revela-se de sua l.mpo'rtânc~a quando prcpacxe
à ce'teqceae , por dell.berllção dela próprl.a, um mesmo cam~nho a pel:
correr à luta em defesa de seus dl.re1 tos e à conquae t e de seus ju§.

tos enseacs ,

Acrescentar ao art 121, o parágrafo 2 Q ,com a seguinte redação:

EMENDA lP19430-0
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O gás naturaí é uma das formas pelas quais o petroleo se ~

presente na natureza Paramarrter a coerência com os incisos I e

III o gás natural foi explici tado. Não se pretende ao incluir o

gás natural, referir-se à petroquímica mas,' apenas ao processame!!

to do gás natural para extração da gasolina e outros derivados fel

to habitualmente pela Petrobrás

A Emenda altera o texto do anteprojeto, de f..!.

nindo que a participação popular não se fará apenas na fase de

conciliação. e restringindo a competência desses juizados, em m,!

tperia criminal, a delitos culposos.

JUSTIFICAÇAO

No artigo 310 substituir o inciso II por: liA refinação do petróleo I

incluindo o gás natural, nacional ou estrangeiro".

JUSTIFICATIVA

11 Os Estados instalarão, no prazo de 360 dias

da promu~gação desta; juizados especiais municipais, ou distritais,

providos por juIzes togados e com participação popular obrigatoria,
para julgamento e execução das causas cíveis, e crim~nais culposas .«

Acrescenta_se § SQ ao art. 229, cem a seguinte redação:

1_ A emenda consideta que a função básica da propr!

edade imobiliária urbana é sua g ret Iva utilização. Assim sendo, a
transferência de domínio em caso de posse, deve corresponder ao inte
.res.se de que a propriedade cumpra, efetivamente seu papel social.

2- Em face das carências ·habHacional.s e das formas

de moradia vigentes nos. aglomerados de heba tações subnormais de nos 

sas cidades, é, p,refedveJ., deixar .explícito, no enta~to, no texto I
constitucional. que se adquirirá

por usucapião o imóvel indispensável

à moradia do possuidor ou de sua famUia.

mento do campo e, ecbretudcj que não abrigue a miseria social e a

exploração a que estão submetidos os trabalhadores rurais." Af..!
nal, entre nós, a agricultura tem sido muito, mais meio para a ii!
t.r-nduçãu da parafernália agrotóxica, introdução de insumos em

grande parte oligopolizados ou monopolizados( quando não por mul
tinaclonais), para via confisco subsidiar o crescimento do pa.!:
Que industrial. para favorecer o aumento dos desníveis regionais

promover o êxodo rural e produzir para exportação.

3) Para Que a agricultura passa transformar-se na di
reção apontada, o PHD8 considera necessárias diversas providênc!
a como " alteração nos rumos da política de produção agrícola no
sentido de ampliar sua abrangêncJ.a.- de modo a atingir os pequenos

e médios proprietários e a doação de uma política de crédito que,

sem exigências de garantias reais ou pessoais, cubra o custo da
produção, garantindo ao produtor preços compensatórios de compra
( programa peemedebista quanto a economia, item 20 e 21)

4) No recente congresso nacional do Partido este comprQmi~

so foi reafirmado, inclusive com aprovação de sugestões para

a Assembléia Nacional Constituinte, onde buscamos esta proposta.
5) Por fim, sem estimulo de preço para cobrir os gastos

com a produção e uma remuneração ao trabalho dispendido, não t~

remos justiça no setor primário. Vale dizer, é imprescindivel a.,ê.
segurar rentabilidade à atividade agrícola, por todos reccnhecr.,
da de elevado risco, remunerando adequadamente o trabalho
investimento

5l.Dstitua-se o art. 312 pelo que se segue:

Aquele que não sendo proprietário de imóvel urbano
ou rural, possuir como seu, por três anos ininterruptos, esem oposi-
ção.. imóvel de até duzentos e cinquenta metros .quadrados de área, u

tilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á a dc-"

mínio, podendo requerer ao Juiz- Que assim o declare por sentença, e ]

qual lhe servirá de t"ítúlo para matricula no registro de im6veis

JUSTIFICACJl:O:

r.r .~rMi.""c.y'uhl&.,.c.~'"do _,
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O Art. 496 têm a seguinte redação r

c) crédito agroindustrial, preferencialmente à produção para
o mer nade Internoj

a) preço de garantia que assegurará a cobertura do cus tc-prc

dução e remuneração do trabalho dos produtores, observando

o zoneamento agrícola fixado pela lei

A Lei Agrícola, estabelecendo Plano Quinquenal de Oesenvol
vimento Rural, aprovada pelo Congresso Nacional,a ser promulgada '
dentro de um ano, estabelecerá 6rgão planejador permanente de polí

tica agrícola e dispara sobre seus objetivos c instrumentos aplica

dos a regularização das safras, comercialização e destinação ao aba~

tecimento interno e mercado eaternc , a saber:

d) seguro agrícola para a cobertura dos prejuízos advindas

de ocorrências que compormetam, no todo ou em parte, o desen
volvimento das atividades agrícolas e pecuãra as ,

e) tributação;
f) estoques reguladores e distribuição;

h) assistência técnica, extensão rual e crédito

orientados de preferência no sentida da Melhoria

da renda e bem estar dos pequenos agricultores, para diver
si ficação de atividade produtoras e melhoria tec

nol6gica;

b) crédito rural, através da rede bancária oficial e de coo
perativas para o custeio e investimento, devendo ser Inte 

gral aos pequenos produtores rurais;

j) o incentivo, apoio e a isençaõ tributária às
atividades cooperativistas, fundadas na gestão de

mocrática e ';!a ausência de fins lucrativos, na for

ma da lei.

1) eletrificação rural,

A nssectn éf a Nacional Consti tuinte , ao iniciar a no r':
llIa de Iniciativa Popular em seu RegimentoInterno, deu uma importante

demonstração de sensibilidade pelos anseios de dernocratizaçção que
mar cam o atual momento histórico br as aLeLr c ,

Com esse instrumento , inteiramente novo em nossas

normas jurídicas, ela enfrentou corajosamente as Insurtc rênc.i as e

imperfei~es de nossa democracia representativa Ao mesmo tempo,criou
condições para aumentar a ccr.respcnsab i ã í cace de toda a sociedade

na elaboração da nova Constituição e, portanto a sua proor ín le
gitimidade

A presente proposta pretende enfrentar o mesmo desafio
e busca consolidar ainda mais o avanço já realizada O que se quer,

agora I é que a Iniciativa Popuiar seja rnccrporada ao processo Leqa s
lativo permanente , ou seja , ao processo comum da elaboração das 

leis. tanto no que se refere à legislação ordinaria como às emendas
que forem necessárias para o aperfe~çoamento progressiva da ardem

constitucional O Que se quer, afinal, é aumentar ~ nível de per t rc r
pação direta da sociedade nas decisões de interesse coletivo, na fls

calização dos atos que interferem na vida social, no controle da 
gestão dos recursos públicos e no que for preciso para assegurar a
.erfcéc ía das normas constitucionais.

Os subscritores desta Iniciativa contam t amtiem Com a
poss íb í Hdace de avanços reais em outros capítulos da Constitulçiio,

em especial no que se refere 1:1 garantia da mccpcenênc ra do poder ju
dlci;jrio à nrnntln i-

tração do Poder Executivo, para que as formas e instrumentos de par
ticipação popular propostos possam atingu sua pelna eficácia

As pcrpcs t es aqui apresentadas foram elaboradas a par
tir de sugestões recoItudas junto à ocmnaçac I pelas entidades,' e

pessoas que se articularam, ao longo dos dois anos que precederam a

atual fase do processo constituinte, em Pt.ené r i cs e Hovi.ment.cs Pró

Participação na Constituinte, espalhados por lodo o País Assumidas

pelas entidades de nível nacional que se responsabilizarian pela co

leta de assinaturas, contam também com o apoio de ..urna se r i e de outra

entidades, indicadas em anexo, que pe r t annnn a diferentes nfve rs 50

ciais e aos mais diversos setores de atividade.

A presente Iniciativa se rest r rnmu , como não podia'
deixar de ser, unicamente a mat ér i.as da Constituição Federal Mas

seus subscritores eons Ide r an que suas propostas podem e devem ser re
tomadas quando' da elaboração das Constituições Es t aduaa s , ate o ní

vel municipal, para que as aspirações demcc rat Iaant es , de que são
portadoras , impregnem toda a estrutura política do País~

Propostas de participação popular , formas e instrumen
tos para exercê-la, têm origem nos Plenários Pr é-Par t Icapaçãc Popu

lar na Constituinte, nas diversas sugestões Que recebemos, bem como

no trabalho que realizamos cuancc Relator da Subcomissão da üarent ra
.da Constituição,Reforma e Emendas

JUSTIFICACAO

tJ PLENARIO
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k) programa de manej~ integrado do solo e das á
guas,

1) estímulo e apoio li irrigação.

JUSTIFICAÇJ1O:
1) A Nação exige uma profunda alteração na nossa poli

tica e estrutura agrária. Só com reforna agrária, agrícola e a
gronõnica, objetivando promover a função social da atividade pri
mária, aloançaremos tão esperado intento

2) O próprio programa do PMOB registra ter a " agricul ~

tura CO'1\O objetivo primordial alimentar os brasileiros e que nã~
seja utilizada para" sustentar" um parque industrial e de servi

ços fornecedores do consumo de.luxo; que não implique o esvazia:

Nelton Friedrich

Plenário
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'EMENDA SUBSTITUTIVA

TiTULO 11 - CAPíTULO 111

ART. 17 - INCISO IV - ALíNEA M

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇXO }. REFERIDA ALíNEA M :

Não estllhdo ..sujeitos à ccnsu't'a os espetáCUlOS d.e d~versões, assim.
.como os programas de telev1são e rádl.o, não have't'á, consequentemcn

te, a supressão a que se refere o texto de n!! 3. A ressalva conceJ:

nente a INCITAMENTO e OISCRII>IINAÇÃO, poderá oportunl.Zar ações aten

tórJ.as à l~berdade de expressão, a qual obJct~va-se ga't'ant1r Sen
do as expressões sUpracl.tadas, altamente subJet:t.vas, certamente,
abrir-se-á precedeI1tes à censura prol.bl.tl.va, con a manutenção desse

pr~ncip~o no texto constJ.tuc~onal.

Al.nda, JUSTIFICA-SE a sugestão da 'redação ac~ma, consiberando-se que

todas as manifestações estão sujc1.tas às lel.s de ;roteção da soci!t

dade. não sendo pO'rtanto necessário, der tal destaque quando se faz



:Assembléia Nacional Constituinte e 2065

•referêncJ.ll aos espetáculos de eaveceêeer que o Estado aemeeeéeacc

deve gB't'ant3.r ao caeeeêc o d1.rcJ.to de ãa.vre acesso aos bens culty

ra;,s; que a frequênc1.B aos espetáculos de aaveesêc, bem como

a aud1.ênc1.B aos programas de televisão e rád1.o, são cpcdcnaae , que

caberá aos produtores l.nformar ao públJ.co sobre o conteúdo e corres
pondente faixa eeéeae , quanto aos espetáculos de eaveesêee, que a

cr:z.anc;a e o adolescente estarão protegJ.dos quanto aos programas de

eeaevaeêe e rádio. quando as empresas de eeaeecmcnaeecões responsll
bi).:J,terr-se-âo pe1a adequação de borá:rJ.o e fa1xa etén.a à sua progrl!,

mação. que cada um responderá, na forma da lcl., pelos ebuso e que

cometer, conforme o d3.sposto na alínea A, do 3.nC3.SO XI, do art3.go

em questão.

A presente emenda JUSTIFICA-SE AINDA, em razão de que "DE TODAS AS

LIBERDADES, A MAIS INDIVIS!VEL t A DE EXPRESSÃO".

III - realização do referendo,

IV _ declaração de guerra e celebração de paz resguardados os arts 9(2 e

102 desta Consti tuição;

V - intervenção federal nos Estados,

VI - decretação do estado de defesa e do estado de sítio.

VII - manifestação nos assuntos relacíõnaocs c~m o exercício dos drreftos

sociais e com a segurança nacional ; •

§ 1Sl - O Presidente da República e o Pri1llei:co-Mlnlstro poderão convocar Minlst:c

de Estado para que participem da reunião do Conselho, comvoz e voto, quando cons

tar da pauta questão relacionada com os resoécttvos Ministerios

§ 22 O Conselho da República será assessorado por uma secretaria consultiva

que compreende dJ.visões de estudos setoriais referentes ao Congresso Nacional, aos

Estados e I>kJnicíplos , ao exercíctc dos, direitos sociais e à segurança nacional.

sercaceeoc o conflito nas ruas, a serenidade principia a ceder a er-eção e a paixão,

sempre más cc-eetnetras Os militares não são preparados para funções policiais, nas

para a defesa da Pátria e mister se faz que goze'll da reputação de defensores da

comunidade brasileira como um todo, sem tníscuíree-se nas disputas naturais decor

rentes de una estrutura injusta e intolerável I mas que deverá snlucfonar -se dentro

de efetiva e real igualdade de darej.tcs consagrada nos textos constitudonais

VIll

Não são 0$ militares juízes exclusivos, mas ca

ber-lhes-á participar com os demais pode"res da Repúb1J.ca na tarefa de prevenir os

conflitos irreversíveis na sociedade e, uma vez decidida pelos õrqêsc representati

vos da Nação, a conveniência da intervenção, posse-r ursar sua ccrcetêncte para esta

belecer a paz social, em termos civilizados e serenos, respeitados os direitos huma

nos, o que Só ltiIl militar profissional, e não policial I saberá desempenhar

Para isto, a emenda, ora proposta, parare Inrns-

Inclua-se §- único ao art. 320 com a seguinte redação:

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

Reforma Agrícola. Mais do que nunca precisamos definir I
a agr,icul tura como função social.

A agricultura precisa ter função social, t rans rormenoo.,

se em fim e não meio.l""'"

fCP;;DB~

FUJ''âJã7J

'~tdIllD/CDw'nlD/.lIIc ...llllo _,

CONSTlTUItHE MANOEL MOREIRA

fl..ENÁRIO

- PLENt{RIO -

pensável

r •• d""'/•• ~ .. ' ..~/lo•••w.. , •• ,

JUSTIFICh-SE a presente en-enô e , ccnsaõceeneo-ua que " DE TOOhS AS

LIBERDADES, A ~tAIS INDIVIS1vEL t A OE: EXPRESS1\O".

A manutenção da ressalva a qual propõe-se supemu r , opor t una aa t-é

ações atcntatór~as à essa Mesme'l lJ.berdaoe a qual obj e t ave-eee garan

tJ.r.

Com a pe'rmanêncae da rest:r~ção em tela, certamente, abrJ.r-se-á pr~

cedentes à censura proJ.b~tiva, uma vez que I"lCITAMENTO e DISCaUIINll

Ç1\.o são expressões e Ltall"ente aubjet a"as.

A lJ.berdade de expressão, criação, produção, caecurecêo, dl.fusão e

de acesso aos bens emeueaas , deve ser assegurada pelo Estado dem,Q

crátJ.co, sendo que eeee um responderá, de acordo COM a ae a , pelos

.ebusos que cometer, conforme o da apcs t c ,na alínea A do 3.nCJ.SO XI,

do artigo em questão.

aUSTIFICACÃO

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

D} - t ASSEGURADA A LIVRE NA:-:IIFESTAÇ1\O Il{DIVIDUAL DE PENSMIE!'oTO, DE

PRINcípIOS éTICOS, DE CONVICÇÕES RELIGIOSAS, DE IDtIi\S FILOSQ

FICAS, poLíTICAS E DE IDEOLOGIAS, VEDADO o ANO~IItlA'IO

SuprJ.ma-se a expreesêc "gás natural", do J,nc3.SO 111,
do Art 310, que dJ,spõe o eeçuanee

Art. 310 - coneta.euem wonopólío da una âo

111 - O transporte roarit3.mo do petrõ~eo bruto de orr.
gem nacacnaf ou de deravedos do petróleo pro":"
ãuaados no Pais l e bem aSS3.M, o transporte,
por meac de condutos, de petróleo bruto e seus
der.l.vados, a aaam como de gases raros e gás na
tural do: qualquer or3.gem

EMENDA MODIFICATIVA

JUSTInCATIVAS

EME_NpA SUPRESSIVA

TiTULO i r -.CAPiTULO I

ART. 12 - INCISO IV - AL:tNEA D

SUGERE-SE A SEGUIhTE REDAÇÃO A. MENCIO"1ADA ALíNEA D :

IEMENDA lP19433-4
l:" NELTON FRIEDRICH

EMENDA lP19434-2
fl
tJ

Inpõe-se tirar liç5es da Guerra~ Malvinas para nosso próprio compor

tamento. O preparo militar também é resultado necessário, de soldados bem nutridos,

razoávelmente escolarizados, portando equipamentos Modernos fabricados com tecnolo

gia avançada e nacionalmente rrvre, oriundos de parque industrial proprio, para que

as decisões não fiquem submetidas a nenhum pccer externo Esta concepção faltou ao

exército argentino e lançou-o numa aventura humilhante, inserida para sempre em sua
história.1! preciso recolher os ensinamentos dessa experiência

tsto significa dever das Forças Armadas brasileiras incorporarem-se ao es

forço da independência nacional, em todos os setores, para deter 'as sangrias de re

cursos que retiram, o alimento, a escora, o hospital do soldado e a propriedade da

eroresa nacional e o desenvolvimento da tecnologia própria, para fabrico dos equipa-

mentos eficazes '

III
A única restrição que se pode e deve fazer ao dito Projeto é ter Iaeutad

a participação militar a um 11 /{lnistr~ representante das Forças Armadas, em rodíza
anual", quando I nas atribuições do Conselho da República, estão previstos" a de

claração da guerra e a celebração da Paz" e os" assuntos relacionados com a se

gurança nacfonat'' • E certo que a segurança nacional não terá mals a extensão atÍ"l

buída nas Constituições de 67 e 69 na interpretação ampliativa em que se incluí

ram abusivamente, até poderes para disciplinar a locação de imóveis residenciais.

Entretanto, indiscutivelmente, se enconteam, na competência da segurança nacional,

cs relacionados com a declaração de guerra e a celebração da paz e com a defesa

militar, econômica, tecnológica e estratégica das riquezas naturais, dos Inatruoen;

tos de comunicações e da Inrra-eatrutura industrial, indispensáveis ao exercício

pleno da soberanis nacional

II

A distribuição das responsabilidades pelos integrantes da direção suprema

do zstadc, constituida pela cúpula do Poder Executivo e do Poder Legislativn, no

Projeto Constitucional, atende sà preocupação de eliminar o automtarasno e tornar

coletivas as deliberações e responsabilidades

§ 32 Compete à Divisão de Segurança Nacional estudos reâatavos ao oeserwcivr;

mentoeconômico, tecnológico , industrial I utilização e preservação dos recursos

naturais, transportes e cororuceções, vlnculados à defesa e ao exercício pelnu da
scberanía nacional

.JUSTIFlcAÇ/ID

Através do Conselho da República, o Projeto de Constituição matj.tuíu um
-orgão que é umelo mais estteâtc entre o' Presidente da Republica e o Coogresso

Nacional e, ao mesmo tempo, democratizador das importantes tarefas antes concentra

das na competência mesmo Presidente e dos surustrcs Militares- tais como a tarefa

de determinar as ch~adas medicas de ererqêocia, estado de sítio e o estado de e-e
gência e no atual Conselho de segurança Nacional ( ver os arts.81,XI,XVI e XVII.

arts 86 a 89 da constituição vigente)

IV-

~ § 412 A lei regularará a organização e o funcionamento do Conselho da Republica,

bem como a composição das divisões de estudos.

f!PMó;;""~

flV7'''B7"â1J

Nelton Frledrich

PlenáE'io~=-

~ importante reverter o quadro perverso no campo e na c.!

dade e que haja uma ampla Reforma Agrária, Agrícola e Agronômica

Definitivamente e Constituinte se colocará entre o mode!

no, transformador, de acordo com a maioria da população brasileira ,

e os retr6grados, conservadores, privilegiados e minoritários.

Quanto a Reforma Agrária a situação é trágica Países ~~

p í taf ratas , desenvolvidos a concentração da terra têm um padrão mé

dio, em sociedades miseráveis como India e saquí s tãc ela é muito rcr-,

te e no Brasil é considerada absoluta

O capitalismo selvagem praticado no Pais nos deixa num 1
p\>imitivismo agrário, onde 0,9% das propriedades rurais ( 47 800 grs!!

des propriedades ) somam J1% da área agricul tável

Por outro lado I 88,6% das pequenas propriedades ( quatro

milhões, cento e sessenta e quatro mil e oitocentos proprietários) ,sE.

mam apenas 13,9% tía área agricultável. Por Ls soj esse antigo e grave I
roblema nacional precisa ser atacado

Deve a Reforma Agrária buscar resulatdos políticos ( paz

social >, socIais (dignificar a vida no campo), econômicos (possibll.!

tendo o ingresso no mercado interno de milhões de barsileiros e

distribuição da renda).

Pessoas físicas estrangeiras não poderão possuir

ter-ras no País cujo somatório, aLAda que por interposta pessoa

cuja superior a TRES ( 03) modulas rurais

Esta norma aplica-se às pessoas jur ídicas cujo

c:api tal' não pertença major i tal' iamente a brasileiras.

JUSTIFICAcnO:

r.r -C-_'~ld.,o/CO~.. IIoI.OI•• ~'"'.to ,

EMENDA lP19431·8
l!J

CONTINUAÇÃO - JUSTIFICATIVAS

Art. lo •.•

EMENDA MODIF:I:CATIVA

pr~;~'~-'-}

fEj;;BJill
CMJSTTTltINTE !lANCe UORE'tRA

"Art. 3B3 - A~. empresas. comerc3.a;l.s e 3.ndust;.r3.<!3.s são

_ obr:l.gada:s"l:l' crssegurà'r ~~ ~apac3.tação prof3.ss3.onal 40s seus trabalha

~~s....Jnc1#-s.l."e a ..nrend~....qg~~m!~p~~ .;{I~_ ~erI!\,Ç:s~~.!~l.-:_:..- ":>... - . -

Dê-se ao Art. 3B3 a segu3.nte redacão

Essa extensão do monopólJ.o da petrobrás, ao 3.nvés
de fortalece-la, va3. parado),.alnoente, provocar o seu enfraquecJ.
mento, porque, 3.mpondo a transferénc3.a de recursos da ârea ma3.S
essenc3.al ~à segurança e do desenvolv~Mento do Pais (a produção),
para uma area de menor prJ.or3.dade (transporte de gás), onde Já
eX3.ste capacatação naC.l.onal, fará CO'l1 que a eMpresa se dJ.stanC3.e
da autosu~J.c3.êncJ.a dê. petrõlep, abrJ.ndo espaço para crit3.cas e
contestaçoes.

A crJ.se energétJ.ca mund3.al e o perfil da produção e
consumo de energ3.a no Pais, al3.ada ao 3.nterm3.nável conf).J.to que
a"tinge a prl.nc3.pal fonte de petróleo do Irundo, recomendam uma
concentração de esforços na área õe pesqU3.sa e produção, não ha
ven~o t;1ualquer Just3.fJ.c~t:l.va para retJ.rar os parcos recursos des
sa area para. colossa3.s 3.nvest3.mentos, que Estados da Federaçãõ
~3.~.Setor Pr3.vado podem realJ.;:-;ar com a mesma técn3.ca c competên-

A emenda procura estender esse monopólJ.o ao gás natural,
Justamente no momento em que alguns Estados da Federação, mormo!!
te são Paulo e RJ.o de Jane3.ro, e o setor pr3.vaôo se capacJ.taram
para executar essa tarefa, aliv3.ando a Petrobrás dos vultosos
3.nvestimentos que serJ.a obrJ.gada jJ. real3.zar, ob)et3.vando cU"Ilpr3.r
com o novo encargo legal que a emenda pretende lhe 3.mputar.

:III - O transporte marit3.Ino de petróleo bruto de
oraçem nacaonaã ou de ãar-avedcs de petróleo
no Pais, e bem aSS3.m o transporte, por meac
de condutós, de petróleo bruto e seus derJ.va
dos, aSS3.rn como de gases raros de qualquer or!
gem

• O mcnopôj.a.o do transporte rnarít3.mo, ou por meio de
condutos, do petróleo bruto de oraqem necacnea ou de dezavados
de petróleo no Pais, fo3. eatiabeLecado pela Le3. 2 004, de
03 10.1953, que cxa.cu a Petrobrás, e que, emseu art. lo,
:U.:I:, estabe.lece o seguJ.nte.

r.r 1tnOIlUI1I"U~.D.------------

.,l.Iu.... /COwlllh/&lIIC.w,.d.

IEMENDA lP19435·1
{'J

V1

Propositadamente, distingu1U-se o exercício dos

direitos sociais I dos relativos à segurança nacional. A presença do Ministro da

Justiça no Conselho da 'f1:epública determinada no Projeto da Constituição justifi

cou-se t certamente, pelas suas atribuições no eJ<erc!cio dos direitos sociais, rela

cionados com porpostas para ordem pública I para a conciliação entre errpregadores e

errpregados e para incentivos à cooperação no desenvolVd.l'lento nacional integrado; lI'a

térias que poderão aFastar as crises de onde são tirados os perigosos remédios de
intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio

Essa vinculação entre as Forças Armadas e a potencialidade da produção ,

em todos os setores do desenvolvimento independente, tão neghgenciada até aqca ,

necessita de instrumentos adequados e nova formulação do processo integrado entre

a Nação e o Estado. A programação política desse progresso integrado efetuar-se-á

também no Conselho da República, onde os órgãso do Poder zxecottvc se juntam ao Par

lamento,para o debate preliminar das eeotoas de interesse comum I no cbjetãvo da .

afirmação internacional do 8ras11 em convivência pacifica com as demais nações ,

dentro de uma estrutura democrática plena.Segurança Nacional não serã mais contra,

mas a favor dos cidadãos, complementando-se o binômio " segurança e desenvolvimen

to"·, como de " desenvolvimento e liberdade" ; dando- se às Forças .o.rmadas atnbui

ções partilhadas com o Congresso Nacional

VII

Quando as Forças Armadas se voltaram para a defe

a da indústria nacional de informática e instituíram , verdadeiraMente ll'anu milita

i , a reserva de mercado, receberam aplausos de toda a Nação. porque est~
endo o patrimônio nacional. Na aprovação da lei de informátJ.ca, ocorreu, práticarren

e, unanimidade Para que iniciativas como esta frutifiquem e se desenvolvam, miste;

e faz acolher, com naturflidade a presença das Forças Armadas no Conselho da RepQ

lica Sonar-se-ão assim, todas as parcelas do poder politico nacional, no esforço co-

para emancipação econômica, amplianrlo os efeitos desejados

Por estas razões, a presente emenda ao art 162

o Projelo busca assegurar a participação da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e

o Ministro Chefe do Estado Maior, adequada'llente, sem restIlções no Conselho da Re

ública l para, entre outros assuntos, obter-se ~ contlnuição da defesa da reserva de

rcado à empresa nacional. pois Estado sem tecnologia própria é simples colônJ.a

ndefesa, no mundocontemporãneo

f;
Excluindo:'se da órbita da segurança nacional I osI

assuntos rela'tivos ao ex.erc!cio dos direitos sociais, amplia-se a respeitabJ.lidade

do Estado e a permanência das instituições, como ocorre nos países industdalizados

e de democracia consolidada. Preservam-se as Forças Arll'adas dos desgastes da ~nte!,::;:_

_ i:rê~i~ ----di!JcIl, de rks;s eÓtre ~jj~iYnlLXilisliP~"W.u~ii~z~~
,. ..... - ~ -

Nelton Friedrich

Art. 162 _ O Conselho da República é o órgão superior de consulta do Presidente

da República, reunindo-se sob sua presidência

Emendado Artigo 162 ( Disposições sobre segurança Nacional)-

Agricultura fim significa abastecer de allmentos o mer ;

cede interno I diminuir as distâncias das regiões, fixar dignamente o

homem no cempc e exportar os excedentes.

Precisamos da Reforma Agronômica para desenvolver tecn,2

logia apropriada a uma realida
6de

l respeitando o zoneamento agrícola I
e o manejo integrado dos solos e das águas.

Acresce-se, ainda que o 8rasil precisa ürgentemente -de

um Plano Agrícola de Médio e Longo Prazo, para possibilitar o plane

jamento, a organização e a segurança do meio rural.

Plenário
T.XT.'Ju."r'oa;b ~

& 12 Corrpõem-seo Conselho de Segurança

1 = Presid~nt.e da República;

1I- O Presidente da Câmara Federal,

IIl- O Presidente do Senado da República;

lV- O P,dmelro-Mlnlstro;
V _ os líderes da Maioria e da Minoria da Cãmara Federal,

VI- os líderes da~Maioria e da Minoria do Senado Federal;

VIl- o Ministro da Justiça.~

V!II- E.~Chefe.22 Estado~ das~ Armadas;

IX- f!~~Marinha.~~~~~
X _~ cidadãos brasileiros natos maiores de trita e cinco anos, un

~indicado pelo Presidente da República, umeleito pelo Senado Federal e

l.J'll eleito pela Câmara Fecleral, e respectivos suplentes, todos com man
datos de trés anos l vedada a recondução

Art.163 Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre:

\

I _ dissolução da Câmara Federal,

~ IL- nome.açj;a e exoner§lçiIo do ~rimeiro-tnni;.t.!o,_!20s_ç'!sos p~~vtst.f's.D9~

arts. 166,§ 1'1, 172, 173 e:l79, § 12 desta Constituiç{lo:
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JUSTlF'lCATIVA

EMENDA MOOIF'"ICATIVA

T!TUlO 11

.T..

~ol1sta, do c:apItal financeiro, do lati fundia, do capital intern,!
.t::1onal e de estamentos da alta classe média e da burguesia que fo!.
1"leceram os quadros para uma tecnolOQia moderna e ant r-ecc rareeete .!
"flcaz

Se per um lado é forçoso r econbecer que o prInCl!:>io

da ní ererquí a foI utilizado para uma espécie de adestramento poU
t1co e ideológico fundado na concepç âc da segurança nacional, be;;

como para uma certa "reserva de mercado" do pensamente estratl!Qico
desta Naçlo, por outro lado não podemos cair na armadilha de uma
falsa dicotomia entre "poder cIvll n e ~poder .11Itar"

Mio se pode cair ...,uma armadIlna mais perigosa, po!.

que envcj te numa linguagem esquerdista e civIlista que é a de a!!!,

pIlar as llmJtaçbes militares proibindo-as iIlté de se pronunciarem
'Politicamente Se ~ ...erceee que os f'altlosos "pronunc:ialtlentos" telll
uma nefasta tradiçlo nas incipientes cemcc r ec ras latino_americlilnas,
, verdade tambéll que eles só acontecem nas r erer í ce s democracias

Enquanto elas durarem as ditaduras os lIlilitues r eee rcnãr res I!t gol

pistas nAo f-alaram enquanto tal, até porque tem os dltadores-pres!
dentes, llIinistros e os t.ecncc r atas que sob controle falam por eles
"Tanto quanto ambos falam p81'tls interesses ecceõencce que o repre~e!!.

tom
..o. n6s parece que' atItude mais consequente nlJo I! t.!

par o sol com uma peneira, lIlas silll usar UIII eficiente filtro solar

Se 80 lnvl!s de pronunc:iamentos 11I11 i tares pudermos
:contar call a opin1l0 polítlca de cidadlos prJvllegiedos do ponto de
,,1sta de sua formaçl!lo prorissionel, enquanto cidadlJos no pleno
.1ICercS:cio das seus direitos, se ao invl!s de pronunciallentos 8l1eaç.!.

~ores e arrogantes, ee vezes fOrel.l.ente punidos constatarmos a d!
versldade de concepçlles comprollet1das, no entanto com a dellOcrach,

se 80 lnvl!s do daformante eorporliltlviSlIIo baseado nUlla uru ca .atrIz
de pensa.ento registrarllos 8 universalIdade de pensamento sobre UI!

Brasil politicamente adulto, cre re que estarelllos nos aproxilllando da
desejada estabilidade dellocr't lca

E ••15 se o pluralismo pol!t1co e apart1d'rio era
usado mc Ius rve ccec argumento para negar registros aos partidos

ceeunrs t es sob a alegaçlo de que nos países socialIstas nlo e.t_sth
aste pluralIsmo - porque reservamos as diriculdades de uma convivê2

eia plural apenas ao eunoo civil?
Porque cldad!os civis social_democratas, democrat8s

-cristlos, socialista'S, comunJstas, conservadores, Progressistas e
eidadllos militares apenas militares? Ou anti alguma coisa, antI_c~

Ilunistas d« prererênc1a?

A unidade e 8 hierarquia das r crçes Armadas 510 el,!
mentos indispensáveis no que se refere à sua funçlo constltucioFlal
e ao seu f'lJncJanalltenta profJsslon2l1 baseado num cO/llpreen5J.velment~

r.ígldo eSQuella disc:iplinar
Estender, no entanto, esta unidade funcional e esta

1'1ierarquia 11 política forjando Oma nomogen'tidade de peL'1salllento i,!
posta pela disclplina significa na verdade construir um monstruoso

partido anti-democdUco
od nossa ellenda possibllitando à Naçllo Que seus m1

11tares sejam cidadlos comuns com os mesmos deveres e direitos e

todos os outras cldad!os E a intençl!iO é absolutamente transpare,!!,

te Integr.r os cidadSos mUltares no plural!smo dellocrlltico que
estamos lutando para Jmplantar de maneira definitiva no Brasil A.

dellocracia é o único compromisso que se pode cobrar compuls6rio p0.1
to de unlllo entre os Ihilitares, entre os clvIs e entre os 1II1litares

e civis

Ino í vLnue r s

DOS DIREI TOS INDIVroUAIS

I - A vtce , a exf s t ênc Le digna e a integridade f 151.

Art 12 _ 510 cf r e í t os e r rce rceee s

tnvt ct ãve í s

ce e mental

CAPiTULO I 00 ITE'" ] AliNEA. ~

Sob a égioe da igualdade - legítillll utopia da Revol.!:!.
çlo r eencesa _ busceecs equipanr o direito li propriedade ao dire.!,

to ao trabalho
E COIIO nos regi.es capitalistas o direito BO trab!

lho - na ótiea do trabalhador _ confunde-se COII 1iI posslbl!ldade co~

ereta de trabalhar e ser relllunerado, ac re s ceeos ao p r Lne Ip.í o geral
do -m re í t o lO Trabalho" sua ProJeçlo re~J no terreno do concreto

que é o "dIreito ao eflptego"
Nas velhas constituiçlles asseguram-se coma direito

fundammtal no capitulo dos Direitos e Garantias, O sagrado dire.!.
to 11. propriedade

J' o trabalho é consIderada UlIIll facuidade, assegura.!!
uo-ee apenas 8 liberdade de oficia ou proflsslo tolesllo o anteproj!

ta da eoeu s sãe presidida pelo Professor Afonso Arinos - que em mu.!.
tos casos avançou em direç!lo ao elemento social _ preserva esta

dIferença 8 nosso ver essencrefeence elJtista e dIscriminatória

a. propriedade, o direita Explic1tado Tipificada,
Assegurado fOrmai e dIretamente

Ao trabalho o caráter facultativa, desvinculado ao
direIto ao emprego que é sua exp r e s eâo real e sem nenhuma garantia
em relaçlo ao seu c on t r âr fc que é a rescisllo

a. desapropriaç!o assegura-se a indenilllçlllo na Con,!
tituIçlio e ao capitulo das Direitos F"undamentais Ao trabalho reI.!,
ga--se uma regu18llentaçlo apenas 11 lei ordInbia

-Parece-nos Tigorosamente lógica que a pretenslo de
consagrar o princípio da igualdade - mesmo na sua dimenslo contrad.!.

t6ria e utópica da sociedade de classes _ nos obriga a eolocar lado
... Jado, no lIesmo cap.ítulo e com as lIesmas suplementares, os Dire.!.

t.as referentes ao Trabalho e à Propriedade

E 1"110 se argumente Que a supremacia do dl reito 11I Pr2,
'PUedade dá-se pelo seu slgnifical!lo 1n abstracto valendo lnclusive
~ara a propriedade pessoal Ao regime da livre iniciativa econOmJca
o aspt!cto mais relevante, o elemento fundallental e dechho é •
p'Topriedade dos lIIeios de produçllo.

! - Direito ao trllbalno, sendo o empr~90 coo s í ce r ano
bem essencial à vida e ningul!m a perderá sem causa Justificada

EMENDA IPl9438-5
~os lEONELLI ~---~ 1 ~MD~~~l\_J

PM';;';;-o~-- c" """,,""_'."00~__~_-J Cv~8-!8.J

TfTULO V

JU5'I'IFICACAo

EMENDA AOITIYA

DA DR:CAHIZAÇll.O DOS PODERES E SISTEMA DE COVERNO

ART. 1\2

INCISO I

Acrescente-se BO Inciso r a E!xpress!lo (, ) OU ESTADUAIS.

JUSTIf'lCATIVA

Nlo hll nennulI motivo para discrlIR1nar os d1rigentes
d.s eep r e se s estataIs estaduaIs do gozo de dIreitos at r Ibu f dos aos
diretores das ellpresas estatais federais

Num pe r s em de ae nvo Lv ame n t o , onde os p r oc e s so s t.ec-.

nc rôçi ccs são ae i s d rnjinu co s , nada malS competente do que a forma

ção de mão de obra ser administrada pelos empregadores-conhecedores

d ru t ur namen t e das necessidades de c apac i taçáo do trabalhador e apre.!!

SEÇaO y - DOS DEPUTADOS E SENApa'RE5

d r z a do dos menores

CAPITULO I - DO LEGISLATIVO

fDrma lIt -emenda- propost" V.lsa eonc.ce e a aa r ca

da vez ma15 ti classe p<lItronal das responsabllldlldes de e pe r r e a coe >

menta e formaç';o de pessoal pe r a atender aos parques come re ae a s

Lnd u a t r a a a s do país

9IENDA IPI9436-9
(l DOMINGOS I fQNE! , I

rçuN-A-.'-O---- .........'.......kl._...a..

fJIIIENDA IPl9437-7
~Q51E"QNE'L] ~'~--------------l~~~~~

p;:;:~";;O---."_0'" .".. " ......." -- - - _~ bL'--lL!_ ~J

EMENDA ADITI~A

TiTULO VIl!

DA ORDEM ECQNOtollCA E F"INANCEIRA

CAPiTULO I

DOS PRINCipIOS GERAIS, DA INTERVENÇa.D 00 ESTADO, DO
REGIME OE PROPRIEDADE aa SUB-SOLO E DA AT1VID~DE ECONOtoUCA

EMENDA IPl9439·3
tJ DOMINGOS lEONELLI

l!J PlENARIO

EMENDA MODIF'lCATlVA

TITULO Iv

ART 312

DA DEFESA 00 ESTADO E DAS INSTITUIÇOES DEMocR.6.ncAs
CAPhulO I

CAP1TUlO I I 1
• lQ - Todo aquele Que nlo sendo p:cprietário urbano

ocup'ar, medJante Qualquer Corma,de arrendallento, por vinte anos
Ininterruptos, terreno urbano em área nlo superior a SOOm" cUJo d~

.{nio seja de pessoa f1s1ca ou jurídica proprietãrla de mais de ci~

co (51 Imóveis, adIQu1ri-lhe_á a propriedade

JUSTIF' ICATIVA

DAS F'"ORÇAS ARMADAS

ART. 250 _ Os mUitares seria alistéveis para flns
eleitorais, elCcluídos apenas aqueles que prestam serviço IIllitar
obrigatória

JUSTIFICAT IVA

DOS PRINCfpIOS GERAIS, DA INTERVENÇAo 00 ESTADO,

00 REGIHE DE PROPRIEDADE 00 SUB_SOLO E DA ATIVIDADE ECONOMICA

ART. la'

f sv - Os empregados das empresas publIcas e de eCE:
nomia mista, particlparAo, atTavés de representantes eleitos por
sufrágIo dJreto e secreto, doS ~onselhos de Adminlstraçllo e Dir.!.

torias ExeCutivas desses estabelecimentos

A idéia da participaç;lo dos trabaJnadores na gestll.o
das empresas é antiga e já possui precedentes nas te_tos constlt~

cionals feder81s e estaduais A ConsUtuiçlo de 1967 admitiu até a
co-gest;lo, se bem que em caráter elCcepcional Já a Constituição

Estadual da Bahia, por exemplo, é mais preclsa e concreta recome,!!,

dando a partlcipaçll.o dos trabarha~a direção das empresas
sabre controle aclonár10 da Estado Para regulamentar este princi
pIa constitucional baiano apresentei a Assembl!lola Leglslatl ...a do
Estado um projeto de lei, elaborado com a preciosa colaboraç::lo
Professor José Martins Catarina Somente agora com a alteraçlio da
correla!;bo de força!> no Nordeste e a instalaçi;o de Go...erno democr~

t1co de Waldir Pires, este projeto de lei esta serdo tomado como

referência para eleic~o de representantes das quase 8 000 empreg,!
dos da COELBA e dos 7 000 empregados da EIo1BASA, para Cltar apenas
2 elCemplos, para a dlreçll.o desses estabelecimentos

A presente proposJcllo, sem Prejuizo de outras que

determinem a co_gestllo de maneJra geral, ~nclUSl~e para empresas

particulares, concentra-se na segmento das empresas estatals e co~

cessionárias do SeI\JlçO publico e especifica de forma concreta a
/JIaneira pela qual se dará a par!lcipaçlla dOs tr8ti8:hadores, ou se

ja, nos Conseinos de Administraçll;o e nas Diretotlss E"ecutl"'as
Deixa para a LeL ordinárJa, a proporcionalidade, o "modus faclendi",
enflm todos os aspéctos referentes a regulamen'aç~o

O caráter concreto e a determinação e"pJ~C1ta dessas "

part1cIpaçOes, especificando IncJusive os 6rg:;os por ande se dará,_ f
tem o claro objetivo de llvttar flI armadlllía jurídIca da generalill

I

DIfícil encontrar alguém que dl'Scorde do caríHer
retr6grado, parasit'rio e obstacul1lador do progresso representado
pellls mil formas do arrendamento eterno, afora ...ento e "enfiteuse"
que representam uma verdadeira escraV1d!lo da terra urbana

PopulaçOes inteiras, coma pOr ell:emplo, a do imenso

BaIro de Platarorala, em Salvador, vêem-se obrigadas a dirigirem-se
.ensel ou anuallllente a uma empresa Ou institui~!o, no elCemplo cit,!

do a Empório Industrial da fannlla "'arUns Catarina, para pagar uma
tll:JIa que maIs se assemelha a um tributa med11c' ...al

Numa economia ande a crédito é patrimonial
O sIstema publico de financiamento gira e~ torl)O da propriedade,
toda e qualquer melhorIa nos !mÓ."els constru1dos sobre a ~

escravizada tem que ser feIta sem nenhum tipo de financIamento

Pior ainda passam-se gerações com a ~ensaç~o da
instabilidade familiar, posto que vl...endo num regime capitall5ta

que exarceba moral, pol1tlca e psicologIcamente o vaJor da proprl~

dade, esta nunca !lo alcançada pelos moradores das terras foreiras e
Brrendadas

Mossa proposta aponta para a soluç!o constituclonal

deste problema social, cultural e historico das cidades brasllel

Umitando o módulo e delimitando propriedade e pr~

prjetádos a serem atingidos apenas aQueles com mais de cInco (5)

prOPriedades a no ...a constituiç:;o cerca-se de Jegitimidades e 5enso
de JustJça pois protege os pobres arrendatárIo~ e eventuais locad.Q.
res pobres Se o PresIdente Ulysses c;uImar~es estiver certo quando
declara que "esta será a Constituiçllo do!> pobres" estamos certos
de Que esta proposiç~o sE."rá acolhida pela Assembléia Nacional Con~

tituinte

Proteçlo de uma casta ou odiosa discrirdnaçlJo contra
os cJdad!os lIIil1tares? Esta é a indagaçllo que pode ser formulada

ente as limitaçDes constitucionais atualllente viÇlentes em relaçlo
.. elegibilidade dos mUltares e, Principalmente, à sua participaç!o
nos partidos pol.íticos Observa-se, lnciusive. a dispensa do tempo
de fll1eçllo partidárIa para que o mllita.r inscreva-se como candid,!

to.
PriYUéglo para um c1dadlo especIai? Nilo Llllltaçlo

concreta ou insinuada li cidadania no que se refere ao espéclo 1R8is

illportante da atividade polHlca que é~.Inc1a parUdárIa,
cotidiana, formuladora, ~emocrBtizante, controladora de mandatos e
canal de ligaçlo permanente eAtre esferas de decisDo e o conjunto

da populaç~o

Parece óbvio que SOmente a um tipo de institulçl!lo s,!

ria Ucito restrIngir a participaç~o de um c1dad!o num partido um
outro partido Só um partido pode edgir um compromisso ldeológico
-ekclusivo ou uma únIca linha política Mesmo aSSlm, com as lnevit.!
...eIs variaçôe5 Que se restringem I)OS partidos modernos e democr.átl
cos onde se adllitem até a elCistên~ia formal de correntes internas

ellpressando diferentes concepçlles
'E pOr todos os lIot1 ...os ninguém de bom senso e con

vicçlles democráticas nesta sofrida nação, deseja que as F"orças A!.
medas constJtuam-se em partido

• Selll pretender aprorundar aqui a discussi!lo sobre o
papel das F"orças Armadas a partir do golpe militar de 1964, um re
gistro, no entanto, né de ser feito os militares ni:io administraram
este País apenas em nome de seus 1.nteresses e para si Dróprios A
F'orça Armada é sempre uma elCtensl!lo de uma negemonla po11tlca que em

nosso caso locallza-se nos núcleos de poder do granda capItal mon.E.

JUSTlF'ICATIVA. o



Assembléia Nacional Constituinte • 2067

EMENDA SUBSTITUTIVA

TíTULO VI

"l<TO"U1'''IC~lo_-''- -,

A proposta contempla a participação da sccIedaõe na

definição da Política Científica e Tecnológica da União. dos Estados

e dos ~lunicíp!os e garant,e aos I,.egislativos manifestarem-se sobre a
orientação dada à matéria.

JUSTIFICATIVA

JUSTIfICATIVA

JUSTIFICATIVA

Inclua-se os seguintes parágrafos ta e 2i:!, e transfor

me-se os atuais parágrafos 112, za , JR e 4R, em parágrafos ,R, 412, 5;

e 6i:! respectivamente.

Art. 395 § ta - Ao Legislativo caberá a aprovação e o
acompanhamento dos planos e programas que ori~ntarão a atuação do Go
vemo no campo do Desenvolvimento Científico e Tecno16gico -

• § 2R - As entidades de representação dos segmentos so

c1ais envolvidos no campo da Ciência e da Tecnologia terão assento ~
voz e voto nos fóruns de deliberação sobre a política, planos e pro-
gramas que orientarão a atuação da União, dos Estados e dos Munic-!
pios. -

Nada explica a discriminação contra os servidores pú
blicos que S60 trabalhadores como quaisquer outros. As peculiaridades
estão atendidas e respeitadas na redação proposta.

Os abusos vem se sucedendo em determinados Tribunais
de Contas com a nomeação de cidadã.os em idade avançada, que passam

pouquíssimo tempo no cargo. e-o fazem apenas para incorporar aos seus

~roventos de aposentadoria. avantajadas quantias do dinh~iro público;
e cinco anos é um prazo muito pequeno para que tal abuso possa ser '
corrigido.

TUTtl/~~'T"IC~IO'__~ _

SubstitUa-se no parág't'afo 1'2., do aat , 145. a excrea
são ,,~ •• cinco anos" pela expressão ti ••• dez anos".

não gozada ou contada em dobro quando da aposentadoria do servidor;
VI _ É assegurado ao servidor público, adicional por

tempo de serviço. a cada ano de efetivo exercício, vedada a incidên
cia de cada adicional sobre a soma dos anteriores; • -

VII - Ninguém poderá receber mensalmente à Conta dos
Cofres Públicos. em qUjllquer esfera ou poder, rendimentos ê qualquer
titulo, inclusive em decorrência de acumulação legall'lente permitida

de remunerações, proventos de aposentadoria ou ajuda de custo que·

ultrapasse de 70 (setenta) vezes o valor da remuneração minima viga!!.
te no Serviço Público na respectiva esfera de ccvemc ,

VIII' - Relação de emprego estável ressalvados:
a) ocorrência de falta grave comprovada judicialmente
b) contrato a termo, não superior a dois anos, nos ca

sns de transitoriedade dos serviços ou atividade da empresa: -
- c) prazos definidos elff"contratos de excer.í êncãa , não

superiores a noventa dias, atendidas as pecul.f,aridades do trabalho a

. ser executado i

• IX _ eeçuro-ceeeaoeeçc , em caso de desemprego involu!!.

tário;
X _ irredutibilidade real de salário ou vencimento;
XI _ gratificação natalina, com base na remuneração '

integral de dezembro de cada ano; ,

XII - O saJ,ári.a do trabalho noturno será eucer Icr ac
do o.íuenc em pelo menos SO%, independente de revezamento, sendo a hE,
noturna de 4S minutos i

XIII -"Salário-família aos- dependentes dos trabalhado
res que percebem até 4 salários mínimos, na base de percentual var!A
vel de 20% a 5" do salário-Illínill\o, a partir do menor ao maior !>alá
rio aqui ccmpreendí.cc , respectivamente;

XIV _ reconhecimento das Convenções Coletivas de tra

balhO e obrigatoriedade da negociação coletiva;
, XV _ duração de traéalho não superior a quarenta hora~

semanais.' e não excedente a oito noras diárias, com intervalo paaa '
repouso e alimentação, salvo para o trabalho realizado em turnos ini!!
terrLlptos de trabalho. quando ti jornada será de seis horas diár ias;

XVI _ repouso semanal remunerado de preferência aos '

domingos e nos feriados civis e religiosos. de caordo com a tradição
local; .

XVII _ licenaç remunerada a gestante, antes e depois

do p~rto, por período não inferior a cento e vinte dias,
XVIII'- saúde e segurança do trabalho, garantidos atr!,

vée da possibilidade de recusa ao trabalho em ambiente sem controle
adequado de riscos e da proibição de trabalho em atividades Lnse Iu
bres ou perigosas· salvo lei ou convençaõ coletiva, que devem -as s equ
rara a redução da jornada de trabalho e um adicional de remuneração, •

além do'S controles tecnológicos visando à el1mi~ação d~o:: risco;
xrx _ garantia de assltência aos filhos é dependentes

dos empregados, pelo menos até seis anos de idade, em creches e pré_

escolas;
XX _ seguro contra acidentes de trabalho;

XXI _ participação nos lucros ou nas ações t desvincu
lada da remuneração. conforme definido em lei ou em negociação cole
tiva, no caso do trabalhadores da empresas estatais;

XXII _ proibição das atividades de intermediação' rem.!!,

nerada da mão-de-obra permanente. ainda que mediante l0'1.açãb i

XXIII - garantia de permanência no emprego aos servr-,
dores acidentados no trabalho ou portadores de doenças pr!lfrsslóna1s,
nos casos definidos em lei, semp prejuízo da remuneração antes perc!.

bida.
XXIV _ participação nas vantagens advindas da moderni ..

zação tecnol6gica e da automação, que não prejudicarão direitos adQu!

ridos.
XXV _ participação dos servidores na direção das empr.!

sue públicas e mistas, com mais de quinhentos empregados.

INCISO IV - D MANDATOART. 27

Redija-se assim o Art': 86. e seus Incisos

"Art 86 - Aplic~m-se aos servidores públicos civis
as seguintes normas especificas-:

I _ Os cargos e empregos públicos são acessíveis a

todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em

lei, e o ingresso no serviço público. sob qua l que r- regime, depende
rã sempre de aprovação prévia em concurso público de provas, -

11 - Salário mínimo igual ao fixado para o setor pri
vecc , garantido como menor salário fixo, independente da renunerav
ção variável, quando esta ocorrer, a partir de níveis propostos por
ccafssãc Paritária da qual participem representantes do Governo. do
Congresso Nacional e das entidades máximas dos servidores públicos.

111 _ A União, os Estados. o Distrito Federal e os

Municípios instituirão regime jurídico único para seus servidores '

da administração direta e autárquica, bem como planos de classific.§.
qãn de cargos e de carreiras. que assegurem ascensão funcional rae-,
diante promoção ou provas internas e de t Lt.u.l us , com igual peso.

I~ _ É vedada qualquer dl receoça de remuneração entre
cargos e emprgos iguais ou assemelhados dos servidores de quaisquer

dos poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as r,!

latIvas à natureza ou local de trabalho,
V _ gozo de trinta dias de férias anuais, com remun~

ração em dobro e a cada crnoc anos ele efetivo exercício, o servidor
público assíduo. que não houver sido punido terá direito a licença

especial de três meses com todos os direitos e vantagens do seu car
ga ou emprego, facultada sua con'lersão em indenização pecuniaria, se

JUSTIFICATIVA

DOS DIREIlOS E LIBEflOPlOES FOHOPlMENTAIS

JUSTIFICATIVA

A consolidação da democracia no Brasil passa pelo
resgaste da cidadania.

A Constituição é instrumento fundamental desta cida
dania e não pode se reduzir a uma mera mercadoria. Ao cont~ário d;

ve ser fator de enfrentamento de esvaziamento da c Ioadení.e que s;;

observa pelos mais variados processos Uma verdadeira estratégia

cul tural vol t.ena para a ceeeducaçãc dos cidadãos pobres executados
pelas classes dominantes brasile~

Esta~-estratégia incluQ' a atividade poliCial. exerci
da exclusivamente sobre as cfêsses exc íoceces , -

O Código Penal na prática, só funciona contra os seg

mentos pobres da sociedade.

A burocracia da máquina judiciária desestlmula o
recurso à Justiça como forma de assegurar os poucos direitos dos
pobres.

Há, portanto, uma permanente e eficiente conspiração

contra a cidadania no Brasil.

Entre a violência policial e os mais sofisticados
programas de rádio e TV onde aparecem negros e pot:tres', um ponto em

comum: a dependência. A vida. a alegria, a felicidade, a própria
existência, por vezes, parecem resultar sempre da doação do mais

poderoso ao menos favorecido, di'Zem-nos os fIlmes, as novelas, num

discurso profundamente autoritárlo.
No plano político a liberdade nãc é um direito de

cada cidadão. mas uma ccnceaeãc do Estado.

Esta modesta iniciativa pretende se constituir em

mais u~ espaço que visa o resgate da cidadania.

Não temos a ilusão de que a simples posse de um exeE!.
plar da Constituição Federa.l assegure ao eleitor brasileiro a plena

capacitação de seus direitos. Mas com o "livrinho" na mãe o homem

brasileiro sentir-se-á. mais livre, mais dono do seu próprio sare,
mais integrado ao sistema jurIdico social onde vive e luta.

A-consciência dos deveres e direitos inerentes

pacto pol!t1co do qual é parte e objeto principal, possibilita ao

cldadão participar mais efetivamente do processo oemcceâtIcc ,
I A nova Constituição da República entrara, assim, nas

casas dos bairros populares, nas escolas, nas fábricas, nos qu a,!.

Uis, nas fazendas. nas repartições públicas. como patrimônio comum

e letra viva da democracia.

....'••úll"/CQ~... lo/ ....c,,"'ulo

EJ.lENDA MODIFICATIVA

TíTUl.O II

SEçM I

Al!nea g _ A lei estabelecerá a forma pela Qual a

mãioria dos eleitores poderá destituir do cargo aquele que decair

da confiança coletiva no exercício do mandato.

DOS DIREITOS pOLíTICOS

1\ xedação do ilustre Relato::r contempla o Y.Q!.Q.
OESTITUINTE mas não especifica as condições mínimas anteridres à
lei ordinária em relação ao exercício deste novo instituto da sob~

rania popular. Instituir, pois na redação, que já vinculamos propo!!.

do desde a Subcomissão. certo de que já na Constituição é preciso

estabelecer que a destituiçi!o dá-se mediante:

1

- a) llIaio:l:ia dos eleitores; r
b) região da destituição, ou seja, a decaída da CO!! '

fiança coletiva.

.EMENDA lP19444-0
'l!J OEPIlHlOO JORGE H!lGE

AftT. 12 - ITEM III

Al!nea !! _ O Estado promoverá o fornecImento gratu!

to de um exemplar da Constituição Federal à todos os eleitores br.§.

sUeiros.

TíTULO II

A presente emenda propõe a substl tuiç~o do texto do
Artigo 248 e seus dois parligra rcs constantes do Anteprojeto de Con§.

tituiçt1a. Nos termos dessa emenda, seria estendido a todos os bras.!

leiros e brasileiras, indistintamente, a obrigatoriedade de algum
tipo de preparação mllitar.

A formulação sugerida oferece, ainQa, uma maior

flexibilidade quanto ao serviço mill~ar ~ente dito. podendo
a legislação complementar ou ordinária regular de -diferentes manei

ras o processo de convocação para o serviço militar. eventualmente
prevendo também a' possibilldade de uma primeira convocação de v.2.

luntárlos, assegurada a obrigatoriedade cara a ccmcfementacãc Qua!}.

titativa e Qualitativa dos efetivos, sempre QJe necessária
, Além do engajamento dos efetivos das r crçes Armadas,

essa proposta prevê a organização de sistemas de treinamento com
vistas a que todos os cidadãos estejam aptos a desempenhar, com ef!

ciência, em situações de emergência, a tarefa da defesa militar ou

civil.
Dessa rr- a defesa da s~c!edade e do país estaria

multo melhor assegurlfda e tornaria desnecessárias as exceções pr.!
vistas no parágrafo ze , oferecendo alternativas aos que, por Yaaões
de consciência. não participam ~o serviço militar, mas estarlam
preparadas para a defesa do Pais, sempre que se fizesse necessário

Quanto às mulheres. que ora reinvidicam a igualdade
de condições entce os sexos, não se vecâem mais discriminadas por

suposta inferioridade física em relação aos homens, situação que já

se verifica em outros países como Israel e Cuba. E também poderiam

ser aproveitadas. segundo as suas aptidões. no serviço militar ou
no treinamento de defesa civil e armada.

O texto ora proposto é mais sintético do que o do

Art 248 com seus parágrafos, é menos discriminatório. mais flex.!
vel e poderá melhorar as condições de defesa nacional. Caberá à I.!

gislação ôrdinária o detalh_amento da .mat..éria, cuj~~~ dispQsitiv.os

poderão, inclusive. verem-se modlf1cados com o passar dos ancs ,

sem a necessidade de alterar o texto constitucionaL

EMENDA ADITIVA

CAPíTULO I

DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

JUSTlFICATIVA

crPbBN-~-R-IO---- .~u~.'Q/co~ .. l1o'"~.co.,"ão _

EMENDA lP19442-3
tJ nOMINGOS I EQNE! I I

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

DAS FORÇAs ARMADAS

CAPiTULO rrr

ART. 248 - O serviço militar é obrigatório indepe!!.

dentemente de sexo. origem ou convicção religiosa. para todos os
brasileiros e será prestrado através de engajamento temporário para

complementar os efetiv.os ou por treinamento de defesa civil
militar. na forma da lei.

'DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRAnCAS

r.r__~ Tl>:10/lll1nr'co.çio

f'l PLENARIO •

S!2. através da qual falsos liberais constitucionalistas "puros"
tem enganado os trabalhadores deste pais, falando em co-çes têc de

maneira genérica, para, deliberadamente, evitar a realização prát.!.
ca do mandado constitucional.

Quanto mais explícita, c-oncreta e clara. for esta

Constituiç'ão maIs servirá ao nosso povo
êonhecendo os limites impostos pela correlação de

forças entendemos ser necessário concentrar as forços no espaço do
possível sem contudo. de í xar de abrir novas fronteiras care o futl:!,
ro ,

Que se registre a promessa da co-gestão em geral c.2...
mo uma porta para o futuro.

Mas que se assegure, imedIat.amente, na nova Const!
tulção Brasileira aquilo que está set;Jdo conquistado na prática pel;

movimento democrático, pois não é outro, afinal. o objetivo de uma
Assembléia Nacional Constituinte senão a transformação'
aquilo que é ou deva ser a prática social.

Embora inseridas num contexto capitalista as empre

ues estatais e as concessionár.1.as do serviço público trazem em si

um componente ~ais social pela presença mesmo do Estado Assegurar

, esta conquista correspondente à necessidade de fortalecer a per§.
cecvrve de um crescente aeanço do Estado em direção ao Socia}

Estamos certos que esta norma constitucional vai
.além do fortalecimento da representação corporativa, sindical dos

trabalhadores. Ela significa a possibilidade de concretizar uma
maior democratização nà gesti!o econômica. absorvendo não apenas as
reinvidicações trabalhistas mais estimulando a formação de uma
visão de classe dos trabalhadores sobre o destino dos setores esta
tlzados i:Jâ economia. -

•
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EMENDA lP19447·4
tJOEPUTAOO JORGE HAGE

~ TnTOf""."'",lJ;ro

EMENDA lP19451·2 ,._--- ,
l:DEpmADo JORGE HAGE E OUTROS

fi ENÁRIO

p:r;~~~';BJLJ

I-r;;;~~--;;;J

se pode estabelecer. por via da exigência de especial maioria

para aprovação, como se faz no parágrato segundo, cujo acrésc!
mo se propõe.

Inclua-se a seguInte allnea "h", ao zncãsc VI, do Art#

17.
Redija-se assim o Art. 461 e seu parágrafo único

JUSTIfICATrVA

fI;~~;;BJCJ

1YJ~~7ã?J

.-",u.... ---,

PLENÁRIO

EMENDA lP19455·5
I? DEPUT AOO JORGE HAGE

No aratiQo 49 do Projeto de Const.1 tuiçJJo apresent.!!

do pel.a Comissão de Sistematização, substitua-se o teor do li 32

pelo que se segue.

Redija-se assim o Inciso IX, do Art. 86.

Inciso IX - Ninguém poderá r-eceber mensalmente à Con
ta. dos Cofres Públicos, em qualquer esfera ou poder, rendimentos a
qualquer t!tulo, inclusive em decorrência de acumulação legalmente

permitida de remunerações, proventos de aposentadoria ou ajUda de cu~

to"que ultrapasse de 70 (sliltenta) vezes o valor da remuneração míni
ma. vigente no Serviço Pübl,.ico na respectiva esfera de Governo.

É desnecessário estender a justificação desta medida,

principalmente quando vem sendo revelados à opinião pública sucessi
vos casos de remunerações mirabolantes. atingidas através de fórmula
as mais imaginosas, frequentemente dentro das formalidades legais,
porém indenfensáveis do ponto de vista ético.

Esta medida não se confunde com aquela prevista no I!!,
eiso IX deste mesmo Artigo, adotada pela Comissão de Sistematização,

desde Quando pretendemos abranger não apenas a remuneração do servi
dor propriamente dita constantes nas tabelas. eas quantias recebidas

a qualquer título, inclusive somando-se encsentaccr ães , ajudas de ,

custo, etc •••

"Art. 461 • O Sistema Tributário de que trata esta

Constituição entrará em vigor em 12 de janeiro de 1988, vigorando o

atual Sistema TrJ.butârio até J1 de dezembro de 1987, inclusive

parágrafo üní.cc - o disposto neste artigo não se 2.

plica aos artigos 262 e 263 e aos !te~s I, rr,' IV e V, do artigo 264 t

Que entrarão em vIgor a partir da promulgação desta Constituiçãl['"

Parágrafo Único - O disposto neste artigo não se

aplica nos casos de reajustes de remuneração que decorram de al

terações gerais na política salarial do País, na forma prevista
no parágrafo único do art. 86.

Inclua-se o seguinte Parágrafo Único ao Art. 46.5.

JUSTIFICACliD

A penúria financeira vivida pelos Estados exige que

o Sistema Financeiro entre imediatamente em vigor, aoõs a promulga_
ção do texto constitucional em elaboração

Seria demais p;Olongado o sacrif!cio dos Estados e
Municípios, esperar pela formalização legislativa de dispositivos que
são considerados "eubc-executéveãs» ou ~ de "eficácia plena", contidos

na Constituição. A fim de se evitar colisão com os princfpios t r Ibu;
tários cOflstitucionais básicos. excjumes da medida proposta os arts.
262, 263, em partee 264.

A expressão que esta Emenda deseja suprimir, torna o I!!
ciso XIII, do Art!. 158, conflitante com o Inciso V, do Art. 10B. Um

dos dois dispositivos deverá, então, ser modificado; entretanto é maí.s
justo que se mantenha uma prerrogativa do Legislativo do que fortale

cer, ainda mais, a Presidência da República. Ademais .. a historia já '
nos deu provas, como nossa divida de cento e dez milhões de dolares,

de Que a faculdade do Presidente da República celebrar empréstimos eli
ternos pode nos levar a situações dramáticas.

JUSTIFICATIVA

"Art. 17, VI, h : As licitações públIcas serão regula

das de modo a garantir: sua efetiva publicidade. desde a fase de edi
tal até a fase de julgamento, que será aberto ao público, inclusive a

Imprensa; a ausência de critérios subjetivos na a t r abu.Lçâo de notas'

e procedimentos similares e a punição exemplar e rigorosa da autori
dade e das partes envolvidas em acordo com a finalidade de neutral!
zar a competição".

Devido a necessidade de se moralizar a administração

pública tendo em vista os eecândej.cs que se sucedem, necessário faz

Ilatérla Constitucional disciplinando o assunta.

JUSTIFICATIVA

Suprima-se do Inciso XIII do Art. 1.58 a expressão ri

firmar acordos, empréstimos e obrigações externas".

JUSTIFICATIVA

,
§ JIl _ Os Estados podem incorporar-se entre sI.

subdividir-se ou desmembrar-se para anexação a outros ou formação de
novos Esta'dos, por deliberaçA"o das respectivas Assembléias t.egl~
l,ativas, que será submetida a plebiscito das ncourecees direta 
mente interessadas e aprovação do Congresso Nacional, ria ("arma

estabelecida em lei complementar.

JUSTIFICACRO

O conjunto das r eqr-as do projeto sobre o tema (o _

dispositivo sob correção e o-ar t , 100, inciso V) é falho, sob

o ponto de vista técnico, por não definir com precisão o caráter
da atuação dos 6rgãos e coletividades que participam do preces-r
so. Nele é tudo aprovação: aprovam as Assembléias estaduais ,

aprovam as populações interessadas. aprova o Congresso Nacich'"

cional.,

JUSTIFICATIVA

Art. 49 - ••••••••••••••

• D texto que em substituição se propõe leva a

vantagem\de Claramente estabelece".c a compet.:ênc.1a para a inicIa
tiva de IncorpOraçãQ, subdivisão ou desmembramento de estados e
a natureza 'de cada um dos sucessivos atos do processo a delibe
ração da Assembléia, a consulta plebiscitária das populações in
teressadas e a aprovação pelo Congresso Nacional.

Redija-se assim o Caput do Artigo 379.

"Art. 379 - A União aplicará, anualmente, nunca menos
de 18% (dezoito por cento) e os Estados. o Distrito' Federal e os Muni
cíPlos, no mínimo 25% (vinte e cHICO por cento) do seu Orçame rr to to:
tal. excIufdas as Operações de Crédito, na manut.encão , sper-reãçoecen-,
to e ampliação dos sistemas oficiais de ensino público e gratuito

A previsão dos percentuais apenas sobre a "i ecet ts. re
, sultante de impostos, inclusive t.rans rerênores« é msurãcfente , Em-

muitos casos J chegou a r eneesenter redução em relação ao que o E:stado

ou ~l"unic:ípio já aplicavam em Educação. Seguramente não era isso o que
pretendia o legislador É prectsc, corrigir o erro.

A fórmula que propomos parece se)' adequada, pois não
chega a exageros, exclui do cálculo toda a Receita oriunda de ennrés.,
tfmos Ou financiamentos I e se atêm , portanto, à rece í ta orçamentária

total, mas não apenas aos "Impostos", Que são simplesmente uma parte
da Receita Tributária que, por sua vez, é apenas uma parcel;-d;---R;_

cei ta Corrente, que, por seu turno J é apenas .!:!!!! pedaço da Receita do
Tesouro ••

tG;~;iãÃ]

~~~7ã7J

Com ll. emenda, -mais não se p r cpõe do que a retomada
da tradição do constitucionalismo brasileiro sob a República, s.2,
mente interrompida com a éarta do Estado Novo e no período de po

'der ditatorial iniciado em 1964. -

JUSTIFICAtiVA

I - criem cargos, funções ou empregos em serviços
existentes, ou lhes aumentem a remUneração;

II - "disponham sobre a organização administrativa
e Judiciária dos Territórios. seus serviços públicos e matéria
tributária e orçamentária a eles pertinente;

Art. 120 - •••••••••••••

Retirar...se do Poder legislativo _m termos absolu _
tos, a Infcãat í.va de leis que criem cargos, funções e empregos,
eeemc para serviços ainda não _xistentes. é vedar lhe toda pcs

sibilidade de propor a instituição de novos serviços, Que não tso

dem existir sem uma base de recursos humanos. -

§ 111 - •••••••••••• _•••••••

111 - _•••••••

§ 211 - Quando não sejam de iniciativa do Poder E

xeeut.Ivo , os 'Projetos tíe lei que ãtterem o número de cargos pü:
blicos, aumen..ltem a ceacesa ou afet~m a receita. somente serão a
provados pelo voto da .maioria absoluta em cada uma das Casas d~
Congresso.

a) suprima-se o inciso IV;

b} acrescente-se parágrafo, que será o segundo
com a redação que abaixo se dá;

c) subst.Ltuan-se os incisos I e II pelas dí sposL,
ções que a seguir oferecem.

No parágrafo único do art. 120 do Projeto de Con.!
tituição apresentado pela Comissão de s í.et.emat raecãc ,

A ressalva é absolutamente necessária para Que se
evite a contradIção entre o disposto no art. 297 e o parágrafo .Q
rucc , do art. 86. que manda aplicar aos servidores públicos as •
medidas gerais de reajuste salarial baixadas pelo Governo Federal

para o setor privado. ..

EMENDA lP19453·9
f:J DEPUTADO JORGE HAGE

a) Já existe suficiente experiência no País, com es
sas simples previsã'o declaratória de "salário-I'línimo suficienle". É

preciso inovar ctiando de logo o mecanismo capaz de assegurar o de

bate e e formulaç;io concreta dos nfveas do salário-mínimo, com a prE
sença nesse mecartLsmn , da -pr6pria classe trabalhadora,

b) é preciso resguardar os direitos da mulher e ao
neeeo tempo mãe na Constituinte Ela. lem que ser tratada de meneLt u
especial.

c) A participação dos empregados nas direções das

Empresas visa assegurar ao trabalhador braaí re i ro participação '
nos destinos e decisões relativas à empresa na qual trabalha;

, d) As condições de trabalho que cercam o homem do

campo no Brasil tornam o trabalho do campo mais desgastante Que

o urbano; isto justifica a aposentadoria para os trabalhadores r~

rais antes do 11mi te estabelecido para os trabalhadores urbanos.

JUSTInCATIVA

tncãua-se o seguinte artigo, no lugar do Art 445.

Que toma o número de 446, rencneraocc-ae os artigos sub se quentes •

"Art - Para dar cumprimento ao art. 184, será ex
tinto. no prazo de 160 (cento e oitenta) dias, o Ministério do In
terior, redistribuindo_se suas atribuições entre os Ministérios -;
em cuja competência especi fica melhor se enquadrar.

Acrescente-se aos rnc í.sos IV, XIX e XXVI do Art. 13

IN FINE, as seguintes expressões e inclua-se o Inciso XX>-II ao mes
110 artigo.

• Inciso IV - " ••• a partir de níveis propostos por

ecaí.ssãc Paritária da qual participem representantes do Governo,
do Congresso Nacional e das entIoaces máximas reoresentet rves dos
habalhadores e dos patrões"

Inciso XIX - " com garantia de est.eb i í Iôade no e.!!
prego desde o infcio da gravidez até: un ano após o parto"

Inciso XXVI - " ••• e dez anos antes do limite estab..!:,
lecido para Q trabalhador urbano"

Inciso XXXII - "Participaç~o dos eeoreçcdos na dile

ção das empresas privadas, públicas e mistas com mais de quinhent.os
empregados" "

"U•• "",/c~u""oIl"'CQ~'"''''
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EMENDA lP19450·4:
tJOE:PUTADO JORGE HAGE

JUSTIFICATIVA

o Ministério do Interior representa o exemplo Upi
co da '1eformação organizacional condenada no Art 184, com t.oríos

o~ males -deLa decorrentes, funcionando con"o grande insC1'ulllento de
pressão, barganha e política fi5iológica-clientelista sobre os 9S
vemos estaduais e municipais, especialmente nas regiões carentes

A sua extinção constitui reQuisi~to indispensável P8f~ 's efetiva'
implantação do mandamento contido no Art. 184.~!

/

Nem é razoável que ao Legis,lativo se subt.rafa
poder de propor leis que disponham sobr-á o regime ju;fdico dos

servãdcres- pdbl1cos ,da União, -as doe Territórios Inc Ius rve

A cogi tação de que. eventualmente, implicando maior
despesa, possam tais le.\s pertubar a aclmlnistração que o Po...er E

xecuUvo tem a seu cargo - pretexto para a ablação de funções de

Congresso pelos regillles UdnJc0'l"'" é especiosa. Resguardo CO!!

tra-a ~em_~ta hlp6tesf: de ocortêqéia de tais mccnvent ente s bem

EMENDA lP19457.1 !~. _
['DEPUTADO JORGE "AGE ) rr=·;~~;fBAJ

rrn;o~

Substi tua-se no ceout do Artigo 1~4 a~ expressão "ve
dada ;i reeleIção" pela expressão "permitIda a raele1"ição por uma ún!
ca vez".
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~------------------------------------------------------------------
• JUST!.FlCP.TIVA

Substi tuam-se pelas disposições que se seguem o

arti. 262, e seu parágrafo único, do Projeto de Constituição !!.
presentado pela Comissão de Sistematização.

Não vemos porque. uma vez implantado o Parlamentaris

mo, 'e dando-se ao Presidente da República, a função de Chefe de Est!!,
do I e não a de Chefe de Governo, proibir a sua reeleição

pe

,I

Art 52

( Incluam-se. no Art. 52. do Prcaeto, os §§ 42 e se, com a seguin-

§ 5Q - São Púbhcas de use> ccmun as águas situadas nas
r lcdtcamente assoladas pelas sêces , nos termos da Ie t

te r-edação

- O Inclsc I, do Art 56, do PrOJeto, passa a ter a seçumte rede-

UI - as águas particulares e os dtr-e i tcs e deveres de seus prcm-te-

§ 4!! - A ümãc poderá trallsfenr parJí o dom{nto mUl\\c1Pa1 as águas
de interesse exc tus tvamente local, s rtuadas nos Ternt6rios

Parágrafo ílmcc - A le1 def1nlrá

II - os cnténos de cutcrçe de dlr~ro de uso das águas,-e

- Inclua-se, no Art 54, de Prcjetq, um parágrafo Único com a se
guinte redaçao

Art 52 ••

Arot. 54

11 ~ os lagos e quaisquer correntes" d".e água em terrenos do seu de

ernto, ou que banhem mers de um Estado, ccnstrtuen llrnlte com outros cerses ou se

estendam a ter-r í tdr-m estrençerrc, ~as aguas subterrâneas CUJos equffercs esteaen
subjacentes ao terr-ttõr-ic de mars de um Estado, e as aguas supert rcters e subter
r-êneas situadas nos Territónos

tários

J - a potft rce e o s rstema nacional de çerencrénentc de recursos

hrdrlcos, tendo como umdaôe básica a bac ra OU~91ãO hldrográflca e integrando

sistemas dos Estados e do Ilfs tr-r tn ~ederal

rr;;;~~---"]
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do

Dê-se nova redação ao atem XI do § 1° do art 115 do

Redija-se assim o Art. 374.
Art. 374 _ O ensino é livre à iniciativa privada de.:!

de que atendidas as ~eguintes condições.
I _ subordinação às normas gerais da educação nacio

nal estabelecidas em lei.
II- autorização e supervisão de qualidade pelo Esta-

III- demonstração inequí.vo.ca da ...iabilidade econômi

ca do estabelecimento, de modo a não depender, sob nenhum pretexto,

do allxílio das verbas públicas.

ProJeto da ccaaasãc de S:l.stematJ.I.ação, subst1.tu1.ndo o verbo "solJ.c!.

JUSTIFICA~rIVA

o respeito a "livre iniciativa privada" deve pressu

por a capacidade de auto-sustentação do empreendimento Fora da! não

se pode tratar com seriedade o argumento da liberdade de iniciativa
Cabe ao Estado assegurai' o respeito às diretrizes bá

sicas da educação nacional e manter o controle da Qualidade do ensi

no nas escolas privadas para evitar o seu avf Ltamentc , tão facil de

ocorrer nesse tipo de atividade que, a rigor, e em última análise,
não se coaduna com a livre ex.ploraçãó comerciaL

m---....L-------fUt.I.~....,..~~Ã:'----------~
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tJ Senador cons t atuanue
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PLENARIO

§ 2'l _ Ao contribuinte se assegura a faculdade

de optar pela compensação automática do valor que lhe deva ser
devolvido com qualquer débito Que tenha para com a União.

§' 1'1 .. A devol.ução do empéstimo compulsório
fará em dinheiro, em prazo não elU:ede~te de crês anos, conta 
dos de-sua instituição, e. em montante correspondente ao seu

real poder aquisitivo.

Art 262 - Para atender a encargos decor ren t es
de calamidade pública que exija do Poder Federai prov idênc!as

para as quais não bastem os recursos orçamentários disponíveis,
poderá a União instituir empréstimos compuls6rios, mediante leI

aprovada por maioria absoluta dos membros da Congresso N"ari.Q.

naã , O produto da arrecadação somente será aplicado no atel"'dl
mento da calamidade que lhe tiver dado causa.

EMENDA lP19458-0
tJ DEPUTADO JORG~ HAGE

•

que lhes vierem a

- O tncrsc I, do Art 57, do rrcaeto, passa a ter a seguinte rede-

Art. 56

§ 22 - As Constltulçôes Estaduais poderllo transferir, para o domf
nto mmictpel , as águas de interesse exclusivamente local

- Inclua-se, no Art 56, do Pr-cjetc , um § 2º, com a seguinte rede
çêo, passando o atual Parágrafo ílmcc a § 12.

Art 56 ••

Art 56

- Inclua-se, no Art 56, do Projete, o tnctso V, com a sesumte

I - os lagos em terrenos do seu domínlo, as correntes de água que

neles tenham nascente e roz, e as águas sebterrêneas cujos equtrercs estejam sub.
Jacentes exctus rvenente ao seu terr-j tcr to , excetuadas as águas que, em virtude de
Ier federal, seJam pertrccteres . ~ ::

ser o de sp r e s t Êgao dar1nst1tuJ.cão?

GarantJ.<1o o jJ.reJ.to de tomar os depd~mcntos a sol!.

caeacãc será Eeatu e o seu "não at7n~J.mento provocará as medrdas I

compat Ive rs , Mant1da 'ao rei:lação atual proposta pelo Proj e to es rarg

mos diante de -um da spes at avo ancperant;e

i.r-re Ievarrte a mudança proposta O número de depcneenecs solJ.c~t2. ~os-que atualmente lhes pertencem ou

dos e não colhidos constantes dos ana a s da Câmara é um aTgument~ atc1bufdOS---

poderoso para'" ~emons,trat o contrjir ac , Quan.ta.s e quantas vezes os

depeament.os sol~CJ.t~dos pelas comas sões ou pela proprJ.a Câmara F=.

deral ôeaxeren de seT at.endados sem qualquer ccneequêncaa a não I

t ar" por "tomar"

pessoa. Qualquer um pode sc Lac a t ar- o testemunho de outra pessoa

O que pode ccns racurr pr-e r-rogat ava de de t ermmadas pessoas ou ~n!

tJ.tuJ.ções é tomar dep0J.mento. O da.r e a t o que deve ser assegurado'

às Ccnu s sôes das Casas LegJ.slativas é o de colher o depc rmento da

pe s sca s c Li.c Lt ada a fazê-lo Não se da.gn que é uma questão formal

JUSTIFICACÃO

go Lac i t ar é uma prerr oge t ava que ass as ce a qualquer

A alteração proposta se dirige à proteção dos

legítimos interesses do contribuinte, diante da voracidade fi.:!
cal de que o Pais tem tido dura experiência. I:: irrecusável a

eon~eniência de adstringir-se a Impos rçãc e a restituição dos
eeoréstfnos , bem como a aplicação do Que com eles se arrecade J

aos termos sugeridos nesta emenda

JUSTIFICACJ:lO

§ 3'l _ as empréstimos compulsórios somente pod!':.
rllo tomar por base fatos geradores compreendidos na competên 

da tributária da União, e a eles se aplicarão as disllosições
constitucionais pertinentes aos tributos e as normas üerai s de

direito tributário

-~é justa '4 senão de injustiça manifesta, nem
serve ao interesse púollJ::o,o estender-se aos Estados e o Di.:!
trito Federal o poder de instituir tais empréstimos, co; isso
abrindo ensejo à exposição dos contribuintes ao apetite desm!:,
dido de novo Pantagruel, não raro oesa tennc-, até, aos limites
de sua capacidade contributiva.

Tllto/.un'flC.\~lo' -,-_---;

a) as matérias de sua competência e suplementar a le:gisl!,ç,llo fede

ral em assuntos de seu interesse, eCAPiTULO ;Ul _ Da zduceçãc e Cultura,

:EMEI'IDA lP19463-~ ...... --,
ê!CONSTITUINTE ULOURICO t.!NTO

'Ud:,./c.","~.lo'""'••NI..lft' _

PJ-;;;;~~"':YJ

rrw'~;;;zJ

Art· 57

I - Ieqislar sobre

,I

rqcrue-ee , onde couber, o seguinte Artigo. EMENDA ADITIVA b) águas, suptetrve e complementarmente à Unlllo, respeitada a lei

federal

11 Art _ A gestão dos estabelecimentos de ensino de

qualquer nível sera organizada de forma democrática, devendo a lei

estabelecer mecanismos (capazes de assegurar ti partici~ação de profe~

sores, servidores e alunos, ou seus respcnsévefa, na escolha dos dl
rigehtes e nos órgãDs colegiados de deliberação

JUSTIFICATIVA

Adicione-se ao vceputv do Art. 475, do Projeto de Constitui

ção , logo após a paravee "administrativos U , a expressão"~

RAÇJ:lD DE INCAPACIDADE FISICA OU MENlAl lO

JUS T 1 r I c li. ç,n o

_ Inclua-se, no Art. 69, do Projeto, um§ 42, com a seguintE; red~-

Art. 69 ••

§ 4º _ lncluem-se, entre os bens do Distrito Federal

ltnoOvu'...I.ÇJo-----------,

Redija-se assim o Art. )81, suprimindo-se os seus

'''I,t

"') f

- Inclua~se, no Art 306, do PrOJeto, um§ 32, com a SegUlnte' re:
I'"

Art 306

dação.,

. A Emenda versa sobre a disciplina constitucional águas sup-erfi.
ciais e subterr3nea$, emespeclal no que se refere ao domfnio e 11 competência le
gislativa.

JUSTIFICACAO

i
A presente Emenda tem por objetlvo mod1flcações e adições correla~

tas, nos termos do § 22, do Art 23. do Reglmento Interno da Assembléla Nacional

Constltu1nte Por essa ra2110. refere-se concomltantemente aos Artigos 52, 52,n,
54.56,57,1,69 e 306 A alteraç1:io·de um disPo,sitlvo envolverá, portanto. na de
outros

§ 311 - As disposlções sobre jazidas, minas e recurso~ minerais so

mente se apllcam às águas subt~rr!lneas com propnedades e características espe-
calS, defln1das em lel. • •

I _ os lagos em tert'enoS do seu domfnio, as correntes de água qUe

: nele têm nascente e foz, e as águas subterrâneas cujos aqufferos estejaM subja

~ centes exclusivamente ao seu territórlo. excetuadas as águas que, em v\rtude de

I
. le1 federal. seJam particulares; e

II _ os que atualmente lhe pertencem ou que lhe vierem a ser atri_
1 bui'dos.

'" O inic1so 11, do Art. 52, do Projeto, passa a ter a se
gu1nte redaçl0

Muitos ex-mUltares, comprovadamente envolvidos em atos po

líticos no passado, julgados na Auditorias Militares, foram declar~

dos incapazes fisica ou mentalmente para o serviço militar, com a

observaçao de que "pode prover os meios de subsistência"; tais
mIlitares possuiam e possuem condições de saúde sat.isfatÓrias

que podem ser comprpvados.

Como medida de Justiça, que se possa fazer a ex_militares.de

caráter IntegrQ, que defenderam. muitas vezes com O sacrifIcio da

própria liberdade, a Ordem Constitucional vigente até enti§o, e que

pelas razões aclma .estão até os dias presente sofrendo iojustas di~

eriminações, deve a Assembléia Nacional tanstit.uinte proceder à re_
paração merecida, após tão longos e sofridos anos de jejum democrá_

tico.

EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA

l}lSPOSnIVCS'E1~EtIOMICS: ARTIGOS 52, 52,H, 54. 56. 57,1, 69 e 306

~~---_'VN'.""OOU'''i./IU••ON1'";:.

m-----------"""'"'''''''',.----------~

"EMEI'IDA lP19464-4
~ DEPUTADO FEOERA~~;~;E UlOURICO PINTO

destinadas,

rL.wl"",'co"...Jo"UO~ON"".<I

PlENARIO- .... ,

JUSTIFICATIVA

I1Art ~ 381 _ As verbas públicas serão

exclusivamente, as escolas públ1casll.

lncisos.

A, not6ria, deficiência da educação pública tem

~:~: :~~::~P:~r:a::: :o~::~~:~~ã:: ~:~~r:~:ã~a::d:~: :::u~::~:~~o q:~ I
o Estado cumpra seu dever Constitucional de garantir· educição digo';} I

! para t.odos se não dispuser de todos os SEH~S recursos para isso? So.

Icom a exclusividade das verbas públicas o Estado poderá oferecer à sE.

eiedede_"!..~_~~~~m.a educacio~a..!: q,ue ai:enda toda a população.

A democratização da gestão educacional constitui an

seio e reivindicação hoje generalizada, e seu atendimento pode oon-

• ::~:u~:p~~~~~:i~::i~~:::~:o:a:: ~o~:~:~:i:i::t:d~:~:ã:~i~;;~~:~v: d'e

co-responsabil~dade de todos os agentes do process.o educacional.
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JUSTIfICAÇAO

Parágrafo único: _ A restituição daS' vantagens percebidas

será efetivada na forma que lei ordinárja djspuser, ressalvada a
prescrição do percebido há mais de 5 (cinco) anos."

Nilo basta congelar as vantagens ilegítimas:, er~ consideradas
indevidas pela Constituição. E. p.reciso extinguI-la' e impor o dever

de restituição.,

llArt. 480 - As vantagens. e os ad!cionais que estejam sendo

percebidos pelos servidores públicos em desacordo CO'l1 o disposto ne~

ta Constituição ficam extintos na data de sua promulgação.

De fato, a redação do Projeto de Co~stituiçãQ pemu-,

thia a prática, já a nível constitucional, de evasão tributária. As
sIm, em epereções realIzadas por fabricantes diretamente a consumidor

final,. o ICMS seria parcial e colocaria o comerciante devidamente es

tabelecido em desvantagens em rel~ção a revendedores não inscritos

Substitua-se a redação do art.480 ç10 Projeto pela seguinte.

Oe outra parte, lim! tando-se a. exclusão do IPI da
base de cálculo do lCMS às operações que destinem mercadorias à indus

trialização ou a comercializaçãO, permitir-se-á uma perfeita equaliza

ção da carga fiscal do imposto. a nIvel do consumidor final, coibindo

distorções nas práticas comerciais.

JUSTIFICAÇAo

"Att. :335, § 111:, I - Contribuição de empregadores

inclde(lte sobre'

a) folha de salário

b} faturamento, deduzida a folha de saláriol'.

Redija-se assim a aUnêa IIC" do Inc1so I do Art •• 277:

Pretende-se com a Emenda alterar a redação do dispo
sitivo em tela, no sentido de Que os recursos em questão sejam cena.tã.,
zados pata os nevemos dos Estados beneficiados. ao invés de transfe
ri-los para instituições de foment; regional

335. (

ües teoue-ee , por outro lado, que a tributação
tela não há de gerar «querres f'LscaLs" ou vultoso gravame no preço dos

produtos citados, tendo em vista 'que as aLfquubas incidentes serão f1.
xadas uniformemente pelo Senado Federal (ar t , 272, § 7 §I: , Ilõ!).

A Emenda objetiva: ,
1 _ Eliminar a injustiça atual, que dê corre do fato

de incidirem as contribuições da Previdênéia exclusivamente sobre a

tolha de salário, penalizando exatamente as empresas que el'lpregam '
mais mão-de_obra e premiando às que são intensivas em capital. ..

2 - Permitir que 'a legislação ordinária possa dosar a

incidência entre "faturamento menos folha salarial" e especificame!!.

te .. folha salarial 11 de modo a adequar-se a necessidade de arrecada_

ção com as caracterIsticas dos diferentes tipos de empresa.

JUSTIfICATIVA

JUSTIFICAÇllO

Dê-se nova redação ao item II do § lO do artigo 272.

. ,
1111 _ não compreende o montante do imposto sobre pro

dutos industrialiZados, quando a operação, realizada entre contribuin
tes e relativa a produto destinado a indu~t~ialização ou comercializa

ção, configure hipótese de incidência dos dois rmpoatoe",

Redija-se assim o Inciso I, do Darágrafo 12, do art.

TrIbutário nas operações InterestaduaIs. pois as exclusões em tela pre

judicam drasticamente os" Estados membros e, por via de ccnaequêecra ,
os MunicípIos.

c) dois por cento para aplicação nas Regiões Norte e
Nordeste, .através dos Governos dos Estados respectivos.

Na realidade, a"'maior responsabilidade da aplicação
dos recursos e do próprio desenvolvimento estadual repousa no üovee-,
no (administração direta), resultando inquestIonável que a ele eleve _ .4
rão ser repassados os meios financeiros.

te=...

EMENDA lP19470-9.
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EMENDA lP19468-7r oEP. JORGE HAGE E OUTROS

r;r nnot-usT
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Não nos parece qUQ a intributabilidade dos deriva

dos do petr6leo e da energia elétrica deva prosperar em nosso Sistema

substa tua-se a redação da letra c, do item xv do art. 12 •
pela seguinte

IIC _ a lei nJ!lo prejudicará o direito adquirido, o ato jud

dica perfeito e a coisa julgada, salvo se contrários a disposltiv~
desta Constituição."

JUSTIFlCAÇJ:\O

272

,JUSTIFICACllO

~UTD1.un"IO'çi~ I'

Suprima-se a alínea "b" do Inciso II d". § , 1 do Art. !l

1. A emenda aditiva proposta tem a finalidade de conseguir a
efetiva aplicaçilo das normas da Constituição Especialmente cas , in.!!.

vaocras Não se menospreza o princIpio do respeito ao ato jurídico

perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada. Esse princIpio

continua consagrado na Const!tuiç~o e o legislador crumar.ío terá

que respeitá-lo sempre. So haverá uma exceção quando o direito
adquirido. a cc.rse julgada Ou o« ato jurIdico cer re.rec contrariarem
dispositivo da nova Carta Magna.

A emenda já toí: apresentada em díverses fases permiti-das
pelo Regimento e não foI acolhida, aparentemente, por um receio

equf vccacc quanto ao seu alcance A emenda proposta não é subsersiva
da ordem jurídica Significa, ao contrário, a tranquJ.1idade de que

as inovações trazidas pela Constituição atingIrão Igualmente todos
cidadãos. Ninguém deixará de submeter-se à nova crcen ccns t.Ltuc Io

!;lal escudado em direito adquirido por leis consideradas llegHIma;
e por isso definitivamente revogadas pela deliberação soberana dos
Constituintes. Não havera cidadão de primeira classe com privllé
gio não admi tido no novo pac t ç social .; -
2. Sem a ressalva proposta na Emenda. diversos dispositivos do

projeto ficarilo total ou parcialmente Inap t Icadcs , repetindo-se a

frustração dos meios jurídicos do Pais ocorrida com a Lnap LLc açãu
de dispositivos importantes da Constituição de 1946.

3. Inúmeros exemplos de dispositivos constitucionais rnapf Icã

veis, se não adotada a emenda, poderão ser apontados no Projeto sob

o exame Indicaremos apenas alguns e I em nosso entendimento, todos

eles significativos. E deles nos servimos por serem os exemplos o
melhor meio de persuasão:
3. t O art 426 declara que são nulos os atos já praticados que
tenham por objeto o domInio de terras ocupadas pelos índios. Como

aplicar esse dispositivo se a pr dp r La constituição declara,
qualquer ressalva no dispositivo cuja subsb í tureãc se pede. que a

lei respeitará o direito adquirido e o ato jurídico perfeito? ACons
tituição também é lei, e lei maior. sê esta consagra o direito adqul
rido na ordem constitucional anterior, sem qualquer ressalva, e.l a

não pode desrespeitar o principio por ela prõpria consagrado No mI
nlmo serão dispositivos conflitantes e no mlnimo o art 423 passará a ter o mes

mo destino das normas das Constituições anteriores que flcaram so no papel 

3 2 O art. h32 estabelece que fIcam extintos os subsidios e de
mais benefícios dos ex-Presfdentes , ex-ücvernadcres e eX_Prefeito;
obtidos em função do exercrc.íc do cargo e de acordo com a Consti tu!

ção e leis vigentes à época. Direito adquirido rigorosamente dentr~
da le~ vigente. Como revogar ou extinguir esse direito se a nova
Constituição manda respeitar o direito adquirido sem qualquer re.§.
salva? Outro dispositivo fadado a; ficar sem apllcação.
3.3 Os arts 456, 457 e 458, fixando o mandato de Prefeitos, Go

vernadores e Vice~presidente, ou são 1núte!s, Se confirmam as me;

mas datas previstas na legislação vigente, ou são inaplicáveis, s;

afrontall1 o direito adquirido. A sua aplicação dependera da aquies
cência dos atuais titulares amparados pelo direito adquuido asseg~
rado na redação do dispositivo cuja alteração se pede 

3.4 O art. %0 determina que as empresas estatais não poderão

participar do custeio de plal'lOS de previdência de seus empregados
com montante de contribuição superior à contribuição dos beneficiá
rios Acontece que os contratos já firmados pelos beneFiciários, s;
são atos hhídicos perfeitos, criaram obrigações recIprocas que te

rão que continuar a ser cumpridas Apenas aos novos contratos s;
aplicará a vedação constitucionaL O privilégio dos contratos ante

riores ficará mant1do e mais uma vez estaremos d1ante de uma norm;
constitucional inaplicada, ou parcialmente inaplicada, além de crlar
situações desiguais dentro de uma empresa estatal. E: já aí contra

riando um outro princIpio de que todos são iguais perante a lei' u;

argumento extra para neutralizar a aplicação da dispositivo consti

tucíonal moralizador e permitir a extensão do privilégio a todos o;

empregados contratados mesmo dep01s da v1gênc!a da Constituição •

3.5 Hais exemplos: como extinguir os privilégios dos denomina

dos "marajás", coma compor os Tribunais de Contas com novos titul-;
res eleitos, como alterar o funcionamento da máquina administrativ~
recomendado no Projeto sem ferir direito adquirido no confuso ema
ranhado de leis casuísticas e no em~ranhado de decisões que torna;

inexpugnável o caôt!co sistema burocrático da federação, dos est~

dos e dos municípios? De que adianta a consbtuição declarar lmpres

critíveis os ilIcitos praticados por qualquer agente (art 77, § 2;;
do Projeto), se os grandes ilícitos dos últimos 20 anos estão quase

todos prescritos, com os infratores protegiqos pela prescr1.ção ou
pelo prIncípio da aplicação retroativ;;l apenas das leH benéficas ao
réu?

3 6 Corno aplicar o art. 471 do ProJeto, que determina a extin

ção do instituto da enfiteuse e -a extinção dos direitos decorrent~
dos contratos em vigor, se todos são atos Jurídicos perfeitos
adquiridos legalmente? .

PLENÁRIO
nuLu~'ccw ... l."",.......lc

EMENDA lP19465-2 1
l? SENADOR CONSTITUINTE RONANuTO;ITO

Sabe-se, também, que, de há muito, os organtsmos e as associações
llgados aos recursos brdrrcos- reclamam uma polftlca e um sistema necrcnaj, de ge,

renciamento desses recursos, tendo como unidade básica a becre ou regi~o htõrc

gráfIca, e mteqr-andc srstenas estaduais e do 01strlto Federal. OeterminaçA"o

J;onst1tucional nesse sentido Já nevre sido, inclusw~, cbaetc de drspcsf ttvc .do

AnteprOJeto, mas f 01 supr-nmda na sistematizaç~o

"Il n l''l .~

_ O Prefere, por sua vez, confere aos Estados a mais ampla cceoetên-
, tI' '"

tia legislatlVa suplementar Desde que em assuntos de seu interesse, que podem

ser os mars variados (Art 57, 1). a eles caberá legislar sobre quatsquer das ma

tér-tes enumeradas no lnC1SO xnu. do Art 54. Essa amphtude. todavia, poderá

receber hmltaçôes no decorrer dos trabalhos da Assembléia nectcnat Constltumte.

Sendo ass tn, para que a ccrcetêncre estadual relativa ~s águas, neste P,ais de d\~
eensões conttnenteis , fique bem derãmde, convem que conste de meneu-a expl lcrte,

ObJetivando senar- as Iecunes e cmtssões apcnt adas , crcsee-ee alte
rações no sentido de

.. que o inciso li, do Art 52, inclua, no domínio da UnHo, os
aqufferos subter-r-âneos que ultrapassam o terl"lt6rio de um Estado, para evtter a
sua exaustão, poluiçilo ou contammaçilo por uma unidade federada, em prejufzc de
outra ou outras, ' •

- que I) tnciso 11. do Art 52, inclua no domfnto da umao as águas
superf1das e subterrâneas sltuadas nos TerritórIos secerers, uma ....ez que estes,

nos termos do Art 49, § 2º, do ProJeto, lntegra'll a Un1~0.

- que no Art 52 seJam lncluídos os §§ 42 e 52 dispondo, resllecti
vamente, sobre a faculdade da Unll!o transfenr aos Mumcípios as águas de lRte
resse exclUSlVilmente local, s\tuadas nos Terrltónos Federals, e a respeito da

colocaç~o das águas situadas nas zonas perlod1camente assoladas pelas secas na

categoria de púbhcas de uso co..mum, v1sando à publlClZaÇ1iO das águas dess~ls

áreas,

Por outro lado, o ProJeto reparte as águas entre a Un1~O (Art 52.

11) e os Estados (Art. 56, n. sem qualquer reterêncie ês águas mmrcrpats e par

t rcuteres Ocorre que as águas contrdas unicamente numa propriedade não precisam

ser cecteredes pébltcas , desde que sujei tas ao f tm socret eesea, devendo ficar'a

dlsc1plina da maténa ccnt teda ao legislador cr-dlnér-to Os córregos, r-raches, ar
rores e outros cursos de pequeno porte, de inter-esse exclusiva!'lente local, podem
estar, com vantagem, sob o dOlllinio mnuctpat , sendo essa transferência conetree A

untac, no tocante aos Territórios Fecerers , e aos Estados, nos demais casos.

- que no Art. 54 seJa lncluído um parágrafo Únlco. com o propóslto

de fazer co!'!que a polftlca e um sistema nacional de gerenciamento de recursos
hfdricos sejam elevados a nfvel constltuClOnal e objeto de lel O meslll{) deve
ocorrer em relaçi!o aos crltêrfos dê outorga de"direito de uso das águas públicas,
para garantia dos cidadãoS. e li deh01Ção das águas partlculares, uma vez que, se

contidas unicamente numa proprledade, não precisam se declaradas públicas, desde
•que sujeitas ao fim social daquela, a n~o ser em casos especiais. em zonas de es

cassez,

O Projeto é omisso, 19ualmente, no tocante às águas situadas nas
zonas pertodrcemente assoladas pelas secas, que merecem tratamento drterenctedc
do atribuído às regiões úmidas A importanda da matéria aconselha li "Sua elevaç~o

a nível const rtuctcnet

- que o 'inciso I, do Art 56, compatibili2:ado com a redaç~o pro

posta para o lOC1S0 li, do Art. 52, no tocante ~s águas do domfnlo da Urllfo. mE1
lhor expliclte quals as águas do...domínlo dos Estados. para que possam ser d1stln~

guidas sem a necessldade de consultas a outros artlgos; r lJh; s:
·),lt .(

.. que se lOclua, no Art 56, O lnC1SO V, declarando integrarem os
bens dos I;:stados os que atualll'ente lhes pertencem, 01.1 que lhes Vlerem a ser. atr\r

bufdos, pois, dlSPOS1Ção idêntlca f 01 posta para a Uni~o (Art 52, XI) Os Esta
dos já têm, por cxe.-nplo, lncluídos ef'! seu patrlmõnlO, os terrenos margina;s 1\-s

correntes e aos lagos navegáveis. se. por alguf'! título. não forem do domfnio fe
deral, munlclpal ou parbcular, lI:.: 21

·'·· ..r t
- que se inclua. no Art 56, um § 2º estatulOdo que QS Estados,

por suas Constltulções, tal como O proposto para a Unluo relatlVamente às'-aguas

situadas nos terrltónos Federais, possal'll transferir para o domíOlº municipal as

águas de interesse exclusivarrente local, ou seJa, c6rregos, nachos, arrOlOS e
outros. O atual parágrafo únICO passará a ser § 1!!,

~ que. no Art. 306, se 1nclua um§ 3º declarando que SO'l\ente illi
águas subterraneas que apresen;em característlcas e proprledades especiais, ~t;omol

por exemplo, a,s minerals, termaIS e as gasosas, seja dlsclplinadas pelas normas

que regem as Jazidas, mlnas e os recursos m'llerats As de'llalS devem;$.egulr regime
jurfdico paralelo ao das ilguas superflcials, componentes que s:l.o do mesll'o dclo

I lógico EscTa~eclda a matérla a nfvel constltucl0nal, ehmlOar-se-á a pen...
H'OS e nstente, a respelto do tratamento jurídlco das águas subterrâ_

'-~lcas especlals ~ .B

- que se altere o inciso 1, do Prt 57, 110 sentldo de que fique
expressa a competência dos Estados para legislarem supletiva e cOl"plementanrente

sobre águas. respeltada a lei federal Com 1SS0, os Estados poderao superar as
desigualdades regionais e manter atualizadas as respectivas nOrmas Como a reda~

ç~o dada ao Art 57, I, do ProJeto, por !>e muito ampla e abranger, prat1camente,
todas as matérias contldas no Art. M, XXIII, provavelmente será alterada, pro~

põe-se à sua enunciaça,o de forma expressa, para que a competência estadual rela
tiva lIs águas não venha a receber restrlções dtrlgidas a outras dlsciphnas, i r

- que, no Art 69, se lnclua um§ 4l! dlsclplinando o domímo I dai
águas do Dlstr'ito Federal de forll'a ldêntlca à feita em relação aos Estados;' ê C.

no tocante ao õonrmo, vise a supri" lacunas do Projeto. Que pas
sou todas as. águas subterrâneas para os Estados (Art 56, 1), quando o 51ste"ja
tederet.rvo aconselha que os equffercs subterrâneos, que ultrapassem o ter-r-ttõr-ro

de urna umdede federada. devam ser gerldos pela üruêc, para evrter a sua exaus:
tão, P01U1ÇZi,O ou ccntemtneçêo, por umEstado, em prej'uizo de outro ou outros .t

AMm disso. o Projeto nada dispôs a respe-to das águas superfl~

dais e subtert-ênees s'rtuedes na D\slnto Federal e ncs 'rerr-ttõrrcs , deixand~'.
portanto. incompleta a questão do dcnfmo das águas públ1cas ~

Com o obaertvc de evrtar que se prolonguem as discussões e confu
sões, no tocante li epllcebr l tdede , ou nêc, das dlSpoSlções sobre jazidas. mlnas e
recursos minerais, lIs águas subterr-âneas sem carect.er-Istncas especiais, o que tem

causado enorme atraso na sua trrsctphne Jurídica e prejuízos aos aqufferos, o

texto constitucional deverá ser expresso a resperto
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JUSTltICACAO

Adicione-se um Parágrafo üní cc ao art 195 nos seguintes

termos.
-----:"A- assistência jur::Iiciaria eere prestada gratuitamente'

carente por advogado designado e pago pela Ordem dos Advogados do

Bras1.l."

fÇ~';"":J

rr;;j'~;;iJ

tr;;;~~:=J

rs-;';o/8?J

rr!~~;':J

rrn;"~;a

SE.NADOR CONSTITUINTC RONAN TITO

Suprima-se a palavra "pobre" da letra f do art 12, I. do Pr.f!.

jeto da Comissão de Sistematização.

Preservada a intangibilidade do Supremo Tribunal Federal
nos termos dos arts. 187 e lBB do Projeto e entregue ao Poder Jud.!.
ciário autonomia financeira e administrativa (art.196), preservada

estará a independência desse poder, que a lei poderá definir minu
ciosamente. O Estatuto da Magistratura previsto no parágrafo únl-;;o
do ar t 187 disciplinará com mais propriedade e segurança o contido
nos dispositivos~ cuja sucressão se pede.

Quando se quer instituir um judiciário moderno, ágil, pr1

ximo do povo, com alguns juízes eleitos com mandato temporário (Ju!
aado Municipal de Arbitramento e Conciliação, juízes do Tribunal de

Contas. juizes togados e leigos etc _ ar t 193), não se deve cel.
cear o legislador crdmãrí.c que queira inovar O essencial (indepe.!!

dência e soberarua do Supremo Tribunal Federal e autonomia finance!
ra e administrativa do Poder Judiciário) fica na constituição. A

lei complementar ou mesmo as Lea s ordinárias cuidarão do resto

JUSTIFICAC~O

rn'.I'"n'''~A~•• ~

seguante

solo e os pc tenc i m s de ene r gru c rêur rca , em condom.!.

n10 com os I:stadas e MU111C!p10S em que se s atu.un"

subs t rcua-se a redaçiic do a.t.em VIU do art. S2 pela

"São eleitores os brasileiros que, à data da et e í çêc , co.!!

tem 16 (dezesseis) anos ou mais, alistados na forma da lei O ali.§.

tamento e o voto somente são obrigatórios para os maiores de 18 (d.!

zoito) e menores de 70 (setenta) anos de Ldade ;"

"Art. S2 •••••VIII - os recursos mme r-aas do sub-

Não vemos razão para retirar dos deficiente fisicos o direi
to do exercício do voto e mui to menos o de exc Iu í c Lca do dever de

votar como todos os demais cidadãos Se o Que se quis prever foi o

caso de deficiência que Impcss í.tn Lí te o exercicio do voto, esta cl!.

cunstância, por si só. obviamente, o isentara do dever O que não
nos parece certo é discriminar o deficiente como se ele não tivesse
direitos e deveres de c Idadão ,

Quanto ao menor de 18 anos , não interessado em exercer

da r e Ltu de cidadão, é razoável Que se não torne obrigatorio o
voto O voto não obrigatório do jovem deve ser estimulado para a

sua integração responsavel na sociedade em que "vive. Quanto mais c~

do o cidadão participar melhor para a Nação Um jovem de 16 anos,

hoje, já não é tão despr:eparado quanto o cidadão de cinquenta anos

atrás. privado que estava este de informações e de liberdade que o
de hoje desfruta. O voto não obrigat6rio será uma indicação impo!,

tanl::e para nos certificarmos da desnecessidade de se impor a obriqa
ção de votar. Se o voto não obrigat6rio vier a ser exercido intens.!!
mente, será um 1ndício seguro da maturidade desta Nação e umincentivo
para torná-lo não obrigatório para todo o cidadão como ocorre em quo!

se todo mundo liv~e

JUSTIFICAC~O

T<J•• llun",•• ~i.,__- __-_--_~

o domtn10 excfus avc da umãc consagrado no reg ime

aanda vxgente provou s~cr perverso. As reclamações legít1mas dos h~

tados cuj os solos tt;m s ado deva~taclos pelas ennerucões e ruuudaçêes

sem compensação adequada são sobejamente conhec i.das e reconheC1d! '

mente procedentes À Um âo se reserva o dare a te de teg rs í ar sobre

a maeêr aa, mas o r-eccnhec rmerrtc do ccnôcnfmc dará aos Estados c }.l.!!.

n:r.cípJ.os, por V1a da legJ.slação ordJ.~ârlaJ ccndacões de proteger os

seus Leg Itnmos ante re s se s ,

JUSTIFICACÃO

guinte:
substLtua-se a redação da letra b do art 27, I, pela s!,

A Constituinte oferece aos brasileiros a oportunidade do
Brasil assInar consigo meslllo um compromisso com o futUro desta N!!

ção. E isto só sera alcançado através de um pacto em favor da educ,!!.

ção em todos os nIveis sem discriminação de categoria social Educ.!!

ção para todos, e a mais completa possIvel Para ricos e pobres E'd.!!

cação não é despesa. Temos que aceitar que educação é' investimento.

Todo investimento em educação, em qualquer dos seus estágIos. para
I todas as classes sociais, mas principalMente no 1(:1 Grau, é um i.!!

vesl:imento na liberdade Quando o cérebro humano começa a 'racioc!
nar em termos superiores para qualquer problema, começa a nasce'r

um homem livre A escola gratuita. pública ou privada, não é dire.!.

to dos pobres mas de todos os b~asi.leiros

PlENÁRIO

IEMENDA lP19477-6 ....., ~

tJSENADOR CONSTITUINTE RONAN TITO
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suprimam-se~'os itens e parágrafos do art. 87 e mantenha-se
o seu "caput" com a seguinte redação'

"Art. B7 - E v edada a acumulaç'ão remunerada de cargos, fU!2

ções, empregos e proventos"

JUSTIFICAçno

1. A garantia constitucional de independê~cia dos poderes,

acrescida da garantla de autonomia admini;tratlva e financeira do

Poder Judiciário, este comandado por um Supremo Tribunal Federal s.Q.

berano, dispensa outras garantias constitucionais. que afinal ac!!
bam s.,endo inócuas. A irredutibilidade de vencimentos. a inamovibil.!.

dade e a vitaliciedade garantidas nas Constituições brasilairas an
teriores nunca foram impedimento... para os nossos tribunais sucumb.!.
rem às ditaduras de 30, 37. 64, 67 e 69. Acresce que a irredutibl1.!,
dade de vencimentos e a estabilidade no emprego para todos servid.f!.

res são institutos consagrados na constituição. tornando dispensável

reafirmá-los no caso de Juizes.

Há uma necessidade de se valorizar a prcr í aaãc de pro teascr,

propiciando..lhe remuneração condigna e exigindo del.e dedicação excl.!:!,

s.íve , A permissão para acumulação de mais de uma cadéira é um modo

de amesquinhar a nobre profissão e rebaixá-la a um segundo plano

dentro do contexto ainda vigente de não se dar a devida Impcr têncaa
à educação

A permissão para magistrados ou. titular de cargos técnicos
exercerem cumulativamente estes cargos com o de professor provém
de uma prática de uma sociedade que não dá valor ao magistério E o
resultado do desprezo como a p'i:0fissão de professor é tratada R~

sulta de um entendimento que considera o m<agistério uma profissão s~

cundária, de segunda categoria. que pode perfeitamente ser exercida

por um magistrado sobrecarregado de serviço ou por um cientista vol
tado à pesquisa e ao estudo intensivo de sua profissão principal. O

magistério tem que ser :respeitado como profissão de primeira classe,

a mais importante e respeitada em um País que quer sair do estágio

em que nos encontramos para nos emparelharmos com os mais adiant!.

dos do mundo. O magistério não pode ser a segunda prQ.fissão do m.!!
gistrado. do médico, do advogado. do Ministro, do Senador ou do Oep.!:!,

t ado e nem o professor pode ocupar mais de uma cátedra para melh.f!.

rar seus proventos O prc ressor tem que receber remuneração condis
na e condições para o exercício em tempo integral de sua nobre mi~

são.

1. A emenda não inova o di:-eito-brssi1eiro vigente Todo~o

texto sugerido encontra-se no Decreto-Lei 3 365, de 21 de junho de

1941. que vem sendo aplicado sem grandes traumas há mais de 40 anos.

O caput da emenda reproduz o art. 912 do referido Decreto
-Lei, o § 11:1 é c6pia literal do art 71:1 do mesmo Decreto-Lei e o ~

2lil é idêntico ao seu art. lO, exceto quanto ao prazo reduzido de cl,!!

co para um ano e a ressalva de direito à indenização.
2. Pa-r que o processo proposto na atual legislaç;:lo brasileira
para a desapropriação por utilidade pública não pode ser aplicado

na desapropriação por interesse social? E por que não se considerar

embutido no interesse social o interesse público?
3. seja como for, a emenda tem por proposito s Impf i r rcar

processo, adota~~o-se o critério tradicional de tirar do Poder J.!:!,
diciário o julgamento sobre o merlto do interesse público ou social

e entregando ao seu julgamento o processo tradicional, com jurispr.!;!
dênó í a já firmada para a aferição do valor da indenização A lei

ordinária cuidará de outros aspectos, como do pagamento em dinheiro
ou em tItulos. depósito prévio do valor declarado pelo proprietário

etc.

JUSTIFlCAÇAO

Suprimam-se os artigos J89 •a 192 e 204 a 209 e respecti vos
parágrafos e itens e sub!tens (Seção' I, IIl, IV, V, VI, VII, VIII
e IX, a I em parte e as demais no todo), que tratam de matéria co!,.
j:'elata,pelo seguinte e único artigo .

"Leis complementares disporão sobrê a criação, organização,

composição, nomeação. garantias, obrigações e vantagens de Juizes,

Juntas e Tribunais da união, do Estado e dos Municipios "

JUSTIFlCAC1\O

Acrescente-se ao art. 319 mais um parágrafo, alterando a
sua redação para o seguinte'

"Art. 319 - Ao Poder Judiciário é vedado, no processo de
desapropriação da propriedade rural. decidir se se verifica ou não

o caso de interesse social ou util.i.dade pública declarado pelo P.f!.

der Executivo
§ llil - Declarado o interesse social ou a utilldade públ!

ca , ficam es autoridades administrativas autcr í aadas a penetrar na

propriedade comp1:eendida na declaração, podendo recorrer. em caso de

oposição, ao auxilio de força policial
§ 2lil _ A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo

ou ingresso em juízo, dentro de um ano, contado da data da public!!
çãc do ato declarat6rio. Não efetivada a desapropriação o decreto

caducará e o proprietário tera direito à indenização pelo prejuizo

comprovado. "

['J r- ,.

IEMENDA lP19474-1 ..... ----;"
f!JSENADOR CONSTlTUNHE RONAN TITO

rrr----------Tur.I.Un"'.A~h

IEMENDA lP19473·3 .....
(JSENADOR ((PNSTITUINTE RONAN Tl-T-O--------~

r;~~"'~

l:--;-;7'~;;;]
PLENARIO·~·dA'./e.""'iol'U".""'i.-_--==:J

EMENDA lP19471-7 ••"" ~

êJ SENADOR CONSTITUINTE RONAN TITO

o simples c~ngelal'lento dessas vantagens significara o rece
nhecimento de sua legitimidade "e isto não parece ser o consenso do;

Constituintes. O que se quer é implantar seriedade na vida pública
e dignificar a carreira do funcionalismo público com sa.Ia r ro justo
e respei to à hierarquia e ao trabalho de cada um Não basta elimi

nar o privilégio de alguns mas demonstrar que esse privilégio é 11;

gItimo e ilícito, embora coberto por leis e decisões que a const.!.
tuição considerou ilícitas e ilegItimas

E como está em outro dispositivo, o direito adqurr Ido , o
ato jurídico perfeito e a coisa julgada 56 serão respeitados se não
contrariarem dispositivo constitucional

A tão discutida soberania da Constituinte pemn te essa d,g,
cisão soberana de não contemporizar com o considerado errado, impr§.

pr.to e indigno de perdurar numa ordem jurídica que pretende ser de

~ocrática, justa e sem classes ilicitamente privilegiadas -

1. Não é possIvel obter bons serviços profissionais sem que o
prestador de serviço seja devidamente remunerado O sistema atual é

ineficiente e injusto Ineficiente para o as s I s t i.dc que se quer pr.f!.
teger e injusto para o patrono obrigado a trabalhar sem remunerarão.
A ineficiência não prec í sa ser demonstrada pois há um clamor públ.!.

co reclamando providências A injustiça ~ fácil de ser demonstrada

2. O ad ....ogado é o elemento coa .... e para impulsí.onar o processo

e o carente deve bel' direito a um defensor da mesma categoria do

edvopacc da parte contrária. Somente a OAB tem condições de desiS
nar o advogado adequado a cada ~caso Sem r emuneraçãc condigna dif.!,

cílmente se terá patrocinio digno e o Ônus do pagamento dessa rem.!:!,

nereçêo deverá ser suportado pelo Drgãa que detém o monopó~io da at!

vfda de profissional e está apto a firmar convênio com o Poder Jud.!.

eiário para que, dentro dos respectivos orçamentos dos conveniados,

se ofereçam gratuitamente aos carentes serviços remunerados de adv.f!.

gado.
3. O problema da deficiência da assistência judiciária gratu.!.

ta não está apenas na isenção do pagamento de custas e emolumentos
cartorãriosmas na qualidade de serviços advocatícios colocados à di~

poedção do carente. asse problema ecnente a OAB, insteressada
preservar a independência e dignidade profissional,' porderá ofere

cer solução eoequeca, 'rem ela o monopólio da profissão e o propósi

to de mantê-lo. Tem ela interesse em res~lver o problema que é do

Estado que a ela concedeu o monopólio
4. A distribuição de justiça aos necessitados tem que ser dada
em pé de igualdade com,.os mais favorecidos. O legislador ordinário

teIJ que ser orientado no sentido de dar tratamento adequado para re~

tabelecer o equilíbrio entre as partes litigantes Não basta a isenção das

despesas É preciso a igualdade na qual! f Icaçêo dos advogados l.iti
gantes.
5 Como ficou decidido no Congresso de Advogados realizado em

janeiro de 1959 em Nova Oehll "ê necessário saber o que é que se en

tende por assistência judí.caãrí.a adequada quando se trata de assis

tência a 'carentes" Em primeiro lugar há a considerar as qualifica
ções e experiência do advogado colocado à disposição do carente em
cada caso t em segundo lugar há que se ponderar que o advogado qual!

ficado deve ter a remuneração compatível pelos seus serviços. Uma

coisa não pode ficar dissociada da outra Daí a cqncIusão posta

ata publicada na Rev. da Faculdade de Dire)!Uo da Universidade de

Minas Gerais. esta no original
"Les professions j ur Ldd que s , cnt pour p remí er-e obligations

de s t e t rorcer dt assurer l'assistance judiciaire adéquate route rofs ,

l'Etat et la communauté cnt , de leur côté, l'obligatlon d'aider les
professions juridiques dans l' accolllplissement de ce devoir"

6 A advocacia deixou de se.r um munus público para constituir-
I -se em uma atividade privada livremente exercida sob ~ vigilência do

Org110 corporativo Tem assim o advogado "a nec,essidade de retribu.!.

ção pelos serviços prestados como absolutamente indispensavel, po!.

que o trabalho que ele desempenha é multo difícil e demanda natural

mente esforços que traduzem certamente em gastos para efetuar os e~

tudos a que se teve de voltar para o exercIcio da profissão, e a

que continuamente se entrega l1 (Luiz Mascarenhas. Rev Jurídica, vol

17, p. 283 apud Rev For. XClIII424)
Pelo regulamento dJ OAB (Lei 11.215/63) é vedado ao advog!!

do (art. 92 combinado com os 103. XVIII, 107 e 108) recusar, salvo
justo motivo, o ~trocInl0 gratuito de causa de necessitado,
vez indIcado (à, 87 combinado com 92) Em contrapa:r:tida a

lei garante à nobre classe dos advoga:los a exclusividade, o monoPQ

110, a reserva total de mercado.

Como declarou o Conselheiro da OAB de '''G Claudiovir Delf.!
no, em relatório aprovado pela Seccional em 28.05 87 "0d10SO. poiSj

admitir o trabalho g;.atuito em~ favor do Estado. que, por força de

preceito constitucional. tem a obrigação precípua de prestar assi~

tência judiciária aos necessitados".

7. A OAB de São Paulo já firmou convênio com a Estado pactua.!!

do que o advogado nomeado será remunerado, embora a legislação v.!.

gente determine que o advogado não pode, em hIp6tese alguma, recusar
0- patrocínio por falta de remuneração. A emenda aditIva coloca

a questão em termos mais corretos e justos. Ao carente o Estado g!!
rante a assistência gratuita e ao advogado a OAB, com !lu sem conv!
n1o, garante a remuneração do advogado nomeado

Essa abertura lJão pode deixar de constar da Carta Magna

porque encóntrará resistência enorme na estratificada obsolência c.f!.

mo á tx:atada a questão nas le~s ordinárias



'2072 • Assembléia Nacional ConstituinteI

EMENDA lP19478-4
[J SENADOR COnSTITUINTE RONAN TITO rry;;~;oD~

tJ PLENÁf!I~·d.'OICOW"'l.'IU'C'~I"'.'---===:J tJ~~-;'~'3~]

JUSTIFICAÇÃO

o que Se pretende é aumentar a verba des t mada ã Cul-

JUSTIFICACM

1. A emenda é supresarva das palavras "píibf accs" e "sem §.

nus".

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

2:. O mers mconvenaent;c ~o Proj e tc que a emenda procura cor

rl..glr é o rl.SCO de área do Poder Público passar para o d::lln!nlo priv!.

do por força da le1 maJ.2.r_sem ccnsaderucãc às rers e contratos vl.ge.!!.

tes. Por que o Poder Público l.rá abr.rr mão de da.re Lto seu, transf~

r-ande a proprl.e~ade pública para o par r rcuj ar- sem ônus para: este ? li

com o r1SCO de perder áreas de interesse púb11CO e até de segurança I

nacaona t ,

Adnutlda o mterease em extmguxr o t radacacna I l.nstitu:"

to da enârecuse , pergunta-se: pôr que i sent.ar o enf i t euta do ônus I

de resgatar o domínio útJ.I do 1môvel ou pela cessão do da.re i.tc Com

o pagamento do laud;mlo ou recebmentc do preço pelo exercfcac da

opção pelo nu proprietár~o1 Se o .Intua to é ex'tang s.Lr- um prJ.vl..légl.o

de alguém ou de euaecs , o modo de extinguí-lo suge r adc no Pr-uj e tio I

Lr-aa craar- prJ.vl.lég10 maa.s Od10S0' enr rquecâmenec sem Justa causa.

ACrescente-se que a' Iea Jã alterou o CódlgO ClvJ.l para,no

caso de cnfr teuse de bem públlCO. llm1tar Q da.r e a.tu de opção que

Le a civl..l garante sem restrJ.çâo ao enfl.teuta

3. A ensaeeuse confere ao enf i teu t a o dare tt;c real de uso.

e reserva o drr ea.t;c real de domfnac da nua prop r-aedade ao nu p ropz-Le

rio. concedendo a este o d Lr-ea t c de opção para r-eadqu ar r r- o uso ou o

de receber o Iaudêmo de 2.5\ do valor ofertado se outra C01sa não I

drsser o contrato (art. 683 do c. CJ.vll) e de 5\ no caso de terreno

púb1J.co (art. 102 do nec.- r.u 9.760)

O da.spos í.mvc emendado ê "uma afronta ao da re r to adqu1rl._

do preservado no Pr oj et;o ,

4. Se o t redacaonat an s t Lt u t e da enfa t euse for cons zde r ado

um pr~vJ.légJ.o a ser extanrc não se ]ustl..fJ.ca a sua extlnçJo no que

tange ac a- bens- piib Laco s e nem se compreende a lsenção de l.ndenl.zação

-pe La aquJ.s1ção da pr-cp'r-ae dade plena a quem pode adqua r L-La com o p!.

pagamento de 20 foros como está na Le a atual.
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JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇP;O

subsextua-ue o § 39 do art~ 3la pej.o seguinte
..s 39 - Não haverá desaproprl..ação. para reforma agrárla,de

pncpr-Ledade rural lnferl..or a 10 (dez) módulos."

As pequenas e med:Las pt-cpru.edadea têm que ser preservadas
por se saber que nelas se encontra a garantia do ebaatecamenro de

alimentos para o aencadc interno f neeeesãrdc , por outro Lado , dar

tranqUJ.lidade aos pequenos e medias produtores para que cohtinuem
em seu trabalho profi:cuo

Corno está no dascuesc de Tancredo Neves. pronunciado em

Porto Alegre em 02.10.811: "os dados maa.s recentes confaz-nam que cer

ca de 50\ de toda a produção agropecuárJ.a do País procedem de pro:

pru.edadea de ate 50 hectares. Essas pz-opr-aedadea não chegam

ocupar 10\ da área agrJ.cultâvel".

A discussão da reforma agrária, que -todoa reconhecem eS$eE.
eaea, e urgente, não pode ser colocada coma ameaça da pequena e medJ.a
pr-cpr-aedades , A emenda sUgerJ.da" tem o propósl.."to de tranqUJ.ll..zar o

homem do campo, vitima da desinformação sobre o verdeden-c alcance

da reforma proposta,

AdIcione-se, ao art. 187 do Projeto, o item IX com a segui!!,
te redação

"IX - Tribunais e Juizados que leis complementares estad!!
ais e federais venham a criar"

tura, que em nosso entendímento deve ser ma ro r do que o Pr-o j e t o f!
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o Poder JudicJ.árJ.o não pode sofrer qualquer lJ.mJ.taçào na

sua função JudJ.cante. Nenhum ato poderá fJ.car amune de Julgamento

O Poder JudicJ.ârJ.o estará sempre lJ.vre para epcecaer- todos os atos

dentro dos Lanu.tea amposecs por lei A redação proposta no ProJeto

ê aneeea.céver, numa Constl.tu:t.ção que parte do pressuposto da ande 
pendêncaa e autonomia dos três Pcder-es , e mua'to espeeacanenee do

Poder encarregado de Julgar os atos dos dema a.s ,

Dê-se a seguantc redação ao caput do art. 318

"Compete ã ünaãc pr-oaover a reforma agrâr-m , declarando

de ante r csse sccaat ou de arrte r es se pjib La.cc , a deeaprcpr raçâc da

propriedade rural, med i ante o pagamento de Justa mderuaaçãc ;"

1- A expressão Justa mderu aaçâc engloba todo o

da r-e t t o do p rcp r i.e tji r ao deaapropr-aadc , Lrru t.a r a des ap r op i aaçâc a

áreas pracr-rt ãr ras ou ã prcpr rednde rural rmprodutava fi t a r ar a c

f1cáCl.ll da dec rs âo ccnr i.da na dchberação dos Ccns t r curn tes de pro;!

mover efe t avnncn t e a reclamada lcforma ugrfi r rc ,

subeta'eua-se o art. 1j29 das Di5pos~ções TransJ.tóf>J.as pe
lo segu i.rrte

"Nenhum ato pr-a't acadc pelo Governo 1 no presente ou no j

passado. poderá ficaI' fora do alcance e epr-ecaeçâc do Poder JUdJ.C1
ár1o." -

PLENAAlO

EMENDA lP19479-2 .
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JUSTIF'ICAÇM
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Adicione-se a expressão "entidade autárquica federal", e
dê-se ao § 1Q do art. 20~ do projeto da Comissão de sistematizaçi!o

a seguinte redação'
"As causas em que a União ou entidade autárquica federal

for autora serão aforadas onde tlver domiciho a outra parte, as irr
tentadas contra a Un~ão ou contra entidade autárQulca poderão" etc.,

cano está no texto proposto

pr=~~;;'~:J

flE!'~ã!ã7J

Suprima-se o art. 471 do Projeto Que cuida da ext.tnçãc do

Instituto da Enfiteuse

lUSTIFlCAçno

O dispositivo cuja supressão se pede refere-se expressalTlen
te à extinção da enfiteuse com o enfiteuta adquirindo o pleno do d~
mInio ~ qualquer ônus. O dispositivo não faz nenhul'1a ressalva qua~
to ao direl.to do Poder Público e nem ao direlto adquirido do partI
cular

O instituto de enfiteuse prevê a sua extinção pelo resgate
(art 693 do Código Civil) exceto para os terrenos de marinha (art
694). Em se tratando de um instituto de direito civil que perl'lite a
formação de obrigações recIprocas de contratantes, o dispositivo es

barra no direlto adQuir,ldo e no ato jurídico perfeito A sua e~tl~
ção sem ônus para o enfiteuta aumenta o confhto e sua ioap1l.cabili

dade, a não ser Que derrogado para esse fim seja o princIpies do dI
reito adquirido e do ato jurldico perfeito consagrado na ConstituI
çãó vigente e mantido no projeto 

2. O entendimento de que o preceito proposto não deve figurar
na Constituição e oriundo da percepção de que nele podera estar con

sagrado um procedimento para causar enorl'1e prejuízo à Nação e vant;
gens indevidas a enfiteutas. -

E que entre os bens objeto de enfiteuse no Brasil estão os
terrenos de marinha, seus acrescidos e os de mangue necessários à
defesa nacional O Poder Público optou pela enfiteuse nesses casos

exatamente para alienar~ 2.~ útil ~~~ lliE!!!
!!!.ll transferências, exercendo ~ preferência ~ agulsicão ~ imp;
dindo 9.1llt Q.ê..~ tenhal'1 destino inconveniente, (Dec...lei 9.760/46)

Dal esses terrenos de narinha fl.carem sujeitos a lei esp.,!!.
cial comb previsto no pr6prio c6digo Civil (.art 694 e Dec ...lei 9.7601

46). O disposltivo como está redigido oferece dois aspectos repu.9.

nantes. não ressalva os terrenos de marinha e acrescidos objetos de
contrato de enfiteuse~ e dispensa a indenização ou laud~mio

a que todo senhorio direto ten direito no caso de abrir mão da preferência

e consentir na transferência do contrato
3. A extinção pura e simples do instituto de enfl.teuse como

dispositivo constitucional teria como pnmeira consequência tornar
inconstitucional toda legislação protetora dos interesses da União
no que tange aos terrenos por ela dados em enfiteuse.

PL~~~"",/CO~"Il.O/IUI•••'''iO--_----''
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o judí.c.rarãc não pode continuar estratificado como propo~

to no projeto e nas demais constituições brasileiras. AConstltuição
por sua vez não pode ser Instrumento de paralIsação do desenvolvi

mento dos Orgãos judiciários sollcitados a acompanhar o desenvolvi

menta do Pais A criação dos Tribunais e Juizos Agrários, propost~
no Projeto. mais do que uma inovação. sugere a necessidade ou conv~

niência de outros Tribunais espec í at raaocs Os Conselhos e Juntas
administrativas não indicam que outras áreas reclamam juizados esp~

cializados?
O que se pretende com ~a emenda adüiva é preservar a Con~

tituição de ser alterada apenas para abrigar um Tribunal esquecido
ou que venha a se tornar necessário no curso do tempo. O Projeto
ainda não contempla, mas tudo indica Que deverá ser acolhida emenda

aditiva que pede a implantação do Juizado Municipal de Conclliação e

Arbitramento em todas as Prefeituras do País para o julgamento das

pequenas ou grandes causas que possam ser uI tl.madas por acordo Ai!!.
da Que a emenda para a criação do .:Juizado Municipal não passe, a r~

dação que se oferece ao art. 187 tem a finalidade de permitir que
seja criado quando a idéio. de sua conveniência amadurecer e exigir
a sua imp}antação " "

O Juizado de Pequenas Causas já experimentado em diversos

Estados ao arrepio de lei expressa, mas com um grande sucesso, é
outro motivo forte para reservar ao legislador ordlnário a criação
de outros órgãos. judicantes não previstos na ConstltuiçElo

Suprima_se o art 369 do Projeto

o dispositivo restaura uma prática antiga, revogada pela

legislação ordinária, de isentar enpresas fllantrópicas-" da contribui

ção previdenciária. Além de não nos parecer dispOSltiVO a vlgora;

na Constituição, não nos parece razoável isentar empregador das obrl

gações sociais. Além de ser .uma inegável fonte de fraudes pela d1fl

culdade de fiscalização, o dispositivo contraria o princ!plO geral
do capitulo em que está {nserido, e que é o de fortalecer o fundo de
seguridade.

Havera muitos bLttros meios de favorecer e ajudar as entida

das filantn:ipicas, não sendo~necessário coloca-las na faixa cinze;;

ta.das entidades mantidas apenas para obterem aquele tipo de vanti
gem

JUSTIFICAÇP;O

P=;;~~~':J
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ESENADOR CONSTITUINTE ROUAN TITO

A prévia mderu aaçâc está em contradição com o respes

tnvo parngrafo 1 9 • que estabelece cr-i eêr rcs diferentes para a l.nd!:

maaçãc da terra nua e para as benreaecr ras , E nada lmpedlrá que a

tea , como pr-ece i tua o § 3 9 do Pr-uj c t o , venha de f i na r as zonas pr r-.

or tnâraas , o conce r to de pr-opr aedade Lmprodu t ava , bem como os lnó 

dutos de exploração da terra. I: essa de Lan r.çâo terá que atender a
extensão t er r a t c r aa I do País e todos os dema r s componentes da com-

plexa sccacõadc b rus i t c i.rn ,

O que não é possível é illsenr na Constltulllte dlSposi

tlVO que parahsarâ ou lmpedlrâ o lníclo da reforrla agrárla pela

lmposslbllldade de se defln1r o que é J.ndeflnível e está SUJClto a

vnrlaçno no curso do teMpo.

o privilégio do foro do Distrito Federal para as entldades

autárqulcas não se justifica, se a própria Un~ão dele não desfruta
Obrigar o cidadão a defender-se ou a acionar a entidade autárquica

no foro desta, sempre, quando isto não ficou garantido nero à pr.2.

pria União e de todo injusti ficável Ao retirar da União o privil!

gio o legislador brasileiro teve em vista exatarrente a dimensão co.!:!.

tineratal de nosso País e o objetivo de não onerar o cidadllo com o
encargo de deslocar~$e da comarca de sua residência para defender-se
no foro privilegiado da entidade pública. Esta. autârquica ou não
autárquica, dispõe de todos os meios e recursos para cumprir o pr.,!!.

ceito tradicional de demandar no foro do réu e ao cidadão contrl

buinte se pre" ~l'Va o direito de optar pelo foro que lhe fa.r mais co.!:!.

veniente como de justiça

P1FNÁRtn

r.r----__ ,•••.l... fC.~...A.I.V•• ".' .. lo' ~

Substitua_se a redação do art. 301 pelo seguinte, nantidos
os respectivos parágrafos constantes do projeto:

" Art. 301 - As empresas em atividade no território oacio

nal serão divididas para fins de aplicação da legislação ordinári;
em três categorias.: empresa brasileira de capital nacional, empresa
brasileira de capital estrangeiro e empresa estrangeira:

I - Considera-se - empresa brasileira de capN:'a'l nacional a
constituída no pais, nele mantenha o centro de su'as decisões e cujo

caplt~l seja ~ontrolado por brasileiros residentes no Brasil.

Inl.u"'''.'''A;Io ~

SENADOR CONSTITUINTE RONAN TITO

Altere-se a redaçãQ do 3rt 471 'do Projeto para o seguln_

te,

TUT.'.~>t'.'.AII. ~

PLENÁRIO

llArt. 471 _ Fl.ca extl.nto o lnstituto de enflteuse, bem I

como os dl.rel.tos e obrlgacões dela decQrrentes em l.mõvel.s

urbano·s de pessoas fís~cas e Jurídlcas de dlrel.to prl.vado.

adqu1undo O enbteuta pleno dUelto de propnetáno"

EMENDA lP19485-71
f'J
r.r------ .......l.'.I•••"'d.l&u'C.~,.u.
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I Substltua-se o percentual de 2'\ (dol.s PO! ,cento) para

5., (clnco por cento) constante do art. 387 como contribulção anual

da Untão e de 4' {quatro por cento} dos Estados. Dlstnto federal

e ~lunlcíp10-S.
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JUSTIFICAÇÃO

Todas as correntes ou quase todas as correntes que participam do dl!

bate sabem muito bem o que é nacional e o que não é nacional

A divergência está na ficção jurídica, isto é. ccrtsfdernr

como nacional empresa que não é brasileira senão por ficção jurid.1,
ca , Essa ficção jurídica tem impedido a elaboração de leis ví saqoo

apenas empresas bras.ileiras, pois brasileiras são consideradas taE:!,
bém as sociedades estrangeiras constituídas no Brasil. E legíUma a
pretensão dos Constituintes que querem ver o legislador livre para
estabelecer regras diferentes para empresas diferentes Ninguém de
boa fé pode negar esse direito a uma Nação soberana.

2. Por outro lado o capital estrangeiro não só é benvindo c2

mo absolutamente necessário para a ccnsot í.cacão do nosso oesenvotv],
menta. As multinacionais estão em todos os países e têm contribuído
decisivamente para a aceleração desse desenvolvimento como ocorreu

e ainda ocorre no Brasil. Justamente por ser querida maior partici
pacãc do capital estrangeiro, de que tanto carecemos, é que se pr~
põe a definição clara do que seja empresa nacional de capital e~

trangeiro para merecer incentivo para aqui se estabelecer ou cont!
nuar colaborando com o nosso desenvolvimento.
:J.. A emenda propõe a distinção entre empresa nacional de cap!
tal estrangeiro e empresa estrangeira, cada qual merecendo t ratameg

to di fe.rente por decisão do proprio capital que queira ou não se e§.

tabeãecer no PaIs de forma definitiva. Empresa nacional não será
apenas a empresa brasileira. empresa nacional de capi\:al estrangeiro

será tambem a empresa estrangeira que venha a se constituir no Bt'-ª.

sil sem perder suas raízes com a"capital de origem. Será estran

geira a empresa que se mantiver long~ da legislação nacional, seja

no que se refere a sua sede seja no que se refere ao seu capital As

duas primeiras empresas nacionais, somente e última sera rotulada de
empresa estrangeira

4. O Brasil vai entrar numa Fase em. que irá precisar enorm!!
mente do capital estrangeiro, e tudo indica que irá proporcionar a

esse capital incentivos ou atra'tivos que o estimule a aqui permanE
cer • O legislador ordinário está prestes a ser solicitado a legislar
sobre a matéria, quando nada pelo vulto da atual dIvida externa que,

sabidamente, não será resgatada sem a partic.ipação do capital e.!

trangeiro Regras claras garantidoras do seu direito serão estabel!,
cidas A emenda sugerida permitira que esse capital estrangeiro,
constituindo empresas nacaonaí.s , embora distinto das empresas de c~

pital genuinamente brasileiro} receba as garantias legais claras ,
permanentes e estimulantes para a sua permanência que r a da no BrasiL
5. A emenda aditiva em sua singeleza atende aos que pretendem
considerar as empresas estrangeiras, constituídas no Brasil, como

empresas nacaonaí s e atende aos que querem Que a lei reconheça a dI

ferença, que de fato existe, entre empresas brasileiras e empresas
de capital predominantemente estrangeiro

O que se pretende com a emenda ~ tornar transparente o que

a atual legislação tornou obscuro e atender a todos que discutem a
controvertida matéria com boa fé

Não nos parece prudente a cI'1ação de Guardas nuruc ipea,e

A prolJ..feração de Guardas Mun1c~pafs se-r uma prévla de

fin1.ção de suas funções e l.lmites poderá const~tUl.r Ul'l foco da pc!:.

turbação da at'dem públ~ca pelos confl).tos que a sua má utl.l1.zação

provocarJ.a. As pequenas comunl.dades se autopQ~J.c~am e a l.nstJ.tuc1.2

nal~zação de Guardas Hun':1cJ.pais com a J.lllposs~bJ.l~dade de rewoção
ou afastamento da autot'.1.dade desavl.nda pode ser fonte de .lnqu~eta

ção que se deve eVl.tar.

JUSTIFICAÇAO

Dê-se nova redação ao art. 97 do Projeto, que passará para

o seguinte:
"Art 97 - A Câmara Federal compõe-se de cidadãos ele! tos

pelo sistema distrital misto, voto najcr i ter í o , direto, secreto e

proporcional, em cada Estado, Território e no Distrito Federal

forma em que a lei estabelecer"

supr-ima-se- o item V do art. 252

A emenda- sup re s s rva da expressão "de ate quatrocentos e oI

tenta representantes do povo" tem dois objetivos Primeiro eliminar

do texto expressões casuísticas que venham a se tornar obsoletas
dentro de pouco tempo; segundo admí t i r que a população do Brasil na

entrada do século XXI terá crescido o suficiente para ex Lq.rr-
maior número de representantes Ou então, se esta evidência não for

reconhecida, evidente ficará qu'l o numero atual de representantes é

excessivo
Seja por um ou por outro argumento, o acolhimento da Emenda

se impõe.
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o excelente Capitulo V do Projeto que cuidou do M.l.nistério

Público colocou essa inst-ituição no ponto alto em que deve ficar o

Promotor Público, o defensor público. a advogado da sociedade org.!

nizada
Vedar-lhe outras atribuições para garantir-lhe a total i,!!

dependência é uma imposição lógica. Como ficou redigido, porem, o
item X do art 23:3, ao Procurador Público seria vedado patrocinar

ou dar assistência ~e conaul tcr í e às pessoas jurídicas de direito

público. mas não O impediria de dar essa assistência às pessoas de

direito privado e que certamente não se pretende persu t i r
A vedação em norma constitucional é importante para o lo!:.

gislador ordináriO não uI trapass.ar o 11mi te que assegura à insti tu!

ção isenção e independência A não se adotar, pcrén, a emenda sug~

rida será preferível suprimir todo o disposto no Item x do art 233,

salvo melhor juízo.

F'altou ao Projeto dí.spcs í t ívo regulamentando claramente a

sobrevivência da legislação anterior à constituição A inexistência

de dispositivo equivalente na Constituição de 46 levou o Judiciário

à perplexidade (confiram-se as decisões sobre a prevalência dos d~

ccetca-fe ís entãc abolidos) e ao desprestígio dos preceitos const!

tucionais novos Isto não pode se repetir' agora O Judiciário com

base no dispositivo sugerido Qa emenda poder-a dar inic~o imediato à
remoção do entulho autoritário e à reparação dos danos causados por

leis ilegítimas do período autoritário.
O parágrafo únicO sugerido é im.portante para que não perd!:!.

rem as situações incompatíveis com a nova ordem jur!dica democrát!

ce com base em direitos ilIcitos adquiridos com base em leis ileg!

Umas

JU5TlfICAÇJiO

O dispositivo di ficultará enormemente a aplicação da nor
ma constitucional que proibe as acumulações de cargo A ressalva ac
direito adquirido significa consolidar os casos que levaram os coes
tituintes a banir da burocracla a acumulação de cargos A prevalec;;
o disp.ositivo, contido no Projeto, as exceções serão tantas que pa~

sarãc a ser regra, impedindo a modernização da carreira de serviço
público empanada por privilégios coma o de acumulação .de cargos,
alguns até incompatíveis

da educação. E este sô serã r-eso Iva.do quando colocarmos o profes-

SOl' como elemento decas avc para a solução do problema. E as te tem

que começar pela vetcrreecrc da prohssão de professor O adeat

se raa um dí.spcs i tavc que assegurasse ao professor o mai o r salário

da baerarquaa burccrãt rce , ell.m1nando-~e a poss ibrf rdade de acum~

lação de cargos, pe rmdaando-e Lhe ded acaçâe an t eg r-aL ao mag1.stérw.

JUSTIFICAÇAO

Acrescente-se o segul.nte artigo às Disposições TransH-ª.

rIas; \!W.Â C<D>-I* ~ "

"Continuam em- vigor, enquanto não revogadas. as leis que
explicita ou Lmp Ll e Lbamenüe , não contrariam as disposições desta

Consti tuição
Parágrafo üruco - Não constituem direitos adquiridos

advindos de leis que contrariem d.ispasições desta Constituição."

Suprima-se a parte final do item X do art 233 do Projeto,
que passará a ter a seguinte redação

"Art. 233 •••• X M exercer outras funções que lhe forem con
feridas por lei, desde que compatíveis com as demais atribuições do

Ministério Público, senda-Lhe vedada a representação judicial e a
consultoria das pessoas jurIdicas de direito público ou privado"

svpr rma-se o art 473 das Disposições TransItorias que pro
cura preservar o direito adquirido nas acumulações de cargo. -

JUSTIFICAÇAO

'UTo/'""""A~lo __,

EMENDA lP19491·1
(=J SENADOR CONSTITUINTE RONAN"T~ITO

EMENDA lP19492·0 '"". -,
f=J SENADOR CONSTITUINTE RONAN TITO

IEMENDA lP19493·8 ...... -,
~ SENADOR CONSTITUINTE RONAN TITO ) pr;;;~~'''~

_ _••PlE~·;~·'OIC.~"dO/IU••o~""o------~ rr;i~~7ã!]

r,r----------TU.o/.J,."� ••~io __,

~;;~..~
rr;;;'~ãfi1J

~;:~~.~

[1;-7;0J
'U.I.,~/•• ~'''.o/l"'C.WII'.O

PLENÁRIO'

Dir-se-ia que a matéria não é constituc-ional e poderia ser

remetida à legislação ordinária. Mas se mantida no texto ccnstLtg

clonal não faz sentido a exclusividade da Procuradoria se restrin
gir às Capitais Por que, se a Procuradoria está estruturada para

atender em todas as Conarcas do interior pelo trabalho constante das

Promotores de Justiça? nas a questão não e bem esta. Aos advogados

devidámente credenciados a União poderá entregar sempre, ao seu a!

vecr Io , o patrocínio de causas cque a advogados especializados devam
ser entregues. E quando houver conflito de interesses entre Procur~

dores e a União, quem defenderá a União?

JUSTIFICAÇJiO

Suprima-se a expressão nas Comarcas do interior e mant!!
nha-se o contido no § AS! do art 186 do Projeto, com a seguinte r~

cação-
11 Ar,t 186 _ § 451 _ A defesa da Uru ão podera ser confiada

aos Procuradores dos Estados ou dos Murlicípios ou a ecvcçadoe devi
damente credenc í ados .«

11 - Considera-se empresa brasileira de capital estrangei
rc a constituída no Brasil, com administração sediada em territóri-;;
nacional e cujo capital majoritario seja detido por estrangeiro, t~

nha este sede ou res ícêncta na Brasil ou não

II! - Considera-se empresa es t r ançe Lra a que tenha centro
de decisão fora do Brasil e autorização do Governo braslleiro para
exercer suas atividades em territ6rio nacional

Supr:lma-:.se.. a pat'te f:mal do at't. 35B, que passará a ser

redlg1.do como segue·

"Att. 358 - Il vedada a acumulação de aposentadon.as".

1. O dJ.spositivo constitucional é absolutamente necessário pa
ra tornar transparente o que é empresa brasileira e o que é empres;
estrangeira Não se trata de preocupação xenófoba ou entreguista •
Trata-se apenas de dar t.renspar-êncj.a a uma realidade que a ficção ju
rldic:a deixa obscura a maioria das vezes. -

A legislação protetora do capital estrangeiro, tal como a
protetora do capital nacional, terá destinação certa As companhias

de capital estrangeiro constituídas no Brasil serão consideradas br!

silelras como pleiteado muito justamente pelas correntes que adv~

gam sejam elas consideradas empresas nacionais quando constituídas
no Brasil.

2 Por outro lado o capital estrangeiro não só é benvindo c~

mo absolutamente necessário para a consolidação do nosso cesenvotvj,
mento As multlnacionals estão em todos os pafses e têm contribuido
decisivamente para a-aceleração desse desenvolvimento como ocorreu e
ainda ocorre no Brasil. Justamente por ser querida maior particip!

çtio do capital estrangeiro, de que tanto carecemos, e que se propõe

a definição clara do que seja empresa nacional de capital estrange!
1'0 para merecer incentivo para aqui se estabelecer ou continuar c.E.

laborando com o nosso desenvolvimento.

3. A emenda propõe a dist!nçÊl6" enere empresa nacional de cap!

tal estrangeiro e empresa estrangeira, cada qual merecendo tratamen

to di ferente por dec.í.sãc do próprio capital estrangeiro que queira
ou não se estabelecer no País d~ forma definitiva Empresa nacional
nãc será apenas a empresa brasileira; empresa nacional de capital

estrangeiro será também a empresa estrangeira que venha a se constl

tulr no Brasil sem perder suas raízes com o capital de cr 1gem Será

estrangeira a empresa que se mantiver longe da legislaç!:lo nacional,

seja no que se refere a sua sede seja no que se refere ao seu cap!
tal. As duas primeiras empresas nacionais, sooente a última será ro!!
tufade de empresa estrangeira. .
4. O Brasil vai entrar numa fase em que irá precisar enorm,,!!
mente do capital estrangeiro e tudo indica que irá proporcionar

esse capital incentivos ou atrativos que o estimule a aqui perman!!

eer , O legislador ordinário está prestes a ser solicitado a legi§.
lar sobre a matérí.e , quando nada pelo vulto da atual rfIv Lda externe,
que, sabidamente, não ~erà resgatada sem a participação do capital

estrangeiro .. Regras claras garantidoras do seu direito serão establ!
lecidas. A emenda sugerida permitirá Que esse capital es trençe í rc ,

constituindo empresas nacionais, embora distintas das empresas de

capital genuinamente brasileiro. receba as garantias legais claras,
permanentes e estimulantes para a sua permanência querida no Brasil

5. A emenda aditiva em sua singeleza atende aos que pretendem

coneãderer as empresas estrangeiras constituIdas no Brasil como e.!!!.

presas nacionais e atende aos que querem que a lei reconheça a di f~
rençe , que de fato existe, entre empresas brasileiras e empresas de

capital predominantemente estrangeiro
O que se pretende com ~a emenda é tornar transparente O que

B atual legislação tornou obscuro e atender a todos que discutem a

controvertida matéria com boa fe

JUSTIFICAÇ1\O

EMENDA lP19488·1 .~,, ----.
(=ISENADOR CONSTITUINTE RONAN TITO

EMENDA lP19489·0
f'l SENADOR CDNSTlTUINTE RONAN TITO

AdicJ.one-se um paráBrafo ún1.co ao art. 1j42

"Parágrafo únlca - Dentro de 90 (noventa) d~as a part1I'

da promulgaçãoM da ConstJ.tu1.ção deverá es:ar promulgada,. uma Le:
Complementar basica. estabelecendo a materl.a e os cr;Lter~os que .!.
:rão nart'ear as demais LeJ,.S Complementares "

A supressão da parte f1.nal do artlgo se ]ustlílca porque

a ConstltulÇão fará cessar a dlSCrlm1.nação contra os professores.

A permls::ão de acumulação de cargos de outras profJ.ssões com a de

professor, mln1.m1.zando a lmportâncla desta, deve cessar. A lel t~

rã Clue garant1.r ao professor remuneração condJ.gna, a malS elevada

dentro de todas as dem3.ls funções.

S eVldente que ~ão se obterá o desenvolvlmr.mtO sOC.lal e

a c.onsolidação do Estado moder~o. se não for resolvido o problema

Adicione~se ao art. 301 do Projeto o segu·lnte paragrafo.

11 § 32 _ Considera-se empresa nacienal de capital estran
geiro aquela que, embora constituída no Brasil e com administração

aqui se.diada. mantenha e$trangeiro, na sua direção e tenha a maioria

de seu ,capital em nome de pessoa estrangeira."

JU5TIFICACAO

A grande celeuma em torno da definição de empresa estra!2
_9"=~:':-_n~o é provocada por dificuldade de lntel:pretaçt1o semântica.

iEMENDA lP19496·2
(? SENADOR CONSTITUIIlTE Rml~;;·TITO

~_". PLENARIO

rry;;~t~

Q;;~~EJ
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JUSTIFICAÇÃO

A preocupação de se preparar uma ccnsta.tutçâc de poucos
al"t~gos de:l.>:.arâ questões relevantes para as Lea s Complementares •

Haverá, porém. grande frustY'ação dos ccnsmec.irrees e de toda a N!!,

çào se mua-tas delas não forem amedae'ramerrte promulgadas.

O parágrafo sugerido tem o prOpõs1to de -tr-anqíl a.La.aar- os

êons t i.tuârrtee e estabelecer desde logo o que se coneader-a prJ.ol"J.

t';l:')'o para a legJ.slação complel'lentar e os parâmetros a que Essa
lep.slação deverá »espeaeee

EMENDA lP19501-2/'''' .
I'I~; ~~;'-;;~;;;-;A-·----- ---I liJ -';:;~B ._J
liI~a-·--··- m"_""''''''''~'"'''''' --_._--J I'" I.'-;"j /,p~.J

m-----·-------·u1o,.u.""c.çoo _

EMENDA HODIFICATIVA

ao ar-t., 12. ltem XVI sua letra .!. que ••

"X M a l e t assegurarã ao necessltado na forma da 'l e t

a e s s r st ênc m aur Id tce , como ue r o de garantlr o acesso de todos ao efe

t rvc exer-c Ic tc de d u-e i tos fundamenre i s , em es pac r a l o dt r e t t o li tu:
,tela aur i s d tc rcne t ;"

JUSHFICATIVA

EMENDA lP19505-5,
{TICotlSTITUINTE JostlêNÃci'õ""FmE"tR'Ã

-- .L."."""COW.. ~•• ,.U~•• ~....O _

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se nova rcd<lção ã a l Fnea "p" do rncr sc XV do

ar t 12:

"Art. 12 - ...... •••••• ,... • •••

YN- .

p) Assegurados "O s l gl lo das votações, a plcn~

tude da defesa do réu c a soberania dos vereditos, o Tribunal do Jur r terá a comp;.

têne la e organIzação que a lei lhe der-;"

JUSTIFICATIVA

frase intercalada.

EI4WDA ADITIVA

:~

[=J_.';~~;.:J

fliJ;'rill

:tN -... • .... • ••••••••

g) O processo penal dcpenderá da Iniciativa do

Ministério Público ou do querelante, observado o disposto no art 38 desta Con~

dtulção."

Insira-se entre as alíneas "f" e "gll do Inciso
XII do art 12 o scgulnte dtsposltlvo, renumerando as dClIIiJIs alíneas

Dê-se nova redação ã alínea "n" do InCISO XV do

art. 12

"Art 12 - •••••••••••

o contradltõr1o e a ampla defesa devem seI" e!,

tendidos a todo e qualquer procedimento', e não apenas ao processo JurisdiCional.

Para melhor sistematização. a garantia da IIIOtl

vação das decisões I que Implica controle popul.ilr, é separada do contradltôrlo e

nmpl<l defesa, e acrescida da garantia do duplo grau de jurisdição, que só a Con!.

t1tulção pode limitar

YN - ••••••

n) são madMissíveis no processo as provas obtl

das clandestInamente. mediante coação e ofensa ã Integridade fislCiI ou moral da

pessce ou pela lndevrde IntrOlQlssâo na mt lnudade , no domleíllO, na correspondê!!,.

cl a , nas comunIcações, nos registros I"formátlcos e nos arquivos particulares."

JUSilTICATlVA

JUSTITICATlVA

JUSTIfiCATIVA

A expressão "é mantida a Instltulçiio do Jurl" é

Inadequada, cmqora cláSSIca, dando a IInpressiio de qüe a lei n~o poderia nodlf ...aar

sequer sua o-rganlzação fio mérito, i..!?portuno deixar ã f lexl btlrdade da lei ord!,.

nárla a determinação de SU<l competência, principalmente com vistas aos ansercs de

maior participação pop~lar na admlnlstraçiio da Justiça.

A expressa pos s lbt lrdade de a Ie l pe rmrtl r'

restrição da InvIolabilidade da correspondênCia e das ccmuru ceçêes , .o.troduzlda

pela alínea II C" do' Inciso VII do art 12. deve ser temperada pela Igualmente expll

cita prOibição de produção processual dps dencramadas "provas ttlet ees", que não

se submetam ao regime constitucional e. legal.

A regra ora suger rda Inspira-se na ConstituIção

portugUesa e amplia a garantia prcvrs ta na atual <Ilínlia "n" do mel se XV do artigo

12.

Dêwse nova redação às aI ineaS' "h" e ",li do Jnc.!.

EMENDA ADITIVA

O dispositivo. vtsa a assegurar o processo p;.

nal ecêsatér lo, por iniciativa da parte. impedindo os processos "judlclalífornes"

ou ",s~ações pernns "ex-cff retc", assegurando a ação penai pcpctar , subSIdIárIa da

pública, em casos de InérCia do fi P , como controle popult1r e partic.lpatlvo sobre

ti exerdc;lo da ação penal por seu tltuJ~r, segundo nova redação que se sugeru./ p.!

ra o art. 39 em Emenda Hodlflcatlva

so XV do art 12

EMENIlA HODIFICATIYA

"Art. 12 - • " .

IIArt 12 - .... •••• • •••

XV - •••••••

h) O contradltorlo e a ampla defesa,com os mcas

e recursos a elCl Inerentes, são <Issegurados aos tltlgantes, em qualquer processo,

e'aos acusados em geral.

/} As decisões JudiclClIS .serão /l'l:)tlvadas, sob

pena de nulidade A lei não exclulriÍ o duplo grau de jurisdição, q,ue poderii ser .!
.xercldo por colegiados do mesmo grau OI

EMENDA lP1950G-3
jilcONSTlTUUITE JOSE IGtlACIO, FERREhiA

M

____-'--__ .UM•...,' •• y...1.'.u"C.~.. ,&O ..,

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA lP19507·!:'
llJ~TEJosi~~MliM------------1I~ - ·PMDB -]

PLENA., O __ ~u,~,,,.,,,..'"~u...,.. I C'T.:"f7:i"7fn

EMENDA lP19508-0·
[=JeoN'T;T;'N" Já" "NÃ"O FERRÊiM--·-------j [iln "''''8 n-l
(1JPLEHÃiÜO--- .~CM.l_'c.Y,..le'''...cOY,...... J tJ~;'~-rw

[=J-""~~'~

[l7.$7JflfJ

[=J-;;;~;~

f'J1J7:ifl!J

[=J-;~~;~

[lu;';.·7?iJ
ConstJ.tuinte José Ignácio f'erreira

.L....._'~.Y ..,i.'.UI.O"".io .,

Plenário

Plenário

Constituinte Josê Ignácio Ferreira

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

A lei criará órgãos independentes da administração

penitenciária, com competência para receber queixas e recl.!!.

mações dos presos e atuar junto à admJ.nistração.

Acrescente-se ao art. 12 1 XV, a seguinte alínea'

JUSrrnCATIVA

Dê-se à alínea «u" do inciso XV do art. 12 a seguinte

Para nós. a as s r s tênc i a JudlClãna e ccnqu t s ta i r-r-e
ver-s'lve t , que se 1nlpõe »ent rda ,

Contudo. entendemos que o beneflcio só acolhe os

neces s i te dos de JUstlça, Jã em JUlzo ou por demandar no audi c i ãr-rc ,

Ora, ao Judlciãrio vão. sem diiv r da , inümeras ques e

tões; mas não todas as neces s ide des t nd tv rdue i s nan t re s tan-se perante

a aus t r ce , i nilmer-as outras ou não chegando a ela ou nem pr-ec t s andc pro
curã_la, uma vez que resolúveis pr'ê-audt c i e l aente , -

Achamos ser hora de reconhe cer-vse que. tanto quanto

em autao , unpcr-t.ante e ga r-an t j r- ao rea Imente ncc e s s t t adc acesso li
or tent.acâo jurld1ca eesmc fora de Juízo (num r-eq t s t r-c de unêve l , na

celebração de um pequeno contrato, na l"egu1arlZa~ão de Uma pequena et i

vtdade neqcc te l , etc) -

Tal reconhec mentc se farã ao anpl té rvse o tns t r t utn
da as s rs eênc te judlclárla para assistência Jur-idica. como propomos.

forma:

JUSTIFICATIVA

".!!_) Lel complementar regulará a forma pela Qual o
Poder Público naciolial adapta rã li real1dade e aos valores naciol1alS o

dne1to de uso de patentes e marcas estrangeiras. quando a cnação se

referir ã vida e ã. saúde,"

ao arí. 12, item XI I sua letra .!!.. que passa a esta

Não é ccnvemente enumerar taxativamente as penas cabl.

ve rs , pois outras poderão vir a ser adotadas Prefere-se, na

proposta I a técnica tradicional das Constituições brasileiras,

que enumera as penas vedadas. A regra atinente à lndividual1:t..2,

ção da pena ficou, em outra proposta, na alínea "fll.

redação

"uv _ Não hpverá pena de mor.te, de prisão perpétua, de

banimento e de confisco São ressalvados, quanto à pena de mo!.

te, as disposições da legislação penal aplicável em caso de

guerra externa. A lei disporá sobre o perdimento de bens no

caso de enriquecimento ilícito, por influência ou com abuso

de cargo ou função pública, em desempenho dr r-e t c ou delegado'

ou na condição de administrador de empresa ecncess í cnâr ra de

serviço público, entidade de representação profissional, entl

dades da administraçãO indireta I fundações mantidas ou subve,!!

cionadas pelo Poder Público' e insti tuições financeiras".

EMENDA MODIFICATIVA

o sugerIdo permite a criação de mecanismos que co.!}.

corram à melhoria do sistema penitenciário nacional,

problell1a entré outros, de n!Io ter em sua própria área o ex,!

me e a decisaQ de muitos d~ seus respectivos problemas

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP19502·1
fl
l:r-------.L.~."'OfCO..,••1o'.UI~OMI••10

",- ,u,./lUI1""'.;.o ---,

",- unoou•.,r"'.<çlo ---,

EMENDA lP19503.9

r.r .l1M.I\IO'COYI1.10'.....c.~lnio ..,

IfJI1ENDA lP19504-7 ',.". ---,
l: Constltu1nte José Ignãcl0 rerrelra

I:-;;;~~--:J

l'1'-;"~ 7"71J

l? ...;~';~ -j

t-J/T7rJ?/l

.~.dlUO'Uy ...10/'''''COYI'''0

t1.U"'O'C.~""U"U.C.~I••10 .,

PLcN1\nIO

[MEtIDA 1l00IFICATlVA

ao art. 12. i tem XV, sua letra 1> que passa a esta tenra

"r-) é dever do Estado manter esta.be1eclnlentos pr-ts tona ts

que proporClonem dIstnbuição e atwldade ocupaclonal adequadosã sua população.usuã

ria. de modo a estImular re1aC10ntul'ento apropnado e educatwo a todos que neles co,!!

v1Vam, a le1 regu1arã a forma pela qual a inlClatwa prlVadil poderâ associar-se à

polítlca pnslonal ger,da pelo Estado."

JUSTIFICATIVA

DepOls. porque adotava fom.a de 11nguagem menos clara e

que não dã o exato tom ressoclal,zador ou hUl'lanlzado que deveM ter os estabeleClnl:!n

tospenals.

Por flm. aproprlando ã nossa realldade SÓC10-l:!COnÔmlca 11'2
dela de outros pillses. que entendemos por nós ass1m1lâvel. abnMOS campo parai nos
termos que a le1 f1xar, a lnlciatlVa pnvada nac10na1 {nqul. posslvel entander-se,
tnesmo, a de interesse econômlco} aSSQClar-Se ao esforco, que deve ser geral. para

samdade do sistema pr1s10nal brasllelro. ...

A emenda. outross1m, nosso ver. enseja a ellm1flação da

alínea q, do 1tem XV, desse mesmo art1go

C de boa técnica dizer, da 10gb, que ~ LI:I IR1i ASSEG.!!

RAR o direito instituído na consLituição - cri lugar de ilizC:-lo em

iJ segUinte redação

-----... ,OO •• ""c.;lo _

ACrcscente~se ao art. 12, XV, a alínea I'Z", com

Alteramos o precelto do ProJeto.

Prlí'leWan,ente. porque só referia expressos CUIdados às

EMENDA NODIFICATIVA l
Dê-se nova redação ao texto da alínea "E" do item XI

(A Expressão da ~tividade Intelectual, Artística ...... ), do art.l2,

do capítulo I do 'l'ítul0 11, na sua parte J.nicial, cerro SCgUL •

"c} a lei assegurará proteção às partJ.cipações indivãdu- •

ais em obras .

Justificativa

Pretende-se que a garantia legal da impenhorabilidade

e anexe cu t j b Ll Itf ade dos valores retributivos do trabalho empreg,!!.

ticio ou autônomo ascenda a preceito constitucIonal, como forma
de tutela maior outorgada a prestações r menceLr as absorut smen

te indisponíveis por seus titulares

Idêntico tratamento se confere às pensões e proventos

da aposentadoria I bem como às~ pensões a Lrment Ic i as em geral

EMEtIDA ADITIVA

JUSTIFICACAO

....n'WI.l{'ll'IIA.r~'?5~ru~_;~e ao artigo 13 o r t em XXll)r"'l\vtrlllr.1'1'\.{~,e o;ltUdl

XXII - Ressalvados os descontos obrigatorios por lei,

qua í s quer qcntrcs re t r i but Ivos do trabalho, a s s an corno proventos

dele recorrentés, ou oensues e prestações a Lrment.Ic Las sac ~El

penhoráveis, nem podendo tacar sujeitos a qualquer forma de i,!!

dIsponIbilIdade coepuí sõr-Ja.

"Art 12 - " '" •••

I - ------------- '••'ol.~~"'...~.o •·

[!J

EMENDA lPl9499-7'
[:J Constltulnte Jos' Ignácio Per-r-e i r-a

EMENDA lP19498-9 '..... ,
[J Constituinte JOs.E: ILNJiCIO FERRCIM

I
UJlO'.USI"' ••Ç".

. ::::::c::::::
A;

,Hoc, "J" do Incoso '"d. orl.

12 a s~9ulnte e.xpressã~. Art. t2 _ ••••••••••••••• '" •• , •••••••••

)IN - .

xv -
z} As pesso<ls Jurrdlcas de d,relto públICO c as

de dl,elto privado, prestadoras de serVIços pübllCOS, re;ponderão pelos danos que

seus a~ontes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de re

gresso contra o responsável, ntls c<lsoslde culpa ou dCllo li

JUSTIFICATI VA

o pnnc.íplO da responsabilIdade objetIva do E~

tado, c:onqulsta do Estado de Illrclto. deve ser adequadamente formuladO.iJmpl'iJndo~o I
par'" ",branger a conduta de qualquer agente públl(:o e estendendo-o ãs pessoas Jurl

dleas prestadoras de serviços pilbttcos. _

Mostra-se desaconselhãvel por ãspera em excesso-

referêncla a que n() DraSll não reconhece o d,relto de uso exc]uslVO
(de patentes e !barcas estrangelras), quando 'a :rlação se reflra ã Vl-

da ••• Il

o efe1to de opor· reservas ao uso de patentes e mar

cas estraugeiras,quando a criação tenha a referencla asslnalada.pode~

ser olJt1do por outl"a fórmula, qlle ora sugenmos. delXando a dlScipl1

na da matérlêl ã lei complementar.
Na emenda-. ainda. ex-éíu~õs a expressão af,mentaçq-o.

entendemos que referindo a saúde. podemos tê_la compreend1do. Não há

saúde sem~lJ~ent~~~o.

EMENDA,lP19509-8:
lTICON5'TITU1NTE JOSE~ IGNÁCIO FErIRE";';

ClPlENARIO

..-----~-J [;J ..'p~~; - J

flJj";:;;fl!J
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j) thnguélu se,á preso senão cal flagrante delt tc,

ou por decisão c ordem, escritas e fundamentadas, de autoridade Judiciária comp.!:,

tente Nlnguêm serii levado ã prisão ou nela ment rdo quando a lei edeu t t r a Ilbcrd!!,

de provisória, comou sem Hença,"

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP19513-6
tJ CO$TI mINfE ITfu\lr\R FRANCO

mc==::---_·~[~ ..'o/eo ..".l:oIIUIC... ,..lo _.

f!~i;;;;"~

fT!37~;PJ

EMENDA lP19517.9."", --.J r;rp"D";'~
f'J .\l,p 6</tS<>A) PEIJ-é"- . C-! v_J

f'J PLENÁRIO

o direito ã lrbcrdade provisória, com ou sem f.!.

anlja, nos casos es cabe tecldes em lei, é direito público subjetivo que a Lei MilJor

nno pode cen ti r
EMIJ'IDA ADITIVA

DISPOSITIVO al!J'IDAOO inC1SO IH do artagc 75

EHENDA SUBSTITUTIVA AO s 3 9 DO ARTIGO 257

Dê-se ao §3. do aTtl.go 257 do pr cj e tc de Const.!.

tuição a seguinte redação:

EMENDA MODIFICATIVA

Acrescente-se a segumte expressão
Art 75 _ •••••••••• ,. • •••••••

IH - não taver sld~ aptacado o mfmmc exagadc da receita num

capa.I na manutenção e desenvojvamento do ensine e da saúde -

JUSflrICATIVA

S 39 - Para a cobrança. das taxas não se naderá
a.dotaT base de cálculo ou fato gerador
adênt rccs aos que tenham se rv i.dc

l.nc.l.dênClll de l.mpQStos. nem serem as

mesmas calculadas em função do cam taf

das empresas"

"s" do met sc xV do art. \2

JUSTIFICATIVA
I

A função educacrve da pena deve VI r expressa no

Frequentes têm s a.dc 05 abusos ccrae t.ados Dor E,::.

tados e ~lunlcrplos,nretendendo a cobrança de dr s fa r-çadas taxas

com fato gerador adêntrcc ao de mpos tcs , embora reDellda essa !.
ti tude pelos tribunalS do país.

A prollósito. assim Já se uronunc rcu o oran tea

do ALIO~IAR BALEEIRO, em sua obra ürrm rc Tnbutiíl'lo Brasl1euo

"A pr me i ra vas ta , poderá parecer superfetação • Jâ que o n!'ó 
prlo CTN, em ccnfcrrm dade com a t eor ra Fanance r ra , eT1Re o fato
gerador em elCllIent;,ô característ1co de cada tnbuto em esoécle.J:,::.
tava l.mpHcita a -ri:\laçãa da 'taxa que se carac ter rxa como rmuos tc ,

por ter o fato ger~?t_deS1:e Os i tera ta.vcs ..abusos a que )á ctuar-
mos expjacan a re r te'rução expressa na regra loglca" •

Por lSSO, obj e tavando a era são, no cerne, dessa.

tão l.legítlma prâtlca, é que se sugere na r-edação sunru , a mscreãc
dos termos "base de cálculo" e "fato gerador".

JUSTIFICACÃO

EMENDA lP19518·7
I:.J IflJtS:JN ia Bdo

Supnmu o parágrafo 29 do arta gc 398 do

proje tc de Constlt~lçáo

EHENDA SUPRESSIVA AO PARÁGRAFO 29 DO ARTIGO 398

Trata-se de um drreatc sccaaf bãaicc e un dever fundamental do

Estado nas vãraas esferas do poder púb1J.co.

baj.adade
A saúde deve ter necantsnos reguladores que assegurem sua e.'\e'lU~

r;r-:-:c-:-=--- ncd... /ce ......., ......'....

EMENDA lP19514-4· .
I" :!ler (7f:ltl,.o fJ p;;;a.-------,' Vjjs'~

I f1NiAJ

[:J-;;í;~""=r

[l1J;'~M

"Art. lZ ~ • .

XV -

5) A pena Visará ã reeducação do ccnecnadc

não passoni de sua pessoa A obrigação •• ",

texto constitucional

..
EMENDA lP19511-0
l!J ConsLituinte cose IGn1i.C;~GRFERRElm..

EMENDA HODIFICATIVA
r;r_---=- ••,"'.../~C.....l:.I.u.Cu...b

Dê-se nova redação ao final do texto da alínea ",!."

do item XV, (lo art. 12, do CapItulo do Título 11 - que dispõe

bre o tr.at.amanto a ser d í.apcnr-ada às presidiárias, como scgua :

"r) é dever do Estado manter condições apropriadas ••••

O reLacronament.c adequado das pessoas ali

detidas com seus familiares,

Justl.ficativa.

o preceito é profundamento Justo e humano e -nexece

permanecer no texto constiluci~na1.

sorên, o reâecaonamenco õas presidiárias deve ser

JUSTIFICAÇÃO

A supressão do ca tadc da s po.sa tn vn rmoõc-ee ,
desde logo. por mtua ruacntc de ane ce s sji r-ao e por cons t i tu i r-ee em
demasia. e rs que Já se contem no ccnceauc amplo dos "est.imulos' a
serem pIlOP1Cltldos pelo gs cadc na forma do a r t r ge 395, no mesmc Ca

pít.ulo
Não obstante. não cabe ã Ccns t r t ur çjiu mdr

car beneEacrji r ros de Incent.rvos nent de te rnu na r cnténos necessã 
T1.tlS à Tespectl.va frulção. nc'rsas estas que deverão ser tratadas
em Lea o rda.nâ r ra , ccas i âc em que os Poderes Constltuídos terão <po!.
tumdades de melhor anat i sar a eenvemêncra e a oportunidade de

sua concessão.

r;r---------uuO/lun'..co;l.

EHENDA SUBSTITUTIVA 00 INCISO XVIII. DO ART9 13.

" XVIII - .fcrlas anuaIS reeunecadas"

JUSTIFI.CAÇÃO

o dlrcito a .fenas está ennuc Iesamenee d1.Sclplln:lda n:l Consohda
ção d:ls Leu do Ttabalho A prezundada remuneração em dobro lmportará cm eleva
çiio de eustos~que lrá saerlfl.e:lr. alnd.a IIlll.lS. li população braSlleua -

limitado aos seus familiares pp. ditos - cv itando-se que, com

... visitações de estranhos possa haver a oferta de meios e modos de

evasão dos presídios.

Também é maa s adequado reunir na expressão ri\KILIA,:,

RE5 os diversos graus de parentesco, de direieo e de fato, evitan

do-se a possi bilidade de imprevisão de algum íamiliar de relacioni!

mencc dcaej ado pela presidiária.
Et-IENDA SUPRESSIVA

EMENDA SUBSTITUTIVA DO ARTIGO 12.

Dê-se ao art9 12, inciso IX, letra A do E'rojeto de
Constituição a seguinte redação -

EII.U11nar do § 29 do artlgo 303 as expressões "e as fun

dações púb1J.cas", e, "salvo o daspns tc 110 actngc z65, § 19" "Art9 12 - são direitos e liberdades individuais:

( ... )

IX - A Informação

este todo.

JUSTIFICATIVA

Art. 349 -. • •••

a) Todos tem direito a receber informações verdadei

ras de interesse particular, coletivo ou geral, dos
órgãos públicos ou de óro;l'ãos privadtls no desempenho
de função püblica .. :

o intuito desta emenda, como se pode perceber, é o
de alterar a fórmula bnal do dispositivo em apreço, substituin

do a e~pressão "órgãos privados com função social de relevância

pública" por outra mais prec.l.sa, qual seJa, " órgãos privados no
desempenho de funções públicas ".

A ra~ãa da modificação decorre da própria imprecisão

do concel.to de .. função soci<ll de relevância pública"
A terminologia adotada no dispositivo ora ell'endado não

é habitualmente utilizada pela doutrina Jur!dica de Direito Admi
nistrativo, não existindo, pois, parâMetros adequados para aferir
o sentido e o alcance e~atos do preceito. Já a expressão "órgãos
privados no desempenho de funções públicas" presta-se, com muito

mais- 'IlaItagem, a referir àquelas empresas que. malgrado sua rndole
priv.4da, exercem atividades públicas, 001'10 é o caso d<ls concessi2
nãrias e permissionárias de serviços públicos. De mais a mais, a

linguagem adotada por esta emenda é mais simples, !fenos rebusca 

da, fator Ilunca desprezível em se tratando da enunciação de d1.re!.
tos indl.'{lduais - direitos singelos, que por sua própria nature
za, devem ser facilmente compreendidos pelo COMum do povo

JUSTI_FICA9ÃO

EMENDA lP19520·9
I:JO/~ft-" "".-------=:1 [Di'rZ·----J
GLEllARIO .. t.'.!o/c.u .. l"'."'<~~'''1.o J~~

1'1 ,",NOA ADITIVA l
I Acresc:elHe-se ao art190 12, 1ne150 Xl ccProjeto lIe tcnstltulçãtl,

I
asegu'nte:llfnea

A publlcação de livros. JornDls. periódicos e a
veiculação de Informações e rrensagens por quaisquer

.JDSTIFICAÇÃO

SuprUlla-se o artl.go 397 c seu parãgrafo úm.co do Projeto de
ConstLtulÇiío

JUSTIFICACÃO

Por conseqüênca a , também dcscaba da a menção ao ar-ta.go

265, § 19, que concede ãs autarqulas e íundações lmunldade trlbutána

As fundações públl.cas ou pn:vadas são pessoas )uridl.cas
ãs quaa.s é de s t anadc um de re rmrnado pa t ramôn Ic que garanta o exercI
C10 de a tuvadude sem f11\S tuc ret rvcs , Não cabe a elas par r rc rpar de
a t rv rdade éccnamea e Lucr-ut.a va , sun tc menos lhes cabe mte rv a r nessa

at rv i dadc Desta forma, des cab rda a mctusãc das- fundações põbt rcas

no c.apítulo da ardem econdm.ca

Ali reªras l:ontld:ls nos dLSposlrlvos suprImIdos, coneClrUal\(!o
"cll1pre~a mll:ion:ll" sao propu:ls do Capítulo _"Da Oràem EconêmIC:l_ c l'lnancc~

ra". nao devendo coexlstlr em dIferentes CaplEuIos da COl'lltltulçao, dupl2:.,
cldade Ou l:r.l.plu::ld:lde de normas c conceltttaçocs que pOSS<ll"l gerar <1ntagoll1~

mo entre 11' mesmas, ou crl:lr qU:llquer dÚVIda. ou dIVer&êne~a sobre o que d,!!.
va ser, af;'Q.lll. considll'rado eolllCl elDpresa naelon:ll ou empresa estr:ln&eLr:l

EHENDA 5Ul'il.ESSIVA DO PARÁGRAFO" ONICO DOARTIGO 397

Estas as Tazões da pTesente emenda

EMENDA lP19516-1
~ ("RS,o>J P6<U:"

ampliartiva isto é, não é parte essencial do todo, mas cabe-lhe

do preferência e tratamento esoecial as enll.da 

des filantrópicas

§ 29 _ O setor privado de prestação de serviços de saú-

Ao colocar a atuação do setor privado corro complementar,

o artigo fica incongruente com o espiritó geral das disposl.ções

bre saúde, que estabelece O sistema un.ifl.cado, públl.cO e básl.cO de

saúde no paIs

Ao setor privado não pode caber uma fupção comolementar,

dado que esta noeão. nresume urra D!rte~essencial d"'oW2to"'d"'o .

de pode participar de forma suoleMentar na assi::,

tência â saúde da população, sob a:::; condições e,=:.

tabelec-,.dalõ em contrato de dire-,.to público, ten-

.u.'.'./e...,Uio/.uoc........ _

Altera o parágrafo 29 do artigo 349.

Esta não é uma nera questão semântida, urna vez que, ao

EIIENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO BI1EN01\.OO. parágrafo 29, artigo 349

setor público, cabe a responsabilidade pela saqde da população, ca

.. bando por cOnsegUinte,' ao se.tor privado, uma fJ.nção somente sUPle=
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entres nelas de expressão não dependem de licença
de autoridade".

JUS T I F I C A ç Ji.O

JUS'rl.Fl.C~çlo

vasa a emenda proposta e5peClflcar que estes õrJ:ãos e cncsea
de, da admlnllltraçiío Iederal, ranto sio 05 da ad!lll1l1stração dlreta, como li
adllUn1.sttação tnd1.t:eta. a flm de que uma. ltlterpretação dJ.storC1.da do eextq e,
ecneenceneceensc, 1JlIl1.S favorável a um possível faltoso, eoloque fora do coa
ttole e f1.scal1.zaçiio do Trtbunal dI! Constas, qualquer õrslio da adminutraçlio-
=dl.reta. • "' T....''''..''...110

"Dispositivo dl;lsta netureea Jií e da tradição eons tl tuctona l brasi
leira, figurando na Constituição vigente no art 152. § 8", exeeaeente dentre
~~~'9il:ral\tlas~.

Assim, eauseu-nes espécie a eOlll'letD omissão do Projeto no e5tab~

, Ieeer regra análoga. Comefeito, de pouco adfanta e~tabelecer-se na Constltu.!.
ção a llberdade de expressão dos seres de comunlcaçao. sem assegurar sua efe
t1va realização através da garantia complelOOntar de que a atividade desses
!lleSIJ1)S meios de tOml.onlcação Illdepende de licença do poder piibllc;o O sistema
Só se fecha, só se eeecle ra , sedl ante esta última garantia de Independência,
caso contriirlo, a I tbe rdade de expressão da nedla fica limitada a um direito
meramente~, sem ert eâeta efetiva

Desta maneira, passa a ser de vital 11l'P0rtãncla para o s\!'.tema das
liberdades constitucionais, a conságração deste dispositivo Dentre as vá-
rias nlteranatlvas pess lvel s para localização do novo dispositivo, pareceu-nos
Imls adequada a sua Inserçiio no Inciso XI. pela prcíprla fndole das liberdades
Qlrreguladas

Vale acrescentar, por der-rade trc , que se aproveitou a oportunl- I
d1ilde para IlXIdeml2:ar a tr1ildlclonal redaçiio com que se tem tratado do tell\ll Na ,
nova dicção que a emenda sugere acrescenecu-se , ao lado dos livros, jornais e

~;~~ô:~~~. d: :~~:~,~o::~~c~d~ã~ ~ol~~0:i~Sf:r;e~:<l~~~e~~ i~~~~i~~I~
1\111 todos os m:rd.emo5eetes ee ~lfusão q\1e o el\'rI~I\\\o hUl\\a1\O vem c.dand.o.

Por outro lado. 1.mpõe-se 11 suptesslio da segunda parte do eeaee
no que eeeeerne ao centrole e f1.scahzação. por parte do Tt1.bunal de Contas,
da "aphcaçã" de recursos pti17hcos por entldades de dIrluto p.rlvado", ten~o
em V1.sta que noS teI'I:lCS eonstantes !:lo att9 137. este controle e f1.scallzaçao
compete ao órgão da adm1.nlstração ptibllca que concedeu o recurso a I!nttdade
de dlretto prlvade. Ao Trl.bunal de Contas por sua vez. cabe controlat e f1.s
cahzar as cantas do óncã" eeneedeece do recurso. -

I'l PLE1lÃRIO

EMENDA SUPllESSIVA AO§ 49 DOART. 395

Su;at1.ma-se 0549 do artlgo 395 do Projeto de Const1.tulção.

EMENDA SUl'RESSIVA DO~ DO AR'l'lCO 398

Supttmn-ae o~ do artJ.go 398 do Projeto de COnst1.tu1.çD.O

,JUSTI.FICAÇÁO

Não parece caber ã Const1.tulção detet'llll.nar o eceenee nelõlos cr1.
terios para a conceS$ão de mccntavcs , matetla !jue fi próprtn da leI. ordln1il"1.ã,'"
attaves da qual os Poderes constiturdos avaharao a COIIVen1.;;nCla e n oportun1.
dade de sua lmpleme.ntaçã'o em cada easo. -,

cabe. p01.S, ao texto const1.tuc1.onal tão somente acennr com a
poss1.b1.lldade de sua concesstto. fornecendo ::Is no=; gl!t"ats. e J<1ma1.s descendo
a ml.núcias CDIllO o fa~ no caso do d1.spoSl.t1.VO que era se pr0l>õe supriml.t

A boa t.ê.cm.ca legl,slll.t.wa l.1;'"hca qUI> a COtlstlotUl,Ç'io dell!! ser a
mal.S ecneasa poss!vl!l. eva.eandc-ee cxceasns e dl!!:las1.as.

Ademal&. o d1.spos1.t1.VO em exame e meeaeaeenee I.nôcuo, eis que
Jã ae eontem no ccace.i to Bl"plo dos "estímulos" a sete", prop1.C:13dos pclo Esta
do na forma do nrtlgo 395. do mesmo Cap!tulo -

TUIGIJUIT,,",.~b. _
"EtIENDA SUBSTITUVIA DOARTIGO 333

Dê-se ao art9 333 do ProJeto de Q:mstttu1.ção, 11 segu1.l\re redação

"Art'" 333 - A 'Prev1.dênCla Sectal Estat~l compt"ecnde um
conjunto lntc§rado de açõe:. seevrçes ptibl2:,
COSI nOl1Das eecmeae e JUt"ldlcas. recursos
piibhcos e 1.nstl.tluçõcs ptibhcas. volt.ado
para assegurar os dlrcltos soclais. rel.at1.
vos ã saúde. prevtdêncs,a e aS~l.I;têncla so
ctalao ttabalhador". ' -

JUSTIFICAÇÃO

A supressão do § 49 do artJ.go 395 do Capitulo "!la c1.ência e
tl:lcnologia". desde logo se impõe. eu que a matetla versada no dlSPOStttvo
el!l questão ir de eVldente ccepeeêncaa do leg1.s1ador ord1.I1ãr10. não cabendo
nos estt1.tos 1llllttes de uma norma constl.tUC1.onal. que deve hml.tar-se a es
cebeieeer as regees bâs1.l:las e fundalllentats, C.OIllO se fez no.c..aI!!!t do art1.gõ
elll q\le o refertdo parágrafo se contêm.

TC'101l~"""~I'=====~~===~
lillEllnA SUPRESSIVA, AO M'..'t. 4\l3 E SEUS 'INCISOS

EMENDA lP19529·2
fl ARNALDO PRIETO

f? pLENAAIo

EMENI1\ ADITIVA
DISPOSITIVO 6:El'.'DAOO • mcasc XXIII, do artigo 54. do capítulo II. do TítlÜO IV,

do Projeto de D:mst:L.tul.ção.

.(). a.k~~
Adl.ciane,-se cnde--eoubet". no dispOs1.t.1.vo emendado. a se&UJ.!l

Suptlma-se o art? 403 e seus 1.nc'Í.so do Projeto de Censt1.tu1.<,;ão
te expressão.

" díreato econônuco"

.JUSTIFICAÇÃO

___J U S T I F I C A C·Ã O

Ofure't~e-d~tado para pTe'!!
cher os V3nos que petmel.am os trad.1.ctona:L.S nuoos do Dtrc:L.to que têm-VJ.ncul& 

ção com o fenômeno da prod~o e da cuculação de nquezas. tendo por obJetI.vo

"poss1bI.htar ur.l. estudo sisterlât:L.co de vânas matêrl.as que dl.f1cilmente se en
quadran3!'l nos esquCll'.as tradl.Cl0naI.s. e que. por I.SSO meSllD. têm sldo até o

presente relegadas a tm1 J.n)ustif.1cável plano secunclâno. quando não a um sJ.1ê.!!.

00 completo da doutrll\.3 JUt'íchca oheial", na lição de Fábl.O Konder Co'llparaw

to. S necessâno que esse Duel.to seJa legislado pela Ul1.ão. cOl1S:L.derando a

diversl.dade de novas ~õ1.tuações JUl'ídl.Cl1s que a soctedadc. nodcmn tem proplCl.a~

do e que est50 a englr SOlução do ducJ.to POSI.tJ.vo. São os problCl'13s que en

volvem. por exemplo. as rclnções àe cçonomJ.3 mista. ou seJa, as técl1.CD.s con 

tratuals de colaboraç5o da 1Rl.C1at1.W pnwda com o poder púb11co.
São também os problemas pertmentes às empresa$ pÚblicas, qual.S seplI\ sua ~

tureza de entI.dade autirqw.ca, para efe1.to de ap1l.cação dos pnncípl.os da unu
m.cIade tnbutária. de prJ.vllégios processUlls referentes a prazo. além da ne 

ceSSJ.dade OIJ não de regJ..5tIO para aqw.siçiio de personall.dade )urídl.C3 etc •••

M.ü.tos outros aspectos hâ que necesS1.tam de solução do Ih.rel.to, mas que não

se enquadra."IL m.t1.datnente em nenhum de seus rarros nadiC1.0na1s. com:>os cascsc,!,

tados exemplif1.cam.
~iXa:I' ~ tin.áo de 1eg3.s1ar sobre DÍ're1to EconômicCl slgtUf.!,

ca atrlbuf-lo ã legislação suplct.1'Ira dos Estad9s-lllCl'Ilbros. perdendo a Uruão a

possI.bilidade de valeT'-se de um JJIlpOrtante segmento do Dl.teito, necessâno à

modenuzação de nossa ecooollUa. te outro lado, a regulamentação do Dircl.'to t
conônuco pelos Estados pode sig:tnfJ.car não só tratamento dI.vcrgente de Sl.tua 

ções l.gual.s.' de acordo com a regI.ão do País. como tarnbêm a má normatização de~

se DireJ.to poàe nr a. gerar enonnes embaraços ã at1vidade prod~~J.va nacJ.onal.

Por todDs esses aspectos. so1I.C1tO seja acatada a emenda.

,JUST:IFICAÇÃo

Impõe-se a retlrada da regra supra do t.ext.o çons

tltucional, pnmelro por não ser 311 ~ua sede prâprl.a.

Segunilo, porque 3 l"efenda matéua não pode ser

tr-atada de forma tão genérlca. conforme se encontra I.nserta no

Projeto.

~ S que o tema precl.Sa ser examl.nado em cada caso

concreto. até porque para a concessão daquele benefícl.o deve 

se consl.derar não somente a l.dade. mas a capacldade ecOnÔml.C3

de cada um daqueles benef.tc.tiír.tos. uma vez '1uo tul benefrClo

não deve ser concedido àqueles que, realmente. do mesmo não

neCCsS1tam

JUSTIFICAC ]\0

..u.,....,""'u~:." l
EMr:UDA SUPRESSIVA ..00 ARTIGO 423.

Supnma-se O dl.spoSto no art9 4Z3 do ProJeto de

Constltu1.çâo

El-EJ.in\ SUPRESSIVA roMITO) 362.

ASSlIII, li presente proposta mantelll o sistema 'l1.gente, p.or .1112
lhpr .e adaptar ã tealidade bras1.1elra.

A scgudd~de c a prcvidêncu. são J.nstttutos aaeemekhados
dlstantes na sua concllpçao ,

~ irineloil11.s d1.fe~e~~;~r~~:d:u: ~mp~~~:~~~ ~i:~:~~o~ ~~~~~~dê~~~a :~;~asl~os ~:
rais_c dest1.n~do a todos os cldlldãos. enquanto o segundo e mant1.do por contrI
bui<,;oea espl!c1.ficlls e dcst1.nlldas exclus1.vaDlente 11 ttabalhadores -

~ A expressão "segur1.dl1de 50c1<l.1" tem um 5lgn1.flcado ln31S amplo
elI. !:!,ns patSCS qUI!ell1 outros. tl1ils. no esscnc1.l1l. pode lnterpretar-se cono a pro
teçao~que a socllcdade proporcl~na a seus membros, medl<lnte mDa séue de ::lledT
das publtcas, contta as pt1.vl1çoes econôm1.cas e SllC1.<llS -

Emepocas nOrml1lS. qUllndo a econonll.a ptognde (.Ill um n~mo \lnt
forme, SUl aofter os efc1.tos das flutuações brusc.as dlts varlivels ecaIJÔmIc.ts
o shtelllll da seguridade 5~clal pode. perfe1.tllmentc. eumpur o seu papcl ~lllS:

:.~~~:d::.c;~~: :~:~~~~~~~ ~:r:~t:i~:~:O:r~:;~t~::a:;~rl~~~~~~~s~~~:~~~e.!!
dOIl índice. dl:l deBelBptego. a adoção do regime de segundade 80c1.al mostra-s!!,
de todo. tnadl!quad.

Suprima-se o art1go 362 do ProJeto de Constl.tmção

_ Ora, a segur1.d1lde soclal deve ter as d1.mensões que a econOllll..a
de uma naçao o:! a capaCtdade contrtbut1.V3 de seu povo pet\ll1.tclll.

Releva aSSlnalnr que, mesmo es países cem econom13 trI\l1.to malS
de.envolvida que a nossa, não ousam dar a seu povo ou D. popula'i3o economlca
lIlente àt1.Va (em sentido estrlto) tantos beneEíclos e tantas prestações cornO
as contCfllpladlls pelo nosso atual sutema de prev1.dêneta soc1al

Univertalizat a seguridade soc1.al em nosso Pa!s, neste momento
lIerii wna temendade. e a curto prazo levarii ã falêne1.a todo o ll1.stellla da Pte
vidêncJ.lI Soc1.al: -

EMENDA lP19522·5

m----------"n"'"n"".""----------~

JUSTIFICAÇÃO

r.r T..l.i."'ll"••çIo- ~

".ART. 139 - O TrJ.bunal de Contas. de OfíC10 ou por deter
mmação de qualquer das Casas do Congres:sa l\acl.onal. dê'
suas conussões. ou por sohc1.taçào do :'llmsténo FúblJ. 
co! das auduonas fwancenas. orçanent5rJ.as. eperacl.o~
n;us e patnm:mtal.s ou al.nda. a requerJ.JllCnto do ()::fensor
dO PoVo. verificada. a tl.ega1l.daéle de qualquer despesa ,
~~~a~v~~c~tf.vel de gerar &spesas ou wrI.3ção patr!

JUSTIFICAÇ){Q

D1-se ao artigo 139 do ProJeto de Constit.ui'Ção a segumte reda-
ção.

TCUOOUn..'••ç..a' ~

EIENII\ SUBSTI1UrIVA

1JIlpÕe-se a I.nclusào no te;.cto do art 139 do Projeto da te
f~nsorl~ do fbvo no cant~lc da lcgal1.dade das despesas. dos órgãos da ad"II. =
nJ,S'tra.çao púb1l.ca. atraves do encammhamento ao Tnbtmal de Contas de denÚ1lC1a
te uTegulal'J.dades ou üegahdades de! despesas efetI.vadas ou de qu:usquer ou 
troS atos suscetível.s de gerar despesas ou vanação patnnonl.al.

A 1nclusâo da ~fensof1.a do Ibvo encontra respaldo no.ar
tigo 46. que. ao elenCllr as atrI.bul.ções que lhe são merentes. mspõ'e espec\
f1eamente no inCI.SO II. a sua ccmpetêncla para ''prollDver os meJ.os Vl.sando ã
Q'efesa de Ctdadào contra ações ou olllJ.SSÕeSles1lJa5 ao seus l.nteresses. prat:\
cados por tJ.tular de cargo ou função públl.C8. recebendo e apurando as respec
tivas queuas e denúoC13S ". -

A efetlva ~l1:1Clpaç5o popular controlando a legal1dnde
das despesas da amull.stração púbhca, com a apresentação de quet.XaS e dcnÚrt
CJ.llS. dar-se-â através da Defensona do povo, sendo esta l.mla saudável fol'l'liâ
de contnbul.ção à austendade e transparêJ1.cl.a das despesas púbhcas. )UStl.
fJ.cando-sc, desta fonna. a mclusão da J)eofcnsona Pública no texto do art •
139 do ProJeto.

rriôli':J

l"S!'~ãfYiJ

Titulo V, cap!tulo I. seção VIII. subse<,;ão lI.

''Ar~ - o referendo popular 5l!lc'5 convocado pela
.Just1.<,;aEle1.totalparadellbet..r sobre
.a anul'lI;:ão. total ou parc1.al.dl! uma lei
ou de ato que tenfUI valol; de ll!1..qualldo
for devidamentl,l. attlculado l! subsct1.to
por. no m!1ll11l0 três déclmos por Cl!nto
do eleltorado naclonal, dlsttlbuídos em
pelo menos Clnco Estados, com não ,"enos
de um deClino por cento dos eleltOtes de
cada um dele.s. l '

Inclua-se. O\ltle couber, no ti:tulo V. Cap!tulo 1, Seção VIII.
Subseção lI, o segutnre dl.sposl:tl-Vl>:

AltaJllente salutar. a {lresente {lt"o{losta ob)et1.va a t.caltzac;ão
de referetldUlll Ilollular para. dellberar sobre; a anula<,;ão de le1 ou de ato que
tenha valor hgal. • •

• Ali~ll•• medida nlio e nov1.dade no Dlrelto C0111{larndo. vez que
prt!sentll!! Ulls Ccnst1.tuiçõe• .Japonesa (l1rtq 96). A:temâ (atts. 2:9 - 2:a 7- e
110) li!! suIça (art'l 89 (2). 90. 120. 121 e 123) • dentte outras •

.~C.....'•• ~1S.1.' ....0~1 ••I. --,

EMENDA lP19527·6
tJ DEPUTADO I\CIVAL GOl~ES

JUSTIFICAÇÃO

Ademal.S, a PreVl.dênoa Soc1.3l. tal e qual em seguro coletl.VO n,!

Cl.onnl. fi mantlda com contnblllçõcs do ~regador. e. em asSlJD sendo. não cnbe

ao segUrador, no caso a PreVldêncl.a Socl.al, aCIonar em regresso aquele que, ..!
través de contnbutçõcs; a mantén'

A ação regressiva da I?rlV1.dênCJ.aSocaI contra o enpregador. a

f1m de ressarcJ.r-se de prestação e benefÍoos pagos por aodente do trabalho ou

doença pronsslonal. fi nOVIdade extravagante, pCll.Snenhum sistema de seguros ad
IIll.te uü regresso. -

_ Dê-DO ao artç 146, tnc1.SO 11 do ProJeto de Ccnstltuição. a se
gU1.11te reda'i~o

EllENDA SUBSTITUTIVA DO INCISO Il. DO ARTIGO 146.

.. n - contt"ola; e hscah;l1t a gestão orçalllentl'iull.h
nanceira e pntrunO"1.111 dos orgãoll c cnUdade$
da admlnistraçiio federal. dl..reea_e indueta".
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o Estado, na sul'! concepção moderna, nada mais é do gue a organl:,
zação da socJ.cdade, lim1.tada no tempo e no espaço. Desta forma, nac cabe a .!.
le explorar a eccnccna mas S1.Cl. organ1.zá-la, tendo por cbj etnvc o bem comum.

i:: exatamente este. papel do Estado que proCl.iranos coneret~zar
com a modlf1.cação do art9 303 e seus pal:'ágrafos do projeto

Assim li: que alteramos o S<mll!.t. do at:tlgo para dar competê"n';1.a e,!.
clu8J.va ã .Ln~ciat.Lva prIvada, (le organ~2'ar e explorar as <lt.Lv~dades economleas.

Hodlflcamos, oucross1.m, os parágrafOS para lntroduzir as ~c.!:.

ções ã regra ge-ral contlda no~ do t)t:t).go 3C3

Ao Estado, porcm, devem ser dadas as condlções necessarJ.as pa.ra
poder ;regular1.zar a atlvidade econôm1ca, tendo em mlra a Justlga soc1al, bem
COlDO de defender a soberania nat.lona!, Nesta l1.nha de raC1.0C1.n10 perm1t1.ndo
que a atlvldade econôruca estacaI sô se dê em carãter supletlvo, ou seJa qua~

do determlnado setor não for e~lorado pela 1nlC1.at.1.Va privada. Excepclonalme~
te a esta regra poderã o Estado atuar supletl.vamente, ou seja Junto com as e,!!!
presas prJ.Vadas, q!:!ando alguma at1.v1.dade não estlver completamente e~lorad.a,
conforme a alteraçao lntrodUz1.da no § 39.

De todt) fot:ma ê 'l.1llp1:c.scl'lldí:vel 1.l"\ser'l.r no <:npí:t.ulo da 01:del1l 'F;c~

nômica normas relat1.vas ao controle dos gastos públicos.

A idiha básica desta emenda e a de englt oia empresa públiea.
em princíplo,~ cf1.C1.ênCla admtnlstratlva.

Cabe, então, para at1.ngu:-se este. obJet1.vo. sUJe1.tar 1l~ empr~

sl1.s sob controle do 'E:U:ado :1.0 prl.nCfplO d:1. economlcidade, ou do equIl1brlo f..:.
nancelro, sob pena de sua dlssolução.

As poucas exceções a tal pr1.nCíplO devem vir contempl!das el'l f~
vor de empresas que exerçam ativ1.dades indlssoluvelmen,!;e vlnculadas a segura,!!.
ça nac1.onal ou daquellls criadas para organizar setor nao competltlVO, por r~

zõ"es õbvt.as.
Porcm, mes1\Xl nestes c~soa, de modo o. eVlt~r d(!spcrdícJ.Cs_ou 1It:l...!. I

versação do dJ.nhe1.ro públlCO se lmpoe a tals empresaS publlcas deflc~tarlas , I
enquanto não estJ.vcrCIlI flnan~eJ.rament(! equLllbradas. a neo::eSSldade dc obter i1..!:!.
tor1.zaçõ"o de LeJ. Fcdet"~l, a cada dez anos, para prossegu1.rem suas atJ.vld:ld"$ ,
sob pena de sua ext1nçllo em caso de negll.tlv3. J

I 39 - Em carãter excepc1.onal, prOV1SÔr1.0 e SU91el:lantarmente
ã iniclatlva pr1.vada, o Estado poderá partlClpar, da
atiV1.dade pt:odutlva, em ee ccees não atendadcs totalce!!.
te peln inlcll1t~Va prlvada, iSoladnmcnte ou eesccfeêe
a empresas pr1.vadas, atcndJ.do o saspcs ec nos §§ 19 e
29 des te art1.go.

I 49 - A el:lpresa estatal que ao têrm1.nO de dou o:!Xercíc:os fi
nance1.t:os sceeasãvcs apresentar deflclt orçamental:'1.O
serã, no curso do exerc1clo l1Iled1.atamente segulnte,dl~
solvida ou tranSferlda para D setor privado, mediante
hC1.tação púbhca.

f 5V - Não se apI1.carã o disposto no r 49 às empresas estn
ta1.S que, por força de le~ federal, exerçam utnvddade
llbsolutimente J.nd1.spensãvel li segurança n~clonal e ..!
quelas ct-a.adae para organJ.:~ar se.tor que n40 pos;:a ser
desenvolv1.do c:om efl.cácla no t:egJ.me de compet1.çao e de
11.berdade de ~n1.elatlva, acenda.das as segU:J"Otesnormas

.J"U5'J:IFICAÇio

:I. As empresas de que trata este parãgrafo, enquanto
inc:.id1.'l:cmnas ~Ondl'iõI!.S do § 1.9 de.ve't"ãll obtet:, de. de~

em dez anos, .tutonzo.ção de Lel Federal par:l o prosse
guimento de suas at1.vídades.

11. Explrado o período de 10 anos sem que a autQr1Z~

ção leglslativa tenha sido renOVada, será a empresa,no
eursc do exercl:c1.o l.IIIed1.atamente seguinte, d1.ss01vlda
ou transferida para o setor pravcdc , med1ante llclt,!!.
ção pubhca.

111. Antes do término do de cên1.o poderã 11 empresa ser
diss.olv1.da ou prlvatlzada, sob as condlçôes do pará:gr!!,
fo antet:ior, se t~verem cessados os IIIOt1.VOS detet'1ll1.na,!!.
ees de sua. cr1ação

§ 69 _ A 1.ntervençiio do Estado no dom'ínio econômlco e o IIlOn,2,
pôl1.o de detet'mlnada at1.vidade, só poderão !ler 1.nstlt.!!.
idos por Iea, de 1.n1.Clat1.Va e~cluslva do pre!l,:dentc da
Repúbl1.ca, a qual detcral1.nara o prazo de. Vlgencla e os
1llOt1.VOS Justlf1.cadores, cessando aS5J.m que desapilrec.!:.
rC1ll os 1llOt1.VOS que os determ1.naram 1ndependcntcmente
do prazo estab(!let.ldo na lel instltuldora. 11

Assim, os gastos públ1.cOS gerlldores de deflclt orçamentiir1.o
flcar1.am submetldos a estrito e per1.õdico controle por lat:te do Leg1slat1.vo, no
l.nteresse da colet1.v1.dade.

Por f:un cabe ã 1.n~clativa pr1.vad:l. organlzar e explorar a
lItiV1.dõl.de ecollêml.c.a, reserva;do-se ao Estado as lum;ãcs de controle, fl.scalíZE.
ção e J:egulamentação.

A lntervenção e os 1llOnopôbos são medJ.das esta,!a1.s e;ll.t.re1IUl.s,
as quais devem ser evitadas ao mãxllllO, pertll,ltJ.ndo-se a sua utll1.zaçao apena~ em
casos e>.traordlníirlos, em que f1.car comprovada a necesS1.dade de regular~zaçao dos
mercados ou a preservação da soberania nacional.

Asum "éque f1.zemos lnclult: no § 19 do art1.go 303, normas
que pOSS1.bll1.tem ao Estado' a ut1.11.zação dos meJ.os 1ntervent1.V05, sem contudo tor
nll.t: eSSe poder d1.SCr1.Clonát:lO ou arb~triít:1.o. A 1.n1.Cli1t1.Va. eXclus1.va do pres1den
te da Repúbl1.c4 e o prazo 1.ntervenCJ.on1sta fazem parte das normas_restrltl.VaS do
poder estatal, sem os quais qualquer at1.vldade estatal tornar-se-a abuslva.

L~~;;O~l

tS;7~~

f'Y;~""--:J

HV~~=z;;JJ

Arnaldo Prieto

JUSTIFICAÇÃO

do:
Proponho a seguinte reda.ção para o d~spos~tJ.vo emendl!.

Não parece razoável que as áreas da Fa1xa de Fronte!.
ra pertençam aos EstadoS Federados, mesmo porque, como qUJ.s.o pa r.!;

~~~:da3:n~~s~~~;á~;i ~od~~~~~U~~sI}~o~~:~~a~~smoN~'i~~;~~ s~~ti~~s*
inclso III, (lo art. 54, tambem do Cap~tulo 11, deste TI.tulo, d~z
que "Compete ã UnJ.ão ( ••• ) organ~Zal' e manter a defesa nac~onal.

Como poderá a Unl.ão "organ1zar e manter a defesa nl!.
c1onal". se a FaJ.xa de Fronte~ra não lhe pertence? como.. os _Est!.
dos FederadoS poderão se valer de taJ.s p:ropr~edades, se a Un~ao co,!!
pete leg1slar sobre seU uso (§ 3 9 do art 52 C1.t.)?

Já a ConstJ.'tu1ção de 1891 prcvl.a. em seu art 64. que
"Pertencem aoS Estados as mlnas e terras devolutas s1.t:uadas nos

~~~~l~õ~~gc~t~o~o~e~~~i~~~~~À~tB~~~~ ~~~~AS~~N~~O~T~~~~~. ~~e~
taquei) •

Sol~cito que seJa corr~g~do esse que t:alveZ até se
trate de erro mateTJ.t11 do ProJeto, dada a J.mpropr~edade do texto .':.
mendado.

EMENDA NODIFICATIVA

DISPOSITIVO ENENDADO inciso IV, do art. 56, do Capítulo lII. do
Título IV, do ProJeto de Const~tu~ç5.o.

"IV - as terras devolutas não compreendJ.
das dentre as da Un~ão".

H1ster se fa7 C!.ue haJa una eretava f1.~cnUzaÇãCl scbr-e es

tas inst1tuições e establ:l;leCJ.,JIICrtcs t:UE capltal.1.7.illl' a poupança popular-, JustlfJcaE,.

&>-s(', desta fClllla, a a'lQrc'.... proposta.

Dê-se ao artigo 328. dncaeo I, do Projeto de Con~t1.tu~çã"

impÕe-se quo a Lea, que 'c!ispuser sobre a autorJzação para o

funC.J.OtllJIIHltO eae ;L.I15titlUçÕ&s f~m,.nCE..lras. dos escabefecanencos de. zegUI'O, preva-.

dêoCJ.<le cap~taliUlção, dever.i, igt.alrn.nt!ê:, de.ternullar não 5Ó ti form."I de, f~scaliz~

ção. COMO télll1bén o órgão QUe ~rá exercer- esta fW'Ção. sob pena da orrJssão gerar

preJuht'S e confbtt>S de atabw.çõcs encs e vár~o5 Ór-gil::E cL.. admu\l.~tr;;ção 'lÚt..bca.

--Col!XLse não bastasse, sob o forte. ímpeto arrecadador da futura ConstJ.tulção,
de~erão ainda depa:rar-Se"CtIU os novos impostos de vendas a vareJo e J.mposto a
d1.Cional de renda -

Tal dlsposit1.vO não encontra paralelo na h1.stór1.a t.onstl.tuC1o
nal bras1.le1ra., devendo ser r epek ado em cespe rce ã classe produtora do País",;,
que Já "paga altos rapoeros e niio pode V1.r a ser penada pela obstlnação que
telll em produzlr riquezas para a Nação

"I. a autor:J.zação para o funw.or.am{nlo e a f1Scahzação eee.
J.nStittuçõcs fl.nanceiras. 005 est",bell?C1IDt"ntos de segvro,

prevl.dênU.3 e cap~tabza~o.ll

a se&u.fnte redação

EMENDA lP19534.9

tJ

EloIEND/I. SUDSTITU1'IVA AOARrIGO 328. INCISO I

EMENDA lP19535-7'
~ Arnaldo Prieto

~_-,----_-'~.~I~.../c.NI.:~M.U.CCIlI.:lo

E'~;~°:=-J

[TDi"~~

Arnaldo Prieto

Inclua-se, onde couber, no Titulo V (Da Organização dos Po
deres e Sistema de Governo), capitUlo I (Do Legislativo), secá;;
VIII (Do Processo Legislativo), Subseção II (Disposições ~ais),
O seguinte dispositivo:

o presente dispositivo visa permitir que o Poder Executi
va, atravês de sua representação prôpria, não só opine como~

bém ofereca emendas a proJetos de lei orig~nãrios do poder L~
gislativo. -

Com isso, sopesados os interesses dos dois Poderes, po_

der-se_á atingir um texto eficiente e tecnicamente perfeito, ca

paz de regular com precisão a matéria dos proJetos e seus efe!
tos estimados. -

De resto, o assunto não constitui novidade, vez que as
COnstituições Suiça e Francesa estabelecem respectivamente;

Altamente salutar a proposição que visa evitar transtornos

cruéis como vem ocozrandc atualmente no PaIs, onde a cons t.aeuc Ic

nalldade das leis vem sendo discutida quando Jâ em execução e
com serias daoos, !J:reparáveis ou de dificil reparação, para os
preJudicados.

A audiência prêvia do Supremo Tribunal Federal não só elimi
naria dissabores e preJuízos, como, especialmente, protegeria ~

União Federal, obrigada a restituir, na área tributária, o que
indevidamente cobrol.l, a~rescido de Juros, correcão monetária
honorários de advogado.

A proposta, aliás Já existente na França, tem efeitos prevcg
tivos e resguarda os cidadãos da ameaça avassaladora de seu direi
to lIqu!.dn e certo. -

JUSTIFICAÇlío

"A«. lO! - AI, MIl..t.btv..cõe.-6 Co M oblL.l!lacõu do CO/1-6e.tho

FedeJta.t I, tio, /101, Umde-6 da p1l.l!:4ente COn,.5.tdtL-<.çao,

ll12.o.do.me.l1te 0.-6 -6e9tl-<'Il:te.~· ~

Inclua-se, onàe couber, no Titulo V (Da Organização dos Po

deres e Sistema: de Governo) / Capítulo I (Do Legislativo), secã;-.

VIII (Do Processo legislativo), Subseção :tI (Disposições Gerais~

o seguinte dispositivo I a saber:

" M.t:. - Ã h.e.queJ(.-<.mento do PodeJt Exec.u.t.(.vo,do<s PJtl!.ó.(.den
t.u do Sena.do Fc.de1r.a.t,_dtt CâmaJta. doi> VepLLtadoó ou da.m-Z

~~~:m~iLb~~~rFe~~~~tP~b~.(.~a.e:n:;~~~::a.~~~d: ~~
pltOje.to apltovado, altt:eó de <Sua. pJtomulgacâo"

JUSTIFICAC1\O

Constituição FedGral da COnfederação Suíça:

EMENDA Anl'l'IV1\.
DXSPOsnJ:vO m,nmI)1UX): T1TUID V, C\P:f'rULQ I, SEç1iO VIII

SUBSECfD II

~~ár:iO--'~~ki.,O/CO~II••O/."•• O~I••iO-------~
~NA'RIO

EMENDA lP19531·4
[J Arnaldo Prieto

EMENDA lP19532-2

!D

Constituição da França:

"1tJd:.. 44 - Têm o d.vteUo de. Pl/.opoJt aUe.Jtacõu Dó membJto,6
do PaIt!ame.nto e o GoueJtno ll •

EMENDA lP19533-1
L Arnaldo Prieto

~ PLENKRIO .~CN~"o/CON .. do'.""C.N'..lo __.

rx;~""=::J

fui'~'ã7EJ

EMENDA 1P19536·5

(l ARNALDO PRIETO

f'l PLEu;IRm

EMENDA SUBSTITUTIVA DOAltTlGO 303.
EMWDA HODIFICATIVA
DISPOSITIVO EHENDADO. parágrafo 29, do IIrt1go 52, do Capítulo lI, do Título

IV, do Proleto

proponho o. segu1.nte redação para o parágrafo 29, do art'" 52.

"i:: assegurada aos Estados, ao D1Stt:1tO Fed=ral e aos
Hunic!pios, nos termos da lel, pat:t1clpaçao no resul
tado da explot:ação eCOnÔl:llca e do aprove1talllento dos
recursos nunct:a1S do subsolo de seus terrltórlos".

ção:
Dê-se ao at:tigo 303 do ProJeto de Const1.tu1.ção, a segU1.nte recl.!,

''j).y:t.9 303 - Às empresas prJ.~adas compete, com ° est.imu
10 e o apo10 do Estado, orgal112ar e explõ
rar as atlvidades econôlucas; vedado a e.s
te subst1tuí-las a não ser para atender aos
1.mperat1vos de segurança naClonal, ou para
suprlr setor que não se possa organlzar Con
ef1.câcla no reglce de competlção e llberdade
de lO1.C1.at1.va.

EMENDA HODIFlCAnVA
DISPOSITIVO E!IENDADO. Art9 49, do Capítulo I, do Título. IV, do ProJeto

Proponho a seguinte t:edação para o "caput" do art9 49:

I~ 49 - A organização polícico-adml.n1.strat.lva da Re
públlCiI F~derat.lva do Brasll compreemle a 1J
nião, os Estados, o D1.str1.to Federal, os Hir
nic:ípios e os Terr1-tór1.0s t1

• -.

f 2'! - Na exploração pelo Estado da at1.vJ.dade econ.§.

~~C:~o:~m~:;~::~: ~~:~:::=-~o ;:la:o:~;::~e:
pllcáveis às empresas prlvadas. prJ.nc1palmen
t:e quanto ao dlrclto trlbutlirlo,_C1vJ.l.comeI
al, do trabillho, (!. fallmentilr, nao podclJdo
gor.:ar de bcnefícLos ou privJ.lcj;lOS ou subvc!!,
ções nio extensivos P4r1.t.o.rlamente ao setol:'
privado.

:.TUST:lFICAÇÃO

Da formll como se encontra atualmente r(!dlg1do o dispOSlt1:::O ~

mcndado esdi-se confer:t.ndo aos EstadOS, ao Dlst.r1t.o Federal e aos HUnJ.CJ.plOS

~~d:;r:~~~t~::~~~u~~ ~~~~~t~: ~:~~~so~o n~~~;;~~~o r~~o~~~~~a~~o ni~O;:~~ivel:'"
em seus terrJ.tórlos S~o recursos natun1l.s renováve1.s o ar, a água, o solo,
a faUna o a flora A ckploraçio econôm1.ca de todos os recursos natura1.S ron.2
viíve1.s 1mpbca também, portanto, a exploração econÔm1Cl1 do solo, d~ fauna e
da flora, o que S1cnJ.f1.ca maJ.s trlnutOS_sobre a agrll::ult.ura, a J.ndustrJ.~ m,!.
dalrelra a lndústrJ.a alcoole1.ra, a 1ndu5tr1a de sucos natut"D.J.s, a J.ndustr1a
de celul~se, 111.ndiístrl11 pe.squelra, a 1.ndGstrll1 de cerâmlca e, para se mo;.
trar o absurdo da propos1.ção, até sobt;e a tradle10nal at3.lJldade artc.sanal com

:a~i~r:~o:~:~c~ed:~1~::t~~t~:~u~~~~1~:~:~t)~~o~~~:i~e{~ed~ep~i::1:mq:: t::~~
nulhões de I:!mprcgos crll1m para flossa sente.

o _

Não parCI::C razoiível trJ.butnr alnda m:l1S essas etllI!resas. que Ja
com tanta dlfJ.cultlade sQbrevJ.vem aOIl lmpOStos atualS, e .lJ.lnda vao enfrentar o
acrêllcJ.1llOdas alíquotas desses 1.llIpostOS, I::omo Jií anunCla o lltual Coverno, e

f 19 - A partIeIpação do Estado na i1t:Ívidade econõ
mica, sõmente serií possível -

:I - em caráter suplet1.vo ã 1nlC1.at1va pr1.
vada," -

I:I. - atrllvés de empresas pÚbl1.cas ou SOC1e
dades de econom1a mJ.sta, -

.In - ~~~l~:~o~~:~~~t:~t~~~~~iJ.::' :mp~~:~;
pübll~a5 ou as so~~edades de eCO'l'lOrnla.
mista, e fJ.xarii os l1.m1.tes de prazo
e de atuação,

IV - em reglml!; de absoluto equl1íbrlo f.!.
nance1.t:o; sustenta~l<c:xcl~sJ.vamente

por rendas operacJ.onaJ.s proprlas.

J05'l':IFICAÇÃO

InoDstante não possuírem autonomia poli:tico-admlnistratJ.va, os
Territôr1.os integram a organização polít1.co-adlllln1.strativa da Repúbllca Ta,!!.
to ê aSS1.mque Eossucm Governo próprJ.o, c"'nsoante o ar,!:9 70 do ProJeto, d~pe!!.

dendo a. nomeao;ao do eovernadoT '!c.rr:l.tor~al de ap-rovaçao no Sena.do da ilepubl.=.
ca (par.29); sendo facultada sua d1.v1.São em MUnJ.cíp1.OS (pat'.39), sendo as
contas do Governo Terntonal aprovadas pelo Congresso Nac1.onal (par.40). Ap.!:.
sar de não possu1.t:em representantes no Senado da Republlca, cada Terr1tÓr1o,
excetuado o de Fernando de Noronha, (!lege quatro Deputados Federau (o!t't9 97,

~~~9~;1.b~~~aF~d:~~i ~~;~ ~~~~:~s~; ~11~~:a~~"~r~~~~~~~~m:~~~~tên~~a !~tí=I
os entre os Estados estrange1.ros, ou organ1.smos lnternac1onals, e a Un1ao, os
Estados. o Distt:lto Federal e os Terr~tórl0s".

Com tooas as ca'taet.et:í:stleas aClma menc1.onadns, não nos parcce
t:azoãv(!l e:lC:1ulr os Territórlos da organlzaçiio polítlco-admJ.'I'IJ.stratlV:l. da RepQ
bllca. 1': lIIll1.S compreensrvel eonsl.derií-los alnda como autarquJ.D.S terrltot'laJ.s.

~:~~~~~d:$U:~ã~~to{~~~~ r~~r;~~~)~_~~:p~e:ufi~~:~~cd;a~~~d:~~a~:~~~~~~;~~
lhes sua natureza verdadeiramcnte autarquica. Como liJabQmos. essa talllbcm c a
orientllçio da tradLção Consutucional braSllelra.
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JUSTICACÀO

J3'ENDA SLIBSTllUrlVA
guinte redação D3-se ao art1.go 138, J.t1C1SO VIU do Projeto da Constltulção a s~

Dê-se ao art9 10, do ProJeto de ConstJ.tulÇâ'o, a seguinte redaç~o.

"A'[t9 10 - Na ordem intern3c1.onal o Rr3s11 preeeruxa-

2 - A codl.lLcação progresS1Vól do DLrelto Interna
caenal., -

v - O estabelecll'lcnto de um sistema universal du
• segurança, com V1.stas ã ct"lação de urna ordem

incernaeJ.onal capaz de as,sesurar a paz e a
justJ.ça nas relnções encre os povos".

responsâveas as SilllÇÕC.S previstas en Ica , que esta-

~e~~rã~~n~~~~~:~~:~;Õ;:tr~~oP~b~~~~
nunca mferacr- a 30\ do eontnnte tlo prejuízo".

.JUSTIFICAÇÃO

Justlflca-SO a inclusão de umpercentual nlruec do
ecntantc do prejuiao causado pelo Admimstrador ao Erãno rúbl1co por duas 1'2,

~:~e e~:'f=/a~~~b~~d~ld~~~~~~~~n~r~o~~~~~:~t~s~~e~~~d~~~l~
turejncnte a geral" rr-regularadadcs ou abusos

A duas, que a fuaçâo da nulta nímna em 301 do r-cn
tente do prejuízo tena o escqpo de anular qualquer tapo de apadnnharr:nto te!!
dente a rrxer valores ccmmstoraos ln51gmfJcantcs, que, em vez de rrulu r 05

abusos, funcaonaraaa coro fator da seu estíttlll0.

li - li Instauração de urna l>rdem econõt"llca Jusca
e cqua tarwa , eom a abol1.ção de todas as for
mas de domlnação de um I:stado por outro; -

III - A unJ.no de todos os Estados soberanos contra
a competJ.ção urnaeentrsee e o terrorismo,

IV - O desarmam~nto geral, SImultâneo e controla
~, -

EtlENDA SUaSTtTllrIVA AOARTIGO lO

EMENDA lP19546·2
l;]---~-----cERSõNP~"--------=:J[;1--;';""::::=

f';~;°=:J

rr?i~'JãO

A soost1tUIÇão da expressão constante do texto do
Projeto da OI aprecaaçâo , para fms de regratrc", para o da .. Ílscahzaçiio". ten
por escopo utraburr- ao Tr-íbunnf de Contas. uma cOJIlletêncla e íetava e permanente da
legalIdade a:: .acUl1lllaçãode cargos e das concessões 101ClalS de aposentadoria. Te
Joreas e pensccs , buscando !cparar ~ matao, as ~ITeguland::Jdes por ventur-a CXlS":'
~i~~~~~nuz.ando os prejmzcs adnndõSl;'õiii a prataea d~ atos danosos ao Erârlo

~proJuízo, dJ.flculta a roposI~ã~r~~~a:~~e~~~~~~a~l:l~~~~n:n~~~~:

TI o ~ontrole externo serâ eXel"C~~~~~OI;~~l~~~ei~lb~a~:tl~~~~~Od~l~~o:U~,
Segundo Aurého Buarquc de HoUanda a palavr.l " con

~~~~~ auer dazer " fiscalltaçâo exercida sobre as atavidadcs de pessoas, órgãos -;-

.. _ _ AsSlm, nã~ se )ustlflca que sendo o 'rribunat do Con
tas umorgao de fasca'l rzaçâo , sua conpeténcm para alguns casos Frque rcsrrata a
\IllD slmples " aprecraçâo , para rrne do regaserc'', o que não deixa de ser l1l'tl ncr-.
nt:l meramente encncmefva , desvl.1'tuando a sua fllUlhdadc emnentcecntc flscallzndo
ri~~~nfonrc ptopugna a colltllelUdade da admlnlstração pi1lllca do l:.stado .contcmpo:"

Por outro lado propõe-se a elirntIL1ção da. e"q)ressão
li ressalvadas as eeíberras posterrcrcs li. 30 flnal do mctsc, tende em nota sua
"J.llatfuqu:u;iio com o conteúdo do dlSPOSltlVO. A flscallzação pelo Tribunal de Con 
tas da lkuáo àqve ter caráter pertMnente e não CIrcunscrever-se ao IOOmmto dos
reg1stros lmC1alS

li VIII - a flScahul.l;ão da legablhdadc da acunna
ção de cargos e das concessões rmcrms de aposen~
tadorla. reIorntls e pensões"

trições ~ontidõls nesse dispOSlt1.VO sejam expreSsamente eazenda.das aos Terr1.t.õ

~~~:;i;~rq~~;s~~:b~~;~o~h:~ef:~:es:u~~:~::e~o~~~1.~aGa~:~~~;~~:~~~:asem~~~~
o chefe_de seu poder cxeeueave seja andacado pelo I'res1.d(!nt.e da Repuellca, cem
aprovaçao do Senado. cevemo que se deve pautar pelas mesmas restrlçoes dU:'J.g1.
das às peaseas poli:t:l.cas. • -

Nesse sent1.do Jã dlspõe a Constitu1ção atual. em seu art.igo 90.
havendo a inset':ção dos Terr1.tõrlOS se dado por obra da ElJlCndaConst1.tUC1.onõll
ali' 16, de 1980,

PJ,ENiWO

EMENDA lP19542·0.
ê' GER50NPfilES

rrr------ 'u.'''''''..w,.,l.'.u.,.w,"...

§ 22" As indicações, pelos respectivos colegiados, se farão

por maioria absoluta dos representantes, indicados
que Obtiverem a maioria dos presentes

§ 12 un terço dos Ministros do Superior lnbunal de Justiça
será rnorcaoc e'il partes iguais, pelo Ministéno Pubh

co e a Ordemdos Advogados do 8r8511 ao plenario do

Supre'110 Tribunal Federal que por maioria absoluta esc~

lherá três em lista, sem prioridades, ewíendc-e a
Câmara Federal, que por maioria SlrroplesI seiecicrerã

um de cada vez I remetendo-o ao Presidente do Supremo

que o nomeará

JUSTIFICAÇAQ

GERSON PERES

"Art. 204. O Superior Tribunal de Justiça ccspae-se de, no m!
nimo, trinta e seis (36) ministros, naneados pelo

Presidente do Supremo Tribunal Federal, dentre os
deserrbargadores dos Tribunais de Justiça dos Esta-
dos •

A[!nenda pretende, pura e sínotesrente, anpllar o universo da
escolha, garantindo-á pelo sufrágio das classes interessadas, embenef.iclo da

melhor corllposiç~o do Supenor Tribunal de Justiça, a quem o texto constttucíc-t
nal reserva um e-etc elenco de atribuições. tanto quanto à corcetêrcra origina

ria como no que tange aos recursos crdinérfos e especiais.

Ajusta-se, coerente-ente, ao princípio da Jushça ori!;pnária

COl"l o mínimo de interferência e o máXlmo de entrelaçamento harmônico entre
poderes.

§ 3g O SUperior Tribunal de Justiça funcionará em Pjenerfc

ou dividido em Secções e Turmas especializadas."

Dê-se ao artigo 204 do Projeto de Constituição a seg,Jinte redação

JUSTI.FICAÇÃO

O art9 10 do Projeto de Const1.t.u1.ção tem sua fonte direta de
lnsp1.raçiio ~o art9 79. lI'!' 2_da Const1.tulÇ~O d .... Portur.'1l, 1 cUJo teor fOl:am a
creSC1.dos var1.as outras llJ.poteses de lncJ.dêncJ.D ú.n.t:.l1SU os laCLSOS I tI IIf
~e~~~.a IX). tornilndo o disP0/"jVO em questão, por conseguinte. bast;nte' e~

Quer nos parecer que convém trazer a redqçáo da artlgo D propor
ção adequada a umanot1lla Constltuc1.onal desta natureza (Relações InternilClonaTs
do Estado). ate abonando-nos na melhor tetnlca adotada em tcrlllOs de Ihrel.to
Comparado. mercê da quat não se usa arrolar mlnUClosa e exaustl.\fi'lmente as me
tas preconlZadas pelo Estado no plano extl:!rno Daí a presente proposta de sü
pressão de alguns dos incl.sos do dlSPOs1.tivo, total ou parcl.almente. -

Ass1.Pl, no lnciso I. se está .o sugerir a elimInação da 211- p~Irte
do prece1.tO. que refere ã íormação de uma Corte lnterrmclona1 de Dlreltos Huma
nos cUjas decl.sões fossem vlnculatl.vas para o Estado brasllelro. r/este tocan
te. !Iiluto el1:lbora il proposta em 5:1. rl::presente um :l.deal acalentado de bli ll'Ulto

.: c:~~~:t~s~~r;~~:1.~i~:c~~~~~~:c~~;~~~ss~al~~~~~;;;ã~aas:~~;;n~:.~:t~a~:nc~: ~
tado em favor de tlmpoder jud1.c:ante extcrno e super1.or. No espec!hco caso brã
~ilelro essas d1.Ílculdades tornam-se. então. malS acentuadas alnda. Basta que
se atente para as dlversas dJ.Sposlções 00 próprio Projeto da futura Cart3 ( ar
tigo 29. lnC:1SO1. art9 99, lt\C1SOS I e IIl) quI,!. e!tabelece'D a absoluta e 1.li
derroglivl\.l sOberanla do Estado brasl.lelro em questocs externas, J.nclus1.ve ~

dLallte o pnrnado da Const.ltuzção sol1re atos Jurídzcos lllternacioo<:ns .:lOS q!J.ns
o 5ras1.l venha espontaneamente a aderlr (art9 99, ~ e lI, parâgr3fo unlco)
Inexl.ste no texto do ProJeto dlSpOS1.t1.VO que conceba a auto-llmlt:aç'iío da sobe
1"a111.:l llaClonal em prol de organJ.zações intern.:lCl.OnalS tal con:o acontece alhü
res. Logo, .o parte flnal do lnc1.S0 I. cUJa supressão se está a propor. é íraE:
camente lncolllpatível COl'l os Pr1.ncíplos FundamentaJ.s adotados pelo ProJeto. ra
zão pela qual 1mpõe-se e1J.mlnal' essa. des(:onfotlJllOacle. -

JUSTIrlCACJiO

"XIl - ~alãno~f'lmílla, na fonna da lC1"

o snl:Írio-f.ullhn é benefíClo preVlUcnclJ.no que uc\oo Ser Ü"1uO
de mdo ~uportüvel para o S1.stem:1 nac10nnl de PreVluêncla 50C1a1 c de nonc].l":I
que ruo cnuse, l'llndn ll:llS. a dJlI1l1lUiç:io dos bel'lcI1CJos J10JO pagos aos U!m.us
scgurodos •

Por 1550 dc\c-sr: clcuxaT sua TogulõJçnoã 10.1, para quo, !3J1tC a
conJuntura cconôuuca, í1n.mCelTa e social do País, estabeleço o bcneííclo em
b:.tses razoãve1S e suportãve1s.

~ ~sc no UIC.lSO Xll do Jrtr&'O 13 do !'tooJeto de ConstJ.tulÇ,JO
scgu]J\tc reuaçao

'v.!ENJ}\ SUBSTIWTIVA lXJINCISO }.II 00 ART. 13.

rr;;~;~

fÇ/'~';z;;;J .

Supuma-se o J.neJ.so XIII do artigo 100 do ProJeto de Const2:-

o 1.nciso XIII t:epresllnta novlpade e:htra..ag:mte, eIS que lns~

re na competência do Congresso t,ac1.onaI matérIa de ordel'l estrItamente pec~

l1ar ã AdmJ.nistraçno púbhca.

Por conseguJ.nte, lmpõe-se a supressão ora proposta, em razão
do caráter admlnlstratlvo que envolve o assunto.

EMENDA SUPRESSIVA DO INCISO XIlI DOARTIGO 100

EMENDA lP19539·0
f'l OEPUl AOO ACIVAl GOMES

EMENDA SUPRESSIVA DOARTo 16

EIS. POlS; o llIOtlVO da emcnd.1 sllpressl\'.'l

Outro precelto lIIOdlftcado com relação ao artlso 10 do ProJeto e:
o seu 1nC1SO V. supnmldo lntegralmeate nesta emenda. O dlSPOS1CZVO alude ã:
"dlSsoluçâ'o de todos 0$ blocos politJ.cos-mihtares", ldiha esta talllbênl oriunda
da fórmula portuguesa que lnsplrou o Const1.tulnte pátrlo Quer parecer lnvlâ

;:~r:t~r~~:6~:a~~d:~~Ol::~~~~~~a: ::~s=:C~~n~:1.:;:e:~o~~~~~c:S~=~~l~:rcscJ(1.~~
rem talS blotos 1mll:., quando bastana se a1vJ.trar corno slmples solução para õ
problem.1 a dlssoluíão de "todos" eles. BloCQS POltt1cos-pllrtzd.inos dccor
rem da própr1.a dinaml\::a da Vlua l.nternaclon:ll. surS11ldo e d1ssolvclI<l::l-se a tõ
do 1lIOmento Ill.stõrlco. Alem dlSSO. convem lc:nbrar. a (orll,ação de ccrtos blocos qu
desempenhou rcle\>'3nte p<lpel Ill.stõrlCO na delesa d!JS lnstltulçÕCS oemDcriítl.c::Is ~
-não se deve esquecer do bloco ~1iado durante o ult1mo confl1to mundlal- nno

sendo, p01S correto enfocar o fenômeno~ s..§.S.!!..I!..I. por urna ôt1.ea negatlva.
A solução para a questão do beh.c1slllO nas relações :J.nternat1.onalS deve res:Ldu
1550 Sl.lII, no fu'me: repiidl.o ã competlçiío arnmmentlsta c ã SUerra como nelO de
solução das dlsputas lnter-estatalll. e ntlm efetivo esíorço pelo desarmanento
em âmbito mundial. Somente assim Q que se chegar.i a atacar as causas do pro
blema bêllco hodIerno. ao 1.nv(!s de~Slmpll!-smente atacilr suas eventualS denvã
ções (1..e •• a íomaç:ío dos blocos polltlco-mlhtares). Como tal.S tletaS)'5 es
tão, em sua malor parte. atendJ.das nos lnC1SOS anteriores do próprio art9 107
o subsequente im:lSO V do ProJeto pode e deve ser elillllnado, sem ocorrer pre
Jui:zo da substâncla do dlSPOS) tlVO corno um todo -

J~ os lnC1SOS (10:l1.liI do art'? lO, de nõrncros VII a I'C são objeto
de supressão porquanto versa'iI sobre qucstões e)ttrem.:urente cspec!fll:as do convi:
V10 incernllc~onal. que nio comport;lm Crat:lmel1Co dencro de um d~SpOSJ.C:1VO de cü
nbo r;eneru:o como o presente, convem lncluS1Vl! menclonar, um esforço a estã
Just:J.fitaçQo, que no plano do duelto const1.t:uC10nal cOMparado das noções dell'o
crãtLcas rn<llS evolUldas não se reglstra qualquer precedente no S<lntlGO de regü
lar matenlls tals e:omo hvre lnten:âmblo tecnolóSlcO e reserva de ll'ercado hii
caGO VII\do Frojeto). d1.reltQ de uso e reprodução de: descobertas Clent!f!Clls 
(1.dem, 1.nc:tso VIII) ou a 'sus)lensio de slg~lo bancárlO (~dem. 1.nC1SO IX) ,dentro
das normas relat1.vas às relaçõeS~lnterni'lC1.ona1.s. Todas elas, Sl::m dÚv1.da. ano
matél"las de re1evâncla nos seus âmbl.tos de lm:idência, pot:em por dem::lis part1.
cuIanzadas - c até mesmo ainda não amadurecidas o suflclente - para sereiii
inse.rldas em semelhante art1.go da íutura ConstitulÇão.

Por todas estas razoes é que se vem propor a alteração do artl?
" 10 do l'roJeto. na fo= da presente emenda.

• EHENDA SUBSTITUTIVA DOARTIGO 141U1D,.~u'r,"'~Io .----~_

Dê.~se .00 art9 14 do Projeto de constltUlç'ão, a segull\te redaçno I
"Art9 14 - são assegurados ii catesoria dos trab1l1!JaúoH!s

domestl.COS 05 dlre1.tos provlstos 1109 llens
XVIII e XXVI do artQ 13".

I

Empresauos domest1.cos são os que prestnm serVIços de: ".1turllza
não e:eonôllllca ã pessoa ou ã faníll.a. no âmbltO t"Ls1.denClal dllst1<;.

A Le1. 119 5.859. de 11.12 72 já lhlls aSIi.:'&lfn os dlrlllto:' qu~, pc
la c~nda ora proposta, sc cngt'! II nIvel u!:. l,arilntla constl Luclooal n:nas e
f1.1ul ..ão obrl3atóUa 3 l'revld(;nC13 Socl'1l.

A l1l:mut~nç:io ":0 U'<õJ fmnílJ.õ1 não e uma atlvldade ePlpresana1 As
famIhlls vão se mantendo com eJ.trLl'l3 clIüculclade nesta época de ccmcentr.'tção ur
bana t' cr1.ses econômlco-!tnante1.ras Ante as nocessldades os afazeres se des
dobralil e as dOIl:ls de casa. tendo que aJud3r a aumentar a renda fillullar .não tcm
tempo para dedicar-se às tarelas do lar. Torna-se. ass1m, necessár1a a ccnVDea
ção dI;! aUJ(lhates. os empregndos domesticos. -

Ora. se não se tr3ta de atlvldadl!- empresarJ.ill com ílOS 1ucratlvos
nem de J.nst1.tulçôes ou assoclaçôes a qUI! se re[cre o § lo do artO 2n da conSOl1.1
dação, não é Justo nem razoável 1.mplnglr iis falllÍI1.as. em nival const1.tuclonal -;"

• outros onus alem dos hOJe Já c.Xlstentes. . '

Isso n::jl) Slgniflca c nePl a emenda proposta tmpede, que, no futu
ro. outros dlre1.tos scjam conferl.dos ::10 emprcg:J.do dOntCStlcO pela 101 ordlniírla-;"
Cl>mo decorrêm:l::J cle Illud:mças em nossa estrut:ur3 cconimlC'il e SOCIal

JUSTIPZCAÇj(O

~NÃRIO

•• td"'~/C."lS.1J>"U'·OItI"io- _

Suprltna-se o a'rt9 16 do ProJeeo de constítuíção.

.JUS'r'IF'ICAÇKo

A materu tratada Marta 111 e seus parágrafos é õe flagrante co,!
petênclB da leglslação ordlnãna, não cabendo nos estntos hmltes. de uma
norma const1.tuc:lonal a prevlSão e a regula..,entação dos problemas de ordem co,!!.

ereta.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EHENDADO ar:t9 52. ~. do Capículo l. do I'tcrJ1o IV. do Projeto.

EMENDA lP19540·3

fi 1) EP &t!R.~oiJ

[!J PLENÁR!O

EMENDA lP19541·1

[!J ARNALDO PRIElO

r.T tlXT.,""""'~AÇ."

~ .. ..
Proponho a seguJ.ntc r:dação pnra o~ do are9 51 do Projeto

"Artl} 51 - Ã UOlão. /lOS Estados, ao Dl.strJ.to Feder11,aos
. ~ni:.:Jpí.os e aos Tertltõnos li vedado:"

~filno

rrr------n.......IC•w" o1oJIUI' •• ,....--------,

' • .í,~. ~~ .,:: ::; ' ••1 O

:; ... ~.~

Jf1SrZrZCAçÃO

, • De conformidade com ClllCnda jã por ml.ll1 apresentada ao~ do
art\' 49, fazendo lnclulr os Terntónos !la organização polícll:o-admlnlstratJ.wl
da Repiíbllca. a cUJOs fundamentos me reporto. entendo l.ndlspensiível que as res

..."'",,....," :lEMENIY\ SllBSTI1UTIVA
Dê-se ao artJ.go 14Z do ProJet.o de Constltmç:ão a segumte redação

"ART. 142 - VenflC3da a e.ustêncu de urcgulanda
des ou abusos, o TnbU1l:ll do Contas aphc:arii 30S

tê-se ã alínl!-a ~ do t1lClSO 1\ do art. 17 do Projeto de COnStltu1
ção. a redação segulnte SUl'rlll1ndo-sc a .llínca.!!

·:Art.17. • •••••••••

IX••••••••••••••••••••••••••••• , •••
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c) a 101 garantarâ a defesa dos ccnsisudcres de bens c

scrvrçce , protegendo, mediante prccedrmerrtos efacaaes ,

a segurança, a saúde e os seus legíuJllOs mtercsses ec.Q.
nômlCOS, cn conjugação com os pnncípios de hbcrdnde
de mercado e de llberdade de contratar ..

.JUSTIFICAÇÃO

Deverá ser supnmldo o f 4° do ar t rgo 29 do ProJeto. não sê

:~~;~, CO~~d~~~:Ç~~md~ !~~~o;!l:eq~:~l:~e~r~~~~r:~n?~ça~::t~o:~a;orexp~:%
ac.cita"el que li 'Etarlll Publl.eo, reeaee verbas de nreas carentes para "res
sarelr \)s partl.dos pelas despesas com suas campanhas el et tc'rms e atlvlodã
ees permanentes". mormente. sendo eles pesseaa Jurídlc.as,com recursos pró
pracs .prov.!:"1cnteB do fundo partldiíno, que deverã ser constltuído com ã
eontrlbulçao dos seus fll1adOB, donatlVOs ,eventos, etc.

EMENDA lP19555·1
l: DEPUTADO ACIVAL GOMES

'LI~.l"""<o~,"do/."••• '''Io -,

T!.To/'~'T1" •• ;Io

BlENIYt. SUBSTInITIVA

e;~~"~

fui';ãJE]

Justlflc.a-se. 1'015. a emenda eupress rva ,

mlI:NDA SUBSTITUTIVA DO ARTIGO IS

Oê~se ao artL&q 1S do Projeto a. redação scgumce

"Art. IS - A 101 protegerá o salâno c pu
nirâ a retenção deflnltivD. ou tcmpor.i'n:l, sem
JUStlflC:ltlVa legal, de qualquer forma de re
mune ração de trabalho Jã reaj r aadc ;" -

e) ê ãwre a escolha mdrvadual, de espetáCUlO pübli

co e de programas através de sares de comunlcação de

mAS,"

1. as dJ.versõcs e os espetáculos püb1J.ces de campal!!,

carente voluntáno não estão sujar tos a censura, ~

salvados os casos de mcrtaeentc ã vreiêncra e def~

sa de drscrammaçôes de qualquer natureza,

2. para a onentação de todos. especaafmmte em reI!.

ção ao mmcr-, haverá servrçc píibl1co de erassrrrce

ção e recomendação,

3. os prcgrams de rádio. terevasêc e outros IIlCIOS

de conullcação de massa f1cam sujer'tos às lelS de

proteção da scereacêe.'

"Art. 12. São dirertcs c Liberdades mdrvaduais 1nvl.2

lãvc1S

IV. a 1J.berdade

tê-se ao art , 12, 1.Oc15oIV, letra ~ do projeto de Const1t.':!.

ição a segumte redação

EMENDA SUPRESSIVA DO ARTIGO 84.

.JUST:IFXCAÇÃO

Uevern ser suprlmldo o artl} 84 do Projeto por conter matênil
lmpert1nent~Ulllte:Ktoconst1.tuclonal.

A matena versada ê tlplcamente admlnlostrallva, não devendo
ser. eecraeeecete, tratada em dlSPOSltlVo eonsta.tucronaL,

gras bãSlcas e ~u~~=n~~~:~lo~~~~:~~ ::;: ~u~::~Si:d:~t~:~~~i~~oap:nn~re~Í
são e a regulamentação de questões de ordem concreta do func1onamento da ai
mt.nlStração piibbca••

Suprllnll-se o art9 84 do rrcj eee de ConstltulÇão

PLENÁRIO

EloS, o motlVO da emenda supreSSl.va •

EMENDA lP19552-7
(!J OEPUTADO ACIVAL GOMES

=:J t:="'POS~

I CGJ~VW

Trata-se a presente proposta da proteção e defesa dos conswudc
TeS, sem dlVOrCl.iÍ-la da reaâadade que deve msprrar a norma legal. de modo que 05

prmcfjucs basrjures da Ordem Bconêaca se)mlt cbscrvados ,

As restrições da hberdade de cOmérclo que protejam os consunidc

'res serão sempre de apheação gradual. com forma de não prcJuchcar o crcscmenrc
cccnêmcc c o desenvojvmento SOClnl~

Por flm, a supres~o da al11)Oa .!!. decorro da competênc13leglslat,!,

va Jã Eixada no art 54, XXJII.l

EMENDA lP19548-9r t: GEflSO"NtpERES

t' . PLrN~RIO

•

n"./ItI''''''.II.

BENIlASUBSTInrnVA00 INCISOXIV IX) ARI' 13.

JUSTIFICAçJ\O

"XIV - proporção IIIÍJllRla de enpregados brasllelros,
na fonna da lel"

De fato. quanto aos espetáculos nos quais o cceparecmentc
do pÜbhco é-~. cone é o caso de cmemas, teatros, shows arust1cos,etc,

não há sentJ.do emesrubetecer-se qualquer tape de atavadade censóna. Nestcs ~

50S emque o espectador busca por nucmtwa propna aquela espécie de espctiículo,

deve vrger o prmcfpro da anwla hberclade de manlfestação por parte dos prollOt.2.

res do evento (confonre dJ.spõe a letra .!! do prÔpno art. 12. 1nCJ.SO IV do Prcje

to) em con!\.onânc1a com a plena hberdade do espectador de asarstar o espetáculo

que melhor lhe aprouver (1dem, letra ~.

O cbjetavo da presente emenda é o de antroduarr- no texto do

ProJeto em foCO'a dlStinçãO entre J1el.OS de conurucaçâc com alllhêncla voluntána c
~, para fms de impoS1ção de algunn espêcae de censura.

Un3 VC;l: 11gado un desses aparelhos a ellllssora lnvado nossas

casas e nos bonbardeia com toda a sorte de 1nCormação Jl5o-ooseJada. de entremno

com a progrannção a que se tenoonava, de 1níclo. asS1Stll'

/>s riídJ.os e pnnCJ.pa1l'ente as telev1sõcs inpõc-nos, a todo

o illStante, programações. propagandas c m:mifestações que não são aquelas que e~

colhemos ao ligar o veiculo receptor

Eptrctanto, a sltuação se nxxhfica radicalmente com relação

a espetáculos e programas ve1culados através dos melOS de COllIJnic:açiio de

AqU1. o traço marcante da~, da voluntal'ledade quanto ãquilo que se deseja

ass15tJ.r f1Cd bastante llI1t1gado.

NmguEmmalS, nos dlas atua15. ousa negar as proCundas

percussões que a propaganda e a programação dos llCles de comumcação provocam no

coxpo soaal. 1IOnnente nO piibl1co lOfnntJ.l ExataJrente para c:onhater os excessos

negatJ.vos da n:édJ.a, deformadores co caráter e da personalulade. é que entenderJ:ls

se lhe deva pri:ver algum 'Upo de censura, na fonna. das lels que a SOC1edade ew.

tar. Vl.sando li sua própna preservação.

r=;:~~:'~

(Ii3;õâ7ã7J

o Procurador-Gemi da Repiibhca exerce um cargo CUjas fu:!

çõcs são da m::us alta relevâncla, para o bolll deserrpenho das atlVldades pUbllcas

da lkllão. AsS1111, por eSse IOOtlVO, e para q~ mantenha ele a OOV1da mdepcndên

aa em face do Poder ExecutJ.vo. eXlgê~C1à dos seus encargos, deve o Procurador

Geral da RepÍlbhca ser iruhcado pelo Congresso Naaonal.

''Art. 100.
XIX. aprovar por m:llona absoluta dos Il"Cltbros dn C§.
mara e do Senado

a) a mdJ.cação do Procurador-Geral da RepUblica,

b) a exoneração de ofíC10 do Procurador-GemI da li::.
p\lbl1ca, antes do ténro.M de seu mandato ..

No entanto. o Projeto de COnst1tU1Ção 1ncorrcndo num grave

equívoco coneteu ã Cânara. Federal o poder de lndJ.cií-lo. e ao Senado o poder de

exonerá-lo Ora, Oesta foma. o Congresso não ter1a nàs mãos o poOer uno da
1.OdJ.carc exonerar o Procurador-Geral, \llIl.:l yC;l: que tal poder estnna dJ.V1dulo e,!!

tre as duas casas, podendo ocorrer o a&surdo de uma casa indJ.car e a outra exone

rar, 35Sl.Dl sucesslvanente.

SlIpnmwn-se a alínea "d" do i.tem 111 do artagc 107 e o atem

VIn do art1go' 108, e mctua-se COIIO consequêneaa, umatem XIX no artJ.go 100. do

Projeto de ConstJ.tw.ção, coma segw.nte relfução

DENDl\SUPllESSIVA

r.r- .~Uu.../~.~.. doJlu'<••,"lo_---__--,

EMENDA lP19553-5
l:I OEPUTADO ACIVAL GOMES

JUST! FICAÇAO

Parece-nos que expungrndo-ise do texto a expressão "
como crme'', aqua subs t i tufda pelos tcrmos "sem Justificativa
legal". com respelto ã rc t cnçâc de s.n ãrxcs , o escopo cio diSpo
51t1V&l estará a renda dc , sem TlSCO de r.nj urrd r cn dade , -

ücc rrc que não se tlplfica como cr rme 'uma retenção 
salarial Just1flcaveI legalmente. como, por exemplo. as r-e fc ren
tes li pensão allmclltícHI. mrpos t c de renda na fonte, con t r-abu r'"
çâo prevadcnçrfí r r a , e outras. -

Nem ê de boa técnica a dcf1mção de c r rmc num texto 
ecns t r tucaona L, sem a correspondente fixação de penas

gumte redaçãoDê-se ao mC:1SO XIV,do Art 13 do ProJeto de Constltuu;ão a s.!:,

A proposta visa manter na Co!1StltUlÇão o prmcíplo fundam:mtal re
legando ao leglslador ordm5no a dlsCJ.pllnn da IIl3wna ' -

de trabalhador~~~~~~~o~~~:~~ã~ ~~st:~~a~;e~~~~l~~~~~ ~o~e~~~~:~'das
:~~~!p~:~~ae~o~ain~~~~ ~t~~isanente fanl1llar, é ldéla que pode V1r a se

A lel onhn5na, com mi;lto ma15 ílexlbl1ldnde. poderã flxar per
centllgens de lncldêncla gerol e estabelecer as exclusões (lll1croempresas e enpre
SIlS fallll1J.ares) e exceções. prevendo perccntua15 dJ.versos paro deteI1lllnad.IS atT
vldades eXlstentcs ou lnplantação de novos atlVlc\ades onde a tecnologla a ser
utJ.lnada asSl.lll o recomende

ê' PLI:NÃRIO

EMENDA lP19549-7 ..... ---,
ê' . GERSON PEllES ) t:='PiíS"~

n.d.,.'•• W.. d., -,) fui~~

A tJellior tecuca está. então a mdlcal' que esse poder flque

nas mies do Congresso coro um todo, e não d1VldJ.do entre suas Casas

EMENDA lP19550-1

[!1 DEPUTADO AGIVAL GOMES

PLI:.NÁRIO

EMENDA llDDIFICli.TlVA 00 "CAPUT" 00 ARTIGO 37.

t:=~~~;~

[Ç/';ãWJ
EMENDA lP19554-3
fl OEPUTAon AOIV'L GOHES I:-;~~~"'~

fui'~'a-mJ

EMENDA lP19556-0
I'"' DEPUTAOO AGIVAL GOHES [I!-;';~;'~

fuj"~W1

te redação
DE-se ao art9 37, "coput" do Projeto de Constltuu;ão a segul,!!.

EMENDA 5UPRESSIVA
"'--- T<ITO/J•••'"::=.;Io

El>1ENDA SUPImSSIVA
"Art!} 37 - Qualquer cldadão, partldo polítlco,aSSocla

ção ou Il1ndlcato e parte legítlma para propor açãõ
popularquevllle a anular ato lleral c le5lvo !lO pa
tr.lI00nlO piíblico" -

Supnmam-sc as letras u e v, do art. 12, lnC1SO 1N, do ProJeto
de Collsb.tU1Ção • - -

tltU1Ção
Supr.una-sc a alínea!!. co art. 12. inc1S0 1N do Projeto de Con].

JUSTIFICAÇÃO
JUSTIFICAÇÃO

.Jl)STIPICAÇÃO

Suprlfl1a-seo§49doart929doproJetodeCorstltulÇão

_ O dJ.spes1tlvo em foso obJet1va a que o C1~llmente 1dent1f1cado
nao seja sulll'letJ.do a 1dent1flcaçao cnlll1W1l.

_ A 1ntroduçd:o de precelto desta natureza no Projeto da Const1tulo
ç~o resulta ,?t: longa e anulP celeulro. Alegam multas vezes que a 1dentlflca
çoo cnlRlnal daqllCle~ que sao 1I1d1clados na f~se de lnquénto pohclal cons-:
t!;tu1-se em cucunstancIlJ. vexatona. quando JD.eX1ste cadastro de ldentl[lca
çao clv11. A~S1tuação de cornpellr-s=. o 1ndlC1ado ã prátlca desse at~ udõ

i~r '1â~~0dec~~g~~2~~d~~1~~ ~t:~~~~~ ~~:
onal que afaste a hCltUde àa ldcntlÍ1cação

OC~rrc. porém, que a noma do !:ro)eto. parte de uma prel'llssa e:
gUlvocada e. dali a proposta de sua supressao A 1dentlflcação crllllltUll 50
e desnecossãna quando o cadastro C1Vll estlver dlsponível para a autonda
de pohcul_ O ldcal é que~exlstn ~ cadastro un:l-f1cado. a dlspensar novas
1cent1f1caçocs, as qua1S, a1 Sll'l nuo tenam outra f1nal1dnde senão a de es
t:l.gmatuar socialmente UI'! l.ndJ.víduo por antec1pação. com rclllÇão a um del1to
pelo qual nc.mfOl Julgado alnda Entretanto. no Br..lsl.1 • nem scrpre os dil 
?os necessl!ados pela autondad!: pohc1al lhe são acessívc1s a não ser pela

~~~~t~f~~abU~~~~~'q~:v~~:;':r~~~~~~;~:1~~3~~1~~~:~~~~s~ea~~~;~~a :

ção Nestas h1póteses, PlCSMQ tendo hando prêV1a 1dent1flcaç:âo C1V11, perma
necc a eVldente neccss1dade de nova 1denof1caçào no lnquérJ to pollc1al A
h5s. este tem s1do o cntend1rento prevnlecente dos Tnbunal.S brasl1ell'OS

Por consegUlnte, a dJ.sc1phna dessa questão não pode ser posta nos
ten'DS por derml1s Sll'lllcs com que a vellDs no dJ.SPOSltlVOdo Projeto E.'lI Vlrtu
de dl.sso, IIClhor aflgura-se supnrn-lo e de1xar aos órgãos JunsdlC10n3.lS a

;~~~odba~i~~~ar~b~~~~ ~e~~olM~é~~~~rns:e~t~~d~~f~~eJ~eci~~~~~~~ 1de~~~
flcado está sendo vlolado em seus dUCltOS 1nd1.V1dua1s. ou não, pelo fato clã
au;ondade se lhe estar submetcndo a uma nova l.dcnt1f1cação, para fins de ln
qucnto pollc1al.

A h~põtese dn c1.tada letr,l. u do ProJeto tem COlro obJct1.vO arro
lar. 'to'lxatlvlurente, as~ exl.stcntes no OlTcl.to Penal brasl.lcl.ro, enquan=
to a subsequente letra v prctende estabelecer a legra de que o processo cUJo
objeto dlsscr TCspelto ã V1da íntlma e fanu.har "será resguardado pelo segr~
do de Jusbça"

- Ora. anDas as dlSposlções COnst1tuCl'I típlCOS casos de excessos
constltucl0n31S, nos qualS o Projeto é sabulamcnte pród1go - daí, dentre ou
tras r;lZocs, o seu glgantlsmo. A est1pulação d:ls esp&les ele J.:!ena é ~tnbuI
ção manlfesta do leglslndor penal. não ha~cndo a ll"enor convenlenC1a teclUcn
ou polítlca em desperw.çar o espaço constltuclonal com semc1l111nte preocupação
ameIa jM1S para cnflar a maténa em foco numa ríg1da "canusa ele força" da
qual sÓ poderá sau, ou sofre:r -
nal. tarefa sellpre não rlllto s
JtiStiça ê problemátlca especí
por eVldente exagero para o bõ
onhnãl'la csta tarefa casuístlca de d1SCl'llRlnar quando o p ser
S1.gl.1oso, por 0pos1ç50 à rcgra geral da ampla pl.Íb11c1dade. C.OITO acont.oc.c, ~
Je em dla. at.rav[s elo art. ISS do Cóell.go de I'Toccsso CJ.vl.1 BrUSllelro e no
art. 792 do nosso cEd1~O de Processo Penal

E nem se dJ.ga que a regra lIDrecena Ser mscnta na futura Cons
tltUlçiio por 1nenstlr. no toorento. lelord1ll5na expressa prevendo o S1g1=
10 processual yara as questões hgadas ao dlre1to ã prlvacldadc 1>bsmo sem
prcVl.são exphCl.ta. ° poder de lSto
se revelar necessiíno Já se en

~c~o12;~c~s~ Q
exagero constltuclOnal em que esta nonr.a se traduz
va.

A supressão dos dl.SpOSltlVOS emquestão se Justlflca por se tr~

tarem os {lontos neles versados de roténa da OJll{letêncLa do leg!.slador Ot"dL
nâno.

rr;:,~~"~

tI-;;;-;,;z;;;J >

EHEllDA SuPRESSIVA DO PARÁGRAFO 49. 00 ARTIGO 29

PLEJ.ÁRIO

o art!} 37 do ProJeto de Constltull;ão tenclona ampllar desmesu
radamcntc o :iimblto de cab1.mcnto da ação popular, ll",[>llando-o .. viirlas novas
h1põteses Jii nmparad!l$ por rcmêdlos Jurídlcos prevutos nas lels ordlnãnas
Além dlSSO, modlÍlCOU -para plor- o pressuposto do seu aJulzamento, es
tabelecendo que ele exulte em hlpõteses de ato llegal ou ato le5lVO de auto
ndadepiibllca. -

Por consegulnte, se vem sugerlr a presente emenda, com o ln
tulto an restaurar o perhl atual da'llção popular, tiio drãstlca e lnjustlfT
cadnmente alterlldo pelo Projeto da Constltulção -

Ora, tradlc.lonallllente, cabe a ação popular dlante dos eressu
postos c.oncomit:mtes de leslvldade e llegalldade do ato lllqulnndo Nao htí
sentldo em BCalterar tratamento Jn tão enralZ.ado no nosso ordenamento cons
t1.tuclonlll. -

EMENDA lP19551-9
fi DEPUTADO AGIVAL GO>lES
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Ao~,~ (HANIPESTACÃO COLETIVA):

Supr.:LmJ.r as alineas a, e, f, g
A alinea b passa a aTinea ã, com a segllJ.nte redação: "o d.1.reJ.to de

greve-ê assegurado aos-trabalhadores para a defesa de seus l.nt,!!
resses de classe perante Os respect.1.vos empregadoras, obscrvado
o d1.sposto na letra c".

As alíneas s.. e ~ passam ã ser alineas h e .E, com a J"eST"a redal;âo.

~~~t~~~~~~~~: a~ ~:;~~ ~e~~oP~:J=~~ : :~~~~~el~~~;:~~~~~~~e~~~:f:S~~
n1.festaçâo coletJ.va não é 11vre aJ:2nas para a defesa de l.nteresses
grupa~s, assoc).atJ.'\os ou S1.nalCa~s não ê l~vre, por exer"plo, Pi!
ra a manlfestar;âo de l.nteresses grupaJ.s J.líCJ.tos e nem a l~cJ.tude

í03 e"'J.g~da. Por não e:ngJ.E l.1.CJ.tude, e por 1,J.rl3tar a dJSCr2J'llnacâo
dos J.nteresses, a norma é um atentado à ordem denocrãtJ.ca: só os re
gJ.mes totalJ.tár~os "regulam" nan.1.festações; os reg~r.es de'tlocrãt1.C:OS
eXJ.gem apenas respeJ.to ã leJ. que a sOt:1.edade de"llocrát.1.ca faz. h ali
nea b do ProJeto, COI'lO está, &- um modelo de dJ.tadura do prolc'tarla
do: só os trabalhadores têm~ para decJ.du sobre a oportun).dl1à.~
e o motJ.vo ("âmblto de J-nteressse") da gre'\e, não pod!;!ndo a le1. es
tabelecer outras exceções (alinea f), Na dE:IfIocraCJ.a ve.rdadeJ.ra, bast
a ll.berdade de greve contra as enpresas, com a pun:lção dos abusos na
forma da leJ. (alinea b na redação aCJ.ma proposta e alínea ~ do ProJ~
to aue se converte em-alinea c). A garantla,não só do emprego co%"'o
dos ·salárJ.os, enquanto perdurãr a greve (a gue os trabalhadores qu~
sessem) é um absurdo brasl.leJ.ro que precisa ser elJ.ml.nado: o e-prega
dor não pode estar prevJ.amente condenado a "pagar a festa n

, respond=
'ào por WI\ paral1.sação que Já o preJudJ.ca pela paralJ-saçâo da produça'9
e a~naa o obrlga a salár~os quando não hot.. ....e produção: estU'1Ular a J
~ não é papel da Constltuição nem das le1.s, Não e necessarJ.a UI']
leJ. de greve, J1las a alínea f do ProJeto não pade fazer o Estado abr~

mão dos pode;res que ten parâ fazer cessar danos graves il sCtcl.eBade,
conforlre a le~ que será dJ-ta para essas excepC:J.onal.J.dades, A letra
..9. do proJeto é de sentl.do dúbl.o: a paralJ.sacão coletJ.va, em sJ. n>esma,
pode ser um trJ.me, quando se faz em desobed.1.ênc:la ao que prescreve a
Constl.tu1.ção e a legl.slaçâo penal, com danos fisl.cOS ou materH'1.S às
pessoas, por c).emplo: a ConstJ..tulçâo não pode dar ~d_~ ClT, nt;me
da llberdade, devendo por 1.SS0 ser e:h.cluida tambén essa \i.lt ...r.a ~llnc~

As regiões I como desenhadas na EMenda, edema i s dos re

cursos púb11cos (orçamentáriOS e outros), previstos no texto, deve 

rão usufruir de incentivos e seus resultados, Não apenas de mcent.L,
vos tfscaas , sobre os quais o Brasil tem experIênc ra acumulada, A

proposta é no sentido de Que estes sej an reformulados, a partir da

própria experí.êncfe , Deixariam, pois , de constituir opção dos contr!

buintes que deles se beneficiariam, passando o seu produto a a Lfrnan.,

ter o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Este , por sua vez,

alimentará os Fundos Regionais especificas, mediante cr i tér ros de r,!!

partição idênticos aos adctajíçs para repartição dos Fundos de Par t L;

câbação entre Estados e Mund.Q'Ipios.

Por outro lado, prevê a Emenda novas modalidades de in
centivos, incidentes diretamente sobre os componentes de custos e ;
formação de preços Assim será pos s IveL diminuir as desvantagens 10

cacionais, não apenas em termos de investimentos reprodutivos mas tam

bém, diretamente, em termos de melhoria dos padrões de vida das pcpu

lações regionais. A experiência brasileira, de décadas, de igua112oa:

ção dos preços dos derivados de petroleo e, mais recentemente, as de

tarifas de energia eiétrica, mostram que o modelo é factível

No campo tributário,a inovação é a Lnt r nduç ãn da a l t er
nativa do diferimento do recolhimento de impostos, em lugar de 5U;
dispensa ou isenção, o que se pode revelar socialmente ma.ís vencaje.,
so em certas si tuações

.. Todos os esquemas de ação indicados na Emenda são co,!!!
pat1veis com a organização social e polftica do pais, constante ôos

demais Titulas e cecrwres do Projeto da Constituição njus terr-ae per

feJ.tamente às tradições sociais e políticas nac.rcnars • E, nequi Io e;

que introduzem novas atitudes, beneficiam-se tanto da experiência bra

slleira acumulada, evll:ando a repetição de erros e distorções, com;

da prática de outros pafses de estrutura social e eccnõmí.ca semelhan
te à do Brasil, -

Estamos convencidos de que o trabalho de promoção de
justiça social, presente em numerosas passagens do Projeto, somente

se enriquecerá com a aprovação da presente Emenda. Defil11ções espar-,

sa's no corpo do Projeto ganham consistência com a' visão integrada I

prospectiva, proporcionada pelp, nave estrutura proposta para o cap í-,

tulo Das Regiões. Com base ery'pua nova redação sere possível Inauqu.,

rar, concretamente, uma veria'deira poliJ;..i..Ga. nac rona I de desenvolvi _
mento equillbrado, equânjme ~ ....

EMENDA lP19561-6
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EJVIE1'lDA 1P19560-8

EMENDA lP19562-4

l" :t:>E-B ~
P

Ao art ... 7, !n~ (SlloDlCALlZAÇ1i,O):

~rlt~ as alíneas a, b, c, e, g, .1., 1, Io, n, o, q,

Ao Art.l?, J.ncJ.SO VI (VISIBILIDADE E CORREGEDORIA SOCIAl;. DOS PODERES

aupxamaz- todo esee .1.nC3S0, com as alíneas a,b,c,d,e,f,g.

IJustJ.fJ.car;ão. A corregedorJ.a sccaaa dos poderes é algo que realtnente
nao tem lugar numa ccaeerecacêc , porque pretende apenas fortalecer a
ação governamental sJ.gOllosa: a letra ~ é apenas õbv1.a e não t.en qual
quer ccnteâôo const~tuc~onal, eas im tambén a letra f; a letra !I con
sagra s~g~lo em excesso, parecendo llIDJ.tá-lo. Quanto ã letra ~, o s~E.

dJ.cato não é "conu.asê r ro do povo", é s amp'Les assoc~ar;ão de pe s aoes
com dazea tc de representação de seus ant.aress es s os ô i r eacos que ele ,
tem, nurra õemccrecae , a xespeaeo de anrcrmacão do Estado, são os mes
mos dos cadedâcs e das entl.dades que eles Lavrement;e const atu i r-en pa
ra representá-los, p03S não vamos montar uma "repiibl.1.ca sJ.nàJ.cal" CO:J:
prJ.vl.légJ.os de representação para os sanãa.cat.cs , A alinea 12 torna co
s~ndlcato um "alter ego" do TrJ.bunal de Contas, das Inspetorlas de f,,!.

.. nanças e do prôprJ.o Congresso Nac~onal: só um estado corporatJ.v~sta

ou comun~sta poderl.a pensar num s~ndJ.cato com tantos poderes, na prõ
pr3a ConstJ.tuJ-cão, nunca um Estado democrátJ-co, A letra E é conse
qüénc1.a do mesmo absurdo propósJ.to de "fortalecer" o corporat:lv~smo
que Getúlio Vargas consegu:lu ~mplantarJ no ProJeto de Const1.tu~ção,

J.sto f:lca cont:l:adJ.tór~o, porque ele crJ.a ~nstJ.tu~ções representatlvas
e defensores do povo, para, depo:ls de tudo, dar a mesma "defesa do P2
voto ao sl.nd~cato, que, aSSl.rl, nascer~a coro '\1o-::acão l.negul.....ocamente t.,Q
talJ.t.iirJ.a (ou manterJ.a essa vocação) A letra d do ProJeto, de\'er de
os meios de cOlnunl.caçâo "comungarem" con o Estado dl.Z tudo: é fascJ.s
mo Mesmo o que se quer ~mplantar; ou COl'mnJ.smo, para "socJ.al~zar a J..!!
formação", A opção delt'ocrâtJ.ca elJ.m~na automat~caJ1'ente estes preceJ.
tos: a lJ.berdade de J.nprensa condJ.Cl.onada a co'tlunhâo com o Estado é
J.rlpensável numa democracJ.a.

Parágrafo ümcc - Os incentivos compreenderão, entre
outras medidas, as seguintes

I - redução, tendente a equa.La zaçãn em to
do o território nacional, de tarifas, fretes, taxas de

seguros e outros itens de despesas de investimentos e
componentes de preços,

II - isenções e reduções ou di ferimento te!!!.
porário, de tributos devidos a União, aos Estados e

aos MuniciploS, incidentes sobre os residentes e ope

rações na aeqrão e os empreendrmentcs r eç tonaa s pr Ic
ritarios

Indrcadnrea econômicos e sociais característicos de

situações de subdesenvolvimento, inf-eriores às medias

nacionais,

III - cada Estado ou t er-r í tcr ro , na situação

descrita no ítem anterIor, fará parte obngatorfamen

te de uma Região de üesenvcfv rmento , e somente de uma,

IV - a criação de Reqa âo de Desenvolvimento

será objeto de lei da Assembléia Legislativa de cada
um dos Estados interessados, nesse ato se de t mmdc as

parcelas das quotas a que tenham dí re rtos nos Fundos'

de Participação e outros, e quê decidam destinar

composição do Áundo Regionai,

V - Cumprido o disposto no ítem IV a União
obriga-se, automaticamente, a consagrar, em cada exer

çicio financeiro subsequente, quantra correspondent;

a, pelo menos, o dobro da reservada pelos Estados, pa
ra composição do mesmo Fundo, -

VI - na lei de criação de cada Região de De
senvo.lvamento serão' -

a - fixada a respectl va sede j

b - con rigurados os seus órgãos direti
vos e administrativos, -

c - organizado o Conselho Regional, do
qual serão membros natos os Governadores e Presldentes

das Assembléias legislativas dos Estados associados,
bem como representantes do Governo Federal em número
nunca superior ao dos delegados es taouaa.s

Paragrafo llní co - Para os efeitos do disposto neste ar

tigo, o Distrito Federal equí.paracsa aos Estados -

Art. 72 - Os Estados e o üas t r i to federal poderão

criar Regiões Metropolitanas e Hâc ror req rães , respei

tados, com as adaptações exí.qrdas pelas peculiaridades

locais, a concepção básica e os criterios do artigo an
terior -

Art 73 - As leis federais de criação de RegiEies de
uesenvmvamentc estabelecerão os incentivos tendentes

à melhoria dos adrões de vaca de suas populações e a

~~~antir a C0tf~t1tHJ.dade dos seus s.rs cemas procut i ,L- _

Art. 74 - Para financiamento dos oruqranas das Reglões

de Desenvolvimento a Lei ecenrer-entar preva s ta no ar

tigo 71 definirá as deduções do imposto sobre (I renda

e proventos de qualquer natureza, e de outros t.r ibu

tos , devidos par pessoas f!sicas e jur!dicas, em todo

o território naclonal , cujo produto constituirá o fuI!.

do Nacional de Desenvolvif'lento Reglonal .

Parágrafo llnico - O fundo Nacional a que se refere e~

te artigo será autol'laticamente distIlbuido e transfe_

rido às dlversas Regiões de DesenvolVlmento, com ob

servância de critérios idênticos aos deflnidos no
ítem In, do at't. 71, para aplicação direta p~los or

gãos regionais respectlvos.

~USTlfICAÇflQ

O Capitulo VI/9b Título IV do Projeto contém as normas

básicas para a regi~!.~.~yb da pol!t~e desenvolvimento Seu o~
jetivo central é o expresso em numerosas passagens do Projeto, qual

seja, a redução das disparidades econômicas e SOClalS eXlstentes en
tre as diferentes regiões brasileiras

A concepção do Projeto é de que as lelS de cIlação das
chamadas Regiões de Desenvolvimento sejam homologadas pelos Estados
interessados I que partlcipar~o dos órgãos gestores respectivos Ao

mesmo tempo, esatabelece os fundamentos para o surgil'lento de Areas

Metropolitanas e Mlcrorregiões.

A Emenda uniformiza a terminologia e procura slstematl
zar a proposta I de maneira a envolver, em cOl"lprO'1l1SS0S solldários, ;

União, os Estados e ~lunlcipJ.os na formação e sustentaçi:ío daquelas Re

giões O Distrito Federal é equlparado aos Estados Das Reglões de:

vem partlclpar, igualMente, os Terrltórios Federais

A solidariedade buscada manifesta-se

a - no processo de criação das Regiões que, sendo fei

ta em lei federal, todavIa depende de homologação estadual,

b - na destinação de recursos estadual!> provenientes de
fundos federals transferidos, alem de receitas proprlaS, obr1.gando a

União a contrapartida de valor dUPlicado;,

c - na integração dos Conselhos Reglona~s, pela forma
que será delimi tada em lei complementar,

Numa vlsão mais abrangente, propõe a Emenda que essa

mesma lei defina as bases do zoneamento econõmlCo nacional, para ar.!

entação das ações de Governo e a indução do setor puvado, no espaço

geoeconõmlCo e social brasilelro Do mesmo passo, e em consequênc1.a,

o sistema nacional de planej~ento integrado incorporará, obrIga to _

riamente, as Regiões de Desj1nyolvimento_ D..gue se visa é que as polí
ticas econômlcas e sociais sejam, efetivamente I reg1.0nallzadas. -

Regiões de Desenvolvimento são, por definição, as ca _
rentes, as situadas abaixo das médias nacion!is en termos de condi _
çõ-e$ de vida, Dai que somente os Estados situados nessas áreas, mas
todos eles, possam COlllpor Regiões de Desenvolv~mento A generaliza _

Çao indiscrimlnada do instruMent~o invalidaria qualquer politlca con

sequente de desenvoivil'1ento especialmente di ferencJ.ada.

Similarmente, a Emenda dispõe sobre a criação, pelos Es
tados, de Regiões Metropoll lanas e Microrregi"ões Sugere-se Que es
sas entidades intraestaduais sigam o modelo federal, no que respeita

ao processo de criação, repartição de Fundos, adl'l!nistração e demais

características Naturalnente, prevê_se as adaptações ou "reduções 11

inevitávels, implícitas na passagem do plano federal Rara o estadual,

ou deste para o municipal. Ao mesmo tempo, é obvio, devem ser respei
tadas as peculiaridades locais, -

prPôs" J

e:r-;~~;"=:J

[TIUJ'ó"7?l

JUSTIFICATIVA

8eDA StFRESSIVA

Eis, o IllOt~vo da emenda SUprCSS1.va

i

I
O artigo 360 dispõe que a participação dos órgãos e erpresas I

estatais no custeio de planos de prevtoêncra supletiva para seus servJ.€ores e I
eecreçadcs, não poderão exceder o montante de contn.buição dos respectavcs bene- I'

ficiários
zstenos 5uoJt:rll'\JJiJ a ::;upn~::;Sdu, prefmunarrtence , por enr:en:!er'

que o diapusdt.Ivn e-rendado contém noma de âmbito de legislaçdo crdmér-Ia , não I
cabendo, portanto, no texto constitucional Alél'l disso, a atuação do Estado, t~ ;
bém no earpo da prevtoêncía social, até hoje mostrou-se mertcreote, deixe-oc ' ,

de amparar grande parcela da população, nhtadaMente os trabalhadores Isto fez I
com que a iniciativa privada viesse a ~OlT'plej'",entã-la, com a cr íaçãc de planos e I

organisros de pervtcênete privada, no a"1bito das empresas, e que vem tcnc io-wtcc

a contento, embenefício ccs seus essocfeccs, não devendo pois serecer qual"1uer' ,I

alteração

A iniciativa privada deve ser incentivada a criar e manter '
e-creendíecntcs de tal natureza e, nunca ser cerceada

Se 13. ação do Estado fosse errctente e beneracíasse a tantos

quanto dela necessitam, certamente não haveria orgãos de previdência pnvada, Ji3

.. ':I1c:fid.a!n...J.Jn~nt<' os !'5Jt'iÔns 'Ln~~i"'3S"- _

DISPOSITIVO EHEt.'DADD : artigo 360

,Supril'la-se do projeto de constituição o artigo 360 e seu paragrafo único.

PLEN~10

EMENDA lP19557-8
ê' DEPUTADO ACIVAL CO",S

A Constltuição deve ser eenea sa , estabelecendo apenas regras
bã s1.cas e duradouras, expurgadas, em homenagem ã boa tecnll::a teglSlatlva •
notlllasllll:!ramcneeenuneiatlvas. 'lue dcvcrio ser regul:ullentadns pelo legiSla
dor ordulnno -

.JUSTIFICAÇÃO

Supruea-.sl! o inCISO IX do Jlrt9 86, do Projeto de CODstltllJç:SO.

Deverá ser supu.mIdo o IDeist> IX do l1\"e9 86, do ProJeto, por
se\: obsolutalllcnte U:lpertlnente na medlda que.!.:! própulI norma ccnae ceccrcnel ,
rel!ll!te pllra ket. ordinãna li hxação ali relno;no de valor entre o malDI: e a me

;~~c~:~~:;:~~;r~~l:É~~~~~ pübb.co. emv1.ttud~. mesmo, do earaeee canuE

r.r ~ExTo'''''n''lC~h __,

EMEllDA SUPRESSIVA DO INCISO IX DO ARTIGO B6

EMENDA SUBSTITUTIVA

11.3 Visa a emenda substitulções correlatas dos arts 71 a
_;:ft(" do Projeto (capitulo VI, do Titulo IV - Das RegJ.ões), atendendo,

assim, o § 251 do art 22, d<l Resolução n5! 02 de 1987, da AJ~ ,C , pe
los seguintes artigos

JlArt. 71 - Lei complementar federal estabelecerá as d.!.

retrizes e bases do planejamento do desenvolvimento r,!!
gional integrado, na qual

I - serão definidos os criterios para o zo
neamento econômico nacional, articulador dos investi _

mentos públicos e norteador dos investlmentos pa.rticu
lares incentivados,

II - será estruturado o sistema nacional de

planejamento reglonal integrado, que lncorporará as R~

giBes de Desenvolvimento constituídas na forma deste
Capitulai

III - serão estabelecidos os processos de cál

cuIa das quotas dos Estados, Distrito Federal e Munic!
pIos, no rateio dos Fundos previstos nesta ConstltuJ. _
ção, obrigato:r:iamente

a) - na razão direta do tamanho das po

pulações beneficiarias, da superfícle terrltorial res

pectiva e, quando for o caso, dos saldos das b:üanças

conerciais dos Estados com o ExterIor,

b) - na razão inversa da renda per cap!

ta e de outy!f indicadores econômicos e SOCiS1S perti-

nentes, ne;faJivos; -

IV _ em função do zoneamento previsto no
item 1, serão fixadas as sedes dos organIsmos fede-
rais de âmbito regional, 1.nclusive os da adMinistra 
ção indireta, obrigatoriamente nas respectlvas áreas

de jurisdição:

Parágrafo !Jnico - A mesma lei dlsporâ sobre a cuação,

organização, sustentação e funcionamento das Regiões'
de Desenvolvinento, observados os seguintes criterlos

I _ cada Região de ~esenvolvimento será

criada em lei federal, reunlndd Estados e !erutorios

FederaJ.s llmHrofes, lntegrant~s do fllesmo espaço geo

econõ'IIico e social i
II _ somente participarão de Regiões de De

senvolvimento Estados e Territórios que apresentarem'

EMENDA lP19558-6
fl' "'RSÔN"P,"ES
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Senador Consti tuinte EGíDIO FERREIRA LIMA

Const:t. tuintes - EG!DIO FERREIRA LUtA e JORGE HAGE

Dê-se ao art 150 a seguinte l"edaçll.a

EMENDA lP19571.3

Emenda n9

, Deputado Constituinte EGy~i~ FERREIRA LIMA

EMENDA lP19569-1 . "

Aprimoramento da redaç~o

Não se Justifica que as Subseções do "Projeto de Lei Orçj!

mentár:La" e "Da FiscalJ.zas:ão Financeira, Orçarrentária, Clperacio"lal e

PatrulonJ.al" hquem localiza~as C01l0 apendices do capítulo do Poder
Legislativo.

mal

Fusão de do~s d~spositivos, com sil1"pll.flcação fOI

JUSTIFlCAÇJ\O

Art. 121 - ~ assegurado o direito de. iniciativa L!

gislativa popular, que se exercerá pela apresentação, à Câmara dos

Deputados, .de proposta subscrita por, no mínimo, três décimos por

cento do eleitorado nacional, distnbuídos em pelo menos cinco Est.!!

dos, com não menos de um déCl.mo por cento dos eleltores de cada um

deles.

_ ....",""',..,',----------,
Ao Ei:.:. 2t3, dê-se a "'eg' lJ.nto redação:

"Art. 2:13
1•

Os Trl.bunais Regl .naas do Trabalho terão a sua cO"Tlpetên
câa de:hn7Lda em Lea, , devendo ser compostos à semelhança do que d:Ls-=
póe o art. 212, co-a as seçuaneee modJ.f:Lcacões:
I - o número de Juizes e a Jur~sdJ.ção de cada TrJ.bunal serão es t abe

ãecados em leJ.'
Ir - será observada, 'tanto quanto possivel, a mesma proporc:Lonalida

de do § 10 do art. 212, cabendo ao TrJ.bunal Reg:l.onal, ao Conse
lho Reg:Lonal da ordem dos Advogados do BrasJ.l e ao órgão compe
tente para representar o MJ.nJ.stérl.o l'úblJ.co a elaboração da lJ..§.
ta permanente e atualJ.zada dos profJ.ssJ.onais respect:Lvos que
consJ.derem aptos ã nomeação, que será, em qualquer caso, do Pre
sJ.dente da Repúbl.l.ca -

Just'l.f:l..caçào. A redação dada a est.e art:1.qo eng~oba a matér),a cont).
da no art. 213 e no art. 214, fJ.cando parte da matéria do art. 213
para a proposta que faremos do art. 214. O que se quer, tal como
no art3.go anter'l.or relatl..vo ao Tr3.bunal SUperJ.or do Trabalho, é eli
mJ.nar a representação classJ.sta, pelas re.zões apresentadas na JustJ.
f3.cação da nova redação proposta para o art. 212, é eXJ.gJ.r J'laJ.or res
pcnsab:t..1J.dade da OAB e do órgão representa'avo do 11M para a desJ.gnã
ção de todos, dentre os seus J.ntegrantes, que realmente são consJ.de=
rados aptos a 'l.ntegrarem um Tribunal Reg:Lonal: o acesso de advogados
e procuradores do trabalho aos trJ.bunaJ.S trabalhJ.stas não se JustifJ..
ca como prJ.vJ.lég:Lo de classe, rras, S:1.m, corro procedJ.mento de escolhã
que se defere a quem partJ.cl.pa d:Luturnarr,cnte da t,;lrefa de fazer ]US

t'l.ça, não sendo líCl.to, por J.sso mesmo, adrnJ.t'l.r que a "lista" seJa
IJ.J1utada, pOJ.s a escolha não é desses órgãos e sJ.m do Presl.dente da
Repúbl:Lca, que não poc1e ter a sua capac3.c1ade de escolha cerceada,
mas sJ.m amplJ.ada, por esses órgãos, aos quaJ.s cabe apenas atestar a
apt~dão para o cargo.

Dê-se ao art. 121 e respectivo parágrafo único a

seguinte redação, p.e.mlmerandn_se para-p<H"ágrafo--únlco'-e--§--Z-Ç!-

"Art 150 - A fiscal.ização pelo COflgresso Nac ..o,al

dos atos do Executivo, ~nclusive as da Administração indire

ta, serã regulada no regimento comum e nos reg~mentos inter

nos de cada Casa, os Quais poderão dispor sobre"

JUSTIF"ICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

5ub:M!ur. ch- Xu<7 VII/J!. a. 5cfÇl~ li{
Transfiram-se a~ ~êe-s .:aT-e~-S~â0~ap!

tulo I do Título V para o capítulo que trata da matéria financeira.

EMENDA lP19570·5

EMENDA lP19568-3

t' pé"P Q7-t $" L8-f..,1'f:>-1 ~1 ) EPFZl
t' pZ 66 jfipcõ""'·,· ....-------.j fl7:37:fflll

I
No J.nC:LSO XXIV, substJ.tuímos "convenção cof.eta.va" (que novamente a-I
t~aJ. o "prJ.vJ.légJ.o s a.nda.caLli) po:: qua3.sque:: 3.nstrumen~os 'ôe negocJ.a
cac coletJ.va, desde que sua eüacaca,a estara lJ.mJ.tada as partes ere
t"'I1amente representadas: não se pode carcee'r a l'l.berdade de qualquer
grupo de trabalhadores em meeêxaa de neeccaecâc ecaetave , Não cabe
ao Estado tutelar o "poder s a.nda.ca L'", nune aer-ccrecae p Luz-aLds t.a , ,

J!J Arts. 215. 216 e 21'1: supr:LTn'l.r) ~-J.t ~
Just:J.ficação: Com a el:Lm:Lnação da representação claSSSJ.sta e com a
redaçao ora proposta para os artJ.gos precedentes, estes artJ.gos de
vem ser elJ.mJ.nados, contrJ.bul.ndo para reduz3.r o número de art3.gos
da ConstJ.tu3.ção, ao.t.empo eM que se reduz a despesa da JllstJ.ça do
Trabalho com a enorne~massa de Juízes claSSl.stas e se possJ.bJ.l~ta

aos Juízes e trJ.bunaJ.S uma atuação maJ.s desJ.mped~da, porque MaJ.S
técnJ.ca Não aceJ.tamos o preconceJ.to contra a especJ.all.zação téc
nJ.ca, que está subJacente no argumento dos defensores da representa-
ção classJ.sta Já é tempo de reconhecer que a sensJ.b~l3.dade para
os problemas dos trabalhadores Já não é ma3.S apanágJ.o de lideres sJ..!l
dJ..ca'l.s, po1.S a soc1.eoade evoluJ.u e entendeu a necess'l.dade de fazer
JustJ.ça ã classe trabalhadora; de sua parte, os Juízes se torna
ram conhecedores profundos da problemátJ.ca trabalhl.sta, como dá e
xemplo a Just'l.ça Federal, em Julgados memoráveJ.,s, mesmo sem represen
taçao classJ.sta alguma.

r.r---:..,.,-=--,-;:----:-=-::-:: ~..TQI."~1"'O.~l:D
Ao ~g, :LncJ.sos I, V, VI, vrI, X, XII, XIV, XV, XXI, XXIV, XXVI,

XXVII, XX>-c.
- Supriml.r os J.ncJ.Sos V, vr, VII, XII, IV, xxvr, n"VII e XXXI
- Dar a seguJ.nte redação aos J.nc3.SOS Ir X, XV, XXI e XXIV:

"1. - gar8ntJ.a do dJ.re:L to ao trabülho meà:Lante relação de emprego
cs"t.ável, que só se ext~ngu3.rá sem Justo motl.VO nos prJ.meJ.ros dez
anos de v:LgêncJ.a e med3.ante J.ndenl.zação equJ.valente ao dobro da
mal.or remuneração mensal mu:ltJ.plJ.cado pelos anos de servJ.ço à em
presa; ressalvada a d:Lspensa nos prJ.neJ.ros seJ.s meses de serVlço,
que resulte de contrato de experJ.encJ.a;"
"X - o salâr:Lo do trabalhp noturno será super:Lor ao do dJ.urno em
pelo menos cinql.lepta por cepto, .1.ndependente de revezamento;"
"XV - duração do trabalho não 'l.nfer3.or a quarepta e OJ.to horas se
mana:LS, e não excedente de oito horas dJ.árJ.as, com J.ntervalo para
repouso e alJ.mentação·r

"XXI - proteção ao trabalho em condJ.ções :Lnsalubres e perigosas mc
d'l.ante prescrJ.ções técn3.cas que el~ml.nem ou reduzam o r:LSCO, com
redução de Jornada e adicJ.onal salarJ.al nos casos prev:Lstos em leJ., ,
"XXIV - obrJ.gatorl.edade da negocJ.açâo coletl..va e efJ.cácJ.ü dos res
pect~vos J.nstrumentos entre as partes representadas;".

JUst:1.fJ.cação As supre;óes se referem â garant3.a de J.rredut:1.bJ.ll.dade
e de elevaçao dos salãrJ.os, que não ê factivel, pO:LS no mundo J.ntel.,ro
se admJ.t.e a negocJ.ação para congelar e até mesmo reduzJ.r salárJ.os em
defesa da economJ.a naCJ.onal; garantJ.a de salárJ.o fJ.xo no l.ncJ.so VII
c;:uando o pJ.so salarJ.al do J.ncl.SO seguJ.nte Já é sufJ.c:Lente, salárJ.o~

famil:La, que é prestação prevJ.denc:l.ár:La e está prev1.sta no art. 355,
11 (aJuda ã manutenção dos dependentes), constJ.tU1.ndo este :1.nC:LSO XII
um b~s J.n :Ldem e um encargo J.nJusto para o empregador; nove décJ.mos
em vez de doJ.s terços para proteger o trabalhador nacional, dJ.spos:1.~

ção >'enófoba, que contrar~a o dJ.sposto no art. 12, IrI, ;, que, enbo
ra 3.nserJ.do num J.ncJ.,SO relatJ.vo a "cJ.dadanJ.a", abrange todos as pes
soas com habl.tação permanente no Pais, pOJ.s reflete prJ.ncipl.o unJ.ve;:
sal (da resto, a le.1. dos terços era fruto de preconceJ.to do tempo da
guerra), apo~enta.aorJ.a do trabalhador rural, poís é matérJ.a prevJ.den
c:l.ár:La, que fJ.gura no mesmo art. 355 CJ.tado; asSJ.stencJ.a socJ.al pc::
lo empregador, que pertence aos arts. 363 a 370 e não pode ser J.mpoE,
ta un:Ll ..teralmente a uma parcela da SOCl.edade; garantJ.a de dl reJ. tos
",õquJ.rldos contra a "modern:Lzação tecnológ:Lca", j:lorque se há dl,re:tto
a.dquJ.rl.do, a ConstJ.tUJ.CdO Já Cl protege; se não há, o que se fará ê
J.mpedJ.r o progre~so tecnológ:Lco. (v. JustJ.f. das aI têracões na fl. seg I

Ao J.nciso r, relatl.vo a garantJ.a de -emprego, procuramos dar redação
que a assegure em termos, J.st.o é, como penalJ.zação fJ.nanccJ.ra à d:LS
pensa J.nJustJ.fl.cada nos prJ.meJ.r05 dez anos, ressal"ado o per iodo dê
exper~ênc.l.a, e COmo garant:l.a ef~±J.va do emprego após os dez anos.
A legislacªo ord~nãr3.a e o JudJ.c'l.ár:LO d'l.sporão sobre a rescJ.sâo sem
Justa causa após os' dez. anos, que eVJ.dentc"TIente só poderá ocorrer
medJ.ante acordo ou por T'\ot:t.vo de força maJ.or; também ã legl.sl<'çâo
ordJ.nárJ.a caberá dJ.spor sobre a hJ.pótese de desped:l.da que vJ.se a
fraudar a aouis3.ção de dJ.reJ.tos trabalhJ.stas.
Do J.nc:1.S0 X; el:LmJ.namos apenas a expressão fJ.nal "sendo a horé. no
turna de quarenta e cinco m'l.nutos", que não hon:ra a nossa cultura,
como Já é :LnaceJ.tável a hora noturna de 52 mJ.nutos e 30 segundos de
hOJe {que pelo menos faz 7 horas noturnas equivalerem a oJ.to horas
d:Lurnas, matemat.1.camente}: a duracão da hora é unl.versal, se"ldo gr
tesca a sua reduç:ão como benefic3.o ao trabalhador: basta atr.1.bJJ.r a
redução horâ~eJada e, no part3.cular, cremos que o acrésc:.mo d
50% no salâr3.o d'l.spensa uma Jornada reduz:l..da (gue, se eX::Lst.71.sse se
rJ.a de sete horas, não sendo necessár::La mudar a hora unJ.versal•• 1.
Ho 3.ncJ.so X, apenas aumentamos para quarenta e 03.to horas a duração
semanal do trabalho, peJ.S a economJ.a do País não admJ.te essa redu
ção da produção de cada trabalhador, não sendo procedente o argumen
to de que se abre emprego para os desempregados, pO:LS a mão-de-obra
espec'l.al1.z.ada é, com fregUênc3..a, escassa no mercado, e J.sto emperra
rJ.a a produção precJ.samente nos setores n.al.S aotos a favorecer e de
senvolvJ.mento nac3.onal e o aumento da rJ.queza que favorecerá o aume
to real (e o únJ.co possivel) dos salários.
No :Lnc3.So XXI, el:t.rn;l.namos -a utóp3.ca proJ.bJ.çào de trabalho J.nsalubre
ou perJ.goso, rnan1;l.da éj. proteção téCnl.CCl, salarJ.al e acrescJ.da a al
ternativa do seguro especJ.al, muito ma).s vantaJosa para o trabalha
dor e especialmente para sua familJ.a.

terão j.aata pernenentemenee abua.Laaada dos pr-ofia.s s acnaas respectJ.vos
que ecnsaaeren de notável saber )urid:Lco e reputação :LlJ.bada, para ~

fe:Lto da escolha prevJ.sta no~ deste art3.go."

lJustJ.f:Lcação. Esta proposta va.sa a efamanar a representação classl.~

ta na zrustace do Trabalho, extremamente onerosa para os cofres da N~

cão e que não encontra ]ust:Lfl.cat3.va alguma de ordem aocaa L, poa.s a
representação de ant.eees s es não se faz dentro de um trJ.bunal mas pe
rante ele. A Just3.ça do Trabalho tem xeõuaado o seu poder de deca>
são quando suje i.ea a essa varl.ação continua em sua ccmpcsxcêc e ao
voto de lel.qos, fazendo supor que a Leqas Laçâo do trabalho não é DJ.
xeaec e não exa çe connecament.c cêcru.co No TrJ.bunal supexacr- do Tr
balho, então, que só exama.na , quanto a da ssIdaoa :lnd3.vl.duais, mecêr-a
de legal:Ldade e conatia truca.ona La.dade , a presença de leJ.gos é um erro
técnl.CO que vaca.a o Julgamento pela declarada :Lnabl.l3.taçião cêcnaca
dos Julgadores. Ell.mJ.nada, do TST, a representação cjeesaeea , este
dever-na ser aumentado de 17 para 18 MJ.nJ.stros, a fJ.m de que um terço
ou ee'j a , seaa M:Ln:Lstros, ae j am recrutados, alternadamente, da aõvoca
cia e do MJ.nJ.stér3.o Públ:Lco. Quanto à escolha desses especae i i s cee
da aôvccaca,e e do MJ.nJ.stério PúblJ.co, entendemos que. mua t.o maa.s JUs
to e dcmocr ât.aco do que uma esonêraca IJ.sta sextupla, é r eã acaonar t
dos os )urJ.stas oresa.Lea.cos que as cccpcracõee ccjraaôexere habl.l'l.ta
dos, pelo no tôr-ao saber e 3.11.bada reputação, ã alta magJ.stratura: se
m.a uma !orma de responsabaüaaar , perante a cpanaêc públJ.ca, essas
corporacoes , para que fl.quem obr-aqadas a JUstJ.f1car a escolha que fa
zem, tudo corro convém a una ôemocxaci a verdadeJ..,I"áll'enté transparente

Art. 218. dê-se a seguJ.nte redação'

"Art. 218. Compete ã~JustJ.ca do TrabC!lho çoncJ.l:Lar e Julgar as cau
sas resultantes de relação de trabalho entre el'"lpregados e empregado
res, entre trabalhadores avulsos e as empresas tomadoras de seus se.!:
VJ.ços, entre a Dn3.âo, os Estados, os Terr:LtórJ.os e os MunJ.cípJ.os e
as ent3.dades integrantes de sua adm'l.nJ..st.racâo :t..ndJ.reta e os que lhes'

pre~t~~.se~~~~~~es:~n~: ~a~~~~l~: ~~ ~~~~:~h~s=;~:~~~~o~sdJ.ssidJ.os
coletJ.vos de trabalho c estabelecer normas e sanções, assJ.T'\ para o
comportamento das partes em confl3.to, como também para suprJ.r a ne
gocJ.ação malograda, se antes não devolver as partes à negocJ.ação com
as recomendações e sob as sanções que Julgar apropr'l.aõas.

§ 20. A le1. poderá atr:LbuJ.r à competêncJ.a da Justl.ça do Trabalho
as caus§.lS relat:Lvas a aC:Ldentes do trabalho. 11

Just:LfJ.cacão. Altera-se a redação para refer:Lr "causas resultantes
de relaçao de trabalho" e não dJ.ssidJ.os, fJ.cando esta expressão reser
vada apena~ para o ~dJ.ssidJ.o coletJ.vo!. que é realmen!:e ~ generJ.S: a~

~~~.~J.~a:~r:e~=~ :;a~u;r:b~~~~~~: ~on;~a~:~h~e~~~:~;:~~~Y~~~:~s~~e~~:
tJ.vo, e gue Já está superada. Quanto à cOMpetêncJ.a em MatérJ.a de dl.s
sidJ.o coletl.vo, procura-se ampl:1.á-la e faCJ.lJ.tar a ação concJ.lJ.adora
e sancJonadora da Justl.ça do Trabalho. as aCl.dentes do trabalho, pela
comp ex;odoe ao problema, f:Lcam para soluça0 em fel..
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EN~~,A~\i~u~~~~s~sl~~~TI~~~i :I~~oái~~Tic~~~;~~~~R~T~bN~U~~f~A.~.3!
- suprJ.mJ.r os 3.ncJ.sos VII, VIII e rx, com todas as suas alienas a,b,

e,d,e. a,b; e a,b,c,d, respectJ,varnente w
JustJ.fJ.cacão. Contl.nTla, nesses J.nc:LSOS, a proposta "socJ.alJ.sta" para
a democraCl.a brasJ.lcJ.ra: partJ.cJ.paçiio popular se fa2 através de voto;
particJ.pação de "mov:Lmentos SOClaJ.s na adrnJ.nJ.straçâo públlca" i ãerr=..
cratJ.smo, moeda falsa, embuste dJ.rigJ.do às "massas" para ernbrJ.agã-las
com a :sensaçâo (apenas sensação) de poder. Nada temos a opor aos "0
V'l.mentos sCCJ.llJ.S espontãneos, às entJ.dades representatJ.vas de l.nte
rasses coletJ.vos. Bem ao contrárJ.o, cremos que é por este modo que
a socJ.edade se deve organJ.zar para defender seus próprl.os J.nteresses
J.nclus.1ve contra o Estado, pelos meJ.os J.nstitucJ.onal.s. Mas nao lo
gramos entender porque, tambêm aqu3., a Const:Ltu:;Lção deve tutelar os
~, ensJ.nando-os a ser adultos e d:Lzendo-1hes como ~t:LC:l
par e CtmlO vão se defenàer: J.sto é anúncl.O para a p1ateJ.a, não e r.:e
dJ.da efJ.caz, porque a "liberdade de assoc:Lação", que a Const~tuJ.cão

consagra, para todo fl.m licJ.to, é sufl.cl.ente; o Mais é esse :Lrrefre
ável deseJO "brasJ.leJ.ro" de desenhar a democraCJ.a em todos 05 seus
detalhes, para que todos "obedeçamos" o modelo democrát:Lco pensado pe
lo ConstituJ.nte. A liberdade é :LndescrJ.tí\'el e esses :Lnc'l.SOS estão -

• ape.~as descrever alguns aspectQS do exercicJ.o da lJ.berdade de orgar:l
, zaçao e de defesa.dos J.nteresses coletJ.vos, e, o que é pJ.or, dJ.zer

que "a lel. regulará" a ação cessas ent.1.daàes. Há também o "Pãrt:lc:.pa
cion:Lsrno" os cl.dadãos part:Lcipanão de tudo, como se o Governo fosse
o seu algoz e eles precJ.sasserr :LntervJ.r nessa oraan:Lzaçáo ac ersár:la'
esta a J.dél.a que está base de todos esses J.ncJ.sos, uma .1.del.a repuls::.
vamente antJ.-democr-âtl.ca Se todos têm dJ.rel. to ao meJ.o ambJ.ente sa
dJ.o e em eguJ.libr:Lo ecolõgl.co, o nordeste será l.nterdJ.tado pelo Go.'êr
no Federal, intennJ.tentemente, se O povo deve votar a J.nstalação ce
lima Us1na, não precl.sa eleger o Congresso NacJ.onal, porque a ConstJ.
tUJ.nte proclama não lier ele confJ.ável para decJ.d3.r esse tJ.po de J.nte
resse dl.fuso. Quanto ao controle do mercado de bens e servl.ços e5
sencJ.aJ,s e a pro\l:Lsão desses bens aos necess3.tados, e a. espantosa le
gitl.mação de slndl.cat.os e outras assocl.ações para fJ.sc,al:Lzar o Estado
nessa l.ncumbéncJ.a, tudo lSto no conte>.to de um CódJ.go de Defesa ao
ConsumJ,dor, o absurdo é eVJ.dente se vamos ter um códl.go de õefesa
do consurnldor, porque (com a pressa com que se elabora essa constltuJ.
ção} Já se tem o consUrnl.dor como "consultado" e Já se pref:L>.am estes
pr:Lv:1.lég:Los de representação? Tudo, aí, é programa de açáo, não r::lr

~-o-n. -
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A aiInea -ªpassa a alínea.! com a mesma reeecêc do ProJeto.
A alínea.!. passa a alínea E.. supr:J.m:J.ndo-se a expressão f"J.nal "an

clusive o acesso aos locaJ.s de trabalho na sua base terr:J.tor:J.al
de atuação" -;

A ali nea !! passa a alínea E" acrasc i de ao h.na} a expressão " •••• a
t endrdas as exaqênc r a s Leqaas para sua fonral:J.zaçâo ti

A alínea J. passa a alínea -ª
A alínea E passa a alínea ~, COf" a aequa.n tie redação' "os acordos c~

Let rvos e as sentenças normata.vas poderão est.ebeãecer normas 50

b:t"e tudo que não contr avenna às ãea.s de proteção ao trabalho" -

J'ust1f1caçâo A lJ.berdade de e s s ocaaçâo , a f i.xmeda no anc i so II das
te mesmo art1go do ProJeto não tem porque ser excepcacmada em rela=
câc ao sind1.cato, sem preJuízo da lJ.berdade sJ.ndJ.cal: por a s so , o
ãncaso IV contém uma sêr i.e de preceaece desnecessâraos , O que real
merrte é necessãrac , en favor da eeaccaacêc de trabalhadores, é o c'ae
consta da alínea d (que amjaLaa o concea.t,o de La bez-dade de as socc e câo
em T'\atéria trabalhista), da alínea! (que prote-ge o d;l.rJ.gente S:LnCl
cal,embora deva ser aupz-amado o d ar-e a t o de acesso aos 10caJ.S de tra
balho, J.nvasão da prcpra edade alhe:La que a ccneeaeuacâc não pode au-.
'tora aar a parta.cu Lares , embora possa ser neqcca adc o acesso), da ali
nea h (fl.l,.açâo a organ1.zações 1.nternaC3..ona:Ls, devendo poz-ên, prcver
que a Lea possa estabelecer ex±gêncJ.as, no an t.exesse nacaona L] ,da a
linea J. (expxe s s âo eloqüente da vereeôe i re Laber-dade s anô ace I no se-i
tido ,.ndJ.vl.duall e da alínea E {amp Latrude do poder negocJ.al das pa:=
t~s e do poder normatuvo da JustJ.ç<o do Trabalho, aper-f ea ç oada a re~~

çec , como proposto). Os demaa s preceJ.tos devem ser aupx amados
porgue não deve eYl.stl.r condJ.ção ou regJ.stro dJ.ferente para o SJ.nc:l
cato, razão pela qual a lei nada poderá e7J.gJ.r nem o Poder PúblJ.cc
poderá :LnterferJ.r, porque Já não pode fazê-lo nas assocJ.ações em g'C;
ral: toda procl~mação de não-J.ntervençâo, ao contrárJ.o do que pode

r parecer, encerra. o reconhecJ.mento de algUJ'l cU1.dado "especJ.al" em :-e
lação ao sJ.ndJ.cato, resquic3.o do regime corporatJ.vJ.sta: aSS3.m tãl'".::-én
o V620 de def:LnJ.r a "competêncJ.a" e a capacJ.dade representatJ.va do
sJ.nõJ.cato. l"a:Ls absurdo aJ.nõa é pretender regular até assembléla!: e
eleJ.çóes sJ.nd:LcaJ.s na constJ.tuJ.çâo, J.nclus:Lve conteúdo de suas. dE __ 
berações, voto pel="nanente de aposentado, acesso a proprJ.edade de ":.!:r
ceJ.r05 (mel.os de corrun:Lcaçâol. A representação, no plUra11.smo, de\e
~ Q <> '" -" - '" • ",,,.,,-,-

~~ª-º.z-!!.Q.....G_ov_crnoou na empre~<;'w.j;"a,Wém não' cabe na ConstltUJ.çào

Ao art 214, dê-se a seguinte redação.
"Art. 214 Haverá, em cada Estado, pelo menos um 'tribunal RegJ.onal
do Trabalho, que será J.nstalado na forma da lei.

S 10. A lei dl.sporá sobre o número de Varas da JustJ.ça do Trabalho
sua Jurisdição, competêncJ.a, assim como a carreJ.ra de Juiz do traba
lho, observado o disposto no art. 188 e seus parágrafos.

S 20. A lei poderá atrJ.buir aos Juizes de dl.re3.to a competêncJ.a
dos Juizes do trabalho nas áreas não alcançadas pela Jur1.sd3..<;ão de
qualquer Juiz do trabalho."

~~~t~~~~~~:o~ar:::~:r~~tr:~~a~:l.~~Sa~;.m~~~fJ.~~~õ:~ac~~~:~n:~t~~dãrt
subsstl.tuJ.ção das Juntas de Concl.lJ.ação e Julgamento por Varas fede
ra:1.S do Trabalho, e preservado mesmO trataMento do art. 188, destJ....~
do a toda a magistratura, na qual os vogaJ..S das Juntas de Concl.l;t.a-

• ~~~a~ ~~~~:~~~~os~r~~n~~d:~~~~~ ~J.~~~~~J.~:~ âad;e~i~~aU~~;i~~~~e;~.s
sos trabalhJ.stas, que não traz õnus algum para o Estado. Enquanto
para os Trl.bunaJ.s do Trabalho se pretendeu Justl.f;t.car a presença de
Juizes leJ.90s por causa dos dJ.ssidJ.Os coletJ.vos, nas Juntas de Con
ciliação a presença do vogal se torna de todo J.nJuJ stJ.fl.cável (alêll
de ser a maJ.s onerosa para os cofres da Nação). porque o JUl.Z do Tra
balho, tal como qualquer Juiz de dJ.re1.to, não tem poder normatl.vo,
mas apeans o poder JurJ.sdJ.c:Lonal, que eXJ.ge conheCl.mento técn:Lco
A participação de trabalhadores e emrpegadores em JUJ.zados do traba
lho pertence a uma fase superada da hJ.stôria trabalhJ.sta, na qual
foi necessárJ.o cooptar as classes interessadas para tornar v;t.ável a
criação dessa Justl.ça espec:LalJ.zada. HOJe, a Justiça do Trabalho
tem aceJ.tação J.ntegral, e a representação classJ.sta é tJ.da pelos es
peoialJ.stas, em sua maJ.orl.a, como um desperdic3.o e um estorvo à ação
judJ.cial, estando preservada apenas por razões politicas, que é pre
ciso enfrentar, a bem da economia e da agl.lidade da JustJ.ça

r.,T-::A-o-a-r:-t.-::21"'2-.-:dC:ê-_s-e-a-s-eg-U"'1""nt·l~.t~;;d.';:;ã~Q:

"Art. 2l2~ s50 órgãos da JustJ.ça do Tral)alho:
I - TrJ.bunal Super~or do Trabalho;
11 - 'l'rJ.bunaJ.s RegJ.ona3.s do Trabalho;
I11 - Juizes do Trabalho.

~ lQ. O TrJ.bunal "superlor do Trr-balho compor-se-á de dezo:Lto mJ.
nJ.stros togados e vJ.talicJ.os, nomeados pelo PresJ.dente da RepíiblJ.ca,
depoJ.s da aprovada·a escolha pelo Senado Federal: doze entre Juizes

i J de carreJ.ra da magJ.stratura do trabalho e sel.S entre advogados e ITem
bros do MJ.nlstérJ.o PúblJ.co do Trab·dlho

S 2Q. o Conr;clho Federal da Ordem dos Advogados do BrasJ.l e o ÓE
gão competente para representar o Ml.nJ.stérl.o públJ.co do Trabalho ma,!!
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MODIFICATIV~

Et-l.ENDA N0 OS

MODIFICATIVA EMENDA ~l? 07

SUPRESSIl'A

Dê-se ao art. 153, do Capítulo II. da Seção I. do r rc ret c
de consmcuacãc , a segu m te redação

Al't 153 - A eãexcãc para Presadent e da ReniihLr ca dar-se

-á por sufrág10 umversat , da.r-e te e secre-to. novent.a daas antes do

cêramc do mandato pr-es rdenc aaâ , resultando e'l e i t o o cand a t a r o que

cb t ave r a raaa cr-aa absoluta dos votos. não connutados os en branco e

os nulos

JUSTIFICo\C~O

A Emenda ant.e gre uma série de emendas numeradas de 01 a
22, sobre o üxecumvc e o Sas t ema de ücvernc

Encerram questões de forna e de fundo, no nrcpés i rc de !
per-seaccar o Sas t ema de Governe proposto no Pr-cj e tc

Foram Eracacnadas para eva t ar djiv.rdaa quanto ao alcance
das normas reg raenea rs pertinentcs.

Na de n9 22. expcs rcãc exnt rcat.andc as modl.ficações

suger-adas e a s rscenaca aacãc , com a mccrpceacâc de todas as sugcs
tõcs, em um articulado único.

Dê-se ao ar-t "157, do Projeto de Conse i turcãc , renumera!!.

do para 156, a segu i.nt e redação'

Art 156 - Em caso de vacânc ra ou de amned araen t o do Pr-e-,

sadente da Repúbll.ca, serão chamados ao exe r c Ic i.o do cargo. sucess.!.

vanent.e , o Presl.d=.nte da Câmara dos Deput.ados, o Pr-es adent e do Sen,!

do Fcdera1 c o pres a.dent e do Supremo Tnbunal Federal

JUSTIFIC-\CJ.O

A Emenda anr eg ra uma sêr-ae de emendas nune r adas de 01 a
22. sobre o üxecut r vc e o .si s t eaa de Governo.

Enc.erram questões de forma e de fundo. no prcpõs i tc de ~

perfeiçoar o Saat.ema de Governo uronos to no Projeto

Foram Er-ac i onadaa para cv r t ar diivi das quanto ao alcance

das normas regrment.a i s per-t.anent.es ,

Na de nc 22. excos rcâc exer rcaeandc as modJ,f1cações

sugcndas e a sas tenamaacãc , com a mcorporacão de todas as sugus-,
tões, em um articulado iim cc ,

suprana-se o parãgrafo iim co do art. ISS

JUSTl FI C~C3,O

Pretende-se com a Emenda escoaear do rex tc COn.5tltucl~

nar , todo d1SpOS1t1\'O que se mostre desneceasâr-ao por sua obv 1ed!
de ou n-prec rsâo ,

Ar nda , a Emenda rnr egr-a uma série de enendas mme r-ada s
de 01 a 22. sobre o êxecut av c e o Sa s t cma de ccv e rnc

Encerram questões de forma c de fundo, no prcpõs i tc de !
per re i ccar o srs rena de Gcve r-no proposto no Projeto

Foram Eracacnadas para evatar diivadas quanto ac alcance
das normas r-eg rmen t a Ls pertinentes

Na de nO 12, exposição expLac r t andn as ncd i racacêcs sugs

r-adas e a s rs tenata aacâc , com a mcorpcracãc de todas as sugestões,
em um art Icuj ado íinr co ,

"""m·«'·" --,

EMENDA lP19573·0
[J.constltuinte ECfDIQ ;rRRE;u;; I UI"

....u"lJe~M.. d~/."'e~~'"do ..,

EMENDA lP19576-4
f Ccns t a tu Int.e EGfDIO F[RRÊ~iiiA LIMA

'~IM"",JC~M,...., ..... ,,~.....k ,

Et-tENDA h I? 09

ADITIVA

;EMENDA lP19580·2
tJ ccnst r rurnee rnruio FERREJ'AA L1tH r;i",':J

[DJI;~id!]

= ----lE.fO'1U11.. 1: ••• ~ Acrescente-se ao ar-t • 156 do P'rcj et;c de ccnsmeurcâc, com

a nova redação proposta por Emenda an te r ror , o segu i nte § 10
EMENDA "l? 06
SUPRESSI\'A

JUSTIFICt..C~O

Art 156 ••••

i 1l? - O pres rôente da RepúblIca, sob pena de perda do

cargo, não poderá ausentar-Se do País sem nrê\ia autorização do Co!!.
gresso xac ronaj ,

A Emenda a.nt ep ra uma sér i e de emendas numeradas de OI a

22, sobre o Execut1\0 e o Sas t ema de Gcve rno

Encerram questões de forma e de fundo, no pronôs r rc de !

per re rccar o Sas t.ema de Governe proposto no Proj.e t c

Foram f r a c aonadaa para ev a t ar- díivadas quanto ao alcance

das normas .reginenta rs pert mentes

Na de nl? 22. expcs rcãc expLac I t andn as ncd í Eacaçêes
suge r adas e a s as t.ema t a z.açâc , com a mccrpcrecãc de todas as suge~

eões , em um articulado únl.co.

EMENDA NI? 1

MODIFICATIVA

De-se ao art. 151. do Capí'tulo II, da Seção l, do Pr cj e t o

de ccnemoucão , a scguinte redação

Art. 151 - O Presadenre da República é o chefe de Estado,

o âTbl.tro do Governo e o comandante sunremc das Forças Armadas, cabe!!.

do-lhe garantJ.T a un a dade , a maependênca a e c r avre exe r c Ic i o da ..

instl.tul.ções nac.ronaas ,

JUSTIFIC4.Ç}.Q

A Emenda mt.ep r a u~a sêrie de er-enda s nus-ee-ada e de C!

22. sobre o Bxecu t rvo e o Sa s t ena de Gover-ne

Encerram questões de forma e de fundo, no rrooõ"lto de !.
per-rea ecar o sas rena de ücvernc pr-oposto no Projeto

Foram Erac aonadas para evit.ar dúvadas quanto ao alcance

das normas r-eg ment.aas per e merrtes •

Na de"ll0 22. expcsacâc exp Lac r t ando as moda f r caçfie s

sugcr idas e a s rs eeee.e i eacãc , com a âncomoracâc de todas as SURcs

tões. em um artl.culado único.

EMENDA lP19577-2
tJ Constl tU1nte EGtDJO FERRÊiR.A LUI~

......,.';O~,..l.'"~•• "...... .,fl PLENKRIO

r=;:,~;0---:J

rpJC.Plm

Supnma-se os H 1° e 2° do art. 154. do Pr01Cto de~ Con!

t1tU1Çâo

JUSTIFICACJ.O

pretende-se com a Emenda, escotmar do texto cons t i tuc rc

nal, todo dlSpoS1t1YO que se mostre desncccasâr-ac por sua obv aedade
ou mprec i sãc ,

Aande , a Emenda Integra uma sêrre de ersendae nune r-adas

de OI a 22, sobre o êxecut avc e o Sa s t ema de ccv ernc

encerram Questões de fOrma e de fundo, no prcpõs r ec de a

pe r Fe rcoa r o Sa s t ema de Governo proposto no Projeto -

Foram F'r-acaonadas para evitar dúvrdas quanto ao alcance
das normas reg rment aa s pe r t ment.cs ,

Na de nO 22, expos rcãc c>.pllc1tando as nod1[u:.ações sugc

r rdaa e a s as rena taaacâc , com a incornoração de todas as sU2estões~
em um art1cu]ado ún1co

EMENDA ":0 10

ADITIVA

EMENDA lP19574-8
l!J ConstitUl.nte EGtDJO FERR;;'~ Lnl~

f: PLENJ(RIO

EMENDA Ml 04

J.IODIFIClj,nVA

cr-;';;~;=:J

fI0o~

Acrescent.e-se ao art. 156 do Projet.o de Const.1,tu1ção. com

a nova redação orl11nda de Emenda anterl.or. 20 COm 3 secu1nte red!

ção

Art. 156. .._

§ l° ••••..••••

S 21? - A rcnúnc13 do Presldente da Reuübl1ca torna-se-ã

efetna com o conhec11'1ento dà respect1\a mensagem peló Concresso ~!

clona1.

EMENDA lP19581-1
tJ COnstl.tu1nte EG!DIO FERR~~&~A, LnlA

tI PLENÃRIO

EMENDA h O OS

MODIFlCATIVA

p=;~õa-J

fl/k~'cfj1lJ

Dê-se ao § 20 do art 153& do Projeto de Const1tulção, a

sej!U1nte redação, passando o c1tario § 20 a § lI? do aC1ma .efendo

art 153.

Art. 153 ••••

§ 1° •• : •• ,

§ 20 _ Se nenhum dos cand1dato5 obtner ma10r13 absolut.a.

proceder-se-á a no\'a eleIção quarcnta e C1nco dIas anós a orClc1al'lf.

ção do result.ado da pr1r1el.ra, cons]der3.ndo~se elclt.o (\ q..H~ r=U01r o

mal.or número de votos .

JUSTIFIC-\C3,[l

A Emenda lntegra uma sér1e de emendas numeradas de- (\1 a

ZZ. sobre o Executno e o SIStema de Go\erno

Encerram questões' de forma e de fundo, no prOl'ÓS1 to de !
perfel:oar o 51stema de GOVerno proposto no ProJeto

Foram fraclonadas para eV1tar dÚ\'ldas quanto ao alcance

das normas reg1mentals pcrtlncntcs.

Na de nl? 22. exposl.çâo e>.:pllcitando as modl f1caçõcs

suger1das e a slstematlzação, com a 1ncorporação de todas as sU~e~

tões, em um art1culado único.

Dê-se ao § 3° do art 153. do ProJeto de Constltul.cào.

a segu1nte redação, passando o cltado § 30 a § 20 do aClma refer.!,

do art 15.5.

Art 153 •••

S H "
S 2'
§ 3° - No caso dc deslst.ênc1a, ou de imped1l'icI"to nor

qualquer out.ro morno, de cand1dat.os I'la1S fa\OreC1dos. concorrerão

os d01S que rerlanescerem com o ma10r núrlero de sufrãp:10s:

JUSTI FI CAÇÃO
JUSTlFlnçJ.O

ta:l:'.

Trata.-se de matérIa adequada a figurâr em Ato_Corrpleme,!!

Em face da Emenda apresentada, propondo-se a suuressão
do § 10 do art 153, faz-se necessâr10 a renumeração dos dema1s par!

grafos que compõem o cztado dlSPOSl.tzvo.

Al.nd q, a Emenda l.ntegra uma sérle de emendas numeradas de

01 a 22, sobre o Execut1vo e o SIstema de Gov,erno.

Encerram questões de forma e de fundo, no propõs1to d~ :!.
pcrfe1ç03r o Slstema de Governo proposto no ProJ,pto.

Foram fraCIonadas para en.tar dÚ'-ldas quanto ao alcance

das normas reglmenta1s pert1.ncntes. .

Na de nO 12, exposl.câo CÀp11Clt.and~ as mod1flC:açôes su

ger1das e a slsternatl.zaçâo, com a incorporação de todas as suges
tões. em um art.1culado únJ.co

EMENDA lP19578-1
ê' CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LUlA

'Uol.'IOJC.~""~'"U'O~",,.1:l

PLENÁRIO

EMENDA N~

Supri;na se o Art. 194.

JUSTIFICAÇÃO

(?-;;;I~~OO:=J

eç;;';--;;]

Em face de Emenda apresentada, propondo-se a sunressão
do t l° do 3rt lS~. faz-se necessárIO a renumeração dos de-lU;
parágrafos que compõem o cltado d1SPOS1t1VO.

A Emenda lntep:ra uma série de el'lendas nU'Ileradac. de 01

22 , sobre o E"l::ecut1VO e o S1sterna de Go\erno,

Encerram questões de forma e de fundo, no propóslto de
apcrfe1ç03r o SlStema de Governo proflosto nco Prol(.t"

Foram írac10nadas para e\Jtilr dLÍ\lr'~ quanto ao alcance

das normas reg1mentals pertlnentC' ..

"la de n~ 22, exposlçâo e>..pl1cnando as l'lod1f1car;:ões

suger1das c a s.lstematl.:açã"o. COl'! a Incorporação de todas as sUge~

tõ",.s-, em Ul'l artl.culado úniCO.
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câo ,
suprana-se o § }O do art. 153, do P'rc j e t o de cemstl'tu.!;.

Modifica_se a numeração dos parágrafos do art. 231. A numeração passa

ser a seguinte: o § H! passa a ser denominado 211 • o § 2" passa a ser
denominado 31:1 e o § 12 passa a ter a seguinte redação'

I
§ 12 - D Ministério Público federal tem por che re o Procurador-Geral
d~ República, escolhido dentce lista triplíce resultante de eleição
direta entre os seus membros e nomeado pelo Presidente da República ,

com prévIa autorização do congresso Nacional, para mandato cuja dura-,

ção e extinção serão reguladas em 1ei

JUSTIFICATIVA

Os Atos Complementares devem ser elaborados a tempo de s~

rem promulgados juntamente com a nova Constituição.

Referimo-nos, em diversas emendas. a Ato ccr-caecerrear- •

Pensamos que seria a solução ideal do problema de se epr-ove ã t ar- a

imensa mes.se de idéias novas e válidas resul t.ence ca c r-Làt í.v â da-.

de liberta dos constituintes. Há no Projeto um grande númer-o de

propostas que pão podem nem ser cesper-cuçecee nem integrar o tex

to da Constituiçãp, Que fazer com elas? Integrá-las. é. claro, • em

corpos de textos legais destacados da Consti tuição, e que, embora

a integrem, possam ser alterados de forma mais fé.cll. ou seja" por

metade mais um dos votos dos membros das duas Casas do Congresso

Nacional

•• I •••'.teo••• 'Á01SV •••• ,..1Q --,

EMENDA l\Q 03

SUPRESSI\'A

l:J PLfNÁRJO

EMENDA lP19582-9
ê' Con s tn tu i n te EC!DID FERREIRA LUlA

JUSTIFICA,C3,O
JUSTIF'ICACAO

=- Tluo/'.... " ...;.O,_-- ~

Na de nc 22, expcsacãc expr rcat.endc 25 modafu caçfies 511

ger-adas e a sxstemeea eacão, com a mccrporacâc de todas as suges:

• tões , em um ar-t acuj ado iimcc
[By~~;'~

fui'~flfl
.U....""CO..'""loJI\IlI~c ..'uio, _,

PLENAAIO

Instituições modernas e democráticas exigem o fim de
pregos cartoriais

Por isso as funções mais importantes devem ter o crivo ele
t.Ivo , sob controle popular ou ecs representantes que compõem o ton-

gresso Nacional. para apartidáriamente se valorizar os competentes e

os de elevado espírito público.

•• ITOI~~n'r':.......o- ~

Art.73- ACRESCENTAR:

EMENDA lP19592-6
tJ NELTON FRIEDRICH

P~ ......., ......l'I&,,"......d'

PLENÁRIO

«
A','(".V' jl-

~
. \C

- ,~'
Na seçao 1'1/ do capitulo referente ao Senado, m!:!.

de-se a eencmmecêc para

EI<IJ;:NDA NR 14

MODIFICATIVA

SENADO FEDERAL

Proceda-se do mesmo modo em todas as disposições

do projeto onde houver referência à ne-icacnece Casa do Con

gresso Nacional.

r;:~~:J

f'Çi;;7J

Em face da Emenda apr-e s entada ao "caput" do a r-t 153,0'
}O do r-efer rdc ar-t i go perde o sent rdo

Arnda , a Enenda ante gr-a UI'l2 sêr i e de emendas numeradas

de 01 a :!:2. sobre o Executlvo' e o Sistema de ücv c rno

Encerram questões de forma e de fundo, no p rcpjis a t o de

aperseaccar o Saatema de Governo proncs to no proj eto;

Foram Éracaonadus para eva tal' dÚvJ.das quanto ao a] cance
das normas reg smerrtaas pernmences

pr=__rn..,~-PU•••"'fCO.. lIl0/IU••O..,»lO '

• EMENDA lP19583·7
ê'çonsti tulnte EGYDIO fERR~~~;A LIMA

supr-Ima-se o ar t, 128.

JUSTIFICAÇAo

EMENDA lP1958B-8 '
• Deputado- Consti tuinte EGi~;·o fERRElRA LIMA r;~';~~

tJ!7í:::;j!1J

••• os prefei tos. os presidentes das Câmaras

t-Iunicipais e representantes comunitários dos
municípios componentes

JUSTIfICIATIVA

mentbl

JUSTIFICACÃO

'''~o~••, ,;·.,i< --- - -. _.. - - ~.~ -

acresceot.e-se o .do E"'" no Pro,,,. as C, ,\!_ l
e"1"-"6i.lo $, do /c1M.Io:JL,

'''>ia rorr-e di! ]~i flca r::;;:s~g.l"dd:t c $I'.:;"" css e!,!
tjjajes s:ndi('ais oe q"'31Q>J~i' g":>I.• r:: da cü"'~:.sg:; ee '-,,; -tne

cores do estat-ef ec.reentc ~iTI':'resai'.aJ às mrcr "".Iê:.;;; c,,~,~~~'Bis

aos ptencs de in ..eat mentc e j.novaçêc e à t:O'ilflO,,!ÇdO ecf coé

ria e cada unid3;Je eepresaraej,«

E preciso integrar as forças comuni tárlas represen-
tativas nos Conselhos que definem propostas e rumos da
vida socIal, cultural e econômica dos cidadãos.

O enlace entre a democracia representativa, porUc!

pat íva e o executIvc é que possbilitará menos erros c ~a-i;
acertos nas decisões quanto à vida metropolitana e micro 

regional.

fUTOI""".....;io.---- -,

- PlENARIO -

Coloque-se a Subseção I _ "Da Emenda à Constitui 

ção'' _ Como "Seção IX" do CapItulo 1 do Títolo V••

E renumere-se a sebseçãc II da Seção VIII ("D1spo

sições ~eraislt) do Capitulo 1 do Titulo V, a qual 'passa a ser "Sub-

seção I _ Das mspcarcees Gerais".

Incluir no art. 13. § za : ....

§ 22 _ A União, os Estados e os Municípios estabelecerão mecanis
mos de cooperação de recursos e de atividades para assegurar a rea-,

lização das funções públicas de interesses metropolitano ou microrre_

gIonal, consignando , em seus respectivos orçamentos, valores ccepa

t1veIs com o planejamento , a execução e a continuIdade de tais obje
tivos.

EMENDA lP19589·6
['J NELTON FRIEDRICH

f'J

r';~~~=:J

l:!3J;lj!il}
De utado Constituinte EGYDIO FERREIRA LUtA

-.,rr;-----,o-<__ n.do,OICO..1IIbllll1.0"'lIiO---------,

Trata.... se de norma não consti tucional, e sim reg!

Suprima-se o inciso IV do Paráorafo único do

Art.120.

A matéria Çl.cha-se disciplinada na parte que

trata da competência do 'Presidente da República e do 'Primeiro

PJ.nistro.

EMENDA lP19584-5

Art. 131 -

Dê-se ao li 20 do art. 131 a seguarrte reda;:;:o

o acesso das e-u roa res sjnt.caJ.s <: .=S;- ~·-t.s

de t::~31hado~e5 nas e'rorecas aos :;B'~os s e re ... -'; r ; à 'i .0.

cse de ceda estCl"'eleclõilen~o, ter-é efeito a Lt e-iu t e ~:,.s1ti":i"o

aumento ca responsat-ilidaoe, da p"t"ticipaç~o e da. :;a.antia d:a

direito das t r-aba Lbadõr-ea

JUSTIFICAÇAD

A emenda pretende o reconhecimento consti tucianal

das aglomerações urbanas, formações urbanas Que se assemelham às re.,
giões met.ropolitanas e têm presença disseminada no Território br as L,

leiro .Esta denominação serve paz-a designar as formações urbanas com

postas. pela continuidade da malha urbana de dois ou mais municípIos,

ou pelo extravasamento da malha de um deles sobre o territóriO de ou
tro, e que se caracterizam pela presença de intensos fluxos mte r-mu.,

nicIpais, comprovadas por deslocamento diár.los de pessoas e pela de

manda de tratamentb integrado de servaçcs e funções públicas de rnte

resse comum••

l.---""-=:.e.::.::....:=....:.=...::~=-__---'l r~.::;;~

) Wj';/rdJ

EMENDA lP19585-3'
['J Co'outU,,,te CCDIO rCcReI'l' L"'"

p iP'k<rlJ"....·"..,,··,,·..·..,,··

5 29 - P delezação ec Corse.l"o de 1{~n:.strC5 ~e::"á a

forrr.a de resolução do Cc-igr-eesc "ac;;,o"'lal, que lhe es?ec_=:.carã

o conteúdo e os terras co seu exe ....::::cio.

EMENDA lPl9590-0
l: Nelton Frieduch

Adite-se e modifique-se no Art. 12 a letra "b"

do inciso VII que passa a ter a seguinte redação

Da casar ou de qua19uer local utilnado Idcoea-,

mente a titulo de moradia, ninguém nela poderá penetrar ou permane
cer senão com o consentimento do morador ou por determinação judi:
cia1, salvo em caso de flagrante. delito, ou para acudir vítima de
cr íme ou desastre",

EMENOA ADITIVA/MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ART. 12
.~UI....../<:o..""oI&....... u'nÜ> _,

No artigo 310 incluir o parágrafo "O monopólio descr Ltc no caput

Inclui os riscos e resultados decorrentes das etãvroaces alJ. menciona
das, ficando v·edado à Unj ão ceder ou conceder qualquer tipo de PCl-;:
ticipação, em espécie ou em valor, em jazidas de petroleo ou d;
gás natural. seja a que pretexto for".

fl Plen'rIp=- fufol.~n'r"'.;;;o ~

FY;;~';':J

rç;"~7ã7l
P....."',.o....iOlOu•••M'.....

PLENÁRIO

Apri]"",ora:::e'1~o da 2"&=.açâc.

EMENDA lP19586-1
(:J CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LINA

EMENDA NR

Inclua-se, sob o ne 120. r-enumer-adoe os deme.t s , o seguinte

dispoSi tivo

Art. 120 _ Os Atos ccmpaemeneer-es notados por esta

Assembléia Nacional Consti ~uinte integram. a Constituição

Federal, mas podem ser alterados, mediante voto da maio

ria absoluta de cada uma das Casas do Congresso I.&.ci-Ooal

J~TIFICATIVA

Os contratos de risco são ilegais e inconstitucionais pois
ferem a lei 2 004, de 03.l0.5j, resultado da campanha popular "O

Petróleo é nosso" e o artigo 169 da at;.ual Constituição, conforme

atestam vários juristas como Pontes de M~randa, AFonso Arinos, E,!!

zêbio Rocha, dentre outros. ~

Esses co~trat()s não trouxeram quaisquer benefIcios ao paIs

nos seus doze anos de existência. com inve,stirnentos ifls.ignifican,

teso selO qualquer contribuição tecnológica. /"

JUSTIFICATIVA

A casa, enquanto asilo inviolável do indivíduo.
deve ter, expressamente, conceito o mais amplo possível, de maneira

a proteger toda e qualquer modalidade de mOI'adia idoneamente cons

t:ituio,!. preveninao. asslm. abusos oriundos da interpretação restrl
tiva desta definição -
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EMENDA MODIFICATIVA

rY"~"~~

&i~~ãLEl

fUTa'iIII0'sa;'''--- -- -- - --

Com a crepes ta de lne.u,!

t.êncãa do Primeiro Ministro ;;30 há por jue

,Jrever-se sua con locação pela Câmara e Senado.

EMENDA ADITIVA ( onde couber)

CAPÍTULO V sEçA9-Ht :no TITULo 0~

EMENDA 1P19604.3 ,----- --------,(l CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAÓ . __ .1

tJ ~~~~~;IG;~;~~ÕG;:CGM'"i~:;~_~~~ -j

JUSTIFICATIVA

Sendo 05 serviços "llnr<~-a::los exmcrados por

emissoras de rádio e televisão de cacãter- :!''l: ...~r;:errente de in

teres se social a criação de U'1l Conselho ('c"SU~·l··J CIJI!' a partlcip3

çêc dos partidos pol..::ticos consagra c ....rorc.~.:o- r"mDcrátlco e asse-I

gura a presença da sociedade junto aos me'll'" ,1~ comunicação.

w CDMUNICAÇÃO _ •
;f11.cf.ua.-J.t.,M..C Cllf/lzJoJI:..) do -/~(.fUI""'_J;:. r-J.!lL tot-t6dc..·

Art. - Fica cr.í-ntc J ...tj':l :.~ Emissoras de
Rádio e Televisão um Conselho ccnsurt.tvc ... I.I,:~.!':rto pelos partidos
politicos proporcionalmente às suas rEprros,·rot-::.;:€S na Câmara M.Jni

croat , Assembléia Legislativa e ccnqressc l"'J.:t ...fl c,l conforme a lei

dispuser

JUSTIFICATIVA

Suprimam-se no pruJe';ro

a} Arts. 162 e 163

EplENDA SUPR~SSIVA

DISPOSITIVOS EIIENDADO$ 162 e 163

Parágrafo 22 I
Os. serviços e atividades de radrcdí rueão ecos

tituir-se-ão de um sr.st.ema público, de um sistema privado sob regine

de concessões e de um setor ~social, na forma que a lei determInar 4

JUSTIFICJlTlVJl

A pluralidade deve ser, numa Soeiedade e Esta

do Democrático, o princípio orientador dos meios de ccnuruceçêo de

massa Não podem assim ser controlado por restritos grupos eeonômi
ccs nem submetidos aos di temes de eventuais ocupantes da ecoer Exe

cutivo Nesse sentida, em'" lugar do sistema estatal, que se Jns t z tua
o sistema público subordinado aos interesses gerais da sociedade, de

modo que a gestão seja confiada aos partidos polIticos e à Univer

sidade, assegurada a representação do Poder Executivo. Por setor Stl

cial, entende-se o universo que: será coberto por entidades profissi.!!.
nais e comunitárias.

r.r----------TUIO/.uST'f1coçio _

<EMENDA lP19600·1
fl CO_STITUIr"E CAaLOS A~~~'~-6-- _:=--_~J flY';";~

t: ~ssÃo-D~s~s·;:;.;;;;;m~";{:~l~~:=_.:_~ [ÇJ'~';J;;J

r=;:'~"'T~

fÇ/"~;;;;)

Adite-se ao projeto: Inciso VI iten C

É assegurado o dIreito de resposta em qual

quer meio de comunicação por decisão jurJiclal sumária proporc!o
nal ao agravo e à informação incorreta, sem prejuízo da reparaçã~
dos danos civis. •

JUSTIFICATIVA

O direito de r;sposta é sagrado. sua
t.ranspressâo produz grave dano ao exercfcfc da 11 VIe expressão do
pensamento - fundamental à ex.í s tênc í a da demo:racia Eis por que
ele deve ser cercado de garantias constitucionais.

Dê-se ao artigo 397 a seguJ.nte redação:

TUTQOUI .. ''''&çio ---,

EJ.lENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMEf..mAOO ART 12

' •• d_uo~...lo/"'•• o~... Io

(l com:sSJlie ElE; nSTtMATTZll,ÇÜQ VLE:..~~i2-\·ê)

EMENDA lP19596·9
tJ CONSTlTUI~1TE CARLOS A!.BE~; CA6

EMENDA lP19595·1
ê' CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CA6

Artigo 397 - Em setores nos qua1.S a tecnologJ.a seJa fator ãeeerrnman

te de produção, somente serão ecneaeexeôas nacaonaa.s empresas que;

a1étn de atenderem aos requ1.sitos def~n~clos no Art. 301, eee.rve.rem su
JeJ.t.as ao controle t.ecnológJ.co naeaonaã em caráter permanente. excâu
SJ.vo e im::ondJ.cional. -

JustzfJ.catJ.va:

JUSTIFICATIVA

Propomos a sI.lpress2o CO.I'::~'l!"O de, ifinistro

pelas ra~ões já ex~,ostas, nas Quai~l i 'd_ ...,-~~_ f~'.. 6" a rn'..ldôltlça. na

í'onna de governo et;3t::'lJu cone UI,1a s ...ll.!?~~ c,~ ~"nj'ur;::..Ira po11tica.

EMENDA lP19605·1
t: CONSTITUINTE CARLOS ALBER~; CAÓ

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

EMENDA ATlTIV/t

DISPOSITIVO EI<\ENDADO: ART. 211

EMENDA ADITIVA

ACRESCENTE-SE onde couber, "'NO &'-p:l.....lc 1/

Art. - Na • rcrea r;.a ...:? f: ca assegurada o

acesso das entidades sindicais de qual'1...e::l:,zill.o e c- Ct<ll11ssão de traba

lhadores do Estabelecimento Empresarh.l;;'~ t-'!::!.10l3ç!les contábeis.
aos planos de investimento, -e inovação c - "'':~''''''=-ição ecfcnãrra a
cada unidade empresarial.

JUSTIFICATIVA

O acesse das e.r.!i~i<:Lrt:!> e :.ldlcais e das co-
: ' missões de trabalho nas ennreeaa aos daclo"> '::afureQtE.s a situação

de cada estabelecimento terá efeito :Jltl"~e'lt~ no.s t t Jvc no aumento

da responsabilidade, da participação e da ~ar'ln'.:~~ dos direitos dos
trabalhadores.

Et-rENDA SUPRESSIVA

DISPOSITiVO EtlENDADO: Arts. 176, 1T. 1. 03,

Suprimam-se do projr. tio

a} .,dos arts. 176 a 179 (,,0,; !:ot1-1Z os IJaragra!'os,

itens, e ãnc í sca ,

r.r TuroNosTO.IC._h ----

EMENDA lP196Ql-9
fl CONSTITUIr,." CARLOSAL~;~~--<~~~- --) er;'~";~

tJ . com:ss/o BE-5~~~~~"'"i~1;;L..t::;..t /-)',:;, ;'~_=_=:J rriã!~;7ã?l

r=;"~"u

tçj~'®J

V1.13a tão somente dar maJ.or precisão ao texto do "caput"
sem a1t.erar seu cont.eúdo.

r.T"" rUTQ'A''''''C~.fJ ____,

EMENDA IP19597-7"-'
tJ CONSTITUltlTE CARLOS ALBERTO CAÔ

Adite-se ao JUSTIFICATIVA

Pnrágraí'o Único:

liA Justiça Aerárla ser"á esta-ueur-eda nos Gstadoz,

através de 'l'ribunais Pegionais e de Juntas de Justiça üeréria,

na rorae que a lei determinar",

JUS'l'IFICATIVA

A Justiça AgrárIa deverá ser es eeucur-eda , olJed!,

cendo-ae prioritariamente à partipação das partes interessa

das nas lides judiciais, dando assim legitimidade nos pleitos

oriundos das questões e conflitos rurais.

EMENDA lP1959B.5 M> -

fl CONSTITUINTE CARLOSAL~~~T-O-C-'A6--------'1 L;";'U
tJ t;QHiSSÃO I'E sIs;~;:;;';i'~"'·~~A~D 1 ~;7ã7J
r.r TUTC'.UUI"c~;:G ____,

A quostão central não re.eacc , em t armes eaaen 

cãara, na mudança de fornas de gcverric , [.a r l'LO, o epã centir-c

dü j;l.obl"""a 1051.1 tucconed '-l1;:l l::I.I. tuu ua tl'> 1.[ l"'" " uc zeeecc üras.!.

leiro que deve ser modificada de sor-te .... a~"', n,l::entrar o ~,

assegurando autonomia poli tica e 1'ind.t1c~ir.~.:1" eacaaoa-me -br-ca

e aos meruc.lpãcs , Temos, assim, que r-e.L \V~ ~1''' sistema fede

rativo - o que não se resolve com a ~r" ...r-edu- r.c co parlamcntnl'i,!

mo. neoparlamentarlsmo e outros sl'l11'tar~~ fJ-:;, lns artificiolis,

destinadas a atender rneereeses polI ti, .J~ ,"- _ Encos portanto.

~em o caráter de permanência que dava !'laslfl"],r .::as nor-naa const!,

tueacner.e ,

[EMENDA lP19606·0
[!J CONSTITUINTE c,"~.;::::'~;~·o .""oA"'-.6 , (ITJ'~"~~

tJ ~F-a~~ _~';]_ <;~::;~""7lJellJ)IOI?(O (ÇJ"~;;;)
r.r---------- TU''''N1'n.....çIG --.,

EMENDA SUBSinUT 1'1A.

DISPOSITIVO EI·:lr);.:'Ü :;Rl. _7

Substitua-se no projeto:

rnc tac IV, a letra M, com a seguinte reda-

"Não será constl tuida mais de uma organl-
zação sindit.al ee qUdl-i'-'c grau, representativa de uma categoria

profissional ou e"..~,i1Ô-,lCa em cada base territorial".
'::USTIFICATIVA
Estranhamente 0- projeto incorpora

dação contr5r!.r · ...5 i";"e,,esses das trabalhadores. ti presente pro
posta é cai acter t.r adc cate unicidade sindical vãsaõdo consolidar

a estiutura do ecv irn r.tc s mcfcal. bres.i Ie.íro

EMENDA ATITIVA'

DISPOSITIVO EflENDADO. ART, 12

Adi te-se ao projeto

Inciso XV, Leen Z

" ser assistido por advogado de sua escolha, e

a com ele entrevistar-se em sir.!.!.o antes de ser ouvido pela

autoridade competente".

JUSTIFICATIVA

A assistência jurÍdica ao preso deve ser resv<:!§.

tida de sigilo que possibilita ao advor;ado o conhecimento dos

:fatos transmitidos sel'l constrangimento. Trat.a-se de UI'\ :fator

essencial à preservação das garantias individuais.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ART, 86

Adite-se ao Art. e::; ti J1a::i~1l e rc úru co

Art. 86 •••••••••.••••• • ••• _••••• "

Parágrafo õrucc - 'A U 'l<i~, 0':\ Estados e Muni_
cfp íos deverão dentro de 1 (um) ano a par t j r t.l.l vrcaocr a da Cans

tituinte aprovar plano de classificação de Cé:. ...;:ic~ (' de carrelra-;
revisando_os obrlgatoriamente a cada qU.l ..!.o~"ü". (

JUSTIFICATIVA

A implantação dos pl nr 5 d~ r:argos e de carrei

ras pela União, Estados e Munlcípios lorr"...;c $e C",IliO fator dete;
minante para a implementação de ser.... iço'" PÚllllc()~ eilcicntes e d;
raciOnalidade administrativa. Torna_se t::jrolt.. :"l "::l"''''s~.ã=.!.o Cl fi ...a_

ção lniclal do prazo para implantação d~ f'!~me_ro plano, bem

como a revisão penódlca do mesmo.

EMENDA ADITIVA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO .ART 86

Dê-se ao inciso I\f co Art ;G do projeto a segui.!!
te redação.

nA União, os Estados, :JS 'l'..r h'ípios e o Dlstri_

to Federal instituirão para os seus sen i'~"·lll;.S ~ -12 suas autarquias I

~m lei próprIa, cano regime jurfdico únic'.. u ec:talc..tár!o".

JUSTIFICATIVA

Pretenoe-se deixar c1 ~t'o :; .l~ l) regime jurídico

único dos servidores da Administração Cln:t.3 e 'uta"'c;uica~

~.

EMENC''I : ..p' ••••,õ.j:,

( c.t'lf:.NDADD: ART.108.DI$Pos:r", , •

5.m::ima-se o termo Primeiro Ministro
dos ..m:.i~c!. : p VI do art. 108 do texto do Projeto.

cr;';"~'--=.:
~Q:0_:: __!

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO A SER EMENDADO. ART. 104

Suprima-se do art. 104 o

tcrrRo •••Primeiro Ministro.

~DA lP19603·5 '"'~ ---,
~ Cm~STITUINTE CARLOS ALBERTO CAd

EMENDA ADITIVA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ART 399

Adite-se e modifique-se no Art. 399
Parágrafo UI

Os meios de comunicação e serviços relacionados ••



Assembléia Nacional Constituinte e 2085

r. I " .... tigc

',":-

------- ------l
I

I12,..r: :,,:,"'c
dL

-:"';;i~c?

.J--..::.:-ê' ..... "c a Õ'';=:Iõ:.: :~ :,1 .;: ...n<::_"') :;r:.. •• Ó" ... -H' ......1 ~ :.:

-Ú1'''' ec ;:..ds ..... : :: ~,;:;:;é;.-&.~ a esv, '" ':....il ~ .-~;-,:::i~ N~-:'-

te e :!~!:::P?s.!;'l.!CE..

.i. 4 ~';.:=:-õ'bU-<:'';;'' às cri2-~ ...s ,0::..-.; ... -s~"'e
;;.e-i-irt.'"'r:o.a.....c no c.n.s~r.t. C,!:, lQ g':o,u r ....:. :,,''':::; ,",~i::';<rl

t·A.rágraro 12 - Para intervir em conflitos
externos QIJ nas ~ lJ~stõc;.s C,U"l; ver sem sobre a ordem consti tucional,

torna-se necessâ-ac ouso por iniciativa d1J Presidente da República,

obtenha aprovação de do1 s terços do Congresso Nacional".

t>drágraro 2º - Constitui crime .lnf.lançá
vel atos de grupo. armedos c ívrs e militares contra o Estado De
morrÃtico

F-~ ..ágrafo 39 - Cabe ao PresIcente da Repú
blica a direção da po..:.!ti::a de guerra e a escolha dos ccmandan-,
t.es-che res ,

JUSTrnCATIVA

Se:'! duvida as Forças Armadas constituem a
esp ínna dorsal «a wac...t'I·-:l~idade No contexto de um Estado Democrá

tico consolidada O'J e ,I rase de consolidação devem manter uma rela

çêc vinculatória r-em a ornem civil - cuja grande expressão se si:
tua no Congre~so r'''cic:nal

EMENOA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO A SER EMENDADO: ART. 100

EMENDA ·lP19614:1
l:J CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAO _~ __~_.:=J cr;~A~t'";=:J

(!l ~M<&SAG-OA...SlS;E,;:;;~';;;ç;g'''··'':,Q~i.<:.:.~=':'''--=--:J 5~~7EJ

r;y-""'" 
l.....E-lJ_.T.. ._0

JUSTIFICATIVA

Suprinta-se do proJeto:

Art. 97 - supmma-ee a espeeesêc d~st:r~tal In' ~tc I
I

-------__ fUl0/~"I1"'~.ç;:O, _

,
Transplantar exper~ênc.1.as estrange.1.ras sem 5ULm!;:o- I

te-las à crít.1.ca das ccncuçõee 11l.stór.1.cas brasJ.leJ.ras quase "iHll~.. <.l I
cedunda num fracasso polit.1.co. Em quaJ.squer das suas moda1.1.dadl::?.:j. o r

vete dJ.str.1.tal fortalece a atuação do poder econônuco no pxo-eae > ~'_I

~eiLoral em detr.uuento da lJ.vre e.":p:tessão do voto popular, além 1~ I
I ridr cw:ra1.8 eleJ.toraJ..s. I

.~DA lP19609·4 ..... -,
(-I CQ.!!STITUINTE CARLOS ALBERTO CA6

eJ__<llWrSSllO-llE_SISTE:~;~;;~~""""2..;. p..4V./I-Ií'(()

t'''o há porque constar nas competên
cias r') SCl'l&t:"J federal qualquer referência ao Pr!

meilo t'i 'ht~o ;-01s se propõe a inexistêncIa do

1.!..·r;;"~"'JA SUPRESSIVA

I LllSPOSITIVO EMENDADO: ART. 97

I
I,
i
i
!
I

'I
./
1i

!
Suprima-se o inciso lI! f. V1~ do art. 100.

-1
I
I

I
I,

J
I

JUSTIfICATIVA

Suprima-se o termo Primeiro Ministro
•inciso I do Art. 123.

'UfONuS1"'CA~io _

EMENDA SUPRESSIVA

D!SPOSITIVO A SER EI-IENDAOO ART 123

Não há porque se prever iniciativas
despesas pelo Primeiro Hinu;tro se a-mesmo não ex.í st.e ,

I ' ""'·""·""""ti·''.:._-e~ O" SI5TEII·TIZ·ç,o:EA/!J/Z;'i)

.EMENDA lP19619·1 ....., .....,
~: _ CO:-blITUINTE CARLOS AlBERTO CAÓ

í"

I
I

I
I
I

fI7';";'=:J
E»i~~7;J

de

atrl:.

JUSTIF'!CATIVA

Com a proposta de SUpJ "''isâ,.. da cerço
Primeiro Ministro não se justifica ccnstar 1lJro1quet
buí çãc constitucional

EMENDA SUBSTl, un vp

DISPOSITIVO ElolENrflOO ARr. 402

,EMENDA iP19615-9
~tJ CONSTITUINTE ~ARl ~~ ~;~'~~~~r~'J''--''C''''6,-- --,

l: OOftlssÃü-ef-3'n:i;~~~;~:'t:~,"u~~~Á12\O

_O]

I
I
!

JUSTIFICATIVA

EI-lENDA SUPRESIVA

DISPOSITIVO A SER EMENDADO: ART: 122-

Suprima-se do art. 122 o 'termo.

'frENDA lP19610-8 " ..., .....,
L_-EEN~TITUINTE CARLOS ALBERTO CM

~.~-eM~~·:~;.."·71'1l9IJIJR(O

Os casos de re1evS"ncia e urgência devem
ter iniciativa do Presidente da República, sem haver nece.f

sidade de haver Prill'eiro Ministro como Int ermedí âr rc ,

JUSllFlCATlVA

[/-lENDA AOITIVA/MODIFICATIVA

DISPOSITIVO A SER EMENOADO ART. 158

do.

Art. 158 ••••••••••••••••••••••••••••

I _ Nomear e exonerar os Ministros de Es~.:!

O inciso I do Art. 158 passa ter a ~(.guh.

te redação:

Fr·----------TUrOOu'T"IC.~IO, _

,

'l'b'õtitua-se no ~~ojeto:
i') Art, 402 que passa a ter a seguinte re-

"cor-ce te-ac __ Conselho Nacional de Comunl.

cecêc I como órgã'J .;" ...d _ i e r do Congresso Nacional,3d referend..Jm do

mesmoI ouvide o se-ter- ~v- t.llt.l vo} outorgar ccncessües , permissões,

autorizações Ó~ S"':-\. 'lç' e Coe radiodl. tueãc sonora ou de sons e de
l.magem".

Pariigra fo único -, A composição do Conse-

lho Nacional de C~ "";u"'!.' eç ão será estabelecida por lei crdmãr te em
até 120 (cento f v!nte) eras após a promulgação d:I Constituição

l!:!.ê..T~

~ :r c.apItulo do Poder Legls1aLlVo, IIU MU .•

99 item XI1I O projetC' e ..ribui ao Congresso Nacional competência

para referendar 1:1 c...,,:''.>'i~:.'o e renovação de concessão de emissoras

de rádio e te.lev í sãc naence desta proposta, o Conselho runc í c

nará cono um ',H:!'''.i'!::Il'O cou'<iliar do Congresso, órgão representat!

\10 da sociedade c::vi L

[TIJ"~"';~

f'Ç/'~;MJ

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO A SER EMENDADO: ART. _t I

Substitua-se o termo Prtre_,W'l rAinistro

por Presidente da Republ1ca no Ar:'. !.li.

rn~U:::~~R~~;~LBE~;'~-C-A-O---:~-=~ :J
~(!J GOlUSs~e BE 31SIEl~;;;~~;~OI$u·~t~(Jt~~~-=-~._=:J

JUSTIFICATIVA

As contas dever-ão ser encc ..lir,hadas pe
lo Presidente da Republica anual !l'<ln-le ao t r I bu,...al

de contas e não pelo Primeiro Minist:;o r-ve nilo exi!

tirá no texto ccnst.Ltvcrcnef ,
___________ TUtO'~ustlfOC.~io - --

Por não estar sendo proposto a figura :lo

Prillleiro Hlnistro caber-é ao Presidente da República nomear!:: cxc

nerar os Ministros de Estado

fS"~"';~

cç-;;;Jã7J

D1ENDA MODIFICAT:IVA

Dê-se ao parágrafo 19 do arc~g'; 3~~ a see-uarrce redação:

EMENDA ADITIVA

NAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS, onde couber

Art. _ Fica t.r ens rer , 10 para o dcmínio de

Estado do Rio de Janeiro, para runc tcr aeeo-c ce sua AssembléIa L~

gislativa, a propriedade do terreno, do .I.~~ó"el e dos bens mcveas

e instalações do Palácio Tiradentes antigõ:i scce Ja Câmara dos Dep.!:!.

tados.

prP'"ó"r=:J
fl0'ó'ãjã7J

r.r------ ·nloNulTlr"'A~lo ~

EMENDA SUóS'tTT,;-,l~t.

DISPOSITIVO [(J:""',"S': ear 138

JusbficatJ.va:

Artigo 395

I ~~~:--=j

I [=Ç17~;.Lr__J

1r.rt1go 13

=nC1SO :ooa:Z

JUSTIFICAtIVA

Caot:rrl a.) Presidente da Republlca orde_

nar os ::.<:os re"'<;l~s .. tc a scumulaçi1!o de cargos e o,!!

S ..b-~ ... .v s-cse no inciso X parágraFo 29 do

art. 138 o ':.e""rr=,. Primeiro Ministro .por •• Pre

sidente da RI;!r;,L.t: ted-.

1,]-·----------....."· ...,,.."·----------- -._,

I ~:":=ao Artigo I3 O inciso XXXII que terá a seguinte rcla;ão· I
I

r) 1:: assegurada a partJ.cJ.pação das organizações da l r~- '
mlhadores nos processos decJ.sÓr:Los relat1vos ao reüprove1t;;l.m~nt.l"i ::"'- I
mão-de-obra e aos programas de rec1clagem. prestaàos pela empresc:I. j I
~eLT'Pre que a J..ntroducão de~ tecnoloc:!.5.s .!!2~ E.g ~Q....':''':''' •
iFopo:rtar em redução ou eLuiUnação de postos de trabalho ou Of1Cl.O. I

.EMENDA lP19622-1
l·! D.11,,"l'I'1UINl'E CAPI..aS AIBERro ;;;:õ~

i~_Z'1'!ISSÃErDE-sIS'IDli\T;;:;;COW"'10?2G.fi%f/f(é)

Com a t rans rercnc.í.s da f'ap'!.tal Federal do

Rio do; asncã ro para enae.r t ro , o Palácio Ii=é'~I~ rtes foI cedido

ao Estado do Rio de Janeiro que ali in"tãl:HI st".., Assemblé.la Legi~ I
lativa, mas não transferiu para o mesmo o dC'~lrfl .. J dos bens que

ora propomos ;ejam transferidos da Câmara r<l"d"'r<ll para o Estado

e assim regularizar uma cessão de fato 1;' dI! direito.

StJbstitua-se o aI:t 164 que pas:a ~ lel _ :;::gJinte redação

ART. 164 - O Governo é const!:~'irJQ " 1-1.1, ~3Jdt!nte da Re
publica, Vice Presidente e Ministros de Es;:ado -

JUSTIF'lCATIVP"

TUto/_cstlrlc.~i. --.

EJ.ENOA SUBSTITUTIVA

DIsPOSITIVO A SERBEl\'DAOp' ART 164

JUSTlF'lCATIVA

m? se prevendo o ParlamentariSfr..• I :; C<l/~:n':' :aracterizado
pelo Presidenc1alis'110 é composto como plevi"~,J 'la 'h':.. 16.. ora substi_
tuido

'~DA IP19617·5
[!J CONSTITUINTE CARLOS AlBERTO ';OTo~---.--- ~~_.~ ~~ f:"!"~ôn~o0=:J

"'"'~'···M"'""'""·"- _.- - -""""I 'p:r,;-:""'7ã7][JnwIssno CE5~ L~{:t(tAo ---I ~O~,

c,;"~"LJ

f'"ÇJ~~7;J

EMENDA AOlTIVf.,.;'10i:JIFIC'l1rVI\

DISPOSITIVO E"rr-.!)I}JrJ ('RT ::!4i

EMENDA lP19613-2
~ CONSTITUINTE CARl_;;2l.f=:!:~~,-","~I",,6,-- ...J

f'l~,__o,;.;.",~·:::·:;''''}íCE;.)~

V1sa estender o pr.1.ncip.1.o f:!.r:nat!o a toda" as at1vJ.dades queI
compõem o desenvolvimento da cJ.ênc1a e l:E"-':no:!.-:>g... ' dentre as guaJ.s

a pesguj.sa se 1nclue. I

§ 19 _ O desenvolv1mento c.1.entí.t1~ ~ ~.2f'lóg1co reflet1

rã :t.nteresses nac10naJ..S, regJ..onaJ..s, lcc:.l..... :;"V>:J.aJ..:;' e culturaJ..s. a.§.

segurada a autonollU.a da pesqu.1.sa C1entÍ[1,.C"i;l. :::>'-{o;'ca.

~odFique-se e adite-se ao projeto:

.. ' a) Art. 247, passa a ter a seguinte redação'

Jls torças Arnadas destinam_se à defesa da
Pá.tria e à..9a!':::lt'>t~ ... !:;: .hd~m constitucional".
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JUSTIFICA rrVA

Ju~tifJ.cativa: I
Tem a final.1.dade de recompor os termos exatos do prl....':'l:.

plO, f.1.xaào em etapas encecacxes do trabalho da ccnetacuance , lia

~~~=.L~~;~er~~~e~~~~~t~J.~~~~~~~OJcto do relator da cc-me ,~o I

EMENDA SUPRESSrv'1
DISPQSITO EHFND:.....J l.fl. :74

Suprima-se o termo •••••••
Primeiro Ministro •••.do .o,rt. 124 e seu parágrafo llz.

~EMENDA 1P19628-1
fi CONSTITUINrõ CARLOS ALSõRrO cAó :- :_-=-=J F;"ji"~:J

tJ caHf5-sAo-O~IS_Te;~L~~i~~~çÃ"~o:cu.epeM')~~ 7;'~• ~~ fITl!i~~ãLãJJ

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ART 120

Suprima-se o te i ma Drimelro l-li01S_

lfE. do Art. 120 e seu parágrafo únIco.

Não há porque (..o"'s~l)r atribuições de
iniciativa de leis pelo Primeiro Ministp:. vez Que orevê-ee a
inexistência.

Art. É assegurado a direito de crcpr reca.....'.;
reesafvacc os casos de desapropriação pelo Poder Público por -;e>~!
cess ídade ou ullliuad~ púoilca ou por interesse soc rar i

Parágrafo único - As desapropriações oe lli:!, I

veis urbanos serão pagas. tomando-se por base o valor cec Lart.do ce- i
ví cemente atualizado, para fins de tributação em títulos esc-e- J

erars , com cláusula de exata correção monetaria e jures te.3º~";' I
veis em 20 (vinte) anos. I

I

As normas constitucionais que regulamenta, I
a problemática urbana tornam-se necessárias, para que se PO$Sii o ~

ciplinar a acesso ao solo bem como os procedimentos de desecronri- II
ação e de indenização. A fixação de competên:ias para a U('!!'lio

Estado e Munic.ipIo. legIslarem sobre as Questões urbanas obedece»' ao I

processo democrático de rcr tarec ímentc recernc rvc e do controle das I'
garantias efetivas da proprieclade

JUSTIFICATIVA

rr;'~"~~~-=l

~;~~~:,~

F;"~"~~

fÇ;n~;;]

EMENDA. A.DITIVIi I -~ll: :U:SS .A

t=JJ Art -4 mcdsc III letra "O"

"r, id nunirá como crime inafiançável qualquer
discriminação atcntdtC1::'a aos direitos e llberdades Fundamentais.
sendo formas oe u.tsc r n-Jucção , entre outras subestimar, estereo

tipar ou degradar, ']r, pcs étnicos. raciais ou de cor ou pes
soas a ele cer tencente ,.or atos ou palavras individualmente pro~

ridos e imagens ~u representações através de qualquer melo de

comunicação de nas s a'

d~~
"ds da metade da população brasileira é

tltuída de neqi os DJ cescencente s de negros. nnesar disso. ;l'{noje
impera no País. cem anc s e aõs a Abolição, a discriminação ostensiva
ou velada. A exoer rênc í.c ,.~stórica com a puruçêc da discriminação

racial, desde à chdmad.' L ...1. Afonso Arinos, tem se mostrado insufi

ciente para e tuleh ...á fr...rantla constil:ucional de Que não haverá
discriminação raccaí ,

oJrg~ tornar o crime da dIscriminação rdcial
inafiançável, ae ca ev Lt.ar a impunidade de seus autores.

A delegação de r.rsce Haac ão cara os Esta_

dos e Municípios que poderá ser matéria da Ic t ::rdinária poss.!
bilitará malor e râcécâa no controle sobre m.l,ler~cs.

=- TUT~/oIttI..',c.ei~ __

õMENOA AOITIVA ( onde couber) .!!c~t,,,-,, I, -te "fi, W lilJL

JUSTIFICATIV~

ueve-ee dar hlportãnci::! rundanentat à La-
vra de substâncias minerais ccns ícececcs e s t.r-a! éçaces , assente

considerado de interesse da sobe ranâa ecacne r e cue deve ser
privativo da União.

"Art. - A Lavr-a oe sub. I,. :ncias minerais

consideradas estratégicas será c:ontrtl1.ac'c pela untzo, nos ternos

da lei e só poderá ser concedida à br\l,;.·piIO~ ou empresas naci

onais controladas por brasileiros".

r:- nnQ"uSTI,,~.;iQ ~_ ,./

I ElolrNDA ADITIVA/MODIFICATIVA I
DlSPOSITIVO EMENDADO ART. 401 1

EMENDA 1P19635-3 .....
t:fCONSTITUINTE CARLOS ALBERTO -C-A07--------~,

~~._fOl.q.:r.iÃO DE SISTEII'~~w;~;~c;;:/.u·PifNA4 Õ

________ TU"".USTlfICAÇio _

rME~DA SUPRESSIVA
I
I

. j
Suprimam -se no texto do Projeto os Art.' qcs ,

parágrafos e incisos que seguem e que se referem a atribuições e !
funções do Pr ímer ro Ministro: j

!
. :::. ~~~ ~n:~::~;;f;a::grafO12 e 2g p=t. j

173 parágrafo único jgd &;!}~grafC:19• 22 e :;:9 Art. 176 par â- 1
grafo único Art. 177 :&. Fo-6m-ee Art. 179 parágrafo 1';1 e 2;; Ayt I

1&0 Art. 182 inciso A-r Art. 201 Inc.rso I J.3~ra lia" e "i" P::~. I,

20} inciso 11 Art. 236 Art. 318 oerãçrarc --&G Art. 444 paragra' ~

Cnice I
JUSTIFICATIVA I
Os artigos que ora propõe-se suprimir I ccn

seus parágrafos e incisos referem-se a atribuições e funções pOli'

tlco - administrativos do PrImeiro Ministro; E, nave-toe uma PIu-1
posta de sua inexistência tornam-se Inócuos todos os drsooe.rc tvvs

que façam referência sobre o cargo em pauta.

As eleiços para Presidente c vice
Presidente da Re;Jub...i.:'E -orna-ae imperiosa como uma exLqênca a da

socredade Pi::.toncame('!te tem sido comprovado que as eleições i,!!
dIretas .Ie ..ar-arr ~ pais ao caos e não se justifica as postergar
çõee que es t ãc SP.I"iOC exe rc í taoas de forma condenavel e contra a
vontade do nove ~ra~.!leiro.

o;r----------rEIU,.ul.."c~çiQ-- _

ART. -As eleições diretas para pres L;

dente da Repub.!fe--l l1~l-,e~:!o em 15 de novembro de 1988 como dis_
puser a lei

EMENDA 1P19629-9
fI- CO"SrITUI"rõ CARL"' '-';~R~a cA_o -o-_...J1 f!"a"~:=J

f'J -=". S-6 .:':~~;~_t~;~r"7L~Nr\g\O ) ruJ'~8!ã7J
r.r------------TtUOI.UsTlfICAÇio ---,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ART. 163

Suprima-se o !nc1so ir 00 r.l t. 163 da Pr2..

JUSTIFICATIVA

EMENDA 1P19631·1
I: CO"5TIT"IN" CARLOS AL.õRTO CAÓ -~-.=:.~ er;'~''';':J

tJ comssÃO DE SIST~I~~P~;~:;~~:;~It ..~~~~C~__==~ rrn;~~J;J

1=-
!

:EMÇNDA IP19630-2
'C CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAÓ

E~;~l+sSÃG-OE-~&l€;;:;;;:O~;:QfIU.CQ·,/}:1ftVilLt êJ

-1
I
I

I

~~~J

Q;L~~-;;;J

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o Incdso ...I do art. 112.

Não existindo Primeira Ministro não
há porque haver qualquer referência a pe r da do seu
nvnrrat.o ,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EJ.lE:NàADO· ART. 112

ftl,ENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO A SER EMENDADO ART. 107

EMENDA SUBSTIi"I'i=~lt

DISPOSITIVO [.:~:::t.l( '\ .. : ';\'. 134

o;r-----------.- ----- uuof~un'''ução ____,

Subst1tua-se o termo •••••••

o Plano plurianual de mves tfnent;c e o or
çamento anual devea ser encaminhado ao Congresso NacrunaI pelo Pre
sidente da Reoúbl!c",. -

Primeiro Hin:l.s t.r t , ••• •••••••••••••••• '" •••••••••••••••••••••

por Presidente da ReplíUica .0 art. 134.

Os projetos leis de iniciativa do

Presidente da r.~,ü,jbltc;) l:c dos rr-Ibunat s super lores não devem ter
parceria do P'tlr::cilc mnlstro tendo em vista a proposta de

inexistência.

EMENDA 1P19624·8
f crnsTITllINTE C.ao::. IUl:'; ~:",:~·,- --,l G'~·T;0=:J

[li """HtS5Ã"Q-oõ-sIor:';l'2;';'::~;"""'~.hV",//,Pro I CÇ/~',;z;;;)

Suprima_se o termo Primeiro Ministro d.!E

incisos I I lI! III e IV do Art. 107 do t~!

to do Pro te tc ,

P ".,""'""",1. _

I

'EMENDA 1P19626-4
~::. r ITUINTE: CARLOS ALBER;~'t(I·CAO

~~~E-S-~5-FE~~E;~~~ç~"~/:"'7'16A1..J...f' (O

pr,
I
I

i

,!Y"ffiNDA 1P19625-6 '"~. -,
t.:._ r::OIlSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAO

rJ' - r~ DE SIST~~;;~;;/~;2~i~/lulcerrU:AJIlÍàb

JUSTIFICATIVA

Não se justifica constar das competências \
da Câmara Federal qualquer referência-ao Primeiro Ministro 'lá

Que propomos a n~l!Ia implantaçl!lo do Sistema ParlamentarIsta.

jeto.

JUSTIFICATIVA

Nã9 sendo previste u e-fme rro t4inistto não

há porque prever-se qualquer dlSposltlvo- qur nt.c ~ sua ncneaçãc ou

exoneração

Adite-se e modiFique-se a receçêc do pa!'·.'Jia'"
lQ do Art. 401 que passa a ter a seguinte -<"rl~

ção:

Art. 401~.. ••• •••••• •••• •• ••• •• •• •

"Parágrafo 12 É vedada a participação ecfcne

tS"~=-_-)

fITDJ '·~~:'7l

O Art. 479 das Disposições transitórias toa 'sa

I a ter a seguinte redação substitutiva:

li E"oP!!lA SUBSTITUTIVA
&!~COSITIVO EMENDADO ART. 479

~DA 11'19636-1 ..... -,
C~ml3nTUINTE: CtlRLOS ALBERTO CA6

t":!-nH;,S5Ào -oE-SB:rEMU:i;çi'~l~IIU·~f;te ;vj/?I O

-l
I

A t -' Ir • - Cabera a União, aos Estados e IAunL.' I

pios legislar sobre normas gerais de urbanizaç~o e parcelaire.. lo ",.:
:>010 urbano. I

IParágra fo único _ A lei diSPorá sobre
competências da União, Estado e Hunlc!pio e as suas formas dt: rC,JI.z-1
lamentação.

Art. Adquire-se (] domínio de terreno lJr[;~ !
no. além das rormas previstas em leJ, ~Quele Que.não sendo pr:). I
prietário de outro illóvel, urbano ou rural, ou possulr como !;.::,J po;
três anos continua e incontestávelmente. I

EMENDA 1P19632·9
E f"m,STITUINTE CARLOS ALB~~~~ CAÓ J pr;~~~T;~ -=-,~

~:T r:.Q.~rsSitO-eE-SIS1E~~~;·~o~~~;;~tlu'#~;:/V'.=5&.;rYi'=(O;;;----'1 fuiE~~:J

r E~ENDA ADITIVA (onde couber) _~~ L, do r:..(~ f!fL

IArt ••••• - 1=j .. c; ,:,.;bbelecldo que,
até trinta dias após a promulgação da ~t'e,>*,nr~' ':c.nstitulção, o Coo

gresso Nacional determinará ao Poder Exe..u'tnc f. r0l101mento de te:
lações diplomáticas e comerciais com os .,ah,'.>t ~u~ ,Jratlcam poli
ticas de segregação racial. -

JUSTIFICA,I1A '
A pbIItic~ o:her~IC da segregaç;Jo raei

aI praticada nos nOSO:;05 dias em vários pa~s~.JJ ..."\'e 'llerecer o repú_

dio da nação brasileira da! rlecorrenrlC' una Dosl.;ã.:J "'lrme e deflnl

tivd do nosso país, com o rompJmento das leic:r;..,o~ dl;llomáUcas
....,,,I'Tciai: ...r'ij os mesmos

NAS DISPOSIÇÕES TRANSITóRIAS, onde couber

EMENDA 1P19627-2
('J COOSTITUTNIE CARLOS AIBERTO ;;'~'-----:--=-=-.J [IT;~';"~

(!l~SISffi"';;,;~ ..WÃt:;;;,--~=:_=_--:=-=.J rç;~~M
r.r JUtll/n"lI'lIaÇb ~-_. ---------,--,
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EMENDA suas' rrui tv«
DISPOSITIVO " s::~ EMF'lriI'lDO: ART~ 133

Art. 479 Caberá às trnãvers rdades es tabe lecer ,»

cs critérios próprios de pfeno de carreara dos Docentes ben co" (I

[I:> normas de ingresso, acesso e término da carreira docente

ncre

§ 111 _ Aplical'l-se à cr-aaçãc e il~<:talação dos Es-

tados de Roraima e Amapá. as mesmas ncrewe !pga.i.s e os mesmos cri-

térios seguidos na criação dos as tadoc de l-'at('J ür-oesc do Sul

§ 21l _ A União eatabe Iecea é pr" I amas especiais

de desenvolvimento, destinados a promover e cc"o:;olidar o desenvol

vimento dos Estados mencionados no "C3PU r " J..-st;c Artigo.

S 32 - A ereacac do GOllf'U-acnr, do Vice_Governador

e dos Senadores dos Estados de Roraima e ,omapá, será, realizada em

15 de novembro de 1988, para um mandato de seis anos.

§ 41l _ A partir da posse e ab.' a erercac e insta

lação da Assembléi~ Legislativa, o covernadcr eleito poÇlerá le

gislar, pO);' decreto, sohre todas as mdt~.!:.:~, de C'.omp~têrfc1a_._-le
gislativa e-rreocef

§ :.~ - As Assembléias legislativas dos Estados de

Roraima e ~.lapá. ~tô\~:l eleitas. rnnjuntamente com os Deputados Fe

derais , nas cl"lt:,ôc," gerais de 1990, instalar-se-ão sob a presi

dência dos p= .... .&.r'~"·a.·; ccs Tribunais Regionais Eleitorais oc Pará

'{ISTIFICATIVA

Os atos cooperativos, pela sua n~

tureza, não cesencace í aa a ocorrência do denominado fa

to juríoico tribt.r:'Tlo, tendo em vista que as sociedades

cooperathas nãu i',strumentais, viabilizando a comercia

lização g10,a1 'las atividades de seus sócios.

Constituindo-se apenas no veículo

de comercialiT.~ç;jo dos sócios, não auferem as cooperati

vas qualquer resuâ t-rdo pela sua atividade direta, uma ,

vez que ever-tuafs sobras ou perdas revertem aos próprios

sócios, na proporção dos negócios com elas realizados.

A emenda dispõe sobre norma de n.!,.

tureza ccost.atoctcoet , encontrando paradigma em diversas

disposições do r'Ireítc ccnparedc , especialmente na Constituição /

Portuguesa.

fIY'D"T'~

tJlV~~J;J

JUSTIFICATIVA

,
i
I
!

o direito de estabelecer normas. soare o fles- I
acaí docente é fundamental para a existência da autonomia cnívers ..- I
t8rJ.d. rmoüe-se IJU~'~!que o texco cons c.ícucacnar restrinja-se tiPp'1a5. .
a estabelecer este princ!pio, para que legislações ord1nánas nãc,
retirem das Universidades a sua autonomia, como tem acontecido úl
tlmamente na nossa ordem jurídica.

EMENDA lP19637-0
(:J CONSTITUINTE CARLOS AI·rjrri.r'_ô;;·;CA:O:;.;;=*;;::====~
• _".,,,''''"'''~,~''', I,

!:J Cll"f55j'"-(lE...S"S"'h.:i:.=V="~="",=~VIL~~é~1L!~A~((=I{)===~~~~~

e do Amaz{)I,as, eec-iectavasente , e elaborarão, no prazo de seis me-
Snbs t.at aa-ae o termo ••• Primeiro Ministro por

Presidente a~ Rf.p..!JHc,J no Art. 133.

:L:.1STIFICATIVA

,EMENDA lP19640-0
tJ GERALDO ALCKMIN FILHO _~_-~ ~~"~D";=]

(!J .~~~;~~;;~DJIU.C.~' ..~ ~_~ rrpj";!iftJ

ses, as Constit.\..dÇÕI',!; oca Estados.

JUSTIFICATIVA

Nã 13vendo Primeirõ Hinistro a proposta orç~

mentaria devera ter i ir::iativa do Pres rdente da 'aeoubi tca como
chefe de üover-rc,

1 - Criados em 1943, os atuais Territórios de Po

raima e Amapá, nãc C;:ll:,'iTl mais dentro dos limites institucionais

leiros e o fIl..cO migrat:5rio é expressivo, sobretudo em Roraima,

cujo crescirrento ("te.,ográfico ultrapassa l2X ao ano.

, - N~e deixa de ser por outra situação que não

seja a de servel'ltiR. do "iinistério do Interior, com um Governador

demissível ''ad nutum", que JQX da superfície de Roraima I éj .52% da
superfície do A'1'IdPá, t"l),l";1.1tuem concessões para pesquisa e labra

de minérios d. emtlr,",S'I~ allenígenas, quase todas multi-nacionais.

4 - I! .1ifícil a consolidação de lideranças pólíH

cas nos Ter::-Hór!..o" ",",3 vez que o seu maior expoente político, o

Governador, é !.<J:'", l>t;:;'Jra inferiorizada e subalterna, sem um man-

dato definido, i"'iJlj .. o;~tllHtado de qualquer planejamento a I7ll!dio

prazo, pelas injum;.;:"{.,; ríe uma posição contingente, que o coloca em

permanente trans!.tor!.edade no cargo.

S - a povo do Território é discriminado no que ta!!,

ge à administratãO do: j.rsttça, de vez que a instância recursal se

localiza en Brasíl.1n obrigando aqueles que precisam de "habeas

corpus" ou aandedo do:! segurança , as despesas com as quais não

podem areal. Dlscri ...ln ..de ainda é o povo do Terrltprio porque não

elege o seu acvemeuor , nem tem representação no Senado Federal.

S. - somente o desconhecimento absoluto das condi

ções de margir;a1l7aç50 política a que são submetidos os brasilei

ros que vivem (lO:' Territórios, ou a ambição de alguns administrad2,

res , sem apoLc pcm.Iar para disputar em eleições livres, os cargos

que hoje ocupam, ILstiflcam posições que privilegiam, aJmanutenção

00 "status quo". nociva ao desenvolvimento econômico, stlciEll e ::.:r- ,

l!tico, dos seus habitantes e contrárias ao momento hist6ri..:o O_l' 1'~
/.

vivemos: descentralização e fortalec~mento do federalismo ; :'

_ Econômica e financeiramente, estão os TPrr.:t';-1

rios melhor posicionados que a maioria dos Estados. iem men.n. tll)"

pulação, rec!"bem os mesmo recursos da Uni1:lo que os' Estados e r.J ...

j
,

têm o onus do pagamento dos seus servidores, estipend.iados p,,~c.

Governo Federal. I
8 - O que falta os Territ6rios para o grande seI.'

to. é autonomia administrativa e política, justiça própria, POC?1I
oe decisão sobre os assuntos de sua economia interna e uma reprt"· I

sentação política, a nivel federal, suficientemente numeros..:!, !l,- ~

ra vocalizar s~as necessidades e lutar pelos seus problemas I
,I

do estatuto do Hn!.t... rio: Lei 411.

2 ~ Vivem nos Territórios mais de .500.000 brasi-

r,r----------m.. ' .... "",,',--.-- ---------,

t'Y~;''':J

[Ç/~';7El

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § 2Q do art 34:9

ncreecent e-ee , ai) § 2'" do art 349,
do Projeto. a frase "sociedades so!!n "'!i::. .cucr etavcsv , ,
reescrevendo-o da seguinte forms.:

A abrangência das soe t eueder sem fins lu
crativos pelo dispositivo ora emenda ...o ::;erv~=ia para am 
pIiar os benefícios nele prevJ.stos a tantas cutras entid~

des que, pelos seus fins humal'litáriuc; e pda relevância'

social, equiparam-se de fato às f!IA'1tl"ópi~av ,

o do estupro e ·,utlLJ':.

Con<:tatDm-se, atualmente. crimes tão escabrosos quanto

o da tortura, o de s3questro seguido de morte, o do latrocínio,

o da indUi;ão ao l'SO dr;! drcgas, o do genocídio, o do infanticídio,

A lel.=,ç~... t::oposta começa e'1'litindo um juizo de valor

sobre a mais y=alC' ~tt?nsa à vida a tortura. Não seria a supres

são da vida tão ot':'>,k L-o quanto a tortura?

JIJ"JTIFICATIVA

• § 20 - O ~,~~.or puvado de prest~

çfto de servâçcs de saúde pode ,
participa;- de fO,-flI,J complementar
na eesãatêr-cae :'1 eeéee da popul~

çllo, sob as cant!lr..i.ie.!:.: estabeleci
das em cont!.ato de di:::~ito públi
co, tendo prer-rrêr-cfa e tratamerr

to especial as $0' ~ enedee sem I

1'lns Iucratavos e ..s entidades'
fl1antr6picas_ OI

- SUp'tlM~ <I. do p..at:a~rojeto de Constituição o contido

na aHnea "i" r1'J il)( l;;:,f~Art. 12.

- -U~T'NU"f't~".-------------,

,JUSTIFICAr:VJ\

Seria I) t.aso de capitulá-los todos na Consbtuição?

Qual a funçdo Cjl.e ~". preveria na nova Carta Magna para o Código

Penal e o Código O<:l r'rc._esso Penal? Seriam suprimidos?

A Cl1ntempla:: o hediondo crime de tortura não se deveria

dar o mesmo tral;anel1t!:! aos demais? Qual, então a função dos Có

digos Penais?

Alérn do '1'.?is, a matéria não apresenta importância tal

que justifique sua il"'c:"l,/são na caftã)Hagna em elaboração. Supri

ma-se poIS, o dispos!l-lvo em tel~. I

r,r- 'n'.Outf'fl«Ci.__
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DISPDSlil'/O Et-tEM ••10: Art. 265

EMENDA ADT!;Vi\

JUSTIFICAÇltO

A contribuição que cada empresa indl.r, ...
'torial destina aI) 'SENA.I (e aI) SESI} e cada fiI:ma comercial d~s"

tina all SENAC (e ao SESC ) nãll incide sobre a folha de salário,

cujo montante é apenas um referencial para I) cálculo daquela
cllntribuiçãll não previdenciária encaminhada à organizaçãl) sin

dical patronal para ser utilizada no custeio de instituições ,
que S~1l administraáas PIl; essa mesma organização patrl)nal (em
e CNC). Esta evidência, no entanto, não está expressa no te>tr:
constitucional, que Cl)mo lei maior há de I)rientar o IegislaóQr
ordJnári~ Ao cl)ntrárill, I) citadll artigll do Pr"jetll da C<:l

missão de Sistematizaçãl) pllde vir a ter interpretaçãll equlvlJ
cada e servir de 'incentivo ao processo de estatização daqueHs
entidades tã., bem gerida~ pela iniciativa privada. O meSrnQ o
corre com I) SESI e o SESC

"Art 384 As empresas comerciais e industriais são
obrigadas a manter. em cccpereçãc , eeccaae de apr~

dizagem para menores e curses de quali ficação e
aper ref çcenerrto para seus trabalhadores "

I Parágrafo Único _ Excluem-se das disPQslçijes desta

Constituição referentes a contribuiçiies scct at e , p!
ra teces [JS efei tos, as cQntribuiçiies fixadas em ,
lei para eenutençêc do sistema de educação para

trabalho, de que trata este artigo, bem come aquelas
destinadas a serviços sociais cr í ados per lei e ma!!
tid"s pela í.nrcã e txve privada."

UIEi-lOA MODIFICATIVA E ADITIVA

t)1SPOSlTIVO EMENDADO ART. 384

Dê-se ac art. 384 dt) Prl)jeto de Cllnstitul

ç~l). da Comissão de 5lstematlzaçãll1 a seguinte recacêc , ecres-.
cantando-lhe um parágrafo ünrcc

LI
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Acrescente_se, como letra e, do I.!!'

ciso II do a,:,tlÇjIJ 2S5. tlO projeto:

"Art. 265 _ ~ vedado à Uni1:lo,

Estados, ao Di"tr~lc Federal,e aos Municlipios:

1 ) ....•••..•.....••••........••

11 ) Instituirl impostos sobre:

r:~~CE1~~~642-6 "~'~:;-,~~Z=~::'-=:-.=:J r-r';;:'~
(!J PlENARIO '~lllu,~/c.~,uI<>/....cu,u.lo__ -~~~ rrn;~~JEJ

r,r_-:-: 'n.... l.u3T'f"'...4~~ --- ---,

CAPfTUlO I DA ORGANIZAÇ1tO PJLí"i'lC.:I nl~lN!$TRATIVA.

119
Art. )rff - A organização pclí"Cl:"CI ~ ..ldministrativa da

República Federativa do Brasil. corrct"E"'rdp. a Unlão, os Estados,

os Territórios Federais Autônomos, o f"i,;tlit~ Federal e os Muni-

cipios
•••••••••••••••f •••••••••••••• Disposições Transitór :'<,0;.

e ) os atos cooper9:tivos pratica_

dos pelas S/lC!E',w:'des cooperativas legalme~te constituí ,-l

das, QU::Hld:'l os ITC'SIilO':; envolvam fato jurídico tributário'

que incida r'it 't<l'íler:te sobre os sócios-cooperados."

Art. ~- Os Territ<srio, '1~·.I~·~;;ts de Roraima

Amapá, são transformados em Estado.. Fece:-bl~. ;;'ó,ntidos seus atuais

limites _geográficos.

00 DISTRITO FEDERAL E DOS TERRIT6tU03 f ED.=:r,1IS AUTôNOMOS

69
Art. ~ - O Distrito Federai ~ ol." ;o:!i\itórios de Ro-



;;!088 • Assembléia Nacional Constituinte

raima e Amapá, dotados de autonomia pcli'tic.. , lf'gislativa, admi

nistrativa e financeira, serão adminh"t!'ac'os por Governadores 

O;t.strital e Territoriais - e disPorão dr câmaras Legislativas.

§ lQ _ A eleição dos acvemadores e v.íee-üovemadores

do Distrito Federal e dos Territórios Aute.nOlll'l!", coincidira com

8 do Presidente e Vice-Prcfrpente da r,epúbH..:a. para mandato de

Igual duração, na forma da lei

sembléia Geral das Nações Unidas, ou da 1='"'1=..,<::. d .... l-xército que

tenha prestado serviço de segurança ou v~gi1ãnc:.3. do litoral ou

ilhas oceânicas, são assequnedcs os seçurntee }_L'eitos l1 •

JUSTIFICAT;VI\

Uma naçã:o cIvilizada não pode c-n t Iz-cse do dever de B!!!,

deverá infornar e esclarecer ao püblico cn.ent ~ ~ 'latllreza, o co!!.
teüdo e a propriedade da faixa etãrict n·, cue va reiC're aos e,,>.,et~

culos de d,!:u:ersões e, de classiíicação oc .. id,b.'" etãr~a e horário

no concernente aos progl:.iUllas das ernpl:e;:;as de' t.o:'lecomunicL!.ç'ão.

Justifica-se, portanto, a supressão aqui suqeri~a, quando

o Conselho de ttica prooosto, eceeenee-ee , dc.\'crii estar vinculad.o

ao Ministério da Cultura.

fIT!Hoá", _J
rnõZ}~]

r:;~~'''=:J

e Tec, e d. Com.! mõl:Q]

JUSTIFICAÇAO

Art. ag - nlCrSO XVII

U"""'.r,n'''...te.O _

. -,
SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇAD PARA D CITADO INCISO wrt 1

SUGERE-SE A SUPRESSAO 00 REFERIOO PARAGRAFO

Considerando-se que já existem leis as quais defin~"

a. atividades culturais, entende-se desnecessário o dispo5to no

citado parágrafo.

Considerando_se que o artIgo 17 determIna o "quantun"

ti ser aplicado pela união, Estados e Munic!pios,' visando estlm..llo

e promoção cu] tural;

EMeNDA 1P19648·5t' úC"UTADA ROSE DE FREITAS.rn.

t~Jl.t. \J ~R:I:.o '~I:;'~'"'''"U1C~''I'''''

As questões culturais devem ser tratados pelos se ....,. :.'r

gJos especificas. Q MInistérlo da Cultura Que integra o Poder Exec~
t!.vo da União, deverá contar com um conselho de t:t1ca, Inteqraco p~=
rf pcesentant ea da sociedade civil organhada, encarregado de torcr .

filar à população ecbre o conteúdo, a natureza e a adequação da faixa

rtária sobre os espetáculos de diversões e de classificar por faJ.x~

etária e horário a programação das empresas de t.ej.eccmuní.caçõe s •

Considerando que o direito a cidadania implic3 na 11 
bernade de escolha e que o cidadão de ve ter o dire'i to de lIvr .. eces
50 a toda e qualquer Informação, cabe ao Conselho de t:tica ~nfOrl1''"l:
e escãarecer o público na sua relação com a obra artlstico-cul'tUJ,3l,

nereotmuc assim a plena eaní featçêo , bem como a liberdade de c r La

çâo , prOdução, circulação e difusão dos bens cul ture ís ,

..menda <;lU SUUl>t...L.~,;\O do Relator:

§ Jg - .\ lE.i 'jisporá sobre a criação' de conselhos de

ética, vmcu.lnôos dOS Ó~J3""::' culturais do Poder Executivo nos Es

tados e às ASSelrllJH::1d'i I f'11i;lativas Estaduais, e compostos por e!!.

tidades expr"'ss;~ti:;; ae: sc credecre c~vil, com competência para in 
formar sobre a n.... t. 'J"_:;:. P o conteúdo do espetáculo de dIversões em
anll:l1se.

JUSTIFICAÇAD

A em':mdEi tPT por ObJetivo esclarecer que cabe aos dE.

gãos do Poder E~u IUVO E:!>tadual (além das AssembléJ.as Legislati

vas Estaduais) e a e·'t~dndcs de valor reconhecido na comunidade a

indicação para pa:-tll'l;tar 10s conselhos de ética.

Dê-se a se~t1'"L''' ~ 111Çilo ao § 3g do art. 20g:

Art. 20!l

E["";;;~"""'-'
~_•.-J

\EMENDA 1P19649·3:_ ..,,.
tJ OEPUTADí\ ROSF DE ,;:-',,~,~, --,

I" --,
I

I
I exercen indicação esclarecedora quanto aos espet ãccâcs

! ee cãvereües e classificar por faixa etária e horário a progra~'Fçih.,
nas empresas de teâecceurucações ,

t;'.--\)Le.w1\ 'ê.iÕ·..··..·,·,,·,,··,,·,
r~ ~ut ..,.un"....çh _

I AR>- 17 .. PARAGRAf"O ONICO .- i
I i
I I
I !
I I

\ Ii I
I Considerando-se Que toda a. qualquer athidade culb..- 11I rol deve ser igualmente apoi'd•• p,omovida;

I I
I I

Eó'ã....:=J

ffiNs"2]
.=.J

'IITOIJu'Tl"c.ç... _

!l.rt. 39 - INCISO XI - ALINEA "A" E ALINEA "B"

"J'~ ... j.;; .. i.,>llr.am-se aos Poli,ieis Militares e Bombeiros MUita

res o crsocstc I'lCS P.t:: ,...ç, ~1, ~3 e ~4 e, no que diz respeito a aposentadoria, o

lnriso v do es: • J;) "

Donde, a Emenda que ora eprr-seot.er-vs , com o objetivo

de ampliar o alcance do preceito adocacc PE' a nobze Relator da

matéria.

parar aqueles que contribuiram para a cecservacac da paz, quer

participando dos conflitos mundiais, quer de [orça de emergência

constituídas com o intuito de prevení.r .:: f:clo!'ãl" de 7°7 con

flitos.

O Brasil conta, atuaãment.e'; cem çrance número de ex

-combatentes que participaram da sc-ça E"'':'l::dicionc1rla Brasilei

ra, durante a Segunda Guerra Mund!!il, C:o '-!i.l7lJ Peg1.mento de

Infantaria (Batalhão de SUez), com pat"~c .....e.vtes de missões

Oriente Médio J Congo e São Domingos.

Esses bravos soldados sufrerarr t.o'J<J3 os percalços de

uma situação de guerra e, não obstante, enCC'l,.;rGMI-Se em situ..

ação de completo abandono, sem condtções de exercer- atividade

que lhes assegure sobrevivência ccnmçr-u, r..at!:-se evidentemen

te de uma situação !ncompatlvel com o ideal delr:Jcrático que im

pulsiona a nação brasileira à elaboração de uma nova Carta Mag-

d'~!frs'2 I
T:'lti_:;e ce benerfr-Ios scr-Jats e prevrceocaértcs previstos para,

os flJl1rIonárlos p....)! ...r·" "h~s. que devem ser atnbu!das tamb~ aos 8Qll'beiros e F.21
lkh.is MJ.lita.es, per :=. C'''' !$l;Jregados do mesmo patrão - O Q()OER PrJ8l.Ito I

'ArL. I,;-'J ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~ i~ \0 ·.n.~~ pAAAGRAF"O UNICO)

§. 20;. A/-lÍ<""a-se o oteccstc neste artigo aos Polit'J.ais Militares e

BombeIros "'1lJ.ta"'''~ on., ....esrnas rondJ.çõ~s "

~pA '11'19646·9 .,,"', _
LI cO"S'['T'l'lJINTI; ROSE DE FREITAS

"EMENDA 1P19647·7fJ CONSTITUINTE ROSE DE FREÍTÁS------ --

,-- ~'n"IQ/I;ll.."dQ/'''''.O''IU''''' -,

tl-i.-w.'K ~lo....tJç{%Q -~ .. ')0~ ) ffi;:~~~~~/J
~-: ,u'~/.....n"""'ç..oo _

I -,
I sur;ERE-SE A SUPRESSÃO DAS ALINEAS "A" E "B" I

I Considerando-se Que~S~~~~an~~tacão das orofissoes víncul••ü.,,<:: à
I "'Y!"t'"'ssáo direlto do /pensamento e das artes veio atender aos ano;r:ic _ :

I~~~ d~-o~~~;~~a~: ~~:~~~h~r:~~~~~~~~s~a~~l~~~~r~~ ,l~~~t~~i~a_~~"1!:'> :

I "l.mr~ssão das referidas alíneas "A"e IOB", uma vez que com a m;:r.lI1...l_~ •

I
~áL' das mesmas jogar-se-ão por terra direitos adquiridos no crue c 'T.
('( .!nu às qarant1.as de exercí.cio nroftssional de n1.lhares de cidddâos 11

1
I :l:<,t:"J.lp'1.ros. '

A re'lula.··II::ntacão da profissão de art1sta"e tecnicos em esoet:.ac!l I

I
.~ç': tle dlversoes ( Le~ n'" 6533 de 24/0S//78-Decreto n9 82385 de I

il5/10/7A) foi u.-na ~onqllista desses trabalhadores, após uma lut", ie I
l'JarD.I'tir o livre exercic1.o da orofissão vInculada à arte, ser~a. f~:

I zeL' voltar à desorotecão auanto ao mercado de Lrabalho de a.,ro,llnêl II ~<= .t.;: . f').:.tenta (80' 'J11.1 trabalhadores em esoe.táclllos de diveJ:sõ~s. ~ril
I raJh'!.::cras esses, os nuais, CO'll a requlamentaçao da proí~..são.tem I':::""

I 1'" assegurada a defesa de seus direitos.

e-·

Territo_

JUS T I F 1 C AT I VA

§ 20 _ O número de uecutcuos OiHrHiJis

A verdade e que o Governador, o único "biônico" ,

Territórios. não dispõe de autoridade suficiente para coord,~na"

cimento de lider<lnças e vai ao encontro ~as aspirações de a~t(l"o

os trabalhos, o desempenho das diversas egência do Governo

f'star.

nistérlos e Repartições da UnIdO.

mia da sua gente.

§ 51:1 - As representações 00 Distrito sedeaj, e aos Ter

ritórios Autónomos, na Câmara Federal e nc Senado da República,

aplicar-se_á a legislação eleitoral ccncerne-ite aos Estados.

§ 6R - D Distrito Federal insr.itoJid c arrecadará

lmpostos e taxas de competência dos E!ltL"dos ;] ft,miclpios Os Ter

ritórios Autônomos instituirão e arreca-arêo, somente, impostos e

taxas de competência dos Estados.

i 7Q - rncfuem-se entre os ber-s tio Dhtrito federal os

que lhe forem atribuidos pela União 'la pra:-o de cento e oitenta

dias e entre os dos TerrIt6ri0ederoi5 A'Jtô"n~os, todos aque
Fi, ,

r es , referidos ~oArt.,s-f'seus incisos e parágrafo único

- Art. 7tr - t.e í federal disporá sobre a organização ju

dtciária dos Ter:lltórios Autônomas

Art. fI7, - Ressalvada a competência da União, aplica I -.~1.

aos Territórios I='ederais Autô2~mos, as disposi-ções dos Art. ,...<;2

inctfJOs I, IlI, e IV, artlQo)5': seus parágrafos 12 e 29 e ar-t I-.'

Qo)6 e seu parágrafo único.

AP6s quarenta e quatro anos de existência, não ea te -re

Justifica a manutenção do atuar estatuto dos Territ6rios, em r!:,

lação a Roraima~ e Amapá.

No momento em que o Distrito Federal ganha Autonomia

Federativa, seria injusto deixar os atuais Territórios margind

lizados da conquista áo "status" de Território Autônomo ent1r1;::,j('

Federativa que o anrcvãme da condição de Estado, do ponto de ...'2,.

ta da autonomia politica legislativa administrativa e financeira.

Trata-se da posição equivalente à do Distrito Federei_.

que se Justifica pelo grau ~e\desenvolvimento econômico e cu.l t.u

ral alcançado pelas SOCl.eda~..Eue_vivem nos atuais Terz;!tor!os

Seria injusto e intolerável discrimJ.nação mante:t' '1_

hubitantes de Roraima e Amapá.. jungidos a uma lei orgânica ~J. Ul

toria), que inibe qualquer iniciativa mais ousada do Goverl':.dc.:

'demIssível ""d nu/tum" dos Terrltórios, em busca de soluções

clamadas pela população, em seu jllsto anseio de progresso e

1'lals, ccrxespcnderã ao triplo da reocenent.ac ac co Distrito Fe

deral e dos Territórios Autõnomos, r-a C,5tl'a:::l. rcoeraí , aplicando

se-lhes no que couber, o ar.tigo 55 e lo'; 'c ç. dgrafos.

S 3Q - t.ef Orgânica, ecrovaü.r 'l0:- ocfs terços das res-

pectivas Câmaras Legislativas, disporá sobr-e a .:lrganização dos

poderes Legislativo e Executivo.

S 42 - ~ vedada a divisão dr. Di~tr!to Federal em Huni-

EMeNDA 1P19644·2
f!l DEPUTADO OTTOMAR PINTO -- .' -.=:.J (If;;;"DO~

f PLENÁRIO '~""'Q/ÇO"lSdO/MÇO"""' ~~~__=~ fui~;;z;;J

c!pioS.

r.r lII(fO/.~tr""'~ç.O--
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!
i
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i

\

deral que agem como se fossem Roraima e Ama~á, serventias de .-li I- I
O tratamento igualitát'io dispensado ao Distrito FedQ- 1

ral e aos Territórios Autônomos de Roraima e Amapá, abre "ls p0E. I
tas do progresso para o seu povo, enseja o surgimento e fo!''lal~- I

1
A acolhida a esta emenda, está em sintonia com os J.QZ- I

I aIs de descentra.uzaç~o Adm!nistrativa e Paltt!cs, com o fort<>~ I'L lecimento da Federação brasileira, ""\ em o memento de democracia parêic..p<l.tJ. a,
qr.:e inspIrou e inspira as lIderanç da Nova República, em seu justo ar" Io

_ pela "reconstrução de nossa pátria sob a éoIde da liberdade e da Just .'~ $"":"1.\:.'

i
\

í
I'

I
!

1

'I
I
I

Al:'t. 40 - INCISO IV

Dê-se ao artigo 476 do prClj~t.Q .is 1.cn<::tituição da Co

mIssão de Sistematizq.ção, na parte re~dti'l<' ':';: • J.'>,lodções Tran

sitórias, a redação seguinte:

SOGERE-SE A SUPRESS1\,O DO REFERr~O Ir,lt;I3C *'"

JUSTIFICAçKO

"Art 476 ao ex-combatentf', r'.I:~ ~ ~,illtar, da Se-

gunda Guerra Mundial, que tenha·partlcJ;..",.;I.- ~ ~ej ivamente em op~

rações bélicas da Força Expedicionária ~i'asJ. ":.ll a dê Marinha

de Guerra, da Força Aérea Brasileira, 0':1 t~a"'õl'':: Hercante, de

Força InternacIonal de Emergência, crIa~a :ü. Resolução da As_

As atividades e a própria. formacão pJ.ofií' .;:;tona1 da Polícia

Federal não a aproximam do trabalho artI..,r~c,. f' eulcural, não ca

bendo portanto ao õrgão qltalquer vlncula.;ã.J c..)', a,,> d1.versôes oú=
blicas as questõe;; cU3:,turais deveI!' ser t! ':H.z:.d'l'i i?elos seus org~
nismos específicos, no caso, por um cons~li1.., C'i! 1h.!ca, integrado

pOJ: representantes da soci.edade civil "rc:rc:t"11.n..ã.i'. E:;se Conselho

Art 57 _ fJA"Sr~ ÍI f;." f. SEGUINTE REDAÇAO:
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E;~;;:=J

fI§i;;;iWJPLENÁRIO

"I - demccr-eb i :aq;o do acesso C' pel'f,'a

nêncl<l em todos os nr v e rs de onsll"'"

É pr-e e I so garolnt I r o uc e s s.c c perr'lolnê!!.

ela do aluna ~III C.J<l'ller gr<lU de errs rno , A gestão;' de uc tu-.

reza trcn l cc , co n prov Imento rC!gul.:rmcntado em IC!9'~ 1<lç:lo pr2

prl<l .. eenfor-ee 03 n.lt·lre.:.<l Jurrdlcol de entiddde nlant('l\c:odal'<l

da e scolc ,

JUST I F tC.\çXO

SubstitUIr o rnc rs c I do cr-t , 372 pc.lo

se!)u r nt;c ,

TuT.Nun"......_ •• _. • .,

B1['\~.\ SUFs'!.TUi I'\''''
TiTUl,; l':

IM CI\~Eli S..,\".·t
C,\riTUI ~ J 11

DA E~U~J"Ç,\~ l ":::t._l'i,:,\

lP19657-4

SubstItUir' o ...rL aev. e l srmnc nde os Incl.
SOS, pela ;c9ulntc redaç~o:

A bois", de "::~('~':<l ~l • .,. de descc:ontl'.lll_

z<lr, constrtul <lJI,;d<l 010 oJluro e nó':.! " c.:-toJh IN.lmento de cn~l

no Vedar-se i) bolsa de estudo Im,,1 'C,l I npt 1'" a cducoJçao J~ .llu

no carente nos I OC<l I ~ onde f'l~0 hou.vc,.. C~LO I a p ~b 'I C.l. -

• Os Inclso't> I o: II ,~o "ntcpl'o-Jeto cr'i<lm

pISCl'lmlnaçõcs .. reserva de me...cado e prol eç'{;~~ do Estado às esco

!.OS confe~sionill~, quando c~te deve 5<.'1' dl ....ccl<'do de 1/\"ltltUt

ções rei 1910$olS, sem ampliar olo; C01HI'ÇÓI1$ d,~ oJ"'L~SO c a melhorolo

de qualldolde, em todos os nrvcIS d~ Modo Qcncr.lll:ado.

JUSTI FI \:.\çÃ"

Art. 381 - As ,'ci"I,",... 1';'bllcüS scrôo d<l'stl

nadas ~s escolas p~bllColS, ~ c onec v ... ~ .., -1.:= h., I <1$ de cstudo, 01 ar

pli<lçdo de atcnd'ment~ e ~ qU<lllfIC.1Ç:'~ j', rt rv rdades ele enSIno

e pe aqui ae , en todos os n;vels.

DlE\~'\ SUEETITUTIV.\

TiTULO IX

IM C',R~É.\t sccrat,
CAPiTULv III

nA EC:U.::.\;;X~ E ':UlTU~o\

EMENDA lP19659-1
t? CONSTITUINTE SeRGIO

f'J

~ '_.L'W""C.I..:lluIeO~II"'--_~ ~

~ • 'ClfOIJUlllflC.~••' - ___,

.EMel'IDA lP19658-2
(!J CONSTITUINTE SeRGIO NAYA --~~-~ r;~~~"°=:J

PJ >LEN Á:;·~···,,··,.."""..·..·,,~ ~.~_=:J fil?fi:;;;zpj

quejno periodo de 18 de setembro 1916. a'-J. ~ data da oromulgação
desta constl.tuição foram atingidos. cw. õocoi.r-encí.a exclusiva ma

tivação po1i.tica, por qualauer diolona 10g ...:, ator. instituciQ.

neãs complementares adwinistrativo~, e aos oue foram abranqidos

ceIc Decreto Lei 18, 15/12/61 .. bem cama os atinqidos Dela Decrg.:
to Lei 864, 12/09/69, asseguradas as ercrcçêce cor merecimento

ou antJ.guidade na aposentadoria .. xefíoz-nz, ou r.a reserva,ao cargo,

posto ou graduação, consideras creer- -I .LUa'> ecaes as exigências
das leis e xequLamentioa vigentes.

---- ")

Art. -* _INCISO~I oJ,;~ '''cL'' I
SUGE;RE-SE A SEGUINTE REDAÇAO PARA O REFERIDO INCISO -"~~':.~~
oJ...,.,:.~'~cl·' I

~~ A LIVRE MANIFESTAÇAD INDIVIDUAL DE PENSAMEr.."'O. I
DE PRINCIPIaS ETlCOS, DE CONVICÇOES RELIGlr.: - I
SP.5 E DE lDEIP.S FILOSOFICAS, pOLíTICAS E InI:.O

LOGICAS, VEDADO O ANYNIMATO -

.. Acrescer <lO .:rrt. 3SJ. f'l$ 'S• •1I"'~::!C' pür~9rafos 12

D:.E\C'.\ "CITlV.\
TírUll1 1'(

l!-.\ CI:~E~ S~~I.\1.

~,\PíTUl,J J II
nA EeU':'À;;Ã~ E ":UUlJ: ...

J'uSTIFICACAO

Art 1:: concedida Anistia Amola r.C~dt e I=restrita a todos

Considerando que a censura proibitiva, desde a sua

lJf"l ....cer raeçsc através do OI? - Departamento de Imprensa e prop1!

çp:nda, do Estado NOVaI provocou uma perda inestimável à cultura

e-as r ierce ,
Considerando que p6s-54 a PHcia Federal assuntu

,';lta si a r'esponsabilidade de censura, tornando a cultura e o
art í s ta como «cases de Polícia" e, em nome da ordem promo v eu uma

ve.rdade í ra caça àqueles que, por seu direita inalienável, expre~

severa seu pensamento;
Considerando que a Nova Constituição, que ora se e~

creve , tende a uma maior valorizaçãO e fortalecimento da socled3!

de civil eçccnsequenteaente , ao aprofundamento e real garantl3

c1.J<; instituições democráticas,
Considerando-se, ainda, que qualquer tentativa de

~ -peosaento da manifestação do pensamento vem ferir frontalmen

t~ ;: DECLARAÇAO UNIVERSAl- DOS DIREITOS HUMANOS, da qual oBra 

.1.1 e um dos signatários,
ccns.íucranoo-ee , por fim, que a manutenção "!n toto....

(1" .. aferido al'tJ.go epre um precedente à censura proibitiva por
erllender que incita'JIente e discril'linação são expressões altameg

te subjetivas;
JUSTIFICA-SE TAL EMENDA supressiva parcial, pOl

co:;~iderar que sua manutenção fere os princípios de liberdade
"'ontidos no mesmo inciso e em artigos de var~s outras Comissõe"

Temáticas.

r,r----------TUT.IIU.U'l.A••• _

r,r__~ 1UT.,J".·.".A.". ~ ---.-------~

~DA lP19655-8
fI
\..~~,mA ROSE DE FREITAS

t~ ~ :~: '? l E IV1\ gj70~'"''''''''''''''

-EJI'IENDA lP19656-6
fl CONSTITUINTE SeRGI~uT""Nru---· - _ =+. _=:J rrn;~~,·ft=:J

(!l PLENÃ;~~Ulo/.c~lni./lu...wIUlo-- - - -=:.~__ =-~=.=:J l?Zí;&PJ

prP"HÕ~:-~~_:·

'~I ffi~jL'1

JUSTIFICAÇAO

________ TUTM~ulf."U~.O _

EMENDA lP19652-3
r' n, »ut. DA ROSE DE FREITAS

f,---

r (lIH. 1.5 _ PARAGRAFO 2"

I
~ "'UPERE-SE A SUPRESSAO 00 MENCIONADO PARA GRAFO 2"

!
~\ Considerando que a censura proibitiva desde a sua '- Fi

I' ch) raaçac através do OIP - Departamento de lrop1:ensa e p rcpaqacca ,:l do E'stado Novo, provocou uma perda inestimável à cultura bras í ter-

I
r8;

i Considerando que p6s-64 a Polícia Federal assumiu pa

,I re si a responsabilidade da censura, tornando a cultura e o ar t í e-.

,I ta como "casos de polícia" e. em nome da orderr promoveu ema ver-da-
deir.l caça àqueles que, por seu rfLr ea t o inalienável, expres snv am

',I seL. pensamento,
Considerando que a· Nova Constituição que ora se E:sc!'".=;.

I ve. tende a uma maIor valorização e fortalecimento da ·sociedade 1:!,

v':'l e, consequentemente, ao aprofundamento e real garantia das in~

t' tuições democráticas;
Considerando-se,ainda, que qualquer tentativa de impf=.

cimento da msnifes'tação do pensamento vem ferir frontalmente a Oe

CLARAÇAO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HDMEN, da qual o Brasil é um do!::

~.10natários;

EMENDA lP19653-1
lB ~~"T J.TUUTE ROSE ~E PRE~~;:S

tempo de contrib J!.;,.1c. ~"'igldo dos segurados que exercerem ativida:es
profissional peno-a., I ~~l-luoIe, perigosa ou de comprovado desgaste
físico e emocional,

JUSTIFICAÇAO

t I Considerandose , por f.1m. que a manutenção lIin totun"

, d, refer.ido parágrafo abre um precedente à censura proibitiva,

I JUSTIFICA-SE TAL EMENDA SLP""''>- • , "'.l:t= ::ú"ldderar que

sua manutenção fere os princIpias de I bF.:l"d;; 1e v,..tlG'1!:> no mesmo

parágrafo e em artigos de várias outra" C::l~iStr.f'-.. ::m:tlcas Fica!!
do cada um responsável. de confor'llll:iadt- co'" _.:.'~, _~.l, abusos que

cometer.

assim sendo, jl..lstifica~se a uecesafcade cv garantir a
• aposentadoria a esses er-t í s tae , a esses t rabn íneoc res , quando em

vinte (20) anos de carreira, após grar.d.::~ ,sacri,pídos peesoars
pela sua arte e em pr~l do desenvolvi''lli!nt9'~_1 ..~~_· do nosso povo,
Jâ não se encontram em condrções de pccsseçurr- "'O evercfcfc de sua
profissão,

A adiçl:l:o de l.omp<J/ado desgaste físico e emocional, na redaçãcr
do referido artiçp. pr ende -se ao sentido de garantir também a artis
tas que atuam em csue t scu.lcs de diversões, aposentadoria por tempo de
serviço reduziao 'on!" ..der andc-ee e
.. artistas, EM es,:..:O'.ial os que atuam nas artes cênicas (áreas de
dança, circo d 6p,-r<) c-me os bailarinos e os de Inúmer-as funções
circenses, lnld::l.'ll a "'p~f1ndizagem da profissão na mais tenra idade

e, a preparação técní ca para o exercício da mesma exige extenuante

trabalho diári"'j
_ pelas peco!laridad9s dessas profissões esses artistas sofreM inusi

tado desgaste fish'j -:: emocional;
_ esses artista~, '::0:"\" !f1ualmente os ctantores de 6peras (atores
líricos) por fC!'~êl 11u necessidade de se manterem em plenas ccndí.ções

para apresentação CIl' c-r-e , mesmo no período de férias, obrigam-se ar realizar exerr tcãos d{ánosj

_ esses artistas têm limitado tempo pera o e-encãcfc de sua carreira

profissional, quando a elasticidade dos .uuacufcs , a flexibilidade e
leveza do corpo, ficam prejudicados, o 2'1.i1oJecin,tmto das articula

çOes; o envelhecl'mento e a calosidade das cor tas vocais, entre ou
tros sérios pooblemas acentuados pelo avarv a oc- a-rcs , dificultam
e até impedem a atuação em espetáculos, cc-ae a l::-r'Le"'cnte, compro
metenllo a atividade profissionaL

Art. W- INCISOJ.iv-- ALINEA •.$;5 ~ ';-..\.'.AA.,. J,.

E,'l,- n lc . ,~ ;'''';.~'''''''"'''.''''' ,
_"",-_" c"-' ...~~u 'O~ I ~:§"l3
r' TuTo",un.rlO.~•• -,
1 SUGERE-SE A SEGUIN'rE REDAÇÃO PARA A CITADA "AL!UEA ..J;p I '4t~_ " I

...~. - los diversões e 05 esoetáculos oúblicos, incluidos 00; proqr:o""ô ..~ I

I(I", i elevisão e rádio não ficação SUJeitos ã censura. Cada um rel:'"oC""Ot..p
r ~ na ff)rma da Lei, pq:1os abusos cue cometer. - I
i JUSTIPICAÇÃO !
I'.htas ~~ni~~~r~~d~;~~e~~~~~d;6cr;d;â~a~ã~es~a~~~~;~aç~~re~~g~aCTU~:: ;

Iõl~S~d auestao, quando se faz referência aOS espetáculos de dJ.vc.=:. J

.~5. I
\ Justif'ica-se ainda a suqestão da redacâo acima. levando-s..: !:";
I~~~: ad: Ei~~~I~a ed~e;~~i~:~~ ~ad~a~~;;~ic:~ã;~u~:i:~{v;u;t~~~a~~~.>"~~

~kf)r~:'I:LnOS DE ê'fICA, J.nteqrados par reoresentantes da socJ.edade c~.::.t f

"~:qanl nda. Esses Conselhos terão corno atribuJ.cão, informilr e est.ld~f

I
l ...."l" ao Dúb1ico na que se refere 3 na'tur~za, conteúdo e fai}.a et5.r1.a I
~~~~~~~e~:c~~~:r-;:a~i~:~S:~;e~:~ â~m~e~;~~~~~i~:~ã~~r fallia etárl ' '- I

"§ 1 2 - O SI s'tem<l. O~ bl..l ",,;~ ,Il c>õ-tudo n;:;o C'U'ilC

terl.:.a rep<lsse de ,c:orh.:r~ t ~ .. , IC<l~ poJra elltlda=

des prlvad,Js de cnSln .. ".

"§ 22 - O V<llor doJ~ bol .. i'is ~ 'V'-::. como p~'roJmc

"tro. o custo de en",If'lO de i9U<l1 n;vel

de qualIdade orcl'cclcIo (OI I":::.::bolcclmento csl ü 

t"a L congênere."

JUST I F I c.\çÃi!

A bol,,;;:1 de ~st.uúo l.O,.~';-'''UI U.) d,"l 03(1 03lul'lo ca

rente c não ao est<lbelcclmcnto de ~t'~q'ol., 1'~d1'lr-$~ (I sH.tcmü dCl.

bolsas dlScl'IMln<l o estuJ<lnte pobC'(' <]' ':: ~U rlc~ \oorl o;çào \f,J C~

col.:r p~bl Ica ou scrr ~,ltcr"n.:rb\,J on,loJ \ .. r.l "'\.;." _'(l~{.ll' -

O v<1lor~ da bol!".l d~V:l lO.' c~p "J,...... ao cu~to

cqul ....llcmtc nU,enslno públiCO, p03rol o\-,t.lr prl~II~9l(1.

~'DA sonZTITOTIV\

Titulo IX

Da Ordem Sacia1".

Capi"tulo !Ir

Da Ed.::cação c CUltura

Substituir o art. 377 (C<lp.lCI paJlI :;:e'1uinte:

"Art. 377 - As i"1slitUl.ções de ensino su
perior çOZihn ncos lror,"::l da leJ.. de .:II.Lo"1o

'JI\ia dJ.dát.J,.c:o-cJ...:m.í<'u;'~1 ad.,inistratlva ~
econômica e fi'" 1nC~J.)"a, o'~dec~dos ('!, se
guintes prl.'lcip ~O" ...

JUSTIFIChÇJi.o

o ensino superior não e<;lá "0,1" Orl;l<lr.~::aão em u'live1.si
dad~s, predominando o número ':1e ln<;tLl. 'lç6cs "" faculdades isola:
das. Como redl.gJ.do no anteproJeto, :lá c~.1.s,~ri'.inaç':;o quanto 3!> lns

tituições isoladas e divórcio relatJ.\·<I"l'o·,.t. do realidacle CC1lcaCio:
nal brasileira.
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rr;;;~:J

rrn;'~o/ã?l

rr';~~~~

rrni~~7ã7J
.Ll ....... 'eo..,não'l..CO..lIllo_=~ ==-~~~

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: PREAHBULO

[=JPLENÁRIO

Estamos propondo a mcrusão ca cxpressêe "sexo", no Pro!:.

âmbujo do projeto de Constituição, na parte -u.e trata da igualdade sem

d.lscriminaçrio. A manutenção do texto ccna-ar-tc , não dá uma definição

clara da igualdade para 13S mulheres, una vez m,... 'i li"e::'ma está implic.!
ta.

V.,isando corrigir esta distn:ç'~l. ~ uue prcponcs a io- o

clusão da expressão "sexo" no Preãmbulo do P:r'~~;"o de constituição.

Inclua-se no Preâmbulo do projeto de l:OI"SI itui,~ a expressão "sexo"

entre o termo "sem distinção de •••• , rnça, '#01.

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

JUSTIFICAÇ~O

D~-SE AO § ÚNICO DD ART 12 00 PROJETO DE CONST:-"'UTÇAo, A SEGUINTE

REOAÇ1tO :

JUSTIF'ICAC1to

ART•• l!! - ••••.•••••••••••••••••
PARÁGRAFO ÚNICO - Todo poder enane ~") »c, t, e en seu nome e pro

veito será exercido.

Ao propormos a alterar;1!lú na redação DO parágrafo único

do Att 12 do projeto de Constituição, es tasu.s d~fimndo o uso do P.Q.
der e en proveito de quem ele deve ser exercã-íc s s t,e dí spos.i t rvcj que

foi lançado em uma Constituiça:o, eera pnll"l;.\lu ver , na Bélgica, em

1831, e incorporada no nosso da ret tc consr t cac w''''"''ll em 1934, tem por
finalidade ç!efinir a origem popular do lJo1et, e 3 oeceseér.ta precisão

sobre a finalidade do seu exercício

IEMENDA lP19667-1
[JCONSTlTUINTE ANNA MARIA a~~~~_._~==_. -~ _J

IEMENDA-lP19668.0
(:JCONSTITUINTE ANNA MARIA l~';;~ 0- .~_-==:J

(Ç;;"'~

(Wi';;iIPl

m-'''''' -
LeNOa- _

JUSTIFICAÇ~O

._._)

12 _ •••• :~: :t~m.~::::.:~~~~. ~~::. ~. ~~~~:~~~. ~~~~~~~:. .. ... ... I
XIII - A propriedade privada, assegurada e protegida pc:.l" F -I:

tado. I

a) ar de bens de uso pessoal ou familiar é msuscet [V'<..1. I
de desapropriação, salvo por inarredável dntc reas» ':

social, ou utilidade ou necessidade pública. ml::l:l.H1fl-i
te justa e imediata indenização, em dinheiro, se aa :

sim exigir o expropriado. i
I

EMENDA lP196Qª=~~_:"'. -,
fJ CONSTIT:JI.~:;••_ :.rR.:.c.:.ro'-'-N:::A"'YA'- ...J

,- Pl..u"""co~lI'lo'l....e•• ,ulo _,

EMENDA lP19664-7
r~
• f rW·TTTIITNIE !H'NO MORTO pgTTES

zrI pe-se ao Art.

IA,t.

,'C~TlFICAÇ1\O

o J:$t t.,~") .1c;-<)cr5.tico deve respeitar as crenças, ccnvis

ções e filoso.. ~.:\ acíucec rcnaa.s da fan!lJ.a, não lhe drapcndc

instrução eM .:I1':JUe ('0'1 seus !Jrincipios, pois constitui rUreiLo

natural dos, ptu- a (l.~ol,la da educação aue pretende para seus f:.
lhos.

Acre!,.:::!!:;" °lw' artiqo 371 "Caput," a expreseão s "res?eit=.

do o direito c'e oPC~':) õa farní.lia".

r.r-------------- ....'''~'''''''''----------___,

L"E~i\ l\IUTIVA

:t1t..ulo IX

r •.<t o-acm sccãez,

c'··:lil..llo III

r
I
I
'I

;1
'I
'I.,
'I j

,
~"Ii A modificar;;Z:o do dispositivo incluido no Art. 12, t ten xr:· !
~ visa uma maior definição sobre a desapropriação nas áreas urbor-ac , b<J

1
';

candc a- necessária execução dos planos de desapropriação.

fI"!i:~.~":_=J
1ITh~~~~~;_~

r-;;~;":J

l:?Ji:;;.wJ

[\IE\['.\ SU~5TnUTlVA.

rtruso rx
f'.\ ~~~EM 5".:"l:I.o\L
i:,\pjTUl~ 111

,~.\ f~d;:;.\;;Ã.:' E ~UlTUR.\

Titulo IX

EUENDA SUPRCS5IVA

Da OrdeM. Social

Cap!tulo III

Da Educação e Cultura

CONSTIrUINTE

1
I
I

IRet1rar do art. 373 (cepue} a palavra "público", :::<:ld.!.
qindo-o assim: I

"'Art. ,373 - O dever do estado com o ensino eeet.avar-. f
se-á mediante a garantia de:"

-------lt~EN·iftiõ··..O"ul~OU,UIo-------~
~-------------------'

EMENDA lP19660-4
~ ~ CONSTITUINTE SERGIO "~T•• NAYA

EMENDA lP19661-2
fl

F-----"·""~"'"""

I
i
I

o dever do estado é o de m1nistrar cceanc , de

com os meios disponíveis, ceí,s convenientes e possíveis, CO'1\

menor gasto e a obtenção dos Melhores resultados. Por isso, não
se deve restringir sua atuação de modo a não tolher, em cada r,-._
mento e em cada local, a forma possível e mais conveniente.

A obrigação do Estado é com todo o ensino c não res

tritiva e discriminatoriancnte com o ensino plÍblico apcnas ,

Substltua-sc o art. 3-S3 pelo scguinte

""rt. 383 - As cepr-eece cewer-c t e rs , Indu.!

trials e ogrfcola.. s~o rcsponsivc-Is pelo ensino fundamental

pré-escolar gratuito ele. ..cus cll'prcgados c dos eespcee r vce depen-.

dcntes, oJ. partir dos I ,,;::. ~ .. os dc idade, mediante a nloJ.nutcn'ião

de escolas pr~prlas. cc., ccss~o de bolsas de:: estudo ou ccntr-Ibur-.

c;ão com o salárlu "Oh~\q;;Qr na forma da ICI."

JUSTIFICAr1i:O

JlfSTI FIC"Ç~O
~.... --~
Uuo.L..'-ll1-·

IEMENÕA lP19669-8
I€!
L~ã-H1lJjnte MINA MARTA- RAT'I'ES

~ fUTu,ul1.r",.ç1e 0_'

r '

IDr ~e ao Art. 13, !1:em XIX do projeto de Constituição, a: seguinte. ...; I
~g~: I

I
l h..~. 13 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I

r, XIX - licença remunerada ã gestante, antes e depois do parv-c ,

pOI" perí9do não inferior a cento e vinte dias, bel!' r'omo

I estabilidade no emprego, desde o ini:cio da gravidez ;o cê

! trinta dias apõ~ o terrnl.no da licença gestante;,I JUSTrrrCAÇ/iO

I A maternidade, como função social, ê vista na nedcr-ae d::Js
J"'arses, tanto nos regimes cepatalistas como nos sccaeãds'tas ,

I Muí1:os paIses se preocupam cor. a estabilidade no errpr egc
ã ru..lher gestante, como por exemplo, a França, que proi:be sua c.e

I,,)~são êlté qt:eatro SCi"lê!..,as anós a lJ.cença, a Un.lão SOV.litJ.ca q.;;
.h1 ante o emprego até que c f.llho oomplete ~ ano de J.dadej n.,

fCh..i.le, a garantia de em.-preeo se estende atê um ano após o parto.

I
Nossa leg.lslação tenta "proteger'l a mulher na sua fase l'l'

"rc,dutiva, entretanto, e sabido ,!lue cxl.stem várl.as lacunas quo?: .:

I
n") f.lnal. toronam essa "proteção" ineficaz.

O descanso remunerado da gestante, puro e simplesnente, •
Jâ está assegurado na Constituição atual, no ítem XI do art::o.go _

P6S. Para que o Brasi~ avance DO sentJ.do de verdadeiramente CCl'l

1~J.derar a maternidade como função social, e necessâr.lo que sC"1a
FnSer.ldo na próxima Carta Magna a estabill.dade no emprego, ant:e..
.~ "d.!;!;PO.lS do l>ÇlX'1::o, com um prazo ma::t.s dilatado que a ll.cença ge~"ta""l

Ire. conforme emenda ora apresentada.

! .M-I~- ~ ,4..~ cP
-~Jl1.f.Wa.

~~n~
~~

~.~.&·I: rI a- S;f'7'

~~visa~ I

es~~;:J

f!U7'~07J

E.St::Õ1!)~ prr;p"Jn."'o a alteraçll:o no "caput" do Art. 2g,

do adequar a ~r·";..ntçãl> oe R;",úbl1pa federativa Oemoc:ráticd.

JUSTIF'ICACM

EMENDA lP196§!i.:3._.~. ----,
tJ CONSTITUINTE J1N"\I~yLt·l~'. ""-"',-,~",ES,,- ~

~_o :,:~~·~/U~_..._"_m_"_.._n""' ...J

___ nuoousTlflCa;ii
o

___,

No nosso entender, a suprccs tc da prisão civil por

inadimplemento de obrigaçllOalimenticla se.i r a 'Uf -et roceeso da

Constituição em relação à atual, uma ve" l.~e ? O)lr~;l.t" do allmentado ,

já ameaçado no quadro atual por estratágelr.~5 US8"!OS pelo alimentante

- como por exemplo _ o abandono de ell'rregr.<; ':l a. r, .::lança de domicílios

- estaria desta forma constltucJ.onalll'erote des811o;:,nedo

D~-SE AO "CAPU"" JD jl T. 2Q no PROJETO DE GONSTITUIÇ1to A SEGUINTE

REOA~M :

.EMENDA lP19665-5 .....
(!J CONSTITUINTE ANNA MARIA RAT-TE-S---' - --~.=J pr-;~';;~

!'!pLENÁRIO " ..~"••"."".. "."... --.~=_:..::=J rç;;;;7ã7J

JUSTIFICATIVA

Art. 12 - ••••••••••••••••••••••••••.•.•.•.••••••••••••••

XV - •••••••••••••• '" •••••••••••••• ~ •••..•••••

d) - não haverá prisão civil, ssfvc er- e "!ilo de devedor inadim
plente de pensão alimenticla

ART. 22 _ o E1rosil é w,., ItJDúbl!ca F"ederativa Democrática,independe!!.

te e sol crflf a. ronstitu!da pela união indissoluvel dos E~

tarlos .t: loi~,.':'c~pf.o.s, e tell como fundamentaJ.s:

Dê-se- ao inciso XV, alínea "d", do Art. 17, du pro)eto de Constitui
cão, a seguinte redação:-

d) os militares 51;0 alistaveis, exceto os conscrit,,~ ,

oorante o perioda de servlço militar obrigatório 'I

"Título 11_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• _••• ~

,.-.. '" ~ - .
capitulo v...... ••••••••••••••• •••••••••• •••

• Justificaçi50

seção I ••••• ••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••

SuprI/lfir do Título tl, capItulo V, Seção I, referc<"e

~ alistamento eleitoral a seguinte állnea :

Hoje, após a ediÇão da 8nenda Constitucional n9 25, de

1985, apenas os cabos e soldados não podemvotar. Estão em posiçãO de inFe!"J-_

ridade junto com estrangeiros, os que não saibam exprimir a l1ngua nac!o.,*l

e os pr vados de seus direitos políticos São em SlJll8, parias soclais

Não sl,Jbsistem as razões elitistas ~ue fizeram, no p3ssa_~,

existir a restrição ao voto dos subalternos das Forças ;Armadas.

Estamos reconstruindo a deroocracia em nosso Pais e apr{

IIl:Jrando nossas instituições políticas Por isso mesmo, acredito que esta L <:".

de será acolhida pelos nobres pares

f pr-ee I so não dup II eer- me i os p.:rra <l obtc!!.

ção dos rnesmO"l f."<l, "",ro,rcltólodo-sc <l rede fíSICO ex r s t crrt c , p..!!

ra s-oe lona I I ::ólÇ~<:' de ~<a, Lo" c ob eu :aç~o de rcsu Icedos , A bo Ise

de estudo COl'Ist I lu I m"d ll.. .... dc s een t r-c II:adoril. capa:: de .... t I ng I r

esse objetiVO

I~DA lP19662-1
\:20Stituinte Sérgio Augtlsto N;'Y~
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Acrescente-se ao Art. 13 do proJeto de COI'l1J.1:u:r/ic. o seguinte 10-

~-_-_----_-tun/."IT"... ~lo ·__ . _

PLENÃRIO

CONSTITUINTE ANNA HARIA RATTES

fJ PlENARIO
,.,- -; • TuJll/J\lJT"IC~~lo~----- ---,

, ,-k~";\~
Inclua-se no cevut Itia"-AõlL:lia) nas Disposições Transitória? a se

guinte expre'J':1do:
lO P'''' I úe!> ,)01' qualquer diploma legal, e ou atos adminis

trativos de motivação exclusivamente política"

~EMENbÃ lPi9677.9'_ ,..·,,-:'-------,1 r;rp"T"""~·fJ JOAO PA!JLO _ . C-! _J

~...~,,,.,,.,.,=...,,.:::;;::..,, =====: ror-""'---'________-JI êut08J8?1

JUSTIFICAC(~

A permt ssâc aos Sindicatos de_terL'1l acosso aos meios de cc

muni cação social, escr i ta no ane eproj erc de ,-,Jr::.ituJ.çl:lo. a nosso ver
não se aplica necessariamente à Constitu_ção r ede r a I que pretende
tornar livre e democrática a sociedade II d,sileir,1 Os sindicatos já
tem livre acesso aos meios de ccnuní.ceçãc s ..'ci",l portanto dí.epenee.,
vel a escrituração deste artigo na ccnet.Lturção,

rr=;~~;~

15V'~';;;;]

.: -~-=-~
~~--- J

[EMENDA lP19670·1
I"

Art. 13 - ••••••••• ••••••• ••••• •••• • ••••• __ ••••••••••••••••••

• nnGlJunm~.çAD --,

3JSTIFICATIVA

são

E de mu e...~ u,e J'ustiça que se anistie os marinheiros, fu

zileiros naveãs e c,;.:t~e ~3 Aeronautica punidos politicamente em
196'1 por terem p~rtl.. ~,>p:!do de accntecteantcs ocorridos nos dias 25,

26 e 27 de março de 1:'64 r-c SindIcato dos Metalúrgicos do Rio de Ja
neiro. que illtpgr-d1P boje o repertório da história do Pais como movi
mento de caráter pn:..:tico, reconhecido por decisão judicial t rans r-,
tece em julgaco ~elo jIJi.o da li Auditoria da Marlnha(Processo nQ
6167/64), assim com." oc.lc r rcbuna.t Federal de Recursos em mémercs
julgados(MS N~ lH4~2, tlC 72235 RJ, MS 911811; "lS 113902).

Deve ser r'ec;t ...·_ddo que os marinheiros não se interessam

pelo retorno ao servrç-a ~tivo.. ~tão-somente desejam, por dI
reito; a reint"Qraçi!o na reserva remunerada.

JUSTIFICAçno

suprima-se o inciso II do § 7Q do arlige ;-.,.

Ao permitir que o Senado Federal fixe as aí fq'J::~"':; do reM aplicáveis às 0-

: peceções internas realizadas ccn energia elétrica. petrõtco e ccecuservets, o dtspc

sitivo entra emchoque como espírito que presãoe toca a ·tlif~c"ção do novo sistema

: tributário e da nova ordemconstitucional qual se-a o di" t ürtulecer os Estados e sua

r eutonorta e afirmar a plen!tude 00 ideal federativo. lr.;;b c,- ,>:. . portanto, sua supres..

~L·"'.c.- c........G':I~I.o.,..1D --,fi PLENÁRIO

Bupzu.mu-eae o T"";:::::-, .... .l lUUCO do artibo 35

:. "ll.;'~;::LI,1.da a rebt~'J.çbO leita pelo dif>posl.tivo

que pretendcmoe cu...J.';!.llr cuo.nto no d1.rcJ.to de impetrar mandado de

sesueanca colcti'c nêo nú qua.!qucr aczuaenec ponderável pprn prá.

vile6iar, tambél:l .l':l....i O cc.cpccatava.ecc , O mandado de segur-ança •
coletivo há de ser .."d.Il~'..-tdu .,empre que houver neceusddade do prote

ção a direit~ col.:-tl"" liquido e certo. Ora, n eXJ.stênC1.D de tal

direito nem ~ell'llr~ 'oulCl.di:.'ó. com o fato de seus detentores esta
rem f'il::J.adoB o. llt .... t..Jco .... ou e.ueccãadca a organl.UlçõcS.

~~d. portanto, pernenecer- soa esse tipo de 11:.
mitação, não flrcvi~t~, .1 1-"a-S6 de pnssa~em, pela Comissão da Sob.!:.
raniu e dos .PirilJ.tos ~ tJ!.u.."U!l.tl.as do Ho.w.em e da rd.ulher, que conce-,
beu o aju'cvcu o novo 1.ll.;;.(.~'wuento de t>arnnt1.l3 ccnebâ eucãcaej.,

.-;- .LI•••'G/~ow.. 'lo/lulcGw'••i.

~2?iE!{ÁRIO

EMENDA lP19674-4-
----~. J~P'lID""B"~C' DEPUTADO JOVH{NT Al(!.~U ~ _'. ~ _I

________--'1 fDi3;ôâ7a?]

EMENDA lP19675·2
j.:.lm,PlI1'ADO JOVANNI MAbINI

rr=';~~u

f5?i~Bjã!J

"licença remunerada ã mulher quo ;:,lnf.·~ um recém-nascido ,

por perí'ado não J.nfer.:Lor a eerrtr- "~:;",..- d-as , garant.:Lda a

estabJ.lidade no emprego, até tri.rt:e d_.:.'- após o têrmJ.no
da ãacença,

Art. 13 - •

A adoção de. um l'ecém-nascl.do, ê llmd :::~r;'.1' ãe maternl.dade,

cabe-nos assegurar ã Mãe adotante, os mesmos d5.l'ci:"os que teria,

- fosse gestante. Tanto o f].lho natural, como o ecoeccc, merecem

esmo tratamento na fase inicial da vaca, pc eee zr '1IIü, o Estado

CI'J.a necanaamcs legais para que a muJher trabcl.:':la~·'r3, ao adotar

um rccém-nasc1.do, -terâra assegurado os d1.re_"tc- ~)&:,~ anentes ã mãe

natura~~e-ç,~~1,~''j!&~:;;91i5ItJ~

/\l~\ ,J..~ JA,~ '-I) 1JA.ó-D- ~~
",", ~ IcW4-<_",~,l.-"-r-J
1'1"1 , 1 !#€f4'~-~~{~ .r. s,~
M I/-"l-<u.:: 'Yt}f7A'-~, c'< ,,bIJU.d!.~

~__-~-_ ..._._- -_"_TuTD/'on"~~.G ~

Tê_se Bp HeI!' X},V oo PrL 13 de' projeto de ccnst í tuí ção , a seguinte re
dação:

xxv - pr,"I'l.~':~,' .. ~. I:~Jvidades de intermediação remunerada da
mão de o'tra PEo_l"d'lf:,te. temporária ou sazonal, ainda que mediante
locação, sal\<' ,",o " U~ trabalhadores avulsos que exerçam suas ati
vidades btT'JV~· I:! suas entidades sindicaisj -

JUSTIFICATIVA

~.. TUTG/""....'~~~.D>---_----
~ .
I I..IJprima-se O Lnca.ao IV e o & 42 do artil!>O .2.9 e de-ee li. see:,n.1.ut.r::

cedcçêc ao seu ~ C!2:

JUSTIFICATIVA
Diversas e lncl', fuôc!!veis são as definições quanto ao trabalhador

avu1sD,que foge eu er.cu-dra-nento de empregado e está fora da alçada de
autOnomoj uma \BZ I.jJt> ,"1.1 orimeiro caso não ocorre sua efetiva permanên
cia na empresa, e coe U.t"'i.110. exerce subcrdí.naçãc a quem o contrata -

Entende-sa cC'l11) la, .nsce os trabalhadores pertencentes a algumas
categorias profi.:.sit':'l<lis q.re , sindicalizados ou não. prestem,sem vIncu
10 de emprego, S&III1;01: a dtvereas empresas requisitantes ou tomadoras
de serviços. r-c-iqreqaons pelas respectivas entidades de classe. por in
termédio das quaL'" !:~~,1 ':xecutada a concessão de direitos de naturezã
.abalhista.

Esta definir;~o, C1c...b9 com qLalquer interpretação divergente de
que estes profissJ,,:maJ.<, c",t1:l0 sempre vinculados à respectiv3s entidade
sindicaL Daí ell'enw :;I. "l;ce~sidaae de ~ncluirmos a ressalva ora propos
ta. que acatamos lMSC?.[,,;i P"l solic~tação da Federação dos C.:lrregadoresT

e Ensacadores de ed" ':! 1uxilladores de Administração no Comércio de
Café em Geral. e q.. ~ i: rp\'és da Qual se pretende deixar bem explicita
a verdadeira intençl=>,., a.. ,Jroib~ção contida no Art. 13. e que estamos _
alterando atrlivé.:. dil iJre:ente emenda.

1

I
§22 - &ão. considerados partidos de âmb1.to na~J.oneJ o e-i- !

nr-cuej., com acesso a propabanda eleitoral i;ratuita a DJ.vol :i'cao - 1
lH."l e êstc.dual, os,qp.e tenham obtido, respectJ.vamente, nas )__1,,1Iliu:: I
oleições para a Câmara dos Deputados e para a Assembléia LElb' slll J. !
va, um por cento dos votos apurados ou um por cento das Caae:a ...b
da respectJ.va casa_

".,- • lUf.UOI1t11o.çiG> --,

EMENDA lP19672·8
f'I CONSTITUINTE ANNA MARIA ;~~~-ES----- ~-:-_~, -~=:J rr=;~';;~

r.r lnTG/.u1T",~A~.O__•• _ •• __•• ,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 14.

Inclua-se no Àrtigo 14 do projeto de con~t.tu};ão,f1!" seguintes ítens.

lI, IIl. VII, XV, XIX. XXI e XXX.

Se a nova Constituição deve marcar o pleno retorno do ~:sJ
ttodo brasileiro à forma 1"ederativo., é desceoida D. exigêncu~ d/it t,.tl:l :

toados oa partidos se or6~zem. a n1vel .oacJ.ona:_ Deve, pelo cont.~f I
)'10. ser admitida o. eXJ,.r:.tencJ.ll de partJ.dos de OJI1b~to estadual, on ,

cocl.,ência com a revnlorizGção do Estado-i1elllbro. Pela nova rtlduçàLl,!
e.bre-se tal oportunidade. i'e.zcndo-Le aos par1"J.doa e::;tadU01.3 eyit.;n :,

eias nnálogas às feitas nos partidos ±'cderais em termos de dcs"::ro1pc

vbo eleitoral e concedendo-lhes propaganda ~rlltuita a nIvel cot:n. : I
dual. A~~~~~~:=::d: ~:n~:r:~~~~d~~~:a~e:en~r~::;~:u~~a~ Ul\~,{, i
rG!Osarcir dospesas dos partidos com t"Wldnmento no bOIll cmprcg;o dos I
...C/curSos públiCOS. que devom ser utilizados jllU'll promover o o_r, .. a-I
t-Ilr dos cidndãob c da colet..ividntl.e.

o artiq) qUI:I "e. pretende suprimir estabelece Que a União aplique no mlni
mo2% e os Estados f' !-;'JIo~':~Pl0S no Il'ínimo3%, anualmente, da receita de impostos

em favor das •CLltU!3~ hrl:lsHeir<:ls".
sobre conf!.';:l'3r !..~esejável vinculação orçamentária, atando as mãos dos

agentes do podE:r p....JI co, ~ disç.os~tivo é altam~nte subjetivo ao falar em"culturas
brasilebas" numpaís das mais diversas arigens culturais

O artigo 37'.1jt c.sLatelece reserva orçamentária, nos três níveis, pala o

ensino. reserva ps:'a diSIl;": ":2 ~plauso Outa reserva parece inconveniente. I
Alémdo IT:d.l:>, po" .1,J8 r;õo seguir o exemplo das naç.ões mais desenvolvidas,

onde o capital prJ.'16d"P qu:? e1etivamente promovea cultura? Est.ílllJlos neste sentI

do podem ser lnstitlJ:~u.r ;) I"';'.d lnfraconstltuclonal. COO'lO, ãllás, Já o faz a legis
lação vigente. - •

JUSTIFICATIVA

Art. Da - •••••••.••••••••••••

-----1
1J, I

I

Art 137 - A fiscalização contábil. financeIra, orçame~t:ária, 01>1:'1<11: .... ~.!. ,

e patrimonial da união será exercida pelo Congresso Nacional, mediante ccôLI..,,! ~v;

lE:~"no, e pelos sistemas de controle interno de cada poder, quanto aos aspó.::t,_- (1'~ ,

eficácia, efic~ência, economicidade, legalidade e legJ..tlmidade, na forma (I~ 1,-' !
i
I
I

orç~-Otá~:~. - f;n:~:~::~ã:p~:a:~:~:~i:ã~:~;i~:~~:~i~:;Õ::~ã:Sa~d~~~;~:d~~n;.~~: ~~ I.'

nistração àireta ou ~ndlreta do Legislativo, Executivo e Judlcitirio, inc1>Jsi"c 'f.o-j
tarquias, e:rpresas pt:b~i.:a5, sociedade; de economia mista e fundações p-.:ibl.loz í

.• .•..... ••.. ..••. ...•••.... I

§ 12 - O Tribunal de Contas prestará à Câmara dos Deputados, éo Sero.ado oa I
~cpública e às suas comissões as Informações que lhe forem solicitadas sobre a fis-I

calização contábil, financeira e patrimonial e sobre os resultados das audilC'na'i, I'
i ISpeÇÕ~S c decisões, além de cOfl"1Jarecor, por seus membros, a qualquer das ':&.,.:.s,
;r.ediante convocação

Art. 139 - O Tribunal de Contas, de ofIcio ou por determinação de QUJtC'uel'

das casas do Congresso Nacional, de suas comissões ou por solicitação do I-UnhoLPriO! •

G.JbliCO ou das auditorias contábeis, financeiras, orçamentárhs. operacionaj~ f> 0:"-1
trirr.oniaIs, verificada a ilegalidade de qualquer despesa, ou ato suscetível dJ qc- I

r dr:spcsª o" variação pntr1mofal deverá'

5;~~~

fu;~8ffilf'JPLEJlÁnro

T...c1JU.." ...~4~_ ••_-- J
Vê-f>e a scbuinte redução ao ~ 42 do art. C:;-:. ""'1.

§ 'Hl .:. 11 criaçd"o, a ~ncorp"'"t'u:;êo, 1 f1l"':10 e o desmembra

mento de MlJlliC1pl,os, obedecidos os rl-c~ul."j o~' ,I:', '/.' f"tos em lo:!. COUi. ,

plemen:e.r estad~l, dependerão da cou:;.tl.V~. r.::(.\,I"Ií.. mE.d1..nntc plebi~ I
cito, as populaçoes diretamente 1.ntere..,. .,..... !;) .lI.i-roveção pelas '
Câmaras de Vereadores dos Munic{pios, a;:"~~t.d.' ~ _ bt..' darioo por lei '
estadual. '

o objetivo de emenda é 1"re.nsftJ;nr da U.u1.t\o para o Estado
a cOIlipetênc1.ll. de editer lei r...oJJ1plementor di: requisitos pura crJ.a';![\)

çao, incorporação, i'usiio e der.membrrunento de b:!l'U.1.c{pios.
Ora, as realidades rebibnU;LB de LlCS"1t. r~ús são muito di

versas, sendo contraprodtlcente a ce.aÇ),'alJ.,l,açâ,) e fi unificaçilo dos

requisitos em pauta. O logisllldor eSl.oad1lal tem m/dores e melhores
condições de estabelecê-los.

Impõe-ss, em defesa dos id€lui ~ fedet"at1.·'cs, por conseliuJ.n
tEr, consagrar aos Estndos":membros a cut..petêl~,..j_ 11:: editar lei com-
plementur de requlsitós para Da Jlun1eíp.:.oLo comprt'~ndidos om seu
perritório.

JUSÚFICACÃO

EMENDA lP19673·6'
fi CONSTITUINTE ANNA MARIA R~;';E-5-- ----_- _=:1 rr=;~~~~

EMENDA SUPRESSIVA

'f'ToIJU'Tl,...çio

ARTlGO 17, tTEM IV. LETRA ti L n

SUPRIMA-SE DO ARTIGO 17, tTEM IV, lETHA. I l II EXPREss1t~ •

.. Os sindicatos ter~o ace~~"" '.0 ,na'l.:_ de comunicaçdo soc!
aI, conforl'le a le-i 11

['J PLENÁRIO

• mo as dema~sc:::;~:~~a:o:ee~~:::~~::o:::é~~~~~: ~~~:r:e: ~:;:::;sd~:
ferenciado do empregador

N1:Io se justlfica portanto trat.,~er.to ',Hf'prs,clado quanto'

aos beneficios prev~dencidrios como seguro:- c'P!tE'''::rrega, licença rem.!:!
nerada à gestante e seguro contra acirl'2.n<;.e d'" '-"':;)3!ho e dlreitos
tJ;abalhJ.stas como Fundo de Garantia do Patrj(1,hJC :individual e jor_
nada de trabalho

A inclusão dos itens referidos nCll",. Vt)'1l compatibilJ.zar o
corpo do projeto.
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Art. 145 - Os Ministros do Tribunal ce rc .....~.,,, ua lJnHio serão escolhidas

dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idon"idade moral, de reputa

ção ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, ccntebeís, ,-c!IDOmlcos, financeiros
ou de administração pública, obedecidas as segulnt'Js Lcrt:...c-es-

EMENDA 'lP19685-0
r
~9UTP,{)(J JOVA/'I'U I-IASINt

~PLE'l1íRIO

Er"""'''---,
~_.'

EMENDA lP19689-2
W'CrFUTADa JOVAMU MASINI

______ ~~U.A'~/coWII'h'"UI.O~'ISÕO ,

l.J PU=-u:-",':::iO=- -J

r='4;;=';~=;

~~9.-~:~1

.)JSTIFlCATIVA
r
!

__________U ...o/.u ....'•• ~.~ ~ ----I

Dê-se ao parágrafo üruco do artigo 298 a seguinte redação.

Parágrafo único - Para os efeitos de que trata o "caput;" deste aI"1 ~;;'J <:

, '1;'...g"'ll-se as receitas correntes, deduzidas as transferências intrago'lernarrF " Jh,I (,(.1.1 t;~ o dispêndio c~ pessoal de autarquias e fundações instituídas e rm- Idas
í pelo poder público, que recebam recursos do orçamento fiscal I

! =TiFi~TiV' I
I Trata-se de mera correção, pois o texto fala "dedoaidas das transrcrêr ':J.r':> 1

,1 Qtl8ndD o certo é "deduzidas as transferências". I

l•__• __ lu'o/~un""'.;.a _,

E:m todo o Campo da fiscalização flnancb'.tn !:! O:';r -entérta, o aspecto contá
bil assume inegável relevância. Impele-se, assim, r;'J"'" os ..uecosrttvos emendados cansa
grem mençân à ciência_contábil, aos ccrnectnentcs ccot-ca.s t:: à f1scalizaç~o e audi
torias contábeis.

I'JPLENAAIO

':EMENDA-IP19681-7
---- 'mo< J ror:::::'~

(1C€PUTADO JOVANNI tlA!.::'.L._ :::;;;;;==========:_ Lr...uo_J
"'."'''.''''''_'_'"'_"._"._'' --'J fl;!~~ftJ

Dê-se e-i hcho L, - ••1l' artigo 611 a seQUinte red<lção:

lU - a..."Olir tor~ ...a.. fremas de opressão e exploração e garantir o bem
estar e a qualldclde de fl~ê tio pcvn,

iEMENDA-IP196~q-6 _.",.. -,
tJ Dc.l:'l.1l'J DO JCn ;.~"':._~. _....:.

~-o----~.:"_ ~_"_..._'_..,_"_.._..._"_. _

[=c;,:,~;--:J

1§!'~iifã?J

o objetivo .x enr~.a é csccrear do inciso expreSSões que atribuem como fi

nalidade do rstecc "de.~ílcJ,al::!:·ar a livre iniciativa, prcrcvendo a distnbuição da
riqueza, do trabalho <! t!:~ llI.-:.ir~ de produção". Que vema ser derocratazar 2 licre
iniciativa" Se ela <E hVlf>. é de..rccrãtãca Quanto à Ir-tervençãc estataâ cara dis
tribuir os melo" dF' Pl.JdL.:;f{f\. abre-se aos poderes publicas uma margem de discricio
rfedade incompatível .Jl.l<;t!~.enl.e COOi o regime oeeocrétícc Irrpõe-se, assim, a modi

ficação sugerida.

r;r TU~O'JUtT"'..... :O __ ._.__

Dê-se ao § 82 do artigo 134 a seguií't~ J:~'-'. ~~:'

§ 89 _ Se a lei orçamentária não Lv~r sír'c .I.I~~~.:: "ié o Início do exer

cicio correspondente, poderá ser ínícíeda a f") eccçê ~ "c ncc-ctc comonorma provi

s6ria, até sua eprecaacãc definitiva pelo Con'""res.:;) :1.:1(" ('~'1d.

Dê-se c le.l,<l "c ' J") xncasc IV, do artJ.go 17, do ProJeto

da ccnuesãc C"1 e, ::':c,;;,1tLzação , a seçumee redação:

U q ) é ass~g\lr'l:3<. . t'élrtJ.cJ.pação de representante dos cnpr~

gado,; da .;:lP ........,. nos processos aeca.eõxacs relat;~vos ao
reaprov("..'t..:o~,. Ito de mão-de-obra c aos programas de re
cic~a'::l••rt, "'~":--~e que J.IlIportar em ceeucãc ou ell.ml.na

cão de po,;:t';)!. õo trabalho ou ofíCl.Oi"

ffUSTIFrClITIVA

r;r----------"..,,'""".....-- ..----
5L.prJm.a-se o inciso IV do artigo 512.

3JS1'IFICATIVA

Na forma corroa está redJ.gido o § ss, qU'. r·l:. ar: "aprovação definitiva".
dance ensejo a Intepretação no sentado deqce e alJ~O\ - ~,,~ cc projeto é Obrigatória

ao üonqressc Nscional Deve-se, portanto, rerl"91:: "13p~~iar':;c. o que não obriga
rá o parlamento a aprovar a proposta eeecn.íve , pLJe."1,j". <!,., co-urãrac, até rejer

tã-ãa, como que se assegura a prerrcqetave de] .lJ...:aL/3 do Conqresso e não una

mera funçãop homologatória.

A des·qn"',;?\', poc parte dos empregados. de Um (ou

maaa! r ep ~<~t"t.1'lLe (~) da categoria, a fJ.m de partl.cJ.par

do prcceaec jc_J.l."';rlc _~J.nOllL.e a questão de aproJc.tt.arncn
to e z-ec í.c j nqc- ,c,, -nêc-ec-cbcc , é fundame'lt:ll. t: u-na

rcrma lf'slt~ma ~1,~ : r t.a c.í paçâo ao lado do empregador,

-ra setor t'ÜblJ.co, e~.Ja setor peaveôe ,

'l

3JSTlFICATlVA

_________nno/...... '...~~•.,-__-------_,

De-se ao {'têlt' X"'Á" do artJ.go 13, do ProJeto da CornJ.ssão de

Sistemat i :>.3.,;<,jo ,I. to~q\:J.nie redação.

o dispoSJt1.:! :;....' ç:...ctenoeocs suprimir diz caber à lei ccepãetentar "reg.J-

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

lar as l1mitaçõe~ ConStilllL.l'J·;;;:'~ ao poder de tributar".

Tais 1J.mita:::1:!c.:- • c.ostences do Projeto, são claras e evidentes, dispensan

do, desde logo, quBLucr "r.....: teçãcv.

Trata-se, per' ,<11.0, r'~ dJ.sposltivo desnecessário e até perigoso, pois bem

sabemos da traôJ.çáe" 1p'_!.3!~t:,a bras'leiea de frustrar dü:posJ.tivos constitucionais 11'

sob o pretexto c'e 'reg-~Ilá .c"s' Paea evüar essa tratJl'lática e frustrante possibilJ.- \1
dade, irrpõe-se a suprt'.:::ãu ~o !.,c!so II

,EMENDA lP19687-6
~J ......-cp I '\00 JOVAf-!\lI MASINI

;:J ~uTo/,uU"rc.çio .,

i Inclua-se no art; 303, que trata da intervenção do Estado no dOllÚni~ ec "'::l- !

,meo, o § 5'. com a seguinte redação. I
, II § 511 - A intervenção da UnIão exclui a do Estado e esta a do l-kJun.id~. 0, '

Icr IllaLéria de Ccrrq::letêncla concorrente

II JUSTiFiCATiVA

I ComO o Projeto não deixa claro a quem cabe intervir no domínio econúnJ.cr'.

I iJr.r...'C.:-se a inclusão do dispositivo sugerida p5ra evitar sQbreposiçdO de inte-~en

çõ.:ls ou conflitos de competência na rr-atér1a

L;:;;;~J

tIJ.i';;;;fl7l

"XXV - prol.blçSo '.;'a:, a'#ivJ.dades de J.ntermed1.ação remunera

d~ de ,~z.Q- :.~-obra permanente, temporárJ.a ou

Dell, q!1.~.,,~ excedente a 20i do contl.ngente de empr~

gnClos eia E"n~')t.E"sa locatárJ.a;"

o dispositivo que se pretende supri!"!:: tafa (:l'l "ravorecer o sentfcc so

cial da liberdade, pela ação equalizadora do zac-sío" crs. llt~ldrlde é liberdade,
é prerrogativa sagrada do cicacãc, o único 3 ,=,...a., ceoe • "dOI r sobre o "sentido"
qt.'E: possa ter Ademais. falar em Estado como "cqu-" ....ecoi ' d<i liberdade. pressopõe

seja a liberdade algo quantificável, o que é dpsra~ilJ'") Em r-c-e da rejeição ao so

fisma, nmêe-ee a supressão desse dispositiv:l

EMENDA lP19683-3
l:J DEPUTADO JC\"JIII1:'~"'::=': ~u:- . _J

F~-·~_~~~M~~:'_.,_"'_"_"._"_... _J

~~'~- -j

t3i~~~:?J
,f.?OI.~•• ,,<c~.lo _ --.

: Dê-se ao inciso III do artigo 240 a seguinte redação e suprjl1'a-se C' ~. ''''-1
: 1 gt~tc único.

',:III- restnções objetivas à inviolabilidade de correspondência e a.:: -;ltiu'I
iI c'"s l.or1lI"icaçfles. na forma da lei.

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

.~U...OICQW'U&<JfIUICO.....:io __,

Dê-se ao § 312do artigo 303 a seguinte redação

EMENDA lP19688-4
r;r---
L...l.~'TPDO JQVANNI MASINI

JUSTIFICATIVA

As emr-:ér.~:; hOJe eXJ.stentes no setor sJ.mplesmente d~

saparecer....s.m co,' a anrovação da redação orJ.gJ.nal, crJ.ando,

por conscgu:. .te, ci:.tJ. ...uldades aos empresárJ.os que Jd vem

in...estJ.nC:o n'- !' ... to:!: e que dispõem de cap1.tal .l.nvestJ.do nas

suas rec:p",==tJ.V:lC at.' "'l.dades, Adellla1.S, desde que haJa a

eJ.rcunscr:u;ão em tenros de um dctcrmJ.nado volume de mão-de

obra, no C-,\I;O p.copo~ta, 20\, obrigar-se-á as eI'lprcsas e
cmpres5.rl,o,; nant.~r~I', nas suas empresas, um número d~ empr~

gados pctm~llento1:$.

JUSTIFICATIVA

tá~ulos ao seu funcionamento acarretará terIÍveJ.s prezuízos ao de5envolv~mento cll.

§ )12 _ As emprcsps~ públlcas e as sociedades de economia mJ.sta não rnf.::r;;....

.l.ISTIFICATIVA
!

:i
;! !tIjeUva a presente el'enda retirar a possibilidade de se restrir.gir <: iJl.'::s, ,

" ,,I L;ç:io da 1n~ormações e a liberdade de ir-prensa, rad1odJ.fusão e televisão ~..!:'~.te () :

j Est-l' o de SJ.tio. I
I A imprensa 13.vre não é amear;a às J.nstltuiçt!es, !'Ias garantia da ordell' ~e-l" - I

ICo. tic.a. Pri"lCipalmente 'nos MO/llentos excepcJ.onais. deve a imprensa continua, ..cu..~ ,, :
I d) coma mais ampla liberdade. até para alertar as autoridades 50bre fatos cu alJ~.sr:i l

Iq<-.e de wtra maneira lhes passarian desapercebidos. I
DesnecessáIJ.o seria lembrar os eX8i'1Plos oriundos das naçôes d~ IO"lq3 ç I '- I

I
ril'ncJ.a democrática se o Projeto não houvesse renovado o desr -.l.ldo ter-or dlls d,:tl.l- !l~

tores do poder fI'~nte à livre imprensa Mas dIante da posslbilidade de se coJr,ar .

lo ll'lro exereleio da funç.o de lnformar e emitir oplniões, cabe recordar a t, "-to~
ili~ da grande n3ç~O a'llencana, que enfrentou lIlIa guerra civil e duas guerra!;: munrll:'lJ'l

l~ ~"ltt.'f'"~'~O;t!']~ensa jlvrE ModifjcadD o inclso. descabe o parágrafo únlco, ti·,. n 'o

I
J
I

I
I

O objetivo da emendaé tetirar as f'"undaçflot:ls púb.l.icas do elej"lco de omtid'- I
Ides que não poderão go~ar de favores parittlriallente extensíveis às cor:giheres pn_

iv#dÔls ~ notéirio que as fundações púbhcas têm prestado I.negáveis servJ.ços ae (,10'.>' 1- I
l\tolV1Jrlento nacional. Sifo uruversidadcs, .instituições Cl'.Je atunm na área da s-,ú::!fr, Ja i
3s:.istência social, da cu1tura~ da pesquisa cJ.entífica e da tecnologia. Sua al.J.lçãLl [

tet"l justificado, incontestavelmente, o apoio governamental que receben a cri:::r ·Jb<;- !
!p~!s, à emancipação do nosso povo e até mesmo ao setor privado da economia, quC' SI' I

1:J~lÇficia direta ou indiretamente comas atividades das fundações públicas.

~.o· ..r de benefIcJ.os. privilégios ou subvenções 01:10 extensíveis, paritariamen!: • t:_.,
,tU.' ~!:lto:;: privado,

UI - contribuição de rnelhorJa, pelo I,en,:!ri:~·l.. 3 i ':Ó..e;l.sdecorrente de o
bras públlicas.

3JSTlFICATIVA

Há necessidade de cQllljJatibilizar este di5POSit.l.".i ,.;ri o § 411 do mesmo arti

go, p01S nele consta a expressão "beneficio" e :-,~o "vd]or.L<::;~o", comoesta expresso

no inciso III O conceito ue benefício é mai:: arr.o:o c: rG!~ a ieouatlo ao tnbuto , ll'an

tend:l-se a redaçâ:o da Constitu!.ção vigente.

Dê-se ao inciso III do artigo 257 a :!:e;tJ1"lle rc('!:çdo

r.r----------?UfCf.utT"lO"'õU__ -

EMENDA lP19684-1
tJ DEPUTADO JQVANNI MASINI



Assembléia Nacional Constituinte e 20931 _

EMENDA lP19701-S

r.r ...... ~/O.wIJ..O/,UI<OWl1llo .,

r.r-- 'UfCIJU.....;I. -.,

Dê~se ao item XIVdo artigo 12 a segulnte redação

SUprima~se a alínea "b" do inciso II do § 11 do artigo 272

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

XIV - ll. SUCESSM!'EREDITAAIA

brado"

Impi5e-se, inequivocamente, a supressão do dispositivo

",-- tUtO/'"n.. ,•• ~;;o ___,

SUprima-se as al!nas "c" e "d" do inciso !I do artigo 27 e Incjua-se no

Título das ntspostções Transitórias o seguinte artigo:

Art. - Os mandatos dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores que toma

rão posse em .15 de março de 19B9 terminarã:J em 15 de março de 1991, podendo concor

rer à reeleição no pleif.o de 15 de novemrc de 198B os atuais Prefeitos e Vice-Pre

feitos

o objetivo desta emenda é permitir a reeleição para os Chefes dos Executl

vos feral, estaduals e municipals, bem CCJ"'lO instituir lt'andato-tampão para os execu

tivos e legislativos municipais, com vistas a uma coincidência das eleiçeles munici

pais com as estaduais e as leg1s1ativas federais em 15 de novembro de 1990, permi

tindo-se que os atuais Prefeitos e vicepPrefeltos possam concorrer à reeleição pa

ra este mandato mais curto
A possibihdade de reelelção para o executivo contribui para o aperfelçoa

menta democrático, de vez que, pensando nuna futura reeleIção os chefes de executi~

vos serão mais sensíveis às pressões populares e mais abertos à fiscalização e à

reiv1ndlcação dos cidadãos A possibl1idade qe utilização das "máquinas governamen·

tais" com hns eleitorais pelos próprios chefes de 'executivo, deve se contrapor a

possibilidade de idêntica utilização pelos idênticOS agentes em favor de seus candi

datas Ora, o chefe de execuhvo que pretende se reeleger estará muito mais acessí

vel à fiscalização do que aquele que pretende eleger seu sucessor

De OLltra parte, un mandato de dois anos para os prefeitos e vice~prefeitos

o dispositlvo que se pretende suprimir colide frontalmente com a técnica a

dotada na remodelação do pr6prio imposto, de vez que consagra a incidência na ponta

do censure. Além dlSSO, ao beneficiar os estados consuníocres de combustível e de -e

nergia, nais fortes e desenvolvidos economicamente, a alínea afronta o comando do

tncrsc 11 do § 12 do artigo 257, que estabelece como objetivo do próprio ststera tri

butéruo o "desenvolvimento equilibrado entre as diferentes regiões do país"

Finalmente, ao permitir que a energia proveniente do estado menos desenvol

; 'lido se agregue aos custos de produção das indústrias do estado mais forte, o dispo

'sitivo enseje o absurdo de que o estado produtor de energia, ao k'Portar produtos

industtlalizados, ~mpOIfe também o imposto que não lhe f01 permitido cobrar, criando

novo embaraço para o cunptlmento do objetivo de prcncver o "desenvolvimento equili-

l Não pode a Constituição que vai instaurar uma nova ordem oenocrãtrce ceder

~ ao corporativismo que afronta qualquer tentativa de construir uma poUtica ecucecíc

~ na1 séria e democrática, baseada no mérito e no pr.inc!pio irrenunciável do concurso

~ público.

§ In Aos !>c::.. l<\cres civis e militares serão concedidas as

promoções, na epceenceaccí.e ou na reserva, ao cargo, posta ou gra

duação a que Ler-Larn dtreito se estivessem era serviço aeavc , obede

cidos cs prazos ee f,)~"1f'J.ncncia em atividade, previstos nas leis e

regulamentos vigente ..

__• __ TUTONUIT'r'•• çlo --,

EMENDA HOD!!'IC\TIVA

DISPOSITIVO 1.,iEND/IoOO. l1!~TIGO 475

_ ... ~~. ' .. ocu 'l'''u•• ow'..lo ~__,

Com a presente emenda tenta.mos P '~';al qll"= o texto origi 

nal proposto no proJeto de constituiç'5c tcm" c ...nseqilêncaae noci

vas e que poderão ser graves.

A anistia ~ã foi ccncedada t c !c~ 1.~ -nesmc momento da

ccnvoceçêc desta Constituinte, cem o obJ~'!.hC' dcl s ex in~ciar urra

transiçao polítIca, com a sociedade lã "fad OCacIa" e em paz •

.A am.stia agora Já é coisa do pd~S2'-iC Já gerou os cfei
tos reparadores necessários, não havendo :J<!jc.. n 11s que se poss:;'

acrescer, sem se correr o grande risco UI:: ...e .:!.r.Jusliçar a todos

os que permaneceram em atividades.

Esta nova abrangêncJ.a propos"'a ,~.) l?ncontra respaldo
nossa história.

Portanto, proponho que se rnan1.el.l':" o que Já foi concedido

e está em vigor, fruto de exaustivos d(!b.tcs nc-;ta casa no final

do ano de 1985.

o disposhlVl Ol.e p.c.:!teilC!emos alterar fixa em cinco o nÚ/'ero de integra'1~

tes da corniss~o legh1u' i":; tl<': acompanhamento e fiscallzação das me:::lldas do Estad'
de sítio ou de, De4"e<;d ú::.~. 6 o pr6pno Congresso Nacional, em sua autonomul e in~'

dependência, que de'.f'" f1~ar o n~~.:o Ql.Sintegran~es que julgar necessé.::ic ao oe- II

sw.penho de tão rebMtnt-; p1.oel Oescabe sua hxação :;cmst1tL.Clcnal.

JUSTIFICAC:;1.l

§ 39 Excluem-se os servidores civis ou militares que já

se enconexave,n af~!.ent..ldos, na reserva ou reformados, quando atin

gidos pelas medida:. do eapue deste artigo.

§ 4Q O,,> dependencea dos sesví.ãcces civis e militares a-

brangi.dos pelas dispo~i'i'ões deste artigo jã falecidos farão JUS às

vantagens pec..nl.ãriü-" da punsão correspondente ao cargo, função,

emprt:lgo, poste C"L g"'i:!.dt'<iqao que teria sido assegurado e cada bene-

01âr10 da an'istia, até a data na sua t'lC>l:te, C'J.l'I'.I.:l.d... a legislação
específica.

§ 59 A Administração PúblJ..ca <;:::!"~"~: as d1.sposl.çÕCS des

te artigo, respeitadas as caracteri"t:~CCl"; o:: P'~= uLi ez Ldadea pró:

prias das carreiras dos servidores púbjicc~ c tvr- e militares

observados os respectivos regimes Jl.r!dj::c., ..

o Art.LgL t,....: se ProJeto de Constituição passa ter a segui!!,

te redação:

§ 29 11 hd1:jr,j i-ração PÜblica, ã sua exclusiva J.m.c!ativa,

ccmpeeênca.a e cr.1t6_ ..0, poderá readTllJ.tir ou reverter ao serviço a

tivo o servidl)r pur.L.tcu anistiado, sendo-lhe vedada a remuneração

de qualquer eQp4::H., eIl' caráter retroativo.

Art 47~ lJ r' • ceda.da anistia a todos pum.dos ou processa

dos por atos cc <~.-:::t·.;:: 10, institucionais ou .eomp Lemerrt az-ee , prat1.C.!

dos no pe1.r~c.o co"':'~':!en:::i10 entre 02 de setembro de 1961 e 01 de

fevereiro de l!. '! 7.

Art ?IJ""_ O C(J{~"!l~:C Nêlcional, através de sua Me$a, ouvidos os lídçres

partidários, c!e~igr,<.tl,1 ~.).r..s~Jc r.,lIa acompanhar e fiscallzar a exee:ução de medi

das previstas ".ús .I,?\-~~O'" de Estado de Defesa e do Estado de Sítio

EMENDA lP19698-1
tJ CO!l~T..!" .J";.ltr-.=~~·,,';-"MA"'S"'!N"'!~ __'I~_
~---:~~:~~;;;;;~~.- ..,..,_. J f13;'O"--~

I
,se é verdade Que " 1Í1',t'l.-;IAa ter] dada ensejo a abusos, tambémé verdade que o a-I

: foramente pode ..ir a ser- l."'''I ertemattva à conce~são de direito real de uso51~~"=:J

ffi7~~@]

DA lPl~-ª~2:'L_'"". ____,

[EpUTADO ~U·_t.,:iliL, :::::::========~

f!l PLEIlÁRIO

EMENDA lP19693-fl_ "'._
~_O~J_OV_',I-'I,I_.~~_~·11 ---------,

rrr.==:--- --- -,,' .,,,,,.lo/'ule~.. ,.,lo

Suprima-se o inciso V do § 12 do artl9'~ ·.77

--- __ ,. ---TUTOIIU'''''OA;lo ---,

neeam, quando se tratar-de desapropr1.üção da bens

de produção, es .."t t"l".bóm deve ser contemplada por prévia
e Justa ...r.10 .i~ ação,

Inclu>;-sE. r; iít IJ... 'J:.s OHsposir;eles Transitórias, e seguinte artigo}
~dJ. <o t.;;:.\

JUSTIFICATIVA

"d) os b-ane de pzou.•cêo são suseepeãvea,e de desaproprJ.a

ção pc-T •.-c...."i. :Lc1dde ou uc ILadede públJ.ca ou por i.n te-e

zease SCCH.. ~ J.esde que necesaâeae ã execução de pl~

ncs , pl'ogr..tr-;:;; ..o pecj eeos de de senvoavamenco 5001.0'11 e

ecenônuce , se-r •.m eles da União, dos Estados ou dos

Municip10~. nradaen ce prévJ.a e Justa indenJ.zaçâo, em

dinheJ.ro.

~
Suprima-se 0)( 4Sl do artigo 270.

Dê-se letra raIO, do J nc.í sc XIII, do artigo 12, do ProJeto

da Comissão de. Sl-stemd.t!zação, a seguinte redação:

Art. -;. ....."'rt -",,:tr eLas de encargos da União para os Estados e MuunicI

pios n:::lo excedt!l Jc. r" "t;.ll 1 I f Clrcento das vantagens financeiras outorgadas por es
ta COnstitui<;Go <I)':;. E.,\.~C\..,. F kunicipios.

.J.1STIfICATIVp.

____ u ..a/.lun"'eoçlo --,

_,-------------TUTOllu""'•• ~U----'---

EMENDA lP19694-9 '"ro.----- ---_-__-~_. r,r':"'----'
• [glUTAOO JOVANNI MASINI .__-1 C-...E!~ n _J

o objetive. (,a in("_u~1iJ deste disposil:ivo é evitar que se frustre a descen

tralização de recursos c. n~t ..t(,cionalmente promOV1da e'll benefíc10 dos Estados e /Ju

nicípios Portant', ::slab_~,;!ce-se Ul1 limlte para a transferência de encargos, para
que haja efeU..a d~ ...~e'l\::'::Hzação de recursos.

A letra!! :30 mesmo it.em e artJ.go, rcrncte,como pro

eedamenko de desnpr:l?riação, ã prévJ.a c j ust.a J.ndcnJ.zação

em dinhel xo,

o dispositivo que pretendemos ver supr:!r.....·,o ~.I a a lei complementar fede

ral a possibilidade de excluir da Incrdêncía oc T::I', I -, ~ ...~~l.tações para o exteri

or, serviços e outros produtos que não os industriilLLl:l ca. da vez que estes últi

f: mos já estão excturoos através da alínea "a" '10 trcfsc .I.? uo 9 11 do mesmo artigo

Como se vê, a I.kJião Já interfere na comoct~lld..! trcbt, térfa esteoaat no ca

so da ezportacãoo de produtos industnalizados. S.:;.-ia "n.Cl>:.1VO deixar aberta uma

porta a novas Interrerêçcías da União neste cerco 1'>1.0 rc.e a autonomia esrtadual,

macule o ideal rederatfvo e expele o Estado b rerj'JçJO ~.J S:lt.,<; recursos em reaãc da

atuação do legislativo federal
Emnane da autonomia dos zstaocs e da restau-eçêc efetiva da receraçãc,

impõe-se a supressão do dispositivo em pauta

.)JSTIFlCATIVA

:AJSTlfICATIVA

SUprlr,ld-sc ' artl,,:-) Z;,i,

EMENDA lP19704-0
tJ ocPUTADO JOVANNI MASINI

o objetivo desta emenda é eliminar do item eM pauta a alusão à tributação

; da~transmissão "causa mortis" de bens ou valores, que já está prevista no capítulo

, próprio, Q'Je trata do assunto, a saber o Capítulo I do Título Vl1, no art.272
111

Trata-se, assim, de retirar do texto disposição redundante, que nada acre,!

~ centa à matéria em pauta

pr-"';;~"'~

tçi~;J;J
.'-(O .. ~/.~u....~/'ul<Owll..O_~-----__,

PPlENAAro

JUSTIFICATIVA

r.r----cc---------'UTOIJUIT" ••;;;O----'-----------,

SUprima-se o artigo 479 do Título das Di:posições TransitóIlas

EMENQA lP19700-7
tJ DEPUTADO JOVANNI MASINI

EMENDA lP19697:ª,..."~. ____,
fllE'UTADO JOV_' ,w.;~N:__ I pr;;;';;"':J

t5!~;Jã!J~------='::_..~'''='':-;''":..:..;::,..:;:''::;======~--===~::;
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A representação da União em juIzo na '0001 <..nç"- .-- c..!'êdito tributário e nas
causas referentes a matéria fiscal pode perfeitalren~e sr r l"'c.c!diria por 1egis1aç2io

infraconstitucionai, não havendo nenhuma raZ~lJ p".La C...t ..r Cl.Istttuc1.onalmente de

cidida. Impõe~se, por isto, a supressão do dJ.sposüi,i) rl'-""' t:;jta da maténa, p<Jra

que o texto constitucional consagre apenas L'l qu':: é flrtJcmentd e não detalhismos
supérfluos

A extll"ç:l<.1 (;1 ,,,': ."""s.:, prevista pelo dispositivo que se pretyende su

primir exige estr..ctos r,(j~' deT':ltaJas, pois coloca problemas complexos. Alémdo mais

o d.l.sposltivo que pretendemos suprimir prevê a promoção dos professores das

: instituições federais class1ficados como Adjuntos IV ao nível de Professor Titular,

sen realização de concurso Trata-se de tIll "trem da alegria" constltucionalrr,ente

: perpetrado, que não encontra qualquer justificação objetiva.

Dê-se ao inciso I1 do artigo '272 a seguinte redação:

II - tranSl'1issão "causa mortis" e doação de bens imóveis e direitos a
eles relativos
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o objetivo é excluir do àntIito do ill'pOsto os bens m6ve1s, de d1fieH fl5
cenaeçac Além do mais, evita-se que, no terreno ecíonãmc, pOI exemplo, só sejam
taxadas as ações nominativas, díscranínendc-ea em relação às ações ao portadcr.fm
passíveis de serem tributadas por tal via.

Suprima-se o inciso IH do art; 75.

.:lJSTIF1CJlTIVA

Ao hipótese de intervenção do Estado no Município por falta de apli~ação da

la mInima de receita no ensino não se banronfza ccn o capitulo da intervenção, '

vez que não está prevista, no artigo anterior, a intervenção federal nos Estados

la mesma razão • E os Estados tatltlém têm o dever de aplicar una parcela mínimade

receita no ensIno ora, se a falh dê aplicação pelo Estado não enseje interven

: ãc federal.' a falta de aplicação pelo 1U'l1cípio tanbém não deve ensejar a interve~
: ãc estadual. Mantema-se, portanto, a regra geral da autoncmia

tê-se ao artigo )14 a se~inte redaç~:

Art. 314 - Os servíços de transporte terrestre, de pessoas, de bens e de

carga aérea, dentro do territ6rio nacional, inclusive as atividades de agenciamen

to serlto eercreccs pelo poder p(bllco, por brasileiros, ou por enoreses em QUe ~
eapital em direito a voto seja majoritariamente nacional, podendo ser explorados

pOr outras eroresas, desde cpJe autorizadas pelo Presidente da República. mediante

aprovaç:fo do eoogresso Nacional.

.l.ISTIFJCATlVA

Pretende a emenda evitar que se l.n9ossibillte inversões externas que ve

m. ao encontro aos interesses nacionais, ilrpulsionando a melhoria dos transpor..

tes eI nosso país. A cautela consubstanciada na exigência de autorização preSiden-1
c1.al aprovada,pelo parlanento parece suficie:nte para. coibir cp.IcÜquer dano ao inte..

resse naciooal.

E/IIEI'IDA 1P19707-4

[!l DJ!PUTAllO JOVAllllI ""bI1lI

.ural.ulTlI,..;ia ___,

Supr.1.ma-se a letra "e", do mefsc I, do artJ.go 12, do Pro

Jeto da cceueaãc de SJ.stematização, reOI'9,]1\I~'h,dc.-se as d.4~1lIS
~ a({1\.ed5

JUSTIFICATIVA

o excesso de lucro lias at.1.vJ.dades econêmacea e f1

nenceaxas êerava de políticas eccnênuces desconexas, an

eensaeeenees , cuj a r'eapcnaabaLadade de formulação e 1mple
mentação é atr1buída ao' própn.o Estado. -

Em uma eccncnua eseêvei , que cresce sustentadamen 

te, a pobreza se e.rxadaca pela expansão das oportun1dades
de acesso ao trabalho.

Dê-se ã letra IIdll
, do anca.se I, do artigo 13, do ProJeto da

ccsuesêc de aaecemaeaaecão, a segUJ.nte redação:

"d) indenização do trabalhador desped1do ou fundo de gara!!,

eae eqcavazenee, com .1ncidencia de multa, em uma ou 0E.
tra h1pôtese, proporc10nalmente proqreasava em relação

ao tempo de servJ.çol

JUSTIFICATIVA

o e raeaenee desempenho da at.avadede produt.1.va press,!!

pêe, não há negar I a l1vre contratação e a t.avee ôc.spenee ,

Razões de ordem scca.eü , no entanto, m11itam em favor

da g'arantJ.a da es t eba.La daâe ,

Esta, por sua vez, não pode revestJ.r-se de cunho elf

cãusi.vemente paternalJ.sta.

Dai, o encontro de uma solução ectêtuea, persegu1do

na proposta que ora se apresenta.

Não uma estab11J.dade absoluta, na verdade pre)udJ.-
eial, porque nocava ao empregador, ao empregado la quem

sezae po,r inteiro desestJ.JI\ulante) e ao próprJ.o País.
Mas uma liberdade de dJ.spensa a que se vaa opor o ª

nus de uma J.ndenização ou o ônus de uma multa esta- ou aqu~

la sempre crescente, na conaadexaçâc do tempo de serviço

prestado pelo empregado ã empresa.

Enf1m, uma estabilJ.dade que o empregado vai conqu1s

tando e que paulatJ.na e concretamente ase ccnsoi.aae , por
que a liberdade de dispensa na mesma proporção se vê prej,!!
dJ.cada pelo acréscimo progre.s-sJ.vo do valor da indenização

ou da multa.

Dê-se li: alínea "c" do inciso II do artigO 265 a seguinte recação-

c - patr1mOnio, renda ou serviços dos partidos políticos, Irctusrve suas

flníações. das entidades sindicais de trabalhadores e das instituições. de educa

çãc, pesquisa c~et'Jt!fica e de assistência soelal sem fins lucrativos I observados

os reQUisitos da lei; e

..JJSTIFlCATlVA

o objetivo da emenda é agregar ao elenco das il'll.ll'Údades as instituições

de pesqrlsa científica sem fins lucrativos. porque é do interesse nacional est!

sufar a criaçl:lo de tais entidades, tão 11lpOrtantes para itlllulsionar o desertJlvi
menta do país e a prosperidade do povo nos mais diversos setores.

EMENDA lP19710-4

f'J DEl'UTAOO JOVANNI MASINI

r;r Tutaljn.">c:~;:o ___,

Dê-se ao artigo 65 eseu parágrafo único a seguinte redação:

Suprima-se a aUnea "CU do inciso IX do artigo 17.

.l..lSTIFICATIVA

A alínea "d'' no mesmo inciso determina que o Congresso Nacional institua t.m

c6digo de Defesa do ConslJflidor, através de Lei Complementar. A boa técnica recomen

da que se deixe a essa Lei Complementar a definição dos organismos que, ao lado do

Estado, serão legitimados a exercer o controle e a fiscalização do C0n5UO'1lO. Não

parece oportuno que a Constituição, docunento rígido, determine, de forma noccco

precisa. o elenco desses organismos, como o faz o dispositivo que pretendemos suprl-

mir.

rrcãua-ee no art.203 05 incisos XI e XII. com a segJinte redeçãc,

XI - Os Prefeitos !otJnicipais

XII - As Mesas das Ch:ras I-Ulicipais

3JSTIF'ICATlVA

Visa a presente emenda a cOrJ:igir tIIla discr1minaça-o feita aos executivos e

legislativos rrunicipais l abrindo..lhes a possibilidade de propor aç:fo direta de ar..

guiçao de inconst1tucionalldade~ Cem efeito, tal pri!2'TDgati\'a é consagrada, no Prl'}

jetc, aos executivos e legislativos federais e estaduais e nllo há razão para vedé-Ja

aos poderes lllJIlicipais no justa momentoem que o IolJnIcípia é reeoMecido espresseren

te coro ente federativo.

Estender a titulariedade da ação direta aos Prefeitos e às Mesas das CàIlaras

Io\Jn.icipa1s é democratizar o instituto, colocando-o, de fato l ao alcance do cidadão,

que tem maiores chances de bater às portas da prefeitura ou ~a edilictade e ali soli

citar que ação seja Ieoetraoa para corrigir inconstitucionalidade. E no lUllc!pio

que vivem os cidadãos, é no Ib'dc!pio quê se lftanifestam as diversas correntes. Por

ccnseguinte-, aos poderes nuddpais. deve ser ccocecrca a DPOrtU1idade de propor ação
de inconstitucionalldade

EMENDA lP19713·9
[lJ~EJõsi iGNÃêiõFõülE';AA ----.- _. - --- ----I l!J -.;~;~ -)
liJPi:EN~---- ~<•._'''.'''''<n_''~ 1l:~;-7'j:-ml

,------ ------:,~~:·::;~~:.6~7~ TI h riMoW:)
onde couber'

"Art. - A Unlão destmarâ, no mínllllO, 1-c51 do valor total

da carqa mcvurentede, nos portos e temmais marltlmos, para o reeparelhenentc e de

fesa dos mesmos, conforme o que a Iet crdtnâr-re estabelecer. respettada a segUlnte
dlstribtm;ãa:

a) um terço para os õrgãos Ou entidades. pübhcas ou prtvadas ,
que admmlstram os portos ou tennmalS,r a flm de reaparelhã-los;

b) um terço para a Marinha do Brasll a f1m de prover ã lndlspen
sãvel defesa dos portos e termmals conSlderados; e -

c) um terço para os governos estaõuars onde se srtuan ta ts por

tos e termmara, a f1m de adotar as lmprescmd'i'vels medldas de controle amIHenta".

" A prática tem demonstrado que a m1sêrl.a ê crêmca

porque, ao ~nvés de reaI1~a+ J.nVest1mentos SOCJ.a1S que h~

bilitem o cidadão a se sentir ütí~.na .med:u~a em que edu
cado, al:unentado e saudável, o Estado tem optado pela f,,!
lantropJ..a paternalJ.sta que se manJ.festa, 1nc:lusJ.ve, pela

d!strJ.bu1ção ele; empregos sem trabalho~

! AdemaJ.s, a realJ.zação de J.nl/estimento$ SOCJ.a:J.S con
seqQentes, como fUflCão do Estado, dar-se-â com

que têm sua origem definJ.da no Titulo VII (da tributacão

e do orçam~t.o), deste ProJeto.

A erradicação da pobreza ê uma necessJ.d~de públJ..ca

e sat1sfazê-la é um princip10 geral que assegura, ao Es

tado o poder de trjbutar, sem conf.J.scar.

Daí, então, a proposta de supressão da letra, por _

quanto a erradJ.cacâo da pobreza ê prJ.ncip1o geral J.ncluí

do no âmb1to das necess1dades púb11cas, cUJa satJ.sfação
ocorrerá rnedJ.ante a provisão. de recursos arrecadados pelo

Estado sob a forma de tributos def1n~dos const1tuc10nal _

mente em capitulo próprJ.o; o que afasta. desde logo, a

poss.1.bJ..l1dade de conf1gurar o excesso de lucro como fon

te de recursos para aplicar em programa nacJ.onal da espé
cie.

Art.65 - OSslbs!dios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Veréadores serão

ixados pela Câmara r-udcipal. no fim de cada legislatura e antes da realização das

leiç15es nunicipais l ,para a legislatura seguinte

parágrafo único - O limite de renuneraç~o do Prefeito, do Vice_Prefe1to e

S vereadores será fixado pela constituição de cada Estado federado.

.).JSTIFICATIVA

o objetivo do mandamentofixado no caput do artigo 65 é assegurar a imparei,!

: idade da deliberação sobre subsídios. evitando que os vereadores legislem emcausa

t rópria Ora, se a fixação dos S~S!djDS for dec1dl~ depois da reallzaçãD das e1e1

eles, tal objetivo poderá ser frustrado. Irrpõe-se, portanto, a cautela de determinar

ta! deliberação seja realizada antes da realização das eleições.

Por outro lado, o paregrafo ooico dete~nava que o limite de remuneração

s vereadores fosse fixado pela Constituiçl:lo estadual. Aditamos que, igualmente. o

'teto máximo" de rem.Jneraçto dos frefeftos e Vice-Prefeitos deve encontrar 1dêntlco

imite na Constituição Po Estado,' para resguardar o cometimento de poss!ve~s abusos

ue dilapidariam o ~atrimônio público.

oBrasil e um Pals dependente do mar. com vasta e nca costa
marítllna e possuldor de lnümeros portos e'termmals. verdade1ros pulmões por onde

resplra sua economla Entretanto, ate hOJe. não desenvolveu uma necessãria mentall
dade rnarltlma, va10rlZando convenlentemente as atividades llgadas ao mar.

Asslm. os portos e termlna1s. por onde circulam ntalS de 95':'

da tonelada de carga de nOSsas trocas come:rClalS. não tem sldo reaparelhdas e defen

d1dos de mane1ra correspondente ã sua grande importâncla. Tudo lstO. numa 'época onde

o Pals faz grande esforços para aumentar suas exportações e melho'rar sua Balança
Comerclal •

São cQ..munsôs .,ÇpngestfPiiãmen.tos portuãnos, em 'épocas de Safra

agrlcola, são endentes os smalS de desaparel/tamento de alguns portos. e são nítl

das as vulnerablhdades que apresentam quase todos os portos e termlnals, mtelra·

mente expostos a ataques orlundos do mar

O quadro e crltlco, com a malorla dos portos lnte1ramente des!

parelhados. 1ncapazes de absorver um aumento na movlmentação de carga e 1ll'pOSSlbll,,!.

tados de adotar medldas de controle anJhlental que lropeçama degradação. sem nelOS
para lmped1-la ou adotra medldas corretlVas.

Por outro lado, temos uma Hannha sem os melaS necessãrlos para

enseJar a proteção ao nível adequado, aos portos e terr.llnalS

Os serv1ÇOS de poHela naval, executados pelos CapltanlaS do

Portos e demals lntegrantes da rede da Olretorla de Portos e Costas, órgão do Mml!

terlO da H3l'Ínha. são. 19ualmente deflc1entes, por falta de meios apropr1ados.
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DIREITO DOS TRABALHADORES DE PARTICIPAR NA GESTAo DAS EMPRESAS

r.r----------'CZ'D/.u.r'rJe-"':lo ---,

r-;~;~'::J

[lf3'7;;7EJ

EMENDA SUBSTITUTIVA

TTTULO II - DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

CAPrTULO II ~ DOS DIREITOS SOCiAIS

~~5c~~s~~~~~~~~~~~~~~~~~~r:~~~:sà ~~~~~~;a~5~ç~~:~n~:i~:~~~a ep~~~~~i
Ao tratar, no parágrafo una cc do art. 473, d~ntre SU<lS D~spos~

ções Trans~tór~a5. do mesmo anst.a tucc d~ ecceureçeo, o ~proJ~to

~~~~~~:: ~~: :~::~~~t~a~~~a;~~l~~av~~~~~~' eU~~~~~:~~?'. a expreasac ,

ru reeenue é a eaeeqorra Jurí.du:a das proib~ções' func~ona~s,
que, enrevés õa leg~slação müreconsta.tccacnea , ~cog~ta de vedaçoes
de da f e r en t.e s í.ndoles, conaader-endo as careccerc.smcaa de cada cargo.

EMENDA lP19721-0"

[:J COOS"'","'e José lo,ã"o Fe r-r-eu-aEntretanto, o t:enefício nele inst~tuído deve ser ampli

ado e estendido a outras entadadea sem fins lucrativos : - as da

área da assistência socaaâ, à n.FÂNCIA e à VELhICE desva1J.das e desam

paradas - em que os voluntários, praticando atos de filantropia co;

desprendimento. e espír~to cristão, prestam se-viços ã comunidade ca

rente, em reforço às etavadeôes assistenciais do Estado.

t prec~so, porém, inserir no texto que t.:tis ati~idades
sem fins lucra-tivos 'são as realizadas em p.rol de pessoas~s

ou~ - e não de todas e qua!squer pessoas. mesmo portadoras

de condições econômicas sUfici:~para se bastarem.
»<Ô, /

o preceito do art. 370 merece todo o apoio e consohda...

ção no texto constitucional.

"Art. 370 - Não inc~d~rá tributo algum sob re as en1;idades

í sem fins lucrativos e seus aexva.çoa , de.dica-

das ã pesquisa, ao ensino. ã assistência social à infàn 

ci.a e aos idosos aesvar.aecs , à ha b.litaç-ão, reabilitação

e tratamento de pessoas carentes portadoras de def~cien _

ca as fíSico-psíquicas

Título IX, para ~ncluir a asaí.atêncaa social ã infância e à velhice

desvalidas, como segue :

Justificativa.

JUSTIFICATIVA

-------- ....O/Jusllfluçlo _

Vale lembrar que a "locação de recursos para reaparelhar os

portos e prover sua operação sem rlSCOS, reflet:;;'-se-a embeneffcros não 6Ô econom
cos e nt'l tteres , mas, também. SQClalS medtatcs , na eedtde em que e~ej~rã a crla.-·

cão de novos empregos, seae nas mste'lecêes portuâr-res, seja nos navrcss, seaa nas
tndêstr-tes e estaleu-os necrcneis que produzlrão os nater-ta ts e netos necessãrrcs ,

ou em outras et tvrdedes correlatas.

1<.'..41:0 ~nclua_sel onde couber, o artigo ( • )~ -,...o ~~4vT

Art.( .) A União instituirá um Serviço Geo16g.!.
co Nacional que fará os levantamentos geológicos básicos do
País, elaborados de maneira a atender todos os campos de

aplicação da çeo toqra , de forma padronizada para todo terri

tório b r a s Ll eLru -

EMENDA ADITIVA

EMENDA lP19714-7
[:J

tJ -;;;~;-J

tF7'~fftJ
TU10/.Ulllf'.'~1o- ·

EUENDA ADITIVA

Ora, a Carta Hagna da Itália, em seu art. 116, em benef Ic ro da e

levação econômica e SOCial do trahalho, proclama o direito dos trabalhadores d'";

partrc rpar nu gestiio das eepreses

Atê mesmo a Ordem Econômica e Social da Constltul!.ão de 1969.que

temos Citado para conlrastear Q)l\'l o recuo >JQ texto ora elabora>Jo, em seu art \60-,

Item IV. proclanJ3 que a Ordem Econônllca e SOCial tem por rim rl.allzar o descnvo.!.

vlmento naCional e a Justiça SOCial, com base, entre outroS, do prlnerplo da ha!.

monla e solidariedade entre aS categorias sociaiS de produção

Não vemos nada mais prõxllllO desse Ideal, Inscrito em ConstitUI

ção outorgada por umpoder autorL tãTlo,do que amplol"-se o germe já constante, naqu;

la çonstltulção, no Item V, do art 165, que previa ti excepCionalidade do trab;

Ihador vIr a Integrar~se no desenvolVimento da empresa, pela sua partiCipação na

gestiio.
Nada mais claro do que ao se pregar a -democracia partlelpativa ,

desde aquI, ressaltar a função de cooperação entre os fatores da produção, em c2

~ãter de reclprocldade,e 5Jl\ fins de exploração privada. ASsim, o DIrei to POSttlvo

deveTla concluir o trabalho constitucional, promovendo e estimulando os mecanl.!.

mos de partiCipação no lucro e na gestão do-empreendimento ec:on~mlco pelo assai,!.

dado, assegurando-lhe oportunos controles para o alcance das finalidades collm:!,.

das de ordem econômica e social no Capftulo da Ordem EconÕffiIc:a-desta Constituição.

Eajustlficação~

Desde a feitura da Constituição de 1946. no ar,t. 157, Item IV.

está assegurada a participação obngatórla e direta do trabalhador noS lucros da

empresa, nos ternos e pela forma que a lei determinar.

HesITO no regime da constltulção de 1969, melhor trataJrent~ se

deu ao tema. de vez que o art. 165 assegurou aos trabalhadores, entre outros di ~

rei tos. que visem ã melhorra de sua condição SOCial, fiO item VR"lntegração flôl v..!.

da e no desenvolvimento da empresa, com partiCipação nos tuercs,e, excepcional ..

mente, na gestão, segundo for esrebelecrdc em Ie l'",

Cttnsldero o texto referente aos lHreltos Sot;.\'als. do art. \3,

Item XIII, do prcjetc , com umgra~~so, pois se mantém o prlnc[plo de par.
tlCIP<lçâo nos lucros. desvmeul a qualquer compromisso mesmo de ordem programitlcó\

para o futuro, da gestão do empreendImento econômico.

iell'OSI em outras oportunidades, feito rererêneta ã Constltu\çio

da República Italiana, não somente por se tratar de um Estado democr.1tlco, e ta!!.
bêm com uma p<lrtlclpação de ImIgrantes no BraSil, mas pelo grau de seu desenvolvi

mento econômlco·soclal, para que se es cabe l ça um cotejo razoável entre. ambas .;

~It~ações

Nos termos do § 19. do art. 23. do Regimento Interno da Assem

bléia NaCional ConstitUinte, apresentamos emenda substltutwa. para dar nova r!.

dação ao conteúdo do-j tern XIII, do art. 13. o qual fIcará assim redigido

"Art. 13 •••••••••• ••••• • .

XIII ~ PartiCipação na gestão das empresas, na forma e nos li.
nlltes fixados pela leIO e participação nos lucros ou nas eeões , desvlr.eu\ada da

remuneração, conforme definido em lei ou em negociação '~Ietlva."

Acrescente-se ao art. 339 - que trata da central!,

zação em um só Fundo governamental de todos os recursos destina

dos ã Seguridade Social - do Capítulo II (DA SEGURIDADE SOCIA~)
do Título IX I um parágrafo únic.o nestes t.ermos :

"§ único - Não serão centralizados os recursos das ent!,

dades de previdencia social privada.

t'PlEn~Rlo

r-;~'~';-"]

(l"i);"jfltJ

Temos visto freqUente lmpropnedade em vãrios

preceltos do ProJeto. como neste caso. em que se conslgna que o Sis

tema FlnanCelro Naclonal serã estruttlrado em lel de forma a promover

o desen'llC]v lmentn 'eQul1, brado do Pai s ••• " • I

Ora. não nos parece que o SFN deva promover tal

desenvolvlmento. Adequado é d1Zer que~ ao desenvo1vlmento r~

f&ndo. nos termos da lel que o estrutura.

Senil um õnus pesado e lrreal1sta sobre os ombros

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICATIVA

do slstema.

__ Inclua-se. onde couber) n.o...6 :!)1,)'j)::lS<~
f...c..v-"'to .......c.o

"Art. ~ No prazo de um ano a per-t i r- da promulga

cêc da üons t r tu tcâc do Brasil. far-se~ã ampla revi são do programa nu:

c1ear as scc i aüo ao acordo Brasl1wAlemanha, COm a pe r-t i c ipa câc dá comu

m dade c tent Ir tca bre s r t e i ra , para "O es t ebel ec iuentc de novo projet-;

d; t r-ans rer-ênc te e domTnlo da t ecnolcq ra nuclear com f tns pacHicosl"
• f

JUSTIFlCACM

A atenção da Assemblela Nactcne l ücns t t tumte deve

estar voltada para o exame dos mei s d r fe r-en t e s e c r-uc te i s aspectos da

v tde nec tone I .. dentro do postulado de desenvc l v unentc e aus t i ce scc i a t

Entre estes. temos O chamado acordo nuclear Brasll
Alemanha. que se pretende rever.

v tvemc s a hora hrs têr-tce para a qual ccnver-qn-am as

forças pcpu l a r-es e as e sp tr-e cêe s da alma br-as rle tr-e , na def m t câc do

novó modelo para o Estado e a Nação, ã altura dos desa f to s do pr-asen te

e das es pe rence s no futuro.

Entendemos imperativo levar ao amplo debate da Assem
b tê re as tdê te s , propostas e ccn t r i bu t cjie s com as qua r s nos ldentlflc;

mos no exe rc'ic to do mandato repr-e sente t tvc , são prcvvdênctes de 1argo

alcance e efeltos multlpllcadores. nos malS vanados campos. seJa na
ordem jur1'dlca, polltlca, soclal,.ec,onôlIl1ca. cultural e' tantas outras

esferas de lnteresse ger~l.

Este o esçopo ~ da- preseme-miclatlVa. endereçada ao descortmo
e grandeza dos que çumpremo elttra nãriõ)apel cdnfladc aos atuais congreSSlstas.

EMENDA MODIFICATIVA

ao art 327. seu "caput" que passa a esta forma

"Art. 327 ~ O Sistema Flnanceiro Nacl0nal serã es

truturado em lel. de forma .a concorrer para o desenvolVlmellto equl1i~

brado do Pa1's e a servir aos lnteresses da Ct:étlvldade.n

, -~-- ------__ ....D/.\I1"rlC.~... •

Constltulllte José I nâclo rerrelra

f'J PlE"~RIO

EMENDA lP19719·8

r.r----------tl.1D/.U1fl"~.;h __,

EMENDA lP19718-0
[BcõNsTiTüiiITE Jo5ri~ ~~~RE;;'------ ----I, I;r-';~'~~--J

[iIpuiiARIo----- ",.._",.",•."..,.."...-- ---- ------1 [,j ;~-;.; I;;;)

A rratêrla objeto da presente sugestão, em torno da

tematica dos recursos mme caf s , quanto ao seu domínio e e~

plor~ção. cestInaz se ao amplo debate no ãmbito da Assembleia

Nacional ccns t í tuiote

A proposta em apreça nasceu no mero social e de

suas organizações representat ívas , tendo passado na eprec i a

ção da Comissão Afonso Arinos, refletJ.ndo um dos múltlplos e

relevantes aspectos da momentosa questão, na busca da meihor

disciplina normativa que consulte os superiores interesses

nacionais

Entendemos de tudo aprcpr rado subscrevê-la. dado o

superior Interease que incorpora.

JUSTIFICACAO

A experiência de arrencamento rural por 30 anos,

em Brasília, e plenamente yitoriosa

Não se devem conceder titulas de terras públlcas

pa"ra exploração peio ocupante ou possuidor, a qualquer tIt,!!

lo, sob a forma de transferência-definitiva de propriedade

Milhares de t1t~los expedidos pelo INCRA benef.1c!

aram posseiros que, em seguida. os venderam Nisso há

"indústria" que deve ser coibida.

Art. 321 -

rncjua-se um parágrafo úru cc no art. 321

Emenda Adi tl va

_______ ~.urD"ul""C.çiD

parágrafo tln í co - Nas legitimações de posse e co!!,

cessão para aquisições de terras públicas, o órgão federal

substituira a preferência o~ o d.i r e Lt.o para equí.s í çêc de

tenas póbUças, por licenças de ocupação I de fim tl.vas. as
quais poderão servlT de garantia para operações de crédJ.to

rural, a qU<llquer título, vedada a venda de terras públicas

EMENDA MODIFICATIVA

ao art. 385, Parágrafo unlco. seu ltem IV. que pa!

A sugestão obJetlVa melhona de forma e clareza do

texto.

"IV • recuperação. reglStro e dlfusão da memória

soc1al e do saber dos diversos grupos soclalS."

JUSTIFICATIVA

!J-------.---- , .........""..,..--------.

EMENDA lP19716-3
I1COtlSTlTUINTE JosE IGNi\tIO fEn::-RE::-'"'"Il,.-"--------,

l sa a esta forma:

•

Et-1I:NDA MODIFICATIVA / ADITIVA

Dê-se nova redação ao texto do art. 370, da seção 111 •

Da l\ssistencia Social), do Capítulo rI (DA SEGURIDADE SOCIAL), do

A expressão "d.'s coletlvldades" parece-nos menos

apropnada do que "dos dlversos grupos Socials."

A segundJ. expressão, além de não delxar düvidas

quanto a que todos os gr~pos SOClalS são conslderados (e não só os malS

amp10s).reforça a percepção de dlversldade ou plurallSmo que deve marcar

o processo cultural e, pOI tanto. merece a proteção do dlSPOSltlVO.

são- ~niciat~vas de grupos comunitários de grande

relevância - que aliviam as pressões dos segurados da Previdên

CUl Ofl.c~al sobre os órgãos do SINP}l.S, ense3ando ma~ores destin~

ções desse SisteIl'a para os segurados de mais baixa renda que não
podem ter sua previdencia social particular.

Consti tuem-se essas entidades, que a lei vigente

denomina de PREVID~,!!Ç!A-PR~CHP,DA, em verdadeiras coope-

Justificativa.

Generaliza-se em nosso país a formação de fundos

financeiro!? part~culares, constituídos por contribuições de em

pregados e até com apoio e ~ncentivo das respectivas empresas

empregadoras ( v.g. : CA'IXA DE pREV'IDtNcn DOS FUNC'IOrllRIOS DO

E1'.NCO 00 ERASIL, idem da C1'IIXJl ECONOf-lICA FEDERJlL, idem do BJlNCO

CENTRlIL , da C~a. VALE 00 RIO DOCE, da PETROSRJlS etc. l, dest!·

nados a complementar os proventos ôos respectivos associados, na

aposentadoria e, a~nda, a prestar-lhes b~ne.f!cios assistenciais

diversos.

l"-:;:;:"~;"-)

[J-;;;";-;;;-j

A proposta col~ma confer~r à d~spos~ção sua exata abrangência,
e~s que o .l.nsi,l.t'uto Jurí6~co ela aCWllulação de cargos, mat.er~almell

Dê-se ao art 67, caput, ,do -hn'teproJeto, o texto que se segue·

"Art 87 - t vedada a acumulação {remunerada de funções,
cargos, empregos e proventos na adml.n~stração públ~ca d].
retCl e ~nd~reta, exceto, ••• "

JUSTIRICATIVA,

r-;;;~;':J

[D/3;"rJWPLENlíRIO

EMENDA lP19717-1
l:J ConstituJ.nte JOSe IGNÂCI~l;ERREIRIi
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cooperativas de auxílio mútuo, geridas e administradas por seus

própr~os integrantes-associados e que, ao menos das grandes et!.
presas part~culares e das empresas para-estatais. recebem apoio

e incentivo para se desenvolverem sadiamente.

~, assim, inconveniente obrigar qu.e seus recur

sos, vo Lunt.ar-Larrence formados pelos associados, s e j arr transferi

dos ou incorporados a FUNDOS POBLICOS, para gestão pelo Estado.

f, sobretudo, injusto que se pratique tal restr!

ção estatal contra proceditr.ento comunitário, de cc-paruí.capaçêc ,

que deveria ser até estimulado pelo E&tado

por leis e spec i a í s relativas a zonas de guerra e tempo de servj,

ço, -respe í tadas as perspect avas de carreira de cada um ao maior

grall hr er ãrqc rcc r

III - o recebtmento dos atrasados relativos à salá .

rios, vencimentos, vantagens, "qra t í r rcações , indenizações, pe.!!

sões e demais renunerações a qualquer titulo, calculados e tnb~

tados mês a mês, em cada ano, a partir da data do afastamento do

aní s t í.adc , como se não tivesse sldo afastado do secvrçc at rvo ,

com seus valores corrig.idos monetarianente ate a data do pagame!!.

to efetivo,

497 - Ressalvada a tupôt.ese de pessoas

nocivas ao rnter-esae nacional, é permitida a ceroanênct a no país dos

e;trangelros que, na data da promulgação desta ConstJ.tuição, contem

mais de cinco anos de presença Irurrter ruot.e e pacifica no território
hrasa Lerr-c

Parágrafo úru cc _ Nas condições prevl!

tas neste artJ.go, o est rençe i r o podera requerer sua na t.ur a Lr zaç ãn cc
mo cidadão brasf Iea ro , afe UI'l ano após a promulgaçãtJ desta ConstJ.tul.

ção , exigidas apenas res Idênc i a , a qualquer titulo, e Idcne rdade !'IE,

ral

JUSTIfICATIVA

41

dições propostos

Acresça-se que deve medlar um tempo de d~

cantação para melhor absorção do processo constituinte nacional e e~

tadual.até para que seja finalizada a obra reformadora geral, já a

nível demunicíplo, com o máXlmo de reflexão possível.

Por tudo isto, pensamos no prazo e nas co!!.

JUSTIfICATIVA

Temos como melhor nossa fórmula

Consideramos que o trabalho legislativo m,!!

naca.paI e sempre árduo e, ademais, aos Estados sugerimos, em outra
emenda, até final da atual legislatura estadual para fazerem a sua

Lei Magna.

EMENDA ADlTIVA

ao atual § ÚnJ.co do art. 435, que passa a

cons t Ltui r ar t rqo em separado, com esta forma:

o aras i j , mesmo co-a teces os seus probl~

mas, é considerado um País pr i v í Leqd ado , por seu vasto ter r i tõr Icvcor
seu povo bom e trabalhador, pela potencialidade de suas r rqueaas , p!.

lo carinho com que acolhe pessoas vindas de todos os cantos do nuncc ,

Daí porque para ele têm convergido, legal Ou llegalmente, nuIhares de

estrangeiros, muitos dos quai 5 com o ânimo .de aqui neraancer en definI

tivamente, lntegrando-se à famil~lleJ.ra.

Dadas as dificuldades da lei ordinária
para murtcs deles obterem visto de pernanênc í.e no País, a disposiçjio

constitucional que ora é proposta é a forma de se permitlr que fiquem

no Br as i I aquelas pessoas de boa conduta e capazes de ajudar o País

no seu esforço oesenvofvfmentrs t e , ext.mçuínac numerosas e anqus t ra
mente situações pessoais uregulares • -

O paragrafo do dí spos a cvc renova a Gran
de Naturalização da Constituição de 1891, dando o Leqa s Lado r prova~

de que o Brasil, uma das últimas fronteiras do homem, pode acolher tQ.

dos os que aqui qui serem ficar com .rntenções produtivas e honestas

I "Art - As cênaras Municipais promulgarão el"1 até

1 ano a contar da vrqêncra da nova Constituição Estadual, a Lei D!.

gânlca Municipal, por marcr íe absoluta de seus menbros, em dois tUL

nos de discuesãc e votação, respe i tacc o disposto nesta Constituição

e na Estadual. e DOS termos de lei complementar federal".

EMENDA lP19727·9
êJ ccns t í tumte JOSE IGuÂêi·õfERREIRA

tJ .'h"'oP~ENAR1(t'"''

A emenda se propõe a restabelecer d Lr-e.itos,

ertn t rur í.aeent;e sJpensos pelo regime de exceção, instaurado no

País.
As disposições pertlnentes, ora apresentadas ,

vrsam a exp l Ic i t.ar as prerrogativas peculiares à figura jurídJ.ca da

anistia e, aoeeaí.svccnarderen eupr rdos os requisitos que se afe.!.

çoam a cargos e carrelras, no âmbito do serviço públJ.co civil e m,,!

htar, tanto quanto no setor puvado.
E bem de ver, :>inda, que o texto busca impedir

lntepretações restntlvas e até me~mo excludentes de dneitos, s~

gundo ocorrera em exames de processos admJ.nistratl.vos.

Em razão dlSSO, adotamos o entend1.mento,suger,!

do em analises e debates, e referenda!.o pelo consenso dos segme,,!!

tos cansul tados

IV - contagem do p.e:r1odo de afastamento como tespo

de e ret rvo servrço prestado, para todos ,JS e re i tcs Leqaa s ,

§ 12 _ r rcee aqua Imen t e assegurados os bene r.tc rcs e~

tabelecidos neste artigo aos trabalhadores do setor privado, dI

rigentes e representantes Sindicais, quando, por mot rvcs exclus.!.

vamente po í It accs , tenham s ado punldos, denu t Idcs ou ccnpe Li ôcs

ao afastamento das atividades remuneradas gye exerclam, bem como
aos que foram J.ll'pedidos de exercer atividades pro r í ss ãcrre rs em

vrr tuoe de pressões cs tens rvas ou expedrentes of Ic raí.s s Iq.i Lcsos ,

na forma de lei complementar

§ 22 _ Os dependentes dos servidores civis e m.íLi t a

res e trabalhadores abrangidos por este arbgo, Já falecidos, ou

desnparec Iocs , farão jus às vantagens pecuniárias da pensão e§.

pecial correspondente ao cargo, função, emprego, po'sto ou gradu.!!.

cão Que ter Ian sido asseguradas a cada berie Hc í ãr Lo desta ani.§.
- tia, inclusive as diferenças atrasãdas, até a data do rarec rment.c

§ 32 _ Para fH1S de aposentadoria, o cônjuge e os de

pendentes do anistiado que viveram no exr.rrc , terão computado

período de vida no exterior como tempo de serv rço , comprovado

vinculo eaoreçat Ic ro anterior.

r§ 42 - Todos os que tiveram direitos politicos suspen

sos pelos Atos tns t.Ltucfcne rs , no exerc1cio de mandatos eletivos,

contarão para efeito de pensão, junto aos Institutos de Pensões I

das Casas Legislativas a que pe r t.enc í.am ou Juntos aos Institutos

de Pensões dos Estados onde exerc ran mandatos executivos, o per í o

do coopreentí í do entre a data da suspensão de direitos cor í t xcos e

cassação do mandato e a data de 28 de agosto de 1979, dia em que

a Lei nO 6.683 extinguiu os efeitos da J.neieglb1.lidade provocada

pelos Atos InstJ.tucionais

§ 52 - caber-a à União prover os recursos financeiros

necessários à aplic~ da am s t La de que trata o presente er t rqc ,

§ 6í.' _ Sob pena de responsatu t rceoe c i vr I e c r rrmrra I

do executor da anf s t ra perante o am s t rado , os bene r Icacs a que se

refc.rem este er t rqo , deverão ser concedrocs dentro do prazo de 90

(noventa) dias a contar da data do protocolo de entrada do requer.!.
mento do ams t í edo ou de qualquer um dos herdeiros ou dependentes'

do aru s t i ado ral eca oo ou desaparecido

JUSTIfICACAO

Outrossim, o texto do ProJeto restringiu a concessão

de pcereeêncre , ã particJ.pação do setor privado, apenas "às ENTIOA

DES FILA..~TR6PlCAS" - condição esta específica que nem todas as e~
tidades civis, sem fins lucrativos, que prestam serviços de saúde
ã população, detem.

Dê-se nova redução ao parágrafo 29 do art. 349, do

capítuloI! ( Da Seguridade sccaeãlôc Título IX, que trata da pres

tação de serviços de saGde pela setor privado, como segue : -

§ 29 - A lei dJ.sporâ sob re a participação complementar

do setor prJ.vado na assistência ã saiide da popu

lação, regulando as condições e concedendo p re fe r'ên ca a

às entidades civis sem fins lucrativos.

EHEUDA MODIFICATIVA

t"TD/Jt,."..<a~aD ---,
PLEN1i:RIO

Por último, iropende afirnar que as entidades pr~

vadas de previdência/ social, fechadas, não atuam com fJ.ns lucr~

tivos - pois todo o rendimento que obtêm~ em benefi

cios para os seus associados.

Herecem, pcts , as entaõeões de previdência privi!.

da, fechadas, toda a atenção especial dos Conshtuintes.

Assim, para ~_haver i~ustiça com a restrição rede

redacional do ProJeto - impedindo que entidades comunitárias, corno

as COOPERATIVAS p. ex,. , que não têm fins lUcrativos (v. Lei 5.764 /

/71). participem da cOIl'plelTlenta~ão de serviços de saúde ã população
em geral - o texto original merece receb er, taMbém, a substitUi

ção da frase final "entidades filantrópicas" por "entidades CJ.VJ.S

sem fins lucrativos" , que é expressão abrangente e que arrplia a
órbita de influência da norma e permite conquJ.sta.r reforços para a

cO""lpleffientaçõ'o de Serv1ços obJetivada no § 29 do art. 349.

f:; de ver que todas as entidades fJ.lantrópicas NÃO têm

fins lucrauvosmas que, porém, nem todas as entidades sem fins lu

crativos s50 fJ.lnntrópicas - daí a conveniência de substituir a

frase final do texto do P.rojeto pela frase desta Emenda (" qualquer
entidade civil, sem fins lucrativos" ).

Esta Emenda está fundazrentada em proposta da "UNIJo1ED

DO BJUiSIL", apresentada à subcomissão de Saúde, Seguridade e l1e10

Pmbiente - e tanto era portadora de valia que foi adotada no Pro
jeto. na forma do parágrafo 29 do art. 349.

Porém, é sobrencõc conveniente que o texto constitu

cional remeca , expressamente, ao leg1slador ordinário, o es t abe

lecirrento das condições e "rodus" dessa participação c01"lplel"en 
tar, do setor prl.vüdo" na assistência ã aaíiâe ,

Justificativa.

EMENDA lP19723-6
I: Constituinte JOSé IGN~CIO rORREIRA

EMENDA ADITIVA

r.r----------'u'D/'un'..caçlD- ---,

Inclua-se, nas Disposições Transltórias, o texto

segulr enunclado) 00'"1 çV. c...D<-<.J;....,.r

fl-;~~~'~

t:1J7~:ft!JPlenário

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao "rt. 413 o seguinte

§ Unlco _ As florestas, os mangues e as regiões do

Pantanal e a orla litorânea merecerao especial proteção dos

poderes públicos, que também procederão à rel'lovação dos recUL

sos naturais devastados.

JUSTIrICATIVA

Dos ma.lS variados setores da sociedade e das dlve.!.

sas correntes Dartidárias com assento no Congresso Nac1.onal ,
têm-nos aflorado contribuições para a elaboraç~o da nova CaI.

ta Política do Brasil.
Temos S1.do permeáveis a essas inicJ.ativas e propo~

tas, com espínto aberto ao hvre exame crítico e ao intercâ~

blO de idéias, objetivos, soluções e conv1.cções
No cadinho de en~rgias renovadas da nacionalldade ,

que representa a Assembléla Nacional Constitu1.nte, serão nat,!!

ralmente depurados e aperfeiçoados, na busca irtcc.... tida do m.Q.

delo mais acorde com os desllnos do país ..... ~ rc f ".sldades do
nosso povo e os imperatJ.vos do d"~(''''' (.,lvI~ ~c. e, sobretudo,

da justiça social
A emenda el'l tela figurou, pois, em um-o~ outro te~

to ou nos estudos que nos chegaram às mãos para apreclação de§. 4
Cf)"'~romissada, e que, tem o~o caráter e flnalidade, ender~

çamos a discussão pe19s...Eni1nentes colega~_ ."

EMENDA lP19728"."l

P Constituinte José Ignácio Ferreira

Insira-se um artlgo nas DJ.sposições Tra!!,

sitórias, numerando-o como art. 478, renumerando-se os segulntes·

478 - Os magistrados que, à data da pro
mulgação desta Constituição, tiverem completado o tempo de servlç~
para a aposentadoria voluntária, terão direito a aposentar_se, lnd~

pendentemente do período de exercíclo efetivo na judlcatura

A emenda visa a resguardar o dueito a.:!

quindo dos mag1.strados a aposentadoria, independentemente da el<lgê.!!

C1.a de dez anos de exercício efetivo na judicatura

A lneKlstência de norma como a ora p"'.2

posta consi,gnará inustlças com relação a inúmeros Magistrados que 'á
contam com o tempo para a aposentadoria voluntária, obrlgando-os l:l

permanencla no serviço ainda por muitos·anos, ou a se aposentarem r~

tes da promulgação da Constltuição

JUSllnCt\lIVA

EMENDA ADITIVA

[D----'---- ..I...."'/C.'.."lD'.U.<o~,~,lo

r.r- 'u'D/.u..""'.çaD

EMENDA lP19726-1
(TI Contituinte J~~;~~·rE;;~------~tJ-~;~t:D~

C Pie.,,:;;:"'"'''''''''''''' ""] 1=1737';'&

r
. EMENDA ADITIVA

Inclua-se entre as D1Sposições TranS1.tó
rias novo artlgo, numerando_o como 497, com a seguinte redação _ ~

lr;'~~';:=J

!:J~;':;wl

Art. (. ) E concedida anistia ampla, geral e irres-

trita a todos os que, no período de 2 de setembro de 191;;] a H!

"de fevereiro de 1987, foram atingidos, em decorrência de motiva

ção politica, por qualquer dlploma legal, atos institucionais e

complementares, ou alos admlnlstrat1vos, e aos abrangidos pelo

Decreto Legislativo nO 18 t de 15 de dezembro de 1961, que não r~

verteral'l ao servlço ativo, bem como aos at1.ngidos pelo Decre(o

Lel n2 864, de 12 de setembro de 1969, consldera.ndo-se preenchi

das todas as eXlgências das leis e estatutos que regem a carrel

ra de servidor público civil e militar, da Admll"listração Direta

e Indlreta, na presunção de Que foram amplamente satlsfeitas,não

prevalecendo quaisquer alegações de prescnção, decadência ou r~

núncla de dHeitos, sendo-lhes assegurado'

I - reintegração ao servlço ativo e promoções da

carreira, COl"1 sinultânea transferência,~, à inatlvlda 
de, salvo os militares que desejarem permanec~r em atividade,que
flcam obrlgados a realizar os cursos previsto$ para as prumoções

alcançadas, .

II _ promoções a c<::rgos, pastos, graduações e nl

veis, que obedecerão aos critérios de antlguidadf1: merecimento,
escolha e em ressarcimento de ~rição, bem como ·os definidos

EMENDA lP19724-4
tJ Con",t","te Josi~nãc::"re"e>r.
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EMENDA MODIFICATIVA

De-se nova redação ao art. 28 e §§ 19 e 2Q. t-enu
merendo -o s como artigos 28 e 29}rehu.'mef<\'l\do~ Datll.al aer L'l C! oSde"lno01lS

Art. 28 - sã se perdem os ü i r-ei tos P011tlCOS'

a) nos casds de perda de na c tona l i de de

prevvs tcs nesta Constltulciio. ,
b) por mcepec i dade c iv t l absoluta,

Art. 29 - Os d tr-e t ros poHt tco s sô poderão ser

suspensos, na forma pr-ev t s te em l e t complementar. por sentença penal

conde.natêrla passada em julgado que expressamente apl H\Ue a sencâc ,
enquanto perdurarem os efeitos da condenação c r-tmma I ,

JUSTIFICATIVA

ccftuca do acervo de propostas o rer-ec roas , em texto coordena _

do, por coeü s são Interpar t rdar ra da nssenbf é i a Leq.í s Ia t i ve do

Estado do Espírita Santo

EMENDA lP19733·3
P-CõNrurüliiTE-J~~NicIo"~iRRElRÃ ----, - -------) r-";;,~~ '--]
lolPLENI:RiO- --."••".".\,..","""."'..--- -------'-, tJ/J;~0?#l

EHENDA ADITIVA

l nclu i r no 1nC1SO V1 do art. 17 a alínea "h". com

a sequ mt e redação'

"h" _ Independentemente do pagamento de taxas,

custas ou qe re nt t as de ms tãnc t as , ê as s equr-ado a qualquer pessoa,
f i s i c a ou JuridlCa, o d r r-et t c de representação aos poderes píibl r co s
~ontra llega1ldade ou abuso de poder e de pe t t câu para defesa de

qua t s que r in ter-e s s e s legltlmos.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAT1VA

Na atual Consbtul.ção de 1969 se reproduz o preceito da

vedação à guerra de conquis ta.
O texto ccnet.Ltucrona l vigente manda resolver os atrl

tos rnternacrcnat e por meIOS pecf raccs , Wilson Accioly (INSTITlI
ÇOE5 DE DIREITOS CONSTITUCIONAL, PAG 173 E SEGUINTES) comenta s.,2.
br e a resolução dos conflitos IntemecIonais e renuncia à Guerra

de Conquista
"Desde a Constituição do Império (art. 102), é conside

rado que "a declaração de guerra pressupõe neçoc i ecões pr-év r as que

procur-en evr té -Ja''
A ccns t i tuí ção republicana de 1891 (art 34) precoru aou

o recurso à arbitragem, cânone repe t i oc na lei r~ag'a de 1934 (art
411), e retomado na de 1946 (art. 42)"

Portanto, em uma longa t radrção , o ui r e i te üons t i tucIc-;

nal acas i Ie i rc e avesso à espécie de be Li qe rênc í e que caracteriza

o Lmper i a l r smo , isto é, a prática de sua própria roecj oç.le

O texto ccns t i tuc í cnat a ser restabelecido t r aduz o pr!
ceito e enfocado como tradição pac r rt s ta da União brasileira, que

se tem df s t mqui do pelo respe i tc ao regime democrático e por

preservação. __--------

C
A Proposta visa a c i st tnçuu- claramente entre per

da (e não "c as s acâc") e suspensão dos d i re t tc s poHt tccs , melhor es:

pec tf tc andc esta ii'l t rma h tpjite se ,

EMENDA lP19730·9

'I co.s,nu,.,. J.se Ig.ã<;;"~err.'" I p.r-;;;~;~
(1J~~.~tN••,./t.N'.'••I.U•••U,••.IiQ-----~-- -] (l~7'j7?!J

..,.... I ....OUIT"'caç••

A corregedona dos poderes não pode pr-e s cmdvr

dos c l âs s t co s dtr-e t tc s de representação e pe t t câo

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

EMENDA lP19737-6
I?-c-;;~;;I~i;-.;;,-;éJ~;-~;~'"F.r;e-,-r;;--- --- -----1 [" P~;;B-'- -I
l~-;,;ná-;Iou-- ......"".."'''.'''''.n...-- - ----- '---I [!13;"r/-I'~'

----------
Emenda aodr r.í.cat íva

Dê-se ao art. 355 do Projeto a seguinte redação

o cereqrarc único do art. 388 passa a ser § 12

Adite-se o § 211 -

§ 2';1 _ Ao lei criará Sistema Nacional de.

I _ Arquivos

II _ Bibliotecas
111 _ Museus
IV _ Casas de Cultura

EMENDA ADITIVA

Ao Inc r so 111 do artigo 86 do projeto

Fica assim redí qroo o texto.

II! _ vencimento não mrerror ao sa Lar i.o mínimo vl

gente para o setor cr rvado e não superior, a qua.!:.
quer titulo, à remuneração a t r rburde ao cargo de M.!
ru s t r o do sucrenc r r ibuna I federal

Art 355 - "A Pr ev iuênc í a e Assistência Social serão
cr çaru aacas e adminl.stradas pelo Poder Públll:o, c~'11 a pa r t I c L;

pação dos empregados e enoreça rcr es , e et enoer ao , nos termos
'da lei aos eequmt es pr ece r tos

I - mantido

11

III
IV

JUSTIFICACAO JUSTlfICAÇ1lO
JUSTIrICACAO

E Importante que se mc Iua no texto a participação de
empregados e empregadores na direção dos órgãos de previdência
socrat , já assegurada, em tese. pelo art 17, IV, !l do PROJETO

E OMissão Que se pretende corrigir, agora que se pre
tende ms taurar numa democracia e re t rvaeente oer t rc roat í ve , e;
que o Poder Púb l r co busque a transparência que só a presença
dos di re taeente interessados poderá dar

A emenda consubstancia, de um lado, respe i tc à is~

ncma a e, de outro, tem c a r ac t e r Ls t aca s morallzantes

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

EMENDA lP19735-0
C(lnst1\.ul\~e Jose- l'9nãc·:~'·~elrena

[iJ r L E " ~ R I o

país de dimensão continental, a menor.í a nacional bras.,!.
leira tão privUegiada, só terá base sólida de sustentação com a
cr raçãc de Sistemas uec í one i s , nas áreas das entidades culturais

Sobre o assunta há diversos projetos de lei em traml.t~

ção no Congresso, e a emenda so objetiva reforçar o esforço dos

denodados lutadores em prol da cultura nacional erudita, ames
.~ais que a cultura populatr está p rev i ste no "capul Ol do ar t rqc

"' Tl...I.""'''c~~.~ _______,

Constituinte Jose Ignácio Ferreira

pIena r-Lc

r.r---------- 't...I.un'''c.~l,. ----;

E:/-'ENDA ADITIVA

Insira-se, após o § 2lõ! do art, 29, novo parágrafo, num!

rendo como § 3", renumerando-se os demais.

§ 3" _ Será cancelado o registro do Partido que.
duas eleições gerais consecutivas para a Câmara dos Deputados

ou Senado da Republica não eleger qualquer representante.
cancelamento não Impemr é o Partido de concorrer às duas ele.!.

ções es taduars e municipais eubaequentes A lei requf arar-e as
condições de reabilitação do Partl.do cujo r eqi st ro t;nha sido
cance í aoc por não eleger bancada federal

JUSTIFICATIVA

A democracia pressupõe o pIur ípar t rder i smo, Quanto mais

tolerante for a Carta Magna em relação as exigências para r!
giStro definitivo, maiores serão as chances de aumento do núme
ro de partidos, que queremos fortes. atuantes e competitivos
Discriminar os pequenos partidos equivale a afunl.lar o quadro
multipartidário, em nome de suposta dLtadura da maioria

, ---- -- -- 't01.1.""'r".~~. ~-....,

E~lENDA SUOSTITUTIVA

~3S
EI1E.IUlA J\OITlVA E MOOIFICJ\TlVJ\ J\O J\RT ~, SE\! "CJ\P\!i", Q\!E PASSA A
ESTA FORHA, ADICIONADO DE UM PARJl:GRAFO IJNICO.

~:;S-

_ "Art.~ - Aos membros das Ass enblê t a s Leq t sl e t l-,

vas dos Estados e ccnrer i dc poder cons t t t u i nt e para, com per-ttc tpe cão

de representantes cum c tpe i s , promulgarem até flM.l da atual leglsla
t ura nos Estados, a üons t r tu tcão estadual, respe r te do s os pr tnc i pto s

de s t a cons titurcão , ned t en te eprovecâc por mato r ta absoluta, em d01S

turnos de dr s cu s sjic e votação.

Parágrafo Iim co - Aos con s t r tu r n te s es tadue rs cnos
termos desta ccns t r tu r câc , se a s scc i ar-âc delegados, por xum crpt os ou
Mlcrorreglâo estadual em numero de ate 2/3 dos membros da Asseab l ê te

leg1shtlV8 para. tambem, COll10 ccns trtumt.es es coj m éos por processo

e l e i tore I def m t do em l e t complementar federal, elaborarem a cons t t

t1tU1Ção estadual."

JUSTIFICATIVA

Não temos diivi de de que o atual momento h r s t.Er i co
br-as t l e j r-o não quer uma s unp t es mudança da (mur tc menos .!!!) Constltu.!.
çjio

o que se tem por alvo a esta altura dos reclamos
nac i ona t s e toda uma repensagem de todo o s r s t ema Jurl(hco naclonal,

lStO envolvendo a nova Constltu1ção nacl0nal como fator deflagrador de

novas Const1tulÇão e normas ord1nãnas estaduals e municlpals, além
de normas lnfraconstltuc10nalS federalS.

Precedld~o•.cie urnjJl"Uc:esso amplamente representêltlVo
e partlclpatlvo na ConstltUlnle naclonal, o esforco constltulnte es

tadual não pode tomar rUMO dlverso. lmpondo-se que seJa o ma1S repre

sentatlVil. posshel a Assem'olen tonst1tu1nte de cada Estado. -

Por lStO, aMpl13mos a sua composlcâo na forma pro-

posta

Confere-se poder constltulnte aos atuals deputados

estad\lil1S e aos dele9ados que 'I1erem ser escolh1dos per processo. ele1
toral que lel complementar federal flXarâ. -

.~(..~,./cGW'ul./I"••• ~' .. h, ....,

___ 1101.0UIT<"uçl,~ _

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao ar t rqo 356 o seguinte

Parágrafo 2º _ "A lei ou os Estatutos das UOlvprsid.ã
de s publicas poderão conceder aposentadoria ao professor reg1
do pela ar eví cênc ra Social com provento aqua I ao sa l é r i c que t!
r aa em atividade, revre tc sempre, e, em igual proporção. quando

houver reajustes para os professores em atividade

JUSTIrICACAO

No momento, enquanto os professores astatut.ar ícs de UO!

vers roaces autarquicas se aposentam com valores integrais, os c~

letlStas destas Universidades e os professores de Fundações Públ.!.

cas são obr rqados à perccp;;io de mve r s í r r rsor Ios de benefícios

pela pr ev r dênc r a Social A rsonceue de proventos é Funda-aent e l pi!.

r:. ..I' '.Jlr ao r>8'Jlslr:r.lo os mais bem dotados, que buscam aquelas

e~'prC5as com planos de scgul'ldade que lhes proporcionara aposent~

dor ia integral, no momento oportuno
De resto, é matena' Ja contel'lplada pela Enenda ConsUt~

Cl.onal nQ 18 de 30.06 1981, que cOrpOtl.fICOU os anseIos da labo 

rIosa classe quando o país entrava na rota de redemocratizaçclo

ElI\ENDA lP19739-2

P ~d /11m: 1:;"-4< r <1<,,-,-,-....:, j l;]ilf;'::;;:6---:J
tJ p:e;::::::;::""..".."'""•.,....-----, fJ;:;;'::--;:;;7)

o artigo 354 passa a vigorar com a seguinte redação'

Art 354 _ Lel. compleMentar dIsporá sobre a cuação

de facilidades para o transplante de órgãos, permltl.ndo-se
sua remoção de cadáveres humanos, independentemente de autor.!

zação em vida, desde que não haja oposição da famílIa.

Parágrafo (JOICO - ~ proibido o comérCIO de órgãos e

tecidos hU'ijanos

JUSTlFlCACI\O

A presente emenda, que coletamos e oferecemos, a co!:!.

sideração da Assembléia Nacional Constitul.nte, fol. por nós r!

.UN •• 'o/ •• N".l.l.u.C.N,•••• .

EMENDA ADITIVA _~ -.t:fr"",r/Gt;rz...-4vr..)~ T<.f..h..k I.

Onde couber
Art. ( .) E:: vedada a guerra de conquista

EMf'NDl1 ADITIVA

Acrescente-se artJ.go, nos termos aba].xo, à Seção IX do capítulo
I do Título VI ov...,t.... c:,c .... k,v...

"Art. ., - Integrará a estrutura do 'Inl oJ 1.J1 de Contas
uma CorregedorJ.a-Geral das entJ.clade" di a,l, "'J.stração ~ndJ.

reta, com I:ompetênc~a para, de OrklO ~ ,nt!JHmto p"to\loca-=
ção de ql1dlquer pessoa, prr -" 'er il .. <Jl. torJ.a5, dJ.lJ.gencJ.as
e J.nvestJ.gações, r(>rj'l "'1',11:' dc("'ulIIontos e tomar as med].
das cautelarec; "lI, dd <:trat 1vas pertJ.nentes, :l.t1clUS1Ve a de
suspcn<:1" '1 • '<f'CI'~;'" de at.os de' admJ.nJ.straçâo fJ.nanccJ.ra
f"l~ '1" r '" lH'lL<Jçües e contratos adrnJ.nl.stratJ.vos

~ I':!. - Lcl. Complementar disporá sobre a organização e fun
c].onaMento da CorrcgedorJ.a-Geral.
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Irtiua-se no ~1tu1D VIU, d::l TItulo IX. M:ie COLber:

EMENDA lP19745.7
tJ DEP_ Jost CARLOS SABÓIA
rrr ~·lowuo/C.~'"lle/l....C•• ,lSle

!!J PLEN4RID

EMENDA SUSTITUTIVA - Substituir o item "X· do art. 203 , que passa
a ter a seguinte reoaçãc s

) fG:~;~
L....~~=~~-------

••t ...... /COM.. II0/IU.O•• ,1.1:I,--------,) ffi/~fi!)

EMENDA lP19743-1
f'J N,lton Fri,drich

fi p IenârLc

JUS'lU'ICATIVA

A J.déJ.a da cr racâc de uma ccreeqeeceaa-cerea eeoec t ':!.l).z"~a no
controle das entacteües J.ntegrantes da adm3.nl.straçâo and i.ru te , den
tro da estrutura do TrJ.bunal de Contas, fal. lançada pelo enunente J.!!
r ae ce professor CAIO TÁCITO, em conferêr"Cl.a publ aceda pelo Caderno
Espec1.al do smeaceec dos Bancos do Estado do Rl.O de aenei.ro ,

§ 22. - Dos atos da Corregedor3.a-Gftral caberá recurso para
o plenárl.D do TrJ.bunal de Contas."

A i.nacae t.ave atende ao enserc , unâname , do aprofundamento e da
ag11J.zação da fl.scall.zaçõo financel.r~nes~a área.

..Art. _ S!:O terras ocupadas pelos Incltos as por eles habitadas, as utiliza
das para suas atividades produtivas, e as áreas necessárias à sua reprod.Jça'o
física e cultural, segundO seus usos, ccsnsres e tradiçlSes, incluídas as ne 
cessárias ti.preservação do .meio emíente e do seu patr.lm6nio cultural.n

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

•
rI ENÁRIO

DE? J05t caRlOS SABÓIA

;)JsUficaçl:l.o

As terras são, para os índios. condiç!l:o necessária de sobrevivência. 'trata-se

~~;:~ê~~cI;~;~~~:ssMt~:nda~O=reRi~~ê(~~u~~i)~ aer~:~
~t~ :~n~~z~~r~aO~u;~l~ç~ ~e~o~v~~~~eeeadesu~~=~~~'d~~~ao~~~!
s:l:o". Assim talltJém o entendeu, desde 1961, o em~e jurista e intelectual
Ministro Vitor NtJles Leal. quando declarou. " Nãoestá em jogo, propriarrente,
o conceito de posse, nemde dominio, no sentido civilista dos vocábulos: tt,!!
ta-se do habitat de un povo" (voto do Ministro Vitor tU'ies Leal, recurso
extraordinário nll 44.585. Matocrcssc.srr; 1961). se, por ventura, n1lo se 1~
var em conta este aspecto do conceito de terra inclígena, correr-se-é o risco
de provocar un verdadeiro etnoeídio, pois estar-se-á !rrpedindo a reprodução

~~;;;s~ã~~il=;;o~lOS índias fla'ocoro una propriedade fracionada €!!
tre irdtvíduos ou famílias. mas COOlO fonte de recursos aceesiveis a todos os

~~it~id~~~~i6giCa dos grupos indrgenas ccrrespcoõe un ri~!ssilliO
conhecirento dos recursos disponíveis, o que possibilita un manejo sábio de
suas terras desde que estas não sejam abusivamente reduzidas.

~~~~~a;~~Soo~l~;~s~sd~~~~~~srre:~a~~!~i~:n~l=~.r~
Restringir a estas é cl:Yl'Proneter aQJClas.

EMENDA lP19746-5

f'l
f'l

1- O Presidente da aeputn rce ,

11- O Pz Ime Lro-Hi n r s t r c ,

IIl- A mesa do Senado da Repúbllca,

IV- A Mesa da Câmara dos Deputados;

V- A Mesa das nssemotéaas Estaduais,

VI- Os Governadores de Estado,

VIl- O Conselho Federal da Ordem dos novoqeocs do Brasil

VIII- Os partidos políticos com representação no conqres-

JUSTlfICAÇAQ

se Nacional,

IX- O Procurador-Geral da Repúbllca;
1\,6'AC,"l.v-"1o!1yA""

X- Enbdadesr&êãmbito nacr nnaf ,

Art. 203~ São partes legitimas para propor ação de inconsUt,!!

clol'lalidade:

[.?-;.~~.:~

t:f;7;'7ijJ

to.

Procura es rabe Iecer- uma frontelra formal, por

norma Obrlgatõna, a um ccmpcr-teaento - o do mves t r dur em poupança
que deve ser regulado pelo mercado quanto a qual área de tnve s t usentc

pre ter f r e s e ,

A poupança pode ser estimulada, t nduz r de , mot1V!.

da. porem, não ~, COIllO pretende o dUPOSlt1Vl).

Af1gura~se-nos di spensjive I o preceito.

ct art. 331, deve ser et umne cc do texto do ProJ!!.

o dr spos r t tvn e i r-reel r s te ,

"' UltO/.Ollor'CI;io ---,

EMENDA lP19740-6
[.? COOS"'"'"'' Jo sê [9";C1O rer-r-e tr-e

JUSrlflCrlTlVA

"Conceder-se-á asilo a estrangeiros perseguidos em razão de ra
ça, nacionalidade e convicções políticas. filos6ficas ou religio-

A garantia aos ínclios do usufruto exclusivo dos recursos naturais do solo e
00 stJ:Isolojá éassegurada nos termos do artigo 198 da Carta vigente,e consti
tui Ull oos aspectos fundamentais da nossa tradlç'!lo constitucional a respeito.
Usufruto exclusivo não significa prccrfedaoe, As terras ocupadas pelos !nclios
pertencem à l.kúão. que a eles assegura a posse permanente, CO'OO decorrência
da sua ocupação imemorial. Posse permanente não constitui l.JIl valor de merc..!!,

do, corno ocorre~com.a propriedade.

..
Dê-se, a altnea a. do inciso XI!, do art. 12 do Projeto de cons-
tituição. a seguinte redaçilo:

§ ~ _ SlIo retos e extintos e não prociJzirão efeitos jurídicos os atos
de qualquer natureza que tenhampor objeto o c\aAínio, a posse. o uso, a ~
pação OU a ececessêode terras ocinadaspelos índios ou das rtueees natu
rais do solo e do st.:bsolo nelas existentes A OJlidade e a elCtinção de que

trata este artigo' não dão direito de eção ou indenização contra a unilio

os !odios.

Art. _ ~ reconhecidos aos !ndios seús direitos originários sobre as terras
que ~am: sua organização social, seus usos, costures, língtJas, crenças e

tradiçlles.

S 111 _ As terras OC:\.4ladas pelos !ncIios são destinadas à sua posse peITl!!.
rente, cabendo-Ihes o usufruto exclusivo das riQUezas naturais do solo e do

Sl:bsolol das utilidades nelas existentes e dos cursos fluviais.

Inclua-se ao capitulo VIII do TItulo IX, onde couber:

o usufruto exclusivo dos .!ndios sobre os recursos naturais de suas ter

ras é o desdobramentoconcreto do direi,to li posse permanente E. condição es
sencial para à sobrevivência e o crescimento deIrográfiCO' dos grupos indige
nas, e tanbém para evitar a de!;estruhttaç~o das suas respectivas identidades
culturais.

O conceito de usufruto exolusivo não é 1Irpeditivo para o relacionamento

eccnêmicodos Indios em a sociedade em geral. Não limita a ca'ilêrcial1zação'
pelos índios de eventuais excedentes, como ocorre crm a castama, a caça, a
pesca. a agricultura, o artesanato, CltJ mesmo cema serlnga e o garirrpo ma
OJal. O usufruto exclusivo significa que a exploraçao dos recursos naturais
das terras dos indios deve levar em cOl1ta, flJ'ldamentallI'ente, o seu direito '
em dispor desses recursos segundo as suas necessidades. •

Sen reconhecer aos índios o direito ao usufruto exclusivo, de nada 001,
anta reconhecer-lhes o direito de contill.Jatern~ando as terras cpJe securl,!!
mente já oc~am. A alternativa é o esbulho dos índios e a sua integraç~o f0l:.

• çada através da marginal1dade social, como 'reserva de mão de obra barata e
, xistente no país

~ Os recursos do solo e 00 subsolo são indissociáveis quanto ao princípio
do usufruto exclusivo. E materialmente ill'pOssível en'ÇIreender a exploração do

Slbsolo sem a prévia ocupação do solo. Até ll'eSlrO a pescpJisa mineral requer o
desmatamento de certas áreas, a perfuração do solo, explosões locaHzadas, '
etc. Em geral, a exploração mineral em terra indígena deixa atrás de si não
apenas a erosão do solo, a poluição dos rios e a destruição das florestas, I

can o rareamento da caça e' da pesca, mas deixa taabém as doenças, o alcooli~

rro e a prostituiçlio. Supor que as riquezas do stbsolo, por não serem fU1da
mentais para a reprodução física das sociedades indígenas, devam ser explo
í.adas sem critérios e sem respeito aos ocupantes das terras, significa in
correr run grave paradoxo.

m- 'U1lI'... noouÇ10

pr;~~;'~

[::rEi;;~J2iJ

DEP JOst CAS10S SAB6TA

Suprima_se o inciso XIII do art.12.renUlnerando-se os subsequentes.

A matéria tem conteúdo econômica e já se encontra disposta no Tit
lo VIII. que trata da Ordem Econ!5m!ca e F"inance!ra. No entendimen
to de que o direito da 'Prop:riedade é subordinado a obrigação soei
aI, é Impr6prio o tratamento no título dos direitos e garantias i

dividuais.

A Assembléia Nacional ConstHuinte , ao iniciar a nor':
ma de Iniciativa Popular em seu Regimentolnterno. deu uma importante
demonstração de sensibilidade pelos anseios de democratlZaçção que
marcam o atual momertt.c histórico brasl1eiro.

Com esse instrumento • inteiramente novo em nossas
norma s jurídicas, ela enfrentou corajosament,e as insuficiências e
imperfeições de nossa ceuccracaa representativa.Ao mesmo eeaccvcr ícu

condições para aumentar a corresponsab-tlidade de toda a sociedade

na elaboração da nova Constltuição e, portanto a sua propria le~

gltlmldade.

A presente proposta pretende enfrentar o mesmo desafio
e busca consolidar ainda mais o avanço ja realizado O que se quer,
agora, e que a fní c í at í ve Popular seja mccrporaoe ao processa legis

lativo pr rr-enente , ou seJa, ao processo comum da elaboração das 
Je i s , tanto no que se refere à legIslação nrdLná r r a como as emendas
que foiel"", necessárias para o aperfelçoamento prbqress ivc da ordem

ccns r r tuc rcnaLü que se quer, afinal, e aumentar o-nível de per t rc í-,

pação direta da sociedade nas oeca sões de interesse coletivo, na tis
cef Iaeçãc dos atos que interferem na vaca social, no controle da 

gestão dos recursos públicos e no que for preciso para assegurar a
eficácia das normas constltucionáis'

Os subscritores desta Iniclatlva contam tambêm com a
possibilidade de avanços reais em outros capitulas da Constituição,

em especial no que se refere h garantia da Indeoecnênc í a do poder ju
dicIário. à garantia uos oreuQQDtlvroCí1IiJepfsJptiyo e D descooc ~

traçã-o do Poder Executivo. para que as formas e instrumentos de par
ticipação popular propostos possam atingir sua pelns eficácia.

As porpostas aqui apresentadas foram elaboradas a par
tir de sugestões recolhldas junto à população. pelas entidades, e

pessoas que se articuJaram, ao longo dos dois anos que precederam a

atual fase do processo constituinte, em PLenários e Movimentos Pró
Participaçlio na Constituinte, espalhados por todo o Pais Assumidas
pejas ent~dades de nível nacional que Se responsabilizaria'll pela co~

leta de assinaturas, contam também com o apoio de ull'a série de outra

entidades, indlcadas em al1exo, que pertencem a di ferentes nívels 50

cials e aos mais dlversos setorl:"s de atlviüade,
A presente Inlclat.i:va se restringiu, como não podia'

deixar de ser, unlcamente a matÉnas da Constltuição federal Mas

seus subscrltores consideram que suas Propostas podem e devem ser re
tomadas quando da elaboração das Constl tUlções Estaduais , até o ní
vel municipal, para que as aspirações democratizantes, de que são
portadoras , impregnem toda a estrutura política da País~

Propostas "de participação popular, formas e inst~n_

tos para exercê-la, têm origem !los Plenarios Pró-Partlcipaçdo Popu
lar na Constitulnte. nas dlversas sugestões que recebemos, bem como
no trabalho que realizamos quando Relator da Subcomissão da Garantla
da Constltulção,Reforma e Emendas

Justi fioacl:l.o

P! EN4RTO

EMENDA lP19744-9
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Temos s tdo peraeâvers a essas imcret.tvas e propostas. comes
plnto aberto ao Livr-eexame cr'lt.tcc e -ao lntercâmb10 de lde1as, Q.bJetlvos. soluções
e conVlcçõeS.

Dos malS ver-redes setores da socrecece e das dwerses correntes
part.tdãr-tes comassento no Congresso Nacronaf , tem-nos aflorado ccntr-tbuicâes para
a elaboração da nova Carta Pc'l'ltnca do Brasll

Mister se faz que os responsaveis pela política de S<l!;!

de no pais se voltem para as grandes endemlas nacionais, de
origem troplcal, e minimlZem os problemas curativos que .!:!.
sam tecnologlas importadas e que absorvem grande parte dos

recursos à saúde destinados contra endemias e doenças par!
sitárias

tis ações preventivas atingindo populações carentes, em
massa, vão evitar mau uso de recursos em futuras ações cur!

Uvas.
Par outro lado todo planejamento de saúde deve ser vi!:!.

culado a estudos de alimentação para o povo, sabido que é

Que a subnutrição e o problema de saúde fundamental do
pais, fatos sobejamente conhecidos, desde os estudas Pl.Q.
neiros de Josue de Castro

Sá assim corrigiremos a Idéia de que o Brasil é um VaS

to nospital • -

JUSTIFICATIVA

Ao artigo 347, I acrescente-se'

I _ Formular pol!ticas e elaborar planos de saude, com
prevalência das ações preventivas sobre as curativas, e i,!!
tegrados numa pol!tica de alimentação popular

Acrescente-se ao Art~ 355 o mctsc IV

IV ~ Particlpacâo obngatõna de representantes smdtcais de
empregadores e erpreqeccs , ou de funcrcnâr-rcs púbhcos, conforme o caso, nos órgãos
de prevtdênc-e sccrej ,

EMENDA ADITIVA

No cadlnho de energias renovadas da nllcl0nal1dade, que repre
se":a a Assemblê1a Naclonal Constitull'lte, serão naturalmente depurados e aperfelcoa
dos. na busca 1ncont1da do modelo ma1S acorde comos destlnos do pals, as necesslda~

des de nosso povo e os lmperativos do desenvolV1mento e, SObretudo, daJust1ça soc1al.

A sugestão emtela flgurou, P01S. emumou outro texto ou nos
estudos que nos chegaraPlãs mãos Dara apreclacão descomprolUlssada, e que, como mes
mo caráter e flnahdade, endereçamos ã dlscussâo pelos Emmentes Colegas -

fi! Pl,nário

Emenda Aditiva

EMENDA lP19742-2
l: Constituin~~::-~~~~u;·~~;rei;_;'-

EMENDA lP19741-4
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Inclua-se no capítulo VIII, do Titulo IX, onde coL.tler:

TI A 5 riquezas minerais em terras indígenas são consideradas reservas estrat,!
gicas nacionais da união, e s6 poderão ser exploradas com a aprovação do CO!!
gresso Nacional. li

Justificação

Esta emenda busca atribuir ao Congresso nacional a função de interpretar,
ea cada caso, a validade da e:<ploração mineral em terras indígenas, segundo
o interesse nacional O Poder Ieqãsfatdvo seria, então, o fiador de todo e~

se processo, a garantia simult§nea da socerarua nacional sobre as terras in
dígenas, da ertacureçãc dos recursos nacurars dessas terras com o processo
de oesewolvínento econômico e da preservação do direito hist6rico que os
Indica brasileiros têm, de sobrevíver como tais

sas I ou em razão de defesa dos direi tos e liberdades da pessoa h.!:!.
mana. Esta garantia não obriga a situação de mandatários e autc

ridades públicas ou governamentais e seus agentes. que tenham
em razão tio cargo ou por meio dele incorrido em violações graves
contra esses nesmcs direitos e garantias, no peIs de origem,"

Justi fll::acão

o direito ao asilo no cers , não pode contr-ar rar as regras que se
estabelece nesta Constituição. de respeito aos direitos e garan
tias individu'ais, e da dignidade da pessoa humana Não tendo as

511'1 sentido o país I por força de disposição I acolher Individuos
que em seus pefses violaram os princIpios que queremos ver asse
gurados

EMENDA lP19751·1
t: OEP. JOSÉ CARLOS SABÓIA
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de emprego estável, ressalvados.

Ocorrência de falta grave,

b. contrato a termo nos casos de transitoriedade dos se!,

viços ou da atividade de empresa,

prazo definido em contrato de experiência, atendidas

as peculiaridades do trabalho a ser executado,

d, superviniência de fato econômico e Int ransponí ...el, té~

nico ou de infortúnio da empresa.

JUSnr"ICATIVA

A ccnaeqcêncâa aeemata de uma proposta de estabilldaóe

enganosa é a intranqui1l.dade na cccurucaoe de empregadores, o d!
~estim,-,lo a criação de novas empresas, o rec're-seot.c ew aasee de

mer-o e pequenas empresas e a certeza se o :e~';.= rccse aprovado 1111.
lhões de pais de f'amfLaa s perderiam suas empresas e encreçcs

r.r__-.:.- TU"'"UU",C~~io ___,

rocãue-se no CapItulo VIII. do Titulo IX, onde couber:

n Art. _ A pesquisa, lavra ou exploraç1io õe minérios e o aproveitamento de
recursos energéticos emterras indígenas são privllégio da UnHlo e somente
poderão ser desenvolvidas quando inexistirem reservas exploráveis para o coE!
SUIl'O interno, e mediante auttltização pelo congresso t-laclonal. caso a caso.

JusUficaçUo

O condicionamento proposto pelo projeto de ConsUtuiçl;O de que a extração mi
neral nas terras indígenas só se dê quando inexistirem reservas do minério em

~e:i:~d:~ ~t~~~e~~~~~~e~n~~i~;~~~:Ob~~~~O~:;' à;m~:~~;~a~~n~~~i~i;~i~t~~:
tes nas terras indígenas un caráter de reserva nacional de minérios rrate-se
da caracterização do Interesse nacional e da compatibilização entre as neces
sidades minerais do pais e o objetivo de resguardar os índios da e:<ploração
desordenada e rrracíoret dos recursos naturais de suas terras como hoje se
verifica A superposição entre terras indígenas e reservas minerais, reforça
a roecessldade de \$1'\ planejamentoda política mineral de forma a atender os r!:,.
clamos do desenvolvimento econômico atual e futuro, asseçureroc as condições
mais favoráveis possíveis para a scbrevrvêncía dos índios, nessa perspectiva.
Diante desses condicionamentos para a exploração mineral nas terras i~díge(las,
e levando-se em conta que a União é a interlocutora peererencter dos mores
junto à comunhão nacional, o Projeto de constituição estabelece o privilégio da
união para a pesquisa e a lavra de minérios, nas terras indigenas
De outro lado, considerando o quadro mais geral da exploração do subsolo ora-

~;l~~~~ g~r~:d~~ ~~;~o~f~~~a~~=:P~~~~is~o~e~ ~a~;ãOoC=o~ ~~i~i~r~e!
uerce às enoresas estrangeiTas , e emseguida figuram as esoresas prilladas na
cionais.

rc";;~
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CONSTITUINTE PAULO MARQUES

§ 32 - AS MICRO.PEQUENAS E Mt::OIAS EMPRESAS
NACIONAIS,PELA ORDEM DE TAMANHO. TERl=iO ACESSO PREFERENCIAL A CRf:

DITOS POBLICOS SUBVENCIONADOS E NO FORNECIMENTO DE BENS E SERViços
AO PODER P13BLICO.

JUSTIfICATIVA

§ 52 - SEM PREJUIZ0 PARA EMPREGAOOS,OS MICRO_

EMPRESARIOS SE OBRIGI\M A CONTRIBUIREM PARA A. SEGURIDADE SOCIAL COM
5% SOB O VALOR DE SUA fOLHA DE SALARIO.

§ 42 - AS MICRO-EMPRESAS FICAM ISENTAS DE TODAS
E QUAISQUER OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS

ISTO FARA COM QUE MILHOES DE MICRO-EMPRESAS,
QUE HOJE VIVEM DA "ECONOMIA INVISIVEL" E MILHOES DE EMPREGADOS QUE

SOBREVIVEM NA CLANDESTINIDADE ,REGULARIZEM SUA SITUAÇ1l0 PERANTE

O fISCO E A PREVIDENCIA E SE HABILITEM AOS BENEFICIOS LEGAIS E SE
INCORPOREM ti LEGHIO DOS QUE VIVEM SOB A PROTEÇAO DA LEI.

ACRESCENiA. AO Art. 30'\ OS PA.RAGRAfOS:

p

EMENDA lP19755-4

P

A transição democrática que se completa com a promulgação da COrJ.§.
tituiçllo e as eãeãções diretas para Pr es rdente da República, exc Lue

atividades subversivas pelo próprio exercício oeoocrãt tco , que co!!),

preenoe a liberdade para todas as correntes de pensaeento politl.

co se expressarem, or qaru z arem e participarem do jogo polItico

Não cabe, numa democracia real, voltada para a dignl.dade e a ante

gridade da pessoa, o cuineno com atividades vao tent.es de subver-.
saçãc da ordem constitucional

Justi ficação

li na esfera policial o Estado poderá operar serviços de infor

mações que se refiram exclusivamente ao que a lei define coma

deliqOência; "

Oê-se,a alínea f. do inciso VII do ar t 12 do Projeto de ccns t r

turção , a seguinte redação

pr;~~:"~

r;:;-;';;;;Jr.r .~....,D'COw'"'b'lUlcelllu.to ..,

EMENDA lP19748·1

• DE? JOSÉ CARJ 05 SABÓHl

fufll/lun'fo:.ao;ÃO ----,

Justlficaç~o

Inclua-se no Capítulo VIII, T(ulo IX. onde couber:

JUStIFICATIVA

DA A SEGUINTE REDAÇM A LETRA "M"
ITEM IV DO Art 17.

m) - E: VEDADA A PLURALIDAE SINDICAL EM UM MESMO
SEGMENTO CATEGORIAL.OU NA MESMA COMUNIDADE DE INTERESSES PROFIS-
SIONAIS.

A MUTIPLICIDADE OE ENTIOAOES SINDICAIS EM UM

t-\ESHO SEGMENlO CAiEGORlAL,DU NA MESMA COMUNIDADE DE INTERESSES '
PROFISSIONAIS TEM ENSEJADO O PElEGUISMO. -

GRUPOS MINORIlARIOS OERROiAOOS NO PROCESSO I

DEMOCRI\TlCO SE AGRUPARAM DANDO ORIGEM A INSTITUIÇOES QUE TEM APENAS

O FIM DE DEFENDER SEUS INTERESSES PARTICULARES E NA.Q O COLEllVO.

EMENDA lP19756·2

tJ CONSTITUINTE PAULO MARQUES I rr;;.'~"t.0--:J
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A garantia da privacidade, direito inconteste do indl.v:tduo, não
deve ser possIvel de exceções, quando temos precendentes próximos,

dos abusos coaetaucs , ferl.l1do-se dl..reitos e qatant.Las , A cone
ti tuição dispõe os principias para a proteção do corpo social da

Nação, sendo preferível a Ientadão na apuração de casos em que a
quebra do sigilo apressasse a soluções, do que correr-se o risco

da inocuidade do que se quer aqui dí spõr ,

Justi ficação

Suprima-se a expressão " salvo eutcrIaeçãc judicial", constante

da alInea c, do inciso VII, in fine, do er t , 12 do projeto de

constituição

~~....,O'coW".i.'"UI.O_'toÃ., _
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"Art. _ As terras ocupadas pelos índios são bens da união, inalienáveis, im
prescritíveis e indisponíveis a qualquer título, veoeca outra destinaçi:lo que
nãc seja a posse e usufruto dos próprios Indios

§ ÚRicO _ Fica vedada a rercçãc dos grupos indígenas de suas terras, sal
110 nos casos de epidemia, catástrofe da natureza e outros similares, ficando
garantido seu retorno ãs terras oceooc o risco estãver eHminado Fica proibl
oe, sob qualquer pretexto, a destinação para qualquer outro fim das terras
terccrarfenente desocupadas "

A legislação colonial portuguesa e a iegislação brasileira eeecre reconheceram
o direito originário dos índios às suas terras , Esse direito advém de uma con
tinuidade rustér.lca os cerca de 200 000 índios que ainda restam são os sobre
viventes e os herde.írcs dos oramenros ocupantes do arasrf.

Os índios foram assim, ao longo de quatro ou cinco séculos, espojados da
maior parte de suas terras. E com os índios, vivia o Marechal Rondon, que o
Brasil tem sua maior dívida. Reconhecendo esta dívida, ti Estado Brasileiro as
segurou em todas as suas Constituiçi5es pr0lll.l1gadas neste sécu1o{ 1934, art; 129,
1937, art. 154, 1946, art 216, 1967, arts. 14 e 186; 1969, arts 4,l.V, e 198) ,
o reconhecimento da posse índígena sobre as terras que ocupam, explicitando a
partir da ronetttutcr , ::,=. 1967, que caberia excíustvenente aos índios o usufru
to das riquezas naturais. Para maior proteção destas terras, desde a Constrtu.!.
çêc de 19:M rtxcc-se a sua inalienabilidade, ficando a União com a proprieda
de das terra.. , a partir da ConstitUição de 1967

I:: a União,com efeito, quem melhor pode proteger da cobiça alheia o que re.§.
ta das terras indígenas, e quem ceve assegurar que sua destinação não sera a1t~

raoa,
A. Telaç~o dos índios l:0ltI a terra que Ql:UPam tradidonalmente é fundamenr.al

para sua sobrevivência como indivídu.s e como povos, pois a terra é a base 1'lS
terial e "Cultural de suas víoas POrl.SSO, a não ser temporariamente e por razões
de catástrofe natural ou de epidemia, não se deverá pereutãr a remoção de gru
pos incrigenas das suas terras

(:l ri ENARIO

EMENDA lP19749-0
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r extc do Ante-Projeto.
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tecãua-se ao 1f'1~iso IV, do ar t , 12, do Projeto de constituição, a

al!nea. abaixo'

" Aos convocados a prestar serviço milit€lr é concedido o direito
de invocar objeçtllo ele consciência, sujeita a aprecãação judicial

que, admitindo a legitimidade da alegação, determlnará prestação

aj temat.Ivaj"

p-;;:~;;=]

fÇi'~'B7PJ

Se for criado um imposto eurucfpat sobre venda a
varejo, ter-se-á dado mais um passa para anv Iabf Lí zar 05 pequenos
neeõc rce , fortalecendo as grandes er-cresas nac r nna Ls e muI tina cio
oat s -

O Que a uru ãc,» estado e o murucforo devem fazer,é beneficiar es

sas mlC!:O e pequenas e'lipresas,que são, em verdade, de ublidade pú

bhca, na proporção em que responde pela fo!na:;ãJ de rn1!o-de-obra n;

C.lonal, com a característica .ímpar de serem as únicas escolas pr~

f1.ssionahzontes em que o aluno tem todos os dl.:'e!tos trabalhista;

e socl.ais, maqu.lnas, aparelhos, equipamentos, lns~alações e mat~

nsl.S para aprender sua profl.ssêlo

Texto do ant e-ercje to

Art 273 - Compete aos municípios ans t í tua r impostos sobre.

I! I - Vendas a vare jo

Emenda: Revoga o disposto do r t.em r r r •

JUSTlFICATlVA'

I - Garantia do direito ao trabalho mediante relação de
emprego estável, ressalvados

a ocorrência de falta-grave comprovada judicialmen_
te,

b contrato a termo não superior a dois anos, nos c§.

sos de t rans i tor reoaoe dos serv i çcs ou da atlvld§.
de da empresa,

c prazos definl.tlvos em contrato de experiência, não

superferes a noventa dias, atendidas as pecuhar.!

dades do trabalho a ser execvtecc ,
d supervemênc í e de fato econôeucc e ans t raocnrve i ,

técru.cc ou de ãnrcr türu o da empresa. sc je i ta a
coeorcveçao judicial, sob pena de r ernteçr-eçao ou

indenização, a critério do empregado

Art 13 ~

I - Garantia do dl.Telto ao trabalho medl.ante relaç1lo

Art 13 - São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais,

além de outros que vizem a melhoria de sua condição sE.
eia!.p:r7;~~"'~

p:ru;~~JEJ

DEfI JosÉ Cfl,RLOS SABÓIA

A alternativa de prestaç::lo de serviço ao Estado, atende às obje

ções de consciência, religiosas, pacifistas.,pol!ticas ao mesmo

tell'po Q.ue abre campo para a convocação das pessoas na prest!

Cao de serviço em outros setores do Estado, inclusive nas áreas
soC'iais tao carentes, a que nao impede a prestaçao do serviço

militar, àqueles que por ele optarem ~

JusUflcaçgo

~__- __-'~c...ta'cawt.. 1.Df.u.caw'.' ...

pLENÁRIO

EMENDA lP19750-3
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E r az ãc da existência do Estado assegurar bem-estar 80S
seus ccncãcadâcs , Para tanto é que ele arrecada tributos das empr.!:,
sas privadas.

A alta carga tributária e social imposta tis empresas pr!
vacas resultaria em falência generalizada das micro. pequenas e

médias empresas e fortalecimento das multinacionais.

Texto do ~-Projeto

El'IIENDA lP1975S':-9

l:J DEPUTADO PAULO MARQUES

JUSTIFICATIVA

Ante~ do fim do século os benefícios de desenvo1vimen
to econômico devem alcançar as comunidades do interior a fim de
de evitar o êxodo para as grandes cidades, que s6 têm causado
mal;Ucios morais e sociais aos emigrantes

A menos que se faça uma reversão do movimento mJ.grat.2

rio a terra tornar-se-á "Um planeta inabitável". tmpõe-se are,!
lizaç~o de uma marcha horizontal, no sentido mar-uert.ão para
que se cesccnqest Icnen os centros urbanos de nossa infinita
massa de indústrias Que geram os conglomerados popujacãcnaí.s d,!
sunancs e degenerativos.

Dispõe o pais de reservas euneraas energéticas, recu!,
sos naturais I estrutura rodoviária federal, estadual e sistema
de telecomunicações que justificam a distribuiç!:io das inóJstrias
por espaços mais largos, possibilitando unir a voceçac de celel
1'0 natl..ral, talento tecnológico industrial e a s í tuaçãc geo-p.2.

l!tica.
Misturando o arrojo dos beoce rr-entes e a brevura dos

üuararepes evitando o aventureir~smo colonial o tecnicismo ali
enante metropolHano e eurcaí aen e, mantendo identidade histór!
ce , um novo tipo de desbravadore cujo objetivo é estender e iI!.

teriorizar o sistema de civilizaçDo. nacional sem cescaracterâaar
o que é legitimamente rústico, o que é pr6prio h cultura rurat ,

rr;;;:~'~'~'E=:J

t:JiV~~-mJ

JUSTIfICAtIVA

Atualmente jovens, estudantes, donas de casa,
empregadas domésticas. em,QrI'esas privadas e públicas utilizam essas
aqêncaas que são também centro de preparação de nãc-de-ctrre ,

Se são praticados. abusos, cabe aos órg~os de fiscaliz,!
çi:io do trabalho cottn-Jce ,

A solução incompetente sempre foi a do caFstrui ao invés
de corrigir

Art. 312 - §11l - Os bens públicos não serão adquiridos por usuce
pãão, -

Texto do ~-Projeto'

;EMENDA lP19i61.9
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JUSTIFICATIVA

13 _ XXVll _ Garantia de assistência, pelo empregador, aos ti

lhos e dependentes dos empregados, pelo menos ~té seis i
nos de idade, em creches e pré-escolas, nas empresas Pl.!.

vades e órg!l.os públicos.
EMENDA.

13 _ XXVII _ Garantia de assistência. pelo Estado I aos filhos

e dependentes dos empregados e desempregados. pelo menos

até seis anos de idade, em creches e pré-escolas.

Art.

Art.

EMENDA lP19759·7
I!J DEPUTADO PAULO MARQUES r;~'~'~~~

DV~~787J

Art 312 - §11l - Aquele que não sendo proprietário de iflllóvel r,!!
ralou urbano, por cinco anos ininterruptos, de
boa-fé, e sem oposiçl:iO, imóvel urbano ou rural
de propriedade pública, poderá requerer ao Juiz
que déclare por sentença seu ocnroto, a qual
lhe servirá de título para matrícula no car tõ
rio do registro de imóveis -

Essa é a principal forma de realizaçDo de uma pol!tl
ca agrícola fundiária e de reforma agrária ~

~EMENDA lP19764-3
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fl PLENARIO

JUSTIFICATIVA
r;r- Tl""'illlfl"o;açiO

JUSTIflCATIVA

crJ..té-repartJ.das obedecJ.dos os seguJ.ntes

rJ.OS

nA:rt~ As rece1.tas trJ.butár;J,.as serão

Inclua-se. onde couber no Projeto de Constitu,!
ção, o seguinte:

"Art. Os M:.nic!pios prceoverãc a rrunicipali~ação

do ensIno Infantil, aUcando na educaçãopré~escolar a ·cada
ano, 25,t (vinte e cinco por cento) pelo Ile/"IOS, do seu orça
mento tributário, abrangendo as faixas etárias de O (zero) a
14 (catorze) anos, seroo q.re a carga horária de pemarêncía
das crianças nas creches, será 00 OS (oito) horas obrigatórl
""",te

Incluam-se na Seção VI - DA REPARTIÇXO DAS RECEITAS TR,!

BUTMtIAS DO CAPiTULO I - DO SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL, do Titu

lo VII - DA 'I'RIBUTAÇXO 1: DO ORÇAMENTO, os segu1.ntes d1.spos1.t1.VOS)

~.d<. ~~-,-..

JUSTIFICAÇliO

§ lI:!O "VIicípio prestará assistência.a educação con~

truindo creches, jardins de infância, escolas de primeiro
grau, auxílio ao ensino pré-escolar através de material did,i
tico, transporte, alimentação, assistência médica e odantolÉ,.
g1ca, farmacêutica e recreação adequada.

A educação pré-escolar tem sido compreem:lida como um
esforço para se oferecer às crianças as melhores oportunidades ao
seu desenvolvimento integral - mt=ntal, social e emocional Baseado,
nos fundamentos da propcs íçãc do ex-deputado Ruy üêdo durante o fu!!
cionamento da CP! do Menor A.bandonado, que investigou o problema da
sobrevivência das familias pobres e crianças carentes do Brasil. di:.
eenvotví.daa no Relatóuo da referida Comissão, publicada pela câna-,
ra dos Deputados em 1976. Bem lembrou Vital Oidonet (in "A Pré-Esc,2,
la como'Escola" - Projeto Educação - Tomo III), qU'e o problema edu..

cacional brasileiro nunca será be~ colocado enquanto não se consid!,
rar ~ como variável inerente a situação de vida e educação das crian..
çes na faixa etária de zero aos catorze anos.

No aludido relatório, intitulado "A Realidade Brasi..
leira do.Menor", a problemática das cr í.ançes carentes foi exaustiv.!
mente investigada, à luz dos melhores levantamento estatísticos já

levados a efeito no pais, sobretudo em relação aos segmentos popu1.!!.
cionais de níveis sõcão-econôeüccs InrerIores , que reunee condições
manifestamente desfavoráveis ao crescimento das crIençes ,

De fato, as ccnsequêncâas da fome e désnutriçí30 nos

primeiros anos de vida da criança, são devastadoras, af'lrmand~seq,re

da .:arê;;;::iü séria e prolongadü resuit.em Iesêee cerecrara irreversl
veis e Que em algumas áreas-problemas, os estudos apanhar-am Jnd.íces
ni'uito alto de crianças pré-escolar em estado de desnutrição

Notadamente no concernente aos eesarms relativos ao
ensino primário, à pré-escola, as creches e assuntos correlatos en

tendemos Que a atuação direta dos municIpios trará beneficios mais

eficaz, sem prejuízos ao municIpio.
A melhor justlfiqativa que se poderia apresentar em

defesa da proposta do ex-deputado Ruy Cêdo é. ~recisamente, o cita

do Relatório no qual se condensam outras propostas igualmente impor
tantes, que urge sejam examinadas pela Assemblé.l.a Nacional Const!t~

i.nte, tais com0I..."Projeto Dom Bosco" e a Emenda Constitucional nll 03

de autoria do ex-deputado Ruy Côda.

PROJETO DE CONSTITUIÇXO

EMENDA ADITIVA
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A:rt 17 ,- são direitos e liberdades colE!'t1vos invioláveis:

VllI - O meio ambiente, a natuz:eza e a identidade hist6rica e cul
tural.

O -eeêe-orcje ro fixa um objetivo lnviável na atual co.,!!
juntura, embora não se discuta o mérito da proposta, visto que,
ninguém desconhece a importância da inteligência, intuição e enet:
gia da mulher para o desenvolvimento harmônico e secr nee das r~
r eçees de crcouçãc

~: 6tT. .A't

=b. a ampliaç~o de indústrias poluentes, suscetíveJ.s de ca~

sal' danos à vida e à natureza depedem de prévia autor,!
zação técnica de 6rgão da <1.dministração pública federal
aprovada pela Câmara de Vereadores, ouvida por consulta
popular a éomumdade diretamente interessada

b. a ampliaçtio ou instalaç~o de indústrlas poluentes e de
outras obras de grande porte, suscetíveis de. causar d,!
nos à vida e ao meio ambiente, dependem de concordância
das comunidades diretamente interessadas, mani festada
por consulta popular.

o Estado não pode ser apenas sujeito de direitos, mas
de obrigações, também O que ele impõe aos seus concidadãos deve
lhe ser imposto. neve assumir os mesmos riscos a que submete as
pessoas físicas e jurídicas de direito privado Ora, a proprieda
de pr-Lvada está sujeita ao instituto do usucapããc , Logo, a pr~

priedade pública deve correr o 'mesmo risco -

fica prC)lbida a imp1antaç~0 de indústrias de qua~quer

porte em distância menor do que duzentos quilÔmetros da
capital do Estado de S!lio Paulo e de cem quilômetros das

demais capi tais.

Art 13 - XIX - Licença remunerada ~ gestante, antes e depois do

parto, por per Ieee não inferior a cento e vinte dias.

Texto do ~Projeto:

JUSTltICATlVA

Art. 13 - XIX - Licença remunerada à gestante, por per Iodo não eu
perlor a noventa dias, antes e/ou depois do parto, a crI
tér í.c da parturiente.

Texto Constitucional.

EMENDA lP19763·5
I:J . OE;UTAOO PAULO MARQUES
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Texto do ~Projeto

êmbor a a legislação atual não seja indiferente à situação
de pobreza dos que dedicavam sua vida ao trabalho urbano ou rural, é
certo não atende aos anseios dessa comunidade.

Se a infância carente ~onst1toi quadro desolador a Qual
quer povo, mais dramática é a situaçl10 de abandono daqueles que nãol
têm mais as perspectivas da juventude.

§4Q - Será único o sistema de previdência Social, no Brasil, bem COOlO

o plano de beneficios, nac sendo discrilllinaçl:io de qualquer o.!.
dem

§5 Q
- O descumprimento dos preceitos estabelecidos neste capItulo s.!!

jeitará a adminíshaçt:io públlca â ação própria, e lmp1J.cará na

responsabilidade penal e civil da autoridade a quem se possa
imputar a omissão

Parágrafo l]nico Os filhos do assegurado pensionista ou do apo-

sentado, maior de 21 anos, terão direito b assis
tência médica, mesmo que tenham vinculo com a pri
vidência Social.

§3P - Os incapazes recebecãc da Previdência seerai as pensões Que
lhes forem devidas, ainda que em tramitação estejam os proce.§.
acs de tutela e curatela

I - a esposa, o marido inválido, a companheira manbda há
mais de 5 (cinco) anos, o filho de qualquer sexo menor
de 21 (vinte e um) anos ou invál1do.

AI't. 356 - § 1I:! - serão assegurados aos pensionistas e aposentados,
assim considerados em lei, os seguintes direitos:

Art. 13 - XXV - Proiblçl1o das atividades de ~ntermediaç~o remuner!,
da de mtio-de_ohrB permanente I tempprária ou s~onal, !
inda que mediante locaçt:io

I - Equiparaç~o salarial e reajuste das aposentadorJas e
pensões segundo os índices aplicados aos salários dos
trabalhadores na ativa;

II - igualdade de cota da pensão a ser recebida pela vdú

va com o último valor salarial do falecido, não Ptde.!:!.
do em nenhuma hip6tese, esta cota ser inferior oa sa
lário mínimo vigente; ,-

lI! - não incidência de nenhum tributo ou empréstimo cOO'PUl
s6rio sobre os valores da pensão e da aposentadoria~

IV - recebimento de pensao pelo cãnjuge sobrevivo nesmc

que venha a contrair matrimÔnio ou uru ãc estável,

V - recebimento pelos aposentados, por tempo de serviço,
do salário família;

VI - igualdade de valores de pensões e aposentadorias in
dependentes de ser o segurado trabalhador rural ' ou
urbano,

VII - a per t Ictpacãc , respeitado o critério da proporciona

lidade com os Itlaalhadores Da ativa, na admJ.nhtra:
çãc de 6rgãos e e tidades da Previdência Social.

§2 Q - Consideram-se dependentes a Previdência Social

EMENDA lP19760·1
l'"' DEPUTADO PAULO MARQUES

Art. 13 - XXV - revogar.

d. será conce~ida isenç~~ por quinze anos, dos tributos f~

deraís, estaduais e m~nicipais às indústrias que trans
ferirem suas instalaçlles para as áreas de que trata a-
a11nea anterior.

I - 1988 - HunJ.cíp1.os (vJ.nte por cento) ••

Estados tquarenta por cento) e Un:Lão (quere!!.~
ta por cento);
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11 - 1989 - Mum.cíp.1.os vmte e 0015 e ~J.D px

cento, Estados (quarenta por cento) e • un:t.ão
tr1nta e sete e mea.e por por cento;

tIl - 1990 - Mun:l.c'Í.pl.oS (vJ.nte e cJ-nco por

cento), Estados (tr1nta e sete e meao por

cento) e Um.ão (tr;r.nta e sete e meao por cen

to): I

folhetos, da violência e outras remasde agressão, à f!.
mília, ao menor, à ética pública e à saúde.

Parágtafo único - É vedada a propaganda corercial atr~

vês de qualquer meio de ccnsücaçãc de massa, nos coreta
vos e nas proximidadesescolares, que irdJza o ccnscso e
uso de.eencerentce, formas de tratamento de saúde, tabaco,
oebioas etcccjacas e agrotóxicos

o congelamento previsto no artigo 480 é um retrocesso no
campo do direito dos funcionarias públiCOS, que prejudicará os mais
humildes, que terão 60% dos seus proventos congelados, porque esse'
percentual é representado pelas vantagens e adicionais, que hoje per
cebem, as medidas saneadoras contra privilégios de MARAJAS constam dos
arts 87 e §§ 2" é 3S2 do art. 51.5.

JUS'tIFICAÇ.iO

Fabulosos recursos púb11COS tem prcvãdc e azquat.e tiadc

o Bras1.l federal, o Bra51l que atualmente ocupa lugar destacado

no conjunto das Nações.

nê-ee .ao artigo 318 do Projeto ele Constituição a
guinte redação:

JUSTIFICAÇA:O

Nossaproposta expressa posIção exatamenteoposta àquela irrplementada
até hoje no enrreterento da questão agrária emnosso país Entendel'lOs que a ll'unlcI
palização da Reforma Agrária levará ao at.!.ngimento dos objetivos de una Política -;-
de revalor.tzação do espaço rural, diminuindoas desigualdades econômicas e sociais
entre as áreas urbanas e rurais, reduzlndo as deslg;aldade regIonais, e realizando
uma urbanização mais adequada das áreas rurais. Entendemos ainda que,
embora a questão agrária constitua um problema de âmbito naclonal,seus I
efel tos repercutem mesmo é a nível dos municípios, é que esposamos a
tese geradora desta emenda.

"Art. 318 cccoeteao t-tlnicípio promover a reforma agrá
ria, pela desapropriação, por interesse sccrel., a propriedade
territórial rural irrprodutIva, emzonas prioritárias, rredfan-,
te pagamento emdinhelro de prévia e justa indenização.

§ 112 A desapropriação de que trata este artigo é de cCJ1!.
petêrcfa exclusiva do rrunicípio, através de Cooperativas, le
galmentecredenciadas para tal.

§. 29. A ptoprierlade do objeto de desapropriação e as te!,
ras devolutas da Uniãoe dos Estados serão transferIdas pata
os IIIJfllcípios, e sua trensrerêncíe não constitui fato gerador
de tributo de qualquer natureza

§ 3" A Ial definirá as zonas prIoritárias para a refor
ma agrária, os parâmetros de conceituação de prioridade i!!!.
produtiva, bem como os módulos de exploração da terra e a fo!,
ma para a realização da transferência da ptopriedade prevista
no § 2Q

PLui.lC/CO.. '"dg/IVI<O"'lIto ~
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A aplicação de recursos financeirgs por parte do gove!,
no cestInaccs aos excepcionais, fará com que estes recebam melhores e
adequados txataaentcs educacional, proporcionando uma recuperação no
tocante a questão técnIca dos excepcionais •

A família dos excepcionais. ao receber ônus da parte '
da PrevidêncIa social, poderá obter um melhor condicionamento de vida
sccâo-eccnõraãca, donde poderão transll'itir, na forma de assistência ao
excepcional, melhor atendimento familiar.

O presidente do Conselho-Superior da Casa de Davi, em São
Paulo, entende que o governo deve prestar assitência as mães destes '
excepcionais, para criá-los com dignidllde humana.

JUS1IFICAÇ1\1)

JUSTIFICAÇliO

,Inclua_se,~nde couber no Projeto de Constitu.!
çãa} wc (h~w.:fI, do /i a: te :IX

!lArt. A União, através dos Orgãos' competen-
tes, destinará ajuda financeira para aplicação da
educação e reablli teção do excepcional, assim como a
formação de técnicos para trabalhar na reabilitação
e educação do excepcional.

§ 1S2 A PrevIdência Social, determinará a conce.!
são de no mímino, 02 (dols~ salários mínimos para' a f~

mUi a ou titular ri;! família para cada excepcional.

Considerando que é comum a divulgação de material nocivo
a saúde, moral e integridade do cidadão brasileiro, através de cart~

zes , folhetos, coletivos e os meios de comunicação de massa, entend~

mos que os t1rgãos Administrativos devam, mediante lei Constitucional,
Ptoibir a divulgação deste material Não poceecs aceitar que propaga,D,
das que induzam o cidadão o vício, sejam afixadas em locais de aces
so aos estudantes, como nas áreas das escolas e nos coletivos.

f'l PLENARIO
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EMENDA MODIFICATIVA

o modelo de conceQ.traçào polí.t~ca e f1.nance1.ra fez da

Un.1.&o -a potênc1.a capaz. sem dtiv1.da. de planeJar e executar

eecemeece do salto progress1sta do país. porém. ana.qua.Landc

nossas concepções e xea í.aôedes eeaereeaves •

IV - 1991 - Mun1c.íp1os (v1nte e sete

meac por cento}, Estados (tr:l.nta e sete

meao por cento) e Un1ão (trJ.nta e eancc por

c'!nto),' e

V - 1992 e segu1.ntes - Mun1.cípJ.OB (tr:1.n

ta por cento), estados (trinta e cancc por

cento) •e Un1.e.o (tr:l..nta e cancc por cento).

A uma uruêe r1C8 passaram a corresponder Estados pobres

e Mun1.cíp10S paupérr.1.mos, fal1.dos.
Modernos s:r.stemas ececvaémcs, por exemplo. desembocam

em pen.ferias urbanas além de cujos l.1.m1tes a pa1sagem é donu.nada

pela carênc:1a 1.nd:Lgente de eervaços púb11cos bás1COS e por
chas terríve1s de d1sparJ.dade e marg1pa1,1dade SOC1a1.S.

Parágrafo único. A part1r do eécamc ano

da promulgação desta constl.tuJ.ção os crl.!-é

r.1.08 eseeueaecaeee neste ·art:Lgo serão para
os MUnJ.cíp10S (t.r1nta e quatro por cento) ,

.seeeeee (tr:mta e três por cento) e Un1.ão

(tr1.nta e três por cento)."
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JUSTIFICAÇAo

!lArt. Ficam cancelados todos os débi-
tos das prefeituras municIpais, para com a Pr~

vitlêncla Social, sendo que as prefeituras a pa!,
tir da aprovação da nova Constituição, pass~

rêc a recolher somente a parte tocante ao errpr~

do e não mais a do empregador.

parágrafO único - Ã entidades benefice,D,
tes , ficam, também, incluídas nos termos do
artigo acima

"Art. Os Executivos: (Presidente da Republ!
ca, Governadores de Estados, Prefeitos e outros titu
lares do governo), ficam proibidos de usar o próprio
nome, para divulgação de obras ou eventos em geral,ju.!l
to aqs meios de cDmunicação de massa e Out-Ooors em
praça.s públicas e murais _

lnclu~-se, ond!:,...E0uber n,o Projeto de Constituição o
seguinte) "ft-CU) ~~ 1~.JOi4QA

JUS T I F I 'C A c li O

lnclua:-se, onde coub~no Pr~to de ConstituIção o
seguInte} -".o iJo.",t,.h,:sr, dç lõc.-to J1.. •

As prefeituas, bem como as entidades de caráter bene
ficentes fican isentas do recolhimento da contribuição a Prevfdênc í e
Sodal no tocante a parte do empregado, pois, não objetivam lucros a

sim benefícios públicos
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JUSTIFICAÇAo

Inclua-se, onde couber no Prtljeto de constituição oecrtu. '" J, % 7<:... to :iL

"Art Todo condenado, de qualquer nível, que
estiver, há menos de dois anos domic.iliado na cidade
onde cometeu o delito, sexá removido para seu estado
de origem, para cumprir a pena, após decisão condena
tória,

Constl tuinte SÉRGIO BRITO

PlEN,qRIO

seguinte!

Esta proposta irá gerar um sensível esvaziamento nos
presí.dios dos qrances cenj.rcs , e dará ao prpc;n ee Ibnr ('ond!t;8'o de r~

cupereçãc ,
Vale acentuar o ocorrido na capital bandeirante com a

rebelião no presídio daquela megalópole, onde dezenas de detentos mo!,

re.ram , devido ao excessivo aglomeração nas casas de detenção e perd

tênciárIas do Estado, onde o preso não passa por uma terapia ocupac.!
onal e convívio dos famíliares. '

É da competência da União, através do Ministério da
Justiça o controle, construção e manutenção de todos os presídios br,!
slle!To, devendo os mesmtlS serem transfotm~de, em cidades penitenciá
rias providas de industrias e escolas, nunca superi~r a quatrocentos
detentos cada uma, e para os estados de .maitlr densidade, sua region.!
lização fora dos centros urbanos, estimulando os Institutos agrícolas.

Suprima-se o arti~o 480 do Projeto de Constituição,

"Art 480 As vantagens e os adIcionais que estejam se.!!
do percebidos emdesacordo com esti;!Constituição, ficam con
gelados a partIII da data de sua prOlTUlgação j absorvido o ex
cesso nos reajustes postetiores.

que diz:

EMENDA lP19769·4
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"Art. 27 ••••

I - ...

b) são obrigatórios ~ alistamento e o voto de
todos os brasileiros maiores de dezoito anos, ou
que venham a ctlmpletá-Ios até dezembxo eo ano da ~
allzação da eleição, alistados na forma da lei,sa..!.
vo para os anal fabetos, os maiores de setenta anos
e os deficientes-o físicos"

Dê-se à al1nea 1;!. do item 1 do art 27 do Projeto
de Constituição a seguinte redação:

Ao observamos o Brasil de hoje podemos facilmente con.!
tatar que vívencs um mtlmento histórico em que reformas e transftlrma _
ções sociais profundas vêm ocorrendo Com II finalidade de adequar a v.!
da do país às suas necessidades reais t, portanto, um ,instante deci
sivo para a sociedade brasileira.

Dessa forma, não se justifica excluir do alistamento .!!
leitoral o jovel brasileiro que completará dezoito anos no ano da re.!
l1zação das eleições. Sabemos que não é a "mudança de idade" que to!,
na o jovem mais maduto, mais responsável ou até mais patriota. A ida
de cronológIca é apenas simbólica. D processo de maturação, SegUnd;
o esquema geral da teoria de Piaget sobre o desenvolvimento humano,
mostra como o sujeito em crescmentc desempenha, progressivamente,p~

péis cada vez ,mais ativos e afitmativtls de sua .individualidade, em
seus intercâmbios com o ambiente,

A cidadania, que é o gozo dos direitos e deveres civis
,8 políticos do indivíduo na sociedade, para ser plena exercida prec.!
sa materializar-se em situações objetivas que permitam a cada um av.!
llar seu comportamento, a partir dos resultados globais do grupo ao
qual pertence,

O exercício do voto é, pois, u~ exercício de cidad.!
nia E participação para a representação. Momentos distintos de
mesmo processo eletivo

Indiscutivelmente, somos um país em que a maior parc~

la da população é consti tuida de jovens e torna_se hoje inadiável a
traI-los para as atividades político-partidárias, se quisermos forma;
uma elite política capaz de llssumir nossas responsabilidades como N!.
ção e aceitat o desafio do desenvolvimento, contribuindo, através do
debate de grandes problemas nacionais, para o aprimoramento institu
cional do país.

l: PLENaRro
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Dê-se ao texto do artigo 404 do projeto de Constitui
_ção a seguinte redação,

i "Att 404 11. lei ctiatá mecanismo de defesa da pessoa
contra a promoção, pelos meios de cOl'llJl1icação, cartazes e

JUSTIFICAÇ1\O

As vantagens e os adicionais, hoje percebidos pelos funci.Q.

nários públicos da união, dos Estados e dos Munlcípios J ni'io podem sfr I
confundidas com as percebidas por uma minoria privilegiada, em decor
rência da acu\ilulação remunerada de cargos, funções públicas, empregos

e proventos,

~ comum nO 8rasl1, Quando da ocasIão de execucão ou
inauguração de obras públicas, Q Executivo envolvidO, dá mais desta
que a pessoa dele do que ao Governo que proporciona tais eventos,da.!!.
do a idéia à comunidade lpcal de' que, ele é o responsável, e não o
Orgão e a função pública que' ocupa.

Pela relevãnc~a da matéria. sobre á qual versa a pr!
sente emenda, esperamos que ela seja j.nserida no novo texto constitl:!.

cional.
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EMENDA SUBSTITUTIVA

3USTIFICATIVA

Ext1ngllir o Parágrafo unrco do art 198, passando o "ceout« a v,!
gorar com a seguinte redação.

As serventIas de justiça serão orçenraaoas e mantidas pelo Estado,
incluídas no orçamento do Poder Judiciário. tssim sendo. o obj e t tvc da presente Proposta de Emlmda é

precisamente o de garantir, sem sofismas. o dr reí t e do inativo ã
permanente atue t í ae çâc integral dos seus proventos, evitando-se ex
pedientes que frustem a pe r-rde de que deve ex'is t t r entre at t vcs e
tne t i vcs , »r-duanerrte conquistada E tnpedtndo-ae , ess í e , o avvj t a
nento da vida dos que se aposentaram após longos anos de dedic.ação
ao serviço público,

A presente Emenda f 01 suçe r-ide pelo senhor Darcy Daniel de
Deus, Presidente da Associação dos Servidores Civis do Br-es i l ,

E o art. 90 do mesmo PrOjeto determina li -evts re dos prcven
tos da epcs ent adorf e , ma mesma proporção e na mesna data .. sempre que
se modificar a remuner-açrc dos s e rvf dor-es em atividade, bem como sem
pr-e que for transformado ou r-ecl es s t rf cado o cargo ou runero ea que
se deu a epos entaõor-í e ou reforma.

er-e • ê not;;rio que todas as transformações. rec1ass1f1ca 
-êes , er-et í f t ce çêes , aumentos e concessões de outras vantagens aos
servidores ativos visaram. sempre, em verdade, ã cor-reção da defasa
rem dos valores dos vencimentos ou remunerações, elll virtude de alte
ração do poder aquisitivo da moeda. proveniente de inflaç;;o elevada
ou por outras ru;es.

" eminente Ministro Luiz Octavio G81otti. quando no Tribu
nal de Contas da União, "ez dec'l er-eçso de voto nos seguintes terMOS:

"E sabido que não tendo ficado os aumentos ger8is, u1timamen
te, nem sequer perto da proporção de desvalorização da moeda, esse-
gravame ê multas vezes res s e r-cr do , e{ll parte. com a criação de 9rati~
ficações que nem sempre a1cançam os inativos",

"rr-e ta-s e , entio. de leg1S1!lç;'o antes movida for critérios
de- efi ct ênc1 a admi ni stra ti va do que por prtnc1pi os de eti ta soei a1,
onde se produz odioso disfarce salarial: capaz ate de com~rometer •
em sua inteit)eza, e eficãcla do dt s pcs t t tvo da Constttuipo es aecu
ratõrio da integralidade do provento". (TCU-OI.B22/B4),

COnvem reualtar; aindat que o ert, 91 do mesmo Projeto ela
bor-edo pela Comissão de Sistematizaçi'o: COM propriedade e justiça -;
tncl ut as "gr at1ficaç;;es e vantagens recebidas pe'te servidor fa1eci
do" na integração do beneficio de pensão delxade por morte do mesmo
servidor.

VALLE

PlENARIO

ALVARO

Melhorar a redação do "caout", tcrnacc-a mais clara, e impedir a
formeçào de cee escrdsut .. car r e i r a nacional de serveotcãr ros , o...
a adoção de um padrão nacional de reecneraçãc dos auxiliares da
~ust1ça, o que, alem de violar o principio federativo, levaria.
60r certo, ao nivelamento por baixo, av.í It.anuc tal categoria

merosas, inclusive partindo dos lI"ais altos dignatários desta n!
çãc

reá-se necess.ário incluir na Constituição ares.í Ie.rra .. f AS

trumento que o cidadão possa usar para anular qualquer ato que
desrespeite a ConstlLuição e as leis do País, através do Poder ~
diciário

A Emenda foi sugerida pelo Prof. Orlando Martins Pin_D, do
Rio de Jnaeiro.

EMENDA lP19778-3

f'l
P

JUSTIFICAÇli:O

Suprima-Sê, no item "a". do inciso lI, do artigo 27, a'
expressão lia filiação partidária"

suprima-se, no item "a", do inciso UI, do artigo 27,
expressão "e a escolha em ccnvênçãc partidária".

_ U'~ oJ,"~ .!b ch ""'-c...}q -::or.
Acrescente-se~ i-9't"'<ao a::tigo 27, a se~lnte d~~

posição

"h - A lei regulará a inscrição do candidato
avulso para cueãcuer nível de eleição

A proposta visa estabelecer a candidatura avulsa em qual
quer nível de eleição' desde vereador até para a Presidênda da
República.

EHENDA MODIFICATIVA

flpIENARIO

ALVARO VAllE

PLENARIO

Esta Emenda foi sugeriàa por Serventuarios da Justiça

ALVARO VALLE

rtVABO VALLE

PlEUXRIO
~ tl",O'~U""'."'õlo

EMENDA5UBSTlTUlIVA

TíTULO II _ DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I _ DOS DIREITOS INOl'VIDUAIS

Art. 12 - •••
IV - ••b _

c - ~ livre o exercício de qualquer profissão, observadas as
condições de capacidade técnica e outras que, em defesa do evrcen
te interesse público, a lei estabelecer

JUSTIflCATIVA

A expressão "qualif.J.cações" é lnfedinida e discriminatória.
Não deve, nem pode havJ!r discriminação no exercIcrc da profissão,
por indivíduos capacitados tecnicamente
O Brasil ratificou .a Convenção da OIT nlO! 111 de 1956, que trata da
eliminação de todas as formas de discriminação no emprego ou pro
fissão
Desta forma a expressão "observadas as condições de capacidade
t.ecní.ca'' define com precisão, de modo claro, as limitações possí
veis para o exercício da atividade do trabalho, ofício ou profis
são.
A própria Declaração dos Direitos do Homem assim define as limita_
ções individuais: "A liberdade consiste em poder reaer tudo que
não prejudique a outrem. Assim, o exercício dos direitos naturais
de cada indivíduo só tem por llmites os que asseguram aos outros
membros da sociedade o gozo desses mesmos direitos. A lei só pode
proibir os atos nocivos à Sociedade".
Portanto, é indispensável e insubstitúvel a utilização da exnreseãc
"capacidade técnica" para definir as limitações em causa, sem dis
criminação, não deixando qualquer dúvida para o legislador crrnne
rio

Esta Emenda foi _presentada pelo Senhor José Maria da Silva t
(RJ).

EMEt-.DA ADITIVA

Acrescente-se no Titulo lI, Capitulo I.J.c.noL<- ~h,. •

Art _ São assegurados iguais direitos à percepção de pensões ao

homem e à mulher

PLENARIO

EMENDA SUBSTITUTIVA

TiTULO V ~ DA ORGANIZAÇJto DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO

CAPÍlULO III - DO GOVERNO

SEÇ1i.O V _ DA PROCURADORIA GERAL DA UNI1i.o

Art. 186 - •••

~ ~~ : L~i complementar de iniciativa do Presidente da
República disporá sobre a organização da Pr~c,uradoria Geral da
União e estabelecerá sua representação nos orgãos competentes de
fiscalização e imposição de multas administrativas.

JUSTIFICATIVA

A execução das multas administrativas por setores regionais da
Procuradoria Geral da União, nos próprios órgãos de fl-scalização
e imposição das mesmas, .garantirá a agilidade do processo Judicial

:' d~~:~a~~~si~~i~~f~~á~~~~: ~~~~~,oea~~~n~~t~~, a~r~~:~:Í~~ s~:
ação fiscal, pelo cumprimento da exigência legal, que ocasionou
na punição e na cobrança rápida e Objetiva da muIta ccnsequente

Esta Emenda foi _presentada pelo Senhor José Maria da Silva,
do Rio de Janeiro.

PLENARIO

EMENDA SUBSTITUTIVA

o art 188, 11, b), passará a ter a seguinte redação, supr rmí.da
a aUnea c)

A romo ão por merecimento pressupõe dois anos de exercício na
re~pect~va entrância e integrar o juiz o primeiro quinto da lI!
ta de antiguidade salvo se não houver, com tais requisitosfqu~m
aceite o lugar vago, observados os critérios objetivos de a er 
ção estabelecidos em lei complementar.

EMENDA SUBSTITUTIVA

" Hem "o: do Art. 88 passa a ter a seguinte red8ção'

b) compulsoriamente, aos setenta anos para o homem e para a
mulher.

JUSTIFICATIVA

Mulheres que começaram a trabalhar ne í s ta!:de, que ainda
aos 65 anos nsc tenham c.omp1etado os 30 anos neces s ê r-t cs para ap2,
sentadoria integral, serão prejudicadas.

Cabe ressaltar, «r-ende parte dos servidores públicos
cons t t tutuc de melheres, numa faha etána !uperior aos 50 anos:
e a maioria seria prejudicada com a compuh"ria proposta.

Esta emenda e r-esul t ado de sugestão das senhoras Harieta
Murici e Lena C. Norfini e de runc i cnãr-t as dos Ministerios da
Fazenda e da Educação.

ALVARO VALLE

~ lll'O'.UI1"IOAÇIO

EMENDA SUBSTITUTIVA

TíTULO IV - DA ORGANIZAÇI\O DO ESTADO

CAPíTULO VIII _ DA ADMINISTRAÇAO

SEÇAO II - DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS

nr t .~ 'lG
IV _ , ••

V - Os cargos em comissão ou funções de confiança serão
exercidos privativamente. por servidores ocupantes de cargo de ca!
reira técnica ou profissional, exceto os cargos de dirigentes má
ximos de cada órgão ou Entidade.

JUSTIFICATIVA

Embora o texto proposto ti vesse como Qbjeti vo maior a profission!
llzação do eervmcr público, concretizando antiga eepj.raçãc da
classe e tornando o serviço público respeitado, reaporrsâvek e
atuante, não garante seu objetivo Por isso há necessidade de
que somente os cargos de dirigentes ou autoridades máximas de ca
da órgão ou Entidade possam ser excetuados na regra geral estabe
lecida, ainda que não seja o cesejevef ,

Esta Emenda f 01 _preseMada pelo Senhor José Maria_ba Silva,
do Rio de Janeiro

JUSTIFICATIVA 3USTIFICATIVA

ALVARO VALLE
Não se justlfica a existência de legislação ordinária

Que impede ao marido a percepção de pensão após '" morte da mu

lher

Busca a resente emende, além de melhorar a redação da aUnea,
criar ma~s um obstáculo ao carreirismo. diminuindo a luta f e~t~~
os colegas no momento da promoção por merecimento, o que or a _
ce a idéia de carreira

o osta a redação da alínea b), torna-se desnecessaria
~a~l!~:~ ~). Palém de a matéria ser mais para lei complementar

EMENDA lP19784·8
f'J

PlEK~Rro

••'''''''''fco'''••l.fAU'O.'''''lo

:'

ALVARO VALLE

PlENARIO
1uto'~un'''cA~1., --.

EMENDA ADITIVA €A.,-.....w.lol.do
-- ~(oA'1lscente-seonde ccuberj occ

Art. ••• O cidadão cedere mover ação judicial para a anulação do
ato baixado por qualquer autoridade com infrIngencia das dispas..!
ções desta Constituição ou de leis vigentes

§ 1lO! - Comprovada a ilegalidade do ato, o Poder Judiciario decr!:.
tará sua anulação

§ 2.Q - Na sentença de anulação de ato lesivo ao patrimônio de en
tidade publica, a autoridade infratora sera condenada a ressarcTr
o prejuIzo econômico dele. resultante

§ 32 _ Na sentença de anulaçiio de ato de nO'lleação ilegal de serv.!.
dores, a autoridade infratora sera condenada a ressarcir as desp!:..
sas dele decorrentes

JUSTIFICATIVA
Esta emenda diz respeito à defesa do cidadão brasileiro CO!!

tra a atitude discriminatoria de qualquer autoridade que, no
xercício de suas funções, julgue-se ac1ma da Constituição Ou de
leis vigentes, desrespeltdndo_as e cometend~ abusos do poder, em
arbi trariedades que se apresentam em incidênciw cada vez mais n.!:!,

Esta Emenda foi apresentada pelos Magistrados do Rio de Ja-,

ne í eo ,

EMENDA lP19781-3

fl
P

EMENDA ADITIVA

'crescente-se o seguinte Parõigrafo Onico no er-t; 90 do PrOJeto, com
a seguinte redaç':;o

Parãgrafo Unico - , integralidade dos "proventos dos inativos serã ta!!!
bêm garantida pela extensÃo, nos mesmos percentuais, de todas as gra
tificações e vantagens concedid8s aos servidores em atividade.

JUSTIFICATIVA

I
art 89 do Projeto elaborado pela Comissi'o de Sistemat!z!

ção garan.te proventos de aposentadoria 1nt~9rais aos servidores p?, :
bllcos civis que se 8posenhrem nas condiçoes do Item I, ..11neas a.
e "b" do mesmo artigo.

EMENDA SUBSTITUTIVA

TiTULO IV - DA ORGJlNIZAÇ1i.Q DO ESTADO

CAPíTULO Il - DA UNII\O

Art. 54 - COMPETE l\. UNI1i.o

XV _ •
XVI - Organizar, manter e executar a Inspeção do Trabalho,

na forma que se dispuser em lei ou Convenção Internacional.

JUSTIFICATIVA

A Inspeção do Trabalho é uma insti tuiÇão de carater mundial que
constitui, na prática, uma das maiores garantias de aplicação das
leis de proteção ao trabalho, se adequadamente constituída.

A atividade é regulamentada internacionalmente Pela Convenção
n Q 81 da Organização Internacional do Trabalho e pela Convenção
nlO! 129 do mesmo organismo. A primeira se refere a trabalho na
indústria e comércio e a segunda, a trabalho na agricultura (rural).

Praticamente a totalidade dos paises do mundo adotan a referida
Convçnção nQ 81 e mesmo o Brasil já a ratificol,l, mas apresentou
denúncia, no ano de 1971, justamente quando, no Governo do Presi
dente Medici, foi acusado, no foro internacional t paI" não cun
prí-Io.

É necessário, para sanar"tais problemas e para maior garantia dos
direi tos trabalhistas, que a Inspeção do TrabalhQ seja fix.ada na
ConstituIção, como atividade normalizada e executada pela União.

Esta Emenda foi apresentada pelo Senhor José Maria da Silva,
do Rio de Janeiro



Assembléia Nacional Constituinte • 2103

EftE/ItlA SUBSTITUTIVA

JUSlItlCAlIVA

ALVARO VALLE

r.L

III1B.~6SU.STI.TUTIYA

O t'M XI ... ano t9 )lU" a 'OI' a aoJUJnk ~ocIqIe.

"XI. n.bae ~lao e...on14Ol'o. ptbll.... tSxa- 'vIo eoa ...pootl toe. &1'1&vIo. tnll&

t_glo • ax\ÜlllIo 40. ~"PIOtl .JlI'_ . flmqlSo•• nON1ft4o • '10"'.'0 _ Oolt
'4" 107, tua Y .101l, tua IX."

PlEN1(R!O

mlElIDA surRESSIVA

SUpr1ma..r.-e o item XXVIII do art;13,'renumerllT\Jo-se 05
~Q. d.e.MaIS 11ol~ISOS,

kJ ~e diSpÕe o ar ::"-71., § ~.a, da Cobso1.idaçio das Ieis
do Trabalho, n.1nguém Pode ser obrigado e. trabalhar, ~t~rrupta_

~, se!:! deseensá; por mais de quatro horas. A:sim sendo, o :1. _
tetl questionada, adl:l1t.1ndo ; possibilidade daf; jornadas de ~ /
horre" irdrterruptas de trabalho, acarretarl! tem ddvida, ao trabh
lhador, native1- ~e.l:l sda conl1ção social-o que vivDl:Iente cO!!

tra!:ta com a redação do ~.!;, do menciorré'do Art.13;

Contradição exlstir&, da JIt ::;ma f'orma, entre o preceito
aqui impugnado e o item XV (do mesmo artigo), que estabelece em
oito horz.s, ~r"Jal~ tla:ra repouso e alim.sntMilll, a jornada /

de trabalho má.-.::ima. Ora, em tal regime, f!.de presumir, atl :'0'1' /

questão de lÓgica, que o intervalo ref'erielo há de ocorrer ~la al
tura da metade da jornada; isto 6, ao cabo dàs primeiras quatro /
hpra::. Af;S:1J:J sendo, o etIpregDocIor que, para c-~n::erotir na interrL.p
ção da l.ida, lJretendesse exigir, antes, de seus 1'uncion5l'1os, que
labutassem, por exemplo, seis OU sete hor;::,s oont!nuas, Sec nenhUtla
dl1vida que burlaria o espírito da norma constitucional.

Observe-se, ademais, que, em nosso pais, pelo I:I~~nos en
tTe os c:l.dadãos Tazoavelmente al.mcntõtdos, o tet'll=O decorrido entre
uma e outra re:fe1ção costUllla Ser de ap~imadiJl:lBnte quatz:o hores •
El:D tais circ..;pst~cias, 8 de indagar se a diSpOsição ora crit1cnd

ora criticada, pela..qual ser4 pOssível. ooagir altu$m a laborar, sem
pausa nem aJ.imentaçao, por nada menos de seis ho::'a~, ~ de inclasar /
se tal esdrl!xula disposição viria a hamon1::'ar_se Cotl o principio /
da higiene e~~ do trabalh.....Q, constante do item xx: do mesmo /
art180 13: Te.:::os certeza que não•

Esta Ellenda foi sugerida por elettores do Partido Lfbe ..

'Ia ...u reformado na administração pública direta ...u indireta _té

O ano de 1987.

~ expressivo o número de nédí.cos civis e médicos mil!

t.er es _posentados., da reserva ou reformados que exercem cargos e
,que,especialmente trabalham sob a condição de "celetistas" em o~

tro vínculo empregatício ativo.
Em 1987, centenas de médicos mill tares da reserva ou

reformados,_ com mais de 60 ...nso de dí.ade , com 20, 25 e até 30

anos de serviços prestados efetivamente ao lNAM?S, têm sido
ctremat'cv à rescisão do contrato de trabalho pelo fato de se~

rem médicos militares mesmo na in'élti~ioqde. ienha-se em coma
que a condição de medico militar sempre foi decâaraoa ao em~

preqaõcr ,

PLE"'RIO

IRI: 1 r r 9 , g I 9
/lo tal ~olnino1& , ••t&1& • IIllGDlS J1IIlt~xco Da.

8EIlVID0Jm8 PllBLXCOll ..... U CloIlItltu1,ISo. _~.lnt.. ,....
lu e. 19311. ta. todU ~o._o 00 UlI1lI1to oapoolol ._ul
• ,ttalo CRI '''010. G1uo CU. DM tudo • que elll1GlI'D. ao ,_ I
JlO<\. ftluru .... c&l1.0 IIa1Ol'I II>1to 6-'. 'M ür14o. _ 1
dbpo.lçS.. oCIIPlnctu••, qui, entretanto. d..,... .-.pra 4....
pc.du d. UI, em ...Wo fona1, • alo a. d.eoreto&, 010 doa I
obaadoa -nlU1aentol autênaol-, 11_ d. Jutruv3e., porta.
riu, o1l'aulare., .ri'o., n. d. DD.tro. 4(d&1I:llIlcr atol da J4II.l
l11.tr.910 pibU•••

t .bo01l1 t. IIldlapoaa'yol•• _ ela .....bUUod.
• I.gurmça que, ••paoa hiod. pr..ldlr u rlt1aoSe. taba.
01"lanlDlO ••tatal ••eu. pr&p1'1oe acente., que • det1n1QIo do.
dudto•• e....... &IIlÍda. aIIIIIlIiII&. do.", 41_.... I
..,••• tba910 eo ponln.,.. IllllDlE J1IIltDXCO. li ••1&01~

oolet1n. _ma • 1..l1u ret1mo do. 1.cllladOJ'M - r.p1' _
t .. do pOTO - , .. 1'.1 d. ao arbítr10 tmUatnal d. d1l'1cent ..
lI1n1.tratlYO. C Ca.D, pa1' a_pIo. a'01'.tbl01 d. &.ta4D. direto
r •• d. d,pl1"tamento • chef"G 4. ução).

J' o JIqn. "'"tatuto do 1934. "" ano 170••trlllula tal
.apetênOia, upr.....a.t•• &O ,ODEltLmIBUfIYO, • o auao tu,l
no art. 109. a CU"ta Pol!tlca atual• ., 4. toda • oCX1Ydenc1aDIo
" JIOl!1tlqu.......tado 4. 001....

Esta Eatnd. fot sugtrtda por .leitores do "rttdo LU.-
"1.

,.,,- ' •• TONUI1",•• çlo --,

r.r----------n"'"'I'~ITJ·~.•----------_,

EMENDA SUBSilTUilVA

IIl, disciplinar, ccnt ror ar e est,l.mular a pesquisa sobre medica
mentos, produtos imunobIológicos e hemoderivados e outros insumos,
bem como participar de sua crccuçãc e distribuição, com vistas à
preservação da sobe reme nacional,

IV fiscalizar a produçãá, comercialização, qualidade e consumo'
de e l anentos , medicamentos e outros de uso humano utilizados no
território nacional;

V controlar a produção e a comercialização dos produtos tóxi
cos inebriantes pelo abuso, e estabelecer princípios basicos para
prevenção de sua utiliz~Ção Irvadequada ;

VI "cont roj er o empregô de técnicas e de ee t ccos , bem como a pro
dução, comercialização e ut Ll azação de sub s t ânc Las , occcvcs a sau':"
de publica e ao mei o ambiente,

O Parágrafo !Jnico do art. 473 das Disposições Transitórias. do Pr~

jeto de Constituição (da Comlssão de_-?i~tematização), tem a
guinte redação:

JUSTIFICATIVA,

Esta Emenda fol apresentada pelo Sen\"lOr José Matia da Silva,

do Rio de Janeiro,

Substltua-se a redação do paragrafo único do art 473

das O~sposições Translt6rias pela que se segue'

Proposta apresentada pelo senhor Sabino Xavier Sampa~o

Parágrafo Onico - Fica assegurado como direito adquiri-O
do o exercicio de dois cargos pr1vatJ.vos de médico que vinham se!!

do exerc~dos por médico civil ou médico mUitar na admi01stração
pública direta ou wd.l.reta

PLENARlO

Fica assegurado como direito adquirido o exercício de
dois cargos ou empregos PJ'lvativos de méd~co que vinham sendo e
xercidos por médico civil ou médico militar aposentado da reser:

ALVARO VALLE:

Art. 3A6 - A saude ocupac:ional e parte integrante do Sistema Na
c Icnet de Saúde, organizada, mantida e executada pelo Ministerio
do Trabalho, sendo assegurada aos t rabathacores mediante'

1 medidas que visem à eliminação de riscos de acidente e doen
ç as do trabalho i -

11 informação a respeito de atividades que comportem riscos à
saúde e dos métodos de controla-los,

VlI, controlar a qualidade do meio ambinete, inclusive o do tra
balho, mediante sistema de vigilância ecgtox.iccfoqâco ,

VIl! ccnt.rcjar as atividades públicas e privadas relacionadas a
exper íment.cs com seres nomanos , a fim de garanth o respe.lto aos
valores éticos,

IV O Poder Público pode intervir nos serviços de saúde de nature
za privada necessários ao alcance dos objetivos basicos da politl':"
ca nacional do setor

Art 347 - As ações de saúde são de natureza pública, cabendo à
União sua regulamentação, execução e controle

I, Ê asseçureua , na área da saúde, a .J.iberdade de exercfcrc pro-

~~~s~~n~~i~c~~i~~g~~i~~n~ig:~:~r~~~~'d~as:3~~a da lei e de acordo

11 If vedada a destinação de recursos públicos para investimento
em mst I turções privadas de saúde com fins lucrativos.

111 O setor privado de prestação de serviços de sauoe pode oer t í ,

c roer de forma complementar na assistência a sacoe da população,
sob as condições es t eoe recmes em contrato de direito pub Lí cu ç t ert-,
do preferência e tratamento eecec i aj as ent.ruaoes sem fins lucrati
vos -

Estuda-se, a nivel da Assembléia Constituinte, a melhor forma de
convivência no País, E através de eleição livre, pelo voto popu
lar, foi determinado o perfil da Constituinte, que melhor atende
rá aos anseios da Nação,

No Setor da Saúde, calocs-se a e'ltllução de proposições at1' ibuidas
às conclusões de Conclaves Nacionais de Saúde, havidos em pedodo
pre_Constitulnte Se não bastasse serem oriundas de conc:lusões
dirigidas em conclaves viciados, como todos sabem, as próprias pr.=,.
posituras, com seu caráter em~nentemente estatizante, diverge,m de
contexto filosófico e dialetico da maioria absoluta dos membros
que compõem a Assembléia Nacional Const~tuinte, caracterIZando-se
basicamente pela inviabilidade de sua execução, dentrO de princi
pias não tatalltános, não autoritaristas ou de respeito à lei

A evidência da realidade nacional hoje expe't1mentada no setor, o~

de as Direções organ1.zadas, que galg;;tram o c:omando das ações de
saúde já executam, precipitada e sofregamente a chamada "reforma
sanitária" (não obstante ainda não haver definição da Constituin~
te ou do Congresso Nacional sobre a materia e a Lei nl! 6229 de
17 de julho de 1975 que dlspõe sobre a organização do Sistema Na~
cional de Saúde ainda estar vigente) define, o Quanto alienado e
ilegal se delineia para o País, no setor, a tentativa de estabel!
cer a irreversidade da propositura

D entemHmento da palavra saúde é amplo, e definina, por sI Só a
propria finalística de Governo É por lsso que para sua consec:u~
ção é fundamental que se organize um sistema, que envolva integra

~~ ~i~:I~~n~~~~~n~~m~o~~sd~~a~~t~~~~r~~ ~~d;~c~~~~~~~'i~~IU~e~s:
privado, que sob uma definição de cornpetências pela União e con
trole de resultados, participem efetivamente do sistema, propor_
cionando um prOduto final linear, de serviços à população, na pr~

moção, proteção e recuperação da saúde em todos os seus aspectos
e na forma defin~da pela OH, É esta a "opção que se oferece no
momento

Art 348 - As políticas relativas à formulação e utilização de re
cursos humanos, a insumos, a equipamentos, a pesquisas ao desenvol
vimento cientifico e tecnicológico na área de saúde e de seneemeriz
to básico subordinam-se aos interesses e diretrizes do Sistema Na
cional de Saúde.

Art 349 - É vedada a propaganda comercial de medicamentos, formas
de tratamento, tabaco, bebidas alcoólicas e agrotó)(icos

Art 350 - Lei ccecierentar disporá sobre a participação de cada segnento
quer do Setor Público ou não, com suas competências respectivas de
tinidas oo Sistema Nacional de Saúde, visando a integração das a-
ções e serviços de saude no País.

JUSTIFICATIVA

!lI. direito de recusa ao trabalho em ambientes sem controle de
riscos, com garantia de permanência no empregoj

IV participação na questão dos ambientes internos e externos aos
locais de trabalho relacionados à segurança, higiene e medicina do
trabalho

V r Ice pro íbade a exploração direta ou indireta, por parte de
empresas e capitais de procedência estrangeira, dos serviços de
assistência à saúde no País

,."- u~.O/.u.,,,Ie.~i~ _,

Magistrados do Rio de J!

PLENARIO

ALVARO VAllE:

E:sta Emenda foi apresentada por
oet rc

Anote_se, por fim, que o referido art 2~4 do projeto comete o erro _ grave _
de confundir funcionário público, situação do meniJro do Ministérios Público,
commenbrode Poder, situação do If\8gistrado

:30_'"
Alteração no texto do art, ~ § 3 I da Ordem Econômica onde está

) escrito'

PLENtiRIO

ALVARO VALLE

1 a União, com seus Ministérios, através dos setores da adminls
tração direta, indireta e autárquic:a,

11. os Estados, com suas Secretarias, atraves dos setores ela admi
nistração direta, indir~ta e autarquica -

III os Municípios, com suas Secretarias, através dos setores da
administração direta, indireta e autárquica.

IV, Universidades

A solução apontada para o Minis$.ério Público é copia da Constituição Espanhola,
tida como dos melhores modelos de constituição moderna

E de ser anotado, ainda, que o art 234 do projeto _ que equipara os nencros
do Ministerio Público aos da Maglstratura emgarantias, vencimentos, vantagens
e vedações - alem de chocar-se contra o <trt. 299 do mesmo projeto, viola prán
crcíc básico de processo, consagrando no art 125 do vigente Código de Proces
se Civil, de ece o juiz dirigira o feito assegurando às partes igualda~ de
ttatamenttl, ti 'QUe se torna ill1lOss1vel se o merrbro do Ministério Publico tem
as mesmas garantias do juiz, tornando-se o fato ainda mais grave no Processo
Penal. em que a pretensão punitiva do Estado terá defesa commaiores garan
tias do que a eroreetada, atreves de lltI advogado liberal, à pretensão de li
berdade do cidadão

V Fundações

Art 343 - A saúde é direito de todos e de .... er e responsabilidade
do Poder Publico e da Sociedade

Art. 3AA - ,ll.s açces e serviços de saúde compoem um. Sistem.a Nacic-
nal de Saude, do Qual particlparão integradamente -

~

Tal Cttf\O reDigido TIO projeto, o capitulo atinente ao Ministérios Póblico

1 contem o erro técnico de confundir Poder e função,
2, cootee eaterías Que seriam de lei orgânica, lei c0tr9lementar,
3 contem materias Que seriam de lei processual, lei crdínarfa, mctuetve bu
rocratizando o processo,
4 extermina a autoridade da Polícia Judiciária

Art 232 - A lei complementar reçularé o estatuto orgânico do Hlnísterfn Pu-
blico '

EMf::NDA SUBSTITUTIVA

TiTULO IX - DA ORDEM SOCIAL

CAPiTULO II _ DA SEGURIDADE SOCIAL

SEçAo 1 - DA SAÚDE

Suprimir os arts 230/234, capítulo referente ao Ministério Publico, que pas
saria a ter a seguinte diScIplina constitucional'

Art 230 - O Minlsterio Público tem por missão. sem prejuízo das (unções come
tidas a outros órgãos, promover a ação da justiça em defesa da legalidade, dõs
direitos dos cidadãos e do interesse públ1co tutelado pela lei, de ofício ou
a pedido oos interessados, bemCOOIO velar pela Independência dos Tribunais e
procurar perante estes a persecuçêo de in~cresse social

Art 231 - O l-1il',lstério Público exerce as suas fUl"lÇÕes POI inte:rmédlc de Ó!'
!lã is '1l'óprios, em harrrunia com os princípios de unIdade de atuação e cenenoên
ela tuererquice e comsujeição sempre aos princípios de legalidade e imparcTa
lidade ...

"As Empresas Piiblicas, as Sociedades de Econômia Mista e as Funda
çêies Públicas não poderão gozar de benefícios, privilégios o~

subvenções não extensiveis, paritariamente, a5 do Setor Privado"

If conhecido que hoje parte das Universidades Federais está organi
zada sob a forma de Fundações, Ademais existem várias outras fu;

dações exerceMo relevante papel nos Setores de 5aude, AssistêncIa
Social, Cultura, Artes e Tecnologia e que não podem ser comparadas
às Empresas Públ1cas ou Privadas A permanência desse dispositivo
choca-se com o texto dado a parte de Educação no mesmo Anteproje_
to e levará a distorção e a impossibilidade de funcionamento de
Universidades e outras Fundações de áreas essenciais onde a pre~

sença do Setor Público e por todos reconhecida como prioritária

VI, Entidades filantrópicas

VII. Entidades Pr J,.vadas

Art. 345 - Cempete à União, mediante o Sistema Nacional de Saúde'

.. I. formular políticas e elaborar planos de saúde,

lI, prestar assistência integral à saúde individual e coletiva;

"'----------"""'""..,,",.-----------,

Al vARO VALLE

r.r- 'LtuOolll~..'t~l~'l.\IleQ"'Ule- ..,
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teira respcnseb í Lí deoe da contribuição tal a impôrtância que a
previdência representa para a polIl:1ca de pessoal de uma empresa,
quer qua~to .. uma maior coss ttn í mace para renovação dos quadros
e mais f~cil condução nas negociações Síndicais, quer quanto a
disposiçao e a t ranqui Lroaoe do enpreqauo no desempenho de seu
trabalho pela segurança Que o futuro oferecerá a 51 e a seus ce
pendentes, além da elevação da .rmaqem da empresa per-ante a classe
trabalhadora

['J PI ENARIO

.~...IUO/COOllulo/llluo.. ldo, ..."

fP"~~~"~

f5i7óâ7ã7J

Justi ficaçao

"' 'U'O�l'"T1'
1Ul11o

___,

1

f?-!:~~;'~

flTW"~Yã!)

pEr Jost CARLOS SABóIA

li A lei punirá como crime inafiançável qua~quer discriminaçao ate~

tat6ria .lõs direitos e liberdades fundamentais; sendo uma forma de
discriminaç~o substlmar. estereotipar ou degradar grupos étnicos.
racIaIs ou de cor ou pessoas a eles pertencentes, por palavras. 1ma
gens ou representaçlles. em.qualquer meio de comunicaçl!!io, ou conf!,
rir tratamento dessa naturez.a a qualquer pessoa das diferentes

etnias ou raça~jn

Num paIs pluriétnico como o Brasil é fundamental o respeito h
diferenças ex1s.tentEts e às suas diversas formas de express:lo.
Pessoas. grupos ou qualquer meio de cOl\lunicaç~o que transgridam
esse dispositivo constitucional devem ser punidos, para que a'
democracia racial, hoje apenas formal, se efetive e consolide.

üê-se a alinea d, do inciso UI do srt. 12 do projeto de Constitui
çãc , a seguinte redaçuo:

JusUflcaçUo

.Ud.fflO/,"~II,1oJ1""co.'1J1o' --1

" serão também considerados crimes de lesa-humanidade a fome e ,8

subnutrição crônicas, a esterilizaç~o e o controle de natalidade
compuls6rios, ficando sujeitas às cceuneções civis e penais as 8,!!

toridades e agentes do poder público que, por qualquer forma, ..co~

tribuirem para a Inexecução ou desvirtuamento de projetos, planos
ou programas governamentais que visem a promoção humana Ou atend!
mento das necessidades fundamenta1s, ou que 1ncorrerem em desvios,
perdas, fraudes ou eatveessaçõee de gêneros alimentIcios. medica
eerrtcs , vestuários e outros bens e recursos destinados à popula

Çao carente;"
Justi flcaçllo

A alínea !, do inciso I t do art 12. do projeto da Constituiçrlo, t,
ca assim redigido:

o Estado brasileiro contraiu uma imensã dIvida social. no processo
de crescimento eccnõmco , preterindo o bem estar social de exten
sas parcelas da populaçao,. Os dados estaUsticos oficiais demon,!
tram em toda sua crueza a s1tuaç~o sub-humana de vida daqueles br!
sUeiros, marginalizados por uma vfsãc equivocada de progresso n,!!.
ciona}. Por outro lado, o mau uso dos bens pdbl1ccs e dos recursos
governamentais tornaram-se um -rato corriqueiro. Ao esforço de re
cuperaçãc da dignidade e integridade da populaçao deve-se necess!,
damente unir a proposta de transparência da administraçao públi
ca, que com esta alInea queremos assegurar.

mctuã-se no inciso I. do art. 12 do Projeto da Constituição, a se
guInte .alInea:

ti E"assegu:cado ês crianças de famílias carentes, desde o nascãeentc
até os Quatorze anos de idade, b regime de semi-internato em'institu,!
çües materno-infantis e estabelecimentos pré-escolates do Estado. e
do ensino de primdro grau público, n

,Justi rrceçac

Edever do Estado garantir às novas geraçl:ies a tranq1Hlldade e o
equllibrio necessários a um bom desenvolvimento da infância e da
primeira adolescência. pr!Judic~dos hoje pela ausência de pol!tlcas •
sociais efetivas, de trabalho. salário mínimo real, redistribuiçM
de renda, como forma de forjar-se um povo saudável, condlçllo bás!-
ce da democracia que se quer construir e cujo instrumento formal
será esta Constituiçrlo.

ri EN~BIO

EMENDA lP19797-0
('J

r.r----------lIrrII/""IT"..~' ___,

r.r n.t:Ni"""U...,"rOfl..c~"'"Io' ,

fIYM~~"':=J

lilFi~~7ã!l

.~IU"'O/CO.".. l""""••~,,"io' "';

o lazer e um meio ambiente s:udável são necessários para o equilibrio
• físico e mental dos indivíduos e como tal devem ser incluIdos nesta

al1nea Que trata das condiçlSes mínimas necessárias para uma vida dis.

n As garantias previstas na alinea anterior serão objeto das princi
pais runçõee dos orçamentos públicos, as quais serão alocadas priO~
ter ranente os recur-sos do Estado. que terá o dever de estabelecer
programas e organi4ar planos, na conformidade do inciso lII, do art.
V; o direito à existência digna, enquanto não alcançadas em pãení tu
de as garantias referidas. ct rcunscreven-se à execução tempestiva
das etapas previstas nos aludidos planos e programas,

Justiflcaç~o

As al!neas c e d do inciso I do art. 12 do projeto de Constituiç~o

ficam reunidas em uma única alined c. cp , a eedaçãc abaixo, realinea~

do-se as subseqDentes:

Seria lamentável Que um preceito const.1tucional inviabllizasse os
atuais planos de beneficios oferecidos por essas Ent i dades que
ao lClngo da tempo demonstraram ser um dos mais eficientes instru
mentos da pol!tica de pessoal das Empresas e valioso instrumento
da rorm!?çi!o de poupança de longo prazo. para consecução da palIei
ca econnmca do Governo F'ederaL Por outro lado não nos é sequei
possIvel admitir que nossos constituintes legitimamente eleitos
g~}~á~~~~ ~~s~~v~o~~~f;~::ro, sobretudo dos trabalhadores, desejem

Impõe_se pms , por a~soluta incompatibilidade, a supressão do art.
360 e seu paragrafo unico, do Projeto de Constituição apresentado
pela, Comissão de s.ís renet raecsc, que flxa l1mite de participação
dos orgãos e empresas estatais no custeio dos planos de previdên
cia das Entidades Fechadas, por eles patrocinadas, estalebelendo
~e~~~i~a~:g~: ào~i~~~~~fad~B;T~~:~~:~~ e empregadores e esten-

Senhores constituintes estejam certos de que, assim fazendo esta-

~;~ ~~ ;~~~~I~~ ~~a};~;~~~i: ~~~;~~átrc~~ae~;~:~d~i~~~I~;;~~:n;e
trocesso nas conquistas sociais alcançadas, sem ferir os anseios
de bem estar e segurança da classe trabalhadora brasileira

Esta Emenda e sua justificativa foram sugeridas por varias
eleitores, IncIus rve por José Fernandes Vieira, lza Camões de O
liveira e Gerson r ernances , r-

.:;

A alínea b do inciso I do art. 12 do projeto de Constituiç~o fica

assim redigida:.
tia alimentação, a saúde, o t rauamo e Sua remuneração, a moradia t o
saneamento básico. a seguridade social, o transporte coletivo. a e
ducaç~o condigna, o lazer e o meio ambiente saudável consubstanciam
o mínImo necessárlo ao pleno exercido do direito à existência digna

e garanti-lo é o primeiro dever do Estado;

A fus~o das duas alíneas é recomendável tecnicamente por Que uma é
consequêncãa da outra. A redação proposta compatibiliza a desejada
prioridade de arcceçãc de recursos orça'menUrlos na implementação
dessas ga't'antias fundamentais, ao mesmo tempo que, de maneira real1s
ta, delimita a exigllibidade do direito a execução tempestiva dos P;o
gramas e Planos governamentais, que visem a consecução plena, e para
todos, das mesmas garantias.

EMENDA lP19793·7
['J OEP JosÉ CARLOS SABÓIA

!:J PLENARIO

EMENDA lP19794·5

l:J OEP José carrcs Sabóia
.~IN.""".~"..I1~/.~.O"'.. io' ,

['J PLENARIO
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Al VARO VALLE

As Constituições Brasileiras, a partir de 1934, tem inserido em
capitulo proprio, preceitos que visem a melhoria da condição dos
trabalhadores e entre eles o que assegura Previdência Social nos
;~~i~lde que, nos termos da Lei, visem à melhoria de sua condição

EMENDA SUPRES~IVA

VI ~ aposentadoria e apoio es s t s t enc i e t condizentes com li situação
dos idosos nos diversos segmentos e grupos brasileiros,

A Previdência er rveea , e orat rceoa ha var rcs anos em virtude dê
reconhecida deficiência dos BenefícioS: da Previdência Oficial e
para atender a essa situação ha Ent:Ldades Fechadas de Previdência
Privada, necessariamente Entidades sem fins Ivcrat rvcs , ooeuecen.,
do. na Aplicar;:ao de suas disponibllidades Financeiras à regras ri
gidas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional. -

TaIs Entld~des têm por objetó Inat I tua r planos cr rveoos de conces
são de Peculio ou de Rendas, de Benefícios Complementares ou Asse
melhados aos da PrevidêncIa Social, mediante contribuição das em-=
presas instituidoras e dos respectivos empregados, esses em menor
proporção que aquelas.

Suprima_se o art 30$0 e seu Parágrafo ürucc, Seção lI, Capítulo
II do Projeto de Constituição

JUSTIf"ICATlVAS

v - suprimento das carências resultontes do envelhecimento. l'traves
de uma atuação dinâmica em todos os nfvef s e setores na busca de so
tuçae s adequados; -

IV· :jdequaçiio do tratamento do idoso, considerando suas potencia
lidades individuais e as progressivas conquistas da Gerontolog1a;

111 - programas de integração permanente dos idosos ao met c social;

Desta forma as Entidades r ecnadea de Previdência decorrem de espí
rito de compreensão e ~olidariedade do empresário, complementando
os programas da Previdencla Social, garantindo o elementar direl
to de vida digna do trabalhador ao final de sua vida laborativa
Ainda em fase de franco desenvolvimento no país, tem promovido um
perfeito equilíbrio nas relações de interesse entre empresas e
empregados, permItindo a estes alcançar benefícios justos, através
da formação de poupança de longo prazo, no curso e após uma Icrt
ga jornada de trabalho

o compromisso essencial dessas Entidades, já comprovado através
dos tempos, é como se pode compreender ~ com o bem estar e a paz
social, atraves da valorização do homem como cidadão, amparando-o
no infortunio e na velhiCe e mais, auxiliando o Estado em caráter
privado na difícil tarefa, para um País carente de recursos como
o nosso, em promover a previdência social de forma condigna e não
hum:Llhante sem que para i'sso fosse preciso perseguir o lucro

Para estruturar essas Entidades fechadas de Previdência PrIvada,
foi editada a Lei 6 435, de 1'5/07177 e $eu Regulamento, Decreto
nl:! 81 240 de 20/01178, que por iniciativa do próprio Poder Execu
tilvo as conceituaram como "InstituiçBes de Assistência Social" e
as colocaram sob o controle e regulamentações da Secretaria de
Previdência Complementar do MPA5.

Essas Entidades também chamadas de fundações de Segl.Ildade eregi
ram ao longo do tempo, com seus proprlos recursos, objetivando a
complementariedade da Previdência Social, mantendo regime de capi
talização e adm:Lnistração de recursos. notadamente em co-gestão 
com os trabalhadores e permitiram acumulação eficaz de reservas
para cumprirtrento dos elevados compromissos socIais assumidos com
El' massa de trabalhadores que para elas contrIbuirão ao longo de
toda sua vida laborativa.

8.rt 422 - O Estado e a scc f edede têm o dever de amparar as pessoas

idosas promovendo sua plena 1ntegraçio no meio s cc t al , eed i ente ,

I • sistemãtico repudio ao preconceito contra os idosos, que se
baseia no estereótipo ecr-f t t eo da terceira idade;

EMENDA SUBSTITUTIVA

11 - respeito ~ c tdadan í e , ã df9n~d/'jde e ~ pessoa do idoso.

o art. e22 pas sa II ter IJ seguinte redaçEo'

presente Emenda fOl s eçe r-tde pelo senhor Darcy Daniel de
Deus. "r-es í dente da Associação dos Servidores Cwis do Br-a s t l

JUSTIFICATIVA

pe1a Comi~si~d~~i~i ~~e~~i; z:~~od€ ~~~~e:os~:; ~~~~~~t~~~~oC~~~~~~:~f
een ec com uma poHtica salutar ou um programa efetivo de amparo aos
idosos). ccnt r as t endc com o tratamento dt s pens edo ao menor. que mere
ceu tres (3) artigos do Projeto (arts. 419. 420 e 421). -

Ficou, «s s te , ro~is uma vez evf dencf edc c-despr-epa r-c e o
~~s~~~~H~se dtscl"iminatcno com que. gerAlmente, ê tratado o idoso

Inclua-.se a alínea abaixo redigida no inciso I. do art. 12 do

projeto da constituição:

li O Estado assegurará alimentaç~o adequada e assistência Qlédico
hospitalar e farmacêutica à' gestante carente. até o fim do pedo

do de, aleitamento;"

Justificaçfto
A subnutriçrlo das gesta~tes~ das camadas de baixa-renda da popul2,
ç:lo, conseqüên;ias ~a má distribuição de renda, compromete_8 Int~

gridade fisica e mental do nascituro. entendendo-se. assim. como
dever do Es~ado. a assistência 8 aquelas, para o resguardo da no_

va geraçl!o.

41

Inclua-se no inciso V, do art. 12 do projeto da Constituiçl!lo,
ti. seguinte alinea:

Justi ficaç!1o

" sUo iguais os direitos e os devetes dos consortes durante a
unUo, mantido igual equllIbrio após a dissoluçtl.o legal ou de
fato;"

A igualdade de direitos e deveres entre o homem e a Illulher dispo,!
tos na aUena e do inciso UI do art. 12 deve se estender à união
conjugal, e garantir à mulher a igualdade hoje inexistente na lei.

EMENDA lP19799-G
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EMENDA lP19795-3
l:J OEP José Carlos Sabóia

Emborct entre as patrocinadoras dessas Entidades F'echadas de Pre
vidência Privada, encontrem~se muitas empresas estatais, as apl:L
cações dos recursos provenientes das contribuições dos empregados
e das empresas patrocinadoras s~o orientadas basicamente para o
setor privado ou para fundos de lnteresse direto do governo, tan~

to assim que atualmente 25X do oatrimôl'lio é compulsoriamente des~

tinado ao mercado de ações e 30% para f:'ND por expressa determlna~

ção do Conselho Monetário Nacional Atualmente existem no Brasil
180 Entidade~ Fechadas de Previdência Privada, mantidas por cerca
de 700 empresas. incorporando um contingente d~ 7 milhões de tra
balhadores e seus dependentes. Referido contingente, pelas suas
características sociais, constitui segmento destacado da socieda
de brasileira que ineg?velmente contribui para a formação da opi
nião publica nacional

A contribuição por parte dos empregados. incidente sobre seus sa~
lárJos e a correspondente à major praticada pelas empresas lnstl
t,uidoras e patrocinadoras é determinante atuarial essencial e im
precind!vel a viabilidade dos Planos de previdência que oferecem,
pelo que a paridade contributiva proposta no artigo 360 do Proje
to de Constituinte, acarretaria drásl:1ca redução dos benefIcios
ora oferecidos aos apos~ntadoS' e pensionistas, ou para que isso
fosse evitado, consideravel aumento na contribuição do empregado,
sobretudo aqueles de menores rendas (BD" do total) o que na reali
dade é de todo impratlcdvel, senão impossível. -

A não paridade de contribuição atualmente praticada pelo emprega~

dor e os empregados é normal e essencial, atê mesmo a Previdência
Oficial assumIda Delo Governo, adota tal prática e O seu sja"'1fi~

cêdc e de tal ordem que err outros países o empreqador assuf"<fr in-
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Emenda ao l=rojeto de Constituição da Comissão de Sistematização

Constituintes EGIOIO ~EPRElRA LIMA e JORGE HAGE

IEMENDA lP19809·7 "..tJ CONSTITUINTE EGÍDIO FERREI'-RA-L-I1-'A--------;

•• t ...../CC., ••• O/I~I~ow,I'lo -,

PLENÁRIO

FEMENDA N2

Dê-se ao art. 2Dg a seguinte redação.

F!~;;'~

fÇi';JEJ

o § 1Q do art,:, 87 terá a seguinte redação:

§ 112_ Em auarcuer dos casos a acumulação somente será per

mitida Quando houver compahbilid,ade de horário.

Justi "Icação ,

Suprima-se o art 202

JUSTIFICATIVA

Art. 2~B - ~d Complementar criará na Justiça Federal

varas especial1zatJas de jurisdição agrária. cujas sedes pccer-ãc,

com seus respectivos titulares, ser deslocadas, de acordo co", as

necessidades aferidas pelos Tribunais Pegionais Federais.

Parágrarb único - Criar-se-ão. tWl'bél'l, nos Tribunais

Regionais Federais, turmas especializadas em Direito J.grá:-io.

A emenda visa adequar o texto constitucional a uma lnterpre- .
tacêo mais abrangente e não est ancuí xada da atividade do educador A
exigência de corr,rlação de matérias colocada no texto constitucio
nal confere a este Que é apenas um aspecto, u,na importância funda 
mental Que ele não possui. Além disso. o mesmo professor pode ter
formação específica em áreas Que podem vir a ser consideradas dlsti,!!

tas pela autoridade, como História e Literatura, DU pode ser aruu.í-,
teto e licendiado em Geograria por exemplo da mesma maneira Que o aE

aulteto pode ser licenciado em matemática.

Esta norma ecba-se contida no BIt. 188, VIII

DA lP19805-4'

PLENttRID

EMENDA N°' ~

JUSTIFICAÇÃO

A criação e runc i onementc de varas de jl.r!.s:::l.içào agrária,

na Justiça Federal, é providência sui"icier.i:e pa"& az ender- às ne

cessidades de solução 6_ composição dos confl1 tos tneerpeeace.í e que

acontecem atuaJ,mente ne s zonas rurais do PaÍliJ. Desnecessário u.....

jUs:iça ag~ári~, com todo o aparelho que implIcaria. As questões

agrarias aao - espera-se - conjunturais, transitórias, suscetí

veis d:, solução de caráter politico-económico. Na Cons~itu~cão.

que todos quer-emos duradoura, não convem constarem r-or-mas de ne

cessidade momentânea. A solução ora prcpcsee provê a soc í e cade de

mecanãa'nc judiciário eficiente e que, pode ser ampliado ou diminui

do, e mesmo extinto. na medida das necessidades concretas.

lP19810·1
Con'st1.tumtes EGfVIO FERREIRA LHP. e JORGE HAr.E

= .~ulOl(1/CC,... slol&VICO"'II ••

FlenárIo

, •••• I.v.",,:.:••

Emenda ao Frojeto de ConstituIção da Comissão de SIstematização:

Suprima-se o § únIco do art. 2.5.5.

o § 20 do art. 203 passa a ter a segumte redação

"Declarada a mccnsta tuc ronat rdade por cmssãc de medada

para tornar efe t rva norma conse i tucacnat , será a s s an ado prazo ao
órgão do poder compet.cnte para a adoção das orovrdêncaas necessã

ruas , sob pena de responsabrf rdede e supranento pelo Supremo Tr1.

bunal Federal."
Pr.ENARIO

•.•. ·..... '''M''....'' -,
fC;;;;~=1

tJ/Ti';J!#)

Justl ficação: JUSTIFIC.\Tn .\

A emenda ê solicitada pelas seguintes entidades v
Emenda para tn r-ar a .... írgula após a nala, Ta "omissâo".

EME'\DA ~o

1) Federação dos Servidores públicos no Estado de

São Faulo.

o anc aso III do § 10 do art 200 passo. a ter a segumte r=.

dação

N;O se justifica o dispositivo que se quer, com esta eme!!

da, suprimir. Contraria o sistena da inconstitucionalidade por o

missão, que, a ser adotado, tem de o ser de forma coerente.

JUSTIFIC.\TI\·A

ue mcc , md rc adcs pelo p r-es aden t e da Rcn.:ibllca,den

t re os mtegranres de t i s tas t r-Im rces , cr-earn aedas , par;

cada vaga. pelo Supreno 'I'r-abun a I Federal"

2) Associação dos Funcionários públicos do Estado

de São Paulo
3) Associação dos Investigadores de policia do Es

tado de São Paulo, As'soclação dos Escrivães de Policia do Estado
de São Paula; Associação dos Fotografos Técnica Policial; Assocla

ção dos Agentes Foliciais Civis do Estado de São Faulo, Associação

dos Carcereiros da Policia Civil do Estado de São Faulo, Associação

dos FesQuisadores Oactiloscópicos e Dactiloscopistas Foliclais do

Estado de São Faulo, Assoclação dos Agentes de Telecomunicações do

Estado de são Fau10.
Em sua justificativa, afirmam as ent tcaees- "O Caput do ar

tigo e'!p Questão é abrangente e esgota a matéria. É razoavelmente

sintético, como deve ser todo dispositivo constitucional

Por outro lado, ao institucionalizar as policias Federal, Mi

litares, Corpos de Bombeiros e Guardas Municipais, a Constituinte
não dispensou tratamento especial às sua resoecttvas classes dirigentes, não se

justificando QUe o faça em relação à Folícia Civil somente. Seria ferir o prfn
rfn{('II!nlltetsa' da !"anemia"

~DA lP1980G-2 ..~" ~

tJ CONSTITUINTE EGIDIO F1:RRE!RA L!HA

EMENDA N~

Suprima-se o § 42 do art. 203.

JUSTIFICAÇÃO

fu~;""~

rç-;';Jã7J

Ap r amor-ament c da redação. Falta una \ írcula

EMENDA lP19811·9r CONSTITUINTE EGÍDIO fEP"'R> LII<A

.ud"'/~OM,..lc/IV".MlIlo

PLENÁRIO

fu~;""~

[=Vi;JY?J

Emenda na

Dê-se ao incIso I do ar t 110 a seguinte r-eda-,

'U·o/'.U"~';'O----------~
EMENDA 112

EMENDA N2

Dê-se ao inciso 11 do § 12 do art. 200 a seguinte reda-

Art. 200 - ..

§,lll" - •••••••••••••••••••••••••••••••••

11 - seis, indicados pela câr-er-e dos Deputa

dos, pelo voto secreto da maioria abso

luta dos seus -nemcrcs ,

ção.
r;;~;"'~

[Çj"~~

Inverta-se a numeração dos incisos I e 11 do art.

e dê-se ao ne 11 a seguinte redação.

'1"'/~~I1"'C~~I._~ ~

PLENÁRIO

EMENDA lP19807-1
['J CONSTITUINTE EGÍDIO fERREIRA LIMAF·-';~·;;~

tJh~;0#l
U.U..,ot:cM,•• lo/l""CC M'I'10, -,

Plenário

IEMENDÁ lP19802·0 ...,,' ~
Deputado Constituintel::gydIo Ferreira lima

ção ,

Art. 110 -
I _ firl(lar ou manter contrata com pessoa de di

reito público, autarquia, empresa pública, sociedade de econg
mia mista ou empresa conceasacnãrIe de serviço públlco, salvo

quando o contrato obedecer a cláusulas unI formes.

Art. 207 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - quatro quintos, mediante promoção dos JuÍ
zes secer-ars , con mais de cinco a-ros ce e
xereic:1.o, sendo metade por antiguidade e
metade por mer-ec ãmentic ,

JUSTIFICAÇÃO_

JUSTIFICAÇPO

A Emenda ul"'if'orniza a d.eno~.ini!ção da Câmara dos D~

pu t adoa ,

JUSTIF!C~PO

§ 30 _ A Le a especifJ.cará as hlnóteses em eue os dlssi

da os coj e t a .... os. esgotadas as poss ab aLi.dades de ccnca i aacãc , serão

subme t.ados ã aorec racâc da .Jus t i.ca do Trabalho. Ercando de t oec c,!

t.abe Iec rdc Que as decasêes desta poderão fnar ncvas ncrnas e con
dlções de trabalho e Que delas só caberã recur-so de eeba rgos para

o mesmo órl!ão prolator da sentença.

O § 30 do art. 218 passa a ter a segu rnt e redação'

t:==iLENARID

EJ'IIENDA lP19812-7
I Constl t u m t e s EGfOIO FERRE'iR..\ LHI.\ e JOPGE H.\GE

",---- .'''., .."..,,·u ---,

Dê-se ao inciso VI do art.lll a seClJ.inte redacão:

De utado Cansti tUJ.nte EGYDIO FERREIRA LU'A

ApriJTIoramento da redação.

Art.lli - •••••• • ••••••••••••••••• ,.

EJ'IIENDA lP19808·9

Fr--------~..·""",···L
py;;~';"'~

CÇj;J;JPLENÁRIO

.L.NO"lOlcOMI".O'".'.U'...i.;I, _

EJ.lENDA NR

Aprimoramento da redeç ãc , com ex t Lz-paç ãu de Di!.

lavras supérfluas

EMENDA lP19803-8
I'J CONSTITUINTE EGÍDIO FEPREIRA LmA

Suprima-se o art. 202. VI - que sofrer condenação- crininal en sentença irr.!;!

JU5TIFICAtÃD
c-or.r-Ive L,

JUSTIFICATI\A

o teor desse artigo se encontra afirmado no inciso VIII do

art. 188, e, pois, não precisa ser repetido.

JUSTIFICAC'.ÃO

Supressão de adjetivo supérfluo. Aprimoramento da redação.
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EMENDA lP19813-S ...,, ~

PJ CONSTITUWTE EGÍDIO FERREIRA Lmp

.U~'.':ICCW'''c/'.ICOOI''': ..,

PLWÃPIO

ú~~;·~

tJ"i3i~'--;;J

EMENDA lP19819-4
tJ CONSTÍTUINTE EGÍDIO FERREIPA LIMA

PLENARIa

tç;;'''~

t:UI'~J87J

EMENDA lP19825-9
tJ COI':STITUINTE EGIDIO FERREIRA LII,A

•• U."'~Ie;",.II0/'".I:O"'UO:>

PLENÁRIO

p:r;:~~;'7J

['Ç}';Jã7l

EMENDA N2
EIlENDA N~

supr-tr-e-ee o art. 213. Suprima"ll-se os arts 216. 217, e os parágrafos do art

218.

Transferir o parágrafo único do art. 225 para as Disposi

ções Gerais e Transitórias.

JUSTIFICAÇÃO
JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

Essa questão deve ser regulada em Ato coepren-errter-,
Hatéria toda ela que eleve integrar texto de 4to ccr-pre

merrtar-, por não quadrar bem o texto constitucional.

Trata-se de uma aI teração ocví.enente necessária.

EMENDA lP19814-3
l:J COr-.;STI'i'vINTE EGÍDIO FE?RE:P.A LI'·... p:r;;<~~"'~

fÇ/'~'7ã7l

EMENDA lP19820-8
f'J CONSTlTUrNTE ECÍDIO FERREIRA LI'<A

.LI"..'OI«....l~/I..Co....... ..,

PLEI.ÁRIO

r;;;:~~"'~

Q3!'~7EJ

EMENDA lP1982S-7 ..... ---,
• Const1.tU1.ntes Er.!OJO FERREJR.\ LUlA e JORGE HAGE

r.r------ "U••IIl/I:~~,S,.·,.ule•• ,..lo

PLENARIO

FY:,~~'~

fu7;;dJ

Suprima-se o art. 221.

r;r-------"...,,""",,',--------,
EMENDA N2

O art. 234 passa a ter a segu rnt.e redacâc-

JUSTIFICAÇÃO

Hatéira inco'llportável ee le:!. fundamental. Que seja ao!.

bergac'la em Ato Corrplementar.

Suprima-se o parágrafo único do art. 214, que deve int~

grar Ato Co'np l emen t.ar-,

JUSTIFICAÇÃO

A matéria quadr-a melhor em Ato ccnprenenter- à Constitui-

cêc,

Art i34 - Os membros do qmastér ro Púbhco, aos cua i.s

se assegure mdeoenôêncaa rcoc ione r , terão as nesnas vedações e to:.!

rão das mesmas gsrrant.a.as , vencamen tos e vantagens dos mams t radcs ,
bem como pa.r-adade de Te~1.meS de pr-ov merrtc a.nac i.a't de carr e ara , ';:01:'

a paj-t ac z.paçâo do Poder Jud1.C:Lár1.o e da Ordem dos -\d\of!ados do Bt-as aL,
e de prol1l.oç!O, r-encção , da spenab r Ladade e apo s en r ado r aa , COM o dos

órgãos j ud Lcaáraos correspondentes

EMENDA lP19815-1
f'J CONSTITUIr.TE EGÍDIO FERPEIRA LlI<A

PLENÁRIO

r;;;~"'~

[ÇJ;'7ã7J
EMENDA lP19821·S
f'J CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA UI"

PLENÁRIO

fÇ,';~"'~

rw"~7;)

JUSTlFICJ\TJy....

Apr1.moramento da redação

EMENDA Ng

5uprirra-se o Art. 225.
Elo1ENDA N2

F!;i~;;'~

I t'l!i;J#J
",.------------"""....""...

EMENDA lP19827-5 " ... ,
I Const1. tum tes EG!DJO FERREIRA L)\l .... e JORGE Hl\GE

JUSTIFICAÇÃo

Suprimam-se os § $~ e 42 do art. 229.

Trata-se ele matéria que, por sua natureza, deve constar

de Ato CO!'lplementar e não de Lei Fundenentaj.,

JUSTIFICAÇÃO

Jo'atéria processual, digna de lei ordinária, ou de Joto

COlI'plementar.

o art. 235 na s sa a ter a seauante redação

JUSTlFIC\TIVA

"Art. 235 - ~ ans t i tufda a nesensoraa Púol1.ca na ra

a defesa, em todas as rn s tjinc r a s , das nesscas l.mT1oss1.b1.).!.
t.adas de p'rover às desnesas e roc es s ua a s ;"rr;;;;;;""~

f'Ç/';Jã7lPLENÁRIO

CONSTITUIHTE EGÍDIO FERREIRA LII1A

EI<lENDA N~

EMENDA lP19822-4

r.r .uu.'OIeo~,ul~/I"".U.. lo

t=P.;:;;'~

fu/';787J••td.'O/CCOIU.OIIV' •••'''lo
PLENÁRIO

FEI.fENDA Nl!

EMENDA lP1981S-0
!? COl.STITUINTE EGÍDIO FERREIRA LIMA

AI tere-se. no art. 227,- a ceno-unacâe "Senado da Repúbli

ca" para Senado F~deral.

JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se do texto do § 2~ do art. 230 o advérbio

1I0 b r :Lg a t o r i ament e 'f .

JUSTIFICAÇÃO

o texto fala em "jur-rd rcanent e nece ss i tadcs", Expressão

equí\oca. enbfcue • Toda pessoa pode ser un-adrcanente nec ess r t a da ,

Pensamos em SU~eT1.r "eccnonucamerrte necess acaécs", mas crerermcs

a fcrna Que nronus emos.

Deve-se un1fo::;,mi~ar.. na Constituição, o r-eme do senado

Federal
Advérbio eesneceeás-rc Quando a lei determina, a ob:"!,

geção é ínsita.

EMENDA lP19817-Br CON51'ITUI,"E EGIDIO FERREIRA LmA

.LI .....'~~~...l~/lul<O~Jlllo

PLENÁRIO

P;:;~''':=J

tJW'~ffil

EMENDA lP19823-2 ....._--,- --,
l: CQtlSTITUIUTE EGIDIO FERI:I.::IRA LIf<lft

EMENDA lP19828-3
tJ CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LutA

PLENÁRio

m- T~X.~/..' ... "'.~b

p;;;''':J
[fW';fl7J

EMENDA N2

EMENDA N~ E~tENÓA NIl
Supl'ima-se o art. 233.

Dê-se ao art. 229 a seguinte redação Suprima-se o § 31 do art. 230.

Art. 229 - Os Esta.dos cr-zanrea-âc a sua j-lstiça,

observados ca pr-tnc ípãoe estabelecidos na \:0'1s';1 tuição

Federal e nos Atos e leis ccnpt e-nenrares ,

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de norma que r-eLhor- se colocaria en J.to ou Lei

Complerrertar.

JUSTIFICAÇÃO

Pela natureza ela SUa matéria, incomportável em uma lei

fUndamental. esse artigo eleve constar de Ato Co"'pleMentar.

JUSTI FICAÇÃO

.LlU.IIl/.~~,.•• O/'UI<~W".«I , Er:'" ---,
PLENÁRIO ) (w BJB? J

Alteração_com!:llementar ao disp~s'l;o :-.0 er-r 229, '.::0

referência aos Atos e leis complementares
EMENDA lP19824-1
l:J CONSTITC'INTE EGIDIO FPREIRA LIl<A

l:J

EMENDA lP19829-1
I ccnsr i tumtes EG!OIO FFRREIR.\ LI'l)' e JORGE H;\(;E

PLE1MRID

r;r- .tn~IJ"'.. (,~.~.O

PLENÁRIO

EMENDA lP19818-S
f? co' STITuINTE EGÍDIO FE'REIRA LI'"

f'J
r;r---------""'".,,""",.---------..,

supr-rna-se o parágrafo lindo do Art. 215

EI<lENDA ~Il

Acrescente-se ao art. 231 inciso 111. r-enuner-endo-cse

os demais

Art. 231 - " •••••• • •••••••••••••••

• I - '" •••••••••••••••••••••••

11 - •••••••••••••••••••••••• '"

III - O lHnistério Público do Trabalho.

O § lI? do art. Z3S passa a ter a segurnt c redação

"Ar-t , 235 - •
S )0 _ Ao Defensor Púbhco são assegurados os due!

tos, ga ran t t as , prer-rogat av as , c enc rsentcs e vedecêes ccn Eer i.dcs

pc/r esta Ccns j r tu i çãc aos aenbrcs do Nm r s t é'r i.c Piib l aco "

JUSTIF!.CAÇPO JUSTIFICAÇÃO .)USTIFIC.1,Tl\·~

Trata-se âe mat-éria de natur.eza transitória, que nio el~

ve ccnsta- da Lei FundanenuaI

A Emenda corrige u'ia onissão. que parece neves- decorr.=,

do de UI:l lapsÓ. ênr m-ora-ne-rtc da redação
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JUSTlF!C-\TI\ -\

F"" ''';'~õã"]

5~'o/YJ

DEPUTADO ANTONIO BRITTO

Art _ E assegurada aos partidos políticos a utiliza-
ção gratuita do radio e da televisão, segundo

critérios def mtcos em lei.

JUSTIFCATIVA

C01'\segra-ae, aq1lJ., preceito hoje acoito con'lenauall:'onto

no pa:l:s. Como instrtl::lentos de dOlllocracill, os portidoll pol:l:tiC:08 tCIlI

direI 'to de acesso aoa meios de oomunicaçõo.

Dê-se ao Art. 406 a seguinte reoaçêc

~ -_--_-TUTO/N..'''u~Io

EMENDA lP19836-4

t:

f7~~;~

f"Ç/"~7;J

p:r;,~;'''~

rr;;;"~7ã7J

.U~.l."".=~.,.l."ul'.''''llo __--_-~

Art. 201 - ., ••••••••

I - . •••••..••.••..... .

a) - ••••• •• • ••••••••••

rr=;;~;~.;'~

PLENA'~RI,""OL ~ --!I f'13"7;'41

Acrescente-se ao inciso I do art. 201 uma allnea,

radas as demais, com a seguinte redação

EI~ENDA N~

.~I"J.""u~".lo/.U."c"'.. lo ~

PLENÁRIO

Apnmoramento da redação

I - as causas em Que a unrâc , ent rdade aurârqurca ou empresa

píib l acn federal forem an t e r e s s ada s na ccnda eâo de autoras, rés. as

s i stentes ou opoentes, exceto as de falêncla, as de ac adent e do tra

balho e as suj e i t as â Jus t r ce Ef e r t or-a l e ã Jus t rca do 'rrabatbc ;"

Art. 209 ••••••••

o mc í.sc I do ar-t 209 passa a ter a segu i nte redação

,.,,-- • T..TOIJ~lT" ...C.O

Suprima-se a Seção V - da Justiça Agrária - do Capitulo

rv - do Judiciário -

A jurisdição agrária deve lic'litar-se a varas especãaí r ag

das da Justiça Federal, ccnror-ne pr-cpuseqos em cubr-a emenda

JUSTIfICAÇÃO

EMENDA lP19832·1
fi CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA L!>'A

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

EMENDA lP19831·3 .."., ~

li ccnsr i tu rnres Er.fDIO FERRRIRA, LUlA e J(lRGE H.1,CE

.~(f<.l"O/'OM'~I1c/.u.toM'nk---------,tJ PLEfiÁRIO

EMENDA lP19830·5 m'"------~
(!J CON5TI'l'UUÍTE EGIDIO FERqF.:IRA LIMA

JUSTIF.IOATIVA

F't.fNllRJO

Art r Os metes de ccnmceçso e os serviços relacionadas
com a liberdade de expressão e de conmíceçâc não
podem, direta ou induetamente, ser objeto de mono
pólio ou oligopolio,por parte de empresas prdvaces
ou entidade do Estado.

rrcãue-se, onde couber', no CaPItUIo~ComunicaçÕes) k
1";:(". i.o ss

pEPUTAOO ANTONIO BRITTQ

J1JSTIFICATIVA

o diepoaitivo ora proposto, tradic'onlll no campo-das

comunicaçõsB, procurll criar it!lpedill'snto oonstitucional a quo,

na exploração destos serviços, conFl'tituOm-eo lllonop6lios ou

oligopólios que, eeavc aa oxceções prE'vi.lJt8.S, é vedado no

campo da Ordem zeeacrnce , Aqui. cabe tl~is uma radol e

conce'treçào da prorieda:l.e leva a concantraçõo do direito de

ini'I'_t:ls:r e a n6rios pej.1ízoe e e direito de ser infor~'do.

p-;;;;~~

I:J/7i~FAJ

JUSTIFICACIlO

Aprinoranento da redação

.u•.",.("o~'nlc'cu.co"".lo __,
PLt.NAlU ó

Emenda 02

.UdOO/C"",.. lo'... co..,,.lo ,
Plenário

EMENDA 1P19833·0fi Constituinte Egydio ,;;';eir' Una

EMENDA lP19834·8l!1 DEPUTADO AHTOHIO lIRIT"';;"O

A Emenda supre uma lacuna grave no texto do Projeto

rrr--------""."""",,.,"-----------,

~ Acrescente-se o artlgo "os" antes da PJllavra
»seneõcres'' no § 8Q do art. 109

Inclun"BO naa DiBpoaicõos Transitoriaa; (1"\'\.cl<.. L.<J2.(..(.,hh-

A nova OonRtituição criarii sonsiveis slteraçpeB 1'108procedi~entoB

para. a.OQ'l".ceBl!>io 0\1 r~nQvB.çio dos serviços de rBc:io'!i1.'usiío. Assim, -não

cabe quo, por falta d~ leginlnçiio co~plel!lentar i~diBle~s'Vel. -

continue-ao operando no sistace anto::'ior. Deate forma, provilJorial'"a.,te

propõo-so • Dur;penaiio daa concessões ou re'1ovações.

JUSTIF!CAÇÃO

AltT. _ Até que 11 legtelsção cOlllplelll"'ntar aeja aprovade,

:regulamentando o disposto no artigo , f'icatt euspsnaue &S

conoessõ"'9~ ou renovações pura 'e:zplon.çiio dos serviçoa do

l'sdio'ii:fullõo Donora e de eens e ilr!lgena.

) - nos c r-ines de r-espcr-eaca í reeee , os De

putados Federais, os senaccr-es , o Proc!::!

radar-Geral da Reoública e o 1:OrOOU:-8

dor-Geral da União

I

I
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JUSTIlt CATIVA

tJ!M~;"'~

rr;;;;fl8,~~d""'/c.WlS,l./I~.e.M'ulo ~

Plenáp2

Dê-se ao artJ.go 402 a segu1nte redação:

Deputado ANTÔNIO BRITTO

cuta.vc ,

ART. - eompete ao Poder zxecucavc outorgar e renovar
concessão. peetm.aaâo e autorJ.zação para os eexvaçoe

de radJ.odJ.fusão sonora e de sons e 1magens. Cabe

Congresso NacJ.onal examinar o ato, sempre que Julgar
ccnvenaerrte ,

§ I!! - A outorga somente produz1rá eeeaece ãeqaa.s de

pois da man1.festação do Congresso N~cJ.onal.

§ 2!! - Resolução do Congresso NacJ.onal fJ.xará prazo
para esta manJ.festaçâo. vencadc o qual o ato

de outorga será ccnaadez-ado perfeJ.to.
§ 32 - Para os ereaeee do dJ.sposto neste artigo e no

artJ.go • o Congresso NacJ.onal J.nstJ.tuJ.rá,c,Q,
mo órgão auxJ.lJ.Br. o Conselho xecaonea de Com.!!
nicação. 1ntegrado. pameexaamenee , por repre

eeneeneés do Poder LegJ.slatJ.vo e do Poder Exe-

§ 42 - o prazo da concessão f' da permJ.ssâo será de

dez anos para as eml.<JSoras de rad10dJ.fusão so

nora e de qU1nZf' anos para as emas socas de r2

dJ.odJ.fusão de sons e imagens.
§ S!! - neceemaneõc pelo Congresso xecaonaa , por soaa-.

citação do zxececavc , (I cancelamento da conceg,
são ou pernu.eeêc , à medJ.da ]Ud1cJ.árl..a contra a
decJ.são suspenderá seus efeitos até o Julgamen.

to flonal do processo.

EMENDA lP19840·2
tJ

DEPUTADO ANTONIO BRlT!O

Dê-se ao Art. 401 a seguinte redação

!aBegura-se com o dispositivo propoeto 8 oompetencia tradicional'

da UniBo mantendo 08 8ernços postal e do Correio !'reo Nacbonal. Do

campo da8 telectllllunicDljõss, garante-lIe A União li oompetênoia de

explorar diretamente ou mediante concusiio todoll os SlU'viÇOR ali

oompreendidos. bcetun-sll, por razões da soberan·a neerenet ,

ee eerriçoa queenvolvDlIl 1:1 recepçio ou transmi8oBo de infor.açõeB ou

dados parti: fora do Paíll. estell reB$rvadoB I pr6pl"ie União. Por últlmo,

confirlllB-SB o prl:"ceito trlldicional da competência da União par~

1soI;i8la1' 80Me 011 várioR caClpoa da" telecomunicacõas, por IIUII

lJ1portá'ncill. abrangéncis e carêter nacional.

Art. - A propriedade das eapresas jornal!sticas e
de radiodifusllo é privativa de brasi!eiros
natos .ou naturalizados há mas de dez anos,
aos quais caberá a rcsponsebt í Ideoe princi

pal por sua edníru st reção e orientação int~

lectual

JUS'I'!FICATlVA

EMENDA lP19839-9
(l

f'1

rr";~;u

l:Ijij'~7ã7J

PLENAAIO
'~Ul.lO/c.W,I.I./I,,"C.W"'.i:. ,

I ~ã'Jã!J

Inclua-se no artigo 54

Coopete à União:

lP19838-1 ..".----~j r=r:-;:""~
Df A ITpm emooIO BRITTO . CPIJ....!:! _J

11 preferência às finalidades educativas,

art!sticas. culturais e informativas;
III _ promoção da cultura nacional e reg!.Q.

nal, assegurada a esta a sua produção nos meios de comunicação e na

publicidade

co, privado e estatal,

Dê-se ao artigo 403 a seguinte redação:

_ complementarfedade dos sistemas púb1l

Hlllltll Çliapositivo, enuncielll-so os principios fundamentai a

da pol!tica nacional de COltlunlcllç:ii'o. Dllatacn_lle inlcielt1ente, como JII

oco'J're hoje, li nec8l1aidlldll da conTivineia entl'e os eietecal5 o'lta'ta:r.

pú.blico e privado na exploração doa aerTljoa do radiodifusio. A

priori'l.ada as finalidados educativas e cultraio. E por ultilllO.

o oomp1'omisso da comunicacio 0011:1 a C'.1ltUl'a n~cionlll e regional.

Art. _ A comunicação estará '8 serviço do de

senvolvimento lnt"egral da pessoa e da sociedade, observados os segui,!!

tes principias:

Art. '5~_

EMENDA lP19837-2
;il Deputado Antônio Britto

EMENDA
[:J

r.r '~I.UIO/CC~I'.l.'.UICC.'...., ,

I - Manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional,

Il - Explorar diretamente, ou medial)te concessão, permissão ou aut.Q.

r1zação os serviços de tetecomnücações, de transmissão de d.!

dos e de radiodifusão,

§ lo _ O fluxo de dados trsnsrronteíras será processado por i.!!,

termédio da rede pública operada pela União

§ 22 _ ~ asseçrreoe a prestação de servtçqs de transmissão de

fnromações por entidades de dueito privado através ~

rede pública

III - Legislar sobre

a) telecOIIl.Inlcações, rê1dlodlfusão, serviço postal e ~nrorl"'ática.

§ III _ I:: vedada a partic!.paçãc ac rcnér-Ia de

pessoas juríd~cas no capital socicll

de empresas jcmarrstrces ou de rad~E!.

difusão, exceto a de partidos polítl

cos e de sociedade de capatal exclus!
vamente nacional.

§ 2Sl _ A participação referida no parágrafo

enterrcr , que só se efetivará através
de ações sen duel to a voto e não con
vers!veis, não podere exceder a trint-;

por cento do capital social

J1JS'l'IFICATIVA

o dispositiy-o tr~4uz Cl~ncanl!o encontrado entre todas as

eeeeeaeee quanto \ quee~Bo do. P1'opriodade dOIl lIIei08 de cOllunicaljBO,

a~indo_s!l pelll Tez primeiro A Posllibilidade de participaljão

&oionllri8; com a8 limitAções necessárias diante da bpcrtancia Bocial

doll meios de comunicaljã'o.

JUS'I'IFICA'l'IVJ.

.1 fórmula aqui apresentadA represenh UD tono de entendillento entre

ao v6rioB corrontes q~e e%BminarB~ • queetão dOIll concessgeu para 011

serviços de radiodifusão. COlllUl:l a todas elllu, o sontimento de que o

,sistellla utual _ que coMere apenaa ao Poder Executivo o poder de

outorgar - l.'eVtllB_se insufioiente para atander à necoasidade de

democratização e participaçõo. J.sllill, define_Be que o Poder Bxecuti ee

per'l'anACer' CDtl este Poder, subllletundo-sll porDm ao eXllme

pelo Congresso Racional, sempro que este o desejar. TIll f6rlllu10 ,

indispensllvel p.a.rs evitllr quo o elovado nueere de eeneeeeeee

e r!lno.raçõoB 1ll8nsallllllnte e:ral:linsdll8 levo8sIl A blU'ocrat1zacão

do sistema ou li BUli. ineficienoia. Assic, provo-se que o Congresso

poderá ssmpre qUo entender conriniente avocar A questeo li sobre eIs

ellitir opJ.nião o aecioão. Para tanto, contllrà COlll W1 6rgão Au:r.iliar,

o "Consolbo lIllm onal do COl:lunicaljão , composto por representantlla

do Poder Legie-la.tivo • E:recutiTo. Ppr úlUmo, rotira-ae do :!:r:ecutivo,

igualmente, o lloder de casllar IIs concellsões.
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trados.

1':Cm: SUPREMO] TRIBUNA.Ull CO~Sr.ITUCION,qE!,1

Art A _ O Supremo Tribunal Constitucional com sede na Capi

tal da República e jurisdição em todo o território nacional,compõe

se de nove cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável sa 

ber jurídico e reputação ilib3da, nomeados pelo Presidente da Repú

blica, depois de aprovada a escolha pelo Senado r'eoeret , após au 

diência públlca.
§ le _ Os- membros do Supremo Tribunal Constitucional, que

terão o titulo de Ministro, serão previamente indicados:

a) 1/' pelo pr,;stdente da República;
b) 1/' pela Câmara dos Deputados;
c) 1/' pelo Supremo Tribunal Constitucional dentre magis -

t.nc/"n".. I.;i.c

A of'lciali7-açã, dos cart6rios e serventãas jé é um creror nactcoet , A

capacidade dos titulares os cart6rios e-r resistir a oficializaçi:lo ten sidJ e

nor.ne Espera a Naçã3 QJe o. AsseiJléI::l Nacional Constltuinte vema resolver de

vez o proble:na.
Prevê 3 eseooa lpC as serventias extrajudiciais subcrdtoe-r-se a, Execu

tivo, pois são servtços p1Jllros CfJP. precâsen ficar S1~ o controle jXlp'Jlar.

~.'I:õ-.e-..s ~
~~
~//

E"e"'" ,<,,,,_ .....~- V "'-~rJ W-Ue:.F\
• ~~ /A9~iJ~h..,Jo

~",~ ..Rwllz;
f _ Jo16' CARLoJ t:1Af'cD

Plenário

• art.199 - As serventias judiciais e extrajooiclais sãa .oficiais, rartJ

oerados os seus titularas e seevrdares exclusivamente pelos

corres pt?llicos. estam) as pr1lleiras sctordíradas ao Trib.!!o

na! do respectivo foro e as extrajudiciais a3S exeertfvcs I

estaõraís, dispoo:la as leis ôe organização judiciária sobre
as respectivas carreiras e dependerYb o provimento inicial

de aprovação emCO"'lCUtSO de provas e titulos."

- tê-se a seg..dnte redação ao a;ttgo 193:

nUO/~"'1'f"";;:O' ---,

eeDA KD1F1CATlVA

DI9='OSInvo eeI)'\OO: artigo 199

EMENDA lP19843-7 '",... ---,
Cf CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA

rr';~;~

ffi/~ffl

- Dê-se nova :redação ao artigo 228:

eellA HJJIFlCATIVA:

DISOOSrrrw~: artig) 228

\.

§ 22 - A coopetência de (JJe trata este artigo não se este-oe aos as
semelhados e não abrange as fLllÇões de pcttcíeeentc, mesm
Cf.Wldo oesememecss por policiais -ufãtares

§ IQ - Emtercc de guerra, esse foro especial estender-se-á aos ci

vis, nos casos expressos em lei, para repressão de crimes ct!!.
tra a seg..rrança externa do pais ou as instibJtçõas militares.

HáUiI clamor naelooal que nos i.Itpõe limitar a ccreetêocta atual di Justiça

MIlitar para os crirles de militares de caráter estmteseote mãatar, A CalSCiê!l

cia nacional já não eats ecntte o julganento de civis pela .lJstiça Militar.

Esta é una qJeStão fr.ndam..,.,tal para ,a oerccrecta que se Q'.,J8:r co-etrctr,

~~ - "ÇEO"\OAICO VILF~.q /=',

~/I

~~€I-->O; !Sel~ l!>'j)' "$"
~ C::#t"" #'10""".4>

, )?, _ Jo,ff' CA/UoJ G~=->

. Qm.,,,.4t.,,,,,,, R",I/j;,
y ,6j{ - -d1%e: !/,Y'I@,
<: '\ \'''- - I.J l'l.JOrv W v z (\

- 1'1-j.J-'9 Lr~ .,?d-/
_lwa.'1l.o utiJ..,- M1~,-,·i -o tJ.e..

lO art.228 _ A Justiça MUitar carpete processar e julgar os 'llilitares nos

crimes militares definilbs em lei, asslm carpreend.ldas os p~

ticados emrazão 00 ro exercício de atividade estrãterente
castrense.

f'J 1'lF!!AA1O

EMENDA lP19842-9 ...,, ---,
~ ,CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA

~ 'LU"'IO/CCW'lIll1/lu.tQI'n1Q' ~

~«f~t.,,~
~~"'f",J!h

J.'" 1> v...... .
l/ it ~"'J ..Lt..~./?A P,llre/JC

.Iólf' r;It/2-u>1 ~;l~c<D

11 d _ pela maioria de seus memros, projeto de lei sobre dívasão e orç@

nização jUI'Jlciárlas.1O

Ele'LlA IDJIFlCATIVA:

DISPOSITIVO een.'lOO: artigo l.92

.1ISTIFICATIVA

- Acrescentar aljnaa ao inciso III do artigo 192:

_ 5uprimix do 1nclso 11 do artig:l 192 a expressão imcial n dispor. pela

maioria õe.seus neearos soare diyisão e organização judiciárias.n_

o processo legislativo deve ser o mais aberto possível, permitlncb-se. in

clusive, a iniciativa legislativa pconer, com se prevê no Projeto de Coosh _
tulçllo

O artl-go em~ncL:l!:b restringe a iniciativa em matéria judiciária apenas aos

Tribtnais de Justiça, o que irrposslbiUta a miciativa das parl8"l)..~tares nesta

área, restrirgindo o papel do co-qresso Nacional e das nsse-otéres t.eqtstettves

Por outro laoo, o Projete limitou a orga.,tzaçã:J jud\ciána a d.."Cisã:J in _

terna das tr1lxnais, por resolução. A ereooa faz com q..e a erqanízaçãn judiciá

ria l:ertIa o treterentc de Ier, podendo ser alterada pelo teqtstatrva, tal a Im
.portârcía que se reverte para a prestação da Justiça

f'J''-EW!RIO

I
Deota forma 01'1a_80 coneldertlvel avanço no et eteee do

oonoll9sõoS oom umB f6rlllulll. que, preocuplldn 01:1 8';.1' eficiente, nio

deixa espllço 11 que qualquer dOe procsssosBeja der-nido Belll amplo

debate o apreciagão.

r

r.r------ '~lo1fUO'~.lIlulD'"VI.DII'ulo' ,



2110 • Assembléia Nacional Constituinte

§ 2S1 - Presidirá o Supremo Tribunal Constitucional o Mini~

tro eleito por seus pares , j
Art B - O cargo de M1015t1'o do sucremc Tribunal Conslltu _

cional será exercido uma única vez pelo perlodo ,bprol"I'ogável de n

ve encs , sendo incompatIvel com o exercício de mandato eletivo o
runcão de ccnrfacça em qualquer dos Poderes do Estado.

Art C - Os Ministros do Supremo Tribunal Constitucional I

gozam das Prerrogativ8!i pr6prias da Magistratura e sujeitam-se aos
seus impedlmeptos. fazendo jus a urna remuneração não inferior
mais elevada dos Tribunais Superiores de Justiça.

Art O - Compete ao Supremo Tribunal Constitucional:

1 - Declarar o J-mpedimento do Presidente e do vrce-ere
sidente da República ou e vacância dos .respectIvos cargos, por sol

tação do Congresso Nacional;

11 - Processar e julgar ordinariamente:

a) nos crimes comuns, o Presidente da República,

vfce-pces.ícente , os Deputados e Senadores, os"Unistros de Estado

dos Tribu"lais Superiores de Justiça e o Procurador-Geral da Repúbl

ce r
b) os llt!gios ent.re os Estados est.ra-rqefroe ou ar

ganismos internacionais e a União,os Estados, o Distrito Federal o

os Territórios;

c) os ma-rãadoa de segurança, habeas corpus e ação '

popular contra atos do Presidente da República, das Mesas da üâ-nara

e do Se"lado Feder<ll, do Suorel'lo Tribuhal Federal, do Conselho Naci

nal d 9 Hagistratura, do Tribunal de Contas da União. ou de seus Pr

sidentes e do Procurador_Geral da Repúblicaj

d) a representação do Presidente da República, das

"esas do Senado Fedéral ou fia Câm31'a dos Deputados Ou de um qU3rt

qoSo menbros de uma d1.S Casas, do PI:"esidente do Supremo Tribunal Fe

,der,:!, do Procurador-Geral da República, de Governador de Estado ~

do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Confederações

Sindicais, partid\lS políticos com representaçi:io no Congresso Nacio

nsl, ou de dez mil cidatli:ios eleitores, para fins de declaraçi:io de '

inconstitucionalidade por açl:lo ou omissão ou para interpretação de

lei ou ato normativo federal ou estadualj •

e) as revisões criminais e açl:ies rescisórias de

seus julgadasl
f) a execuç~o das sentenças, nas causas de sua com

·petência originária, facultada a delegaçl:lo de atos processuais. -

g) as causai e conflitos entre a União e os Estclrlns

Q União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as

l'espectivas entidades da a::lministração indiretaj

h) os confli tos dd jurisdição erntre O Superior Tr!

bunal de .JustIça e os TribunaIs Superiores da União, ou entre estes

e qualquer ootro Tribunal j

III - julgar como instância recursal o recurso vo 

lU"ltário da p"rte interessada nas causas em Que for declarada váli

da lei ou ato norm3t~co federal, estadual ou mU"licipal cuja con3tf

tucionalidade haja sido susci tada durante o processo,

§ 111 _ O Procurador -Geral da Repúõ lica deverá ser pr~

viamente ouvido nas representações por inconstitucionalidade em to

d03 os processos de competência do Supremo Tribunal Constitucion:al.

§ 2Q _ Declarada a inconstitucionalid3dd por omissão ,

de medida p,na torn;r efetiva norma constitucional, será assinado'

prazo ao órgão do Poder competente, para a adoção das provl.dêncl.as

necessárias, sob pena de respon.§~!?ilidad~ e supnmento p.!!..!.Q2.!:! re1lO

Tribun':31 Constitucional~ • ~
§ 3~ - Decorrido o prazo aludido no parágrafo ante

dor sem que seja sanada a o!!'issão. poderá o Supremo Trib..ma! Coos

titucional editar resolução; a Qual, com força de lel, vigerá supl

tiválllente,

§ 4" - Nos casos de inconsUtucional1dade po

inexistência ou omissão de -atos de administração, se o Estado de 

monstrar comprovadamente a impossibilidade da prestação por falta·

ou insuficiência de recursos , o Juizo 0..1 Tribunal a declarará pa

ra o efeito de exigir, em prazo que cO"lsignar, um programa de er=a

dicação da impossibilidade, ou, existindo o program:a, p:ara o efeit

de firmar prioridade e fixar os prazos limites das etapas de execu

ção.
§ 52 _ As decisões do Supremo Tribunal Constitucl.2.

nal que declarem a invalidade de lei ou ato normativo serão profe

ridas pela maioria absoluta ::Ie seus membros, serão sempre públicas

e produzirão efeitos gerais e obrigatórios para todos os Poddres

do Estado a pntIr de sua publicação.

Art E _ Lei complementar estabelecerá as condições

de organizaçdo e funcionamento do Supremo Tribun31 Constituc~onal,

bem como o processo das causas e recursos de SU3 competência,

I lil'IU5E!QSIÇOES TRANSITaRIAS

Art _ o mandato Inicial dos cargos de Ministros do Supremo •

Tribunal Constitucional será de nove anos, para um terço indicado'

pela Câmara dos Deputados, de seis anos para o terço indicado pe
lo Presidente da República e de três anos para o terço indicado na

forma do Parágrafo dnico deste Artigo.

PARMRAFO llNICO _ O terço do Supremo Tribun:!1 Constitucional

a ser preenchido por indicação do próprio Tribunal, terá seu pro

vimento inicial feito pelo Conselho Nacional da Magistratura den

tre magistrados.

JUSTIFIC.TIVA

lI:"" Sabe-se que a .. jurisdir;ão constitucional" cosb.tr.a ser exerci-l

:,a' tio:>: pais"''' ql.IC' pg"fl.ue.. "eonstituiç:ii.o rigida". isto é, dotadtt tle ~l'-1
pre_cia etII !ace tias nors:>tt:!:l jUl:"idic:as tle l'Ienor bicl:"OIlrquiB ou 'Ul!rll-ecn
titucionai:s. o quer é le_dO à' efe1to lElediante Clois Bi:lteUlas de controle
". constftucionalidBdt: perfeitaqnt. dhtJ,ntoB. que .. doutrina espec!a
~. d.signa CI. (o) sisu_.41t.Ym! e (b) oistelfla~.

Con ressalVa das nat1ttcis vl:Iriantes histól:"lco-cult11l:":Il1$ qu~
peeeeaeeee em eeee o~enalllento const1tucionZl1.. pcõe-ee afirmal:" que o
pr1J:leiro desses eãseeeae (d1fuso) exper::u:lentZl 8 d.ifusilo ou desconcentl:"n

ção do controle jud1cia:l da constituc:.onl:ll1dac:le dDS 11:1s '''jUdicial ~%

~iew")' ee tal s0:r:;-e que a todo c qulllquer JU:l.:Z; ou tribuna1 é ~nut1do
pec1erar u=a lc!::I. ou eto lIo:r:mat:r.vo inco~tivel Cen:l a consT.3.tuiç;:,o e, CI:l

bonsequéneie. de::.x;,r de opl:.cá-lo nos processos jud:r.cil!lis t1;:az1.dos à
!sua congnição Q Julgamento. O protótipo d~ tal s.inecll é o V::lgorBnte~
!Estlldos Unidos (la 1Ullérica C1esde. Cf cé1ebre decisiio do "Chie! Just:r.ee-

~:":o=e::ec~:oo::a:~o;:r;::::::~~:uj:1::::e~~:~u::e:~~:
~t.tdie:r.ár:l.o para co~trolar a validade das .1e15 menores em face dll Co=t.i:

~ição. I
3& no es.seeea dito eoncentr.1l<!o, que prcdolll.ina nos paise5 es

ropcus. a tute1.a do suprelllllc.ia da Lc:r. Maior lIcha-sc c1l:"ctmscritll a di
órgão especial do Poder Judiciário, ccareeee ocorre no Austria, Itália

e Alemanha, ou a u= órgão político s1ngul<:lruado, como se dá COl:l o "CoDI
&cll constituticmne1" em l"z"ançe, _s em qual.quel:" caso õotudo de atribui;
çiio para proEel:"ir com exel.usividade "julanmento5 çonso:,tucl0n..lJS-: ou
seJa, deci:>ces eeeeea tia val:Ld,1lldeconstitucional d/l.::; regras da d1reito

lobjctivo~

___'_A dlst1nçiio, entre o controle difuso e o cr,,"c...nt'r'i'fdo ê beIlI. cA

ro:t~rúa~a no comentário de G%USEPI'E' DE' V'l;RGOT'I'XNX, o festejlldo Clltf"l
d:a-tico de D:ire1to const;;,tuciçna1 da DniversiClade c:le Jl010MO. que voe:

-Eu la b1pÕtesis de conttol Cl1fu50 culll.qu;;,er juez es ti<ty

lar del. poder ver.u'iclldor de 18 comp~:b.bU::lc:llld con lo. Co::lstj.
tUC10n de aes no=as que hll de ap1:1.cltr. no ticne, e:Jpcrc, e::L

poder ee anular esta:> normal:' sino :smp1e:!rnlente d~ no 1:I.pl.ic::3~

1.01:'ao cnso que se l.e :;oeete. 'rodo Juez ~s hõlbi1ita.do par
:eexaainar la cuestion pul:!:r.endo dar:>e evidnetes Contrastes i
jurispr\ldenc:l.l:lles, y pUB::llmdose tilmbien '2:"ep1antear e1 r:i=o
caso CORel tlecpo••• ~ •••

En el caso de con"::rol com:entrado, e:l julc!o :::o!:lre la cenfor
Ill!dad ccn la Ccn:::t!.tucién se conf.!a :: t.n érgl!nc constituci;
nal .!.â~ que obra cJE:J::IO garante de la r!!isoa Consti tuc.1én. S;
trata de t:!.bunales o Co:tes e:l1lst!tuc!.onales, qUe en los: s!s

telllas federales t!enen tac~!élll atribuciones fundacentales;;
tire las relacicl1les entre el Escado central y los Estados 1:11';;;
b:ros , 'J que en general acur.;ulal:l ctras nUl:Ie:osas cOl:lpetenc1:
ns • Es carecté:!5tic:a de los procedilllentcs ante las Cortes.
j Ut }.s dl C!ona l es que se les ;econozca la posibilIdad de ln1cl
:lrlos adC:l:lás de en lo~ prCl";;:esos pendientes , a iniCi<ltIvadell'
Jue,z O:J erx:epclórl de parte, blllb!én CDn ;:ccidn d!recta y que 1
sentencia tiene efectc:l I !:!9!.~, consist:l.l::ndo en una a
nulación de lns no rorl:las 1l:1pugnadas" 

( 1n .. Dereeho CDnst!tur:ional Coepar<Jdo • Ed. Espnsa-cnpe.Hal
d:l. 1~8S. págs. 19&,197). • 1

r
p or trõldiçDo, inaugurada CDD nossa 1. Constituiçaõ Republicana de I

1891. :reconhecid2a~nte.!.nspi:ada no Illodêlo estzdunidense por influê:n
I de de RUI BARBOSA. o Direito Const~tucill:nal brasileiro alInhou_se~

I s!stel:'fa tlifuso DU desecntral.1zi2do de c.::lntrole da c:cnstitucionalld2de
das 1e1s. "Todav1a, COI:'f o tCllIPO, passül:lCs a !ncorpor2:t tecn!cas de c:::n
trole t1picar.tente concentrado. ti que se deu COIll a Const!tuiçaCl d~19i

que, eabe!'a f"an~endo p:!ncipl0 da difusl:lo na jurisdiçl:lo constitucio_
nal , ep::esent:::u tres !mpc:tantes '::novaçCles que a partir de ent:io se
incorporara:::l elll nossa o::delll ccnstituci.::lnal, a :;zber: Ca) ação d.!.reta
de !ncenstitu:inaHdade para 1'"1ns de intervença6 federal nos Estados
IlIcl:lhres em defesã de pr1ndpio$ constltuconais especificados Cart.12,
§ ~) ; (b) exigência de l;Ialor1a absoluta des mel:lbros de tribunais pa
:ta 2 declaraç:!o de !nconst:!tuc!nal!d2de de lei cu ato do poder púbÚ:'
co (urt;.179) ; (c) atr.1!lu.1çtio de cOJ:lpeténcia no Senadc F'ederal para '
suspender a e:o:ec~çi:lo, no 1:odo·ou elll parte. de qualquer lei. ou ato.
deliberaçlio ou regula<:lento. quando hajag :;id:l de:::larados Inconstitu::1
anais pelo t>oder· JudicIá:rio • ( art. 91, inciso IV ). -

FoI. contudo, na égide ·da consUtuição liberal de 1945
q.oe r:a!s se avançou ru::g ao sistema c::encent:adaele CC'll::ro1e de =UUclonalldade
Através da [cenda Const11:ucional n!! 1&. d!:: & de de:;:el:lbro de 1965, foi
crJ.ada ulIla nova e:;pécle de " .:;11;:10 diret:a de const:ituc!onalldade .. eu
jo ti julg<llllenttl roi def"er!do DrSginariaaentc ao Suprel:lo Tribuna1 ;ede'

xal, ficando atr.!buida a legitblldade ativa, por vJa de representa_-I
ç:lo • ao Procurador_Ccral da República. prevIsão essa Que ainda se l:Ul

tél:l no vigellte ordenalllento CDnstituCJ.ona1 pátrio, 1::01:10 se infere do -;
arf. 119. I. "1-. dn ConsUtuiç:lo out.o::gada pela Junta Militar, de a
cordo COI:I a redaçi:lo int::roduzida pelas E-endas Constituc::lonllis n12s 116
e 7/'7.. que e:;ta~elece: _

Art. 119. COlllpCtC lio Suprem: TrJbunal
Federal:

t_ processar e julgar ordinariamente :
,) li rcpresenb.ç:lo do Pt"ocurat:::r-Cc:ral

da Repúbl1ca, por lnconstitucionaUdllde ou para intetp:-etaçllo de le1
OU ato normat!vo federal ou estadual.
Essa tendência do constitucionalismo brasileirc em d!reçJo do sistCl:l3
conccnt:ado logr:lu consumar-se em grande pS:te da Eu~:p& n:: pós_guer_
ra, e já cQmeça a tooa: ccrpo na prépia A"ér!ca Lat!l'la, e nlo_sen~o'

exagero afirlllar que se trata em ;,calidede de ur::a tendenc.!.a unive:,sal.
Adotal:l-no, a Utlllo de exemplo, a CIiJnstituiç!o da .llu~tria de lnO (
art, 137 e segs. ), da República F'ederl:l1 da Alemanha de ~949 (arts.

134 n 137 ), da Espanha de 197a ( arts. 159 a 165 ), de Portugua~ de
197& ( arts 2"17 a 284 ), e até mesmo de palses sccial!stas, co;-o 2 I

""'Checoslovaquib, de acordo col3'a L.ei Constituconal de 27 de outubro ele

'968 { art. B6 c' scgs. >, e a Yvgoslavla, :5cgulOdo a t:on:5.t!tulça'o de'

1974 ( nrt. 205 e segs. ). Pode-se citõ1r, ainda, na esteira dessa ex:
pans§o da juriSdiç::io constIt~cional concentrada , as Con~titujçClesd;:
T~a, de- ChIpre, da Grécia, da Coréia do Sul e do Iraque. Na Al:Iér!
cn LatIna essa tendência no sent.ido da cri;;ção de tribuna!.::: cClnstlt!!,
c1ona!s já aUngiu as recente5 Constituições do Equador de 1976 ( art
140 e segs. ) e do Peru de 15'79 ( arts, 25'.s aJaS ).

Il:Ipede reconhecer, de outra pnrte, que o

S!stClIlôl difuso .,adotado no Bras.!l não tas operado de rorl:la saUsfató- J
ria, not:ld:lmente no que respeH;a à proteç:io dos direItos hUllIanos e fl
tlP!iO~Ç110 pretor!;:m, do cl:lpitulo constitucional referente à C1:dcl:I CC!!

nfll:dca e sodal, que não tel:l atendIdo aos reclamos da Justiça e do i:c:l

~ ,1011 scdeve, de U':l ~do , por l:fJC! o ~tcr.'lO lr!hurnll re!!cral , Ql.Cse po;s!

c:lc:na no ápice de nossa pir51l1Ide JudiÇ:lal. n:io telll conseguido atuar co
1:10 ulõfa verdadeira corte constitucional. seja atreves de suas cotlpeU;;
clas originárIas CO::lO recursôlis • tamanhas Que sl:la suas atribuiçi5es ;
jud!cantt!s e o volul:le l1e processos distribuidos anualJ:lente a seu supe
rior exame. Por essas e outras 'I'a:zi5es que nfio cabl!! aqui aprofundar, ~
certo que a nossa iltual Suprellla CClrte, contraria':lIente aos desisnios f::I

que radicou a sua criaç::!o, acabou por transfornar_se nUl'la 3- instânci~

com jurIsdlçlo nQcioanal para a unlformiZE.çllC da Jurisprucencia de t::~

o PaIs e para o julganel'to de Questi:les de direit:l fedetal ccnslce.raCa$
relevantes , CDI:IO evidência o seu próprIo Regioento Interno ( arts.32>:
e. segs ,. Por out1"o lodo, c controle de constitucionalidade exercida ';1
ordlnár-!a e incldentel:lente pelos demais. Trlbunais e Jutza.,s ~Clcnocrátij
cos, ttl"\to fede.raiS'" quanto estaduais, COIllO :::e dá atavés da chaC'ada ' I

• via de exceç:io .. nos processes contencicsos de toda espécie, pouco

tem servido para a .indispensável tutela da supremacia da constituiçãCl
e menos ainda parâ o prOCeSso tle nossa jurisprudência constituconnl se.
gundl:l ns C:o:lg!ncl~s de lJI1Ia democrBe!a de cas:;os e t::lo cllrent.e de prot;
ç::lo dos direltQs lmüvlduals e coletivós • V"le ColacIonaI'", ne.SSQ 11:
nha de. idéias, O aag1stér1o ab:allnda de. JOSE AF'ON50 DA SILVA:

• A posiçfo da Corte SUp:e.1:I2 das Esta_
dos Unidos" suavi:r:a l' c. defeitos cios.

cr1térios de jurisdição constitucional
difusa. No case brnsileiro e nos países
que n110 tenh<'1m a mesl:la estrutura, os'
eesees runcaeentcs que dão a excelêrcia
e ti basc do norte-lllõ:lerieano, o sistel:l3
cf1fuso gera defeitos .
...00 fato. li. questão de co.stituC'io
nallaade é exnminadn pOl:" via dCi: exc:;:
ção como o;ucstão preJudicial ã dcci
Iõão da lide por juízes não l:Iuito afei
tos ao direito püblico, "iio por C1.o1pll.
deles. eas em. decorrência ee slste=a
de ensino jurreieo do pais q.:e di en
fase ao direito privO!.do, e porque os
juIzes. na sue judicD.tl.ra in!ci;:l em

eeeeeees do interior, se dep:l:~ bns.!,

~asicanente cc-v relc.r;ões de di:eito
privndo, Outro de!e!to ê~cor:e ~all:

bet:l daI. t que o juiz r.":l p:-ocesso
eonereto te':1 ce-ee pri::te!ro pla·o a

decisBo ee Hãe. A liUes~ão éa eonsti
t:ucionalidade. queaee ar'i1:1c.:l l::1'I de:

"sese , é puxaaene.e inc1de"\ta1, tl50 e
questão fUnder::ert~l rarO!. ° caso. Sua
preocupação ecna í see Cri car sol.r;ão

ã lide. Sua visão não é a de que exãs
te uma lei 1neonstitl.ci::no.l ç;uc éCvc
ser julgada ta.l, de p:e~erc-eia. a

fim de prevalecer a consti ~ ...ir;::::o. Ele
é :nesttO orientaào por u::. pr_ncipio In

verso a isso, qual seJ'" o de ql.C deve
decidir a llc.e seClpre ql.e poss'::vcl ,
sem declarar a. inconst1tucion.::t.lidade
da lei que lhe serve de !unulllõfento.
t,anto que nem prccilia conhecer da ar

guiçiio de inconstitucioralil!ade se ou-

tro funda-:;e-to l ...e per:::.!.~i: cecidir

;e~~:ea::d:a:~~Ec~ca;~~~~~:.e~:;~;c:;
do controle de. co::'s~i "::..cio"l02.lid ....de
por via de exee'ião, ç;ua1 se;;a o de

que fica. SUjeito .5. i"\icia:i..a da ?i:lr-

;:~eS::~;e;;~::~;:e::ã:;-;ee=~~::i::
cionalidace, se e:'a. :;ão :0:::: aleS'aéa

em defesa. O S::'s:e:::a êe Co.,trole di!u

:;1::: =:~;;=~~e e: ~~::~~=:::~a~:~
dade •• ,Por isso o sis:e:::.~ provoca sé-'

:~a: ~:;~::~~;:~ =::~;;.:~~:;i~:i~a-
19unlda cie pera"l::e a ':ustiça, Há até
.quem observa que, :'\{~ssa ::até:,.!.a, os

Qct'lZlndantes !ic.a:: ê,i\id!':os e::t. cois

grupos. l.1'c. que se:=lO!. ea;ue1es de =l:.1::;:
::ort~, o;Ue tiver~::::l ::!Zlis com!ições ele
arrnnJar U'll. aCvOSllc.O co::! vi.siio cais

mnpla do probll:Cla constitl.c10nal, e
tiveran condiçõC!s dc alegar coe J:::Ils

propriedade a l"\constltl.clonõlI1d<lde
Ide leI ou ato ql.e .func;:r:;o.cnta a pre
tensão do autor, eOJ:l l:"e.:ll possIbili
dade de obter li. eleclar.:lç50 de locoos
titucionn11C1ade da lei oU ato e D.:lSllll
livrar-se da condenaç50 jUdi~ial ou

serf~ 3i;~ei::c~~:~t;;rOq~:~~~e;r~~ /

zão, nio tiver..un sorte de =rnnJnr 1lrQ

~dvo9"ado alf;!rtado pa::a o problema, I
~ue, por 'lUàlqucr :nativo, não invoca
:t:"aI:l a \nconstituc10nalidade da ccsma
lei ou ato ~. po:: isso. !icarao, su.

jeitos a um julgi1:lento da Hee e:n seu
desfavor. Ora. coco a decisão, -o pri

t:le1ro caso. não í.::Iporta coisa jl:ls~e~

em relaT'ão ao segl.neo, no c;:ue ta,se

à declaração ce 1ncons:it..cionalica':e.
porque esta só tem efeit.o~ t>artes.

tev~eJ:los que Ulõl l:les':o f ..mda:::ento da 1ide
,.,-e"ratar::ento oes1sual. O leii;o. real:::.cn

t:e não pode co::preencer uca- CO~sa c;;s

.s~s. e há de ficar J.ndaga,do pelo ,

resto da vida: corno que o pril:leiro de
tllandante teve ganho êe causa Com 0.

dee1araçiio de inconst.itucionalidade

da lei. Julgnda assin inapHcãvel,ao
caso concreto, enquanto o segl.ndo I
perdeu a causa exatamente porque foi
aplleadn a l:leSl:!a lei ao seu caso? ••
{na monogl:"afia -Tr.ibun~is Cot/st.1tu_
donais e JurisdIção Constituclon:tl-.
constante da "Revista Bras~leira de'"
Est.udos pol!t.1cos·. do. UniversidarJe

redoral de Minas Cerais, n?s, 60/.61,
janeirohulho de- 1985. págs. 51S-S17}.

luclO aeonselha,enfim,a adoção entre nós do sistel".a misto,concentrado

nas representações e difuso nos recursos para o controle de constitucionalidade

das leis e do ioJJltifor -
%:lesatos norna.tivos el:lanados dos incon:áveis C20-ais da l:)urOCrll.CiD esta
tal, a !er feita a:ravés da prcvisão na !utl.ra Co;-stituiç"iio democr5.tica

de W:\ ...~tentico Tribunal ou Corte Constitucio:tnl.

Acreditamos que esse Tr.!.~..ma.l ass.!.:::. inllgin.:t.do deva os
tentar c:o=?etênc!as :::.últiplas e cc n2.tl.re%2. po:'::.ico-)urid::lcll.s, eo~.

aliás ~ ê próprio rJa ju:r:tse.!.ção co.s:i::uciQ,~l, eis quc, no cli::or dI::
G:O:R.HARD L!:!:waLS - "dl::ba!yo ce cadô1 li:::;:.C. co~s:'~:I.:::'c·ôll se esco:;~e

u=a qucs~ão ?ol:::tica suscbt!vel de ec~"/e:t.er-sc -~ ?ro!J::'e:::a. ~e rocer"
(Cf. "'Pro!::tlcl:.as FM,d<l::ie"lta1es ce 111. Pe==r~:::il!. ·~cer ...a.", ladr:'d, 1571.

pãg. 1':5). Seria d:.:zcr, ain:=a. cal:! ;-:O:?.:l!'.';: n :';'55;':';:, :-a obra clãss!ca.
do constituc!.onalisno SOClolósieo, q.Je - "os p:o:::'c:::'l!S e::~s::i:'l.cio-a.1.S

não são proble~as {apenas} êe dire!.to, :::as c:;:o Fec.er" (á:! "Ql.e é u:::a I
Constituição", Ed, Villa Mart.'1a. i'C:=:'0 ;'lesre-?.5. 1980. páS, 7), Aten
~o a essa inafastável constatarão, ;j~ afir;;:a.ra :::.;.p.:.;:s E:iS;:'"_:':,,,, er:l

~:~~~o~:P:~ ~:r:~~u:~ :~;;::e~~:t:':S;::'i~:"\~:~~:::a;:·::~:::'~:~:~~~:êle _

l'laage des luttes politio;ues SU?rê:les~''''''l.?ajs - ::;.. 'e1:e a r::ócisé:cnl;

pour effet de transformer en der"liêre ..... '/se e- :.' _-;e:l :0 é::)it." {C!.
li. ob:r:a colet.iva :f.ntit.u1ill:1a "cours CO~S1:itut1o-~_._es :::u:.:?5c-~l:s e:::
ttr01t:.$ Fonó ....""e"ltaux". ded:f.eada ã ".Ju$ti"a cc:rs::::.:::l.c!.o;::...111-. so:t li. ceo:e!:.
nação de LOUIS FAVOil,Etl, pliçs. 29-.3Q}. ,.0 ::;es":o o:!ia?asão s_:;::e~:a Q l-'es

tre d~ Florenea, MAURO CAPPEL~--nI, CO;ls.:.de:z;!,:r c =ilio: cstt.tc1cso co
~ no direito coeparndo: -"o controle juc..!..cial de const:. tl.cionalidade
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Sala das sessões, em

SuprJ..ma-se o art. 412, do Projeto de ConstituJ.ção.

CONSTITUINTE lINTONIOClIRLOS MENDES THAME

PLENARIO

CONSTITUINTE lINTON'IOCllRLOS MENDES TflAME

o artJ..go contén matérJ..a J.nadequada ao texto constJ.tucJ.o

nal, p01S colJ.de con as normas reguladoras do papel das Forças Arm!!.

das, devendo, assJ.m, ser suprJ.mido.

Dê-se ao IncJ.so IX, do art. 52, do Projeto de Const1tuJ.ção, a

seguJ.nte redação:

"Art 52 - J.n,cluem-se entre os bens da UnJ.ão

EMENDA lP19847·0

EMENDA lP19846·1
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I?/lIMeU/j):)

MGI-.l:oN S;:"'I"'I>~

Sala das sessões,

"Art. 407 - O meao embaent;e eccLcgacemerrte equ111br-ª.

do é bem de uso comum ao qual todos tem dJ.reJ.to, de

vendo os poderes pÚblicos e a ecaetavaeeae protegê

lo para as pres'entes e futuras gerações.

ParágrafO l1nJ..co - Para assegurar a efet1vJ..dade de d~

xeato refer1do neste ar-mqc, ancumbe ao Poc.:er públJ.-

VII - Promover a educação ambJ.ental em todos os níveJ.5

de ensino.

VIII - Tutelar a fauna e a flora, vedando na forma da

lei, as prátJ..cas que as coloquem sob r1SCO de extJ.nção ou

submetam os anJ.maJ.s à crueldade,

IX - Controlar a produção, comercJ.a11zação e emprego

de técnJ.cas. métodos e substâncJ.as que comportem r1SCO p!!.

ra o mel.o ambJ.ente e a qualJ.dade de vJ.da."

II - pz-eeez-var- a dJ.versJ.dade e a :l.ntegrJ.dade do pa

trJ.mônJ.o genétJ.co do Pais e fJ.scalízar as en~J.dades ded-:'

cadas à peaqua.ee e man1pulação de materJ.al genétJ.co, -

I - Manter os processos eccaéç acce ess encae a e e 9f.

rantJ..r o nene jo eccaõea.cc das esppcJ.es e ecoeeaatemee ,

111 - Promover a ordenação ecológJ.ca do solo e asse

gurar a recuperação de áreas degradadas.

IV - DefinJ.r, em todas as unadedes da Federação,e,§.

paços terrJ.torJ.aJ.s e seus componentes a serem espec1almen

te proteg1dos. vedada a utJ.IJ.zação que comprometa a anue

gridade dos atrJ..butos que justJ.fJ.quem sua proteção:

V - Es~abelecer a mon1torJ.zação da qual1dade am
bJ.ental, com prJ.or1dade para as áreas crítJ.cas de pcrua-.

ção, medJ.ante redes de vigJ.lâncJ..8 ecotoxJ.cológJ.ca;

\11 - ExigJ.r, para fi J.nstalação de atJ.vJ.dades poten-

cJ.almente causadoras de sJ.gnJ.f1catJ.va degradação do me10

amb1ente, estudo prévJ.o de J.mpacto ambJ.ental, cuja avalJ.a

ção será feJ.ta pelo Poder PúblJ.co, ouvJ.da a comun1dade d~
retamente J.nteressada,

CONSTI'I'UINTE ANTONIOCARLOS "I"ENDES TRAME

o IncJ.so transferJ.do f 01 o de ne V, do art1go 408, e os

IncJ.sos mantJ.dos foram os de ne I, lI, 111. VI, IX e XI. do refer1

do artl.qo, "tendo os demaJ.s sJ.do suprJ.m1dos.

Inclua-se no art. 407, do ProJeto de Const~tu1ção. um Pa

rágrafo únacc , com nove IncJ.sos, resultantes da modJ.f1cação na redl!.

ção dos rncvecs de I a XI. do atual art. 408, passando 05 arts. 407

e o 408 a terem a seguJ..n'te redaç~o un.1.f:Lcada

A presente modJ.f1cação VJ.sa melhor sJ.stematJ.zar a maté

rJ.a, transFormando b atual art. 408 E"m Parágrafo ÚnJ.co do art 407

e J.ntroduzJ.ndo alterações no elenco de J.ncJ.sos con'ltantE" daquele aI

\100'
\..-) Com a nova redação dada ao ParágrafO ún1co e seus Inc.l;.-

50S, foram modJ.f1cados alguns, supr1mJ.dos outros, transferJ.dos uns

,}através de emendas para capítulo própr:l.o do ProJeto e fJ.nelmente,

~ mantJ.dos várJ.os outros ..........!itr
No tocante às alterações, destaca-se a que foJ. dada ao I,!!

cJ.so IV, que determJ.na a supressão no texto do IncJ.5o da expressão

"medJ..ante leJ.", pelo fato de que compete precJ.puamente ao ExecutJ.

vOr por ser matérJ..a ·admJ.nJ.stratJ.va. a cr1ação das denomJ.nadas unJ.d!!.

1de's de conservação. parques, reservas, estações ecológJ.cas. etc. Sg,

rJ.a um retrocesso J.ndesejável na J..mplantação de uma polítJ.ca nacJ..Q.

nal do mel.O amb1ente. contrarJ.ando os modernos pr1ncípios da refoI

ma admJ.nJ.stratJ.va, fazer depender de uma leJ.. a criação desses tJ.pos

de un:Ldades. Também no IncJ.so VI foJ. acrescJ.da ao texto or1gJ.nal a
expressão "sJ.gn:l.fJ..catJ.va", pelo fato de que o estudo de J.mpacto am

b1ental é necessárJ.o apenas para certas sJ.tuações Regra geral, t.Q.

da e qualquer atJ.vJ..dade traz degradação ambJ.ental, de modo que o dJ.,§.

posJ.tJ.vo serJ.a ap1J.cado em todas aS h1póteses, caso não seJa alte

rada a sua redação. Essa ap11cação J.ndJ.scrJ.mJ.nada provocarJ.a

J.ndeseJada banalJ.zação do 1nstrUmE"nto.

EMENDA lP19845·3

r.r =--_.~U~.. o/CCI/.. s1.,.UfCUI..lO--- •

das leis sempre ê destlnado~ por sua prê?ri<'l "lat_:'C:%<l., ó1 :'0':' ::l::':(~n u:na

coloraçBo pol!tic:a mais ou ecncs evreceee , -taí s c_ ;::0':\0::; :lCOnt.lll.!.:l, va
le dizer, a cOJ:lpor:.",r Ulllê1 ativa e c:ridtivil in:.er"c"lç50 d3S CO::'t.S invc,i

tldõl1s daquela funç50 de controle, na di"'lét!.c.:t .!~:i zeeçee pol::~eas do
Ectado" (l:.!!·0 control,e judicial de constituc:'o~.;.!.:'l'.l.:lJ':! 1.o00S ~C!:i5 no

direito comparlldo". Ed. 5cr910 Fabris, Porto xtesee-ss.• :'9a~. ::59'. 114).
Em face dessa investidura ao tlesmo eer-pe juriscicional

fi pol!ticao Tribunal Constitucional, a p::ese~te proposiç50 rec eeer-erec

lI.!gumas ccn?e':.;~c:il;S tradicionais êo nosso Sl.i're""lo ~ribt."l::ll :e~aral. I
Agregando li. elas, po:: l:lspiração dos ;:a1s pres-::;lg11ll.COs ecectcs c'-rz?eus

(Itilia, Espar..;a, Ale.,e.:ú1e. -e Portl.sall, as atribuições típicas ce "1.::1

t.ribunal prestzdo: doa Jurisdição ~const:l.tucional Assin, DoO lado eas eon

petêneias orisinárias e recursais Z':::'"'le-':cs ao cO'':role ee ee-s tã evcae

nalidade das leis, lnclU!.u-se at.ri~uições que, por sua tral"secl"dê-:eia

polltieo-insti<;.,1cional, devem inserir-se nó exar-e e )ulgamel"':o eesse

Magno Tribunal, corno é Q caso da ceclaraçâo ca vacância do car:;o ee aee
sidente e Vice-Presidente óa nep~licll;, que eee sido obJeto de imle\idas
manipulações çolpistas em nossa histór1a republicana. Merece dcst<lql.e,

t&ubélll, Q controle de lnCQnsUt~cion;;:lldade "por omissão" do legislador

etl. ):Icm cumprir una Obrlg.ação constitucio"\al, ecnscc-rec j;). e prcss:lr.:cn

ee previsto no art. 263 da Constituição Portuçuesa de 1976 COI:I isso, o

'trIbunal Constitucional assume um papel propulsor e de vig:l.1S"\ci" ql.anto

ao cu!prilllento pelas instituições governativas dos program...s de cunho

social e econõmlco ditados pela Lei Haior. o '
netcva notar. ademais, que a prc:visiio Tribvnal Constitu

cional C: feit ... no capítulo rela tlvo 5.s "Garnnti ...s da Constitulçio", se

guindo-se. desse modo, -'O exitoso modelo italiano e portuCJucs. Permite-sll:,

",!,.IU, \:~Sol Arrt.::laçao toposrafica , mantcr·iiêssa traciçlio republicl'lna que

coloca o Sup::crno 'I'ribunal Fe~eral n'O vêrtice dl1 orS"'ni:or.ação Jutlici.:.l,
o qual Continuará exercendo a$oexeeases cOf"peténclas ori':jinárills c re

cun:a1s 'iuc lhe t.êm- endc:reçai::o '.JS ~';.çisladcres constitui"\tes, cxeeçêe
feita cu: al;ribuições ora cometida,. !r!!Jun~l Consti::'l.cion1l.l. cUJo pronun
cJ.amento pa55a a ser definitivo e obri~a toclos os órgãos do Poder Judl

ciário, a be:::l dizer todos os Pode::es co I:s~ado. -

Confiamos, tlcr ee::r~ce:!.ro, ç:ue a cr.!.!l.ção de 1..":1 'trlbundl

Const1t~cio"'el ..os t:01ces susericos, de ?er~i1 ?olrtico~)ucicll.ntc, ee

cor:.,posição ;!~rica e ::e ..ovâvel a ca:ia rcve ~"lOS, atE:"lderã ao âin1l..':li:l1"0

da épo:a p:esc;:l:c e fut~ra, p::.?icie-êo A pc:::ra"\e.. te zc!.e,ptll.ção da Ccns

tituição às ::ealleac!.es e~r;c:-:.es. "':é:. ê:"5S0, ,p:C?:.c1ari a ~orl:ll:l.çiio

de '-=l pa:.::i5:.ic:o e v190:os0 ..~co·stit.:eic~I\::''' ,;e: qu~, po:

razões 'is:.5::!.co-cu1tl.:r'll.!.s çue não c<:::e Il.Ci1.:' discl.:'!.::, ta"lto c~rccc o
grande ,povo b::asilelro. E:ssC! sent1=eneo co-s~i.tucic-al, do c:.:a1 '" Corte

~::s:~:~~~:~~õ:::r'~e::o~~~~~::~'!:~;~~:o~:e~~:ç~:r::~:=~~~~~::~ra~:ia
percalços :oa ~rajetõ:r'ia po!.:tica êos pc,ros e.tltcs. ní o senti~o da

opc::tl.:-a. ac ~::téncia de p~~ i.tlCAS vz~:ü, o acatar;!o catedrâtAco da

Uni,ve:r'sicoace .:!e :-ladr!:

-En la t1eêiê... que U"\l:I. Constitución

sea la Autêntica carta de ide"\tldôl.d

naciO"lal êe un país. ClS deci:, trol"l!.
crlba, fielfler':;.Cl, los :equcri;::icrotos

de ll.quél, la ",dhesión l:I.!ect1va de la

sociel!ad au,..entarã y pe:ml:l.ncccr.5..

EstO õepel"der.5. no sôlo l3e las virtua

lidades dcl doct.me"\to bSs.lcO, tl:l.lIlbién
de la Cl~SIl polIt1c", (Gob1crno y

l?po:..iciõnl que aJuste !lU jut'So poli:

t.ico aI Qs,pI:itu ce la Carta l-13gna"

C!!! "E1 se"ltitliento CO"lstitucional",

EC!. Reus, i'JaG!rid, 1965, pá; 14.91.

'relllos razões para ac=editar, ?or fl=, que nossO TrIbunal

ConsHt~elona1, est1J::lulada pelos aêvogaêos constituc!cnalistlls que pas

sario a espllcializll.r-se para a atuação e::l seu plenário. bel:! CO":lO C!

lobretuêo pela viqilãncia de toêa a cicaca-ia que. de !or::a recíproca,

z:::eceberão o estrmu~~f"da jue.il>prl.dência do Tri~unal dI! Carl:l.ntia di:! Cons
tltu~ão, fa::.ã c~"oreça a fé na Constituição, G"ica me:l.O de to:nli-lA

duradoura e servir de receita ã paz social.

~~ _ ~UC.'-IV", Cep.u..",
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JUSTIFICATIVA

Supr2.ma-se o a1;'t. 413. do ProJeto de Const:ltu2.ção.

j O artJ.go estabeYece d1SPOs2.ção de natureza trJ.butár2.B que

contraria a saeceméuace eseebeaeeaea no capitulo própr2.o do Proje-

c) patr2.mõn~o. renda ou servaçoa dos pa'r t.adon politJ.cos, ~.!!.

eaceave suas fundações. das ent.aôedes s1ndJ.cB1S de trabg

lhadores e das 2.nst2.tuJ.ções de educação. de eseaeeêncae

eeeaaa e õedacedas à defesa do meao emcaenrn e do ecnsu

mador , sem f1ns tuceeuavce, ebeerveecs os requ2.s2.tos da

leJ.; e

11 - ~nstJ.tu~r ampeeee sobre:

I - ......••..••.•

JUSTIFICATIVA

Pelo art1go 414, do ProJeto de ConstJ.tul.ção. fora 2.nstJ.tui

do em favor das encaaeões sem fins lucrat1.VOS õeôrcaee e à defesa ecs

recursoS natura1.S e do ll'e1.0 ermaenee o pr1no::ipio da 1munldao;le trl.butª

o que. sem dÚv1oa. ccns t a eua medaôu apzopr-aada e J.n<ldJ.á\el.

Por esta emenda aper f ea.çoa-eae a Ô1spos2.ção const1tUC10nal,

eeeernunenõo-ee a eeenereeêocae para o art:t.go própr10 do Projeto. no

capitulo do sa.s eeee Tr1.butár10. daquela norma, fazendo-a benef1cJ.ar

("Ufmbém as ent1dades de defesa do consum1do:. a l.gual modo merecedoras
\ôeS'3e bpnJ;'..fislo 1 Sala das SPs50es&._r'J!I _

Dê-se à aã anea "c", do zncxsc 11, ee art. 265. do projeto

ee constituição. B eeeruanee l;pdação:

"Art. 26'i - g vedado à União, aos EstaC':os. ao DJ.strJ.to Fe

deral e aos MunJ.C2.p10S

tt PLENÁRIO

conSTITUINTE ANTONIOCi'lRLOS MENDES THi'lME

PLENÁRIO

EMENDA lP19851-8

EMENDA lP1985o.:0 ..... ---,
CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS MENDES THAME

E;;~'~

r0Til2J

/45e-RJ" IJd -I p I

JOJ5' ~C/F)~5,

W~~

"'='~_\.. :?::>-, ..... ~
vtUOcJ\.l Jvu t-i~

......'_fco .... lof.u•• o.,s.olo

"Art. 347 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••

VII - •••••••••••• a qua11dade do me a,o amtuent,e

JUSTIFICATIVA

SuprJ.na-se no art. 347. fnca sc VII. da seção I. capitulo 11.

do Titulo IX do ProJeto de ceneeaecacêc , a aequarrte expressão

As ações e programas, .rej.ecaoneôoe com o meao enbaerrte

preservação de sua que Ladade , gozam de au'ccncrma opez-acaone L e de for

mulação de polit1cas em eeaccâc aquelas da área da saúde. convém. pOI.

tanto, manter essa ewecooeue , ret1rando do S1stema de Saúde a função

de controle da quaJ.1dade do meao amb1ente.

CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS MENDES THAME

tJ PLENÁRIO

EMENDA lP19849-G

0=- "'..,,"''''''',',. _

E';;'~~

t\i!':~fiJ

!Jw7IJ,(/fO _ /.#2/17'

- CC"Cn"\'OM(OV/L.~l.r-1

PLENJi.RIO

CONSTITUINTE 'ANTONIOClIRLOS MENDES THA~lE

Sala das sessões, em

Inclua-se no art. 308, Cap.ítulo z , Título VIII, do ProJeto

de Const:Ltul.ção. um § 22, transformando-se o Parágrafo tlnaeo em § 12,
com a segu:Lnte redação

11 emenda apprfpl.ç'oa o texto orl.g1nal do 1nC1.50, corrJ.gl.ndo a

denoeu.naçâc dos afta.cs e speLeoj ôqa.eee e acrescentando os paleontológ,!.

cos, que não poder-a.am deJ.xar de f:l.gurBr na enumeração

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

}\ exploração dos recursos m1nera1.S e o er-roveauanerrcc dos P2

tenC2.B2.S de energJ.B hidráulJ.ca constJ.tuem uma das causas constantes de

de'stru2.ção do equJ.l:íbr~o do m~~o eerme-rte, chegando aos l1mJ.tes dos

desa;;tres gravés. como CClnstantementp dão noc Icaea os veiculas da am

prensa falada e eecr-a.ce do pais. Torna-se BSS1.m 2.mperat.:t.vo que as con

cessões e autorJ.zações. nessas áreas. determJ.nem exp're s ser-erre e aos seus

t1tulares a obrJ.gação de recompor o meao ambaerrte quo fatalmente será

afetado por aquelas explorações A emenda ob jemve , aSS1m, tornar pr1!!.

cip10 const.aeucaoneü a observânc2.a dessa obrl.gação. va.s t,o a natureza

poderosa dos meeeesees era Jogo

IX _ as cavadeões nacur-ec.s subterrâneas, aSS:Lm como os Sít10S

espeleológicos, arqueológ:Lcos, paleontológJ.cos e da pré

h.1stór1.a,

"Art. 308 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

! l' - o o 00 o 00' o. o 00 000. o 00 o. o o. o o 00 00.0000 o. o 00 o

§ 2!! - A~ concessões ou eueceaeecêes de que trata

este art~go são ccndacacnaee s à obr2.gator~edade de recompo

s~ção do meac embaerrte afetado."

EMENDA lP19848-8
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"Art. ')4 - Compete à un1ão:

- :Lnst1.tU1.r plano nacaone t de gerenC1.8mento cos t.ea-rc ,

a~J.m de garantJ.r o eesenvoavament;c sustentado dos re-

cursos natueea.s ;" •

Sala nas Sesf;ões, em

JUSTIFICATIVA

A presente emenda objetJ.va transferJ.r para a compe tiêncaa da

ünaâc matérJ.a qae orJ.g1nar:t.amente consta do rneasc V, art. 408, do

Projeto de Const1tuJ.ção, contr1bu1ndo aSS1m para melhor eaeeemeuaaa

ção da matér1a.

Inclua-se no art. 54, capítulo lI, Título IV, do ProJeto de

Const1.tu1.o;ão. onde couber. o eecuant.e c'lJ.sPOS1.tJ.vo, cr-aundo do tncaec

V, do i'lrt 408

PLENÁRIO

I
IEMENDA lP19854-2

CONSTITUINTE lINTONIOCARt..OS MENDES THlIME

JUSTIFICATIVA

Sala das sessões, em

Supr:Lma-se o Parágrafo Ón:Lco, do art. 411, do ProJeto de
Const:LtuJ.ção.

O Parágrafo trata de matérJ.a que deve ser xemet.ade para a

leg:t.slação ord1nár1a, vez que o~ do artJ.go Já estabelece

pr3,nc,Ípl.os eeeencãec,s , Por a ssc deve ser supr~m1.do

=- .n101.unl'l<~ç.o ___,

r.r-===--.~~.......I~,.,.lIo/IUI~.III~.iIl ,

EMEND. lP19853-4
CONSTITUINTE lINTONIOCARLOS MENDES TRAME

"Art. 300 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VI - defesa do me:LO amb1.ente e uso sustentado dos recuI

.,S09 natura1.s;

Sala das Sessões, em

/

Acrescente-se ao fnca.ec VI, do art. 300, capítulo I, do Tít,!!

que def:Lne os pr1.ncíp1.os da ordem ecenêmace , o segu:Lnte

';) v.;-Q.)...

U,'<_lO," S:10 V2 fJ

JUSTIFICATIVA

CONSTITUINTE ANTONIOClIRLOS MENDES TRAME

Sala das sessões,

to, -cesceunec , assim, fe1.çào do d1.spos1.t1.VO anômalo Deve, as aam,

ser supxatmdc

11 enunca.eçêe, dentre os peancIpacs da ordeM eccnômrca , do

princíp1.o da defesa do mexe emtn.ent;e fJ.cDu anecmcreee, V.1.5to que a ut.!.

l:Lzação dos recursos natucaa e , por J.mf./eratJ.vo de natureza econêraace s s e

não ta.ver- vancuãedc ao princíp:Lo do uso sueceneeac poderá comprometer

senaaveãmente àquele. A emenda cb j e't ave , eas rm, supr:t.r essa lacuna do

texto do Projeto de ConstJ.tuição.

~--------_-lUl~I.~.O\f'~~----------___,

•,EMENDA lP19852·6
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CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS MENDES THlIME

c'~~'~'~

l:lfi!,:ç;;m
•

CONSTITUINTE At,TONIOClIRLOS MENDES THlIME

PLEN~RIO

"Art. 409 - A UnJ.ão, os Estados, o DJ.strJ.to Federal e os

MunJ.cípJ.os podem estabelecer, concorrentemen

te, restT-1.çÕeS leqa~s e aàmJ.1JJ.stratJ.vas vJ.san

do à proteção ambl.ental e à defesa dos recu~
80S neeceec,e , prevalecendo o dJ.spos1.t:LVO eaae

severo. "

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao art 409, do Projeto de ConstJ.tuição, a aequarrt.e

redação:

EMENDA ·lP19857·7

rrr ----, ·LUa.... 'ÇDM'UlDl$lI&.DII'UlD,---------,

c;;~..~
tITi'wf'J PLEN~RIO

EMENDA lPl'9856-9

Jél JÇ' ~ ele9E-J.

,Wc...O~

JUSTIFICATIVA

teno'.ul1"..~l;o, ---,

"Art. ,IDO - ~ da competência excausxva do Congresso NA
cional:

,

,

f7~~;'~

fui';Jã7J

I - .•...... o.. . ..
a) - nos crimes comuns, o Presidente da Re

pública, o Priceiro-Ministro e os Mi:
n1stros de Estado, os seus pr-ópr-Ios N!
nrstrca, os Deputados Federais e os Se
nadares e I) pr-oeur-adcrcüer-eã da Re:
pública.

Art. 201 - •••••••••• o •••••••

Dê-se à letra "a" do inciso I do art 201 a seguinte red~

çãc,

EMENDA N2

Sala das sessões.

'L"_.lIO"CM'nle"ul~"'lSlo

PLENÁRIO

A modifJ.cação va se eaanu.ne r da redação do artigo a reeeej, 1
va fJ.nal feJ.ta ao art. 54, fnc i.sc XXIII) letra v, por não ser cabível,

vis.to qU~ o dJ.sposl.tJ.vo .cJ.tado diz ;espeJ.to à compet.ênc ae da Unl.ão

para legJ.slár sobre maeeeae aaveeeas , dentre elas, a do meao ambl.en

te.

EMENDA lP19858-5
tJ CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LU',A

JUSTIFICATIVA

Sala das sessões, em

"Art. 415- - As prátJ.cas e condutas âeeavas ao meac am

b1ente suje:J.tarão os respon$áveis a sanções

penea.s e adrllJ.nistrat1vas, na forma da lel.,~!l

dependentemente da 3.nden3.zação ou reparação

integral do dano causado."

Dê-se ao art. 415# do ProJeto de const:l.tu~ção# a sesuan

te redação.

A nova redação dada ao art:l.go VJ.SOU eant.et.aaer seus ele
mentos e eaencâec.e , eã.reunenec matér3.a nãd adequada à redação de nor

ma ccneta.tucaonea e que deve ser remetJ.da para a aea. prdJ.nárJ.a -

t:=';;~~

@'t't;;"l

XVI - aprovar pr-evaemerrte

a) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

b) •••••••••• 0.0 •••••••••••• ~••••••••• 0.0 0.0 ••••

c) os planos e programas relat1voS à utJ.h.zação

da Floresta Amazôn1ca, da Mata AtlântJ.ca, do Pant.anal

e da Zona CosteJ.ra;

13) a J.nstalação, ou amplJ.ação de centraaa h1.droe

létrJ.cas de grande porte, eeeeeeaéeeacee e de ~ndús:
uraee de alto poeencaaj, poluidor."

PLENlÍRIO
n ..ioue/coM.ulo/.lla.e.... 110

CONSTITUINTE 1l.NTDNIOCARLOS MENDES TRAME

Inclua-se no art. IDO, Inciso XVI, Seção 11, capítulo I, Ti

tulo v, do Projeto de ceneeaeuaçãc , as seguJ.ntes alíneas; or1undas ee

art•.410:

Esta, emenda ob)etJ.va também transferir para o capítulo pró

pr~o# matéria que orJ.g1.nar1.amente figura no art. 410 do ProJeto de

ConstJ.tuJ.ção, de modo a melhor sistematJ.zá-la, VJ.sto tratar-se de de

fin:l.çâo de competêncJ.a do Congresso NacJ.onal, embora eeteeave ao rneac
!!.biente.

EMENDA lP19855·1



Assembléia Nacional Constituinte e 2111.5

~'~ ------------~--------------

JUSTlFICAÇÃO

Aprijlloramento da redação, acreecenea-rdc-ee o adjeti

vo II federais" •

EMENDA lP19863-1
Deputado Const1 tuinte EGYDIQ FERREIFV'\ LU'.A

r.r------~...~,..,.....,.~,.....-.------____,
t-;;;;;~=-:J

f'JIU~;,fll

Federal editar resolução, a qual, com força de lei. vi gera 5U 
pletivamente

JUSTIfICATIVA

Aprill'oramento da redação, t rccancc-ae o particípio

""aludido" por "referido" e "vi gerá" par "vigorará"

Dê-se ao inciso V do art.110 a segUl.nte ~edação:

EMENDA NR

nXTo/~vn"'e.tli. ----,

p:ç~;"'~

1:l3!~';JNJPLENÁRIO

EMENDA lP19868·2
(!J CONSTITUINTE EGÍDIO FERRci~A LUtAv - exercer outrQ nandatio eletivo feãeral, estadual.

ou ll'unicipal.

A:rt 110 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••fl;;;;"~

rr;;;;'7ã?lPLENÁRIO

EMENDA lP19859-3
tJ CONSTIT"!NTE EC!O!O FERRE!RA L!MA

Transfirar-se a letra li!" do inciso I do art. 201 para o

1nc1so I do art. 205, onde será numerado com a letra "e",

aer-ades as seguintes.

JUSTIFICArÃO

Aprimoramento da relação, COIl' scpressâc de palavras

supérfluas.

EMENDA N~

Dê-se ao art. 20~ a seguinte redação'

JUSTIFICAÇÃO

Os confl1 tos de atribuições referidos n~ letra "fu devem

passar à competência. do Superior Tribunal de .rueet ce
EMENDA lP19864-0
P CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LIBA

• lU":'''/tO~ n.~IS""~c"'.u.c

PLENÁRIO

5;~~"~

flEi"~7B7l

Art. 203 - são partes legitimas para propor ação

de inconstitucionalidade o Presidente da Repúbllca., o Primeiro

-Ministro, a Mesa do Senado Federal. a Mesa da câmara dos Depu

tados, a Mesa das Assembléias Estaduais, os Governadores de Es

tado, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,

Partidos Pol1.ticos COlt' representação no Congresso nacional, o Pr2.

curador Geral da República e 8.S Confederações Sindicais •

Constituinte Eg}'dio Ferreira Lima

.EMENDA lP19860-7
tJ

"Lr"''"'C.~'''!OI.U'C.~'Ui. -,
Plenário

EI~ENDA Mil.

Suprima-se o art 209.

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

A emenda aprimora a redação e faz inteiriço e cont.!,

nuo o texto do dispositivo.

".,- TUTO/•• U'''u~i. __, Trata-se de matéria para ser aproveitada em ;.to COll'ple

mentar. Não é matéria consti tucional.

Emenda ns

Acrescente-se o artigo "os" antes da palavra

"Senadores" no art. lIa, "caput ll •

JUSTIFICACAO

EMENDA lP19865-8 ...., ---,
l: CONSTITUIfIlTE EGÍDIO FERREIRA LI?>".A

,u...'./e.M"••• /&lJltO.,lllo-------__,

PLENÁRIO

rr;;;;~.~"':J

(Çj~'7ã7J

EMeNDAJP19869·1
f'J CONSTITUINTE EGÍOIO FERREIRA L!MA

PLENÁRIO

EMENDA N~

FY'~~;'~

fui"~7ãlJ

Aprimoramento de redação
EMENDA NQ

nê-zse ao art. 189 a seguinte redação.

EMENDA lP19861·5
Constituintes - EGrOIO FERREIRA LIMA e JORGE HAGE

'U...M>/UM'lIio/&U"."'ulo

PlENltRIO
m- ~ IEllol."'''''e&~l. ____,

EMENDA N!i!

Dê-se ao § l Q do art. 207 a seguinte redação.

Art. 207 - •••••••••••••••••••••••••••••

§ f e - Em todos os casos. a nceeacâc

será precedida de elaboração de lista trípli

oe pelo Tribunal, a partir, Quando :for o caso,

de indicação dos órgãos competentes da Ordem

dos Advogados do Brasil e do Jtinistério Públ!

co federal.

JUSTIFICAÇÃO

Art. 189 - Um quinto dos lugares dos Tribunais Estaduais e

do Tribunal do Distrito Federal Federal será coepcs'ec , alternad!,

mente, de 'ne-nbr'cs do Ministério Público e de aovogados, de notó

rio saber juridico e reputação ilibada, com mais de dez erice de

carreira ou de experiência profissional, i~ndicados pelos órgãos

de representação das respectivas classes

JUSTIFICAÇÃO

A Emenda purifica a norma, ao ex t Lr-par- ce i e a referência

a lista sêxtupla. que levaria para dentro do Min!s-::erio Pt.blico e

da Oraem dos Advogados dfs-nrcas "sléficas, tnseruaer-es ,

Dê-se a seguinte redação à letra 11m" do inciso I do

art 201.

o sistema de lista sêxtuçla, elill'i"1ado por es ca

emenda, é inteiramente desaconselhável

11m'!. a representação do Procurador Geral da Repúbli

da, nos casos de relevância, para interpretação de lei ou ata

normati vo federal."

dação'

Dê-se à letra lia" do inciso I do Art. 205 a seguinte r~

Art. 205 - •••• , •• , ••••••••••••••••••••• , ••

I - ..•.....••••••.•.•...••......•.•

tr;'~;"':J

1:JEi';Jã7l

suprima-se o art. 208. que deve ser aprovei tado em Ato

CompleMentar.

JUSTIFICAÇÃO

Toda a matéria do art. 208 deve integrar Ato Complell'en

tar à Constituição' não é matéria pr-cpr-Lar-errtie constitucional.

".,- 1UTO"""11'eac1.

El-.tENDA NQ

,EMENDA lP19870-4
fi CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LU'Ift.tÇ;~"':J

fÇi';J;J

a) - os desembargadores dos Tribol"'ais
de Justiça dos Estados, ao Distri
to Federal e Territórios, os Che
fes de Missão DiplOll'á':ica ce ca:-a
ter permanente, nos cr-a-ves de res
ponsabilidaae. -

PLENÁRIO

EMENDA NQ

E1tJENDA lP19866-6
fl CONSnTUINTE EoioIO ""EIRA LIMA

".,- ,U'.'.trlll"""õ••

Esta emenda suprime o verbo "julgar" da alínea e
cr eecenta o artigo lia" no inciso da frase. O caso é de "oroces
sal' e julgar", como inscrito no inciso I, e não apenas julgar

Substitui, de outra parte a expressão "definidos em lei comple

mentarv , por "em caso de relevância"

o Supremo Tribunal Federal, elevado à categoria de '

Corte Constitucional. teve sua competência, referente à questão

federal e a unificação da jur í scruoê-rc í e , transferida para ·0 S~

perior Tribunal de Justiça Na matéria rfceree , na competência

dele, apenas os cases de relevância

JUSTIfICATIVA

r;r- rr .. O,.,"SII',:.;Jt __,

;fMENDA lP19862·3 .....
, cons ta turnres EGfDIO fERREIRA LIMA e JORGE H~GE

~LE"ARIO

Ep;iDii'~

~(?!Fl

JUSTIFICAÇÃO

A competência para julgar essas pessoas deve ser

do. Superior Tribunal de Justiça e não do Supremo Tribu-a::' rece

ral

EMENDA lP19871-2'
f'J CGNSTITUINTE EOto!O FERREIRA LIMA

nU"'O/tOM.Ul.'&OICOY'&llo

PLENÁRIO

EP;;;;'~

f5V';'mJ
".,- 'EnoIJUI'''o:.~h----------____,

E}.lE~DA ~9

o anc r so III do ar-t , 201 passa a ter a segurnt;e redação'

EMENDA lP19867-4 ..". ---,
~tuintes f EG.IDIO FERREIRA LIMA e JORGE HAGE

EMENDA NQ

Dê-se à letra. "a" do § 211. do er-e , 212 a seguinte redação:

.'
"111 ~ Jul~aT I neõxant.e recurso e-ct.racrdmâr ro, as

causas dec i d i.das em iina ca ou últ~ma :ln5'tâncfa por outros

'rr-abuneas , quando a dec as âc recorrIda"

JUSTlFJC-\TJ\'~

• l ...""""C.lldell~.tOMIUlo __,

EMENDA N'2

o § 311 do art. 203 passa a ter a seguinte retração

Art. 212 - •••••••••••••••••• o..o., ••••••••

§ 2~ - , ••••••••••

a) - para as vagas destinadas à -nagâ s
trptura do trabalho I pelo nem-
br-oa togados do próprio Tribu
nar , -

JUSTIFICAÇÃO

.\'t'r:l.moraU'ento de redação. Fal't.a uma v irlo!ula após o adJ!.

tJ.\'O "extraordmâr ro''

§ 39: _ Decorrido o prazo referido no parágrafo eo- 

terior sem que seja sanada a omissão, podera o Supremo Tribunal

Necessário esc.larecer que não são 'todos os ...encr-os do Tr!.

bunal, mas somente os togados.



EMENDA lP19872,1 ':) =======]
(Y Constituinte EGypIO F~~;EIBA I IHA I E:~~~B:=J

l!J "!""';;'I'''!r.''''j'~~!l/'''' =) 1iJ=õ'''''==''C. L_ C fI{n Ir _ Ll I FMN'Ej('{J

EMENDA 'lP19877,11
@êcnstatumt e E6fDIO FERn.E~i~~ LUlA

@IlLENÁRIO

rJl;~;'d

W~~/f!J

E~llihP4 Ne g
§Y~§iHY'f!VA

ÊflE@4 He ,§
MQPmê4T!I'A

JUSTlEICAC,O

p@=,§ ge sr;. !ég ~e PrOle!8 ge Çep§!I!H!çã9, s ,e~u!n!g

r!és,ãe, rEnH~Hênée:9 P!Tê ! le àe "t, !lg.

4n· !éQ = P~Elor!é! Fre,geêntE § !E~;ê,iie, F~!9 ve,e ~ê

às!§ terEe! àe, Re~lire! é' ê~mêr, é9! PEpYtaée!, e Br~§!geím é! B!!
PB~!!Eg §~rã ~H~RH!g9 a jy!«gmgn19, PHan!. e' ªepr'Re Tr!liHna! l'g~
eHi!ll ng§ ET!El~~ E!?1ll4P§ I gu pçnmu 8 §lm~!!!9 Fe~çl'@!, nl]~ ~@ r!!!-=
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J~ft9§ ê9§ ;mP9§';9§ g~rª;! J ;~9lY~'!Y~ EC! ~ç r@rl~~ ç ?!i @x~r~??~1
nª~!9§1 . - -

h ~A!:m!ª !1l~~~Tª {!JIl8 ~gr!~ g, !fl1!p!!l'!§ nijP1~r?gªª e! º~ li!.
ªªJ §ebn; 9 E:q~gl:l~!VR ç Q ê;§1:~/!la ~~ GQ'çrn~·
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}lH!@!HllH 8 §HHfllê er? êCl\.Hn~ PT9p9§1;Ç DI~ rrgJe~Q. - . -
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V!! = lmEl" e preEE§'9 !eg!,!,t\ve ne' Ei,e, pro.:
V!ê!9' neê!i ÊeO§t!ty!çiie i

V!!l : §inElenêf, npeRY!~êT E ;i!H BYB!!EH !! IEl§;

!k : VeUf, nU9!§! ee te!ilmEn;e, Brejê!e éE !El
9H §e!!EHêT ê 'Hi rEEenêleEf,.iie êe Êsnue!§e ~iE!en,!,

~ : ê9n,eEiT ~ 9PE,!éH 9 Êen!E!lle éE E,!làe ~ In
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~! : ~!!n!Er H!ê,ãê' Ee~ e§ EêHé9§ ~§lnn@~He§ ~

i9Feéilêr e§ §EH§ repre§En;ãn!~§ é!91p~ª,íEe"
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ffH§l
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li' : Ppel'H e, Enrge! nBl)l!E9' ée ÊHêàp:

I' = Ê9nV9EêT, E~H§ere;n!T!êREn'E, e ~errrg§§e ~ê:

~l'!>.!
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!y,.i!e, ee em 'E!'

EMENDA lPl!la7!l,a,
r"~nm!H!ntg !'Glplp mRªoi~A LHI<\

E~EHM ~e 11
§Y!,§l'!TYT!I''\

pg=g Ao Ç4PfTYIo0 ll, ªE~pg§ I, li,

!!! e lI' ; ê.\rfmQ !!l, mQgª !, !!,
I!! , n' e I', PP ilTYlop V, pg p~oJETa

P€ Çº'§;jTy!~,g, A p§pAC<lg gp§ §§ §g

"p"
'1

"N~s !H~S 9~lH9 ~~ ég!~g~,i!s e§ 8!e! ~ê ESRSE!ªn,lê
~xE!e§!1'ê és ÇenH~§!9 ~,n8nªl, a§ éª ESRpll1oE!!er!V!HH é,
€ãmH§ Je~ pgeH!'~.~ 8M ~s §gn'08 ê~éHªl· § ~!!gf!! rE'HHO.
• !~i E8R1!EmêrBr· nER ! !Eª,.!.Eã9 !elir~·"

JUS'FIEII::UI\A

I 19 : ª ,Hli§!H~lne eyen!Hêl 09 Pfe~léEn,e éi PepM
b!!Eã nfie l1e~ef~ pnt!EH B§ at:e§ llnHH9§ PB§ ;nE!§p;§ I I VII xHh
~IV ~ ~X!, eê,;ê êfH~9, §Eniie ~ee,ên!E pf~H§ êYler!;!<ã8 és §Enêês
l'eéETêI, êppeYêei pg!ê mil9Hê ê~§e!eU eê §ê!!.l R!mli,e!

I ,. : ª Pfe§leenTê g, REPBS!!E. neéHi!, g~E~pElen'J;

wen!g E eYBee e Ê9fi,ellle eE Hue8, éEmHH e ÊeYHne, EeW~filE,nee,

e~ !mEé!ê!e, i!§ fê,e91 ée §~â éEEllã9, em men',~em ª êãm!f~ ée! pgpg'
uee§, nelê ; ..Enée § !né~E!<ãe êE ofânéleê!e 'o E!-,e éê PiI!1~!fe:~I';

n!ltp9'
! le = § 9Hlleente e, ~epiili!!Ei eeeEr? Er'R!T ã ,~ê

prE,~n,ê e §e8 i ,e. p'Ellé1nElê, e €ePIEllie ee ~llrIHTel'

JUSIlfI IlASilo

4 Emeno. lnle@fã em. ,~HE eF ~mEno.. n~wH.e!§ ge m ô
'" 'SBr! 9 ÊJo~EYHVe E 9§l§!~m, éE lje~Hn9'

EnEEHim gY,HiiE' ée feml e OE fHne~, n9 Pferg§!,e ee il=
PH!El,eêl' e §,.tEW, ée ÊelEfn9 ppepe'le n9 PrOjo;e

psnrn !BE!9naê!!§ ~i!n êH BT ééH9ê§ 91Hflt9 ap â!EflPEE
àíl§ neTllli!§ 'fE~!ll1çnUH ~~ft!nçnu§

H. de ne 11, EXp9,!,iie eXpHE!t§nee ô§ ~Bé!;!Eâ,ãE' §H~e=
r!éê! g il §!'§tEm,H!ê,ã9, Eem ê inEerp9n,!i9 ee teei! ~§ IH@E!lãe§,
gm Hm ân!EH!ilee iinlEe, •

m!mpl!

ªÊeM I

P4 m§!PÊ~m º<\ ~Epqmç.\

An· }51 = g F~~S!9!!nt! e! ltçn9BHE@ 6. ~ Eh!:fç ~@ EEB~g1

e ifg!!Tg és .e'eres e e Egn'néiP!e !~prEme àa. fOrE!' ~rpaéa"EagEn

el3=lhG iHHãJ1HT ª Yn~e@~çl ª !nà~F':neªn~;§ ç 9 HH! !"teTEfei9 g!§
!nHHHi~g~§ n!!E!gm~!§ ..

4n 19:: Ê ~!~[!!H! pj!t:!! flrçl3;~'nH SI:! P!llYlt1~E~ B 9T!
!!!eu9 n,;e, Ri!er ge HiFti ~ E!nEe ane, ~ ne gxerçl,!e ég. éirç!
!el B911,IE9§,

Ar; t§l: A el~!,ãe P!ra Pre,!eEntE àl B~piill!!,@ faf:'E:
=@ l'lsr !i:Y;Tiha9 YnHI~r~H!}' I1;TrHe ~ §ÇçrÇt8, RBHn;p ~h§ !lnte§ às ti!

.J1HDfJ ge J1líinêl\tfl I1T~H~çn~H!! I resH!taT\~g el@H9 9 Egnà;g!Hfl guç fJP~!
UT ª IIl!H9n9 ª~§Qiq!ª ê9 S \~H~§ 1 nã~ ~~llIryqH!l:I§ 9§ cr; hTJfl',;P ç f:1'§

qqle§·
I ~e :: §~ nt!nhYJli àgs Eanà~!!'\te§ 8h~i'Yn !'l!!,19r!C\ !!:hl'lp=

!BU r p!8Hàe'f=§:~=ª ~ 1l9n ç~II!!Çªl?,8~!JrrmU ~ e!nE9 é4!!:§
@fl9§ li prPE11Mà~ªa -aQ rçªYH~\I~9 êa T1nn~iTill HlTlªlrlcrntl4g

=§e Çlg;t9 g quq r!:HmH g /llíHgf flHrrrçrg ~" \'IHgs.



I 2~ , Ns ssss às àmSlifl'là, eu àê lffipsàlffisHla pSr
ijuãlijUH ,autra ffiatlvÔ', às ,nflàlàâí6' mãli fávarSélàa" esn
,arfSria a, àal, ijUS rSmãfiS!CSrEm ,Sffi s miiar náffiEra' às ,-u
Friftla,. -

Ario l54 ' B ffi'fiàila àa PrESldSfilS di fi.páeil" i àE eisee
,Hai, 16à,à, , rS!iSlóã6.

Art. lSs , ti PrSsláOn!! àd R!jíáBlléd !6iiafã pBIs! pHinU
6 ê61i~r@§§8 ~iiei6nãl tltl81 sê Hàt3 êHi\~f reUfild8J sêf5 ~ón\oêãa8 flãfâ
1,1 flffi, jlfE'liilda B i!fllllnU ,ómpfaffil'sB' "rràme!o ii,nlér, dEFefiàSf
8 E.UFi~fir iI Ê8Rstl'ftlleã61 SBser\'ãf às biS, j3fô'íÕHâ Ô ben rêrãi ae
p~I'B bfãSllélfB, "iif pElá URlia, lfllO~flánd. S lnd.jí'fidenei' da Rê
pÜBIl~i". -

Àrfo 19(1 ; Efil Eas6 de ueiiiciB cu 11e: iiiiiH~rliiilefit8 às Pf8Si
à6filS ài 'iplÍBIl,d, l6ria ,lidffidàai aa SXSrcfélB áa ô;r,a, iU"iSlId~
ffi6HIS, a PfOSlàsfiU án ~ã.arn aSi BEjíUlado', S PresldEfilE às §Efiiás
FsàHii E à PrS,là6filE às §UpfEmà 'i'flbufial Fsá..ál

I 11 , a PHsldSfil~ àa R,jíiÍ,lie" 'oh riooi d, Be,dà às
E~f§.ei Hãa p6à€-ifi I1UsfHiUif:se t\6 ~nl~ g~ir f,'rÉ\lrt "'l.It6H~5;;

,.S às ESfiAle"O ~aClooál.

_ !'~' A rSfiáfiêli às Pfeild~nlS àa fi,pfib!léa IBffii'iS'
=0 HíHHiI €6m o l:8fiIH!EimEfiHi clã fêsj1(idibl f'i(ln.eaê.6ffi fiêi6
EOn~f@iiS Nacl6nal.

s ~~ ;; 6~6Tr@nt1ô d vãEâilêlai fdf=sê::ci 8ilhçà61 fi6 Ffá
iS às ,uarEnta S êlRê6 àlai, lliléliRàs B slslIs Um fiSlS
ffiSRàBlS.

§Ee!iõ II

DAB Ai'kÍfiUlç8s§ fi~ PR,slfiíMÉ DA llEilô§l!c.\

Arl. Bi , ~SMpSlS as PHSlà@o!E ds fieplÍbilés'

I ' NSffi,dr E áSiiilllr a PflmalfS,IIIRISfIB ~, por §B
liEUi,ão á,§l" Si \llfilslfSi dS 'HiJa, -

fi .: NbffiEdrj ãfi<3§ ilj1f6\uç3ó nêltl SEflnaa F~defã~ I 65
MifiiHf6§ tia §ufii€mlj tfiliU{\iil FeàHâi. 6 Pf6tlJiiiàai'..ãHãl dii' R€!'tli1::
àlicn 6 ~fBêufâUBt;:;.fj6rai àa Uiiiãó, Bs ~!ifli<:tf8s 'da Tflbúnfll dê ~6fi:::

iíiii da Uiuãs, d8s ~fibUHâiS SUperi8fê§1 8s ehEfES dê ffiHsãa ihr:iôiii5:
UEi! dê E.ílt5ief pêrAfifieflt8, 8s I,G6Hffiâàt5res. aas fHH f8fi6":, 8': iiilliil
BrSi às cSfi,silis 1I6no!ifla NaElàosi ~ " Prl!§ld'filS 6 BIHI6r~1 às .rtfi
SB éSfiHai ás hras!i, -

~ U\ :;:; \tlFlHf 6s JUf:ês l10s 1fibUnlhs Í\ªi'i6nàiS re8éO:
fãis!

1\';; ProVIH- oa Edfff6!õ rdbiiCt"5 tio f$t.lllt'1

\' ;; Cbfil'6c:lfl il:dri:l8tãiiidfiaM~i1tªJ 6 Éàfirrl's5E1 1..,3;;

SISflsll
\'i .:: flHs6i\6fl fitlS fusoS; fiTii\i~t6s iif3~h fSn:c:tHUi

,is S SUVlà6 à Càfi'sllls uc t'UdS, a f:'iiiiFn U8s Ocpll!iá8', @ ESfilS;
_EU ShHt6(iSl

Vfl , llilélar S pf6ESiia lê~lililll'S fia§ ,Dià§ pfel I!
IBi fia ~SRi!lIUlóia,

Viii;: Sdflci8f1drj pf6iiiUigiif ê fíi:êr puàiiêSf ãs h!i!q

Ix ' Vetar, parcial SU lóliin~filê, proJHS dê lêl,óU
iai lEltif i illi f6SóRSldEfi,ãa ss CSfigrSSia 'iSlafial,

X ' GaRVSéaf S pfêilà!f S Cón§SlhO dS ,!ladS ê lHU
fsf àoli às iSUi ffiSmBfói 1 -

xi , !Iifi!H rSliç6" ,s. ói EiladOi ~ilrnãiBfSl S
a,rSál!i< 6' ,êUi ,SprSsSfilifiIS, i!lpi6M5IlêS' I

tU ;; Esi@Bfâf t.iâtilaasl E8ihen çàês. @ 3.t8s Hh'ffõà€:iB
f1íUSI Fifiiiiif íiE8fàSs l tHiipfÊsUiilSS @ 86fil.!âe6@§ @'d:êTflásl E8F. 8 féf~
fSfiàs àa Cafi~'SSia ~a,lõRil, -

xllf , Bêeiarar j;USffa, 'ã' áUlSfl;"ia S~, ",a fiis
~!lê\a "Unlàs, fSFH~fiàa às fSR,rOi" 'itlSral,

XiV:; êsi85ràf il. pà: I E6ffi âUt8fi:dçi6 eu f@f~rêfià6 às
fSR§fS§§S ~"IBfi,i,

f xV = ExlHcH 6 êàfilâfhitl sUBfef.lB àãa Fofçãs J.ffâa6~, flfi
ffiC'ãf 6s §SU§ E6li1iifiàiiRH§ ê pr6\'fiT Bs Tlcs~131; de 6tlêlHt=~@;;'H,H I ..

x\} :; fieEfE-idfl pafi=liii ótl f8Bi;;~fiHI 3. flô":lHd çàa
naElonal, ,6~ pfÉI'la iU!SrlliiOiS àa fofi"ê"O 'aH6fial,

xVll , AUlSfliar Braillêlfa S âE~llar pSfiiis, Siiprepa,
su 'Sffil"DS às ~SvSffiS sitrafiftElfà,

xVill , PfdfHlf ~Sn§ü~Sffi rHi.\16 S ~SRpr;"a 'aéi'fial,
pSf BEi§lis ài sb6ftura ái §~§§is 1,§BISlllá,

xix , Blrl~lr mSfi'ar'~ ia éBRprê§§S \;aElSRdl cu s ~ual

.. ijUSf às .usi fmi I -

" xx , ~6EfHar, pBr iSililliçió àa PflF'lfa,lllfili!f6
-s SUI'làs S fofis@lhs às Estiás, a lfiIH\~fi,i6 f~á~rdi, a S'!iJ, d@ àa
F~§ü S B SiU;!S á6 §íllS, §UBffiêl@fiàs Si riip!i!lI6i à_êfêlSs iB fafi
~rSiiS ~aelofiii, -

xxi ;: fitHEfiillfiílT ii f@íi1i:âçãõ à@ r~f@f@flàal fies €iSS§
pr.\l'!S§ fia ê8nilllUl,isl

b.ií ;: E8fi!Efif f6fidflE6füç6l!S 8 eiStiflç68:!: h~"ôrfüEii~ 1

""Ui = êõHE8àH ifiduHa eu j!rR';íi;

~xlV , PfS§làlf fi. fSUfiI6S, ás Éôr§Sills ás \!>RBlfS§,
ijUsRdS as IiSul'!f E8filõésà6 SU R,is, glllH R""n,".

xxV ;; ~8rffiHif, E6li! íilit8fi:âeis àa EaiH!f@:!:l;B \ãEiBiiãi I

~US fofOai @§lfaH§Slfa§, §õÍl S 'omafiás ~~ sul6r1àidS Bfa§ll',fa, !fafi
§1l8ffi jíEIB ISHIl6fia fi"IBRái, SU Rsis pHM3RS<aM 1'r.fi"fãfl.ii~Hs, 

).x\'i ;: E'(IHt@f SUtr8.S aUJBll1ç6ê:; tn:@\1st!!s 'i:t êe-RsH=
1~I,i6, 6'1 êffi lal,

_ _ I II ' õ .uBilllula SHfi!Ofil ás ~f'§là~fiI6 da ~sflÍ'llêO

naS ~sàEfó p,allcar 8§ atsa jírfi\lSl6§ flS. lfiSl §s§ i, \'1, ,I iI, \lI, S
~,l, àSHS afllfiS, ,BRia ffi!áliRfS priÍlld aUlsfl;açis dó §ofiadB lt~'fi

apfsl'iàa ~sia ffiülSrlã ,bidlUU às iSUi ffi~I'iBrai.

! 28 , Il prSiláS\its àa il8pábllEa "BdSfi, ix,ell'ISnnl,
ffion!6 o suvlàs S CSfiiêllls ás EHaás, áSffilllr a éS,SfnB, ,Bmllnlsanás,

. às lliisálSla, Di rai5" ás iUa àS'liis, 6ffi m~fi'àftEli i êiffiafa áoi fiêpU
UàSi, HEla fa,Sfi8S i lRálêSçia às CifidlàSlS iS cnf§B às Pflffi'ifS,lll
nHitrel -

I jB , B Pfsilàênls àa fiipáall,a jíSdEfiÍ eliiffiar i sus
pf~i8fiça E iSB a sus jlfSilàÊRElS, S ESfii6i1i6 às IllnlSlrSi.

§Eê~B fll

fiA mp6\§Aálllfi~íl, fio ilfiEmE\T' v.\ maBUê.\

Afl. I§§ , §is SflffiSs às f"Rsoiiia!ildaà; Sl al6, ás Bfa'
ilà,fi" àa RSjíIÍB1IEa, àEflfilàoi Effi ISI '6RBi@mSfilãf, ijllS sHfi!Sffi êSn
Ifa ã ESRsIIIUlçis -

i 18 , fiSEarsàa Brossá'fiH s aeuiaóis, psls ISls á.
àSli IEr,ss às. ffi'ffiBfSi às éiffiara àSl íl'BUUà6i, B Pfi§là@fi!S as fis
j1ábilEil sErir §UBm@Hàa íi jUi~il"18fit81 jHHâHte S §llpf~ffi8 TfiBl,IHli Fe~
àêfâi I fias Eflií!ê§ êBi1Ui1S1 eu peFil.l1H a ~éf3àô~FE~Hãi I nos de f8§=
ps.liaÍllilàddo, fl,aRdO ,liiBSfila às !liiS fUrEàEl'

i , Hai Eflm@§ ,SffiIJR§, " rECób,á, d à'filÍfiila .B~

ijllH'd'êflffiS pEls §UpfOffiS 'i'flÍlUfiill FEà;Fal,

il , fiai êfliii" à, fesS6nSàblllàdJ" ajl6i i lfi,UU'
façis às praESss6 jíêls §sRSàs FsáBfãl<

i ,~ , C"iirIÍ á iUipSfi§is àE fUfiç6iS, iSm jlfEjuí;a àa
EUliS às prS,EiSa, iê S jUl~sffiEfilS fiia EillvEr ESfi,lufáa fiB pfa;S às
EeRIS E altsfilã àliS

I 38 , 6 PfêilàsRlõ àa Ro"lÍbil'ã, fiSi 'flffiSi '6AUfii,
Ris ,HarIÍ iUjSnS a prl§is SRijUafil:a Ris saÍlrêVlEf §eRlER,a ,sfiásfialª
riá·

I ~S , A ,sfiàsfisóis, pS, ,flA~ às H.pSH§ãElllàãás, i'
SarrSU a pSfáa àa êsr§S,

I 51 , LSI ,Sffip!;ffiSfilir flxar5 Si fiafniS àB jlfS,E"S
àê jUl§aFiêRIS dS PrSilàSfilS dã RSpábliea

§Eê~o li

fi~ @\mHB fiê E§'i'.\D~

Ar! H§, 6 éSfiielÍlà áE E§liáa g S 6frt3S iUE,rlàf á, SSfi'
§UHã àa i3fSSi6ênte àà RêjHí13íicàl 8 sê rê~fi8 ~6b à sUã prSsià@nEUL

! lB , ~6ffipà'ffi a CSfi'eill, d, ,'!,dS.

i ' B Préild;,," da lIêpiÍBll , a ,

I i , 6 PfSSláSfi!E di C3iiiifa ás§ D,pll!dáas,

lI! ,-IJ PfE§là,fili às §Efiida,

iV , B PflffiHfB,\llfil§lf6,

V , 6 líáEf àa iiialB,1ã S ás ffilfiSfli fi, ciAara aa§
fi'jlUlãàsi,

Vi , 6 lí~Ef àil ffialôflrt lO àa iHRafla Rô §'fiaao Fo'
àSfBl,

Vii ,6§ Sx'Pre§láEnH§ àl RiElÍBIIEi, SxEiIJfB5i a§ §U,

IIlll ,~'Vh~uN§à'BSi§SN~lAIII6f àas FBréi! .\r.adds-

Ar!. 166 ' E6sljlSH a6 éSfi'E1R6 àE EiHdB pr6nlifi,lar'i~ ia
ÍlfS' -

;; á àl§§oiueãa àa €iiilãfã àas Beputàd~§ I

fi ;; íi fiBffieàeãe ê ã 8êffiis§ãe às Pfiiiiêlf6=~lifii§ifBI

fiBs EàsB§ pr@\iH6§ fiôs ãft i§=l § ª13 ê i;a l
I áa aêna CSR§1I!1I1ção,

ill ' i reillia,ia àê rSfEronàa,

IV ;: â àSEiâf.íieãs às j!UHfà ê â E8isBfàçãe Bã Bàz I

V , a IHIEfHfióis Fsá;fBl fiS, E§laàs,:

\i :: â 8StfHâçãa à6 êsilid6 ti@ §ftJd:

Vil , !àà .. aS SRErp6n'liS .ra\Os paH EHãBlj,daJ,
às ,SAlm6 S a iêftUrSfi,a ás Fslilàs.

PàflÍfirsfs lÍfilES , IJ PrsilàsfilS àa R6páB1IEa jíSàH5 iafil S
õif ffiSffiBrB às 6S1'ef.fta s pirllEljíaf ài fSUnlão às ESfi'.llls à6 fHa~s.

éAjlíTULo II í
íl6 I'ifi\E~,1J

§EêÃ6 I

é~Mp6§IEÃ6 E A'i'illáUiêIJÊ§

Ar!. lá! , 6 OalEffiS É '6fiiHl:Uíàs oUs êafiislli6 àe Illfili
fofas, &U@ s@. ê6fii.pãli aa tJHiilHfadlliUsUa @. àa§." MiRiHfôs. -

Par5~fàfB lÍfilsa , A lêl àlSpSf~ iSBfS s ETli,is, êilrUIU'
fà ê aHlbuIó6ii àSi IIlfil§liflSi, b,iii ,SAa iSBrE S iêCfHáflad6 õOf'
lilãHEiitcl 8rt!âHHilà6 Em Eâffeifál E6fil fí!EfutíiriEiH6 íiê13.Uflt.e eônEUfSB
jíáslis6 às íÍtulSi E jíralas,

An. iá! , fi BSI1rHS ~a;i àa ,sfifHnça às PfmàéF.11 às
fisaiÍBlléa ~ ái ~iffiara àB' Bêpllliass

AFt
z

i65 = Ô 8aH~fn8 ~ 6 Srga8 sUflêfi8f tis iià6ifiiHfii çãõ
fEaHàl @sSfiàu; a ~ailllErt IHsl ás raí§

fiíififlfdf6" dniEe :: GSfiijlE"fê íi8 136\ 8FnB'

I , al§pSr iSBfS a àr~ãri ;açiB ~ 6 fUR'IBniifEfita àa
iàmlRlilfa,ia pfibllea Íêà;ràl,

li :; Sfi\/aF 6 pF6j6i6 d@ lê! !Í8 [l!rStH:€-~ l:1fI?Efuêfl=
Uh lãs ê íl. pf8p8Hã ti~ Ôf\;:iiFlêiU8 aa ESRi!.fêH6 \i!Ei6f1ãl I

fil ' Hp;àlf àicrôl6i 6 fS§tlli.Sfi!s, jíâfi i fiei ~,

lI! ' lHl,Ur 6 prSEEiiS l@ftliiill\'S, fioi EaiSi p,ê'
vlilS§ AS éSH§lilUIÓãs, /

V ' jl,Sl6f S§ sarpa§ "lÍbl~êBi àa 6S1@ffi6,
I

VI ' ElàBaraf piifiSl E prS/faffias fiSt,Sfiali E fS§la,
fiSli a, áS§~llvslVlif~fiIS, 6 iUBMS!Ê,ls§ ãS éBfi§fSiiS 'iEIBllsI,

Vii = SilVlar ii18fi§aR!!iil à6 ê8fi~H-:ssa J..ãEi6fiiii 8U â ftuâi
quer à!! §Uâ'S GiisílsI -

VUI , áiilBSfür sabiS ai qUeH6!i ;Rêif.lHliaàs, psis
PfSHà'filE àa ftSpfiBll'á, su §U,Slliáas pSlê Pfli'lHrB,lllfilHfS.,

Ix , iUft,flr se Prs§làifil~ àa fisjílÍbllea a à6'fEIã'
eãs sa IR!ErlSfi,ãB Fsàêfdl, as s§uàs ás dEFEia S aa Eilaás à, §íllS,

\: , àHIBHar §SBfê a§ qUêst6~i rêljí6ltafits, ã ésm
jlêiÊR'1i ds ffiili às Uffi MiRIHiflS, -

_ ~i ;: 8.xSfHf BUHas àtrlBUiêàes jlfll\'UHl.s fHi eSfiH!
IUIóaa S fia lsl. -

i IS , õ éBfiiSllls às lIIEl§!fSi, "fsilálàa B~ls PflffiEl'
,a,Mlfililra, àêllBEfa vSr ffialSrla ,Màluli.

I 2' , o Pflm@lfS,lllfil§lrd àH~m S vSto à~ àE""I'"'"

Afi. lB4 , B PHffiSlrB,1I1fil§lfS pfaffisls S Essfàsna as il1l1
àdàE§ às êSfiisllia às l[lfililra§ S IAnRliÍffi a ufiláaà, àa SflSfi!:I,1Í6 psi!
llEs 8 sàffilfililfsllVa àa GaV!ffio. -

parhnfa IÍniEa , 6§ mEmBraS às fSilisiÍls às Mlfil§!fa§ sãe
f!ipSRiiv6li EslSilliffiEfil8 pHSi BlSi às éafiasilis S lRàlvleU,imSHIE
pElai HSi àSi fEip"llvBi MlfililÉflSi

Afi. lá! , 6§ Mlfililfa§ .is ilBRSiàSi E sxafi@raàsi jlar alà
às PfSilàêfilE àã fiSplÍÍlliCi, pBf §sli,Ha,is ás Phm6lfà,\llfililfB.

Afi, IM ' 6 S6f§S às PflffiElfS,HiRl§!fS iÍ pflvilll'a á; ffi6ª
bfS àa êSfiftrSiiS NãE1Sfiál, Bfã§liElfS RalS S ffiilSr às IflRli ~ E1fiES
ifiai.

ParlÍgra!6 fifilSS , fli MlfilHfOi às E1Uào lOfis @scslhlàsi
à~Hlf~ BfãSllslfSi, 1iS1SrS§ às \lfil1 , HfiSS àfiSi, S fio S,Sfcí'IS
àa§ àlfHiSi jlslíll'S'.

Afl la" B GalêrfiS ES"S SSA a rSiIH"ia às Eielç6E§
pafü d Eiiiiáfi àSi BSpUlSdSs, fiS EdiS áE pHdã dS êSRilsH" su apf6'
\àç58 à~ iil8çHe às êeiisufà ê peiã dEiilUsâ6, marte 8U iFijHH!Hêfli61 j16f
ijual qUOf ASliVS, ás Prlnslfa,MIRI§l:ra.

PifiRrsfa lÍfilES , B Gàvarfià S@§§áR!S ,SfiliRUs Sffi FUfiçis
UÉ i pSsse àB fiSvB oal SffiS.

AH, lb§ ;: 6 PfiffiHf6=MiiUstfô lnaa p6dHi sê iitlséfi;ãr tia
psl' §SA p,iÍ\la aulSrHaçiõ àà cinifa áas v~pu!dás§.

Piifffl!fãfa úBica = lJ Pfiffiêifô=MilhHf6 §81'5 sUBstiturU618m

§EU§ IffipSalffiêfil:ai, jíêlB MlfiliHS ài Jusllçi SUl fii fãlla àéSU, p6r
ijualijtlSf àss Mlfili!fS§ ,IIS lfiàlêãf

Afl: lo§, B i'flffi6lfo,IIlRlilrS S Si MIRlilfS§ ás Eiliàs
pfSiUrio ESApraffilii6 S ISffiaris jí6iiS pSfSHIS S Pf6i1àEfi!~ di fi,plÍ
B1IEi. -

§EêÃB 11

fiA FlJll.llAçÃíl

Ar!. liB , ~a lfiaU~Ufa,is à, "àa iE'lilâlllrã 6 fiai áa
Aa~i ,aiS. pf8llilBi fia fSfislllUlçis, S ~f8S1àSfilE àa MRáBilfa, 
ipS, SUhr S jíafllaS au ,sli ..óis ffiàJafll5fla às ilifllàs§ fia êã.s,ó
tias DêjlUUàss l fãf~ ii ifl81êâêãs às eilnàiàiit6 â ~Hffi!!ifB=\liflistfat e
ijuàiI fie jJfà:8 à8 àê: àiâs I E6ii1pâfêt:Hi à êilSã 8 âBf@sentafff 8 pfS=
§fãffis à~ Gal;rnS a iEf 'SfisllIUíás.

118 , ~ai 'lfiES áu§ iE§UIRlS!, ijíá, ál§'Uiiis, Sffi
na liiíidm6 três r@UfliSés, E8ffi à parHCiEiíçãs tia êãfidH1st61 sHi r8i
liiUa l-au,is, ssm prÊllo áSBà!@. -

i la , fi EanàlàalS iSri fiBm1iàS iE abUI ir i ffiãlOfls
abislula àSi ffiEffiBrS§ àà éimafa àss B~pulaàa'.

~ § 38 = ~ãB alEâflç1làã a ffiâi6fiil. ãb~õiút3, pTd':~àH;:&~::-

'â, ,Sffi lfiHf\~ls àE ilRcS ai", a fiSli \·aH,ãs, ,fiHfid;r,dS' .. ap,ª
laàa a lRàlE"nS iE a Cifiàlàiils SBEivSf ã Aalafli, ijll~ fiãs fiaà~fIÍ

§Sf IfiEBrISf ã ffislãàs ffiSli Uffi àê ijUilrS ijUlfi!Si àss RêmBr6i àa Ei,
ffiara áBs B'jíUliàai.

I ~8 , his iSilàs ipfSlsàã i IHàl,neis 8E PfSSlásfiU
àa fiSjífiBilEs, a éiffiar. àBi ílSjíUlãàSi, Ra BraiS às às; àliS, farlÍ) iSffi
àSBals jírg\l6, Uffiã vsu,ãs jíars a s§sSllla às Pflffi,lfS,IIIRli!rB, ài
ijuãl fssullãriÍ ElêllB S ijUS fsufiir S ffiilSfla àBi vSloi.

I §a , RSUfilRáB S SISlIS ai VSIS§ àa ffiilSHa sÍliolu
U às§ ffiSffiBfS, àa éiiiiafi áa§ ílSjlUUáSi, à PfESlàEfilO di RSpáBllCi S 
fiSffiSsfi 6ffi ijuarERIS S Bll:6 lioUi,

I as , "iB SSfi§Eft~ifiàs S êlsitil a ffiilSfli iBiSluu,
S Pr~slàêillO àã IIsjíáallCâ jlSàEriÍ, dUHàB S ~àfii@llis às ~i!aàà, àllia!
VEf s finsfa áSi B,pUlãàai

I ,S , ílplãfiàs pSli Bis àl§§olu,io, S PrmasRls à,
R6jífiBllED lRàliafiÍ RavS Edfiàlàa!8 i Pflffi;lfa,lllfilHfS.

,\fI. IH ' A êinara ás§ BSjílluàs§ Ria oàdilIÍ iH dl§§Bl
Hài, fias lÍlllffiSi §Sli ffiS§Ei ás ~afiàiis ás PrSild6fi18 di fi;aIÍBilêa,HS
pFiffl@JHl 8 fi8 óHliil8 s~iiiS§tré âà i8giSiíHUfâl eu àl.!fãflie: ii \if~nciil

à6 éilãaS àê áêÍ6§ii eu à. E§!aào às ilHa.

§Eç~6 III

fiAs fiELAfflg éfl\, õ Efl\o~E§§6

Afi. IH, Ij 6Sv€raa, pB!s PHãl81fS4111l1Hr8 S SUllàs B
i'fêilásRIS áã R.plÍBilsa, psaHiÍ pSàif VS!S à. SSHflifióa i éiffiau àsi
llêpUliás§

I I" , A safiflafi,a SifIÍ apra'iás §~ sblllSr Ril8fli
fiis lR!êflSf a ffiSliàs ffiali Uffi àê ijUaHa ijUlfilSi àSi ffi.IiiBrSi àa fi,
mira àa§ llipU!ãàaif'

I 28 , Mftiái ~ SSflflãn", a ~Sl SfRS sprO§ôfilaf~

§ua áEmliiis.

Afi. l7§ , A ~iffiãfà as, fi6pllUdai, àseSrHàoi §Bli ffim,
àa cSfiilliUlóis às GBvorfiS, paàHIÍ, pSf lHI,lilI\S à6 Un IH,S àSi

. §'Ui m;mbrai ê pHa va!o àa ilalBfln ãiliSlulã, fi~~ar,llis EolÍnifiçi
ffiiàlafii! ffisçis à~ ,SfiiUrS

§ i8 :; A filaçãe iflEiilifi 6 B6fii8 àª UM eãnàiJâE6 ii ~H
nHrB,llifililre ,UE, iS ãprSláSi a E;R§Ufa, SSr5 fi8i'iSi~a psis Pfiil~
àSRlé ái REpfisil,s,

I ," , ,is Sjlrà\ãài i m6,iS áE eSR§Ufa, S, §SU§ §l"
Hâí6fi6s flãB p8àf!.fiB r@j3êtÍ=ià nâ iil@§Aã sHsãs i8~iSiatHa

Afl, 114 ' ô GSIHfiS, Effi SxpSil,is ffiSll\'sàJ, iloáSri BrS'
pSr ãS PrEilà~RI! ài ftapáBliêã ijUS, BUI lás S êSR1Sllls ài Esliaa, dls
lsilà s éimnfs às, B@pUlaàs§ S ,SfilõijUS ;iSI,ã,§. -



2118 • Assembléia Nacional Constituinte

nal [)e.m traçadas

Procurou-se a r s encãc e a obj et tvtdede

As relações do Governo com o Con9resso Nac;~

7~ A proposta parece ter re su l t acc el'lge'l~,Qsa

m-ec i s a, Pelo menos. para Qu!.!!lla gerou

E;:;~~~

fIT/3J;::iill

A Emenda anteg'ra UM:l série de emendas nume r ada s de 01 a
_... sobre o êxecut ivo e o sr stene de Governe

A Emenda antegea uma sér1e de emendas nuneradas de (h a

22, sobre o êxecutavc e o Sas r ema de GOleTIJo.

Encerram queStões de forma e de fundo, no pronóSl to ce a
perfeJ.çoar o S1stema de Gol'ernO proposto no ~ro,Jeto. -

Foran fracJ.onndas para e\·J.tar dÚ\l.das Ol,.,3nt.o ao al.:::mee
das normas reglmentaIs pertlnent.es

Na de nO 22. exposlção e:-.pllc1tando as modl.Ílcaçõe'= '"l,;:C
rIdas e a slstemat.i:z.ação. com a lncorporação de todas as sucestões~
em um artlculado únlco.

Dê-se ao § 20 do art. 160. do Proj e tc de Ccnst atuacâc , a

seguarrte redação, t-enume rnndo-n para § 30 do r-efer i dc ar-r.r ~D

EHENDA N0 17

MODIFICATIVA

JUSTIFIC.1,Ç~O

Art. 160 •••

§JÇl

_ § 2° - O p~esldente da ~epÚbl1ca. ~os cr ínes couur-s , não
es-tar-a auj e at;e a pr r sao enquanto nao scbrev aer s entenza ccndenat é

na

JUSTlFIC.\C~O

Encerram questões de forma e de fundo, no propésr rc de a
pe ereaccar o Sa s t ena de üovernc propost-o no P'rc j e t o -

For-ar- f r-rc acnadas ~ar3 e v i t a r diiv rda s cua-rto a::l ar c ancc
das norno s r ce rnent a i s pe r-t men r es .

\a de nc 22. expcs rcâc exnl ac r rende as !l'OC1'-lcaçõe~ su

!!crHlas e a sistemat2=açào. cce a rnccrpcrecêc de tOd3S as SU1!cstõ;S,
en um a r-t acu L'rdc õmcc ,

EME{'IDA lP19882-8
tJConstltulnte EGfDIQ FERREiuR~\ tINA

r.T ,~~~••!o/Co~,.dol.y•• O'.....O ~

=----------"""...,,"-,,',----------,

lnsendo no Governa. UM secretaníldo pernare!!.

te. organlzado el" carrelra e recrutado por concurso p~bl1CO de

provas ~ tltulos.

O Governo, o dt a a dra da adnnm s tre cêc , o º~

r-enci aeentc das questões r manceu-e s , econõmicas e SOClõ~S. a sol

vênc te dos ccnfl i tos acc i a f s , aos cUldados do Corselho de Mlnlstro'l
d t r t qt do e coordena ao pelo pr me t r-c-Hm í s t rc

üi s t trrtcs , ass m , a Chefla de Estado e o Gove..!: I'
no.

O mecanismo de Go\'erno tem uma estrutura s tn- I
gela. [ perceptível ã pnmelra 1l1!ltura e tem o merlto de dllulr '!!!
passes e eVltar descontlnuldades.

I
I,

Ao d t sper- da consulta do Chefe de Estado.

Conselho de Estado, com papel vltal e atr-tbur cêes bem c t e r-r t tce

das, voltadas para as Questões de Estado mat s relevantes.

A che r r e do Estado, pelo Pt-es r de nt e da Repübllca,
estã berr de f t m da , A sua escolha pelo voto popular, aur tc arralgada
em nossa hrs têr-r e , A sua r-es pcns ebt t rdeda.a as et r tbur cões enp t as e

magnas, que lhe são conferldas.

O p-es rden te da Repübllca palra acima das de

mais funções de poder, sendo, alem de Chefe de Estado. o e rb f tr-tc
do Governo, semtil'e presente e atento, eaaendo chegar a grande pol.!.

t tca , t cns t i tut de des cons t rtur ,

6- O trabalho, agora apresentado. resu1tbu de um
res pcns âv e t ep rcrundeaentc , a partir dos debates na tcm s s ãc da Or
ganização dos Poderes e s i s t ena de Governo. da qU211 o autor da

emenda f 01 Relator.

Embora tenha s c f r-t do a t ncc r-por a câo de vel o r-es s~

d rnent edo s por outros povos, 11 sua elaboração f 01 pr es t d t da pela
sensível e chj et rv a observação 'da realidade necrcne t de hc j e , COI'l

os reflexos do passado e a projeção do futuro,

o SlStema. as s tra ccncebidc , embora sua e i te a nat..!!
-e t vrr ca cêes , parece hermom cs c , s i stemêt i cc , r l ex i ve 't 1::, pc r

1SS0 nesr-c , runc innâve l

§ 20 _ Os Procuradores da umâc mcress arâc nos careos

anac i a i s de ca~reJ.ra, ried aan t e concurso públ1co de pr-ovas e títulos

2_ O SIStema Parlamentar de Goverl1o ê uma COI1

ql{ista da hUManidade. -

Art.. 176 _ A Procuradoua-Geral da üru âo é o órf50 de d!

fesa JUdl'çul e ex t r-a j udac a a I .da Lmâc

§ 10 _ A che Faa da prccur-ador-i a-Ge ra I da uruâo é e\e~

c i da pelo p'~ocuraoor-Geral da ümâc , ncneado nela pres rdenre da ~ep:i

br aca , aoó:( aprcvecâc pelo 'Senado Pe der-aj , de-rt r-e e adadâcs m31'OreS de
t.r mra e ClnCQ anos, de notá\e! saber ,JuddlCO e renutacâc i.Laba ca

Observador e pett i ci pente , hâ longos anos. do

processo político, o autor estã ccnvenci dc de que o País soeent e
será" node rm aecc , superando. ao mesmo tempo, os !lraves desn.i\ eu
que atormentam a s oc r edede , se. como cona t r tur nt es , ro rnc s capa
zes de conceber um mece m smc de execuc êc dos obJH1VOS naC1CI131S

ag11. fun c t ana I e aberto poara todo$ os orupos SOClalS

D.o\ PROCURADORIA-GERAL 0.1, U\I).O

SEÇÃO IV

JUSTlfICACAO

§ 40\-~\as COMarcas do rnt er i or , a defesa da uru âc nc
derâ ser conflada aã;; Procuradores dos Estados ou dos vuni c Iru cs cu
a ad\ogados cr-edenc radcs ,

1~ A emend.a representa um exaes etvc esforco,
permeado por constante refl axâc , na busca do epe r se t ccanentc do
Sistema de Governo

• 00 absolutlSrnQ. passou-se. durante alguns secu:
los, por dwersiflcadas tentatlvas ce atenuacão do arbltrãno, ter
mlnando-se por conceber u'Ila forMa coletlVa de governo. hOJe ;den~

.tlfleada conlO'sistell'a parlamentar 0:1 de cablnete

ar t 1-'5 - Os menbros de ücvernc tên ac oe cc as r-e- -u ôes
do Con~T('sso voc i cne t , de a-nba e as Casas que o CO"'1"':E'" c .h soas Co
Ilt1SSõcs. e a elas ccnparcce râo sempre que coru oc ados , -

ParâE-',.rafo iin i co - Os rejumentos do Congresso vac ronat e
à:; de SilOS duas casas fixarão um hcrãr rc ser-anat para o ccnnarcc r
menta dos ncmbros do Governo.

f't39 - Lc a complementar de i m c r a t i va do Pres r dent e
da Repúbl Leu estabelecerá li erae-rí cacão da Procuradcr i a-cerat da
umãc

As concepcões e os Mecanl smos. frutos dessa e_

volução, são universals e, por lSSO mesmo, adaptâveísa qualquer •
PaTs

Na hlstõrla dos povos, ê um slstema novo,

pois"" somente a partlr do seculo passado. COMeçou a ganhar contor~

nos precísos

Em tudo. a preocupa cão da harmonia a ser
V1ÇO da eficlênc1a, da clareza e da modernização.

8~ Deve ser dito que, atento ao § 2Q do
art 23, embora todas as dlSposições sobre o slstema de governo te

nhafil sldo tocadas, tevl1!~se o cUlôaôo de atingir, por ernl1!ndas isol;
das. cada uma das partl1!s do todo. -

EMENDA lP19883-6
tJ ConstJ. tUlntc I:GfDIO FERREiR~ Ll'l5,

=---------"""".......,

EP~;~B'~

l:.J73iC?"7j•

"'este século, sobretudo depoJ.S da seglJ,!!.

da guerra mund131, o slstema parlanentar, elaborado, a part1r de
longo processo de maturação, na Inglaterra. estelldeu~se por 11lÜme~

ros países da Europa Ocidental. Asslm. tornaram~se parlamentall~tas

e, em decorr~ncia, dotados de governos dernocrãtlcos e ef1c1E~ntes, a
Jtã1'ia, a Alemanha. a Franca, -a Espanha. Portugual e a Grecia, a
lém d~ exemplos outros.

3~ t.. curioso observar que. enql.anto s~ e!
boçava na Europa, p01S a Inglatetr-a somente teve instítuciC'naEsê.
da a flgura do Primelro- Hinlstro na pessoa de Wl11ialT' PHt.
ültimos anos do século dezOlto. o sHtema par1amentarfsta, ,:'ã a par
til'" da lndependência, ganhava. entre nos, -forma embrionarl3..

Por ültlmo, Somente resta aguardar os sub

sidl0S do Rl1!lator e dos colegas COllstitlJHltes De todos. P01S. ;

Slstema de Governo, sendo um organ1Smo de operaclonalldede do Esta
do, estã lmune a conotações ldeolõglcas. -

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1987

Ef.1I:l\DA :..9 18

MODIFICATIVA

/61
Dê-se ao art. .J..6f. do ProJeto de Constltlllç::íc, a ~c:ul.nte

redação. renumerando-o para S 40 do art. 160.

Art. 160 •• , ••

§ 1°
§ 2° ••••••~.

; $0

~ 4 0 - A condenação, nor CTlme de resTlonSaoll1.13c.e. acar~

reta a perda da c.argo

A própria Constltulcão Inpenal. de 182~,

que, enbora outorgada, traduZlu. em mUlto, a Crlatlvldéde ce no~

so!:. prlneiros constltUln:es e refletllo -as idl:!las dos llbe-rtc':!,,"es.
ja fornecia csprimeHos ge"r:es de um s1Stema de gablnete.

Ali, em texto escrlto, estã o lnstltuto da
dissolucão do Parlõmento. Tambem, de maneHa impress1onante, o Con
:te1 ho de Estado, as suas atfl bUl ,ões. tal como vem sendo adotado-

por grande numero de estados na conste'J.ação internatlOnal.

No'-segundo Reinado, o sl$tell'i1 ganhou .caracteristl
cas típlcas, hOJe Ul'nVerSalS FO'11os,em verdade, naqt.ela oportunl:
dada. o prlmeHo Pais a elaborar umil lel escnta sobre o ga.fllnete.

EMENDA lP19880-1
tJDEPUTADO CGYDlO FERREIRA UMA

EMENDA N2

Dê-se ao inciso I do Art. 112 a seguinte reda;ão'

Axt 112_

1 - investido na função de ?rfrneiro-Mit"ist:ro, 1/1

nistro de Estado. Secretano de Estado e de Territórios

JUSTIFlnc3,O

A Emenda J.n'tegra uma séne de emendas nU1!'erada5 de 01

22. sobre o Executno e o SJ.steMa de Go\erno

Enccr'fam questões de forlra e de fundo. nCl 1'II'<::'nósl'tco ce a

perfeIçoar o SIstema de GO'erno PI'Op.:>:.to no rr.:oJeto -

Foram fiacl.onadas para C\ltar dú\· ...das QU;lT'tc- :lC "l':<:I'.:e

das normas re'i1M.Ontals pert.lnentes.

Na de nO 22. exposl.ção expllcltando as modlf1cações suge

ndas e a slstcmatl=açào. com a lncorporação de todas as suc.e:5tões:
em um art1culado únICO.

JU5TIF"ICAÇM

Não come!" que o deputadc 01,. ~el"adcr pcssa'll e),e:-_

cer os cargos referidos no inciso ora medI f ...::adc.

Dê-se ao § l° do art. 160, do Projeto de CQnstlttução. a

segulnte redação. renumerando-o para § :0 do referldo art.lgo

•

Art 160 ••••••

§ 1° •
§ 20 •

§ :;0 •

5 4° •
§ 5° - 1el cOI'lpleM.entar Íl.'\ar:í as norMas de nrocesso de

JulI::anento do PreSIdente da Repúbllca.

JUSTlFlnC1,O

A Emenda lntegra Ul:la séne de emendas numeradas de 01 a
:!l, sobre o Exec.utno e o S1sterna de Go\erno

um'"'''''''' --,

Acrescente~se ao art 160. do Projeto de Cons't1tull;ão. o
§ 5°, con a segulntc redação

EMENDA 111° 19
ADITIVA

Ei':;~B':J

['gí;;2lJ--,------ "'....,", ....."......"..,-------~

EME"iDA N° 16

J.JODIFICATlVA

Art., 160 .••••

S 19 - Cessará a suspensão de funções, sem preJt..í:o do

curso do pr9cesso, se o JUl~amento não esti.:\er conclt.ído no 'Ora:o
de cento e 01 tenta dlas

(TIPLEI{.!:RIO

EMENDA lP19881-0
PJ ConStl tUlnte EGfOIO FERRE;~~~ LI~L-\f 01 d1ante dessa realldE:de que o ProL Paulo'

Brossard, hOJe Hlnistro da Justlça. Jã teve oportunldace de obser

var que, da Independêncla até a Repübllca, evolUlmos no sentldo de

lIlstlttolCÕes cemocrãticas e sõl1das e que, desde a lmp1crotacão do
PresidenC1Cl1Smo. entrall'os ar: om processo de lnvo1:Jcâo E esse c1:
rnlnho- e de se acrescentar. chega. neste lnstante hlstór'co. ao p!

Desde então, estamos vivendo, por quase U'll secu-

lo, uma dolorosa fase de instabilldade. desgoverno e relteradas l,!!
terrupções do curso lnstltuciona1.

4- O Pills. que natural e substantlVamente march!
Vil para o slstema parlamentar, ao se tornar Republlca. abrupta e
lesivamente. com a ConstltulÇão de 1891. lmplantou o presldenclali~

mo.em w.;a lmltação carlcata e artlficlal do slstema anencano

5_ Nesse quadro, e Já que estamos elaborando o
novo Estado, em Assenbleia llaciona1 Constitulnte, e chegado o no
menta de fazermos a correção Como enfatnou, eM sabia pronunc1a

mento, no ültlmo dia 4 do corrente. o senador Afonso~ArlnP7, tal-

rve z. seja esta a oportunldadt' ültlMa. Perdê-la, p01S, ê pôr em nscc I
o P~íS1 CO'i'lO u'lidade e Nação, e legar. ãs gerações futuras. o dese!.
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Art. 160 - Compete ao Conselho de Estado pronunciar-se 5,2.

IV - O Pril'1eiro-IUnistro;

V - O lideI' da maioria e de mrncr-t e na Cã"'ara Cios

Dê-se à seção IV, do Capitulo lI, do Projeto de Consti

tuição, a seguinte redação, renumerando-se o Art. 162, para

Art. 159, e o 163, para A:-t. 160.

Q;~;"'~

Pç;';N)

§ 22 - Os vr-ocur-ador-es de. L."lião !.r gr-e saar-âc rica cargos

iniciais: ce carreira, neo í ance concurso público de provas e ti tu-

Art 188 - A União e os Estados terão estatutos da ri!;

gistratura. mediante le1s complementares federal e estadual.

Dê-se ao art. 188 a seguinte redação

Art, 173 - A câmara dos Deputados, decorridos seis ceses

da consti tuição do Governo, poderá, por iniciativa de u... ter-co dos

seus mem~ros e pelo voto da maioria aesctuca, negar-::''ie ccr-rf er-çe

mediante moção de censura.

§ 12 _ A moção incluirá o nome de UM cencrceec a ?!"i"le.!,.

ro-Ministro que, se aprovada a censura, será no-ieeao peio Pres~ce:.

te da Repl.blica.

§ 22 _ Não aprova a IT'oção de cer-si, ...a, os ee aa s1g-:a-:a

rios não poderão repeti-la na mesma sessão legislativa.

Art 174 - O Governo, em exposição met í vaca , poderá p!",2

-por ao Presidente da República cue , cuvtdc o- ccr-se r-c ee z aaecc ,

dissolva a Câmara aOS Deputados e con rooue et e s cêes

Art 175 - Os membros do üove r-nc t~ .. aaeaae às r-et. t êes

do Congresso hacional, de ambas as Casas que o- cc-cêe- e de s as C2,

missões, e a elas comparecerão se-ror-e que convocadcs

Parágrafo único - Os regimentos do Congresso xec í cnea e

os de suas duas Casas fixarão um horário se ...anal para;; compareci-

mento dos mer-br-cs do Governo.

EMENDA N2

demissão.

§ 2 i - Negada a confiança, o Governo apr-eaer-z ar-a a

Art. 176 - a Procuradoria-Geral da união é o órgão de

defesa Judicial e extrajudicial da uruêc
§ 11 - A chefia da Pr-ocur-aecr-a a-üer-aâ da União é exer

cida pelo Procurador-Geral da ur-r âc , -ce-eaoc pelo Pr-e s rcerrte da R~

pública, após aprovação pelo Senecc Federal, dent r-e cidadãos mai,2

res de trinta e cinco anos, de notável saber ju!"idico e r-ecueeçâc

ilibada

§ 4~ _ nas comarcas ';10 trree ercr-, a defesa da Cn!.ã" po

cer-a se!" ccnrãaee aos Pr-ocur-ador-es dos ze ceacs ou cos rur-rc apacs

ou a acvcgaãos c reeenc raccs ,

los

§ 3 2 - Lei comp Lerrer-z ar- de iniciativa do Presidente da

República estabelecerá a organizacão Procuradoria-Geral da U

nião

SEÇÃO IV

DA PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO

EMENDA lP19887·9 '~•• --,
[J CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA l-IHA

(

Art. 164 - O Prime1ro-ltin1stro pr-or-ove e acor-de-ia as ~

tividades do Conselho de mnrecrce e nancém a unidade de o!:ierta

ção poli t toa e administrativa do Governo.

Parágrafo único - Os membr-os do Conselho de Min.fstros

são responsáveis ccretavemente pelos atos do Conselho e i!1dividua!

patie ,

III ~ expedir decretos e reguaaeentcs para a fiel

execução da lei,

Art. 166 - O cargo de Primeiro-~in.!st;:'c é l"rivat1v o de

membro do Congresso Nec ro-rat , tr-as í.Leí.r-c nato e 'nator- de tr.1-ta e

cinco anos.

Parágrafo Ú"lico - Os Hinistros de :;5t;aco s€::-ào eeecir-r

dos dentre brasileiros, maiores de vinte e circo anoa , e no eyer:::i

cio dos direitos politicos

. Art. 167 - O Governo cessa COIr a realizaçã: oe ere i çêes

par-a a Câmara dos Deputados, no caso de perca de C'or-:1ança o... a:l:"E.

vaçjio de moção de eer-sur-a e pela cer-f s sjio , -ior-te Ou r-i- ":::'-"""-:0:0,

por qualquer moti:;~\r do Pri'T'ei!"o-I·,inis~ro

Parágrafo ú"lco - O Governo cessar te ccnt r ..t.e e, runcâc

até a posse do novó Governo.

Art. 168 - O Pr-rme í r-c-kfn í eur-c r-âc pode:rá ~9 ausent er- 00

Pais sem prévia autorização dd Câmara das Deput.aoos /'

Parágrafo único - O Primeiro-Ministro será substi tui

do. em seus impedimentos, pelo Ministro da Justiça ou, na falta

deste, por qualquer dos Ministros que indicar

Art. 169 - O Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado

prestarão compromisso e tomarão posse perante o Presidente da Rep~

blica.

IV - iniciar o processo legislativo, nos casos pr!:.

vistos na Consti tuição, •

V - prover os cargos públicos do Governo,

VI - elaborar planos e programas r-ac.í onaí.s e

gionais de desenvolvimento, e submetê-los ao Congresso Nac í.onaj ,

VII - eQviar mensagem ao Congresso \ac10'1a1 ou

qualquer de suas Casas,

VIII - deliberar sobre as coeseêes ence--rre-ecee pe-,

lo Presidente da República, ou susc í cacas pelo Pr-L're í r-a-vd nf s t r-oj

IX - sugerir. ao Presidente da ~epúbl1ca a decret~

ção da intervenção receret , do eeuedc de defesa e co es t adc de si

tio,

SEÇÃO II

tro.

§ 12 - O Conselho de lHnis'tros, ~res1dit:.o pelo

Primeiro-Ministro, delibera por maioria absoluta.

§ 22 - O Pníme í.r-o-jtãnt s tr-c detém o voto de deseI!!.

mente pelos atos dos respectivos xtr-í.s eér-ros

Art. 165 - Os Ministros sao nomeados e exoner-ados por !;

to do Presidente da 'iepública, por solicl tação do Fr1r,eiro-P'inis-

x - deliberar sobre as questões r-esce í t.er-ees à
competência de wat.s de um {Ainistsrio,

XI - exercer cut r-as atribuições pr-e s e tas na Con~

ti tu1ção e na lei.

py;;~~'~'

flU!';Jã?JPLENÁRIO

~~lu.'c'e.u,•• l.fIUI •• ,""I'. -,

III - a realização de referendo;

IV - a declaração d~ guerra e a celebração da paz.

V - a intervenção federal nos Estados,

VI - a decretaçâo do e~ado de s1 tio,

VII - todas as emergências~ves para a estabi1idaJe do

regime e a segurança do Estaoo

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA N~ 20

SUBS'rITUTIVA

Parág~afo único - O Presidente da Rep.J.bllca pODera convo

car membro do Governo a participar da reunião do Conselho de Es~!;

do

Deputa10s,

VI - O 1ider da -uãcr-í e e da mí -ior ia -rc z e-iaac F.;,;:=~s:.

VII - Os ex-Pr-ea í dentes da República, c-cndcce os S"...=;:-_':'..1-
tos eventuais I

VIII - O criere do Estado-lolalor das Forças Arnaces ,

SEÇÃO IV

DO CONSELHO DE ESTADO

Art 159 - O Conl!>el;;o' de Estado é o órgão superior de co,!}

sulta do Presidente da República, e se reúne sob a s.ra presi.:Jê"l

cãe ,

§ 1 i - ccn-pêem o Conselho de Estado

I - O Presiderate da ~epública,

II - O Presidente da Câmara dos üep...ceecs ,

III - O Presidente do Senado Federal,

Encerram cues t ôes de forma e de fundo, no -ec-iôs rt c de a

perfclç'oar o Sa.s t cma de Gove rno pa opos to no DroJetc' -

For am Ernc ronadas T1ar:J. ev at ar clú,..das ouar r c ac a j ccnc e
das nor-mas renament a.i s per-t mentcs

""a de nO 22, expcs acâc e vp Lac r t ando as modr f rc aç âe s SU,!!C

r-adn s c a s rs t enet i cecão , com a incorporação de rodas as :,u~(:c-tões~

em um ar t i cu l ado únICO.

•

EMENDA lP19885·2
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t?' I - a dissolução da Câmara dos Deputados;

;1:1 - a nomeação e a demissão do PriT'leiro-Ministro, nos

casos previsto nos Art:s 157, § 22 e 170, § 6 i desta Constitui

ção;

perfelço<lr o Sls':t:="l'a de Governo propos':::l "10 Proje:o.

pr-;:,~';'~

DV';fi7l

er-;;;;;----"]
["JE!;'7ã?lPLENÁRIO

JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se o art. 191.

Toda a matéria regulada no art. 191 e seus incisos deve

sair da Consti tuição e constar de Ato Complementar.

Art _ - Somente pelo voto da maioria ab$ol'.l~a de

seus meMbros ou dos l'1err,bros...do respectivo órgão es:}ecial, pode

rão os Triburais declarar a inconstitucionalidade de lei

norll'ativo do Poder Público.

Converta-se o i_nciso IX ào art. 168 em artigo, com a segui!!.

te redação)i·~'i'~"'~.L:,.-~.C'1 L........"-<.o1 ~~

Esta emenda exclui a referência aos princ!d.oS" eterc.=.

dos nos incisos do art. 168, que sugerinos, em outra eme"1da,

jam excluidos da Constituição e incluidos em Ato Corrplerrel"tar

Necessario es'!:abelecer "quoru"l''' para a declara;ão ae i!:,

corstitlJcio..al1daoe ae lei ou ato norna'tivo co Po~er P,jb:!.ico .,e
los Tribunais

JUSTIFICAÇÃO

JUST1F1CAÇAO

EI>lENDA Ni

PLENÁRIO

EMEtlDA NII

EMENDA lP19888·7
t' CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA Ul:A

EMENDA lP19889·5
[J COhSTITUlNTE E:GÍDIO FERREIRA LIMA

Art 170 - Na inauguração de cada legislatt.!"a e -;cs óe

mais casos previst~s na COl'\stituição, o Presidente da Repúb:!.i:::a, .!

pós ouvir o partido ou coligação majori tária de par-::ioo na Câ..-ara

dos Deputados, fará a indicação de candic!ato a Primei"o-!~~nis:tro,

o qual, no prazo de dez dias, compa:-ec~rá à Casa e aoreser~a:-á

programa do Governo a ser consti tuido.

~ § 1 2 - Nos cinco dias seguintes, após disc.lssào, em no

máximo três reuniões, com a participação do can::lioa':o, s9:-á rea:!.i

zada votação. sem prévio debate

§ 22 - O candiaato sera nO'õeado se obtive:- a ma:'or::;:;. aE.

soluta dos membros da Câmara dos Deputados

§ 311 _ Não alcélnçada a amioria absoluta, proceder-se_á.

com intervalo de cinco dias, a nova votação entendendo-se aprovaoa -,
a indicação se o candidato obtiver a maior~a, que não çoderá ser

inferior à metade mais um de qua.t~ quintos dos membros aa Cãr.ara

dos Deputados.

§ 42 _ Não sendo aprovada a indicação do P:-eside'1te da

Rep,Íbll_cs, a cân-ara dos o'eputadoG. no prazo de dez dias, tara, se'n

debate prév:1o, uma votação para a escolha do Prineiro_"iris<;"'o, da

qual reSUltará eleito o que reur,ir a 1"'8ior1a cos .... otos

§ 52 _ Reunindo o eleito os votas da rraiori<! a~soluta dos

membros da Câmara dos Deputados, o Presidente da Repúb:i1ca o ncme~

rá em ouarenta e oito horas.

§ 69. - Hão- conseguindo o- eleito a ;,éüo"'ia absclut~, o

Presidente da República poderá., ouvido o Conselho de Es~a:!o, c.1s

solver a Câmara dos Deputados.

§ 72 _ Optanêo pela não oisso1ução, o- ?resi:!ente da ?,!.

pública ~ndicará novo candidato a prinei.ro-!~:nistro

/l.rt 171 _ A Câ'llara dos Deputados não pQ.derá ser diSSO!

vid<l:, nos últimos seis neses do '}Iandato do Presidente :::.a Repúbli

ca, no pril'leiro e no t.1timo semestre 1:la 1es:!.s!~a't'Jra, ou :::. .... :-a.. pe a

vigência de es'tado dé defesa ou de esõ:ado ce si ~io

DA FORl'-AÇÃO

SEÇÃO III

DAS RELAÇÕES COM O CONGRESSO

Arot. 172 .... O Goverr>o, pelo Prime...ro-la ...~s,: ..o e cuvic.:> o

Presidente da Flepúb1l.ca, poderá pedir voto de confianca à câ.rr.a"a
dos Deputados.

§ li - A confiança sera aprovada se obtiver maioria não

inferior a metade mais um de quatro quintos dos I'le'llbros da CêJ..ara

dos Deputados.

fT;;;~;"'~

fTIW";7;l

A Emenda integra uma serie de emendas numeracas ce 01 a

22, sobre o Executivo e o Siste!'la de Governo.

J::ncerram questões de forma e de fundo, no proposito de ~

Foram fracionaÇ:Rs para evitar dúvidas qua...to ao alca~,C'e

das normas regimentais pertinentes.

Na de n2 22, exposiçãa explicitando as modificações

sUgeridas e a sistematização, com a incorporação de tod95 as su
gestões, em um articu1a130 único.

EM.ENDA N2 21
SUBSTITUTIVA

Dê-se fl,O Capi tulo 1l:C(1~çr~.\çt11~ll e IV, do Proje

to de Consti tuiç~o. a seguinte redação:

Art 16 - O Governo é constitulao pelo Conselho de MJ.

nistr-cs, que se compõe do Primeiro-lIi~nis"tro e dos IUnis~ros •.

Parágrafo único - A lei oisporá sobre a c l"iação , es:ru

tura e atribuições dos Mini.stérios, bem como sobre o secre.tariado

perma.r.ente, organizado em c:.arreira, con recn.ta.;ento rE':::liarte con

curso público de titulos e provas.

Art. 162 - O Governo .goza da ccn~íanç:e. do Presidente da

República e da Cwara dos Deputados.

Art. 1-63 - O Governo é o órgão sUferio!" aa a::'T'!.-istra

ção federal e conduz a política geral do PaU.

Parágrafo único - CO'llpete ao GOVerne

I - dispor sobre a organiz~ção e o funciona'õlento

_pa ad-inistração pública federal;

11 - enviar o Projeto de Lei de Diretrizes Orça

mentárias e a proposta de Orçamento ao Congresso f' acionaI,

CAPÍTULO III

DO GOVERNO

SEÇÃO I

COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES

".,- nuoullu",cA;h --,

PLENÁRIO

,EMENDA lP19886-1
t' CONSTI'UINTE EGÍDIO FERREIRA !-IMA
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Cons t r tu i n t cs lGfOID FERREIRj" LI\,I.1, e JORGE H".GE

EMENDA IP19890·9
PAULO I.\INGARONE

EMENDA IP19899-2
l::J Conohh,,,'e 73.....·CI300 ;'::;""'lAI.

tI :=:·..(:lIO

EMENDA IP198!;l5·0
f'lF!'iô':':J

0' '~"~/co~ U."tu.:~~ IU< •_____--'1 fl7! :~;-;TJPt.ENARIO

Substitua-se o Art 293 pelo sequmte ,
Acrcoéente-oe ec t:rt. 36 C.O to:::to Co F=o~cto âe ::-:;.•:::"t::.ttUçn.o

un ancã.sc CO::l. c. S05'.,l.J.:n.te =eüc.~ão:

JUSTlFICHl\ '"

EV.r.:NDJI. NQ

lI,Art .. 36 I e •••••••

~~J.~O - ::::.:t:.r..to o C~'C0 ou ':~c~~aJ.t.r :.,;10 :-o~e~

~~~t;:~~~~!l~:;~1c:~~~~~~~~::.~~l~~-
re;;ll.:lert..i:a, cc-a ve.cca, Cl.tO,J -:::o_o:O:l.O_::'::-z
ao t~.;o lo cer-c.çcv ,

:lê_se 0.0 s Cç ce ut..-·~;: '~~=::::to do ::=.J~c;o ':'c :::O"c"..~-l
ção a. 5c~nt~ I'eCl:::.çao:

":i 8.11 Se a J.e::. orça...e.ut.:í::':.:: .~ao t~·;,.Ol" :n.':'o vot.::i::: ::.:;á o
ilÚcJ.o L.O excrcfcc,c cü~:ra=:_o~.à.C:lte, :o;le=.í ecx :1.- I~
nicJ.adc. <lo eeecuçâc -âc :-:o::c"t.) coce r.ecxc :r:)·r1.::&-
r1<1, até a ll:.rec:l..c.;:io à.eír.::u.tJ.v: rc~o :::.:L.'::;'·~:;::o_

~~~~. j
JC.3~::'IO_..~'D

~J.: ~cl:~:~r~~~:e~~~;~.;~~ç~g;~, 2~~:~;~~~;: ~~~~~~~:~:'~:-:e,
seca aez-r :.-;o::: ce., IQ:';::'~ t:.c .:L:'::':::.lo::":c~ a.._é:::::..::. •••~.~ c. -:'-:, a, :_~

J;lo:nJ::.b.:i~a eee sito U.t:Lll.::l':.;:. coe, d.es:o;;,.:::_c::.:.;o cc ':::._:_tc ~c

c,~""õo. ~

Art. 47

EHE~DA \IODIFICATn'A

DISPOSITIVO E:-iE':D~DO

JUSTlFlCATlVA

Art 293 - "Nenhuma isenç,§o, subsidio Ou nene-,

f Icrc fiscal serão corll::edidos ou alterados,

senão em vd r tude de ler e sem que conste o

seu montante no r espec t i "O ürçanento da
União, Estados, tu.s tmto F"ederal, rerr í tô-,
rios e l-Ium.cip'ias."

Essa emenda apenas cOfllple'llenta a que ert s eaarado apre
senternas ao alto 287, sobre reduções "ascaí e Esta trata das Lsen.;

ções , suhs Irí i ns ou beneficios de qualquer natureza r.i ecar !

L;;;~;---=:J

tçj'~'7;;J
•• C.....,.o.lIl.lollU.CU,'.lo

PLENÁRto

Apru'Ioramento da red<lção

,
Art. 196 - Ao Judiciário é asseg!Jrada aut.o-ocr a

administrativa e financeira.

o art 1971 passa a t er- a s eguanr e redação

Dê-se ao art. 196 a seguinte redação'

"O Julgamento dos dr s s Idros de na ture za cct e r rv a
ser5 regulado por 101, ~garantlda a le.pt:1.mldade para aC1T

às pes seas ou grupos de pessoas 1:J.Radas entre Sl por \ in
cuIo j urIdacc ou de fato" -

EMENDA IP1989I-7' ..... ,
tJ CONST!TUINTE EGÍDIO FERREiRA LUlA

=-----------"'."..",..',------------,

JUSTltll.AÇÃO

Aprimoramento. da rec:a~ã:l

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

E;;;;;;=J
(Ç/':;'!PJ

Inclua-se após vocãburc artigo~ a o.11a\ r a " f.!!;
cul caõa",

JUSTlflCAÇ::tO

g meda d prudente dca x ar- ao Juí:.o local ti. 1n<;

t.it.ul.ção da DeíensoTia do pcvc , 0\'1 tando aSS1.m 1m asão de c.omp~

tên ca a pelo Bs t adc-Nembro, ~~

t

I
,

, I

i I
EMENDA IP19902-G ........ 5;;"----"]f! CO.l::;"t:L t"':l..:'~"te :':t;::·CIJCC ;..:.\.~u. ]

p- •• l,".~'C="ui.: I....~ ..'uk. J rn~3jS7J?L:::ri:trr:O

r ·U·~ •••• '0:0:_,

.rOJe' -Supr:u::e-s e a aJ.:!.."lea "dll~ do art. S~ ~o t~::.::o ao

to ae CO:lSt1.t U1 t ão•

JüSTI?ICl.,çl0

I ~~:~~:~E~~I~;~I;~~~:~~~!~~f~~m:~t~~.~:~~i~~i~~
i
I

,--I
I

ll~o::ar_ta>:ü=..l.:lS ~J:recoconl c.:m"s,J.=: a. o:.:'ç::..~c::::c : ~:::.co.

~ '4I

I i I

! EMENDA IP19903-4
'U'OR

E'r;;~B-Jf! FRA\CISCO .~\l3,RAL )
I

f'J
.U....""CC.... Il:oll ••• 0.ul.c ) ~~â-;8I PLE'\l\RIO D\ 0\. '\. C.

I
,.......,,""......·.0

EMENDA ADITl\'A

DISPOSITI\O El>lE.~Do\OO· ATt. 61.

7)
Inclul.r após o \'ocábulo 1ndl reta- ressal\'ados

I
os cargos ae Secretârl.o e loIinlstro ae EstadO,

Presidente ae Autarquias e ae Empresas Esta -
tal.s .. bem cono Fundações, desde que de\·ldaoen.

! te licenc1.ados pelos Leg1.slat1\·o$ TCSpectl. \ OS.

J US T J F J C A ç A O

Objet1va-se com .e1llenda dlst.J.ngur r .s funções

ae agentes políticos aas iu~entes públicos. I,.-
I ~

. ' O.bat"tue-se a redaçíi:"~0":::"93. da Oeçíio n, ~o oaPh~~l
II!., to T:ttuJ.o I~l pe~a sCbW-nt.e:

lIAJ;'t. 93 O serVJ.do; .pr.Íb~l.cO federal, estaiu3.~ ou .i:.W"..J.t;:!-:?clJ

da afunnl.str.::l.l;a.o dll'eta o" l..'1ê.l.reto., execcexe o
mandato eâetavc obedecadaa as seGUU1i::os d:ls:9Q:Jl.çÕes; I
I - em se tX2.t~a.o de .L..ao-:.1::l,to e'Lcta'vo icder!:.1-, eot::';:'usJ. c., I

mum.cip:il, fJ.c::lX'á afastado de seu cerco r e_:zco:::;o 0<1. fE:'1.

ção;
11 - mveeüaõc no I.la.Il.dato de ?=efcl.to :':W1l.Cl.,!ls.l, será afas

tado de se ..... cnr~, e...l.r;::'e:;o cc, fu.::lç~o, sa.:':J_1.ha .zac....1.
taJo optar 2Clc. suz; :r;oe..:unera.ção;

III - investido no ::w.ndc.to de Vereador, :~:lve=.ã.o co lat:lbJ.b.
dada de ho.:':irl.os, !,eJ:'cebor&: as Y::l.'":.tc:.;e..~s de aeu careo,
eo:?X'e.;:o ou =.mçEo, aecr !'Z':l,jU1.:'O éce .::: ...:J:3~cl:.:..::; c C],_:l. fc.::;
JUs. :;ao .!Ul.vcndo co=-satJ.b::.liJl:lde, c._l:lcox-ae-tÍ. o. ncca.c,
do incho Ij

.h.c~oJscentc_=:e ao ert. 203 c"!c tc~to 20 i'"ro:e~o '::'c Co::::::~::..:t:.:;ao

um :íte"l co.: a SCl;Ul..-lte rcà.c.ção:

nJ..c:í,pJ..o, peJos obr:L';a. o ·{C:L'e:ac1or serv::.do).' J:úb:Lico a oe ~c.star 5.0
cargo ou. e;i;!llI'eGo ;'::::u'a se ded:.c:u' co::! e:;:clu3~vJ.~e ao :..c....t2.ta e e
ra, é ~bJ.do qu.e, e.J. .."lB.V~o- ca.:::,!:atib1.hci.t:J.e de l.o:!'ál·~o::;1 o eth!
J?O~e e.\:e=cer, conco:.u.tD.l1t~enter o r:and:"c:to e a fu."lçc.o. C::;,::;o ca!:.
trarl.o r ele T.ade l !ls. peq,L.er.a cJ.d=.Ue, ~or e:~eo.)lOJ .:;:u.'1.::r J03 co
fres J.júi:llJ.cos SU~ 1'e;iUner3ÇaO, CO:.l!",,~ecer a u...a. ú:u.ca. sott3Eo d<l,
Câr..ara por mês (na.s ::m.1.S Üa~ vQ.zoo) e G::l~t~ o ~c.:::ta c:.o sa ..... te=._
po 1'3.0,'""0 'pelos cofres :;ÚJ;t~:::os e:l etJ.V;l.à.:;:c.es ::"3..l."'-:Lculares Ol.. lo.ser.

IV - ea qUalquer caso ea que 11m SCJ~ tn:::L';J.do o al'tlstc.:::cnto
llarn O exerc:lcJ.o do :.wn:1ato, ° te;a.:''O de eervaço s~r.i:_
contai:.o !Iara 'ucêce cc cíe:!.t.oo l.e;;:;-;uo, ex~eto ;.ara. pro
moçao !'lor tlerec:weuto;

V - é vedado ao Vorea,io:o, no â.'1:JJ.to à.õ;l n.:.~ni;::,;=a ...Eo ,.iU..?:.
Ca dJ.l'cta ou J..'1.dn·cto., OCU:;J.::tr ca:.',:o t:J:. éO"::l.o::i~O 0,1 e
cOJ..tar, S:W.VO ,!-Ol' CO.1C'..u:'::iO r...íblJ.co, e:::._re....o O.Ã. íl.-'1.t;c.J ,

VI - :~~l.~~E~~~~c:~~~E~ad~o~~:L~~t~;~~~~~aO_,~~~~e~e0;=
gânJ.ca do::; :'~unJ.c:CPl."Osr f:Lc:::lX''':o lJ.(:cnc.c..lo .lú ::.n..,J.ato a
:partl.r tia .PoJsoe.

JUSTIFIC;.Ç~O

O texto atuol do lU'oJcto ele Cons·tJ. turçõo não Dcnoi'J,CJ.D. o ;';u-

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

EMENDA IPI9898-4 .
[J ConztJ.t.1l.."'1.'i:e 7~'..:CI3CD .:..-,;:--"'------

.fi FU;;,t:lIO

FPMD'~''':J

53/;'787)PLENÁRIO

Aprimoramento da redacão

Dê-se à letra "b" do inciso I do Art. 201 a seguinte re-

dação

JU5TIFICo!:;t::

I - . . . ••••••. . .•••••••

§ 21) - fJo provir"ento de caca vaga obse:-va

-se-á o critério do seu pree'1c1"'lrne.:

to 1nicial.

Dê-se ao § 2 t do art, 200 a redação seguinte:

ENE\OA \0 l
O S H do ~rt 200 passa a ter a redação seaumte

"Os ~tlnl.stI'OS se râc ncaeaôcs -oej.c P're s i darrt e da Re,'i: I
bhca, após aud i ênc a.a 'PúblJ.ca e af)ro\'aç~o pelo Senado Fede:ral:

por voto de d015 terçoS' de seus membros, sendo ti

Art 200 -. • ••••••••

b) - nos Cr1:'1e5 de responsabilidade, os
I"e)"lbros do Superior Tribunal de Jus
t1ça, dos Trlb,Jrais SUi'eriores e o~
do Tribunal de ContaS da União.

JUSTJF1CUl\A

Esta e-e"1:!a eycl ...i oa c;:)",r:e,::~-.cia do S..l.p"e...o ':r::.bl..r:al F~

deral pessoas que pass~"'J, ....05 cr~ll'e? t:!e- respo"3a~~lidace, à CO'i

petência do Superior Tribunal ::le Sus'l:i;a.

JUS~1F!CrCÃO

ArUT'lora1!'ento da- redação.

"Art. 201 T ••• • ••••••••••••

EI'ENDA Nll

EMENDA IP19894·I
fl CONSTITUIN,E EGIOIO FERREIRA LII"
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EHEt-.DA SUPRESSIVA
EMENDA MODIFICATIVA

prPMô~"':J

fTITiãi"JB7J
TuTO/';n.'lUÇlo, --,

.t....OIOfeo.,ulo/....e......lo
• PI.EN~RIO DA ASSEMBLeIA NACIONAL CONSTITUINTE

EMENDA lP19911·5 '""" ---,
I:J eoNSTITUINTE FRANCISCO AMARAL

2 medid~ prudente deaxar ao juízo local a in!..
t1.tuição da DefensorIa do Povo, eva t ando aas aa anvasâc de comp.!:.

'têncra pelo Estado-Membro. ~~

JUSTIFICAÇJlOEMENDA lP19904·2
tJ .fM'\CISCO AM-\R-\L

(!J PLEXa.RIO DA A. ~ C:·CU.'I/..~nll"u'cl~'nlo

DISPOSITIVO EMENDADO - § 39 ao ARl'. 277

DISPOSITIVO E~IE.\D-\DO. item VII. do art. 52

Supnmír o item VII. do art. 52.

Suhatituir a redação do carágrafo ernen

dado o inIcio, cu seja, "os Estados entregarão""

por "a União entregará imediatamente".

JUSTIFICAÇAO

r.r----------Tlnll/....'''IC~O'----------~ JUSTIF:ICACJ..O

Os terrenos de mar mha não atendem rr31S aos
seus enea ncs fIns de segur-ança necaone t , de sorte que não se

JustIfIca sua manutenção no dcnfn i c da UnIão Alem do MaIS •
sua ocupação desordenada tem cr-r ado problemas aos Nem cfpr cs

em que es tão 51. tuados.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO Capítulo IV. do Título IV ,

dos Mun1.Cípios.

Jns e ra r no CapítulQ IV ~ do Título IV ~ dos MunIcí

pIOS, um ar-tage , após o ~9 64. com a s egumte redação" -

Art. - Incluem-se entre os bens do MunIcíyl.o,

a) os terrenos de earanba ,

b) as a Ihas fluvi1l1s e Lacus t res ,

A União arrecada, secos repassa aos Estado e estes,

então. irão repassar aos MunicIpios.
Quando o repasse Já é direto da União ou dos Esta

dos aos Municípios o caminho é lonqo e demorado, ,) oue se dirá des

te reoasse aue vem em dtlas etacas? Os efeitos do "turismo" de dinhei

ro são por demais conhecidos.
Assim, a União deverá repassar direta e imediatame

te ao MunicIDios, devendo os Estados informar aoenas os índices a

serem aplicados. ~

EMENDA -1P19905·1
f" F",,'CI SCO ,""RAL

_J(!J PLE'!1\RIO DA A.N.C:·Ui.,OItC~'.. I./I'" •••'uto

r.r lU'O/.U....'.O{lio _

Parágrafo Ilna co - Os bens merica on ados neste arti

go são Inajaenâvers a qualquer •

título.

J li S T I F I C A Ã O

EMENDA ADITIVA nnD/...."" •• ;lo

DISPOSITIVO E1>IE\D-<\DO Art. 5S

Inclua-se o § 49 no e r t i go ~S. nos se guawtes

termos'

5 49 - Sem prejuízo do disnosto nos §§ 2 9 e

3"', poderão os Estados, et revés de' o r

gamsmcs es pe c i a Laz ados , prestarem as s r s t ên 

da técnIca aos Nun r c Ipa os que aSSIm o sollcl,

tiatem,

JUSTIFICAÇÃO

Com a inclusão desse dt sp caa t r vu cb r e eav a-s e
colocar órgãos técnICOS es pe c aa Lf aa des ã dISpOSIÇão dos MUTllCí

p acs carentes da assessona mdas pens âvet para a reati.aaçãc 

das cenpe rênca as que lhe são~~

Os terrenos de Marinha são de nenhuma va Lr a para a
üruâc, Normalmente são ocupados por partlc;ular, de forma desorde

nada e quase sempre causando problemas de ordem urb an fs t rca ;:lOS

MunIcípIOS em que estãCJ s a tuadcs , A umãc deles não CUIda Por'
essas razões melhor atendenam aos in.;.o-r;@ ~is se fossem'

de propnedade Mun1cípal. Essa transferênda é antIga reIv:t.ndIca

ção Municipal. que pode agora ser atendida.

O mesmo ocorre em relação a a Ihas fluVIal.S e lacu.!

cres , Quem meas tem ccnda ções de ordenar sua ocupação é o Mun1cí

p ao , notadamente nos aspectos urbanísticos. -

A m a If enaba Ia dade preservará esses bens. que em '

razão dâss c , permanecerão sempre com o Poder Público.

~~

EHE~DA NODIFICo\TI' 4

DISPOSITIVO E~IE\DADO" Art., 50

Inclua-se após a expressão Estados federados,

li as Leas Orgãnicas Nun1dpaIs e as demais Ie r s",

JUSTIFICAÇÃO

As Leis OrgãnIcas MunICIpaIs têm" Status" de

ccns ta tuações Nuna capaLs , por 1SS0 dev ern constar expressnmen t e '

do texto com a mesma ênfase conferida ã Constl. tuaçâc Federal

ConstItuições EstadU81S. ~~

DlSPOSITno BIENDADO Art. 51

afE~DA ADITIVA[!J PLENÁRIO A.N. C

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

EMENDA lP19906·9
f!JCONSTITUINTE FRANCISCO AMÂ~

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - ART. 379

EMSNDA CONSTITUCIONAL

DISPOSITIVO EMENDADO' S 4"', do Art. 49

Acrescentar ao a:-t. 51, naas um l. tem, o terce!

1'0, com a s e guan t e redação

Suprimir o artigo 379.

JUSTIFICACÃO

Supnm1T do texto do S 4", do art. 49, a pala 

v:ra federal e colocar em seu lugar a palavra es tadual.

rII - Pe1'1llitlr o uso gratur t c dos bens públl 

cce , saho se des t an ad o a en t ad ade as s i s e en 

caa I ou se houver- Interesse púbhco dev rdanen t e justl.flcãdo, de!

de que ob s e r-vad as as condições da lel

Em duas disposições deste antecroJeto· encontra-se

colidência com esta disposição. A primeira, cue proibe vinculacão •

da receita tributâria a órgão, findo ou eeseeee , com ressalva da

partilha constitucional.

A s:egunda, eae veda aualquer ccndí.çâc ou restri~.ão ~

"";'; emprego dos recursos atribuídos na recarticão las receitas des~a
Constitu:l.ção-

Não fosse so cor isso, esta vincula~ão deve ser'

excluIda eceeue os Prefeitos e Vereadores, legItimas representantes

• da eceuí.eçãc local, devem melhor saber onde aeIicar as arrecadações.

Por outro lado, a realidade tem demonstrado que as vinculações iE!.
postas têm tra3idÇ? sérios 1:Ireju!zos ã boa aplicação dos dinheiros '

públicos em despesas crioritárias.

Dada a diversidade do progresso dos municíoios,e.:!.

• eecí.atmenee nela variedade de seu desenvolvimento sócIo-económico ,

torna-se difícil imaginar oue o legislador constituinte tenha conh~

cimento'suficiente para sUDrir decisão a ser ~aa nela nró"ria P2
Fulação eue elegeu os seus representantes.

JUSTIFICAÇAO

A redação atual mantêm a mesma amp'rcp r redade da

Constituição vigente • .s ma1~ correto a t r'abua r- ã Iea complementar'

estadual a fixação dos r-equrs a tcs para a cra açêc , a mcerporeçâc ,

a fusão e o desmembramento "de Municípl.os. ;Resgatawse. assim, com-

peeênca a es-tadual. ~

EMENDA lP1991O-7
tJ FRA.'"JCISCO AMARAL

l!J PLENJ(RIO DA A N. c:"·
r;r-------'----fl.fIl/...n.p'"'lo

.lUSTIFrCAçAa

Os bens públicos só devem satisfazer aos In t.e

r-ess es da comunidade por ocasião de sua utIlIzação. 'vâc de,'êlÕ •

at.ender aos Interesses es r ru t amen te pravades ccn Fc rme 'em oco.!:
rendo. Sendo aSSIm, jus t í r i ce -se a restrição Imposta ao seu uso

por p a r t r cu Lar-es , pOIS com o result.ado da arrec:adaçiiô eht cr-e s e •

recursos para outros fIne; de Interesse públlco. A grattndade .ec

rno exccçâc , está pe rma t t de para as entidades aSSIstenCIaIS e se!!!

pre que hcuv e r- interessePÚb~e j us t a f r c ad o,

Plenário

EMENDA AOITIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO:, ATt~ 61.

EMENDA lP19907·7
fi ~RANCISOO "'.'ARAL

tJ PLENÁRIO DA A N.C .Lu...../co ..,..IoI ....e..'ulo

EMENDA MODIFICATIVA

r!iioB':J

fui;iJm

Incluir após o vocábulo dndr re tu- ressalvados

os cargos de SecTe\iT1o e lhnl.stro de Estado.

Presidente de Autarquias e de Empresas Esta 

tais .. bem como Fundações, desde que deva damen

te Idcenm ados pelos Legislatlvos respectivo;.

Dê-se nova redação à alinea "b'' do incho xv do ar t
12'

"Art. 12 ••

XV. • •••••

b) A lei não poderá excluir da apreciação do JudioU

rIo qualquer lesão ou ameaça a direitos indivJ.duais e a inter";~
ses coletivos.

JUSTIFICAÇÃO

DISPOSITIVO EMENDADO Art..! 41

Inclua-se após "Vocábulo artlgo, a palavra" f,!

cultada".

Objetiva-se com a emenda dt\t:tngUit' as funções

de agentes políticos das funções de agentes públIcos.

~

o prlncípJ.D da inafastabl1idatle do ct.n~role jurisdi

cional deve ter abrangê \CI,] alar, estendendo-se às vias pr!:,

ventlvas e a ~ltuaç,l5es subjetivas que não consubstanciam d.ue.!.
tos clartlmente tltularizados.
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EMENDA lP19923-9
tJ CONSTITUINTE JOSE IGNÁCIO FER·~~·;RI\

EMENDA lP19919·1
I: cons t rtu m te Jose Ignáclo Fe r r-e r r-a tJ-;~~~;~
t: P L E N 1\ R I o OLld.,.'•• W,Ul.IIU•••W'"ol. 'j l:7372Jll]

Plenário

•• c.o'~'./CD"ts,h/lu'C.~I"lo ,

Constituinte José Ignácio Ferreira

EMENDA MODIFICATIVA

lrrM'D';-j

[-lf3;'3m)

AOHIVAEMENDA

t tão somente modlflCação de forma.
ProJeto#

A sugestão obj e t tva a ma t or clareza do texto do

JUSTIFICATIVA

Ao art 147. seu § lim co , ao qual se deve acres

car a palavra ~.apõs a expressão "Tribunal de Contas". d~ste mod;

"§ Iímcc _ não sendo observado o prazo a que se

refere este ar t t qc , o j r-rbuna l de Contas dt s tc

dará ciênc re ao Congresso Nacttme l

JUSTIFICATIVA

lia dr spcs r tlvo do Projeto há referênCIa somente à força maIor

como mct rvc de vecâncre do cargo de gresl dente,

Porém, sabemos que a vaga pode decorrer, também, por caso fo!.

tur rc , que tem outra natureza, corno fator determlnante de situações no mundoJurl

drcc

Sendo, POIS, conceitos distintos que podem implicar o Mesmo

efeito - no caso, a vacância do cargo de Presrdente -, pensamos oportuno seja

[nc luj r- "case fortuito", no diSpOSItiVO, comomotivo igual para provocar a flg!:!.

rol em questão (a vaga da PresidênCIa).

Ao art 155, seu § úniCO, ao qual se deve acreseentar a expre.!,

são "cesc fortulto ll , apôs a palavra~, desta Forma

"Parágrafo Ilmcc - Se o PreSidente, salvo caso fcr tur tc ou !Il2
ctvc de força lllalor, decorrido dez d"Js, não tIver tOlllado posse, o cargo seri d=.

etareee vago, pelo Tribunal Superior Eleitoral 11

- ...IOI.US""••c1e _

EMENDA ADITIVA

P-hEllJ\'-.-IO----- .u......I •• w...../lu••••'ub

EMENDA lP19924-7
I1COtISTITUIUTE JOSE IG~HJ\CiõFER-;:.:c"c:•.,.h--------,

~-;;;~;~

(I/j;"j7?tJ

EMENDA ADITIVA

JUSTJfICATIVA

JUstir~cat~va#

ao art. 189. seu § UnlCO. que passa a esta forma:

"Parãgrafo UJllCO - Receblda a fndlcação. o Trlb.!!

nal formarã a 'l i s te t r fp t tce , envi endo-e ao Poder Legi s f at tvo , que es 
co l be ..i um dos mtesr-antes para nomeação".

Acrescente-se ao art. 162 da Seção IV (DO CONSE

LhO DA REPOBLICJI.), do CapítUlo II do Título v, que institUi ~
referido Conselho, o segundo (29) parágrafo, que não constou nem

no AnteproJeto nem no ProJeto, corno segue :

"parágrafo 29 - O Conselho da Jlepúb1J.ca será convocado

pelo Presidente da República, e, em caráter excepcio 

nal, pelos I"res~dentes das duas Casas do Congresso, em

ecnjunec , ou por dois terços dos rrernbros do Conselho,

entre os quaas o Primeiro-Minostro.

o preceito que inst~turu o Conselho da Repúb1l.ca

e dispôs sobre sua composição silenciou, entanto, sobre a convoca":
ção do novo õrgão.

Faltando no Projeto o parágrafo 29 do art. 162 •

• propomos esse complemento para normatizar a convocarão do conse 

lho, facultando gue essa meàJ.da possa ser adotada ;ambém pelos

presl.dentes da cêaara e do Senado, em eomuncc , ou por 2/3 dos mem

bros do Conselho, estando entre estes o PriITeiro-Ministro. -

:r;; evidente que poderá haver circunstâncias em

que ou o presidente' da RepÜblica ou os presidentes.das Casas Legi~

lativas não convoquem o Conselho - e, em tais casos, a convocação

poderá ser feita por ato ~nJ't1lff"~ de 2/3 de todos os membxos ,

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA lP19920-4
[J ConS"'UlIl" Josê 19nó,,0 I'e r r-et ru

IrPM'D';~

!::0;-;-W]
- __ .tu.,.u."IlCAC•• ,

r.:==----.~fdf<JPltDl"'IlI!/'WC_,,~tI _,

EMEtlDA MODIFICATIVA
)(Il/

Ao ar-t 12, rtem'*'f; sua epígrafe, que deve manter apenas a rubr r

ca que o denomina, passando-se 9 enunciado que se refere: aos'emolumentos, custas 
tributos que pesam sobre a transmJssâo de bens e valores para Capítulo - que dlscl
pllna o Sistema trlbutiÍrlo. -

O dispositivo, n.. epígrafe, passa a esta forma.

"XIV ~ A SUCESSÃO HEREDiTARIAó"

~

're-i-se cm Vista a adequação do d,SPO!;ltIVO, quanto ao enuncr ado

~erldo, ao~spaço em que, nosso ver, cstar5 IlIClhc;r loglcao.ente
Na epígrafe, que ment rvceee , acrescemos sinal de crase em liA S!!,

CESSÃO ••• ", tendo em vista que em outra emenda, sugeriMOs alteração ;--"caput" do

aa:t. 12 para "Art' 12 - são InVioláveiS as liberdades e dr re rrcs seguintes ", o

que impõe que todos-os Itens sejam InlcladQs pela preposlçâo.:!. ( neste caso, Impond.2,

-se a crase)

Não apenas a pena. mas t ambem a execução t hão de ser

individualizadas A dupla garantia pode ser inserida no mesmo

dí sposLt rvo ("fll), ret i r aodo-ee. a referência da atual ......Alínea

_ Acrescente-se à alínea "F" do inciso XV do art 12 a

seguinte expressão
"Art. 12 ••

XV. • ••••

f) Não ha c r Irie sem Ler ante r rur Que o defina, nem p!
na sem previa ccmtnaçãc legal A Lel penal só ret rceqrr é qua,!!
do benéfica e regulara a r nd LvLdua Lí z açãu da pena e da execu-
ÇdD _ ~ ..--

JUSTIFICATIVA

~lENARIO

r

JUst1.ficütiva.

Nõ mais, houve reordenawon.to vernacular apenas.

o preceito merece aplauso, mas carece de adêquação

técnica para expressar !:relhor a sua f~nalidade.

g ãneonven.í enee a expressão AUTORIDADE pública ;

e há a conven1.ência de incluir a obra técnica também.

Adtc tcnaacs equ t , como em outras oportunidades.

a palavra~ para ter-se a expressão Poder JUdl C'\-ãT 1o • que mais \'2
propnadamente expr-une a r-eal tdade desse v i ta'l orçen i sno estatal _

Temo-lo fe i to , também. em relação a ter-se, se!!

pr-e, a deslgnação das estruturas de poder do Estado como corretamente
se nos aflgura Poder ãxecut tvc , Poder Leq i s t e t rvc e Poder JUdlClãno.

E como, temos tido t e t s organismos des t qna do s '

em nossa pr-ãt rce JuridlCo-constltuclonal.

Doutro lado. retll'amOS a expressão da Repiíbllca

após a palavra Senado a razão é que. conforme entendemos e expusemos

em outras emendas, o Senado entre nós tem claro car,ãter federal e sua

melhor designação e de Senado Federal. AqUl, porem, pôr Jã estar na

expressão Câmara Federal, retlramos a palavra Federal.

JUSTIFICATIVA

:']-------

EMENDA ADITIVA

Ao art. 138 seu lnC1SO X.ao qual se deve acre,!

cer a palavra n~" antes da palavra Judlclãrio. desta forma'

"X _ representar. ccntor-ne o caso. ã Cãmara F,!

-der-e l , ao Senado. ao pres rdente da Rep iibLr ca

ou ao poder Judlcláno sobre as t r-r-equ'l a r t dade s

ou abusos apurados."

EMENDA lP19925·5
lBCDNSTITUINTE. JosE IGHJi.CIõ&FEnREIRl\

r-PM'D;~

(l137'rJF)
_______ .~C"&.'./cow's'I./lu••••,',.. ,

EHENDA MODifiCATIVA

JUSTIFICATIVA

Ao art 159, seu Item lI, que passa à seguinte forma.

"11 - o livre exercferc do Poder Legislativo, do Poder JudiCiário,

do Hlnlstério, da üefensorra do Povo e dos poderes constitucionais dos Estados"

(, para nôs, sempre de bomeensc expressarmos o Judiclârio e o L~

glslatlvo, bem como o próprio Executivo corno Ppder Judlcliirlo, Poder legIslatiVO e

Poder Executivo, para não sô manrer-se eradtcvena l denomln;:urão como ressaltar os r~

fendas três órgãos com ti' destaque que lhes corresponde
AdemaiS. pensamos que ã Defensoria tio Povo estão passadas atrlbu..!.

ções - de alta conseqUêncla social - tão relevantes quanto aos do MinistériO Públ!..

co, razão por que postulamos sua Inclusão no dISPOSItiVO,

Como em r-erer-ênc ra aos outros - Poder ExecutlVo
e Poder Judlcláno - pensamos. aqu-r , que melhor expressa a at t v t da de

desempenhada por este crüam snc estrutural do Estado a denomInação Po
der Leq'rs l e t rvo , -

De resto. é da t re di câc dcmt na nte entre nós. sen

do o nome. p, ex , , aco l h i do na Constltulção vlgente. -

:'], U ..."U.."IC&C••

EMENDA lP19921-2
(lCOIISTlTUINTE. JOSE IGNÁCIO FERREIRA

['J;;;~'~""~

fl~7'jm'

EHENDA MODIFICÁTIVA

PLI::NJiRIO

Dê-se nova redação ao texto da alí.nea "j" do item

Xl (Jl Expressão da Atividade Intelectual, Ardst1.ca •••••• ), do

art. 12 f do ~aprtulo I do Título lI, para aperfeiçoamento da norma:

"J} o poder público poderá determinar a irnedia~il utiliza

ção de obras científicas ou técnicas, assegurada justa

indenl.zação, quando ocorrer necessidé9esocil:l.l, nos termos

da lei."

EMENDA lP19917-4
PJ Constituinte cose IGtt~C~~··FERRElRA

l:-.------.~,...,.I.O~'" •.l.,'U.'••,t,.l.-------

jeto.

JUSTIFICATIVA

Ao art. 356 acrescente-se este § 19;

"§ 19 - .e assegurada, para fins de aposentadoria,

contagem recíproca de tempos de serviço na empresa privada e no ser

Viço púbhco, desde que não concomitantes."

g notõrl.a a garantia Já contemplada na lei ordinária,

mas que se pretende' agora eFigir em princípio const~tucional. Ben,!

ficia tanto os servidores públicos, civ~s e In1.litares, quanto os e!!! ..J
pregados em geral. Idêntica proposição será feita no lugar próprio, 11
relativo aos servidores pCbll.cos.

tJ-;'I;'I;';~

(l;::J7'j:fMtJ P L E N ~ R I O ......'.IO••' ..l.altu••••, ..l<o

EMr:NDA 1\DITIVA

r.r_~ Tul.llunrrlC.;:.l.

EMENDA lP19926-3
l:J Cons"'"n" uosê 19nó,,0 r.rr"r.

Modificamos, contudo. aspecto que nos parece deva ser trat~

do de modoa não determInar que o reajuste ~ seja perlôdlco
Excluí(ll()S a expressão periódICO

Pode-se dar que, como recentemente, se Imponha rcaJuste men

sal, acompanhando índice InflaCionário de cada mês.

Por outro lado, o periódico prende o reajuste a espaços de

tempo certos. o que é ImprevIsfvel e. por ISto, não deve estar na Constituição

JUSTIFICATIVA

BaSicamente, tcmos a linha determinada pelo preceIto do Pr2.

•• C.....U.w"•••,.U•• OWIS••• ,

Ao art 82. seu "caput", que passa a esta forma.

"Art 82 ~ O reajuste da remuneração dos serVIdores públicos,

ciVIS e militares, far-se-á ,sempre na mesma época e com Os mesmos fndltes."

----lUI.,.ull'n....l"_. _

EHENDA MODIFICATIVA

~

EMENDA lP19922-1
!JCOllSTITUINTE JOSE IGi~·;ER·-;:'~E1:-;;'-;:A--------'

EMENDA HDDIFICATlVA

art. 12, acrescentando ao texto

JUSTIFICATIVA

As garantias de asdo e de não extradIção devem

ser cOmplCmcl .ddas pel<l regra da não e}(J.radlç~o por crtme pol ftlt:o ou de opllHão

tradIcional em nosso-di rei to, bem como pclas cautelas com relação aos países que .:!.

dotam a pena de tnorte, segundo os maiS recentes tratados sobre cxtradlção

"Art 12 - ••••

XII -

cl o BraSIl não faltará â condlçiio de País de

prllr'''lro asilo, e sô com a presença do refugiado en terntôrlo nacIonal poderá ser

oonslLcrado pedido de extradlção,a qual não será concedida por crllllC exclUSIVamente

polítll.O ou de opinIão, ou quando o ext:radltando puder ser condenado â
Pars 50 ícítante, salvo compromisso de#comutação de pena"

Dê-se nova redação à a I ínea "eI'do incIso XII do

EMENDA lP19918-2
F\:ÕNSTiTUiüTE-JOS~ lGii;\cio- FERRÊi'RÃ- _.- - - - -- - -----J r:- .;~;; --]
[i.PLÊN<R,-O-- -- -- ......."....,.."."••"...- _. ------1 [=lG;':r~lff



•t. Assembléia Nacional Constituinte e 212~

JUSnnCATIVA

único
- Numerar o atual ar t 320 como parágrafo

-- -- - - -I ['I ;~~'~"

---'''"'.'''''''"'''''_'''"_''''-_''''_'' .._--1-) 1,]/.5-;"';'-J$f J

Justificativa.

EHENDA MODIFICATIVA

Sermol como somos, voltados para os Hddn-os interes

ses da JuventUde pátria, consideramos da maior relevância a inici~

ção dos Jovens estudantes nas atividades e manifestações que os •

levem, contemporaneamente aos estudos, ã aquisição dos fatores de

formação cívico-politica-social.

Assim, atualizando proposta anterior, considero de

suma J.mportância a inserção, entre os direitos individuais/coleti

vos o de os estudantes, em grupo ou em associações, tratarem e di.!!

cutirem matérJ.as que. lhes dêtr preparação para vida de cidadãos adul

tos e os estimulem ii participação comunitária.

ao art. 13, tuen XXIX. que passa a esta forma'

"XXIX - pernenêrrc te no emprego, quando acidentados no tr-ebe
lho ou acone t tdos de doenças o-o r ts s rcne t s , conforme def mtdc em Ie t ,

s~m qualquer preau lzo , como for caso. de sua s r tuacêo enter tcr-;"

des inerentes ao ensino, ã cultura, ao lazer e às ele!!

cias polí.ticas ;

EMENDA lP19935-2
PCON~~;;-!NTE JO~;-!GI;Ac!-O ·~~~RE.!JIR"'A --'

",2" e rs: do a.t.em IV (A Sindicalização) do art. 17, do Capitulo

111, do Título 11 I que tratam da livre fundação e funcionamento

dos Sindicatos, COMO segue :

EHENDA HODIFI.CATIVl\

Justificat~va.

Reunam-se, numa só alínea u!2." , as duas alíneas

"h) a lei não poderá exig~r autorização estatal para a

fundação de Sindicato, vedada qualquer interferên

cia do Poder Público no seu funcionamento; >t

Justificativa.

o preceito é da traior magnitude e Justiça.
Entretanto, como deve ser atribuição da lei ord~

nária regulamentar a nbrma constitucional básica, tal deve ficar

de logo expresso no texto, que, outrossim, pode ser ddrtínufdo de

indicação nominal das espécies de órgãos da administração.

ou previdenciários se j am obJeto de deliberação, deven-

do a escolha dos representantes ser feita diretamente

pelos trabalhadores e erapxeqadczes r

r.r----- TUT.I'u'''''eaçoo -,

rr;:~;:J

[:J137'~7EJ

EMEND~ MODIFICATIVA

p PlEN;~7~O'tC~"s10/'".<OWt"10-----:=:::J

EMENDA lP19927·1
l? Constituinte JOSE IGNACIO FERREIRA

Art. 320 A lei estabelecerá planos de

colonização e de eprove r tamento das terras públicas Para este fim,
serão preferidos os nacionais 8, dentre eles, os técnicos agr1colas,
os agricultores ororrsst cne i s e os de formação técnica na área agrop.!:.
cuária

E necessaria que se estabeleça como er.!.
tério básico da reforma aqrér ra um principio da profissionalização do
agricultor Não será transferindo populações marginalizadas de uma p!.!.

ra outra area do ter-r í tõr ro nacional, habitantes das zonas pobres e

desempregados, que o Brasil "consequí.rê ccns t nn r bem a agricultura do

tipo empresarial

E necessário que se mire o país no exe!!!.

pIo de outras Nações que se engrandeceram, atraves do trabalho aliado

~ à técnica, e assim são convocados para a tarefa de modernização da

.eqrcpecuârIe , em primeiro ruçcr , os própuos técnicos' agrícolas form.ê.
dos nas escolas oficiais.

- Dê-se ao art. 320 a seguinte redação

Os preceitos contidos nas duas alfneas, no ProJe-

pressividade, pretendida pelo autor da norma - tornando-se, pc-

aeunaôos numa só alínea, mantêm-se COI'\ a mestra ex-

to, são de importância indiscutivel e têm grande significação p~

ra que eejem instituídos em nosso pais sãndacaccs Lfvrea ,

t:-;;;~;~

fJlJ;"~flJ

O termo Saude não e tão abrangente quanto o termo~

JUSTIFICATIVA

Suprima-se integralmente o inciso XX do artigo 13, "Dos

Direitos Sociais", do ~rojeto de Constituição da ccní ssac de

s tstena t Iaeção , e inclua-se o termo: Seguranca e Higiene do Traba

d!!2.:.

EMENDA SUPRESSIVA

Torna-se. com a sugestao, mais fluente a rede cão do d t s
pcs i e t vc , ao exc l u i r- - por desneces sãr ro , p015 Jâ há' r-erer-ênc i e nu

"c a put" - a .expressão "aos trabalhadores". e ao superar o mconventen
te, para nós, da expressão "portadores" (de doenças). com o uso, que

achamos melhor, de "eccaet tdc s •• ",

Por flm, entendemos preferível a r-efe rênc te a que toda a
sltuação anterlor do Trabalhador, re l at i veaen te ao ac i dente ou ao eco
met tmentc por doença. deve ser-lhe preservada. e não apenas a~_
câc ,

",------ 'U'(PfJuI1"IG.~o. -,

EMENDA lP19936·1
~ Const,tu,nte Jose Ign,Clo Ferreira

pn:,;uo,~

t:7T;'~

Ao art. 71, que deve ter seu "capur" atual suprrmrdc , substl

tufdc pelo seu § únICO, com alterações, e a ele acrescer-se um parágrafo, que será

o seu efe trvc § I~, desta forma
"Art. 71 - Lei c;omptementar federal definirá os cr-r tér rcs bi

slcos pera a aSSOCiação em Regiões de nesenvctv.eenre EconÕlnlco, entre Estados além

d~ [hSt1"ltO Federal, Áreas !'\etropo\1 tilnilS e I'hcrorreglões, entre fulf\lcfplos. obJet~

vendo onentação comum de ednu nl et reçjio e de planejamento.
li 1° - A criação. mod'flcação ou extInção de Regiões de D.=,

senvolvurentc EconômIcodepende sempre de consulta prêvre aos Estados envolvidos,

que se manIfestarão pela Il'alorla absc lute dos Membros de suas AssembléIas leglslatl

rém, numa unidade homogênea para melhor apl~cação.

EMENDA MDDIFICATlVA

c:-:==--__ ...~..,.f •• UI'.I.fIV•• OM'..l:O_- _

EMENDA lP19932·8
1 CO/t5T1 TUI NTE JOSE I GllflC I O ·FE~:-R:-"::-'-:-A--------'

- li\>lEHARlo

, •• 'TofJvn"'c.~.o

Inclua-se nas Disposições Transitórias
novo dispositivo, com a seçumt e redaçãoJOV\oLl. ~'=-r-

"Art - O Brasil promovera o estreita
mento dos vínculos de cooperação com Portugal, através de empreendi

mentos bilaterais de natureza cultural, comercial, rncus trí.ej , tec
• no16gic8, financeira e política, com vistas a constituição progres:

siva de uma comunidade luso-brasileira"

JUSTIFICATIVA

As raízes historicas e culturais que
nos unem a Portugal dispensam maiores comentarias, não se podendo

desprezar os signficativos precedentes na caminhada rumo aos mesmos
objetivos.

Tudo leva ao estrei tamento cada
maior dos laços entre Brasil e Portugal um passado e um presente

comuns impulsionam os dois países para um futuro de parceria, no

grande concerto da associação de interesses que cunverpen para um
destino solidário

EMENDA ADITIVA

ves,"

EMENDA ADITIVA

r.T" .UUNulT"'c~O. ___,

Acrescente-se outra disposição ao texto da alínea

li!" do item IV (p. Sindicalização), do art. 17, do Capítulo III do

Título 11 f que trata do acesso dos Sindicatos aos meios de comuni

cação, coma segue ~

Saúde é o estado de uma pessoa, enquanto higiene é par

te da medicina ref at rve à saúde e aos diversos meios de a conser

No ambiente de trabalho é preciso muito mais que saúde.

A higiene e segurança do trabalho como esta na constituição vige!!,

te é multo mais abrangente. evotutca e dinâmica.

Como esta colocado no~rojeto de Constituição, ora

em debate, ouve um retrocesso do direito do trabalhador e em nada

evoluiu
portanto, o termo "segurança e higiene do trabalho"

abrangente, completo, assegura ao trabalhador a eÍlminação dos

riscos de acidentes e doenças !!o. ereeeurc.

Adema's,ressalvamos depender a criação, modlf,cação e extl2"

ç.ão das Regiões ae tlesenvolvlllletlto de consulta aos Es.tados eovctvtdcs , o que nos p!.

rece compreensível para evs tar uma deCisão centralizada em tema que Interfere dlr~

temente com as convenlénctas locars

A emenda tenta explicitar a versão do Projeto.

Remete-se a dt serpl Ina básica ã lei complementar, mctusrve

a questão da contlgUldade'ou não dos Estados ou Municfplos aSSOCIados pela forma do

preceito.

JUSTIFICATIVA.

EMENDA lP19933·6
l:J Constituinte José Ignácio ser r e Lra

t:--;;;~;~

l:1i7'rfr]
_______ ~U~••,Of•• KI .. lo/.UICCM' ..IO _,

P PLENARlO

EMENDA lP19929-8
li! Constituinte Jose IgnáCIO Feri eira

"1) a lei regulará o acesso dos Sindicatos aos meios

de comunicação social, para fins de exclusivo in-

teresse sindical, "

Plenário

",------ 'UTQ"U'''''••ç;;. ___,

EMENDA ADITIVA
tJ~---- t."..""'/coKln••f.u.<~~I...o-__------)

fl--";~';'B--]

1:137;'@)-
Justificativa._

o preceito, r Lncvadcz- e altamente benéfico para o

sindicalismo brasileiro , oferecendo acesso aos meios de comunic~

ção social para ?s ãdndacacos , merece aplauso - mas precisa ser

acompanhado da COMpetente delimitação dos fins desse beneficio: o

exclusivo interesse sindical, para que se evitem excessos que

nham gerar conflitos não deae j adca ,

Acrescente-se após o art. 326, novo dispositivo, nu
merando como ar t 327, renumerando-se ~I:t",tu~l àrT ~~'l- e

..s de_",.s.
Art. 327 - E insuscetível de ônus real e de penhora a

propriedade rural, até o limite fixado em lei complementar,i,!!

cluída a sua sede, explorada pelo trabalhador que a cul t ive e

nela r-es i da e não possua outros imóveis. Nesse caso, a garan

tia pelas obrigaçDes llmitar-se-á à safra.

JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

De-se ao ,nCISo XXVI do art. 13 a seguinte redo!

ção.

llArt. 13 • ••••• ••••• • ••
XXVI - eposentaeer te , lnc\ust'ie para o trab!,

Ihador que comprovadamente seja o responsável eXclUS1V() ou principal pelas tarefas

domésticas e familiares, e, no caso do trabalhador rural, nas condições de red~ I

ção previstas no art. 356 "

ElI'IENDA 1P19930-1
t: Cons','",n'e Jos, 19n'''" Fu r r-ar r a lr;;;~o;=:-J

t:~7r7EJ

A regra ora proposta fnse r evse no quadro da po1ítl
ca agrária do Capo II do TItulo VIII do projeto, assegurando

proteção ao trabalhador rural.

JUSTIFICATIVA

A emenda visa a assegurar aposentadoria ao res

ponsável pelas tarefas domesticas,' cujo trabalho incessante, e mal reconhecido, é
de Importância vital para o núcleo farlillar

",-----------.u,OOUt1I'IC.'io _

EMENDA ADITIVA

- TrTULO II - DOS DIREITOS E LleERllADES FUNDAMENTAIS

Cl\l'rlULO I - DOS tllREITOS INDIVIDUAIS
REPARAÇÃO DOS ERROS JUDICIA,RIOS

ASSUNTO:

~A·-RI-O----~ll •••'./C.MIIt;;O/'U1COM'SI ••

Nos terll10s do S I'? do art. 23. do Regimento Interno da Asse,!!!
blêla Ilaclonal conStitUinte. apresentamos el'lenda aditiva, pará que seja 'acrescido

EMENDA ADITIVA

'Acresça-se nova alInea ",!t ( a alínea atual é cbjeec

de Emenda de fusão com a alínea "h" )ao ~tem 11 ( A Associação), do

art. 17, do capítulo~dO 'lítulo-II, nestes termos:

PLEN~RIO

"c) - J:: assegurada a existência de grupos ou associa 

ções estudantis, em todos os níveis, para abvida-

ENENDA .ê,UPRESSIVA

",- 'U'OfJun,,,•• ,.lo

segue :

Suprima-se parte do texto da aHnea "n" do item

IV( ]> Sind~calizaçi&~ ,a'ã~' da1rtulo III, do Título rr , que tl:"ata da

participação de trabalhadores nos órgãos da ,administração, como

em igualdade de representação com os empregadores ,

em todo e qualquer órgão ou entidade da administração

pública em que seus interesses profissionais, sociais

nn) a lei assegurará a participaçãJi dos trabalhadores ,
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'@RlitlB a@ à@'EiRlfàlliâels, ffi@tllâRU ul1ili'eia à@ ,ijUlpàffi@Hle, tli
piijUiRB paH@, â flffi B@ @vlUf"@ â lR@rIElêREl@ @mafe,làâà@ tl@ UI!
IHâ.fie tlBS @fêRtl@i ,inimiS tli praE@sumiR!ei,

Ijj~'i;;;i~=J

~flijA!1

IMillUUI1lVA
mUlti IX' tiA tiRti~H mlAb
§'iM 111 ' fiA A§§lmHEIA §BEIAb

A>§l!lÊllElU.lUJ/AilA

~-=llllajl~IIIFISlcljJ===-=-=''''-======~1

.s m. li, n,. KV 'JÂ §~fiU!'il'ltÂ ~URf~M.ã'PBi • I,m!, S i'§uIRE'J ........~""~

...~ '-"'-"''''1' ,1I1~l'ij,!iil.l~ãF. 'i EaRUli6'i s li lililalIIUIU'i adFà' F,
p'F'jia aSi mai juaIEliFlai," -

dillilliflJfM
6 ma juUIEliFls é Bia'EI' Us §EAEFa ma U, fals, ijU' EaRiliE'

,. ss EeF Um. lêli' IUilà i6'F' e ,ma '''EIUa U'i Eelm, EF"aa'i' Um' F'àlIUà
U, ijUE Ria i mU'U'IF', 

PaU' iEf .,Id'REiI au ,"'i!iR€f01 E ia'FEe mUREa é ""Vi. à
Batl~FIAih

~U'REe as ms juUI'liFls, "p"lflm'lAEE, i a ms UE fele fi

,anlUa Rai jul§'.'RlS' pml', Em vIFEUU' Ua ijUil, e jul, "IUaUa"!Rlà 'm umi
ilEuijia 'R§'Rai', lil", UIViF" Ui' 'IF"AiEiA'lii as 'FI.E, i 'SAU'A' IRJUiE!
.im a Féu, ijUi aEpali Im U'Iê !liFRIUiUi, sase 'SAil§' Fep'F'jis '8f\9 IRjUilJ
IMs, lil é S if'lEs ai ImpFaElUiRal' U. ESRU'Riiêa, -

H."1'Fà Elvll a 'ma iAul. ai "AEFelai ê ,\uiliijU'F ilai jUF!
dIE8S, l:juiRáa!ia lfüUI Ei@ i!FF88!u!flElül1

M i. um e. U. vIEla ea EaRi8R!lffiSREa, ss làea es «ala,e. 'e!
jia, e. 'loul'jia i U. I"ua"

! VeFUàà, ijU' a àFlo 12, Re c.pflUls I • fiei 61 F,lEai IRUlvlau'
sn s sa mEêF a. §'§U~®Y,,*" aa I te. xV, vlieu.à R1aBleilL§il.lm' lli.",
8il.beIOEERUe· 6 ~!lêae IRa'Rlmi e "REeR'IMe'lJ! 11m sf"e .Ié" Ua 1B.1J8 a.
"Rl'Aj" sem pF,juf!s a' 'jia pml EaAEF•••uI8FIU.UE FBiaaRiiv'l,

, ARm. i~geitia é s a' 'lU, i' E'malete , Fêi" 'Elmà, 'lU, aâfl!
eulêFl.. 'aIRê! Um. illUlj" a!R.I, am ijU' ISUà • Iilild.lla.d' á, me juUl'liFls
"j. pmlvsl as ESFFeiia, Rà fSfRà Us 1'1,

êm F'Uàiia ijU, é IFêRiSSilB as caRilIIUlj;e Uà R!afi~IIEs IIi
liSA., mlmeAIe EBMplm • lail. a! ijú' a pF,j~fia aa ma a' Ms EaffiEllds a'li
.uEaFlaid, ~udl,IiFli am "F a'j81a a' FSamj;a Effi 'lúàl'lueF ijU' iljà a Fàma aa
BlFella ESMIUmda,

f • ju!!IIIEâ!;a,

A§§UHlti·

eli1@Ra. SUBS!Jtutlvã .6

~fBji!S Si SBR.tI!ulijia

6é"s fiSVã rsàã,iB âB lfi€lsB IV à6 ArtlgB 14 @supu,

iâi'U B lRêl'6 Y à6'fS,piEtlVH UtlijSI
IlhHI 741JI

IV , f@SrijiRlzif .. I1Hifieii àa ~s!ãà6 l@àifâdS qUi!

.1 '~'P@RàSf B fi'§ãffiiR!S àà SIVI~à (uRàoào paf

mo!8 8@ àB!8 üRS' EBR8iEUUVS'1

Bl ài1xu à. @fi!riijif ia, UUfillij~16! f@ciltã8 '

IrlBUtãilâ' FifiS!!!'" Rim ea!H!Hul,is '"ª
IrB ~s, prâiS' @'!ülJ@liIiJ~o' @1i1 1@!l1

Pfapíi@'§ll iEflí.EllH!if o llx~f@§iia" fS'P@E!lVB§lI i fi
tli.ia àB lU. püu larHâf m'l§ 61êfe a aBl@tlV6 tla àl8pBSiÜVS;. qU8ª uRIHeif S qUitlfa aa fUH~laH.li'.6 aS Eoà. RÍvsl ài lIaVifHe, i HiB
@Rlri latlS! RIV@li tli lIBViffi6,

BiâiHàâ Mal!lIlêàHvã ia
~fBjêlS di EBfi!Htul,ia

Ds'", RBVi fiaãeie ie ffiElDB IV dB Afillla is:
lIAftJ ~~n I

IV , • UHlls, a, E,uàe" a Dl8lflts p@à".l i a, Mu
fl16f~IB§ lRHltulfie f@~I~i jUfÍàlêB p.u !@U! f@8~@EtlVei '8fVlàii
fê! aü 'ààmIRl§lfâ,iB dU"â i ãUWIjUJEã, bllffi EBiâe pIiH6S ~@ EljiSif!
liàei" 'ài Eêf~e, @Bi Eêffi Ifã j"

@ llfJeNAIU:BJHdl.ii/iiUliUiJiW;iilillili aLiM:Li!l
mlBJnlHhdita

J~I_íloBIEE~lllhJll'1éSUlhla

I'L~A~16

!'IDA 1l'.HlM4ol "'''=======j
fBRi!HulaIUB§JL§EJlllA

EmiRài Ueàl1l6ütlVà

M"i üB lR81se IV, ~S âHl§B Hl~, ü Di§ulRi! fS~i,ti8l

Jtl~Íl.s/S~MIIIIa/IUteSKlllla

SL~NA~í8

.i!!!HH!HH!!
Ni êBffifiiUR61i SB eBRDilRS ài mR18tfB' àiVim !@f IR'

61ulàU ü i18barüijBe àB filiRe plufhRuâl ~i lRViHlffiiRIBi i àà§

àif@trlli8 afeimiR!ifli" qu@ jUR!iffliRU EHffl i Pf6P6,U S, afiji'

maRta, 6Bm~8i a trJfi@ lRà18siR,iVB1 Pifü a aBi §iHRB ~e, ij"'B'

ptlal1sB',

"ilüBSfêf a plàRe fiiuf1üRUâl S@ lRVê8!JffiiREB" ü§ ~J,

fitri!i8 6fijiffiiRUrlüS @, pfBpBS!i Si arij'ffiiR!e",

§upf1m@,§i BS ilUàl !@i!e â @iPfSSUB "illsr!Ufü", PSf

ilê Ria inJSuiâf â qu@ Di r8fifi,

~Bf aUlf6 liaB, 6fàiHüffi'i@ Iif6RBltlOl8üffiiRI@ S§ lRs'

!WffiiR!a, IRnllulàa, SBr ssU ~fSj81S à@ 66RHHuI,BB Pàfà àl~

81plJRêf B' OiHB' fitlBl1e6s,

RBi l"mai Ue I I', aa m, lI, aa RSgl"~REa IRleFRS aà A!iS!!!
blil. H'Els1il ~sRillEuIAl', 'aFmRlàm" ,m'Aai .alll", am ijúS lIiUFe Aa a,!!!
J@ltl .sãi a)êFE< lia, BAlii da 'lU,1 ",uA,làUa da 'FE l'7' Eam à ",uIHl' fedA
çiBIIU>-""""-,,J,.;' • ;;1.",,1," .il ",j , I!- 1-. "" ~-"~H .

. liA mlmAol. ia,làl aFlvàaà e 11m, aâFâ EulUâf Uã! E~I§sa

Elãs ai! vlÜa I!IiI€à~6 ~i! i1EiàEflii!1 tlaeRiill IAVilllflszl lisllilESI àl!§êiil~Fe§8 IRV81~
liFla,@ aU!f.i leFIMi mlmR'I.li pm à ffiàl'FAla.a" IRliA,I. 8 a'''ei IRàpl'
am a lFâ,ma,"

lUllilliAÇÂfi

88F U. l.meRll~'1 'iijueelffi'Als, â8 " ,1'8a1êF , §'jiA 111' ti.
AiilHêREla §s,I'I, aa Iflula IM ' fià BIU!m §sElàl, àpERâi " IAiB'\U Ra êFlo l'7
• a6flg'ila ae ijU' ai iEFVljai mlmREI.li pflvàaai ijU! ullIl". mUFiai aibll
,ai iEFia iubmeElaai ii 'ii" iSveFR.ffiERlêII Ri iF" a' ê!ilHiA'là iS,1'1, i'iU!!!
ae pFIREf~la! i!J(ihl:HIYill~E!RU! p8!H8~ fl8 UBaSI

Hia ie ,m',I",u E6iil ,Imii , IlbeFUiU' a' 8u.lijUEf pEliSS fI
ilE' au JUflalEà a' swm a mliliRElà iSEl,l, ilm ,iEUFia sibllEa, msi "AUS
IJa'iamsR!e, a elF@lIe i lmURla.as IflMiflo, 'lU, a ~fejB!a amlo.à Re m, lss,
18m ll, i.~ EaRdljis a' Aia EeF HR.IIUia, IUEfBllv., . ,

- ê e ijU' ji i@ ESRlém Aê EURiElluliia ai Isss, Ra m, Is, I@m
" 8 R. aF6aFli I'ilil'jia "a8EI.II~iUi, , "bEF a cBalia IFlbuEiFla R'ElaRàl ti

i \'ili\'ji8 ea I.seila i"" • F'RU., .
Ai!i§-RiI-Hêrllsãa,IlIM6FJ U dtÊi!fi _ _ -

Vida Pf8Elld@u @ffi séEulB~ B tFiI~i1111a àss âFOisli 68Y8FAülil@RUII§1

H. v'I". , i'"aF' f'!leI.d. 'la.U' a' §.lvMaF,. «pllàl ".Ii àR
11 •• aa Mi, e 'Fêilll.Rlm A,d,R, RUiiEII'\I6aa 'RE6Rlfau iuflEI'Rli IilâleFl.'j'
~ili mmBf u. ~,18 d.EUmSRIlf!e "Fld./gai ti FIIoRlfepai" =A§Dfl!8 cm as lU.
"'I,BFIU. u. là"" Iss6= Im, e. ijU' ,I, amFBY' ES' Iilâ8ilFI. Isaa a m,!
IIla fli! i1§!iIHiflEiil iI 8AJeltiills!i1 i1udlla il fl,Fi!!iB51illlxflJeli fIAilAE8IF8S, flAU!FFã

a' iiEfêVai, iSfVljai a! "sialUI, pm F,lafj" • Im U, iju, êi §àRI" ESiêi Us
MlmlEBFálà 'lUi vlmR Bi 'muii" ti iS iiaslAàFI. Aà Ail" MFIEà i 6fà!II, U
"". 'ffijll'mBRl' à à~"IAlilF'iia u. mIU.a" ri àijul @R'aAEFâ"ffi um asve U, 'Imau);
ia mll.lIva , fFêEeFRa, 'lU! 'JuUsu em Ual'!, fURmli, jUillj" mlUàds, "Si&
1.1, , "EalAlmEREa,

aaF EBAi''lUiRElà é U, ii aaF ESIiIâ aFIREfpla ESRiElluEI6A'I, àEl
., d' EUUa, • IIb'Fa'd! pm iju.t. mlil!REli pFlv.U. EaAlIRu! • i@f ,wElua.~
"ffiai §F'V"'" Ilmllàj6" aà pmUà MaEml. IBUml,

! , JuiIlfIEêjia,

IlMf:!riDAJ1IJjJjAQ.fij
,III Ê6A§\HuIRI@ Bõjg§EllJ1h

"5§ pflmHfa i §S§UR~B pifla~a§ ~. §i§'is li§18i.UVà

Ria §ifiB iREifflàa, 'im à .pfBVàeia, f@§siEtlV,'

~iRl@, àBi PfaJ@lBi à@ l@i ai§ aif6lfim 6fijim@!!'

Ufl.. @àai afijim@R!a, àâ URliB,"

àJl.U..U ...Lê..-U.LIi

sam â pfaaa§1ijia ài ik8lu'ia àB ài8Uf§B ~i Pfàia
sâfâ B pfBjHa ài 1@1 àâ' àlf~!fli@§ BreàmiR!iflê', ~iVi'8i
ààf B "i'"' !ràUm@R!B EBRliflàB âB prajHB ài 1@1 af,âm@R!!

rlê, ijUBI '@jà, ~@ §Bm@Rti §U§PiR~@f .. FiURIM, ~a faR§Fi"

§e NiêJ8Râl âpa, âPf@IiJâ,Õ6 ~e fHifJeB PfeJi!e, â 11. 8i

ÉmSR~ll §U~r@§8!Vâ âe
Pfaj@la à' eaRitllu! .is

JJl§ti!16.iltiVü

~U~fe Efir qu, ü lHtiReiB ,a S@ lHlfeauilr iSl@ a18~!!

§lt1vs fiã EBR,t1tulçãe fel ~êfmlHr a @fiEelblffliR!S Ba,Háffiêfs ài 8!rV!
àBrü' páBl1ee. ijU' §Biiffl à@ i§tiBll1aâa@, @Rãs ,lffi~I@'m@HI@ Ef!1f um
~rlvlihla lHIESi,íV81 ~8fà B fi8la ài ,sEhBãBS,

li.. e EaRtfi"@H'B li @Vla'fit@, Pflffi@!rS, ü ~fBbâllàfitl@

iââlSr ,@fli qu@ I ~Bf @n,. ~i~I~Ba, HBUV,",@ Rmâ Dil@.fiB ~ifV@fU RS
. '@fvleB ~áBlIEa, ,Bifia~HiHaB'6 B§ i1iIHBf@! rURElefiii~i6§, qu, mül, r!
EII~Sfil@ @REafitufliil apartufildiau ilUffiillvü§ fia merEâaa tl@ ir!
BilHa aS §@!ef~i'lYide.

siap6@,ii umo r@~à,ia H" fai~o' EaRtI~.. 'Eu.lli1'R18'
Ra OJR,!!!ul,iB,

N6 ms Ss lU. IV às ~fBjilB as eBH§t!tulijiB !UPfI'

m@,§@ i s.p"88Bs "iãlvB pSf 1i1,!JVS Si fSrijã Ii1sIB''', B 61§fiS!ltlvd'

~ à!8PiR'~Vil, pafBUi i fBr,. m.Jaf j~ ! j~fJ~IEimiR!@ ~iE6RR'E!~'

êSffi6 ffi,tlVS pm sklffilf B EUffiPfl~iH16 ài à@l@fffilfiüSã SSflgâçil

A fM.,iB àlIJll61 lRE!86 V, PSf 'UÜ V@i, Si ffiãr§'ffi pifo

üij8@§ irblH~flü!, A lfiliMeiB ~i "«"iijUfãf ã ifi!f8ij' dã! cBtBi" I'!!
ài jU,tll1êU lRlsfY!nçãâ8 m@'mo fiS, liã'B! @m 'lUi S ~'!iSo R~B I8MRá

,,!U§àS6 a pa§o.@fi!e àü' EB!"'fiirt" iâd8 v18luiâBfB,8i U~â Pif8;

P@8t1vü Sê!!ãVBfdVil Rã! I1nãfiçã' pJBlIeâ' üHãauB!"

N@,ts '@RU~6, ~ .'lRer fiEUPSfif B i8~jfllo ao a!Uàl
EeRHltuJijia,
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§m Ijll@ ~@i@ e mêElte 8e ilUpe.1Uve ae P,ej@lg 8@ êen§!!
IH!qiie il@ @§lillla!@Ear.§@ maEan!§mB§ 8e llliÜel1 ~lIrHE;~aqiie Eemynll!
l1111 a 1I.~Hà!' 11 1,1In§'ll!'êneI1l 811§ aisai §evarnllm@nlal§, hé il@ ill
lH,r @m eenilâéillqije , r"l ~e§§jBlHililil@ 8@ e~@l1aelenllU!ilqªe @,
een§ll~Yénlamanta, Eymprlmanle ile§ ilU~e§;Uvei m@nelenil8ei,

9a 1I§p@Et9§, a §1l~Ylr mllnelenãila§, 11lvô.ne§ 11 Eene11l§ae
ijH@ ilHleHmanla pes@,é §1ll1 E"mpr!8ei

a) 9 IIMV@E§e iloi @RHilose§ ijYll ~eil@ffle §9Uellir ili ~n=

~ermilqB@§ ê ;m@nae, e ijY@, ;n@vH,v@lm@nl@, ~raveeal1é ym lIelÍmHle@J!
ll1aerilln§,lllm@nl@ ijronila il@ §eHEHll.ée il@ ;nlerm,qB@§/ -.

~l niie l3ií ijYi!l§lIa, ~l§@l~Hn,manle illl lemo @p,a,e§ ~o'

Fll §elleHàqS@§/

el li ~!'lla~,qiíe ila ;n,erm"sa§ ~eê@l1é anvelv@r, Pill1!!'
Hpiqiía sa vilr!e§ érRRe§ Si asmlRl§ITâqi!e sHa\! a Ins!r@u se Pe,
SH lix§,Hllve I ni§ mn§ VUli8!! ragl8!§ ee P@Í§1 @~ya !em@nla a
lumIUiila savariÍ Een§ym!r ,uei!v@l pina êe ~ri!e ~iTi ra§pe§ul@

8) i§ aellen@iBaa pasni!e nRe a§ur 81§~envilll ne §@.
tar pébllEe, e a"IRH Sà asmlnl§ITi~iíe lTiUm'''~a s,§ In,eTmiq8a!'
pu" e EBmpnm§nle êe s!§~eilHVe ean§\!lIlElen.ll

Pm 8@EerriínEli sa les'l i! ~en8@fOq8a§ e pri!e ~eseriÍ

lar @HRye, a'!HHil Si iSmnl§HiqiÍe Ey§\e .sIHeni!§ @peserlÍ ~rJ!

,YSleir e 8@§am~anhe éa §@fvI~e§ !!§@nelal! ~"a êllV',1 §§f ~ra§!il~
8e§ pllle E§use,

Mami!§, , nevo ll§l@milIlEô é§ @lal3eri,iía Qrqi~llnlilrlll,

Eam i @'a.1Vll p,TlIElpa.lie ee Qengra!!e NO,lenll ni sellRlifle é@§
m@u§, II ~rleflêosa§ n, I.@' é@ 9IralrH@! 9rillm§nllÍrli!I JIÍ ~r@vií

grinê>@ ~nn!pllrênEli Si! iqSe! gevunimanUl§, a§p@Elolmanl@ oe a!
ub@laEer a e9rlRUaflaSis@ é@ all@ i man!IlR@m se ~h@fe ê@ gevame
éavHIÍ ,Vil!H i§ m§U§ pravl§\!§ ne flone flllrlinY,1 @ne§ e"i'
manl9!

l!51~·~'ea=::J

rni~iffil

A !m~erténelll il@ ijYll il ~e§" ile 9h!~@ 8e Fesar §~@eYUve

eelnMil, eem e !n;ele ile a~llreIE!e ,Un@nealre Il ~ilFa eem~ilU8!1l~1Il1

eem leeei 9§ ~fil.ei a§U~Ylailell ~ilra lI~l1ll§@ntaqiíe 8e ~rej@le illl 1111
8a illf@trl~@a, ile eHamllnle a êe ~'llne ~IYl1lãnHa"

"hFt,.Q " 9 88Y@fR1IileE se §ataile @arã @iaUe 1I1@ e@m illlla
lInlll§ il9 lêr~lne ile manili.e illl iau iml@ell11.er, nil gemil
8ei ~ilfiÍ§'à~ei 1@.1l,'~ 89 ilFl. !§ª' ~1l1e m,nilllte il@ ijll"
!fe anell, @lemllrll ~ell§@ ne lnIE!e ile @"@relele Unllne@,j;
re llll~§@ijyanta,r'

JUSIDIEllCAoJ\a

3mllnila MeilHlellUvll lIa
FFejale 8@ genllUIIIlqiíe

9ê." lIe lIrl, .g, 11 §@§"!nl@ l1@ili,iíe',

h 1lJnanil, v!lla eem~lIUMllM, e à!'l, §g Eem e m@§me El1UIl.
rIa 1Iilelilile ne § .~ ile lIft, 1M, ij"a @§tã~ll!ae@, "9 !níele 8e m@nilllle
ile Fr@i!à@nl@ ilà fi@~lÍ~IlEa Eelnelil;rá eem e lnlE!e ile @~areIEle U=
mme@!F13,u

~esell ea pra~ei EenaUIYE!en,l. r1l1aElen,ilei Eem e ~liln9

~IYrlan"a!, ill,lltrl~a§ e!'i,m@nlüF!all 11 erqllmllnle Uvarllm eeme r@I@.
Fanela e a*afe~Ele UnilnEalEe, ~er~Yll 1§le ~armglré ijlla, 11m hilVllnile
Eenvan!ênel" e @~llpelEle Un,naalre pe§ià illf lIltllr.8e ~,rã nie Il'ill§
P81nelillF eem e ilna elvU, llam naell§§lililil@ ~@ alt@filqae illl gen§HIII,j;
9BEh

JUSlDIPIOàQ,(O

9 pFej@le àa. êeml§§iíe ila §!glamat!HI'Iiie alr!I3Yl ~rlvati

vamanl@ ae MHnle;~le il e8m~@liíne!a ael3ra e ~em@nle 8e pFesll'lií9 il~F.g

~aeYárl!l @!I ef§llnl!il'iae à8 !lI1!1'laelmenle IIrMne, Me ~Hme;re Ea.;:;
(~FeilH'iiíe a,!'e~@eYªd,1 Iralà'§a ila eem~alênelll níUilil~anle {@il@,1I1
@@§lailY@! ~el§ a§tii raiaelenãàa II ~efJl1"!lI'iiíe @!mp1amanlll~iíe illl ~9!!

Hell ll§r;ee!il nllelen1l± @f@§!en1l1, peHe9§ aiíe as m"n!aí~lei ij"ll I@m
een8~~iiai ila 8@§am~anl3llr aUvlsàil@§ na§aa aale!'. pe!' §Yil v@~, a eE
§ànl!''Iae ile ill3a§lael~llnle ur~,ne ií Eemp@lênEli ~asllFill lêQghLI 1l§~11~~
li. iºªh§h! @mynlelp1l1 ImafEãàe§l, êen§lilaFà'§ll {Ynilllman.ill, m,n~

I@n~ae ile Eenl,e!@ ~@il@ElIi @@glllil~lI! §e~r@ il~~e. 811 §@Ie<@§ \ ~reilii

~iíe ll§re~aeYiírlll ê i~,§I@Elmllnlel nll ma8lila am ij"ll "'Ium il@ ijll@§IBa§
~Ull m1lf@eam tralilmllnle nllElenal, lI~rllvê. ila peHIlell§ m1l1. ~a,il!i,h

§Y~f@§iiíe ile lnelie nRe ~!'@jllille;l IImll ~ea§lva! 11lllll~iie il8 m"nleí~le •
am @m~il§ 116 iírlllla, e ijYll peile illr ~@ge ,IEllVií§ ilil lIFHeY!à~ií~ illl
~9HHea @nl,a ei Irêi níval. il@ §evarne,JU,Ifl6A,IVR

QYinla i gf!!ila e@ fyMa! fig!Qni!! e@ e!§@nvalvh
m@nlQ, gfiV!§U na §.! , m@!! ymi' V@l, Inl@.§@ e@ mie!e, el.§.

~in!dvil 'im'fiE! e@ e!!ge!l!!va ea miMe griim@Atsrla, i
afH!r!v@1 @miny!@niIQ ea aftlga g,4 av@ g@rml!§ § ln§I!!y!.

ila 9i fynea!, @tr§vi§ ei l@!§ gamg!@m@nUr@§, nla ia@n!! gi.

fi il@M@r ymi farmi g@gYl!!r ei arQinlliila ea .§liea,

[!FP~~ft::1

) [!Jl~;'gW

g!§a8§!IlVQ aYi arivê ay, " a§ alins§ ~@ ~@§@nva!v!.

m@n!Q @Q§ ari@m@nIQ! 9~9!!QQ! !iVirla @m genli !! gigY!!ir!.

eie@! ei! RigÚil ei g!§@nVQ!v!m!nla Egan~m!ge" ,li ê e!§g@n§!

Vi! liMa im vl!U ay@ ! f@g!enil!liiIQ Jd @!U am!§l@ ne

g@al!y!a aYi Hili "ga! Qr,im@nla!,"
Par QYlra liM, Q li~la gen§!l!yg!anil nla eiVi In.

Uf 9i ,!a,g!flg!ile e@ g'imlf!giile afiim@nUr!i, gema lIei~

P@!~§ ggf!@nl@§ @e@ g@pl!§l", ~ m@l~r!@ @g!T!!A@nl@ @li!

gre!nsr!i ag!§ @ g@§§lv@l e@ ff@ay@n!!§ @l!H'iM§, ay" aa·

rim, in!r!f!im @m ggnffanla gQm @nQrmi fI'iei na §g!, an

ay@§!lenieQ,

~~§ll~e ~M~llX~í~A~R9 99MI~,
9 !ne!ge !H, e !V § .@ ile !rH§e •• ~!§!llm II I@r @i@§Ylnl@ r@illl~iíe'

" ! ... mllnl@r, eem @ege~@rll~iíe !t,enle@ @~!n@nE@lr@ ilil gnliíe @
il9 §§t!lse, e§ ~re§rllmll§ illl llHll~llll!il~iíe @e @nilne il@ i@ §fllYl

!V • ~r@§lir, Eem II eee~arll~iíe MEnlell @Hnllne@lr, ilil Hnlae
se §§I!!ile, e§ §@rvl~9i il@ lll@n~iíe prlmií,lll ª §allêa sa ~e~Ylll'liíel @

Em@n9@ 3yafi§§!V, @a

PfaJ,!a 9' ~an!tlMiM

'fn9/iH1'lr!~ti!9

~!~i~I!/e!~I!,IO('~!~!~I!I~G

'IlL,N~RIO

•

quSIIlI:ElICA!i!J\O

!fMg1§IUd
&i~'W1J

,~,.il'g1~e~'IJiefl~l~eBlllis

PbEMAftlli

§Yg,lmim.!@ i 11l!n E, ea !R.!!e I, ee ir!. I" @!!In
~ , ee lnel!a XV, ge arl, 1ª1 i 1@lr.!l, ge lne!§e IX,
eg !li, 171 a !lI, 411 e !lI, .ª~! e .n, aia @e in,
ai4,

i!!lªH~HAH!l
Em a"@ a@!@ e mêrUe e@§ m@elell§ are~e.I@§ ne! 9!!ae§,!,

Ihe§ aHgr., a"@ ara~ã@m,Q!p@nu@§ .en§l!\;yelani!§ giTi e! m,!§ fi·
lavin!@a aiQm@nte§ a••!i!!, M e@ §@ lav!I @m een§leif,,3. i r!il
g§§§!91H9iQ§ 9@ ~y@ § Peeê{ p~911Ee g.§§@ QU e Jy§le .IllMlm@nle
Q§§ grene§li§,

a fi!!§ e@ elman§lenimanle ea.! .y§\e§ ei§ grage§\i§ ,
eenJYQ@Q§§, ~ f@!!@ ea v!ale ee eenJynle e@ raea!!@! @eaig!!,. ge~

§!"~l!, lavey e !@~\g i!y,l, §@, a{@vêllle~§§@ n, ~rÜUEll, llx!Qir@ M
Ia m@ne§ ~e!! ~I§al e" .aJ@,~y@ e §fi§l! areeH'@ ln!lin!in!im!n\@ e
ea9re se a"@ areQY! heJ!, gir@ E§~aiir i @Jy!lir'§@ ~ r@illQ@e@ e,
neVi G,rlil êen!Il!YElen,l,

aeam@!§, .em i ReVi al!l@mdUelll!!,l@geri,3e er,@m@nU.
rI" .iBa ie êenQr@§§e Nllelenil, ~YiMg e, ,greu,l§ e@ b@l!lê 91rg
Irl.a§ grqim@nlir!@§, ear!n!r i§ mal@§ a grlarle,e@§ aYa 9avaUe '
§H 9Ila~anieg§ rie al@J@ie e@ l~i ~9 er,@manie,

[=!"j~~~"':J

flJli'gAillJr~(~inIUES~llliB/I~I~e~fllia

~L~nAR,p

Am~e@ il!§~9.1Uvell r@~llram·.a ií a~p!el1a~ile ilei a@l1Vl~ell il@
~ili Eem~Y.Uv@' eilRlIH.a~e ijll@ hejll ê il@ EemB~I€neHI il@ ampfll§1l§ @1!,
làilY1I!1l am §l1ilnila ~ert@ ile 1@l1rltér!ll ~,Il§UaH;e, htr;~II;, lIea mHn!
e~ple! ilg lnlar!er I @xealllilile§ e§ il@ Nll§liíe Mlllre~eHllInà, 1111 Eem~ê:
lénElll,Earl.manl@ lavll,ií 11 l1;§Ee§ ila eei'~ie nil il~§lr!~Y!~ile ile e@~
vl'ie ~e!§ e maimB, n9 m,l. ila§ Vll!@§,ll"lfã~e!il lIa ~renla!l1ili mynle.t
~!!lll nll maillil, @m ijHll à 'enl@ 'il@ §1I~!'!manle ile ~resll19 nlie n@eai
Rilrl,manl@ @ilií !eElIH!ilêll ne lifrHsrle mHnlel~il" h §H~ra§§ile ile;;
~el§ lne1!e§ ~11! Eem ijllll a §ll~lI~íie a@jã tralaila il@ {efmil nedV@l ã
~1ll1tlF ila ea~ae18118@i 811@r@nel!lila§ nll ~,aalil~Re 8e §@rvl'ie, Per e!1,
Ire laile, e niía ,r"à.@nle il@ tal ij"@iliíe nll @en§lltYlqae niíe l.pllila
ijya e§ MYnlel~le§ §"@ '§ll~m e illl§@jllPllm, llnlr@m am ,eerile eem e §!l

11Iile @I@nham a ella pFii~F!, @mpf@§lI 811 a~~leFa~Re 8@ ~éa eiln,IU§ile~

JUSlIlIE'IOAOÃO

~fgn~ ~M~llX~I~A~~9 ~9M,~

§Y~rlml. 8 lnellle V ile lIrt!~e §7 @e lnellle VJ, § I~, 8e àrtl§e 3.,

@ li EHFal 11 Be insUe v,§H!1f~m!~ lUi ~9*gVfafi fi I1af'e@!e.m~ml;e 11
§ !@, arll§e ••

9 la~le ile Frejat8 il!! gem!§§a9 àa §1§lam,H!i'liíe !neHIH1.
s@ ~grma ila!!nltlvlll !le !nla,;r na ê9n§t!IH!'Iiíe, yma §HII''Iiia ~Ya
Iam §!il9 eenels@ra<la ~er lnilmarea a§FeelaH§lae eeme @~Iram!manla il!!
va,a§' a a"lelilnela sa reila§ par!!!a!o§ sa ~re§lll~iíe <la §arvl'ie§ 

ailq<;ae!enlll§ @ila §allêa, ,@§e I@m iavilse ii ill§~H§iíe àe fieYUe!, ii
niíe r@i~enaa~al.a~iíe pola ~raeor!@soile ile al@nillmanle ii Fe~Yia~iíe,

ii eennHe§ lnlarln§tllye!enal§. AR ma§me tem~9,e àj§~eeHve eenHi!
,!ll Hma e,!anla'liie ~eUtlee ~He Iam else §H§ar!illl @m@§ma ~erea~yi
ile ~a'e§ eilmln!§I!'eàera. Fil~Heea n9 §antlile illl m"nle;FeH,a'iae ilo
la!e iarvl~e§, A neve ras~'Iiíe ~re~e§le niíe aHma a ~artlel~a~ae il,

[ Hnliía a ilee §§Iese§ n@aia§ ãra!!l ae eenlrãrle, @aelaraea ~Ha aelai
nhala sa §avame s@v@m eee~arar eem e§ HYnla;~!e§ liíEnlEa @ HnaD.
e@lrllmanlll, -

Em@"e@ meQHle.iiv.

PreJ@!e ei êan§!HB1,le

" fi H.n§m!§§!e, ger mgri@, e@ Ilan§ eH v,!era§ a§U !yJal!i i

@meIHm@n!e§ a eB§I@§ gfegarelenil§ ie v@ler ee aylnMe ,

il@nêlge B arln.Igle !ge!.1 e@ eUir!9yl,le e, r@n9. a ei

r!aYal'" ,

JU5IIFI~IlIIVfi

1\ EmaM. vla, allm!n,r !nnaffia,U91lleile@ ee ily§l

~reJale [fll êan§Uly!,le @~I{@ B §fUQa m@n.len,ge a B§ elege.

f!J1Mg~sed

ffi;t~tWJ
nfd~IB'n~lllie/lmBfIJli8

P~'NARIP

Q§ m@nelaniée! êl§pe§l\lVe! Irili~ é@ mil€f1a 8i l@l
arslnlÍru, §@ n"nnJ!!'!!! eYlrft EaH@H, 89 ,ater plÍ911Ee meraE, HgYlª
manu.Re llapaEí{IEã n@§la Prajale sa QenHltYliiíe, niíe hil fB!i!e pôri
alia §a UHlbalaqll @m ra'i.i!e il .iÍnalrll 8a pre.IITIl8eT1li o ,emô se lª
g,a§§e a e~enllfBqRe, ~orlsasll é@ rllmynaUqRa e reg!ma 8@ saé!Eailie,

JUSIIlIFIGAqKc

9 1@~le ile Frejale ila êeml§§iíe il@ §l§l@maH,a'iªe at!'l~Hl

ae MYnla;~le a e9m~@lênala ~rlvatlva §e~ra pl,n@jilmanle @ eenHBla
ile HiBI ~@Fa@!amlln~e @eeH~a~ae se §ele FHrll!. Tal ~re~B!lo ~ifa

il;raj;aman~@ ~eHI;eag nae!enala, gaja il@ F@{erma il§rárla BII il§dE!!
ia, §"a j~l§ F8àam e,;r 1l~@I!!saa ~er lnjlln~sa§ il@ eará~@r leeai, A
@m~nee ~fef!g§1:a Reg aU@fA a eelll~@t:ªneh 11lI:ln!e!I1aí ~8I3F@ 9 §81e lI';'
~llnB e ~"ll jé ;; IF@illelen@lm@n~@ {@lteF@!e§ mYnle~ple§ ne ~,~§,



2126 • ~semblêia NacionalConstituinte

Dar a seguant.e redação ao § 20 do Ar t ago 270

"Art. 270 ••• § 2 0 - O Imposto de que trata o Item IV

Cosntituinte JOS~ SERRA

Suprimir o inciso v do Artigo 264.

fC;~;;'~~

1:UJ'''ã!ãiJ

Emenda Supressiva ao

Projeto de ConstitUição

fi PLEN~RIO

p:r;~~;"~

tTiTi'oã/S7J

Emenda Mcdaf'aca t av a ao

Projeto de Cons r tuacão

PLEN,!\RlO

EMENDA lP19961-1
i!J

Propõe-se excluir os" Tributos" do dispositivo p~

ra Que se pereuta a t r ibutaçâc progressiva das heranças, pre

v,1sta no §5 l2 do Artigo 272. Obedecendo o princIpio da pragIe.!

sfvfdetíe , e não da proporcionalidade, é que pode atingir o

Jmposto sobre transmissElo "causa mortis" e doações CJ objeti_

vo intrínseco do Artigo em questão. umy: melhor distribuição

da renda e da riqueza nacional.

sitivos rerererrtes ao imposto de que tratâ o item n do Arti_

go 272.

SupriMir o § 52 do Artigo 272.

JUSTIFICAÇJi.O

r: tradicional, e não só no Brasil, a concessão à Fazenda

Pública, de certas posições processuais mais favorecidas,

o que se Justifica por estar em Jogo o interesse público.
Naturalmente, deve sUpor-se que o legislador ordí.nár-ac

não ultrapasse certos limites e institua privllégios Ln-,

Justificáveis em zevor da Fazenda Pública.

5;';~"~

(l13/~ô01J_ PLEN~RIO

II _ não mc i dar-à sobre produtos andus t rua I r zados des

t mados ao Bxt e r aor ;"

!'lO ,f'lCIS()
..H:f' al.!acá I suprime-se a expressão "em {unC'"ão da e.;sc!!

c ruj adade dos pr~dutostl. Se se daz que o Imposto é sct ct r vo , é ló

gICO que só pode ser em função desta es scnc r a Ladade , de motio que
a expressão é supérflua.

I _ será seãet rvc e não cunutamvo , compensando-se o

que for devado em cada operação com o mont-mte c,2.
brado nas ant cracres ,

JUSTIFIC-\CÃO

fITP~~~"'·~

f1!37oã/B

Projeto de Constituição

Emenda suprees íve

PLENAA10

JUSTIFICAC}. O

AdiClone-se novo parãgrafo ao a'r t r ge 270'

"Art. 270 ••

§ •• Nenhuma renda ou provento de qualquer natureza au fe r-a

dos por pessoa fíSIca delxarâ de Integrar a base de cálculo
do ampos t;o de renda pr-ogres s rvo , na forma da Lc a"

=- 'uT~/.un't"'.~.o

PrOjeto de ccnse i tuacãc

Justlflcação

Emenda ~Iodlhcatlva ao

Dê-se nov: 'reêacâc ao ãncasc II do ar-t age 264.

"Art. 264 •••

11 - ans t r tua r tratamento des rguaj. para s r t uaç de .. S!

meIhant.e s por meao de tributação, rsencõc s c ft!'.uras

assemelhadas, em função apenas da categom a P)Oft~"l2.

na] a que" pertença o contr-abuf nt.e ou de função por

ele exe rc i da ;"

A Hnaj adade clara deste InCISO II é rmpcd r r que: no

futuro, venham a reproduzir-se si tuacêcs como o que o r.r c, I'" te.

jufaes , parlamentares e nu.Lat ares não pagando Imposto de renda s~

rr;=~~oo~

fT0;;7S!J

Emenda Adltl'oa ao Pr.2.

j e to de ConstltuJ.ç.ão

Constituinte JOSE: SERRA

PlENARIOf'I.

EMENDA 1P19962·0
l:J

Dar ao Senado poder para estabelecer os limites máxi

InCS da alíquota do imposto de que trata o item II do Artigo é,

prátic'!. dar-lhe' poder de legislar sobre um tributo que a Constitui

çr:l.o reserva à competência dos Estados.

E de que progressividade se fala? Este imposto pode

ser cobrado com base no monte a partilhar ou sobre o quinhão de ce-.

da herdeiro. E neste ultimo caso, ti prcqress ívadade ,pode ser es t abe

lecida em função do montante do quinhão de cada berdej rc e do grau

de parentesco. Se estabelecer a alíquota máxima, o Senado pode tam

bém estabelecer Varias alIquotas máximas e, assim, predeterminar q..e

tipo de lnposto os Estados devem adotar

Assim, se deve haver autonomia dos Estados, este

pardgrafo deve ser suprido, como se propõe Se mantido o disposi

tivo} com redução da autonomIa estadual, haveria que alterá-lo

Consti tu1nte José SERRA

E/lIEI'IDA 1P19959·0
[lJ u~~~~

QU';0JJ

o Imposto de renda, para Ser "o mar s Justo do~ trtb!!

tos". como d i z i.a Ruy Barbosa, deve ser o mar s abrnugcnt c po -,s Ivc L,

Neste senttdo, nenhuma renda ou provento deve 'escapar j progl cs s r-.
va dade ... sob pena de se estar cometendo grave anj us t rc.r O dese).í_

vel ~ e factível - é que ncnhun rend nncnrc escape 5 t r rbutaç Jo ,

não sobre parte de seus venc rmen tns •

A r~gor, dJ.SP051tJ.VO e spec t n I como este I I é

ecsncccssãr-ie , dado que a cons t rturc'tc , ccn í'm mc ;J t r rdu, ia, llC'df!.

r-a ~odos IguaIS perante a Ie i , Acresce ,que a cl:í'usUI,1 " ....11\0 .ij uda

de custo e d15n3s pagas pelos co rrca públicos n.r rcrn.r d, Ler"

just aHcador-a do tratamento de s aguaL, não mea s aparece no texto do
emenda supressí.ve

Projeto de .r::onstituiç::lo

Suprimir o § 312 do Artigo 272

Na verdade, a'preocupação viS!vel no texto resolve-se

através de isenç1:l0 para pequenas heranças, por meio de leI ordinária.

lrnJ1l0prl11llentcestar ans r r rufda cons t r ruc aonaãmcntc entro nós a

Legas Iado r crdmãrro ,

Segundo cone está r'eda g ado , com ênfase na expressâc "fatos

econômicos eqUIvalentes::, o d1SpOSltlVO pode letal' ã conclusão de

chamada "Interpretação eeonêmca do üare i to 'l'r i butfir rov , Lsta flg~

r-a , ex r s t enre no Cór.ltgo TrIbutárIO Alemão de 1919 e r e I'orc ad-r pelo

i.e r de Adaptação FlSl,.al (Steueranpassunggesetz) promulg1d1 no reg.!

me naz r s rn , ct mma a nccessâr-aa segur-ança n~s re]açõe~.entrc ft~

co e contr-abu i rrte , pOIS dá ã autondade, em qualquer modalidade de

negÓCIO, a Facu l d-rde de cnt endê-j a equrvatcnec a outra modaLi d.ulc

c-cpr c vsnacnr e t r rbut-ul-t , r"t.1 "Interpretação ccollômu.n" é lUo.ompf!.

tive] com uma di scr rmmccâc de Contes de rece rtn cama a que.o pr~

j e t o consagra e que é t radac rona I entre nós e é Incompatível c em ,a

tradIção do nosso dlre1to. De..c acrescentar-se que tne",h;te el'l

qualqueT outro pais. O combate ã sonegação independe desta figura,

poderosa arma de arbítno f].scal e é felta atravês de ftguras como

a fraude à leI e a s:tmulação, quando a ocaSIão se apresenta.

pr-cj e tc ,

Mas se algum dISpOSItIVO expresso deve exas t r r , certamente o

texto do 1.nCIS0 II não é adequado

Prmerrc- como está. o da spcs at í vo parece dirigIdo ao .apl.!.

cador da lei ("conceder •• "), quando seu des t rnat âr-rc deve c;el"

pr=;~;;~

l:J2V';Jã!J

---- ---JUSTIFlCAçJ;O

Emenda Modificativa ao ProJeto de Const1.tuição

PLEN1\RIO

Dê-se ao Art. 269 a redação seguinte:

"Art. 269 - As isenções "e figuras eeseeemeaes , bem como incen
tivos fiscais de qualquer espécie. terão seus efeitos ecan§.
micos e soo.íeã.s expressamente avaliados, pelos poderes r.e 

gislativos da União, dos Estados e dos Municípios, a cada

quinquênio. ..

As isenções e outros beneficios fiscais são sempre instituídos
em virtude de certos fundamentos e de obJetivos que o legisla
dor entende iitH perseguir. A aplIcação prática pode, poréI'l,I~

var a resultados diversos dos previstos, como pode deI'lonstrar
que o custo destes benefiCIOS é muito superior ao das vanta 
gens que prOduzem. Acresce que a economia é dinâmica e ~ue, no
curso dos tempos, o que era hom passe a ser de~acons:~havel

Por estas razões, é da maior utilidade a revisao per~odlca dos
efeitos econõmicos e sociais de todos os benefif=ios fIscais. r:
o que a Emenda propõe, na linha de propos!;a apr~vada na Subco
missão de Tributos e na respectiva Comissao TemlJ.tlca.

EMENDA lP19963·8
l:J Constituinte cose SERRA

F!,iDB'-:J
fu!';UEJ

pode falecer e deixar uma pequena casa para seus herdeiros Mas, se

for rica, pode deixar uma casa de grande valor para cada herdeiro'

que nela resida. Note-se, ainda, que herdeiros não são apenas

filhos. Estes, como os ascendentes, são herdeiros Necessários. mas

há os não necessários, CO'JIO o cônjuge e colaterais até quarto grau.

Tudo isto mostra a total falta de fundamento do § 39 cuja supressão

se propõe.

Este parágrafo não tem sentido e o:ntrar1a o princIpio

estabelecido no art 257, § 212,~ uma vez que, com enorme probabilid!

de, vai beneficiar nuito mais os ricos do que os pobres Uma pessoa

PLtNÃRIO

EJIlEI'IDA lP19960·3 .."'::-:- ----,
l:J Constltulntc JOSe SERRA

fL.""",IC.w,n.~IIU'.C~"'lo

PlENARlp _

EMENDA lP19967·1
['J o:nstitwnte J<JSli SERRA

I:J
ú~~;·~

tS7~Jã!J
'UT~/'U''''IC''''I,~

'L.U~I~/cow'''.~/I,,".~M'U1e

~LEN1i:IUO

Emenda ModIfIcatIva ao

ProJeto de ConstltUlçâo

=- Tun'.uu"'CA;.~ __,

Dar a segUInte redação ao § 21? do Arugo 272,

"Art. 272 ••

5 2 0 - O ImpOSto de que trata o ítem ~I n50 lnCl.dlrá

sobre pequenas glebas ruraIS. como tal defInIdas em

leI estadual, desde que as explorem. só ou com suas
famílIas, os respectnos proprIetárIOS"

JustlÍlcatlva

Emenda Modificativa ao ~roJeto de Constituição

Dá nova redação ao Artigo 267:

"Art. 267 - Lei ~omp1ementar estabelecerá forma especial e
favorecida de cobrança de impostos federaIS, estaduais

municipais., ou sua não-incidênCia, para microempresa, como

tal definida em lei, pela União, pelos Estados ou pelo Di~

trlto Federal e pelos Municipios."

~ Hcdificativa élO

ProJeto da Constituição

... IB nova redação ao Artigo 257:

"Arti9C' 257 - A União, os Estados. o Distrito Federal e os f-bnic!

pios poderão. observado o disposto nesta constituição, inst:t.tuir os segui!!.

tes trfrutos·

Como está redIgIdo, o dlSPO'Sltl\O \al permltlT o fr~

cionalllcnto de propnedade. contln~ando as frações com o me$mo pr~

prietlÍrio. mas sem tnbutação.

>JUS~FICACAo

A Emenda extende o princIpio de tratamento especial ás mi
croempresas também aos impostos municipais.

I - :btçostos.

:rI - taxas, atl razão do exerci.clo de atos do p::der de FOUcia

00 pela ut::i11zação, efetiva o.t p::rr.encial, de serviços
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públicOs est=eclficos e divisíveis. prestados ao contr!

luinte ou postos ã sua disp::lsição.

II! - contrlluiyâo de ne1h:lria., pela valorizagão de fuÕveJ.s d~

corrente de obras pjblicas, terdc por limite total

despesa realizada.

parágrafo únioo - 5enpreque J?O.ssível, os irrpostos terão caráter •

~soal e seroo graduados segundo a capacidade emnêcnica do cootrihd,!!

te."

çêc impede que a contrIbuição seja exigida do possuidor do

imóvel, o que é inevitável em certos casos

.0 §50 f IcarLa mais bem colocado no tI,tulo que cu!

da da organização do Estad'o (Título IV).

UI _ garant.ir a l1vre inic.íatlva, favorecendo I
a distribuição da riqueza, a geração de empregos e o aumento ~s

meios de produção, e eS:Jecialmente, o aumento da produtividade, r~

primindo todas as formas de opressão política ou economia, de modo

a garantir o bem estar e a qualidade de vida do povo

JUSTIFICATIVA

Há exploração ideológica de fundo marxista- na

proposição anterior, por isso a modificação proposta. Não existe

livre inic-latlva se mantido o texto anterior

JUSTIFICACAo

Dê-se a seguinte redação aos §§ 29 e 39 do Art. 230:

Emenda Modificativa ao

ProJeto de Const~tuiçâo

Art. 17 ••••••••••••••••••• • •••••••••• ~••

V - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"b" _ é livre a greve, ccroetmooas trabalhadores d~

cidir sobre a oportunidade e o âmbito de interesse que deverão por meio delas
eerencer , excluida a iniciativa de empregadores, não podenclo ale! estabel,!
cer outras exceeeõesr a adesão do trabalhador à greve é livre e constitui d~

visão pessoal de cada un, garantida pela Lei e que não será induzida, nemfo!.
çada por quaisquer meios coercitivos, físicos ou morais, de quem quer que s~

E/oEM)A MJOIFlCATIVA

DISPOSITIVO EJ.EIDllOO: Artigo 17 -Ircísc V - Alínea "b"

E: preciso eetfmúer, antes de mais nada, o trabalho, a
iniciativa e a assunção de riscos. A greve é serore una excessãc jamais pode
serconsiderada regra. Por outro lado, é recorrente o Fato de que a greve é

decretada, rrultas vezes, por minorias, não representativas da verdadeira ma.§.

sa trabalhadora, que, mütas vezes, pretere continuar a trabalhar. Da! pr~

corüzar-se que a adesão à greve seja ato voluntário do trabalhador, sem lnte.!:
rerêncías ou meios coercitivos, físicos ou morais, aLinitida sempre a divulg,!
ção BlJl)la das razões e justificativas da greve, de modo a permitir que, .. pela
via meramente racional e individualmente voluntária, cada trabalhador decida
soberanamente sobre sua participação no movimento Os chamados "piquetes" qua.fr
do i1!!ledem a Ioccrccêo. a ciruclação o acesso ao local de trabalho oor l'lI'Il""

les que não aderem à greve, con~tituem violência à liberdade individual que ,
não pode ser tolerada pelo sistema jurídIco. '

A Alínea "b" do Inciso V do Artigo 17 do projeto de

Coostltuição passa ter a seguinte redação.

Jc.

CONSTITUINTE ROOERfo 8Al...ESTRA

PLENÁRIO

3JSTIFICATIVA

p.r;~~;;"~

1537'~07J

PLEflARIO

Constituinte JOSe SERRA

Emenda Supressiva

'"'Projeto de Constituiçao

ConstituInte JOSé: SERRA

§ 39 - O Ministério Público elaborará seus orçamentos

dentro dos linll..tes estabelecidos na lei de dlretri'Zes

orçamentárias

Coro a nova redação proposta aos parágrafos 29 e 39, este.
belece-se os mecanismos adequados para a elaboração do orçamento
obedecendo a limites que serão determinados na lei de ã í.re t r í.acs o!,
çamentárias.

"§ 29 - Ao Ministério Público fica assegurada a autono

nomia funcional e administrativa, competindo-lhe dispor
sobre a sua organização e funcionamento, provendo seus

cargos, funções e serviços auxiliares, obrigatoriamente,

por concurso de provas e de provas e títulos.

Plenário

r.r- P~C..~tD/C.'.. 'd.,SUI•• y'u.l. _,

EMENDA lP19968-9
f"

produto da arrecadação do que a esta isoladamente cons í cera.,

o §1ri!. cuja eliminação se propõe) contém declaração

JUSTIFICACAO

vc.lv.ínentc equilibrado das diversas regiões do PaIs são, entre

fiscais - .e em parte incompleta A jusUça scc í at e o cesen _

da Um Imposto de renda fortemente progressivo não promoverá

grafo, primeiro resultam antes do destino que seja dado ao

Estados possam criar outros impostos alem dos que a Cons t í tul

çãc lhes atribui nominalmente. Este artigo tem cara t er intro_

justiça-social se os meios assim obtidos fl.nanciarem despesas

outros, objetivo da totalidade da Ordem Econômica e nae apenas

que beneficiem apenas os mais ricos Em suma. os prmcIpdcs

da Tributação. Acresce que os objetivos expressos neste par.!

Não é exato dizer que a União, os Estados, o Distr!

to Federal e os Hunicípios pcoerãc instituir "impostos previ~

tos nesta Constituição". O artigo 262 admite que a União

dut6rio e sua finalIdade e dar o elenco das espécies de trib.!::!.

expressos são louváveis, mas devem ser expressos em outro

caprtuio da Constituição

to que podem ser cobrados.

em parte inútil ~ a de que a finalidade dos trib~tos e prover

o poder público de meios, o que acontece inevitavelmente com

<quefquer t;ibuto,all1da ~IHP. finalidades declaradamente ext r a _

o §2", ao falar que "por pr Inc Ipa o , os impostos Suprima-se O § 21l do Artigo 197

••••• -" pode levar à conclusão de que impostos rears (por

compõem. O texto proposto é quase reprodução do texto corres R

,~c••"'O'c... " ..o/ ........'u.lo

O'Inclso I, do Parágrafo lO do artigo

272 00 Projeto de Coost1tui~ passa tet a seguinte redaç:io:

Art. 272 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

i IIJO •••••••••••••••••••••••••••r••••••••••
I - Con':Preende o montante pago pelo adquirente

exclusive custos financeiros, os quais deverão ser faturados separadamente para
discallzação específica dos acréscimos financeiros efetuados e sobre os quais i.fr
ddirá 1ltposto sobre OperaçõesFinanceiras, arrecadado ao Estado. I

.lJSTIFICATlVA I

A lnnaç:io de expectativa ou inercial está ~

tida rc texto origInal, pois estllBJla a otlmizaç!o ele custos sabidamente-tflbut,!
dos pelo lCM sobre valores relativos a custo financeiro ou juros da venda á pr,!
zo. P. oodtficat;ão ptoposta visa crtstalipamente, separar o preço de venda cios
custos financeiros visando t.rna lII8ior f1scaHzaç:io do público sobre acréscimos r.!
lativos a juros da venda a prazo, e, conccmitantemente, sobre esses ecréscínoa,
pagar-se-á Inposto s/operações financeiras, tíl;)ico dessas situações. Com, essa
-providência propÕsta "llISla;;;se dois coelhos COOluna. s6 cajadada".

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 272 ", Inciso I - Parágrafp 10

EMENDA lP19973·5
tJ CONSTllUIN1E ROBERíO BALES1RA

tJ PLENÁRIO

D Inciso XXIX do Artigo 13Q do Projeto de Constitui
.çllo passa ter a 5;guinte redaçllo: -

Art. 130 _ •• , ••• ~ ••••••• ~ ~ ••••••• _ •

XXIX - ga-rantia de permanência no emprego aos
trebalhadores ac ídentaccs no trabalho ou portadores de doença .pro
fissional, nos casos definidOS em Lei, sem prejurzcs de remuneraçio
antes percebida e enquanto n.ão constatada sua invalidez

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITlVO EMENDAÕO: Artigo 13Q - Inciso XXIX

Trata-se de matéria pertinente à legislação ordin!

ria No caso de pagamentos -devidos pela Fazenda Estadual, em cada '

ente federativo deve-se estabelecer as formas de consignações ate!l

dendo peculiaridades da organização da administraç'ãO pública local

Recorde-se que nem sempre são ccns í çoedos os recursusvac Judiciario

Por exemplo, no Estado de São Paulo, -aloca-se às secratarIes de

Justiça de Fazenda, e ninguém melhor que as pr6prias autoridades'

estaduais ou locais para decidir se mantêm ou não os esquemas at~al

mente adotados.

EMENDA lP19970-1
t: CONSnTUINTE "ROBERTO BALESTRA

sIstema

tributário é Inspirado por critérios progressivos",

bl1cas na medlda_da sua-capecfcaoe contributiva

pondente da Constituição de 1946 (artigo 202), esta. por sua

vez, inspirada no artigo S3 da Constituição da Itália -, ~e

gunda alte~nativa é a única vdáve L, A personalizaçi!.o e a pro-

diz: "roces têm obrigação de cont.ribuir para as despesas pu -

tItulção deve expressá-lo, mas de modo a não tornar-se letra

inerente umacerta dose, maior ou menor, de r eqress Iv tcaoe

tributária, num Estado de DiTeito, tem por limites à sua atu~

câo , apenas os que a lei lhe impõe. Neste sentido, esta se -

A segunda parte deve ser suprimida A administração

morta pela aplicação necessárIa de outros dispositIvos que a

a palavra "prIncIpio" significa, no contexto, regra, norma,

gressividade dos impostos são um objetivo desejável e a ccns-

oposIção a pessoais) não poderão ser instituídos De Fato,

cria uma sér í e de impostos reais e de Impostos aos quais

preceito. Ora, isto colide com a própria Constftulção, que

como, por exemplo, o lPl. Portanto, ou todo o s l s t eaa de Im

postos é alterado, ou deve o texto do §4l:! ser mudado. Esta s~

•

gunda parte é cerceatór!a do l,egislador ordinarl0 ~111t' não JUSTIFICATIVA

poderá permitir que a administraçl!o tributária Jdent Ir.í que o

patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas dos c.2,

trlbuintes a não ser para tornar efetiva a aplicação dos pri!!.

cípios que o parágrafo contém

o §30 ficará mais apropriadamente colocado em lei

complementar

É j!.Jst~ ~.:e o ~!'~ged::!!' seja ~cl!dári:: cca l?e:::;::rcgndo. q..c se ç,cida;;t& l~ ti.§.

balho, a serviço da eeoresa Por isso apelamos a medida q.re o texto do Projeto
propõe Entretanto, parece descabido não ballsar o principio para o efeito de
fazer cessar a responsabilidade da empresa qua."'Id:l o CO"9regackr seja declaraoo
j~válido, yma. vez que,. então, estará ele amparam pelo sistema previdenciario c,
de qualquer rodo pelo seguro contra acidentes do trabalho Da! a nossa sugestão
de se inserir o limite da responsabilidade da ~iesa nesses casos.

r.r--:::===-__ "'III A"'O/cc..,nlo/IUIC••• g.lo

r.r----------TU1.U~.1"...o;1Q- __,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPO~iITIVO EMENDADO: Artigo 12 - inciso I, Alínea "e"

Parte do §41l, ou seja, a parte final, ja ficou lnco!,

parada ao inciso III do caput do artigo. A parte inicial

Inútil porque se a contrlbuiç'ão de melhoria decone da '1alo-

rl2:ação de imóveis em resultado de obras pú~licas, é muito

claro que quem vai pagá-la si!lo os proprletá~ios ~ desneces-

sário deixar expresso - e carregar o texto - o que decorre

da natureza das coisas. E ainda mais, o texto da Constitui -

EMENDA lP19971-9
f'l CONSTITUINTE ROBERTO BALESTRA

f-'J PLENÁRIO
m- ,c.,.,.y..,',c~.l. __,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO E:MENDADO: Artigo 6" - Inciso UI

O inciso UI do Artigo 6Q do Projeto de Constl

tuição passa ter a seguinte redação:
Art61l- ••••••••••••••••••••••••••

Suprimam-se do Projeto de ConstituiçãO:

a) A alínea "e" do Inciso I do Artigo
12.

JUSTIFICATIVA

A simples e pura expropriação do lucro
não soluciona a quesUio que tem outras razões A alínea se mant!
da, por outro lado traria a "morte" as empresas lucrativas.
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EMENDA MODIFICATIVA

fU.O/~U .."oe&;Io -----,

'U...'.,...... 'l./I"'.O.. '.tlo ,

PLENARIO

EMENDA lP19983.2
f? CONSTITUINTE ROBERTO ~;L::ES::T::R-,-A-------~I fCP~·to~

f? I~~~

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EM~NDADO: Artigo 158 .. Inciso XXVI

EMENDA lP19979-4
[!OI CONSTITUINTE ROBERTO BALESTRA

EHENDA MODIFICATIVA

EMENDA lP19975·1
fi CONSTITUINTE ROBERTO BALESTRA

tJ PLENARIO

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 158 - Inciso XIV

o Inciso XIV do Artigo 158 do projeto de Coo.!

tltulção passa ter ti seguinte redação:

Art. 158 •••••••• , ••••••••••••••••••
XIV _ decretar a mobilização Nacional ou d,!=.

cãarar Guerra. autorizado, ou, no caso de agressão externa, ocorr.!.
da no intervalo das sessões legislativa, «ed-rererendue" do congre,,!

50 Nacional.

JUSTIFICATIVA

A susgestão, aliada à emenda supressiva do In
0150 XVII anexa, visa, enxugando o texto Constitucional, fundir o
Inciso XIV e XVII em um s6. para melhor compreensão.

O inciso XXVI do Artigo 1.58 do Projeto de Constit.!::!.
ição passa ter a segyinte redação:

Art. 158 - ••••••••••••••••••••••••••••• o ••••

XXVI - Permitir. com autorização do Congresso
Nacional, que forças estrangeiras aliadas transitem pelo ter
rit6rio nacional, 01. ;lor motivo de Guerra, nele permaneçam te;
pcrarí.emente , sempre sob a supervisão de autoridade brasileira~

JUSTIFICATIVA

un eouívoco cresrce o texto do Projeto. A soberania é exerctda no eorento '
em que se autoriza a presença de tropas estrangeiras no territ6rio nacional.
Semdúvida alguna estas devem ser SlFERVISIONADAS por autoridade brasíãeíce,
mas não vccrerdaoas-, Deve viger aí o principio da reciprocidade:

não actnitiríaJl'.os que nossas tropas emterrit6rio estrangeiro aliado fossem
emandadas por autoridade local. A supervisão é suficiente para se aQu1l.!
tal" a conveniência, ou rãc, da pemanêocía deles no território.

DISPOSITIVO EMENDADO ; Artigo 165

o artigo do Projeto de Constituição p~ssa
ter a seguinte redação:

Art 165 .. Compete ao Presidente da Repu
blica nomear o Primeiro -Ministro e. por indicaçi:lo deste, os d;
mais integrantes do Conselho de IHnistros, consultados os deout;

dos fe~erais, que compêlem a bancada DU bancadas majoritárias,po;
intermedIo dos respectivos partidos poHticos. j

JUSTIFICATIVA

A sugestão ordena o texto de modo mais comI
preensível, menos truncado e mantém.a essência. -

EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

'U........ /.O ...,.lII/.""'....Ulo ,

fl...,IUITI'.....;lio ~

EJ.eDA "OOIFlCATIVA

DISPOSITIVO EJoe.DAOO.Artjgo 257 - Parágrafo 3!:l.

O Parágrafo 311 do Artigo 257 do Projeto oe Constituiçl:!o passa aOter
a seguinte rt>dação:

Art. 257 _..................... • ••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 3" - As taxas não terão ccec base oe cálculo ou fato gerador os
próprios dos illpostos ou contrãbcíções prevfstes reste ConstltuiçrJo, nem serão

calculadas em função do Capital das Eapresas, do valor do patrin&lo do contri
buinte, dos sues bens e direitos.

JUSTIFICATIVA

E da História a ref'terada E' abusiva prática dos·GovE'rnos instituire=m taxas se w

melhantes, na sua essência, aos ill'pOstos, mesmo que. emcertos casos, os tribu
nais tenham coibido a eracécía dessas práticas Por outro lado, o ccrcertc de'
taxa deve excluir f'xprf'SSamE'ntli' a sua inci&ncia sobre o patrimônio, pois,
tal caso, serltl .LI1~lJ:>llJ e odO taxa, Dai a sugestão da emenda.

ROBERTD BALESTRA

EMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO' Art. 12ll: - Inciso VII _ Alínea "e" e "f"

Suprimam_se do Projeto de Constituição:

a) a alínea "e" do Inciso VII do Art 122'
b) a alínea "f" do Inciso VIr do Art tza,

JUSTIFICATIVA

o texto do Projeto é vago demais e perllitiria consequências dano

sas ao livre e prudente exercfc.íc da atividade crediticia Nã~ I
se deve acumular os adjetivos "intimo· e "familiar", e nem gen~

ralizar a nomeação de "pessoas" por isso a Supressão

ryoê""O~

~8AlJ

EMENDA lP19976·0
f'l CONSTITUINTE ROBERTO BALESTRA

'"I••• ,.,CO.'1010'I<,.C.II'UID ,

o artigo 151 - do Projeto de Constitui
çlo passa ter 8 seguinte redação:

Art. 151 - O Presidente da Republica é
o Chefe de Estado e o Comandante Supremo das Forças Armadas, te!!,
do como principal objetivo garantir a unidade, a independência ~

o livre funcionamento das Instituições Nacionais.

TII"".""'''IC~e -----,

OISPOS!DIVO EMENOADO: Artigo 151

A susgestão é de caráter aperfeiçoador

do texto, em vista de 'sua 6bvia finalidade. Não é próprio falar-
se de "exerêicio" das Instituições Nacionais êxercem-se direi
tos, prenogativas, faculdades, opções. As Instituições Naci,!!
nais, uma vez definidas na Constituição e nas Leis, devem FUNCI.Q.

NAR.

.~..I .... / •• '''tsl./I."..a..lllo ,

CONST ITUINTE ROBERTO BALESTRA

DISPOSITIVO EMENDADO' Artigo 1211 - Inciso I - Al!nea "d"

EMENDA MODIFICATIVA

m-----------...."f.un",•• ç,Õ. __,

~;~;o~

fuiõ'€illi

EMENDA lP19981·6
f•• C...... fC.MII.i.f.UIC.M...io- ,

EMENDA MODIFICATIVA

r;r .uTooun...... ;i.o ___,

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 329

D Arigo 329 do Projeto de constituição passa
ter a seguinte redação'

Art. 329 - A autorização a que se refere o ..!
tem I do Artigo 328 será concedida sem ônus. será inegoc:íavel e i!!.
transferível, permitida a transmissão do controle da pessoa Juríd!
ce titular. na forma da Lei do Sistema Financeiro Nacional, a po!.
soa Jur.ídica, cujos dirigentes tenham capacidade técnica e reputa

ção i1ibida, e que compr,?~e capacidade econômica compatÍ\'e~ com ~
empreendimento.

JUSTIFICATIVA

E/oEJ'I)A ImIFICATIVA

DISPOSITIVO EJe.CAOO: Artigo 134 - Parágrafo 82

, O Parágrafo sg 00 Artigo lJ4 do Projeto de Coostituição
passa ter, a seguinte redação.

Art. 134 ..
§ 811 _ se a lei orçamentárJa 000 tiver sido votada a

té o início do exercIcio ccrresporoênte, ccnaíoerer-se-a prorrogação por ~
exercreíe a lei orça'llE!ntária vigente, relativa às despesas correntes _ com
a sua expressão monetária reajustada, caso tenha inflação superior a 5% (cân

co por cento) durante o exercício finda -,.e a relativa a despesas de Inve;

timento já aprovadas anteriormente e programadas para além do exercício f~;
do, com a respectiva atualização da sua expressão monetária. -

~

A alínea "d" do Inciso I do Artigo 12ll: do
projeto 'de Constituição passa ter a seguinte redação:

Art. l211 •••••••••••••••••••••••••••••••••
I: ,
"d" - t ••. } Visando a implementação da ga

ranUa prevista na alínea "b", o Estad~ tem o dever de estabeli

cer programas e organizar planos para a erradicação da pobreza a
bsoluta, hipótese em que a exigibilidade do direito à existênci;
díg~a se circunscreve à execução tempestiva das etapas previstas
nos aludidos planos e programas.

JUSTIFICATIVA

A proposta deslocou, no texto, a expressão

"será concedida sem ônus" para ficar claro que não seria ônus a
transferência do controle da pessoa Jurídica titular da autoriz,!
çil.o e sim a concessão dessa última. Por outro lado, a gratuidade

dessa concessão impõe que a autorização não seja, de per si, obj~

to de comércio ou de especulações.

r~o pode haver ceíssãc, O oecursc de prazo emmatér1a

orçamentária é o que poderia se chamar de alta tra1ção ao mancrato- recebido

nas urnas Por isso a proposta de ererca que visa assegurar e garantir ~e

esse processo não tenha descabIdas consequênclas o:xn a falta de tenpo flábil
para negociações. votações, etc.

Uma Constituição ceve ser séria, austera,exe
qufveã , Por isso a modificação proposta, dando e tra~end(t à 

realizável, nunca uma utopia. Consequentemente uma Constituição
deve ser antes, para ser cumprida,.

R.EtWUO

Cll'tSTlTUINTE ROOERTD BALESTRA ...

r;r----- tl&To/~u.n'.. I;h -----,

CONSTITUINTE ROBERTO SALESTRA

PLENARIO

m--- tUTo/~Ulfl'lOlÇlo __,

.U...../UM.t&1O/I....o..ulo ,

'-- ~:...;.;.:.;:.o==-==e::._ --..Jl rr;:~~'oo~

L...Cc::.::::.::::.:'--- --lJ f?j3je'W±J
r,r----------n..o/JutT".;~,ÕO ___,

EMENDA lP19978-6
.ê' CONSTITUINTE ROBERTO BALESTRA

['J PLENARIO

EMENDA ADITIVA EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo 15

EJoEN)A MDIFICATIVA

DISPOSITIVO aa.u.o.oo. Artigo 264 - Inciso I

DIPOSITIVO EMENDADO: TITULO VII - CAPlTULO I _ SECA0 I

Inclua-se no TITULO VII, CAP!TULO I: S.§.
çRa I, do Projeto de constituiçDo, o seguinte artigo'

Artigo __: Toda prestação cumpuls6ria,

Que não seja resultante de sanção penal ou administrativa, será e
xlgível pelo Poder Público somente se instituida por lei que ottse-;
ve , na sua essência e no seu procedimento de elaboração, todas as
limitações estabelecidas para os tributos nesta Constituição."

JUSTIFICATlVA

o tributo é legal i autorizado~ A pre!.
taçãc cumpufsérda , pois, não sendo tributo, ~ antes de tudo, il!,
gal, afrontosa, esdrúxula. lnaceitcivel. Razão direta da emenda
proposta.

o artigo 15 do Projeto de Constituição passa ter
a seguinte redaçDo:

Art. 15 _ A lei (. o.) puni;'á como crime de reten

·ção dolosa, definitiva ou temporária de qualquer terna de remuni

ração do trabalho já realizado.

JUSTIFICATIVA

A supressão da expressão "protegerá o salário" visa a sillphficar
o texto, que. 1Ilf'<;mn "pm P1R n~Q deh'aré. de ebraroger Q se réeto,
~á Que se ménciona "Qualqueryrma de remuneração" Entretanto, I

há retenções de reaunereçãc que são justas, há as que silo invo

lunUrlas. devidas a f'or98 lIIaior e há as que s&o dolosas. Assim:
saliente as retenç15es~ develll sofrer o rigor constitucional.

o Inciso I do Artigo 264 do Projeto de Constituição
passa ter a seguinte redaçl:!o:

Art. 264 •••••••••••••••••••••••••••• _••••••••• ~ •••••

I - e.dglr, aur.entar 00 redJúr tributos sem lei que
o institua ou lhe autorize o aunento ou a r~o.

~

A emenda visa deixar claro que o prIncípio da leg~

lidade não se restringe ao mero "estabelicimento" do tributo, ou melhor, não
se resuinge ã mero instituiçl:!o do tribUto: é Preciso haver lei tanbém p~

re BLIlenU-lo, 0lJ para reduzi-lo, una vez que a aUvIdade de arrecadar é vIn
culada e cbrigatórla para o Governo. Isto preserva as prerrogativas do cq;

gresso e a garantia do cídedão de não se ver apartlado por eerento que não si ~
do autorizado pelo Congresso Nacional.
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tigo 270 e o Artigo 271 poderão entrar em vigor 30 (trinta) dias

após a data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA

=- TU'G/.~.." .. A;lD

Ere.1)A M:JDIFICATIVA

DISPOSITIVO eEm~ Artigo 257 - Paágrafo ~
-,

o Parágrafo 21:1 do Artigo 257 do Projete dE' constituição passa ter a
seguinte redação'

PlENAAIO

EloIENDA SUPRE55IVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 1) - Inciso XXVII

A " vocatlo legis" é essencial em mat~

ria tributária, para permitir que o fisco e o contribuinte se ad,!
ptem as novas normas. Dai a razão lógica de se promulgar ou - dete!.

minar prazo minimo para essa adaptação bi-lateral.

Parágrafo'

CONSTITUINTE ROBERTO BALESTRA

Art. 1011. - •••••••••••••••••••••••••••••• , •
VII - O intercâmbio das conquistas tecnológicas e

do patrimônio científico e cultural da humanidade, sem prejuízo
do direito à reserva de mercado por via tarifária, sempre que, por
meio de avanços tecnológicos, haja iminência, a critério da mai,2.
ria absoluta do éongresso Nacional, de dominação política e perigo
para a autodeterminação Nacional.

fi. autodeterminação é o principio racional da l1be,!
dada. Por isso a modificação. Dentro desse prisma somos à -
de mercado. A liberdade não implica em restrições ••

A emenda complementa o texto original do Projeto visando res
guardar o princípio de defesa e da dupla jurisdição, conquista;
da humanidade consagradas em todas nações civilizadas, razão
direta desta humanidade.

EMENDA MODIF'ICAnVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 143

JUSTIFICATIVA

O Inciso VII do Artigo 1Ô2 do Projeto de Const.!,
tuiçã.o passa ter a seguinte redaçãc ,

Artig'p 143: As decisões do Tribunal de Contas
da União de que resu1te imputação de débito ou multa terão efi
cácia de sentença e constituir-se-ão em titulo executivo, f~

ein tado ao imputado recurso ao Supremo Tribunal Federal no pr!,
zo de 15 dias.

O artigo 143 do projeto de Constituiç1!io passa a
ter a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

TUTO/.UIT'.'O.ç.O- ---,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso VII - Artigo 10ft

EMENDA lP19995-G

r
l:J

cr"~~~:J

ffi/~'W)l

CONSTll'UIH1E ROBERTO Bfl.lESl'RA.

b} - DIspe.-.ha:n sobre erganização judiciária da L'iilll:ü.

JUSTIFICATIVA

Dar independência real ao Poder Judiciário para realizar a idéia mestra da ind!,

pendência e tripartição dos poderes, esse o objetivo da emendaproposta
Concomitantemente, para isso, retira-se da ccrcetêrcíe exclusiva do Presidente'
da República essa iniciativa. e, passa-se a atribuí-la ao Presidente do Supremo
Tribunal Federal Essa independência é básica e fundamental para nova era ao
Pais.

c) - Tratem de matéria orçamentária cios Tribunais f~

derais e da Justiça federal, ouvida o Prillleiro-Ministro ou ou solkitação oeste

a) o Inc.iso XXVII do Artigo 13ft.

Art. 120 _ ••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••

§ 1il -..... ., ( objeto de emenda modificativa
anexa, alterando-o de parágrafo único para § 12 ) ;

§ 2" - Cabe privativamente ao Presidente do Supremo
Tribunal federal a iniciativa das Leis que: -

a) - Criem cargos, funções ou errpregos públicos
quadros dos Tribunais Federais e da Justiça Federal. ou que lhes aunentem
rennersção,

Inclua-se no Art. 120 do Projeto de Constituição o se~uinte

Suprimam-se do Projeto de ecnst ã tuí çãc

O dispositivo, se mantido no Projeto de

Constituição, castiga o empregador em virtude de eventual iE.
responsabilidade na oeracêc de prole ou na adoção de depende.!!
tes do empregado Só por isso, já não merece bom destino. Há

aspectos piores, não necessariamente de talháveis Por Isso

pede-se a supressão

Ere.DA ADITIVA
DISPOSITIVO EteDAOO: Artigo 120

JUSTIFICATIVA _

PLENARIO

EMENDA lP19993-0

r

rrr---------- 'UTo/.un'''~';;:o, _

Art 257 - ••••••••••••••••• 0'0 ••••••• ••••• ••

§2Q- Os irrpostos serão exigidos de acordo com a

capacldaclfo contributiva do sujE'ito passivo e não prejudicarão a possibihd,2.
de de írwesttsentcs da contribuinte. A actninlstraçl10 tributária, esoect
annente para conferir eretfvroeoe a E'SSes objptlvos, poderá idf>ntiflcar,rf'.ê.
perteoc os díreí.tos individuais e nos' termos da·Le1, o patrimônio, os ren
díeentcs E' as atividades eccrõnícas do çontribulnte.

JUSTIFICATIVA
Sustentamos QUE'não será possivt'l gerar-se novos BIlJregos, ecrenter
nivE'l geral oe Investíeento, e , portanto, a produtividadE' Nacional se os
tributos se tomarem t~o OllE'rOSOS a ponto de eliminar ou reduzir sE'nslvel

mente a capacidadE' dE' expansão das enoresas via mvestãnentos ou reinvesti
mentos. Da! a proposta que afirma o princípio de Que, COOl una atividade em

ternos reaís, Por outro lado, é contrário ao prQp:do Estado a Constituiç~o

afirmar quE'os irrpostos terão caráter pessoal. Há tributos que, por sua

intrinsrca natureza, ou pefa natureza da mat~ria in'ponível que atinge, são
tributos~ e não pessoais Daí a sugE'stll:o de otexto Constitucional não

lllE'ncionar qualquer distinção. A personalização ÓOs Ieoostcs é princípio já
contido na .afirmação de que "serão exigidos de acordo cema capacidade
contribt.Jtiva ".

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 17 - Inciso V - AlInea "d"

A alínea "d" do 'Inciso V do Artigo 17 do Projeto de Constl
b.'ição passa ter a seguinte redação

Art. 17 - •••••••••••••••••••••••
V - •••••••••••••••••••••••••••••••••••

"d" - os abusos cometidos por ocasião de greves
manHestações coletivas, as$im conaíoeradce, além de outros que a lei declare,
a interrupção do livre trânsito de pessoas, vll'ículos ou bens por quaisquer m~

ios físicos ou coercitivos, su~e!tam os seus responsáveis às penas da lei, par
~odas as ccnseqoêrcías daí decorrentes, previsíveis ou illllrevisiveis, desej!,
das ou não.

o cerceamento à liberdade não deve ser incentivado, quer por emissão quer por
outros rrntivos Daí a proposta dando definitiva abrangência no texto para sa!
vag:Jardar essa liberdade dos que nada têm coma greve e daqueles que, direta
ou incl1retamente envolvidos no progresso, queiram ou não trabalhar Entretanto
é demais importante a cristalinidade das consequências para todo aquele que,
envolvido emgreve, não a administre dentro da legalidade, trazendo prejul
zos a terceiros Por isso a cOlTplementação da alínea

... TU'G/.UIT"IC.~;:O

EMENDA lP19988·3
['J CONSTITUINTE ROBERTO B"LESTRA

(!J PLENI1RIO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 117 - Parágrafo (jnico

JUSTIFICATIVA

O Parl1grafo úmcc "CIo Artigo 117 do Projeto de

Constituição passa ter a seguinte redação:
Art. 117 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••

S üruco - lei complementar disporá sobre alt.e.
ração das leis, sua vigência e eficácia, bem como sobre codificação
e ccnsojIdaçãc periódicas.

se houver leis defWndo normas "de técnica para elaboração cas-t.eís'' corro

texto do Projeto declara, ó fato mais provável é ~e PJJ!tos parlamentares c~

terão infraçi)es à essa lei Defendemoso princípio de c:p.Je, eesrc o não llterato,
mesmo aQUele que não tem o dan da escrita estllosa e elegante deve ter acesso
ao parlamento, sem que corra o risco de se ver acusado ele infringir una Lei •••
Por outro lado, não é possívcl deixar embranco, isto sim, que a lei deve est!,
belecer normss gerais para a sua própria vigancia e eficácia. Nossa proposta

visa aperfeiçoar o texto para inserir no nível cOOlllementar à Constituição
as normas gerais sobre vigência e eficácia das Leis

P~••••,o/~o.,"1./IUI'O.,.,1Il

DISPOSITIVO EMENDADO': Artigo 264 - Parágrafo "nico

EMENDA MODIFICAlIVA

Da maneira em que se encontra redigido o texto do inciso
XiV, 00 artigo 54, elo projeto ele consUtulçl!lo, a Polícia Rodovi!
ria Federal , coorporação subordinada a 6rgão executivo de polítl
ca de trânsito d:l Governo Federal está excluida da organização e man!!,

tenção pela União •
Não acreditamos que se pretenda a erradicação desh coo.,;:

poração, tendo em vista o trabalho prof.!cuo que tem prestado à N!,
ç;ão e ao País. A.creditamos sim, que tenha havIdo um lapso. Pela

razão que pressupo;õs, epreserrtescs a presente emenda-e sugerimos

sua aproveção aos eminentes pares çonstituintes.

LU...!....!l
Incluir ao inciso XIV do artigo 54, do Projeto de Constituiç~o
participação da PolIcia Rodoviária Federal.

Art.54...... • ••••••••••••••••••••••

XIV - Organizar e manter a Policia Federal t bem como a P,2,
Bcia Civil, a policia Rodoviária federal. a PolIcia Militar e
Corpo de acrceírcs Militar do Distrito-Federal e dos l'erritórios.

EMENÕA ADInVA
DISPOSITIVO EMENDADO. rncrsc XIV, do artigo 54, do Projeto de Con~

tituição.

JUSTIFICATIVA

=- TlITOI.ulT",e.&;h --,

Art 257_ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 612 - As contrlbuiçaE's nãc podE'I'~o ter base de cálculo ou fa

to QPrador próprios de imposto ou taxa prevista nesta Constituição

§ 12 - Na Instituição dE' qualQUE'r tributo seré considerado
custo eoderaoc oe sua errecaoaçêo E' rrecenzeçso por parte dos Governos e de SE'U
pagarnt'nto e tJbrigaçÕ'f's ecessôrâas 'por parte dos contrlbulntE'S.

JUSTIFICATIVA •

A SugE'staooe incluir E'SSE'S parágrafos visa a estabelecer de modo
claro quE' não haverá o " bis-In-idem " SE'ja cp.sal for o rótulo adotado ou o prE'
texto por cp.sr SE' QUE'ira crder contrdbuíçãc nova

• Por sua VE'Z o sugE'rldo parágrafo 7ft esteberece o prlncipio da ecorc-
micidade SOCIAL do tributo. O encargo em eãe causado aos contrlbuintE's, somado

ao SfU custo ce arTE'cadaçãoe controle, ceve ser Illf'nordo q.Je as vantaqens core
ti.vas que o tributo vE'ma a propiciar , caso contrário, não sE'fvirá a ningupJfI

Assim un tributo que arrecadE' quasE'o lfIE'SlPO ou pouco lIl8is do quE" o montantE' do
Q.Je custa a arrE'cadalião inútil E'" dispensáveol. pois s6 SPIvirá para " Elefant1zü~

o setor público, sem proveito para ningu~

EH3'DAADITIVA

DISPOSITIVO ae.DAOO: Artigo 257

Incl\la~SE' no ArUgo 257, OS parágrafos 611. e 1'il no Projeto de Consti-
tuiç1Jo~

EJ.elJA.stPRESSIVA

DISPOSITIVO 8el)ADO: Artigo 181

=-----------TI.,./"".,"ICA;h
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lmioW

SuPrimam-sE' do ProjE'to tk>Constituiçllo'

a) O artigo 181

o parágrafo único do Artigo 264 do Proj~

to de Constituiç1!io passa ter a seguinte redaç1!io:
EteDA stPRESSIVA
DISPOSITIVO El-ENDAOO: Artigo 273, Inciso III - § 4ll _

JUSl'IFICAl'IVA

Em razão dE'unificaçl!lo no tf'xto, dos artigos 180 e 181, proposto por em€'ndas

(anE'xa), devE' ~Jprimir-sE' o artigo 181 já l'nglobado no tE'xto do artigo 180

Art 264 ••••••••••••••••••••••• _•••

V, .

§ "nico - Alterações na legislatura r~

lativa aos impostos de que tratam os Incisos l, lI, IV e V, do ar

.5uprlmam-st:' do ProjE'to de Constituição.

a) O Incioso IH do Artigo 273 :
b) O parágrafo 4ll do Artigo 273:
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CDnst!

o inciso Xl, do art 115 passa a ter a

JUSTIFICATIVA

JUSTlFICATlVA

inciso xt , do art 115 do Projet.o de

P~tende~se, com a emenda. nossibilitar aos Trll'.lnl'lis d(· Con
tas uma fiscalj2acao majs eficienf:e> das receitas E' dt>sn('>s3S .,üblí :

caso dando-lhe li comnetênc1<s de estender a jnvestinaC"ât". inclush'e
às entidades nrlvadas. nara anurar desvios de adt"inistr..,dorcs nÍlbli
cos nos contratos e neaociac:-õps COm essslSS entidildC'S, h .... ("(1"'1' ,""'i-:;

sõeos e outras u:rplJularidades na cClbranca. do"\ trihuto:- e- r-l 'lt.~

hue sem e$~a cOlllnetência. hOJe não eoxnlicitada nas l('is. n{lUCO no

dell" f~er esses ór<tãos iTnoedidos do ex","",e dos dOCUl'll!'nto5 da5 CII\

nresa"\.

DJ"~PO~IT1\lOE"'E"lDADO. art. 138 do ProJeto de ConstitU.1ção

}lcr(!'scente-se ao arf:o 138 do ProJeto de Constitu!C'~o o seouintel:l'"

renumerando-se Dara:Z "', 39 e 49 os constantes do Pr~)eto como 19 ,
-2.9 e 19:

"Jl.rt. 138 •••• o ••••••• 0 •••••••••••• '0 •••••• 0.0.

R 19 - Para aouracão da reoaularidade de receitas ou desIlcsas oú

blicas. 1Xderã o Tribunal de Contas convocar testeMunhas. reoul

sitar documentos e informações e real bar ou deternll"ar diliqe;;
eias er- entidades crivadas. li -

JU <::TIF JCAC",s,O_

EMENDA ADITIVA

EMENDA. MODIF"ICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO
tuí.çãc

seguinte redação

Art. 115 ••••••••••••••••••••••

XI - Convocar qualquer autoridade -eu
"cfdadão para prestar depoimento

Tt ... ,.~.. ,•••; •• _

EMENDA MODIFICATIVA / FUPRE,"t!UlJA - j
DI"'POf=ITrvO<:: EJ.lENDAOC'\"'. incisos "1 e VII! do art I ~Q do ProJeto de
Constituicào

F~bstl.tuam-se nos l.ncjsoc, V! e '1]"11 do arto liR do ProJPto as e}"nre

soes iniciais "anreciacãl'\, "ara fins de reoistro" nor -anreciação e

rrr--- --
L....E.L.E..ri8RTO

~A lP20004-1 _"... .__
GSTIWTNIf BNTONTn MAR17

rtua/~~u "c.~.~ 0 _

EMENDA lP2000S-9
tJ CONSTITUI}nE ANTONIQ HAR;;a.----------. -I ~ p~~'~'u -]

A forma proposta na emenda é be-a ma s s enf!

tica do que a utillzada pelo projeto e, t.radrc roearsente , pelas

Constituições bras rf e í ras , Ela é adotada cor várias ccns t r turções

ceeccr ãt rces estrangeiras, especialmente pelas Il'la~s ll'l:Jdernas, ta"'SI'

'11 como: Espanha (art, U!), trança (art.3"). GUIné-Bissau í er t 2!:!), It!
lia (art. 1"), portlJgal (art.3Q ), Urugual (art. 42). Realmente, e!!

tre dizer-se que o poder~ do povo e que é eserc i cc~ d,!:. j
j.e ou com ele. e declarar-se que o pOder! do povo, pertence ao p!!.

-vc , que o exerce através de representantes ou ct r eteeeore , hã uma

substanclal diferença, POIS no último caso está-se oeocc todo dest,!

Que ao~ do poder e não ao delegado ou~. como

primeiro
A redação proposta na emenda tem o grande !.

feito de demonstrar o esp,íritoO democrático da ccns t Ltumte no seu

firme crcoõs t to de prestigiar o detentor da s'oberania, o povo, e de

reconhecer a pcarçãc de simples delegádos daqueles que. na prática,

exercem as funções de comando do Estado.

J~~

I~ ;';:;;:>~:;=::::~'.,"~~':'~;~'l~Jtituição
Renumere-se o parágrafo único do art 111 do

Projeto de Constituição para ar t , 211. dando-Lhe a seguinte redação:

"Art. 22. Todo o poder pertence ao povo e I
I por ele é exercido através de representantes eleitos por voto dir,!:.

to e secreto, ou diretamente, nos casos previstos nesta constltl.l

ção " ,

I

I
Visa a emenda, apenas, corr~,pr uma ir

propriedade de linguagem, pois as üoeuasões da Câmara devem ter p;
'I deres para convocar e não sl.mplesmente para solici tar c com~ar1?C~

'joi mente "de qualquer autoridade ou c1dadão", quando aquele se faça ne

I I cessãrãc às atividades da Comissão. -

Pela convocação, '0 comparecimento seI torna imperativo.

JUSTIfICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

õlSPõSITlVOS EMENDADOS. Artigo 149 e Parágrafo ünrec

D artigo 149 e c Parágrafo LmCO do Projeto de const,!
tuição. terão a seguinte redação:

Artig·o 149 - As normas estabelecidas nesta Seção apll
ces-se, no que couber, à organização dos TriblJ'lais de Contas dos Estados e do

Distrito Federal e dos C •• ) Conselhos de Contas dos t-Unic!pios, bem COOlO à

discal1zação exercida por esses órgãos.

Parágrafo lX\ico - Lei Cooplenentar estabelecerá

condiçBes para criação dos TrJ.!JtJ"lais e Conselh::Jsde Contas citadas neste a!.

tigo.

CONSTnllINTE ROBERTO BALESTRA

Propõe-se a supressão à mençãoce Trllx.na.ls 00 contas M.nlc!pals~ Os lotJn!cl
pios têm. tradicionalmente, tonselho de Contas. Por outro lado a Constitu..!.

ção deve cuidar do PaIs por inteiro. O parágrafo, na redaç'llo do Projeto. cu!
da apenas dos Conselhos de Contas t-Uliclpa1s Porque não tMOém dos Tribt..l'\ais

de Contas dos Estados? 8rtlora já existam, se alQl.lll Estado novo vi~r a ser

criado. defe haver norma Constitucional que lhe irlponha 1.IlI míniro de ordem sE.
ll\inistratlva. Isso se CClnSegJe através de UIl ban sistema de contrple das ~

tas e da atividade Governanental. A lIlOd1f1caç~ proposta torna o texto mais

abrangente e adeQUado a una. Constltuiçã ModeIT'l<!.

",-----------T/"T.'......'''e.o;1. --,

b) no art. 293, substl.tuir as expressões inl.cl.ais·

"Lei complementar" por "O código de Direi to Fi
nanceiro";

c) nos artigos 327. 328 e 329

I - SUbstituir a ceno'l'l.na-;âo ''Sl.ste-01 Fu1anccl.

ro Nacional" por "Sistema CreCl.tíclO "'aclonar.

d) em todos os artlQOS da Seção I do c.wItulo II •

do Titulo VII e do ca?Itulo III do TItulo "111'

em que constE: a denorninacão "institul.ção finan

ceira" substituir por "instl.tuicão de crêdl.to". I

rias renumerações,e proceda-se às seguintes modificações decorrentes

a) no 'art. 282 e seu inciso I, nova redação,e desl,2

camenta do inciso VIII pOlra constituir inciso VI

do art. 328.

"Art. 282 - Lei complementar aprovará CÕdl.go

de Direito Financeiro, dispondo escecl.ficamente
sobre~

I - Normas Gerais de Direito Financel.ro e de

Contabilidade pública":

Em ccnseqãêncae , transfira-se para o Capítulo 11 do Títule

VII como eecâc 111 tOda a matéria que no Proleta compô(' <l s(>c;;'o re I
do Capitulo I do Titulo V (arts. 136 a ISO), fazendo-se as neceasâ-

capItulo rxr
Da Poli tifa de Crêdito

JDSTIFICAÇÃO ~
Parece muito maJ,s apL'oprl.ada "ara comprecnd.,n tod,] ü n.lté

ria (jOnstant~ do Título VII do ProJeto a expr:c!são "f'l.n<lnç',]s PtÍ/)hc:rs"

que, como ê sabido. é hOJe pacificamente utilizada nelos tl1.1tores eS'~Cl.<l

• lizados e pelos currículos das universidades oara si9'n~f.1.car a discá.
plina que tem como campo de abrangência e estudo a receita. a de~

pesa. o orçamento e o crêdito públicos. por outro lado. adota-se a

denominação "Direito Financeiro" para designar o ramo do direito que

cuida da discipll.nação Jurídi<:a dessa mesma área. destacada a parte
especializada da obtenção das receitas públicas de natureza compulsQ

ria, ou seJam os tributos, ~ara o novo ramo da ciência Jurídica den2

minado "Dl.reito Tributário". Sendo, assiTl', a e'llenda destina-se a en

quadrar a matéria dentro desse entendl.mento.

CPI ENARIO

1
::::::,: :: :: 1: ; ::: DO' TitU:::":~~<:"::-------' --·-1
Dê-se a seguinte estruturação e denominação aos Títulos VII e VIII

do ProJeto de Consti tuicão:

Titulo VII

I
Das Finanças Públicas

capItulo I

Do Sistema Tributário Nacioral '

capitulo II

I Do Sistema Financeiro

I Seção I

,I NO:::;oG;:ais

,1 Dos orçamentos

,i Seção III

Da Fiscalização Financeira
Titulo VIII

Da Ordem Econõmica

rr:~;"~

rç;,;:7:l

CONSTITUINTE ROBERTO BALESTRA

CONSTITUINTE ROBERTO BÁlESTRA

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 259 - Inciso 11

PLENA.RIO

EMENOA SUPRESSIVA r'I.f.n.2., ~J.!, iv.""" It/
DISPOSITIVO EMENDADO: Artlg{l 12 _ IncisoXIV - A-l!RSali' "a"

Suprimam-se do projeto de Constituição'

a) a aBRes HI!i""'~nciso XIV do Art. 122;

b) -e- aURaa "ti .. do iRei li'O XIV da AI"'c 12"
o ~ 3~ ~ ''''''''Mo IV /.o lMt 272

JUSTIfICATIVA

O dispositivo é contrário a tudo o que prevalece nas Nações civl

lizadas do ocidente e além disso, se for para dizer que as hera,!!

ças serão tributadas, o lugar certo não é no rol das garantias i!!,

dividuais e sim no capitulo relativo ao sistema tributário.
Há ut-Lent.açãa tipicamente Marxista e, se mantida, acabará por de
terminar a evasão do País do contigente de maior iniciativa. tal

como aconteceu em outros países que tive:r:am a desventura de ser

subjolgados pelos regimes de inspiração Marxista, que, ao contr!

rio do que propalam. não é "progressista- coisa alguma, e sim re

trógrada. historicamente superada, em vias de ser abandonada oe

los Países comunistas de maior experiência e é por isto esse~

cialrnente conservadora de esquemas e posturas já ultrapassadas
Da! Q supressão rogada.

TUTO'~UITI"."".O

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Artigo 13 - Inciso XXV

a) o Inciso XXV do Artigo 13;

Dizer que ~ direito de al!J,lém ficar outrém proibido de exercer
una atividade é ferir toda noção básica e canez1ma do Direito. O Texto 'lão
pode prevalecer porq.re atenta contra a liberdade de iniciativa e de trabalho

e, principalmente. porQUB acabará, se mantido, Por prejudicar aQUeles Qt.'e o vi

sa a proteger. ~ conhecido; especialmente, nas metrópoles, como é convenient~
para trabalhadores momentaneamente desetllJregados, se engajarem jlSlto a errpre

sas de colocação ou tipo "part-tlme". c:om o [J.R se garantem terrporariamente ~

sustento e l no mais das vezes, conseguem criar ccndiçães de serem contratados
de modo permanente pelas pessaas a q.remseIVelll' terporariamente por indicação

do intermedeário se é verdade Que houve e há abusos, a solução não é proi

bit 1 massim regular a atividade de lIDdo a coibi-los deixar esta verdadelr~
válvula de escape para lllJitos trabalhadores, a~ tem sido principio de so

llJ#ão elIl n.rUssimos casos. Por outro lado jBllla1s foi p.slquer trabalhador ..;

brlgada a recorrer a intermediários Estes são úteis aos usuários da. mão-de-o

bra telporárla porqJe po!.(latn os custos de seleçoo e r+rutamento e são útel;

aos trabalhadores em rlJ'lÇão do relac1Cl1'lí'J1l!!nto 0Je mantêm cem os crJaoores
de oportltlidades de trabalho

JUSiIFICA1IVA

Suprimam-se do Projeto de Constituição:

a) a inciso Il do Artigo 259.

JUSTIFICATIVA

A supressão do inciso 11 visa a preservar NO NíVEL CONSTITUCI-º.

NAL a matéria que. a par daquela relativas aos direitos e g~

rantias individuais é IMPRESCINDíVEL em toda constituição, qual

seja es limitações constitucionais ao poder de tributar. Não

se pode delegar esta função nem mesmo à lei Complementar, pois

se as limitações são cdNSTITUCIONAIS. eãas só podem ser DA
CONSTITUIÇltO e não da lei COlllplellentar.

Também a elllenda(anexa) ,modificativa do preâmbulo desse artigo

cOllplementa a idéia. num todo, do texto

Suprimam-se do Projeto de Constituição:

.)JSTInCATIVAS

E dfoscablda a poli_tributação que se pretende Cl)lla manutr:rção do t(>xto. O eeseo

irrposto cobrévet pelo Estaoo-estaria, concomitantE'.lIlE'ntE', serõc cobradQ perc foll

nidpiÕ Una raclonal reordenação da divisão das receítas da lküão, já altas,com
Estados e J-loicípios, seria prudl:'nte A mortE' por extorsão excessíve, da eeoresa
que gE'ra o emprego, o lucro (:I icrposto, tributo e tudo mais, P a censeqcêncja

direta da manutE'nção desse tríbuto conformeprevê o texto.
Haverá cada vez mais sOl'l!"gação e lIII8. economia eada vez mais invislvE'l, quantos

eaíores forem os 1crpostos e suas allQJOtas. Menos1npostos p aUquotas I'f'duzidas

aunentarão ast1"Ol"lOOTlc&'ll€l'ltE' a If'Cf'ita da lkTlão, Estadas e M:Jn1cíplos. Ninguân

corre riscos por vetores peneoos, Mas se una tributação alta for if'll::ldffit(>, fa
cultará 8Ql.Jt'1E's mais afoitos o risco da sOllt"gação para setores lucros A vaca
C/I.JE' ecrre na clandestinidadE' e P, SP1ll rIscalizaç~o sanitária e dt> i/l13ostos t>.ntr,t
QUE'ao conslJl'lidor, fatalrrenteo passaria peãos processos normais se o inT ...~t:o co

brado não rosse tão extorstvo E' maior quE' o SE'\.J luc~o.

Dal a emressâc t\t" mais l..IIl il!'pOsto. Não matem a " Gal1nh~ dos 10S de Ouro li •••

EMENDA lP19999-9
f'1
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Assembléia NacionalConstituinte e 2131
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JUFTJf'1CAC"ÃO

"Em realidade, se nenhum sistema eleito
ral pode aspirar à perfeição, o voto proporcional, nas eleiçõe;

parlamentares, é o menos imperfeito de quantos se praticam nas de

mocracias atuais É o sistema que melhor assegura a representação
das minorias, abrangendo todo o espectro da opinião pública. Ao

contrário, o voto majoritário expulsa das Assembléias as llIioorias.

nega-lhes espaço, condena as novas idéias e os partidos que as eI!
carnam Mutila, portanto. a democracia.

Na dí scussêo dos sIstemas eleitorais é
preciso começar por desfazer alguns equívocos bastante dissemin.!

dos O primeiro erro é confundir voto distrital com representação
majoritária. Uma coisa é voto distrital, outra é voto majoritário

O distrito é jurlsdiçllo territorial. onde tanto um, quanto oubo
sistema poderr ser adotados.

O Brasil, por exemplo, pratica o distri
tal-proporcional, em que cada Estado da s'ecereçãc constitui um df s

trito Se os grandes Estados sãc também distritos gigantes, nad;

impediria que se subdividissem em 113:.S distritos e continuassem a
fazer eleições proporcionais.

De resto, ao contrário do que em geral

se ouve, todos os países da Europa Ocidental adotam o voto propor

cinnal. Aos únicas exceções são a Inglaterra e B França. A Alemanh~
pratica sistema lIisto.

Outro- equívoco, por tantové associar pa.r
lamentBrismo e voto majoritário, na falsa suposiçllo de que essa

forma de governo requer o- bipartidarismo Todos os Estados eum
peus ocidentais silo também parlamentaristas. Logo, parlallentarIsll';
e voto proporcional cOllpatibilizanr_se per ref teaente ,

Ademais ê falso presumir que O sistellla

proporcional determina,necessariamente, a pulverizaçlto partidária

Na Europa, como demonstra pesquisa encomendada pelo Serpro. a mê

dia dos partidos é de seis por parlamento Se excluídas as pequ;

nas legendas, esse número cai para quatro. Aliás, falar em pulverI
zação partidaria, no Brasil, chega a ser rIdículo. Nas últimas ~!

leições o PMDB sozinho fez maiorIa absoluta na Constituinte. Multi

plicidade de legendas não significa sempre dispersllo da opinHlo pã
blfca. -

Um dos lemas da RevoluçDo de 1930 -fOi a
legitimidade da representação. Em 19'3:2, essa legitimidade o:onsubs
tanclou~se na inserção do voto proporcional no novo c6digo elelt;
ral ' -

Antes, no Império e na 11 República. pr!
valec1a o sistema majoritário. Data de 11:55. com o Decreto 8ll.2, a
famosa "Lei dos CIrculos", a introdtJç~o do voto majoritário no Br.,!

sil A lei acolhia o es~rutinio uninominal, a cada "cIrculo" cor

respondendo um deputado. Era a comtrapartida da política inglesa~

ainda vigente, do "single district system". O Marquês de Sfio VIce!!.

te, comentando 'a lei eleitoral, afir!llBVa com rematada franqueza: a

lei dos círculos "evita a agitação de grandes massas nas épocas e

le!torais e declina influências pessoais que podem ser nocivas~

mormente, Quando provinciaIs". "De fato, observa MareeI Prélot, c!
tado por Barbosa lima Sobrinho, o escrutínio uninominar ~estorva a

formação das grandes correntes de opInião e permite a açlio direta
da administração", do Governa.

"nr t 148 - o sufrágio é universal e o
voto é direto e secreto, salvo nos casos previstos nesta Constitui

ção , os Partidos Pc.lLt Iccs terão representação proporcional, total

ou parcial. na forma que a lei estabelecer

"Parágrafo Único - Igualmente na forma
que a lei estabelecet, os Deputados federais e estaduais serão e

leitos pelo sistema distrital misto. ma'oritário e proporcional"

Esse pad9rafo foi revcçacc pela E.C nQ

25, de 1985. Do mesmo modo, a Cãmara dos Deputados arquj
vou, en 26/06/86, o Projeto de lei n~ 261/83, resultante de Men
saqem do mesmo General Figuenedo, na última tentativa frustrad;

do regime militar para a implantação do 'voto distrital majoritário
mista no ar as i I

Com a sim\JI t ãnea aprovação do Projeto de
Le í 7597/86, preservou-se em sua menf tuoe a sistema eleitoral pro
porcional para as eleições realizadas na ano passado -

Para complementar a justificativa das e

mendas aqui propostas, transcrevo a seguir trecho do meu discurso~

pronunciado no plenário da Consbtuinte" na sessão do último dia
10:
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EMENDA MnDTFTCATnl A

A dc eoos í câc consta na atual ccnse aurcêc , evc er c euanco às

fundaçoes, e constava do anteDroJeto. Deve ter s_do o"'ltida Dor e!!.
qanc , DOis xeoreeenca urna vedacão altanente nece!'sár:.a »ar-a evitar

acumulacões oreJudiciais ao interesse e aos cofres nárliccs A an

clusão das fundações e essencial oara ev.í tar a Laree ocrce aberta
atualmente existente

DJFPoeITIVO EMENDADO: Caoltulos lU e ]V do Titulo V do Projeto

de constituição

Tra~c;f('lr...e-se em "'eC"ão V o Cacitulo 1 n dn Titulo v do ProJeto de

Cons-tituic8:o e, em decorrência. en C:ubsecões as suas t=ecôes T a V,

e ainda e~ CacItulo III ° Canltulo TV

JUc::.TrFlcM"'i\o

No Titulo v do ProJeto, 'lue tr<tt<, ela -orcranizar-ao dos Po

deres e ~istema de C".cverno, criaram-se quatro cacItulo5 nara tres

Poderes, com os secrulntes títulos' Do Lecislativo, Do t:,ecutivo ,

Do Governo e Do Jud1ciáriCl. <::enarou-se, assim. se'" ne""I~l'Ia razão'l
o Governo do Poder Executivo. contrariando a tecniC"a lcC'tLslativa

Dal a e/llE"nda.

§ 29 - A oroibicão de acumular estende-se a cerccs , er-nreccs

ou rcncões el" ecuarcc ras , er-creea s l;l.i~licas, sccLedadcs de ec!2.

noraaes p>ista e fundacões "

DIC:PO~:rT1VO EftENDADO' art. 87 do ProJeto de Constituicão

Inclua-se no art. 87 do ProJeto de constituição o seeuí.nce § 29, r~

nunerervto-ee r-ar-a § 39 o que consta como § 29.

"Art. 87... • ••••••••••••••••••

EfolENDA ADTT1VA

EMENDA lP20011·3 ••,.. --,
~ CON~:rTUINTE ANTONIO Mp.RrZ

___________ U'·o'.v..." .. l~ • _

r
EMENDA NODIFICATIVA/SUPRESSIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS' Artigos 19 e 29 do ProJeto de Corstitu~ção.

Dê-se a seguinte redação ao art. 19 do Projeto de Const1tuicão'

"Art. 19.0 Brasil é uma República Federativa funda

da no Estado Democrático de Direito e -ic qcver-nc

I
representativo, instituída pela vontade soberana

de seu povo- com a firme determinação de construir

I urna socaedade livre, Justa e solidãr~a."

Ii Suprima'õl-se do art. 29 as seguintes exceessõas e

I ... , sob regime representativo,"

I
JUSTIFlCAC'J\O

, A emenda visa, como é normal nas Consti euí cõcs aoder-.
: nas e tambe"ll em nossa tróldição. ãna ctar a Const~tuicào o~ .. 1,.- C1S

'I positivo que expressamente declare e forma pol!tica do ES:3do. "'0
proJeto, eebcre não se tenha feito esta declararrâo, deu-se ao art.

f
39 uma redação que presume conhecimento do req~me político do Est:r

do bras~leiro, como se dispositivo anterJ.or Já;) houvesse cncLar-ado ,

I A supressão de e;a:pressôes do art. 2n visa e\ ltar a

repetiç'~o tendo em vista a redação proposta par-a o art. 1....

JU~TU''lCM"AO

JU!;TTnCAC"ÃC

pr-euende-cse com e emenda, aaseeur-ar aos Tribuna1s ae ccuras a r-ea

ma autonol"lia administrath·a. e financeira conre r rde eerc Pr ojetio ao

Judiciário e ec loIinistério Público. Com efeito, sE'm a..rtono"'ia fi

nanc-eira não se oode e scer-ar- eee boa atuação dos TrihunalS de Con
tas eue fica", êI mercê do Poder Execut.ivo. o ('Iual, ""a'lC':,ialmentC' •
quando estiver diriqiélo Dor administrador cor ru eo , d e eorec não se

interessará nela eficiência desses órqãos e nrOC'uTarã, cc-ao fisca'

lizado, atar as mãos do fisr-"l. reeêe-ee, oor tento, a "lPdida nro

nesta

tribuintes.

o disnositivn nermite Que a lei de orl""al'lento oossa alt!

rar a leclislac~o tributária cara obtenc-ão de receitas núblicas,ou

seja, ollorT'"almente nara criar ou aumentar tributpc:;. DE" lIluito tel"l

TIO qu~ se oroibe no flrasil, constitucional",ente. nue a"le1 orcall'e,!l
tária contenha disoosi ti vos estranhos ã fixa"';o da desnesa e ã ore

visão da receita Há ra~ôes históricas nara esc:;a tCl"'~'J"'i'l r!e oClsi':

cão - é que ao temoo em que não existia a oroibirão os abusos fo

Tam tantos a oonto de surnirel'l os chamados orcafllentos rabi-lonqos,

de que dá notiC'la J\liO/llar Palc:eiro, onde se fazia até criarão de

carClO$ e nomeacão de funcionários, i",aQine-se criacão lt aUl'lento

de imcostos. Além da discutível caraC'ten.zacão Jurídica do orca

mento C"Ol"'Cl lei, a Dermissividade viria criar uma oortlt abC'rta Da

ra os abuso!> e, em conseqüência, arando inse(luranca "êlr.::t os

:::::r::::E::::AD~' inOiS~":~"~~"§'::do .rt~~~~~r~Je~~ d:l
Const.ituição

Fuorima-se o inciso IV do §19 do art. 288 do ProJeto de constitui I
cão

I

I

EMENDA lP20009·1 ..". -, EJ.-p~':::••~tJ CON~TITUINTE ANTONJO foWt:rz _, C -....-._J
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TUIO"UJ""c.ç.. J
EMENDA ADIT1VA

DISPOFITIVO E"fENDADO' art. 144 do Pro,Jeto de Constituicão

Ac::::~n::~s~ ~~.~~~:.~4:.~~.~~~:~~~.~:.~o~~~~~~~~~~ ~. ~~~~~~~:. §~~'
§ 30 - ~olica-se ao Tribunal ae Constas, no (IUP coubor-, n dJ sooE I
to no art. 196 e seus §§ l0, 20 e 39~'"

Julqamento", suprimind~-se, ainda, a eXCE"rão ccnetent e da re r ce
fJnal do dnc J 'lO "I

~ão se Just~fjca nue a eorccaee-êo da meté r Ia con s cane e dos

dois- inciso'l, OUf:> 5& nr etend a r-cõ i r rcer , sPja an. na« ear a "fl.,S de

reaistro", cce eecêc eue normaLreen't e não ex a.. te nos Tribunal" e cue

nada lIiqnifica O que se imnõe é o Juloar-ento da r-atpt'la. nu í co me

nos ainda jU5tifi~ável ê a exeeeêe fE'ita na nar t o fInal r('lati"aMe~

te a cernes de nacure sa eS'OPcial" ou de ercv íeentc E'II' ccmt e sâo P~

ra e ases careca é eue a ~ia deve ser maior, nnis ;. onde tnai-;
nodem OCOrrer f Leqa Lfdedea

I I
i

•

::::,:~::E:::::ADO' § 1. d~'~:::"~~:' do pro,:: :: c~n-:titUiCã01
Suprima-se o § 19 do art. 289 do ProJeto de Constituição

JUSTIFlCACÃO

Estabelece o dispositivo que se cretereC! sunrJ-~r I
que independe de autorização leJis13tiva a abertur.3 de :::rc;dito su:::l1~

mentar quando haJa eKcessa de arrecadação em re.lacãa ã receita ar=.
vista. Ora, se Jã se permite que a própria lei orçamentária possa a!!,

tori~ar a abertura de crédito suple"'entar, nornalnente até detcr"'1ns.

do limite, não se )ustEica abrir-se mais uma possibilica_e :J,iTi' <:...e o
Executivo real~~e despesas se'll autorização legislat~\'a, eS:;lec~alnen

te quando se sabe que as receitas são se"pre subesti-.:l::::l,; -o orC"a..e!l

to, dando lugar a enormes excessos de arrecadação.

Com a adoção do d1spos~tivo i1l'puanada, <;edi de eS.Je

rar-se que os orçamentos se tornem cada vez mais irre<lis, C01S o ad

min~strador ficaria livre para s\Jbestimar as crevisões st.r"'et~d~s ao

Leg~slativo, sabedor da possibilidade de qastar sem autorlzae50. Se
a balburdia, na mat~ria, hOJe Já e enorme. imagine-se" ('ue .:l.contec~

... rã se adotada a d~sposicão constitucional pernis .. l\'. nl~ loc('('Ic:;<;1

dade de sup:resslio.

JUSTIF'ICATIVA

pr;;:ENARIO ......"".. ".'''........ü--_--:=J r;;~';-;;;;J

Revelaram_se infrutíferas as tentativas
de corrigir as distorçDes resultantes do sistema majoritário unin~

minal De nada v..leram a "lei do Terço" de 1860, ou a Lei Saraiva,

de 1881 "Sc.b o Império,as eleições continuaram "produzindo Câm.!'
ras unânimes ou quase unânimes."

Proclamada a República, nlllo se alterou o

processo A Lei "º 35, de 26 de-janeiro de 1892, manteve a eleição

distrital majoritaria, com isso mantendo também as "Câmaras unãn.!,
mes ou quase unânimes "

A verdade é que, no Brasil, o voto dis
tTital majoritanc esta indissoluvelmente 11gaoo à manipulaç'ão e h
fraude elei torais '

foi preciso sobrevir a Revolução de 3D,

para que se implantasse o sistema proporcional e se desse maior l!
gitimldade ao processo eleitoral

Nem mesmo na Inglaterra e nos Estados .y.
nidos da América, tradicionais bastiões do voto majoritário foi

possível prevenir as deformações decorrentes da prática da sist!

ma Na Inglaterra, conta Eduardo Carrion, citado na Revizta de Ir!.

formação Legis).ativa, de abril-junho de 83. que "em 1974 enquanto

um deputado trabalhista correspondia em lIédia a 35 915 eleitores e

um deputado conservador a 37.771 eleitores, um deputado liberal

correspondia em média a ll.11.288 eleitores

Nos Estados Unidos, a fraude na formaçrio

dos distritos chegou a cunhar a expressa0 especIal para deslgná-Ia

- o "gerrymandering". Foi o Governador de Massachussets, Elbridge

Gerry o responsável pelo neologismo. Criou distrito com forma ge,2

gráfica Uo complexa que o indenUf1caram a u.ma salamandra. Tudo

para favorecer seu partido Da comblnaçDo de Gerry, o governador,
com a salamandra. nasceu o verbo "to gerrymander", sinônimo de tr.!!

paça eleitoral O fato é relatado na "Documentação - Voto Dlstr!

tal", de autoria de Sara figueiredo.

§ 21< a imnciativCi da lei complementar

de Que trata o parágrafo anterior, na case dos Estados, será da

respectlva Assembléia Le,gislativa

o art. 97 do Projeto de ConstituIção te,!!
ta exumar o chamado Projeto Abi A~kel, de triste mem6ria, enviado
ao Congresso Nacional pelo G~eral Figueiredo (Mensagem nst 50, de

10/05/82) e tra'lsformado na Emenda Constitucional nll 22/82, que

deu ao art. 148, da Constituiç~o, a redação seguinte:

EMENDA lP20014·8 ..... I r;r-PR.O..B....~
tJ CO'NSTITUINTE ANTONIO MARIZ . Cfl _J

r
ERENOA RODIFICATIVA E- AOITI~~· .." ..... ····,<
DISPOSITIVO EMENDADO' Art. 97 e parágra~os.

Dê-se ao art 197, lOin fine", a redação

adiante prtH'osta, acrescenteando~se dOiS\P8Tfi9r'afOs, que tomarão

os números 1" e 211. renumerando~se os demhis parágrafos"

I
Art 97" •• pelo voto direto, secreto

e proporcional, em cada Estado, Territorio e Distrito Federal"

§ l Q Os Estados e Territorios com supe!.

I fície supetlor a duzentos mil quilômetros quadrados poderão subdi

1\ vldir-se em distritos para'eleito da'elelção dos deputados fed!

rais e estaduais, mediante lei complementar votada pelo Congresso
Nacional;

!
!

rr;;"'=:] -.
[!D;~; ;87)

Tl'I'Ioõe-se, assim, a suoressão do disnositivo

,EMENDA lP20010-S .....,_~~
rrCONSTITUINTE ANTONIO MARIZ
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JUSTIFICATIVz,.

15 - " O salár10 e as contribt.içóes prev1denciârias

sobre ele incidentes const1tuem um d1reito inal1.e

nãvel do trãba1hador. A falta de pagamento de qua,!

quer desses dr.rer ecs importa em c:t"ime de apropr~a

ção 1ndébita, sujea Eanôo os 1n!ratores ã pena de
detenção, enquanto não cumpr.lda a obr1gaçâo. decr~

tada pela instância competente da Justiça do Trab~

lho. nas doze horas seguintes em que tomar conheci

menta do fato."

Substitua-se o Art. 15 pelo sequrnee s

Art.

Parágrafo ünlcc _ Os mandatos elarrvcs estaduais e mumcicers terão il mesma
duração dos mandatos recerars correspondentes A remuneração dos deputados ertaduilfs
não poderã exceder de 2/3 a dos deputados federais, e a dos Vereadores de 2/3 dos mandatos
estaduais obedecidas asdemaisprescrições que;a lei estabelecer

JUSTlnCATIVA

JUSTIFICATIVA

Art. 302 - "O capital estrangeiro poderá ser apl!

cede no Brasil, nas áreas e condições Que a
lei indicar. Enquanto não repatriado, estará
sujeito ao lleSIllO regime tributário do capi

tal nacional. A remessa de lucros, no entan

to, ficará sujeita a proporções e prazos in

dicados pela lei e à tributação progressiva,

na proporção das reeessas , em relação ao t.2

tal investldo."

o capital estrangeiro é essencial ao desenvolvimento

eCOnÔRl1CO do País. Enquanto aqui r-emvestrcc , deve ter o tratame,!!

to concedido às empresas nacionais. A sua repatriação e a remessa

de lucros, porém, devem ser disciplinadas pela legislação ordIná

ria.

Substitua-se o Art. 302 pelo seguinte:

o diSPOSItiVO regula a durac';o dos mandatos estaduaiS e mUnll:lpalS, lQua
lando-os aos dos federaiS l:Qrrespondentes. DISCiplina tll-nbém o limite mãxlnlO de remu
neraçã'o, deixando ~ lleglslaçã"o complel"'len;l'IrdiSCiplinaras normas de sua rlXaçáo

o salár.1.o é um dos direi tos 1nalJ.enáveis do trabalhador.

que deve ser protegido por V1a oonst1.tuCJ.onal. espeeaetmente

num País que convive pern-anenbementie com a inflação.

EMENDA lP20020·2
ê' Oep.tado PAULO "'NCARONE

[= PLENARIO

EMENDA 1P20019·9
tJ Deputado PAULO MINCARONE

E PLEf\,;:'RIC

Substrtua se o art 59, § 1Q. pelosegumte

EMENDA lP20021-1
['J PAULO MINeARONE
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JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

".."',,..... - -------
Substitua-se o Art. 304 pelo seguinte:

Art. 306 _ OI Para o fill de promover a reforma agrária

e para a realização de obras públicas consid~

radas essenciais, os Poderes Públicos poderã~

pronuver a desapropriação de illóveis urbanos

e rurais e de suas benfeitorias, na forlla Que

a lei es'tabelecer, mediante prévia e justa i!!
denâzação , OI

É preciso Submeter ao controle político da representg

ção popular, em todas as esferas do poder, os preços e tarifas pú

blicas.

SUbstitua-s: o art 372 pelo seçumt.e

ArL 372 _ O enaí nc de todos os níveis e graus será gara
tido pelo Estado para quantos provarem msuracãêncâa de recursos, sen
do ministrado por instituições públicas e privadas, sob fiscal1za"ã
dos Poderes Públicos Caberá à família, no caso dos f1lhos menores, 
aos prõprIos alunos I Quando nai or-es , a escolha da opção entre ensin
público e pr rvedc , O governo contr1bu1ra em 19ualdade de COl"ld1çõe
tanto para o ensino púb11co quanto para o pnvado, na J.,roporção do re
pecti .... o número de alunos

Art. 304 _ ~enhum preça, tarifa ou taxa
públic erâ fixado ou alterado se-

- não em rtude de lei."

A emenda estabelece o princíp.lo da prévia e justa indeni_
aaçãc da propriedade, em caso de desapropriação, por mteresse s.2

cfef , cu para rans de reforma agrária. E deixa à lei ordfnéraa

prescrever em que casos será feita em dinheiro ou em titulas pú

blicos.

JUSTItrCATIVA

sig
SubstitUa-se o Art~~ pelo seguinte:

EMENDA lP20015·6
tJ Deputada PAULO HINCARDNE

[!J PLENARIO

Já na França, o escrutínio distrital rn.!
joutário, em dois turnos, foi imposto em seguida ao golpe branco
do exércã to francês da Argélia colonial, Que levou o General De

Gaulle ao poder tnacr rov a mudança na leglslação o claro intuito
de fraudar a man! restacêc das urnas. Nas eleiçZies imedIatamente

posteriores, em 1958, a oposição foi derrotada Se aplicado o
sistema proporcional, a vr tõr Ia teria sido oposicionista com malE
ria de 10 cadeiras Nesse mesmo pleito o pat-t.Ldn comunista fez 20%

dos votos, mas apenas 2% das cadeiras par taeenteres ,

Em verdade Senhor Presidente I não é o voto di~

tritaI maJoritário, puro e simples, que o Projeto de Constituição
pretende impor ao Brasil. Não r rata-se , isto sim, do distrital

misto praticado na Alemanha.
A Alemanha, aliás, é o único Pais do mundo a .!

pUcar tal sistema. Assim a primeira questão Que se coloca é essa:

quais os traços comuns entre Brasil e Alelllanha? Em Que se identi f,!

cae os dois paises? Ressalvada as honradas colônias alemães inst,!

ladas no sul do saf s , Quais as pontos do contato entre as duas N.!

çees , em termos de história politica, de tradições, de costumes, de

cultura?

t ar , E se trata, senhores Constituintes, de regime parlamentari~

tal

Não há, pois, razão válida a determinar a mudan

ça do sistema eleitoral brasileiro, experiência bem suced·ida po;

mais de meio século Inegavelmente associadas a 1déia de renovação

dos costumes políticos no Brasil, as eleições proporcionais, crJ..!

:;:e~ueC::r::b:::i:a~n$l~alaçãoda Justiça Eleitoral, merecem sobr!

Ora, Sr. Presidente, só no passado recente do re

gime lIlilitar é Qu.e se COntraiu a mania de copiar a Alemanha De lá

se tirou a exigência abSurda de cobrar dos partidos eetemunedc
percentual das votações, nas eleições cerets , sob pena de se lhes
cassar o registro e os mandatos conquistados. üe lá igualmente

veio a lnspuação para o última projeto eleitoral do último General

Presidente, propondo exatamente o distrital misto.

Agora, se ressuscita a conexão alemã Em má ho
ra, diga-se de passagem Pois, nada existe de mais inadaptável nc

Brasil, do que o sistema misto.

Tal processo eleitoral cons r st.e em eleger metade

dos deputados pelo voto distrital majcr rt ér rc e metade pelo voto

proporcional estadual Cada eleitor tem dois votos, um distrital,

outro proporcional O número de distritos é igual à metade do núme

ro de deputados federais (Na forma proposta no Projeto de Consti

tuição o voto proporcional seria t anbem distrital e não estadual)-

Ocorre que a Alemanha tee 518 deputados, dos
quais 496 eleitos diretamente, os 22 restantes indicados pelo Par
lamento de Berllm ncxcentar Logo são 248 distutos Isso para um;

população de sessenta milhões de habitantes e uma superfície terr.,!

torial de 248.455 kmf

No Brasil, os distritos seriam apenas 244, para
uma população de cento e trinta milhões, e uea super rfcfe de

8.500.000 km f Só o eleitorado brasileiro, 69 milhões de eleito
res, já é maior do que a população alemã. -

São Paulo, territorialmente equivalente a Alem.!

nba , teria apenas 30 distritOS. A relação distrito-eleitorado, s!,

ria de 530.682 eleitores por distrito A Bahia, com o dobro do te!,

rit6rio alemão, contaria com 20 distritos, cada um deles com 240.

377 eãe í t ores Minas Gerais, não iria alem de 27 distritos de 294

015 eleitores. A Paraíba teria 6 distritos, cada um com 244 046 .!:.
leitores

I
Ja o Acre elegeria deputados em 4 distritos de

35.459 eleitores, enquanto o Território de Roraima com o menor dos

: eleitorados, faria dois deputados em distritos de 26 126 eleitores

I Revela a mera análise desses números o disparate

, que ser-ra amcfentar o distrital místo no Brasil A flutuação entre

I
o menor d1'StrltO (de 26 000 eleitores) e c maior (de 530 000) uI

", --t.l"apassaria os 500 000 eleitores A ereaçãc eajcr.í tãr í a de deputo!

I do federal, em São Paulo, abrangeria c í rccnscr í çãc superior à de

Campinas, hoje em torno de 400 000 efert.ores e ímpj rcar i a custos

superiores aos da eIe rçãc de prefeito Na Paraíba o distrito teu a
damer-sãc eleitoral maior do que o da Capital e assim por drante ,
Não se melhoraria substancialmente a ~dentidade representante-r!:.
pr-esentadc , Quando se trata de áreas tão amplas e de cacacãcs tão

numerosos, mas, em contrapartida, se re torçarre terrivelmente a

força do poder econômico, ao preço ainda do silêncio das eí.norfas
e da liquidação dos pequenos partidos Na Alemanha Ocidental decl.!.

nar-ea rapidamente as legendas partidárias, desde a implantação do

sistema. Concentrou-se, aeeaquí.nncu-se a vida pol!tica Al1,nunca,

desde 1949. nenhum governo foi jamais derrubado por voto parlame,!!

PAULOMINCARONE
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o Estado deve garantir o enSlno para todos, em todos n
ve1s, dando a famiha. no caso do filho menor, e ao própno estudante,
se maior, o dueito de optar entre o ensino públ1co e o privado
custe10 da Educação. pelo Estado, deve ter como medIda, o numero d
alunos e os custos dos di ferentes cursos e graus

Substi tua-se o Art. 13 pelo segu1nte'

Art. 13 - " Os trabalhadores, independentemente do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço que será assegu

rado a todo aSSalariado, na forma que a le1 deter

II11nar. terão direito ã estab11~dade depoJ.s de dez

anos conSecutivos na mesma empresa. só podendo ser

despedl.dos medJ.ante pagamento em dobro da indeni

zação correspondente a seu Fundo de Garantl.a."

,JUSTIFICATIVA

A emenda V'1sa a compat1bilizar o FGTS com o princípio da

estab1lidade no emprego, que a ditadura mil1tar revogot., depCl1.5

de 64, e que Já constJ.tuia um d1reito do trabalhador brasJ.le.1.-

EMENDA 1P20022·9

ê'
_____ .U.'."'/~~.lI1i.f1"'·fJI"'"·'"r

Substitua se o art 372, inCISO ~pe'o seguinte

V- Tanto o magistériO pubhco quanlO o prr.ado ser~o estruturados em caro
relras IguaiS, com klêntll:Qs salânos e beneHclos.. O ar::esso ao maglstéTlo de qualquer nfvel
$ará feno apenas através de conr:urso publico de provas e titulas obselVadas as prescrll;:õese
eXlgêm:lasrelatIVasa cada grau de ensino estabeleCidas em leI

JUSTIFICATIVA

Em emenda à parte, e!õtilmospropondo queo Es-odoOJsteará, comosme$lllos
padrões de remuneração, segundo o numero de alunos, de acordo com opção por eles exercida,
a Educaçijo em todos os nlVels. Neste caso. também não deve haver diferença de remuneração
entre o maglsléno públICOe o prIVado Em ambos OScasos, oacesgJ ao maglsterlode tooos os
níveIS deve ser felto,sempre, medlan1econcurso pubhco
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EMENDA 11'20028·8
f'l Deputado PAULO MINCARONE PAULO MINCARONE

P PLENARIO

.LU' •• '.,cou.nIOJlua:Ou,.dc -,
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EMENDA 1P20032·6
tJ

PLENA RIO

fS~;;~

f53!~;m;
",------. "- ----_....< .~'._.,

subs t r tua-se o Art. 303, § IQ pelo seguinte: Substitua-se o Art. 305 pelo seguinte:

JUSTIFICATIVA

§ j s - OI Nenhum monopõho será es t abe.Ieci do

senão pela forma e nos termos da lei. senda

dIretamente executado pelo..Poder Público,

vedada a par t rcfpeeãc , nos Iucros dele resul

tantes, de pessoas, ent rceces ou inshtuiç~
per t rcurares ,»

I

I
I
I

O monopólio só deve ser adeu t i do , mediante Lea do Con I

gresso. E, a r nua assim, dos lucros gerados pela"atIvidade monopol~ f

eeoa , não devem per t rcapar pessoas fíSIcas ou jurfdrcas , na medld; :

em Que isto cons t í tur um privilégio de ordem econõmca , inconcebí- .
vel num .req.i me democrátl.co e liberal. I

Art. 305 - .. Nenhuma cceceesãc , permiss'áD de

uso. carta patente ou qualquer outra for

ma de exploração de bens e serviços públi

cos será feita pela undâo , Estados, 01S-

trito Federal, Territórios e Mun~cípios.

sem prévia aut.or.i aaçãc legislativa e sem

Que esteja assegurada plena e absoluta .!
gualdade entre os concorrentes Jnteressg
dos."

JUSTIFICATIVA

As concessões do Estado. entendidas "latu sensu'", de

vem ser objeto de controle político da representação legislabva.
nas diferentes esferas do poder.

subsntce se o art. 129 pelo seguinte

Art. 129 - Aquiescendo âs propostas que lhe forem enviadas pelo Congresso,
o Presidente da Repubhca as sancicnarâ Não concordando, as vetará, total ou parcialmente,
enviando-as com as razões do veto. 00 prazo de dez dias, ao Congresso que se prenunciará
centre de tnnte das, Serão rejeitados os vetes que nsc obucerem a conccrdancra da maiona
absoluta dos deputados e senadores

JUSTIFICATIVA

A emenda tem por cbjetrvc smtenzer, num só diSPOSitiVO, as prescnções
relatwas ao vete e sanção do PresIdente da RepúblIca, !'lO processo leglslatwo

Em emenda a parte propomos a manutenção do FGTS Como o Fundo é
dmherrcdo Vilbalhado' recolhido pelas empresas emencemosoue sae gestão deve ser entre
gue aos e'T1pregadose eMpregadores sem a moebne mterferencra do Estado

Art - Os recursos do Fundo de GarantIa por Tempo de Servrçn serão
admlmstrados por um Con~lt>,o mtegtado por empregados e empreçadcres Nenhuma ccntn
burçâo, além do FGTS e da COntnbulçâo prevrdencsána respeC1ll1ag~ará a folha de pagamen
to das empresas.

JUSTIFICATIVA

fS~~;'--:=J

[Dfl7~MJ

PAUl Q MINCARONE

PlENARIO

••••••."'CO..,.siOJ.uaC.UIS ..O -,

Substitua se o art 70 pelo segumte

Art. 70 - Enquanto não transformados em Estados, OSTemtonos FederaIS.
errados por lei, serão administrados por um SuperlOtendente nomeado pelo PreSidente da Re
pubhea, mediante préllla ecrcvaçsc do Senado em audiênCia publica, gozando os seus muni
ctprcs da mesma autonomia assegurada pela Constltulção aos munlc(ploS dos Estados.

EMENDA lP20033·4
tJ

fS~~;':J

[:Jfl7;t-'; ill
PAULO MINCARONE

Substitua se o art 117 pelo seçumte

EMENDA 1P20029·6
f'J

PlENARJO

,cio 1"?-00Jt...~1

l-

I-

PAULO MINCARONE

Os 'remrcnos Federais devem, como o üetruc Federal, ter earectenaaçãa
jundrea e cctrnce prôpna e diferenCiada da dos Estados podendo no entanto, mediante
prescncêo ccnsntucsonel, transformar se em Estados, tão logo tenham os requisitos rmrumos
de população e renda que a lei deve estabelecer

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Art 117 - 0$ Regimentos das camaras leglslatlllasesupulatão prazos de tra
mnaçãn dos nrorercs, findos os quais as prcponcêes serão automaticamente mclurdas na Or
dem do DIa para decisão em prazo certo As propostas do Poder ExctlJtlllo terão preferencra
sobre todas as demais dispensado o parecer técmco das Comissões

PlENARlOc=---
EMENDA lP200~~"'''-------'J fõr','M'''O''B--;''
~ PA'JJ..Q.lI'lllr!N"'C:IlA-"AQQjN!lff'--- . L -

-- - ---~ m;~;-;,o:
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Suasutua se o art jJpelo seguinte

Art, 107 - A Câmera dos Deputados será mteg-eda por 400 representantes,
dlllldldos proporcionalmente à populaçoo de cada Estado, Temtónc e o üutruc Federal,
resperteeco mrrnmc de 4 por Estado e o DIstrito Federal, e 3 por Terntônc, e o mâxrrncde
60

Parágrafo unrco - Os deputados serão escolhidos pelo voto proporcionai
para um mandato de dOISanos

A emenda VIsa a resolver a questão do processo de elaboraçoo leglslatllla Em
pnrnerro luga", remete a questão para os Regimentos Internos do Senado Câmara, Assem
bléras Legrslatlllas e Câmaras dos Vereadores Em segundo lugar, estipula que os Regimentos
estipularão IJSprazos máximos de trarmtação, fmdos os quas, as proposições serão In~lurdas

eutomancamente na Ordem do Dia, para evrtar o que está ocorrendo na atual legislatura,
em que pelo menos 8 000 projetos de leI aguardam metessena Ordem do 013 Resolve por
fim, a qUl!stS';) dos decretos Ierse Mensagens do EX!lcutwo em regIme de urgêncIa, na medma
em qee esupalaque tae projetos depensam o parecer das Comissões Técnicas, além de serem
mclurdas preferencIalmente, na Ordem do Dia

DEPUTADO PAULO MIllCAROliE

m---------""",·,-.-·,----------,

JUSTIFICATIVA SUBSTITUA-SE O ARTIGO 310 E SEUS INCISOS PELOS SEGUINTES:

Esta emenda ajusta a duraç:iio dos mandatos dos deputados federais ao dos
senadores, previste em emenda a parte como de see anos Drscrplma ainda o rrummc por
estado, DIstrito Federal e Termônes, e o mâxrmc

A onlea menerracemccrenee de acabar com a mftuêncra do poder econõml
co nos mandatos parlamentares é tornar OSelerções as mais freqüentes poss{lIel$.56 o exer
ereo ccntmuedo e conscreote do direito de voto fortalece a cidadania

.L ..... "'./tQ~'"'io/...~.... '"I1:. _,

PLENARIO

Art. 310 - conecacuee monOpÓlio da União:

I - a pesquisa. a lavra. o refino e a importação de pe-

tróleo;

IX - a pesquisa. a lavra e o processamento de lIIinérJ.o DU-

JUSTIFICATIVA

A emenda dlsclpllOa, de forma objetiva o penodo de $f:,ss5es ordlnáflas e
extraordinárias do Congresso regulando aInda os casos de eonllocaç:ãe. eX"a:;l'~lOárra e a
suspensão das $C$sõesnos 90 diaSanteflores ao pleIto, nos anos de eleições PlENARIO

JUSTIFICATIVA

A emenda ressalva as atividades já monopolizadas pela Uni

âc, em eeecerêncae do texto constitucional vigente ou da legJ.slaçào

ordinán.a. Hão há por que expand.{-las. pois isto isplicar1.a e. atmen

tar a particJ.pação do Estado em atJ.V1.dades que são típicas da empresa

privada. 'l'am.bém não há por que privatizar eJII.preendimentos estataJ.S

que vêem cUllIprindo. cc. razoável eficiêncJ.a. o seu papel.

cãeeees ,

EMENDA lP20035·1
tJ - PAULO MINCARONE

f"

o apo~o técnlco e flnancelro oferecldo pelo Estado, lnclulndo a

crlança de zero até selS anos de l.dade, é ~ndlspensãvel para garan

tlr melhores condlções de sobreV1Vénl::la nesta fase de vl.da, prlnc,.!

palmente porque sua continUldade no enSlno fundamental.dará maiE.

res oportunidades na lnserçâo do menor no processo educaclonal

profls5lonal.

JUSTIFICAÇ~Q

VII - AuxilJ.o suplementar na educação para crLanças de zero a

eea.s anos de adade e para o enaano fundamental, através de pr~

gramas de materlal dldátlco-escolar. transporte, alimentação,
assaseênm.a médlco-odontológlca, fa rmacêutn.ce e pSlcológlca.

EMENDA MonIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO· Artlgo 373. anc í.so VII
,

Alt.era o 1.nCJ.50 VII do artlgo 373, que passará a t.er a segulnte red.!
ção:

tr;:~~'~

CJiV~~filJ

pAlJ! o MINCARONE

rb
Scbsntue-se o artP8Pelo seguinte

---- ------_11> OIJUST"':.I'~

Art.~- CompõemO C,",,,~o N,,,,,,,', OS,,""o F",,,I , , Cim,,, ,O'
Deputados que se reunlroo orchnanamente, durante Oito meses por ano, na forma de seus
rEspectIVOS regimentos e extraordlnar~amente sempre que corwocado pela malOrla absoluta
de cada uma das Casas ou pelo PresIdente da Republrca

/

Parágrafo unrco - Nos anos em que houller eleições, as sess5es serão suspensas
90 diaS antes do pleIto

,EMENDA 1P20026-1
f'J

PAULO MINCARONE

pr;=~;:J

fu/;~ftiJ

PAULO MINCAAONE

EMENDA 1P20031·8
l:J

tS~~;:J

f:JjiJ;k!WPlENARIO
F-----"....·"....·''''"''··..·"

EMENDA lP20027·0
F-

Substitua se o art 109 pelo segulOte

Substitua se o art 4.20pelo segurnte

Art. 120 - O processo de elaboração legislatIVaInclUIráa partICipação da Cã
mara c do Senado A proposição lOlclada em uma das CãlTaras será revisada pela outra que
ó aceitando, a enViará à sançlio Se a emendar, 1I0ltaráa Casa de ongem para apreclaclio das
emendas. Rejeitadas as emendas da Camara revlror<i o projeto será em.'Jado a sanção do Pre
sldente na forma onglOal Aprovadas, serão as mesmas Irn:orporadas a proposlc:i'o oflglOal e
submetidas .lisanção do PreSidente

qg
Substitua se oart ;.eg-pelosegurnte

a,i _ '
Art lPé - O Senado Federal compõe se de trés representantes por Estado e

pelo DIstrito Federa( escolhIdos em eleição maJontáfla, para um mandato de seIS anos, reno
vando se de dOISem dOISanos, pelo- terço de seuscomponentes a respectllla representação

Art. 109 - Os parlamentares gozarão de Imunrdades durante o exercICIO de
seus mandatos não podendo ser presos nem processados salllo em caso de flagrante de cnme
Inaflançãllel, hlpólese em Que serão os autos erwlados .li respectIVa Cámara, no prazo de 12
horas, para Que esta resollla sobre o prosseguimento ou a 5lJstaçãodo processo

Paragrafo ÚniCO - As Imumdades dos Vereadores IIlgoram no~ respectlllos
mumClpros a dos Deputados EstaduaiS no Estado e a dos Deputados e Senadores em toda a
Umão

i.: JUSTIFICATIVA

A emenda tem por obJetIVO Sintetizar, num soanlgD, tod;:;a sIstemátIca de ela
boracão leg slatl\a para a leglslaçã"ocomplementar t' a legl~'ac;O Ordl'lána

JUSTIFICATIVA

A emenda Visaa êljustar a duração do mandato dos senadores ao dos deputados
que está sendo pro(losto em emenda a parte O dos deputados sena de 2 ano~ e a dos senado
ft'Sde 6 renOllando se o destes ultimas de dOISem dOISanos, pelo terço de seus Integrantes

JUSTIFICATIVA

A emenda diSCIPlina,segundo os preceitos e prinCipIaSdo sIstema representa
tlllO, as Imunrdades parlamentares dos Senadores e Deputados, Deputados EstaduaIS e Ve
readores.







2136 • Assemblêía Nacional Constituinte

- EHENlJA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUICJiO -

- DISPOSITIVO EHENOADO : Art. 345 - Inciso IV

UII apenas em cada n!vel de governo, não se justifica esta vespecãa

llzaç:lo" dos serviços do município. Na verdade a promoção, proteção
e recüperaçãc da saúde num atendimento Integral e contínuo tornam a!,
t1rtelal essas subdivisões de funções administrativas.

Quanto à questão dos recursos eles seda geridos de forma
integrada pc: UnUo, Estados e Municípios no fulfdo Naciona! de Saúde.

Constituinte EDUARDO JORGE e outros

PlENARIO

m-------'------l!no/.,"'''..~O ""70

- EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇJtQ -

EMENDA -1P20059-B

fl
(!' PlENARIO

lInO/...lJi...~e_---_-_-_--,

- DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 344, Inciso II. • Dê nova redação ao inciso IV do art. 3.5 :

lP2Õ051-21
Const1tuinte EDUARDO JDRGE

'L~dalcIJCG.'lllG/llIKII"n.c. .,

PLENAAIO
'Ulll/......""AÇÜ --,

- EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇltO _

- DISPOSITIVO EMENDADO : AR!; 86

- Dá nova redaçllo ao ·caput" do art. 8~ :

• Dá nova redação '"80 Inciso 11 do Art. 344. coe a mserçâo
de IIIReabilltacão· que passa à seguinte redação final:

Art. 344 _ :

II - Acesso Universal, igualitário e gratuito às ações e'
serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde e~

~ de acordo COIl as necessidades de cada ua,

JUSTIFICATIVA

Art. 3"5 _ , 4 ..

IV - Participação da população através de organizações repre
sentativas, na forllulação das políticas, na gestão e no controle das
açües nos níveis federal, estaduais e .unicipais.

.JUSTIF'ICATIVA

A participação na gestão é vital para um controle verdade!
ro dos usuários sobre os serviços , contribuindo dect.sfveeente para

sua democratização e eficiência.

PlENARID

Constituinte EDUARDO JORGE e outros

Constituinte EDUARDO JORGE

• Dá nova redaçl:lo ao inciso IV do art. 3-'5 :

- EMENDA HODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIClto _

- DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 345 , Inciso IV

Att. 3.\5 - ~ .

EMENDA lP200GO-l
fl
f'J

Nas ações e serviços de saúde não podemos esquecer como fez

o texto da questão da reabilitação cuja abrangência e avanço tecn.Q.

lógico cresce dia a dia em importância para a saúde da população.

,EMENDA lP2005G-3
ê'

Art. B6 - Apl1caa-se. ainda. aos servidores públicos civis
alé. das disposições constantes no art • .!! as seguintes normas espe
cíficas :

JUSTIFICATIVA

o art. 13 é o artigo onde estão escritos os direitos dos

trabalhadores em geral. Dess~ forma é este o artigo a que o "caput

deve se referir para que fiquem garantidos aos servidores públicos
todos 0$ direitos dos trabalhadores em geral.

JUSTIFICATIVA
Constituinte EDUARDO JORGEe outros

Art. 346 - O Sistella ürucc de Saúde será financiado pelo

Fundo NacIonal de Saúde. composto por no mínimo 30" da receita do
Fundo Nacional de Seguridade Social e com recursos de receitas da
União. Estados. Municípios e de outras rontes •

JUSTIFICATIVA

0$ Conselhos de Saúde eleitos dí retanente pela pcpufeçãc
usuária têm alcançado, em vários Estados do Pais, ótimos resultados

na integração povo-sistema de saúde com uma conotação de participa
çãc direta da população de grande alcance Assim terlamos na parti
cfpaçãc popular prevista a possibilidade dos usuários eleitos dire:

tamente para esse fim pela comunidade ao lado de representantes ..in
dicados por entidades lnstitucionalh:adas e associativas.

IV - Participaçl10 da população por _eio de Conselhos de

~, de organizações representativas de usuários e de entidades tE

trabalhadores e. saúde na formUlação das políticas e no controle das
açl5es nos nlveis federal. estaduais e lllunicipais.

• Dá nova redaçâo ao artIgo 34'&:

PlENARIO

_ EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSHTUIÇAO 

- DISPOSITIVO EMENDADO: Art .. 346

EMENDÃ lP200Gl-0
fi

Constituinte EDUARDO JORGEe outros

JUSTIFICATIVA

• Dá nova redação ao Inciso I do Art. 345:

o parágrafo único visa dar efetividade a obrigação do Estado r

ferente as ações e serviços de saúde e a implementação de polIUcas

economicas e sociais que vIsem assegurar condIções dIgnas de vida
população Ao mesmo tempo garante os mecarusace de cobrança da popu l,

çãc do seu direito ao acesso univeral e igualitário a estas po1!tica

e aos serviços de saúde. -

_ DISPOSITIVO EMENOADO: Art.. 345. Inciso I.

_ EMENDA Pl:ODIFICATIVA AO PROJETO OE CONSTITUIÇAO -

'" Acrescer parágraro único ao Art. 3/)4, coe a seguinte r-edaçã

- DISPOSITIVO EMENDADa: Art .. 3/)4

_ EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇAO -

Art. 344 .

Parágrafo ürüco - A lei disporá sobre ação de rito sumário

pela qual o cidadão exigirá do Estado o direito previsto nos artigo

343 e 3,\4.

PLENARID

Constituinte EDUARDO JORGE e outros

PlENARIO

Constituinte EDUARDO .JORGE

lP20053-11EMENDA

"§
• _ Acrescer ao art. 292, o inciso ":Rt.., com a seguinte redação:

- EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONST.ITUIÇltO -
- DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 292

~t: :9~e;a~~:·~;· ;;~~;~~~. ~~~~~~~~. ~~;~.;~. ~~dústrias de

.aterial héLfuu ,

Entendemos ser incompatível com a realidade brasileira a
enorme evasão de recursos públicos para a indústria de material bé
r tee,

Agrava-se a situação, quando observamos que os referidos

recursos foram até mesmo obtidos por via oculta, conforme reportagem
I publicada pelo jornal rolha de São Paulo, em 07/08/87, versando sobre

o caso dos caçe-boebarceí.ros AMX.

r;r----------n~a"wl1" ..*"O __,
Art • .345- .

JUSTIfICATIVA

PlENARIO

Constituinte EDUAROO JORGE e outros

Art .. 346- .
parágrafo urucc _ Os Estados e Munic!pios destinarão anual

sente no 1I1nillo 13: das respectivas receitas aos Fundos Estaduais

Municipais de Saúde que receberão tambéll1 os necessários repasses do

rundo Nacional de Saúde.

Esta emenda espec!fica o Fundo NacIonal de Saúde como uma ne
cessidade para a autonomia e flexibilidade de gesUo deste setor que

na forma como está apresentado no relat6rio corre o risco de ficar I

totalmente subordinado a um futuro Ministério da Seguridade Social.

Outra disposição no mesmo sentido é e'spe:l'l,ficar desde Já que

30~. no m1nimo, do Fundo Nacional de Seguridade será destinado ao

Funde Nacional de Saúde. •
Além disso assinalamos que a UnUo, por outras fontes, junto

com Estado e Municipios como consta no relatório também destI"lará

outro; recursos para o Sistema ünrcc de Saúde.

- EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIcnO -

dação:

• Acrescer parágraro ünfcc ao Art. 346. com a seguinte re-

_ OISf!DSITIVO EMENDADO: Art. 346

r.r ...I_'''''..''lcI''...C~.,uto

r;r----------.....,...""....-----------,

pI EN.!!.RIO

Constltuiote EOIIABOO JORGE e outros

• Dá nova redação ao inciso 11 do art. 345:

_ DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 345, inciso IX

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

Art. 345- .' .

JUSTIFICATIVA

Dezenas, centenas de órgãos Estaduais, rederais e Municipais'

normatizam. controlam e executam as políticas e ações de saúde numa
enorme confusão e disputa por espaços, verbas e poder polltlco. O

comando político e administrativo único é a base legal necessári~ I

para a racionalização de todos estes serviços públlcos numa rede .!!.
nHicada, regionalizada, decentralizadl1 e hierarquizada

_ EMENDA MODIFICATIVA AO PROJE:t;o DE CONSTITUIÇA -

I _ cceando~ AdD'inistrativo ünãcc e exclusivo em ca

da nível de governo;

EMENDA lP2005B-O
fl
é1

PlENARIO

Constituinte EDUARDO JORGE e outros

_ EMENDA MODIfICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUlçnO 
_ DISPOSITIVO EMENDADa: Art. 344, Inciso I

m--- '.. '.f.u'''' ..I.Çie -,

JUSTIFICATIVA

Art • .343 - A saúde é UI1 direito inalienável da pessoa
~, sendo dever do Estado assegurá-lo a toda populacão
do pais.

• Dá nova redação ao Inciso I do art. .344:

• - Dá nova redaçãe ao Art.' 343:

- DISPOSITIVO EMENDADO: Art .. 343.

Qualifica o direito à saúde e torna mais pr_clso e dirigi
do o dever do Estado.

_ EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇl'l:D _

EMENDA lP20054-7
(!J

l:J

Art. 344 - .

I _ Implementação de práticas econOmicas e sociais que vi

see assegurar condições dignas de vida, a eliminação ou redução do

risco de doenças e outros agravos à saúde;

JUSTIFICATIVA

A saúde depende airetamente dos serviços e ações, de saúde

no entanto é daterefnada também por urna Sér11 de fatores COlllO: hab,!.

çãc , trabalho I edv ...ação, etc, que eataecs criamando de "condições I

de vida".

II _ Atendimento integral e completo nas ações de saúde

adequadas às realidades epidemiol6gicas;

JUSTIFICATIVA

o BrasIl é Ulll pais coln regiões multo diferenciadas em termos

climáticos, e~ológicos,urban!sticos,etc, assim a adequação das

ações de saúde a cada realidade epidemiologica é uma necessidade Do!

ra dar uma flexibilidade e adaptação a estas ações aos diferentes

meios ambientes.

JUSTIFICATIVA

Já na área da educação se especifica o quanto Estados e Municí

pios deverão destinar de seus recursos orçamentários para aquele seto
específico, Também na saúde é vital que se fixe esta quantia mínima'
de gastos orçamentárIos destas rbetã-císs Principalmente agora quando se •

acelera o repasse de recursos federais para Estados e Municípios. '
corre-se o risco de vermos estas instAncias simplesmente irea reduzi

do suas efecações de recursos própr ios para saúde.

Aditamos a quantia de 13" que é o qUI aproximadallente gastam I

e Iquns municípios com razoável estruture de saúde.
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~DA lP20063·6, ~--------'J Ir"'P"T""-----'
[J OnjtJhdrtg 8lmn IRE e outros . C- __ _J

PL ENARIO

~110 ser chamadas a colaborar na cobertura assistencial à população sob
condiçaes estabelecidas em contrato de direito público. Lei complemenl

tar definirá os parAlletros para que uma entidade selll fins lucrativos

possa ser beneficiada por este dispositivo.

.: investimento público no setor de recursos humanos e Ln-,

sumo;
_ novo instrumental juerctco baseado na nova. Consti tuição

e numa nova legislação ord1.nátia para o setor.

r;r-----------n.u/'u'.",..çao------------, JUSTIFICATIVA

PlENARIO

PlENARIO

Constituinte EDUARDO JORGE

Constituinte EDUARDO JORGE

- EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇJtO 
_ DISPOSITIVO EMENDADO: Art .. 350

JUSTIFICATIVA

Parágrafo Onico - As pessoas que detêm o poder de decisão so
bre a organização do processo produtivo serão responsabilizadas civil

e criminalmente pelos acidentes e doenças relacionadas às condições
de trabalho.

* Acrescer Parágrafo üruco ao Art. 350:
Art. 350 ••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUtÇJW _

- DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 350

o art. 350 do 'relat6rio da Comissão li:! Sistematização é ori
r1.náTio de sugesti5es aprovadas na Subcomissão de Saúde, Seguridade e
Meio Ambiente baseada em propostas da Conferência Nacional de Saúde
do Trabalhador onde foram discutidas por Centrais Sindicais, Sindi
catos, Orgão Públicos, Orgão Técnicos e CIentificos

Sua extrema oportunidade pode-se comprovar rapidamente citan
do-se apenas 03 dados do Brasil' - 1.000.000 de acidentes do trabalhÕ

por ano;
- 5.000 mortes de acidentes por ano,
- 30.000 casos de Inválldos por ano.

Isto para não alongarmos em outros dados sabre doenças pro
fissionais também estarrecedoras.

Somos portanto defensores intransigentes da manutenção deste
artIgo e seus incisos. Nossa sugestão de emenda visa aperfiçoá-lo e I

complementá-lo com adendo que lhe darão auto aplicabilidade e eflcáci
na sua prática.

EMENDA lP20068·7
f'I

p! ENIlRIO

.u...../~..... 1ol/._e...I...., -,

2)- Possibilitar uma articulaç:lO preferencial do Sistema Unico de

Saúde, púbHco, com o setor privado sem fins lucrativos. e: claro que
numa legislação ordinária posterior terá que precisar quais atribu
tos mtnimos uma instituição deverá te]; para se enquadrar nesse tra-

tamento preferencial. Dessa forma poderíamos excluir instituições
que escuoacas pelo rótulo de beneficentes ou filantrópicas têm na
verdade um comportamento mercantilista.

3) - Impedir Que continue o repasse de verbas públicas para enti

dades que de forma mercantilista durante décadas desvirtuaram total
mente o sistema de atenção à saúde no Brasil, acumulando fortunas,

desviando lucros para outros setores da economia, distorcendo a de
manda, levando ao caos a atençao à saúde no País.

4) - essas instituições para continuarem existindo, terão que se
subordInarem às normas técnicas e éticas emanadas do Sistema Único de

Saúde, porém sem a "muleta" das verbas públicas.
S) - Ao argumento da l.nviabiidade dessas providências pelos que as

chamam de ut6picas ( vejam bem. utópicas, desejáveis, ideais mais

irrealizáveis •• ) , afirmamos que se pensarmos der tro do conjunto
das propostas da Reforma Sanitária, elas eãc plenamente realizáveis.

Estão elas no contexto de providências do tipo :

- controle popular sobre o sistema?
- unif'1cação e descentralização do 51.stema Único de Saúde,

- aumente-das verbas públicas para o setor saúde,
- investimento público no setor de recursos humanos e insumos,

- novo instrumental jurídIco baseado na nova Constituição e
nuaa nova legislaçl!o ordinária pata o setor

1)- Garantir que se encaminhe de forma segura na direção da esta

tização progressiva do setor,--reivindicação dos mais amplos segmen
tos dos trabalhadores em geral e dos setores sociaIs llgados à ass í e-,

tência li saúde no Brasil. Foi a orientação traçada na 8- Conferência
NacJonal de Saúde.

Esta fouuIaçl1o visa:

m-----------flZfO/.u.f"...Ç.iO--------------,

EMENDA lP20067·9
l:J cOnStltul~te ·;UARQO JORGE

f!J
I!l

PlENl'tRID

Constituinte EDUARDQ JORGEe outros

- EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUlçnO _

• 04 nova redação ao inciso UI do artigo 3.47:

Art. 347 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
III - Deter o monop611b da Importação de mahé r za prima qu.;.

mfco-farlllacéutica e organiZar um Sistem:'l Estatal de Produção e Oistr
bulção, sob o princIpio da soberania nacional, de componentes farma
cêuticos básicos, medicamentos. equipamentos médicos e odontol6gicos
produtos lnlunoblo16g1cos e bfotecno.tõqrccs , sangue, hemoderivados e

o~tros insumos de saúde, estabelecendo uma relação básIca de produtos

com rigoroso controle de Qualidade, visando suprir toda demanda e'
torná-los acessíveis a toda população. .

Grande distorções, perdas de divisas, dependência e abdicação

da soberania nacional é o Que vem acdntecendo em muitas áreas prin
cipalmente no setor farmacêutico no Brasil.

Dal as providências propostas:

- monop6lio do setor público para impotaçllo da matéria prima'

químico-farmacêutica, podendo o 8ras11 escolher mercados mais ccnve

iíientes para os interesses nacionais As vezes_é p~srive~rar "7
determinado produtos em mer~a~os intern~tG}ll ~'11e~,\a~ dos

grandes monopólios multinacionais pagando até IDO, vezes menos com
grande econOmia para o país.

- organizar em Sistema Estatal de Produção de medicamentos e
outros insumos é a única forma de efetivar um controle real sob o'
setor prIvado tanto na fiscalização, formação de preços, dIrecIon,!
mento da produção e domínio nacional da tecnologIa.

- estabelecer uma relação básica é estabelecer prioridade I

para incorporar como consumidores destes produtos cerca de 40

lIIilhDes de brasileiros, hoje, totalmente marginalizados ao acesso'
a estes produtos.

- DISPOSITIVO' EMENDADO: Art. 347 r inciso 111

JUSTIFICATIv.

_ EMENO'A ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇAO 

_ DISPDSlTl\lO EMENDADO :Art. 347

- EMENDA MOOIFICATlVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇJl:D _

- DISPOSITIVO EHENDADO: Art. 349, § IR * Acrescer o inciso IV ao art.350, co. a seguinte redação:

• Acrescer inciso IX no Art. 347, com a seguinte redação:
* Dá nova redeçãc ao S IV do Art. 349: Art. 350 - .

Art. 347- :
IX- controlar as políticas de desenvolvimento tecnológico'

d. ãeea da saúde e de seneaeewtc básico.

Art. 349 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
S 1" - E vedada a transferência. sob qualquer titulo. de

recursos públicos a lnstituiçlies de assistência li saúde com fins lucra

~

IV - Recusa ao trabalho ee aebfentes Que não tiverem seus ris
os controlados com garantia de permanência no emprego e sem redução sa

arial.

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

Constlt·uinte EOUARDO JORGE

* PI;c.~est'erl~o IV ao Art. 350 tO_ a seguint.e -redaçlo:
Art. 350 .

JUSTIFICATIVA

O Art. 350 do relat6rio ue Comiss~o de SIstematização é ori
ginário de susqes tões apruvadas na sunccsu.ssãc de Saúde, seguridade e
Meio Ambiente baseada em propostas da Conferência Nacional de Saúde
do trabalhador onde foram discutidas por Centrais Sindicais, Sindi
catos, Orgão Públlcos, O-rgão Técnicos e Científicos.

Sua ext.reea opot:tunidade pode-se cceesevas rapidamente cita0
do-se apenas 03 dados do Brasil: _ 1 OOO.pOO de acidentes de trabaihõ

por anOj
- 5 000 mortes de acidentes por ano;
- '0.000 casos de invalidas por 'ane ,

Isto para n1'10 alongartl\0s em outros dados sobre doenças profi _
sionais também estarrecedoras.

Somos portanto defensores intransigentes da manutençllo deste
artigo e seus incisos. Nossa sugestão de emenda aperfeiçoá-lll e com
plementá-lo com adendo Que lhe dado auto aplicabilidade e ef'icácia
na sua prática.

IV - Livre ingresso aos locais de trabalho de representantes

sindicais para ouvir os empregados a respeito das condições de traba

lho e aceapanbaeento da ação fiscalizadora referente a segurança, hi
giene e medicina do trabalho.

O art. 350 do relat6rio da comissão de SistL.matlzação é I,:Irigi

ário de suqes tões aprovadas na Subcomissão de Saúde, segur1dad~ e Meio

mbiente baseada em propostas da Conferência Nacional de saúde elo Tra

alhador onde foram dlscutidas por Centrais SindicaiS, Sindicatos, üe-
ão Públicos, Orgão técnicos e Científicos. '

Sua extrema oporty,Çl.idade pccer-se comprovar rapidamente citando

se apenas 03 dados do Brasil: - 1.000.000 de acidentes do trabalho po

anoj

- 5.000 morte de acIdente por ano;
- 30.000 c~aso$ de invalidas po ano.

Isto para não alongarmos em outros dados sobre doenças pro rIs

Icnars também estarrecedoras.

Somos portanto defensores intransigentes da manutençllo deste

r
ar tlgo e seus incisos. Nossa sugestão de emenda visa aperfeiçoá-lo I
e complementá-lo com adendo que lhe darão auto aplicabilidade e efi-

cácia na sua prática. ._

- EMEN~~~;~vl AO PROJETO DE COMSl'lTUIÇr\Q _

- IJ.IS~O~I"il ~DO: Art. 350

EMENDA lP20070·9
l"

5) _ Ao argumento da inviabilidade dessas providências pelos qua as

chamam de utópicas (vejam bem, utópicas: desejáveis, ideais mais '

irrealizáveis ••• ) afirmamos que se pensarmos dentro do ccnjcntc da

propostas da Reforma Sanitária, elas aãc plenamente re t í.zéveds , I

EsUo elas no contexto de providências do tipo:
_ controle popular sobre o sistema;
_ unificação ti descentralização do Sistema unrcc de Saúde

_ aunlento das verbas públicas para o setor saúde i

2)_ Possibilitar uma articulaçao preferencial do Sistema unree de

Saúde, público, com o setor privado sem fins lucrativos. E claro qu

numa !egl.sl.a;ã:I ardirárlajXl5t.erlor terá que precisar quais atributos mínimos

uma insti tuição deverá ter para se enquadrar nesee tratamento pre

ferencial. oe;ta forma pode;!amos excluir instituições que esccceca
pelo rótulo de beneficentes ou filantr6picas têm na verdade um com
portamento mercantilista.

3) - Impedir que continue o repasse de verbas públicas para entida

des que de forma mercanti,l1sta curente décadas desvirtuaram cctaf

mente o sistema de atenção à saúde no Brasil. acumulando fortunas.

desviando lucros para outros setores da economia, distorcendo a de
manda, levando ao caos a aeençãc à saúde no país.

4)- Essas Instituições para continuarem edstindo, terão que se su

bordinarem às normas técnicas e éticas emanadas do SIstema ünfcc de

Saúde, porém se a 'muieta' das verbas públicas.

Nas últimas décadas os principais recursos de investimento

na área da saúde foram destinados à rede privada hospitalar.

Essa política não conseguiu criar uma rede bem distribuida

especialmente de assistência médica. pelo contrário, s6 concentrou:
- no sudeste em detrimento de outras re9Hles, --
- nas metr6poles em detrimento do lnterior;
- nos centros das cidades grandes em detrimento da periferias dessas

cidades.

A cidade de São Paulo tem 14 leitos/lODO habitantes na sua

4rea central enquanto na periferia o índice é de O,S leItollOOO habi
tantes, existem regilies da cidade com mais de 500 ml! habitantes com
O(zero) leito/IOOO habitantes

Este dispositivo proposto permite Que o Estado reserve os in

vestimentas para sua rede e para rede privada sem fins lucratIvos que

:-tem uma distribuição espacial IIIUitO mais abrangente. E preciso frisar

que o dispositivo não impede a continuidade da compra de serviços à

rede privada com fins lucrativos, quando isso for do interesse do Sis
tema Onico de Saúde e sob condlções estabelecidas em contrato de dire,!
to público.

Esta formulação visa:
1)- Garantir que se caminhe de forma segura na direção de estatlz,!
çrlo progressiva do setor, reivindicaçlJo dos mais amplos segmentos'
dos trabalhadores em geral e dos setores sociais ligados à assistê.,!!

da Nacional de Saúde.

PlENARIO

* 04 nova redação ao Ar't. 349:

A dissociação atual entre o sistema nacional de saúde e as
políticas de saneamento básico e desenvolvimento tecnológico é fonte

de grandes distoçções no ccebate a doença e na luta pela saúde no '

país.
A emenda visa garantir uma orientação geral do sistema de

saúde 'Sobre estas políticas estreitando uma integraçãd necessária a

um desenvolvimento coerente do setor

Constituinte EDUARDO JORGE

PLENItRIO

_ EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTlTUIÇJtO 

_ DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 349

Art. 347 - •••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• :
Parágrafo únleo - A lei veceré práHcas clentíficas, experi

eentars , diagnósticos e de tratamento, que atentem contra a vida, a

integridade (ísica e a dignidade da pessoa.

* _ Dá nova receçãc ao parágrafo õnrcc do art. 347 :

JUSTIFICATIVA

As práticas diagn6stlcas e de tratamento permeiam toda a

atividade errnree nos serviços de saúde Estas práticas ocorrem com

uma frequência infinitamente maior do que as práticas científicas ou
experimentais E é mera ilusão supor que tais práticas de diagnost..!.
cos ou de tratamento não podem, dependendo das circunstâncias, aten
tar contra o respeito à pessoa. Assim, não há porque não acrescentar

estes dois procedimentos no dispositivo proposto.

EMENDI\ HODIFICATlVA AO PROJETO DE CQNSTITUIÇll.O

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 347 - Parágrafo único.

EMENDA lP20065·2, ~ ---,
(:J Constituinte EDUARDO JORGE J rr='~-;De:=J

(l ) f7fiãfíHJ

, ' Art. 349 _ As instltuiçi5es de Assistência li saúde sem fins

lucrativos, na condic§o de concessionárias de serviço público. pode- !
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_ EMENDA ADITIVA /lD PROJETO DE CONSTlTUIÇJtO -

DISPOSITIVO EMENDADO : TfTULO VIII - DA ORDEM ECONOHICA E FINANCEIRA 

TEMA : REFORMA URBANA

• _ Acrescer o seguinte dispositivo ao proj. de Constib..dçb.)
ao ~Z)r:I~1'2tic..to eEI:.>""'~ t:..tl"'Z...Q.u;.

Art. ( ••• ) - Aquele que, não sendo proprietário de imóvel
urbano. detiver a posse não contestada. por três anos, de terreno até

: 300 11I:1, uti11zando-o para sua aoradia e de sua fallília, adquirir-lhe-á
o dOlllínio, independente de boa ré ou justo titulo.

S 11l _ o direito de usucapião urbana não será reconhecido SJ

eesec possuidor .ais de uaa vez.
S 2Q _ üs terrenos contínuos ocupados por dois ou mais pos

suldares são suscetive1s de sere. usucapidos cmet.Ivasente através de

entidade comunitária.
S 31õ1 - Ao ser proposta ação de usucapião urbano. ficarão ~

pensas e proibidas quaisquer ações reivindicatórias ou possessórias s~

bre o imóvel usucapido.

JUSTIFICATIVA

Atualmente mais de 70" da população brasileira mora em área

urbana e 30" nas três maiores ~gii5es metropol1tanas, sendo que em no.!

50 país há um déficit de lo milhões de moradias, que corresponde a qu.!

se lO~ da deflciência mundial (Dados: Boletim ONU-1986 j ,

Como exemplo do caótico quadro habitacional do Brasll de ho
e. vejamos a cidade de Sito Paulo: onde 1/3 dq população mora em con

dições subumanas, sendo 1 milhão, aproximadamente, ela favelas, e 2 '

..,ilhões em cortiços.

O absurdo é tamanho que, enquanto essa situação aflitiva se

expande, a atividade fundiária especulativa permanece intacta, e pra

t1calllente 50" das áreas urberes brasileiras permanecere vazias ( em

510 Paulo os terrenos ociosos chegam a Quase 40" ), espetando valori
zeçêo ,

Assim como esta emenda. quanto à Reforma Urbana, encasunna

1lI0S outras mais que, devido à relevância do tema, esperamos que o pró
"imo substitutivo dentro do Titulo VIII - Da Ordem Econélmica e Finan:

eerre se acolha em um CapItulo somente o tema exposto do Planejamento
e Reforma Urbana

Esta emenda é baseada em uma proposta de E''"lenda popular, apõ

tlllplo debate junto à sociedade. apoiada pelas seguintes entidades re

presentativas: _ Federação Nacional dos Engenheiros.

- Federação Nacional dos Arqui tetos,

... Movimento de üeresa dos Direitos dos Fa.velados,

- ,qrticulação Nacional do Solo Urbano e

.. Instituto dos Arquitetos do BrasiL

r,r------n...""".o...d.'IUI•••'uIo-- -,

•EXI"'.U...'I<&o;io ---,

Suprima-se o § 22 do art. 55 do Projeto da Comissão de Si.!
tematização.

JUSTIFICAÇi\O

Reza o praragrafo cuja supressão se pede que "a" represen

tação judicial e a consultoria jurídica dos Estados e do Distrito

Federal competem privativamente aos seus procuradores, organizados

em carreira". I
S 251 - A iei poderá in~tituir outras contribuições destina

das a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social.

Aft. 336 - A folha de salários é base exclusiva da segurid.!

de social e sobre ela não poderá incidir qualquer outro tributo ou

'contribuição, ressalvado o salário educação.

Art. 337 - As contribuições sociais a que se refere o art.

336 e os recursos provenientes do orçamento da União. Estados e Muni

cípios comporão o Fundo Nacional de Seguridade Social na forma da Ied ,

Parágrafo único - Toda contribuição instituída pela União '

destina-se exclusiva e obrigatoriamente ao Fundo a que se refere este

artigo, ressalvado o salário educação.

Art. 338 _ A programação do Fundo Nacional de seguridade S!!.

cla! será feita de rorea integrada pelos Fundo Nacional de Saúde e F

do Nacional de Seguro e Assistência Social que terão assegurada sua a!:!.

tonomia na gestão dos 'recursos.

§ 151 - Integrarã,q o orçamento do Fundo. o Fundo de Garantia

do sequec-ueseepreqo e o de Garantia do Patrimônio IndividuaL

§ 2lZ - O Fundo Nacional de Seguridade Social destinará ao

fundo Nacional de Saúde.no lIínimo, o equivalente a trinta por cento fÍI.

sua receita, excluídas as do fundo de Garantia do Seguro Desemprego e

do Fundo de Garantia do Patrimônio IndividuaL

§ 3lZ - O seguro-desemprego será financiado por contribuições

da empresa, do empregado e da Uni_ão, que co,nst1tUirãa-1J1r\;l'np~,d~Ga~~
tia do Seguro Oesemprego. sob administração tripartite.

S 4'1: - Os recursos do Fundo de Garantia do Seguro_oeselllpre_
go serão aplicados em programas de interesse social, com critérios de

reeuneração definidos ela lei.

§ SlõI - A contribuição do empregador para o Fundo de Garan

tia do Seguro-oesemprego será acrescida de adíc rcnar , defin1do elll lei

quando número de empregados dispensados superar as índices médios de

rotatividade da mão de atira no setor.

§ 651 - Os recursos do Fundo de Garantia do Patrimônio Indi

vidual serão aplicados em prograllBS de investimento com critérios de

remuneração definidos em leI •

§ 71õ1 - Os trabalhadores poderão utilizar o patrilllônio .mdã-.

vidual aeueufedo , em caso de aposentadoria, reforma, ecrbe , invalidez

quisiçl:lo de moradia. e estabelecimento de negócio próprio.

• Art. 345 _ NenhUM benefício de prestação continuada terá j
valor mensal inferior ao salário mínimo.

Art. 346 _ E vedada a acueufeçãc de aposentadorias. ressal

I o disposto no art. 87 •

- Ar!:. 347 .... A seguridade social manterá seguro coletivo de

~ caráter complementar , custe3d~or contrlbuiçõ~1Ionn~ dos-s...!?.

gurados e dos ellpregadores a ele rlliados.

Parágrafo único - O seguro referido no "'caput" é faculta

tivo aos segurados cujos rendíaentcs de trabalho uI erepassee o H.!

te lIáximo do salário de contribuição fixado ell leI.

Art. 348 _ A participação dos õrqãos e eepreses estatais

no custeio do plano de previdência supletiva para seus servidores e

eepreqadcs não poderá exceder o enntarrte de contribuição dos respeE.

tivos beneficiários.
parágrafo único _ O disposto neste a:ttigo aplica-se à pr~

vidência parlamentar.

Art. ~49 _ Na hip6tese prevista no artigo 16, a Previdên

cia Social proporá a ação regressiva contra o empregador.

Art. 350 - Cabe à Seguridade Social assegurar a efetiva

estabilidade econômica e social do beneficiário vItima de doença

grave adquirida durante o exercício profissional, doenças ocupacio-·

nais e acidente do trabalho.

OISPOSICOES TRANSITÓRIAS

Art. 364 - Os benefícios de prestação continuada concedi

dos até a data de promulgação desta Constltuiçilo ..c;er~ol.rn~il'tos a I
fi,. de que seja restabelecido o valor real calculado elll salários ai
nimos que tenhaca a data de sua concessão num lim!te máximo de 20 sa

lários mínimos.

Art. 365 - Os programas sociais não vjncureccs a segurida

de social e atualmente custeados por contribuição social, dever Iãc '
ter revistas as suas fontes de financiamento adequando-se ao d.tspost.c
no Parágrafo urucc do Art_ 337: Preservados os direitos dos seus ser

vidores que serão incorporados ao Serviço Público FederaL

ArL 366 - Serão unificados progressivamente os regimes p!!

blicos de assistência exaatenres na data de prollulgação desta Const!

tuição.

JUSTIFICATIVA

O conceito de Seguridade Social é mais abrangente que o da

Previdência socfar , incluindo todos os cidadãos, afnca que não contr~ ~
buintes diretus e seus dependentes.

t
Nesse sent rcc é necessário que n110 se vincule o direito c,

seguridade social apenas a capacidade contributiva de beneficiário.

Basta resaltar que o Brasil, hoje: possui cerca de 53 milh15es de

pessoas- ocupadas percebendo rendimentos, dos quaIs 28 milh15es não sãe

contribuintes da erevtuêecra Social. Isso significa que mais da meta,

de dos brasileiros que hoje trabalham não contam com um seguro scc Ia

• comp~eto e abranqenre Em discordância, a segurida~..i.?t lnão pode

continuar sendo Função, no atual quadro da.PalictJde\tW'J~lfi.Fl~.r.'l.\.........:r apenes de registro em earteirà j:le trabalho. 1

Art. 341 - A lei instituirá ;~,..!lro{cess~ pelo qU~rê ppr~:tÇb~

poderá representar contra o Poder Público nos casos de insuficiente
ou inadequado atendilllento pelos órgãos de Seguridade Social.

Art. 339 _ 05 financiamentos de programas sociais com recu!..

sos do fundo NaciOnal de Seguridade Social serão centralizados em uma

instituição rãnence.í ra governamental que será responsável também pela

administração do Fundo de Garantia do Patrimônio Individual a Que se
refere o § 611 do artigo anterlior.

Art. 340 _ xenhcea prestação de benefício ou de aervãço com

preedido na seguridade social poderá ser criada, majorada ou estendi:
da sem a correspondente fonte de custeio totaL

PlENA.RIQ
rrr •••....O/.....dol."'.olll..le

• DA. NOYA REDAÇAo AO CAPiTULO OA SEGURIDADE SOCIAL E OROENAÇA:o

COM A CRIAÇA:D 00 CAPÍTULO III "DA SAtlDE" NO TíTULO IX "DA O,!!.

DEMSOCIAL", O CAPiTULO II IIOA SEGURIDADE SOCIAlll PASSA A E,!!
GlOBIRAS 5EÇClE5 II "DA PREVIOENCIA SOCIAL" E SECA0 III DA
"ASSISTE:NCIA SOCIAL"'.

'U..'JUlf"I<&o;ÃO-------------,

EMEND ..1P20081·3
Constituinte EDUARDO JORGE e outros

CAPiTULO II

DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 334 _ E garantido a todo brasileiro o direito à segu

ridade social organizada sob regillle de monop6lio do poder 'público com

base nas seguintes diretrizes :

I _ Universalidade da cobertura;

11- Uniformidade e equivalência dos benefIcios e serviços

para os segurados urbanos e rurais inclusive os empregados domésticos

e as donas de casa;
lU_Seletividade e distributividade na prestação dos benef!

cios e serviços;
IV_ Diversidade da base de rfnenctaeentc r

• V _ Irredutibilidade do valor real dos benefícios;

VI- Caráter democrático e descentralidade da gestão admini§.

trativa COII particIpação paritária dos trabalhadore!i.--}- -11 -....
Art. 335 _'" seguridade social será tinanciada compulsoria

ente por toda sociedade. de for.a direta e indireta. mediante contr!

bulções sociais. belll co"o recursos provenientes da receita tributária

da unUo. Estados e Municípios. na forlaa da lei.

5 lO; _ As contrlbuiçaes sociais a que se rerere o "caput"'

deste artigo sl!lo as seguintes :
_ contribuição dos e.pregadores. incidentes sobre a fo-

lha de salários, faturamento e sobre o lucro; ,

II ... contribuição dos trabalhadores;
111 _ contribuição incidente sobre a renda da atividade agrí

cola;
IV _ contribuição sobre o patrllaOnl0 líquido das pessoas

fbicas;
V _ contribuição sobre a exploração de concursos de lIO]lSs-

tlcos;
YI _ adicional sobre os prêmios de seguros privados;

VII ... percentual rbado em lei de Segyro Estatal custeado

pelos proprietários de veículos' automotores terrestre

contra acidentes de trAnsito ; 1
Vl11- Seguro de acidente do trabalho t:usteado pelas e.presa

e gerenciado pelo poder Público.

Art. 342,_ A lei regulará a responsabllidade solidária dos

dirigentes e ad.lnistradores pelo descuepr.íeentc das obrigações legai

das empresas ea relação à Seguridade Social.

Art. 343 - Os planos de seguridade social atenderão, nos

teuos da lei, os seguintes preceitos :

I - cctieetura dos eventos de doença. invalidez e morte 

inclusos os casos de acidentes do trabalho _ velhice, reclusão, oren-,
sa cridnal e desaparecimento. As aposentadorias e pensões por velhij
ce e invalidez serão devidas a todos Os trabalhadores. independentemen.:

temcontribuição direta para o Sistema. I
II - AjUda à manutenção dos dependentes ,
UI - Proteção à maternidade e à paternidade. naturais e

adotivas, no caso da mulher assegurada licença antes e após o parto

de 120 dias. e caso esteja aeaeentancc 180 dias; no caso de adoção

assegurada licença de 120 dias após a mesma.

IV - proteção ao tra.balhador e. situaçl!o de deseepreqa i!!,

voluntário, inclusive mediante progralla de seguro que proporcione a.!:!,

dlio de valor compatível co. o Últ!1I0 salário, por periodo correspo!!.

dente à lIédia de duração de deseepreqc no Pais.

V· V - Atualização dos benefícios sempre efetuada simultânea-;

.ente e na mesma proporção chs atualizações salariais m ntendo-se umaI
naridade entre ativos e inativos do mesmo nível ectã:é~r:1~.'//. _--... I

Art. 344 _ E assegurada aposentadoria com proventos de
Igual valor à maior relluneração dos 6ltimos doze meses de serviço

até o limite máximo do salário de contribuição fixado em lei, veri

ficada a regularidade dos reajustes salariais nos trinta e seu me

ses anteriores ao pedido. garantido o reajustamento para preservaçl:l:o

do seu valor real. cujo resultado nunca será .lnferior ao número de

saiãrlos mínimos percebidos quando da concessão do benefício

a) com trinta anos de trabalho para o homem;

b) COM vinte e cinco anos pa~a a mulher;

c) com te.po inferior ao das modalidades acima, pelo

exercício de trablaho noturno. de revezamento, penoso,

insalubre ou perigoso;

d) por velhice aos sessenta e cinco anos de idade;

e) pbr invalidez.

Parcfgrafo único - Nos casos de aposentadoria por tempo de

serviço considerar_se_á qualquer: tempo de servico, não concomitante,
de qualquer na"turéza.

Quanto a estrutura institucional destacamos, o regime de mo-I

nop6lio do poder público, a verificação dos sistemas públicos e a ga

tantia do controle popular e participação na gestão com poder decis6
rio de entidades representativas dos diferentes segmentos sociais.

A efetiva democrat1zãção da nossa sociedade só ocorrerá '

quando o enorme co ti~gente da pcoul.ação, descoberta de toda e quaf-.'

quer forma de acesso a direitos sociais básicos for beneficiária

desses direitos, implementando-se assim uma politica de bem estar so

cial.

Como ecnsequêncra , não se pode restringir o 5iste...a de Segu

ridade social a uma concepç~o contratualisc.a e nem à dependência de'

recursos como fundamentalmente ,!:Ima função dos salários Em decnr rên-.'
cia propõe-se contribuiçü:s sobre ganhos de capital e cabendo à umão,
esteooe e Municípios, com recursos orçamentários, suplementar o neces

sário para extensão da seguridMe social ec enorme contigente da popu

lação até o momento não atingido por ela. Com os novos recur:r.os se

implementará também uma pol1tica de superar as atuais discriminações

entre vários setores como entre o setor rural e urbano, por exemplo.

Destacamos ainda - manutenção da aposentadoria por tel'lpo I
de ~erviço _ uma instituição hoje fortemente ameaçada pelo governo da
tnova' república;

- ampliar-se a licença gestante de 120 dias e 180 dias quando estiver

amamentando,

t
-simultaneidade dos reajuste~ e paridade entre ativos e inativos; j
_ aposentadoria pelo maior valor real e integral do ~dário. combaten

do-se assim o achatamento de que é vítima logorf~toda~s

\

aposentadorias; I

_ recollposição das aposentadorlas que foram cl"iminosamente dchatadas

nas últimas décadas ao valor original de sua concesSão.
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Exclua-se o termo {.tnal "territor.tal rural" e an

crua-se "predial e tern.torlal rural".

Inolaa-se no artigo 66 do Projeto de Constituição o eo-
gw,n:te:

Sala das Sessões,

~

oUSTIlIIOAÇllO

A mera criação de diatrito não traz q,o.aJ.que:t' espécie do

benefíciQ à coletividade a ser atingida.

A C4'iação de distrito de'pende necessariamente da iflullan
tação de seniços básicos que I!tends.m. os interesses da coletiVid!,

de.

• § 4R - A lU'iação de disttoito im'pOJ:tllna implantação e
-f'ancl.O:DaLl:eD.to de, no .m!nim.o, um ,posto de gl18rda m.anici

.Pa1, am de saÚde e l1lI18 escola".

r;r----------,..,.,.."......-----------,

rr;:;;;;'

fIfti~~-:;;

DISPOSITIVO EMENDADO- Iuc1SO t , do Art. 212

:EMENDA MODIFICATIVA

....IU... f~dof."'cn'.....__- -,

PLEN.(RIO DA ASSE\fBL.I!IA NACIONAL CONSTITUINTE

Com esta alteração vai se permltlT que o Estado pos

sa tr~butar a propr~edade predial, desde que a propriedade te!.

ritorial ccreespendeore tenha destInação rural. Ass~m verd.!,
deirl(ls mansões construi'das em fazendas poderão ser trr-abuüad as ,

Por outro lado, conforma-se Com a alteração proposta

ao lnC1SO I do artigo 213. com fundamento na adoção do cru-ª.

r rc da destInação para da fe ranc rat- a ccapetêncre estadual • da

municipal quanto ã tributação da propriedade.

r.r T.... l_"'~

EMENDA lP20092·0 _,------__-,t: COO'STITUINTE FRANCISCO AHARAL

BfENDA SUPRESSIVA

A maior eficiência da representação judicial pela própria
natureza da atividade se encontra no advogado autônomo, livre e in

dependente As grandes empresas nacionais e mu1tlnacionais sabem dis
50 A experiência brasileira prova isto. As causas importantes ga:
nhas pelos Est.ados no judiciário geralmente forslI\ e são pet.ruc ínases
pelos advogados experimentados e alheios aos quadros das procuradorias
e denfesorias públlcas, órgãos rmccr tentf ss ínos para suportarem a
rot Ina da assistência jurídica diuturna

A exclusividade da representação e da consultoria signifi

cará a impossibilidade do Estado ouvir e ter assistência profissio
nal dos advogados mais indicados para o patrocínio de determinada de.

manda. Sem desmerecer o trabalho profícuo e valloso das procurado.

rias, que até poderão atuar em todas as causas, sem exceção, não se

pode In.íb í r , por dispositIvo cons t LtucIcnat , o governante de ccnvo
car os serviços profissionais de advogado para defesa dos interesses
do Estado

DISPOSITIVO E\IE\D~DO' Item IrI. do a r t 56

Strp ruma r- o Item Ir r , do aru, 56

JUSTIF!CAÇAO

A ocupação das ilhas flU\1als"e lacustres d r z

maIS de perto com o Interesse local e, portanto, do \Iun.lcíplo.
Assll1l é. por exemplo, em termos de u rb an r z aç âe , O as r ade , mar s '

ôas t ente da reat i ãade , não tem ccndr çêcs para cur âa r dev t dcnen

te da. urbanizações surg>das:#~

Hoje. a exper rênc í a tem demonstrado que a des t Inaçâc

é o ~rl.tériQ que melhor aproveita a base eccnêenca da propn~

dade , tanto para o Estado cone para o lofunlcíplo. atravês das

alterações cccr r rdas quanto aos atua~tos geradores d~ .l!!!
postos sobre a pr ep'r acdade , ~

EMENDA lP20093·8
tJ FRANCISCO AMARAL

.1••a'.~I."'.~iO __,

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA lP20097_·1
tJ CONSTITUINTE FRA.'lCISCO AMARAL

l!J PLENÃRIO DA AssÉM;,ii';-Ã'~~~~a;;~ CONSTITUINTE

T....,.un"..o;ie------------,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - INCISO !II. AR!. 257

Substitua.-se as palavras "pela valorização de" p.=.
las palavras "pelo benefLc1.0f: a",

DISPOSITIVO EMENDADO' Art. 65

EME':DA CONSTITUCID'\AL

D[SPOS!T!\'O E}IE~DADO:, § 4 9• do Art. ~9

Há necess rdede de cOlllpatlblhzar esta disponção

com o § 4' deste mesmo ur-t rgo , pois nele constou beneficio ao

anvés de valorização. Deve ser mantido o termo benefício, vez

C\ue o seu ccncerec é mais amplo e ma1.S adequado ao cr rbuec , mau.
tende-se amda a redação atual, que f 01 alterada pela Emenda

Passos Porto. ~

Acrescente-se ao artlgo 84 do Projeto de Con:ltitlução,

a'pós a .palavra Ilind1.J:'eta", o se":;:UJJ::lte: "exceto ,Para. earE:o,e.:ilpt"a

go ou. função da cOnfia:tça a3S1.Q decãaeadca em lei".

l! :L • n ~ r i o ...... , "."..." .." ....------,

.Ilta'."'n".~.ia --,

Para tanto é ne ces sâra c o e s t abe Ie m mento de d01S

p re s supos tos que vr ab í Lr zem a Iegi.tnmadade da fa xaçâc da renume

ração destes agentes po IEt r ccs que esta ocorra no f'm a I de cada

legulatura para a leg:ls1atur~nte e o des conhecrmenrc dos

eâes tcs , ~

JUST! FI CACJ\.O

o drspcs r tavc sob exame não lmpoe de forma expre.§.

S3 o aeendraeneo de sua f1nall.dade. qual seja. a de assegurar a
a mpa rca a Lr dade no momento da Faxaçâo,

Inctua-se após o vocábulo" segurnte" a expressão.
antes da rea:ll.zação das ele;Lções.

EMENDA SUPRESSIVA

rr=;:;~;--""]

fui~'~iJ

JU:TIFI~

A redação atual mantém a mesma rrrp r-opr r ed ade da
Cons t a t u r ção va gence , 1: mazs correto e t r âbua r ã le1. complementar'

estadual a flxaçãd dos reqva s r tos para a cr-i açâc , a Incorporação,

a fusão e o desmembramento de r:lunlcípios. xes gaca-s e • as s nn , com-

petênc:La estadual. ~'

~~

Sup r-amar do texto do S 4'1. do art • .\9. a pala 

vra federal e colocar em seu lugar a palavra es t adu a L,

~ .....,. .I ••o1/~'." ..~~1o-_-_- ----,
f!l PLE\~R10 A.'. C.

EMENDA 1P20090·3
\:J FRA.'-:CISCO ~',\RAL

r.r------ .U• .l .... l ••~...ie'.......,.....

DISPOSITIVO EMENDADO Hem VII. do art. 52
JUSTIFIOAO:!O

CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL

'EMENDA lP20091·1
('J
r.r------"'-, r ...

PLEN~RIO DA ASSE~IBLI!IA NACIO~AL CONSTITUINTE

rr;:;~';'

tS3i~~-;;-

Supnml.r o ítem VII. do art. 52

JUSTIFICACÃO
A. ,P:toibição de nomeação de !larentes de 811torídades,in

cl.uaive, !la%'a caegoe em cOD11.Baão é exteecaaenbe r!.3id~ e p:teju.

dJ.eial.

'EMENDA SUPRE$SlVA

TEXTO MODIFIqno COM A SUPRESSÃO

Art. Za8 - •••••••••••••••••••••••••••••••••

S 1 9 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Os terrenos de nar-mha não atendem maaa aos
seus ene i gcs Fms de segurança nacional, de sorte que não se
JuStlflca sua manutenção no domínio da uniãc , Além da maas. ,

SUa ocupação desordenada tem criado prob lemas aos MunlcíplOS
em que es tão s 1tua dos •

A. vedação, assi.c. gen6rl.ca, 'pode, ao J.n"éa de J:lo:'~1J.. _

zar, j)r0.plcJ.ar troca de -emp:tee;:os inter-at1to:tidtt.ies, ampliando

o chamado "eopregw.sClolf, sec que qualquer nu.torJ.d:lde- tenha pro

tegJ.do "diretamente11 qualquar parente cec,

Sala das Sessões.

~~
UI - normas sobre a apllc:ação dos saldos f.!

uance rrcs verlflcávels ao fInal do exe!.
cfc1.o.

SUp'l"l.mLr no U\C1SO III~ § 19. do ar t rgc 288 a e,!

pressão "orçamentãn.os e",

r.r---------- ....a'.~...."'~-- __,

Bethe-ae do texto do artigo 72 do Projeto de Constittli

ção as expres...sões: "constittlÍdas por unidades eeeeeeaae limí:t:ro _
t'es, pertencentes aô eeaeo COmplexo geo-econSnu.co", acrescentando_

-se_lhe o segrunte: "de DeseD.vo~vimento E::.onãmico••

oU S T,I li I OA'Ç lt O

EMENDA lP20099·7
tJ FRANCISco A.'tARAL

tJ PLEN~RIO DA A.N.C.....•.. _ lC e
........

1
.....

a......

EMENDA ADITIVA

DISpOSITIVO EMENDADO. Art. 2 9 .. caput"

Modificar a redação do art. 2~ p.!

o artigo 288 consagra o prlncíplo da anual.!,
dade do orçamento. IstO é. o 1nLcio a 19 de Janeiro e térmIno
a 31 de dezembro de cada exer~o f1n~~celro. Em conseqUa!!,

cla, a le1 orçamentãr~a automatIcamente delxa de Vlgll", em 31

de dezembro, não podendo os saldos orçamentár~os serem apr.2

veitadOs no exercício subsequente. sem contrarlar o "caput" •

do art.tgo.

Ademais, nos casos de orçamentos superestlmados. os

saldoS que poderiam at.tngir do montante em até 100\, passarlam

a integrar o orçamento futuro se/~e: programação de de~

pesa. ~

t desneceesÚJ.a a expllc1.tação ; " •••constitlÚdas por.

an1dades :tedezondas, pertencentes ao mesmo êom.plezo geoeeonõJlli_

co •••". Com efeito, a »alav:ra -:tegl..ão lf indica, no casQ
I
Est ad.oa_

-Pederados Jím{trofes, comcaracter!stical3 comW1.B, a exemplo das

geoeCOn6D11.C8s. não se ,pode ter :tegJ.ões seta qu.a aa UIUdades com.

postas Ílão teJJhaa oll:t"acterísticas comlU18 e seJam não J.im!tro:tea.

Se 1nteB:t"BJ!L uma região são f'orçoaw;:ente, lindeiras. Por outro la

do, se fot' a6 WIl Eat~do-maJ!lbro, não se tetll. a regl..ão.

Sala das Sessões,

~

ra a segu1nte:

Art.. 29 - O Brasil ê ul!la Federação const1tuída pela-União

1nd1Ssolúvel dos MunlcíploS e dos Estado. a.dota

a forma de Republicana de governo, sob o regime-represen

tatlvo, e tem como fundamentos'

JUSTIFICAC1.0 O Munic:íp1.o é uma reahdade 1nafasdvel

O projeto cansti tuclonal avançou em dlver

sos pontos, consagrando as relvlndlcações da cédula-ma -=
ter da federação brasl.le1.ra. Todavla o projeto carece de

maior objetl..v1.dade ao não consagrar o- Mun1cípLO- com.o en

te federado. ElS a ra::d~pra.





Assembléia Nacional Constituinte e 2143

~~--------------------------------------------

r=;;:~

tJlli~~7ã?l

EMENDA ADITIVA

,....,.....".,,'OÇ...-------------,

GASTONE RIGHI

COnstituinte GASTONE RIGHI

Constituinte

Art. 265 ••••••••••••••••••••••••

I _ •••••••••••••••••••••••••••••

11 _ •••••••••••••••••••••••••••••

a) ••••••••••••••••• ~ ••••••••••••

§ 29 - O disposto na alInea "a" do item 11

no § anterior deste artigo não compreende o patritRÕnio, a renda e

os serviços relacionados com exploração de atividades econômicas

regIda. pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados "ou em

que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo

usuário", nem exonera o promitente comprador da obrigação de pa

gar imposto relativamente ao imóvel.

A redação do § 29 do Art. 265 do projeto ense

ja interpretações dúbias que poderão gerar situações anômalas e. in

Justas-.

•••,., .....,..,,'OÇh --,

Art. - Fica asseg...rada aos atuais substitutos das serv!!n_
Uas judiciais, notariais e registrais, na vacancia, o acesso,ao re,!

pectivo cargo de titular, desde que, investidos na forma ::Ia Lei, CO!!

tem ~ anas de exercício nessa condiç~o. à data da promulgaçUo desta
Constltulç!o.

o objetivo do legislador ê tributar a explo;ra

ção de .ativid~des econôll1icas regidas pelas normas aplicáveis a eta

preendimentos privados. Porém, atualmente, cada vez lIl8is: o Estado

vem as~umindo a exploração de atividades econÕIllicas; ora, basta qce

se estabeleçã que essas ativIdades não são regidas pelas normas a

plicáveis aos empreendimentos privados e não haverá tributação.

-Poderá haver ainda sit.uações de injustiça que

exemplificamos: Num determinado Murú.c!pio ou Estado o serviço tele

fõnico é feito por uma empresa estatal; não será trIbutado; em. ou

tro, por empresa privada que será 'tributada. No entanto ambas co

bram pr~ços e tarifas.

Identicamente, nc caso dos municípios portuá_

rIos, se as concessionárias dos portos foreIll transformadas em auta.!.

quias 0\1 departamentos da ad!uinistração pública não haveria receita,

nem do município, ne.. do Estado, apesar de se cobrarem preços e ta

rifas pelos serviços prestados como capatazia, transporte, _ reboea_

gem, consertos, armazenagem e todos outros que ali são prestado.:

Estabelecendo-se como par~t:ro para ~ tr1buta_

cão, a cobrança...de preços e tarifas, a redação fica maia clara, maia

consentânea CFa realidaé!e, evitando interpretações que podem. cau

sar preJu!zo ao erário públi,co municipal ou estadual.

JUSTIfICATIVA

b) ••••••••••••••••••••••••••••••

c) ••••••••••••••••••••••••••••••

d) ..

§ 19 e ••••••••• e •••••••••••••••••

Acrescente-se onde couber nas Disposições Transitórias; •

acrescentecse as expressões: "ou em. que haja

contraprestação ou pagamento de preço ou tarifa" ao § 29 do Art.

265, que passarã a ter a seguihte redação:

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

A proposta visa aproveitar na vacância das serventias a

que se refere. seus s.Jbstitutos, desde que preenchidos os requisi_
tos de tempo e aptidão nela estabelecidos.

, If de suma importância privilegiar aqueles que já vêem,de

fato, conduzindo os serviços na qualidade de substitutos, seja pela
continuidade e segurança que se outorgará aos mesmos. seja pelo a,!
pecto isonômico de que se reveste o dispositivo, ti vista da!> milha

res de efetivações já havidas em todo o território nacional redun
dantes 08 aplicação do Art. 208 da nossa Lei Magna

Trata-se como é óbvio, de provimento derivado, largamente

encontrado no Direito Comparado, especialmente nas naçlles mais d!
senvolvidas. li. vista de que os beneficiários são investidos, no in!,
cio das carreiras, por concurso público. Pelo dispositivo oferecido.
além dl) mais, ot'opugna_se pelo aproveitamento dos servidores nas se!.
ventias da mesma natureza em que já consolidaram pela experiência,
conhecimento altamente técnico que lhes outor!)a as melhores apti
dões ao cargo.

EMENDA 1P20118·7
f'J
f'J

EMENDA 1P20117·9
('I

r=;~~"~

I§J";J;J

PLENXRIO

~LI ••-'C'OOO... WI...C.....Lo ..,

PleMrJ.O

PlENARIO

Sala das sessões,

Constituinte GASlUNE RIGHI

Logo após o temo "ccrrercial" na alínea "a",- inciso XXIII. do art. 54 1 acrescenta
o rersc "econOm!co".

EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇAD

ua,.,....,""'.~...

JUSTIfICATIVA

- - ~
Desde Que se estabelece no § 20 do art. /,0 limite de

remuneração dos Deputados zatadue ts , nada mais lógico que se aga da
mesma forma com r·elação aos vereadores. Inúmeros são os municípios

de renda irrisória e Que se veee obrigados a despendê-la Quase t,2,

taV~o pagamento da remuneração dos vereadores.
O limite fixado no § 20 .obsta tal procedimento e prati

caeente lrApllca numa obrigatoriedade de apl1caç:io das verbas era 0O!:!

tros setores~ disposto no S 3; salvaguarda os municípios de maior

populaçJo, assegurando maior "disponibilIdade de verbas escassas.

No § 4!:! dispõe-se sobre a proteção para os que exerce

rão a vereança gratuita, garantindo-lhes a manutenção dos cargos,

funções ou empregos. desde já exercidos anteriormente à eleiçã:~nho
Embora nãc seja exatamente essa concepção Que

Quanto à regulamentação da remuneração dos vereadores. trata-se d~
sugestão enviada por Antonio Pimentel, de Durinhos, - SP. Que encall1_

nho para apreciaç~o dessa E. Assembléia Na~lonal Constltuin~te.

A constante migração da populaç!lo rural, superpovoa"ldo os centros urba
nos e causando problemas por absoluta incapacidade de infra estrutura das perife _
rias, é causada pela falta do atendimento de cconçzes mínimas de assist~lCia eédí
ca, encectcoat, de consuceções e transporte. QUe atendam suas menores exigências.

A emenda objetiva scnar essa lacuna, determinando, com preceito constitucional, a
obrigatoriedade desse atendimento mInimo,QUando os aglomerados populacionais
características urbanas atinjam 1.000 habitantes.

A elevação a Distrito e a eteíçãc de un StiJ-prefeito id colocar U'l'l rr.en

bro da COOlJOidade, comoun canal de ligaç!lo, COOl as prefeituras, na defesa dos Inte
resses locais.

A presente emenda, sugestão de José Martins de Castro Filho, errbora não
tema llleU endosso, pois considero que a eleiçao de sic-orereftc criaria Ull choque ele

autoridade, co:rpetência e autonomia. apresento-a para apreciação da E.AssE!!!
bleia Nacional Constituinte

Substitua-se o parágrafO único do art. 65 por:

§ 19 _ O limite da remuneração dos vereadores não uI tr.!,

passará 60ló da remuneração dos deputados estaduais.
§ 21:1 _ Os gastos com remuneração de vereadores nao exc.!

derá o Lrm.í t.e de 3" do orçamento municipal.
§ ~o _ Nos municípios com população até 300.000 habita!!.

tes a vereança não será remunerada
§ 41:1 _ no caso do § JO não se aplicará o disposto

incisos II e IV do art. 110 clc inciso III do art. 62, desde que o
exercício do cargo, função ou emprego sejam anteriores à eleição.

Acrescente_se ã alínea c do ar!; a8

Tendo o!3rasll uma população predDllW'lanteJovem não se JUst~ü

ca que pessoas em plena força de traba3ho, quando adqulrelD.o máJam:, de sua expe _

rl.êncLa, se afas'tem cb trabalho, através da apcsentadOI'~a antes de ~let:ados os

55 anos de ulacle Sendo o nível de vJ.da do bras~leJ.rO, atualmente aClJT\3 de 60 anos,

f1ca justif1ca.da a exJ.gênCla d;texl::o

A~ e sugestão de Celso BrJ.llckmann~ SP.

.J.5TIFlCATlVA

c •• .., desde que tenham a ~dade míni.-a de 55 aros

.J.5TIFICATlVA
Esta emenda ê originária 00 conselho federal r;IaO.A.S.
A iIlportância da problemática econ&nica no 1ltJndo rooderno tem levado os constitui!!
tes dos diversos países a tratá-la COOl tal ênfase que lhe dedicaram todo un títu
lo dencrninado "DACRC€M El:tJO.IICA li SOCIAL". enquanto que a dootrina ,a tem trato!
do sob a cIenom!naç§o de "ConstltulçUo Econf.adca".
Esta problemática envolvendo os mais diversos aspéctos da \lida econô:nlca dos paí_
ses se inseria no ântIito de disciplinas jurídicas tradicionais, porém, não chega
rd a merecer, até a 2il Guerra l-kJndial, o tratamento devido sob o aspecto especifI
co da política econômica

Desta forma, restava toda tJ'll8 área de arbítrio a este respeito, contrariando os
princípios ft.J"Jd<Kllentais do Estado DeloocráUco de Direito COrrespondendo precíse.,
mente ao conceito deste últiroo é que se desenvolve o Direito Econômicocomdisci
pUna eutcnêsa, cientificamente elaborada e plenamente acãbada. apIlcaildo-se à r~
gtiIatrentaç:lo da política econômica.
ccec tal. as Constituiçlles mais modernas o têm consagrqdo. A sua absorçãc na à
rea do ensino do Direito, que se verificara emvários países, deu-se iniciaJ,meri:
te no Brasil pe-la sua introdução nos' currículos das "Faculdades .oe Direito de
Minas Gerais e São Pauln, desde 1971. expandido-se posteriormente para vários ou
tros com resultados altanente positivos de atualizaç~o das conhecimentos jurídi _
coe e formação profissional.
As ConstltuiçDes braslleiras, entretanto, ainda nãn oficializaram, tal cano se
torna indispensável emnosso país para QUe goze do mesmo recOllhecimento das de
mais.

EMENDA 1P20i14-4 • --,
fJ GA5TlI.E RlGa

r.r----------...lI, ....., .. oe&Çh

EMENDA 1P20116·1
-('I

[!J

EMENDA 1P20115·2,
E Constituinte GASTONE RItiHI

('l

rr;;;·~

r:rtU:'~AiJ

PlenárJ.o

COnsti'tuarrte GASTONE RIGHI

EMENDA

'I".'.""".".~".

EMENDA 1P201n·O
!:J Constituinte GAStONE RIGHI

EMENDA 1P20110·1
I:J

I:J

A tensão constante das pressões eccoêmaces etuaas , a vi

da agJ.tada e a J.nstabJ.IJ.dade são fatores stressantes que danu.nuem a

prevJ.são de vJ.da, bem corno causam transtornos de saúde que ampedem o

pleno trabalho e às vezes até o convívJ.o sccaaí,

Não é Justo que o cadadâc se ve j a ccmpeLado trabalharqj;

estar 1mpossJ.bJ.IJ.tado de fazê-lo. Há que se reservar uma parcela de v

da útJ.l para o aerecedc descanso da adede evenccde , antes que os acha

ques da velhJ.ce_ i!Rpeçam qualquer lazer. 1:: o mfnamc que merecem 05 ido
scs ,

A emenda é sugestão de Armando Cristelli t de SP e pelos

func~onãrios públ~cos de São Caetano do Sul, respresentados por uma C
~ euesâc formada por Egberto Rabea.r-o de Souza, Jul~o De"'~ch~ate e ver-a

Amoroso Corrorin~ e Od~la dos Santos - SP-

A diversidade regional existente no Brasil illlpêle a pe!.
missão para que cada Estado disponha sobre sua policia civll. atende,!!.
do I às peculiaridades locais.

.. O parágrafo único do art.m do projeto passa a ter
seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

artigo 88 - O servtcor será aposentado:

a) ••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••

bl •••• ·· •..•....••••.•.•••••••••..••.•.
c}_"voluntariamente"', após 35 anos de serviço para o homem e

)0 anos para a mulher e. compulsoriamente, cumprido este
tempo de servi~o. atingindo 60 anos de idade.

.U.. -.J'COII•••l.'._,.... --------,

JUSTIFICATIVA

= TUT~/.In".1C&Ç4D

COIll essa t"'menda evitar-se-á a renitente permanência de servi

dores em cargo de comando e chefia. impedindo, a renovação dos Quadros
funcionais, abrindo-se, assim, novos claros Que poderão ser ocupados
peios mais novos, que slfo uma força de trabalho cada vez mais numerosa

e que precisa ser atendida.

A emenda é sugestDo de Rubens Prigenzi, de Araraquara-SP.

parágrafo único- As noreas gerais relativas à organlz,!

çãc , funcionamento. disciplina e carreira da ~olícia

Civil serão reguladas por lei estadual.

Sala das Sesslles.

EMENDA SUBSTITUTIVA

JUSTIFICATIVA

.!U""~I"''''OÇio

b - compulsor:Lamente aos 65 anos de adade para o homem

e aos sessenta par.. a mulher.

EJoENY\ JlDITlVA~

Acrescente-se ao artigo 62, o Um VI CaJI a redaç~:

EMENDA SUBSTITUTIVA:

substitua-se a palavra n voluntariamente· por· compulsorl,!

eence •• na letra C do artigo 88 Que passará a ter a seguI!,!
te redação:

OI Os aglcmerados urbanos commais de 1.000 habitantes serão elevados a

I.Distrito, cm sub-prefeito eleito na mesma época e condiçlles que o Prefeito e deve_
rllo ser dotados de eq.J1pamentos públicos essenciais li. população

subsmeue-se no art. aa, a letra b por:
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"' .u,.,.u"....~çle ---,

EMENDA lP20119·5
PJ CONST1TurNff ÇASTONE RIG~;"""

!!J PLENÁRIO

EMENDA lP20122-5
t'tONSTITUINTE ANNA MARIA RA;';;S cr;:~~~

~WJ

EMENDA lP20126-6'
l:J CONSTrTUINTE ANNA MARIA R;;;ES fS=~;~

~N~87ã7l

Plenário

JUSTIfICATIVA

r.r---------....,,-,.-,,---------, r=~';.õ.~

lli7~ã[ã!)

JU5TIFICACAo

Propomos a atteraçãc na redaçâc do disposto no item V do ,~
Art. 54, retirando a expressêc "o estado de defesa ", uma vez Que e~

tamos apresentando emenda suprimindo os artigos no projeto que se r!.

ferem ao " Estado de Defesa ".

1 - • •• ~ •••••• • •••••••••••••

11 - '" •••••••••••••••••••••••

rII - •••• ~ ••••••••••••••••••••
IV - ••• ••.••••.•• • ••••••• ~

V _ decretar o estado de sitio e a ãntervençãc federal j

OE-SE AO ÍTEM V 00 ART. 54 DO PROJETO DE CONSTITUIÇA:O A SEGUINTE R.s

DAÇl\O ;

ART. 54 - •• ~ •••••••••••••••••••••••••• ~ •••••

t!LENARIO

EMENDA lP20127-6
(!JCONSTITUINTE ANNA MARIA RA-';;S

Propomos a supressl'õ dos ítens VII e VIII do Artigo 86 do
projeto de constituiçAo, na" parte referente aos Funcionários Públicos'
Civis. NDo podemos conceber, nas atuais dificuldades por que passa nos
se PaIs, cuja eâquína administrativa não funciona a contento, que o

funcional1smo seja favorecido de forma aleatória e !rresponsáve1.5e em
qualquer emprego privado, o funcionário é. por lei, obrigado a compare
cer efetivamente ao serviço, parã fazer jus a sua renonereção , por que
o Estado, reconhecido como ue dos maiores empregadores do PaIs .. deve'
beneflcia~ seus funcionários com Hcença especIal de três meses, facul
tada sua conversão em indenizaçDo pecuniária, e também assegurado adi
cional por tempo de serviço a cada ano de efetivo exercício? Ora, sabe
mos que uma das causas da penâr í a de recursos que os Estados e Munic!

pfos atravessam é devida,em grande parte, ao aumento das folhas de pa
gamento que, em multos casos. chegam a comprometer mais de 90" da ar
recedação , Estas benesses beneficiam a poucos funcionários e acabam •

criando dí s tcrções como as dos conhecIdos "marajás" Com a supressão '
dos dispositivos enumerados acima, estamás caminhándo para uma moral!
zaçllo da máquiná estatal, atravás da aplicaça:o de normas que efetiva-'
mente coIbam esees abusos. \ Conv~. explicitar que neste eesec projeto ,
no AJ:t. 13, IterJ XI,~prolb...ae~a diteuflça de salário ou vencilJlento -e
de crit6rios cje aceussão , dispens8 e pro.oçlo. Se nlJo pensarmos demag6
Qica e fisiologica'!)ente, veremds nesta medida, apenas, o futuro de no;
sa Naçãu , -

JUSTlFICACA:O

GASTONE ~IGHIConstituinte

Obje~lva, a exemplo do que ocorreu na Constituição de 1946.
regularIzar a "iituaçfto funcional de inúmeros brasIleiros que trabalham
na adrnlnistraçDo direta da uní ãc , Estados, Hunic!plos e Territórios há
S, 10 e até 20 anos. sem terem qualquer direito. E uma situação injus
ta que deve ser c13rrlgida.

"ART'IGO ncrescente-se onde couber nas disposIções trans! t6rias:
Os servidores públicos da UnllZo. Estados e Municípios e Ter

r1t6dos que conteree na data de prolDulgaç§o desta constit';llçfto, 2

anos de serviços públicos na administra;Do direta ficam efetivados em
seus cargos. dispensados de aprovação prévia em concurso pública de
p=ovas e títulos#" -

EMENDA ADITIVA r.r----------..~,-,,,..'"-----------.

CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

PLENARIO

.n.GI...... ,' ..~ ---,

JUSTIFICACM

a) •••••••••••••••••••••

b)

c)

d)

e) - os partos marítImos e fluviais,

JUSTIFICACAo

Propomos a transferência para a responsabilidade da
uruão , da expãcraçãc dos portos lllarItlmos e fluviais, criando a no!,

_8 constitucional.

É sabido que o porto, como principal porta aberta do
pais, envolve aspectos relacionados à soberania nacional, e sua pr!

vat.Iaeçãc atrairia as empresas que operam no transporte llarítiMo,
em sua maioria ligadas a poderosos grupos t.ransnacfcnafs , com inte

resse no produto ou no mercado brasileiro. Naturalmente seriam es
sas empresas as mais interessadas e capacitadas têcnrca e financei_
ramente a investir nos ter_inais portuários. uee vez instaladas, o
pl:óximo passo seria o transporte interior, coa a dominaçao de todo
canal de distribuiçllo.

Esta é uea preocupação dos trabalhadores. que por suas

entidades de classe, te. reiteradamente se manifestado contrários li
privatlzaçDo dos portos. Dessa forlna, e acatando sugestl:lo que nos
foi encaminhada por portuários de Santos-5P, é que sub-aet.eecs
plenário da Assembléia Nacional Constituinte.

EMENOA ADITIVA

ACRESCENTE-SE AO f TEM XII, 00 ART. 54, A ALÍNEA "E" DO PROJETO DE
CONSTITUIÇl\O, COM A SEGUINTE REDAÇJl:O :

ART~ 54 - ~"""~"""'~ ••••••••.•••••••••••••
I - ..•••.....• '" ...••.....••••.....•.•....

11 - ~.. • ~... • •••••• •• ••• ••• •••• .., •

XII - ••••• ~ •••• ~ ••••••••••••••• ~.~ •••••• ~ ••••••

rr';~~'0

l:li7o""7Nl

..........................................................Art. 49 -

.UH'......... lUÇio ----,

~:d:~ã~~ 51". do Ar't. 49 do projeto de Constituição a seguante

ART ~ 22 - A l!ngua oficial do Brasll é e portuguesa, e são símbolos

nacionais a Bandeira, o Hino, o Escudo e as Armas da RepQ
bllca adotadas na data da prornulgaçl:lo da Constltuiç§o.

Propomos a alteração do Art. 22, do prcjet.c de Constitui
ção, corrigindo a recaçãc dada, de forma a tornar mais compreensível
e clara.

5 1" - O Distr1to Federal. na cidade de Brasília. ê a Capltal
da União.

.. D~-SE AO ART. 22 DO PROJETO OE CONSTlTUIÇll:O, A SEGUINTE REDAÇJtO

l:J PLENARIO

EMENDA lP20123·3 • --,
tJ CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

r.r-------~,IlM>nW~_aW

lt Artigo 313 _ A ordenação do transporte marítimo lnte!,
nacional. respeitadas as disposiçl:les de acordos bilaterais firma
dos pela UnHlo, observará a predominância dos nevâcs de bandeira

e registro brasileIros e do paIs eXJ:lortador ou importador. eM pa!,
tes iguais, observado o principio de recãprocãdeda,

o artigo 313 de Projeto passa a ter a seguinte redaçDo;

JUSTIFICATIVA

A presente emenda já foi apresentada na ücmí.ssãc de 5is
tematlzaçDo. onde recebeu o ng CS05401-6. -

Com a elaboraçlllo de novo Projeto pelo ilustre relator e
renumeração dos artigos, apresentamo-la novamente a fim de evitar
equIvocas.

A presente emenda adequa a redaçDo do artigo, ao objet!
vo visado.

O que pretendeu a Comissfto Temática foi henediciar a m!,
rinha mercante nacional e-e balança call1bial brasilf!ira.

Todos os paises exigem equivalência no direito ao trans
porte marit1mo das eercadcrIas que exportam e importam. N6s nll;

o "azeacs , Por isso. pagamos perto de 4 bilhões de dólares, por ano
só de fretes a navios estrangeiros, enquanto nossa frota permanece
ociosa e velll dilllinuindo dia a dia, com desemprego crescente na ca 
tegor!a dos lIarltlllos.

Perfeita a iniciativa. s6 que ao redigir o dispositivo ,

O Sr. Relator conferiu a predominância ou reserva" dos armadores
nacionais do Brasil" neste transporte. Nao se atingiu o objetivo c.2
limado. Os transportadores estrangeiros contlnuarDo a usar seus n~

vias e tripulações, bastando-lhes afretar suas embarcações, a ura aE.
mador nacional do Brasll.

Continuaríamos a usar navios e tripulaçlles estrangeiras

e permaneceria a sangria elPl nossas divisas, pois, ter!alPlo$ de pa 
gar, ell dólares, os af'retarnentos e nãc , em cruzeiros, o frete das
mercadorias.

A redação proposta adequa (I dispositivo e lhe dá efeitos

concretos, evitando que se torne uma norma Irr1ta li! aoód1na~

JUSTIFlCAClO

Estamos propondo a inclusão da expressão "na Cidade de Bra
sília". no 5 }', do Art. 49. de fona li definir que Brasília.
ende está a capltal da União.

EMENDA lP20126-4
fi CONSTITUINTE: ANNA MARIA RATTES

r.r-------.......~_MIII,-------..,

•....I...,"~-----------,

JUSTIFICACAo

ART. 52 - •••••••••••••••••••• ~ •••••••••• ~ •••••••••••••••

Xl - ••• • ••••• ~ •••• ~. ••• •• • •••••••••••••••••••••

DE-SE AO ART. 69 DO PROJETO DE CONSTITUIÇll.O, A SEGUINTE REDAÇ_O ;

AO prcpcrecs a aí tereção na redação do Art. 69, inclusive
com a eupreasac de dois parágrafos. estamos procurando uma forma
mais democrática de exercer a autonomia pol!tica do Olstrito Federal,

baseados no sistema que funcionava no Rio de .renef rc , e por entender
mos que a criaçao de uea C:llllara Legislativa. COIII Deputados Oistri:
tais em nümeec superior ao de Deputados Federais. trb vezes, atende
a uma pol!tica tipicalllente demagógica. Aos vereadores, célula- eater
de nossa democracia, basta a regulamentaçao em lei da proporcionall- '1l
dade de habitantes, que garantiria a representaçDo de cada cidade_sa
télite do DF na Câmara de vereadores,inclusive coibindo o abuso dõ
poder econômico

S lQ - O Distrito Federal reqer-ee-ã por lei orgAnica,
tada ell dois turnos e aprovada por dois terços da
CAmara Hunicipal, Que a promulgará.

JUSTIF!CACl\O

ART. 69 - A autonomia do Distrito Federal é asseguarda pela eleiçllo
popular do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos componentes da
Ca.ara de Vereadores.

EMENDA SUBSTITUTIVA

rY~~;~

rn7~~m

ol!-SE AO S 111 DO iTEM XI. DO ART. 52 00 PROJETO DE CONSTITUIÇ~D.

SEGUINTE REDAÇAo: .

§ 12 - t assegurada aos Estados e Municípios 11 torAneos

cert rcrceçãc no resultado da ex~oração econõefca da

plataforma continental e do mar territorial, na forma
prevista em Ied ,

AO propormos a redaçllo acima, estamos excluindo do atual
projeto, a palavra "continental", de forma a compatibilizar
ítens V e VI, do artigo 52.

l'lPLENARIO

EMENDA lP20125-0
(:J CONS"FITUINTE ANNA MARIA R;";ES

ART. ~ - '" •••••••••••••••••••••••••••••••••
Xl - crIeção , es truturaçãc , t.rans rcrmação e extinçllo de cargos.

eeprescs e funçaes públicas e fixaçDo da respectiva relllune
raçãc , ressalvado o disposto nos Art. lD7,!tem V, e 108:

Item IX;

Propomos ar teraçãc no dispositivo Xl do Art. 99 do prôjeto
de cons tf tuí.ção , para assegurar ao Congresso Na1ional a comptetência
para dispor sobre a execução e estruturação dos cargos, empregos e
funçl:les públlcas, definição que teoricamente lh~ pertence, ~as com a
decretaçl:lo do DL-200/67. foi transferida para a~Presidência da Repú
blica.

DE_SE AD ITEM XI, DO ART. 99 DO PROJETO DE CONSTlTUIClO, A SEGUINTE
REDAÇJtO :

JUSTIFICACAQ
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sembat'gadoTes ....ncaeedos pc1.o'~Preside~t,: da Repüblica. g
tm tel'ço de Juues~Class1.stas t'e1!\po-ran.os. uent.re os )U1.
ees togados observa-se-a a proporcionalidad.e estabelec1=
da na alínea Na" do parágrafo 19 do artigo 212.

S úni.co - os aeebrcs dos Tr1bunais Estadoais do Trabalho
serão:

JUSTIFICACM

o título de desembargador ê pr1vat1Vo dos membros togados
dos Tribunais Judic1anos de segunda mstâncfa, Não se entende '
porque os Juízes dos Tnbunais Estaduais do Trabalho que passam a
1ntegrat' a segunda instância continuem a receber o mesmo t reeeaen
to dos Juizes de pnmen3 instância. -

~ no sentido desta correção, que epres entaecs esta emenda.

JUSTIFICACJI:o

O Poder Judiciário é, na,tradição da. ordem jurIdica ociden
tal e democrática e, especfafeente na organ1;zaçllo pol!tica nacional. co
mo se vê do tratamento seceb íce em todas as ConstltuiçOes brasileiras,
um dos poderes do Estado, não !4,e enquadrando o Magistrado nQS ccnce.í-n

tos de funcionários públicos ou servidores do Estado, mas sim como ór
gão do Poder Judiciário.

Assim sendo. não se justifica a vmcuãeçac ou equdpar-açãn

de qualquer natureza, quer qu~to às garantias, quer quanto aos vencf-,
mentos, vantagens e prerroga:ivas atribuidas a um Poder de Estado. a

qualquer outrd servidor público, pois estes serão sempre funcionários'

públicos regidos pelas normas geraIs do funclonal1smo e por seus rea;
pectivos estatutos.

I - propriedade privada dos meios de produçll.o;

II - igualdade de oportunidades;

!lI - lIvre eoecccrênctar
IV - obrigaçll.o social da propriedade;
V _ defesa do consumidor;

"1 - defesa do meio ambiente;
VII _ ext ínçãc elas desigualdadeS regionais e, sociais.

JUSTIF1CAClto

TU'f.'....T...~

PLENARIO

Dê-se ao Art. 255. do projeto de Constituição. a seguintl!:l redação •
• erescadc de parágrafos.

Ar1:. 255 - As policias ciTis são instltuição pe raanent.es , organiza-

~a~o:~~tl:~i.d~~íft~~i~,p:rp~~~:~~~oãd:p~~~~i~ader~~~~l~~~a I

peneds , ã represent!Ção crilllinal e auxiliar a fW1Çáo juris
d~cional na aplicação do Direito Pena! ComUlll..

S 19 - Caberá às lnst1tuições exercer os poderes de Pol{cla Judici
ária nos lJ..Illtes de suas carcuaseraçêes , .BOa a autoridade -=
dos Governadores dos Estados. dos Terntõrios e do Distrito
Federal, de acordo com as respect.avas peculiaridades.

i 29 - A Policia C1vil será de carreira e as suas normas gera1s re
lativas i organização. funcâcnanenec , disciplina. deveres e
da.re atos serec reguladas através de Lei. de ~nic~at~va dos
Governos dos Estados. Terr1tôn.os e Distrito Federal.

S 3'1' - A Lea especial disporâ sobre a carre r ra de Delegado de Poli
c~a. aberta aos Policiau-Civis bacharéis em Direito. -

Propomos a alteração dos Itens do Art. 300, do projeto de
constituição, na forllla a assegurar uma Ordell EconOmica mais justa e

particlpativa.

JUSTIFICAÇAO
. _ Estamos propondo a_aIteraçao no Art. 2~5 do projeto de Cons

t1tu1çao. dando nova redação na parte que da spfie sobre a cat-t-e Lea de
Delegado d! Poltcl.a:. q policl.al c~vl1 p!:ec1Sa de WIJ. alto grau de es
pec1a11zaçao, que 50 e ccnseguadc at raves de ccncurso s ant e rnos ece
pl~mentado pelo'exer~ic!o da_proÍ1ssão, que conjuga o ccnhecaeentc T

eecracc com a experrencaa pratlca.
Assim., Ç;O\lO os cergcs de dueljão são pl'ivat1.'\los de Dtlegados

de Policia. preenche a melhor conveniencia para a segurança pública'
cuidar para que Q acesso seja priva.el.vo a profI.ssionais dos próprios
quadros da instituição. mantida. exigência para o acesso ser o poli
cid civ11 bacharel em da'reaeo , -

iEMENDA lP20148-9
l'l
[ti

PLENA!tIO

O~-SE AO ·CAPUT· 00 ART. 213. A SEGUINTE REDAÇll.o

n.'Rlf....."IC<lC•• --,

S único - os aeabros dos Tribunais R~gionais do Trabalho serão:

o título de desembargador é privativo dos neebros t~gs
dos Tribunus Judic1ãrios de segunda instância. Não se ent 
porque os Juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho que p ssam a
~ntegrar a segunda instância ccntmuem a receber o aesnc tratamen
to dos Juízes de prfneara instância. -

~ no sent adc desta correção. que apresentamos esta efenda.

Dê-se ao Art. 214 do projeto de Constituição a. segumee redação:

ART. 213 - Haverá. em cada Estado da Federação, Ulll Tribunal Estadual
do Trabalho. instalado na forma da lei.

Jl!Sr:FlCAÇA'O

Art. 214 - Os Tr.ibunais Regiol12is do Trabalho serão ecapcsecs de
dois terços de Juízes togados vitalícios. dencamados de
seabargederes , nomeados pelo Presidente da República. e
UI! terço de Juízes ClasSJ.stas temporários. Dentre os Juí
aes togados observa-se-á a proporcionalidade estabel-eci=
da na a12nea "a" do pU'-âgrafo 1 9 do artigo 212.

(l PLENARIO

.,.,- ........,..-sdoI_1dtI

EMENDA lP20145-4
[!lCONSTITUINTE ANNA MARIA R;';:;ES

r.r----------T......,....,..<e&ÇM.------------,

pr;~~~"~

tçi";;ãIã7J

PLENAAIO

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO : AAT ~ 218

SUPRIMA-SE 00 PROJETO : ACIDENTES 00 TRABALHO.

Passa o Art. 218 a ter a segUinte redação s

JUSTlFlCACJ\o

Art. 218 - Compete h Justiça do trabalho conciliar e julgar os d1ss!-'

dias. individuais e coletivos entre empregados e empregado
res, e as questões entre trabalhadores avulsos e as eepre
sas tceadores de seu'; serviços e as causas decorrentes das
refações trabalhistas dos servidores com os Municípios,
Estados e a UnUo. inclusive as autarquias llIuniclpais
taduals e federais.

Nãc decorre da relaçllo de emprego entre empregado e empre ...
gador,enquanto quest.ãc trabalhista, o acidente de trabalho. e: eçãc de
perdas e danos,de competência especifica da Justiça comum, conforme •

previsto no Código Civil Brasileiro.
A Justiça do Trabalho não está estruturada para tal julga

mento, Que implica era perlcia e cálculos eateeãtfccs , S6 na cidade do

Rio de janeiro, tumitalll 150.000 processos, além de 8 Justiça do tra
balho ter por finalidade prllllacial a ccnet rrecse entre empregador e em

pregados.

.,.,- .....IIl-.'_I1aII_.IIIJe ,

EMENDA lP20140-3
tf:ONSTlTUINTE ANNA MARIA RATTES

EMENDA lP20141·1
('l CONSTITUINTE AIiIlA IlARIA RATTES

('l

Dê-se ao Art. 216 do projeto de Constituição. a seguinte redação:

Art. 216 - Os juizes classistas. ec todas as instâncias. terão su:
J' plentes e mandato de três anos. p:'rll.itida uma reconduçao. JUSTIFICACltO

1 _ COllloçl1o grave interna;

II _ guerra ou agressll.o armada estrangeira.

A~T. 237 _ O Presidente da República decretarã a Estado de SitIo,

"ad referendulI" do Congresso Nacional, nos easos de.

D~- SE AO ART. 2:J7 DO PROJETO DE CONSTllUIÇJi:O. A SEGUINTE REDAÇltO:

parágrafo Único - ••••••••••••.••••••••••

JUSTIFICAÇfto

Estamos propondo a eupressãc do Art. 236 do projeto de
ConstltuiçD.o e seus padgratos. na parte que trata do "Estado de Date
sa" por entendermos que este mecanismo no novo Texto Constitucio_

nal, é acenas a reed!çao da.s "Medidas de Emergê.ncia-. N~o podew.os 0::011\

pactuar com a instituiçao deste mecanismo de força, mesmo Que o Presi

dente da Repúbl1ca o decrete e submeta ao Congresso Nacional. no in

tuito de preservar ou restabelecer, e. deterlllinados locais,a o"tde. pú
blica ou a paz social aeeaçaces por grave e iminente instabilidade ins
titucional. Dessa f.orllla. para exempl1ficar, dlante do incidente que 0- ~

correu recentelllfJnte no Rio de Janeiro COIl o Mandatário da Reptjblica.'P0

deria, se estivesse elll vigor, ser decretado o Estado de Oefesa.

Se estamos buscando uma constituiç:lo justa ~ sociallllente a
pllcada,e sabedores que SOl'llOS de que nu.a democracIa a livre lIlanifestâ-'

ção ê direito básico da sociedade. na-o devemos ter este dispositivo no
Texto. pois a definição de "instabilidade institucional" é UIll terllo

muito vago para justificar a adoçllo de illecanismos cerceativos aos di

reitos e liberdades fonda.entais.

Suprima-se do projeto de Constituiçl!o o Artigo 236. e seus parágra-
fos lt~, 212. 312, 41:1. :51:1, 61:1 t 71:1. 61:1, 91:1 e 101:1.

r,r----------...."M.,.....----------,

f-C;~~;~

fui;ãi?J

A alteração para "TribunaIs ~staduais do Trabalho", em vez

da manutençl:lo dos "TribunaIs Regionais do Trabalho". visa a desburo
cratizar e desafogar a Justiça Trabalhista. hoje uma das mais sobr-;
carregadas de nosso sistema judiciário. -

lf sabido que diversos processos de reclamaçl:les trabalhb~

tas, levam, em média. cerca de 4 anos para terem uma sentença profe

rida. Com a crlaçll.o dos Tribune.1s Estaduais, certalllente este proces
so ser' lIai'S rápido.

JUSTlFlCACAo

Propomos a alteração na redação do "caput" do art. 21' do
projeto de constituil;;l:Io. de forma a beneflcia"t cada Estado da fede-

reçãc com UAl tribunal Estadual do Trabalho, el1rr.inando os atuais

"Tribunais Regionais do Trabalho". Que atendem por região da fede-

ração Dessa forma. a Justiça do Trabaiho t.cmar--ee-ã mais ágil
competente.

O~-SE AO f TEM' 11 00 ART. 212 00 PROJETO DE CONSTITUIÇAO A SEGUINTE
REOÀÇ)\:O :

f'J PLENARIO

ART. 212 - •••••••••• •••••• ••••••••• • •••••••

1 - •••••••••••••••••••••••••.•••••••••••

II - Tribunais Estaduais "do Trabalhoi

111 - ••••••••••••••••••• ~ •••.•••••••••••••

EMENDA lP20147·1
(:J CONS1ITUUlTE P.NNA. Mll.RIA. R;;;ES

r.r------n.Id.-I-.IeI.......---- ,

EMENDA lP20146-2
EJ CONSTlTUINlE ANNA MARIA a;:;;ES

A alteraçl:lo proposta visa transferir para a legislação or
dinária. as garantias, OS direitos e prerrogativas dos Defensores p.Q
blicos.

JUSrrF"rCAç}(o

EMENO~ MOOIF1CATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 235 S la : SUBSTITUI" POR ESTA'" CONSTl

TUIÇ~O .. POR li POR LEI COMPLEMENTAR ".

Propomos a correção na redação dada, ao Art. 216. limitando
• ~a. recondução. e exclu1!!do o termo "aposentador!a regulad! em
lei". Se a lei discipl1nara a aposentadoria dos JU1'Z.es Classurtas.e desnecessâno que ela seja inserida no Texto Const1tucional.

ART. 235 - ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •

S lQ - Ao Defensor Público sll.o asseguradas garanti

aS, direitos, prerrogativas e vedaçlles conf,!

ridas, por lei COlllplelllenter. aos lllembros do

MlnisUrlo Público.

JUSTIFICAçJ;O:

fpIENtiRIO

r.r----------n....'...n.'o«cle------------,

EMENDA MOOIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 234

Passa a ter a seguinte redaçào.

Art. 234- Lei complementar federal disporá sobre garantias, direitos e

prerrogativas e vedaçOes dos membros do Ministério Público.

EMENDA SUBSTITUTIVA.

No Art. 300. os Ítens passam a ter a seguinte def1niç~o:

ART. 300 _ ••••••••••••••••••••••••••

JUSTIF1CACAQ

A alteI'aç~ue estamos propondo no n=L 237 e seus itens
I e II, deve-se em principIo a apresentaçao de proposta eliminando o

Estado de Defesa _ Art. 236 ~ • e corrigindo o disposto no Item I do

Art. 237 do Projeto de Constituiç§o.
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Suprima-se do Projeto de Const1tulç§o, o § JQ, do Art. 303, renume
rando os demais •

JUSTIFICAClto

Propomos a inclusflo do presente item no capítulo da Orde
Econômica, de forma a assegurar Que o título de posse de im6vel .urba
no ou rural, seja sempre emitido em nome da sociedade conjulgal, ccns

titulda na forma da lei, para evitar a subjugação dos pares numa poss
vel dissoluç.llo da família.

EMENDA lP20151.9·
tJ CQ&SlITUINlg ANNA Mll,RIP. R:';;ES

EMENDA SUPRESSIVA

E;;~;~

1:n7~o/EJ

~NDA lP20155·1 ._'- -,
l: CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

l'lPLENARIO

E;:;;~

prn7~o/WJ

JUsTIFICAÇ~O

Não é do interesse público a desapropriação do imóvel 0!l

de se presta serviço de saúde, mesmo que certos serviços não condi
gam com a PolItica Nacional de Saúde preconizada, pois Isso redund,!
ria 'em Ônus ele...ases 'C impróprios para o Poder Público.

A Intervençsc pretendida já está assegurada. de melhor fOI

ma e maior abrangência, no Caput do Art J4~, quando este preceitua
que a liberdade pnfissional e de organização de serviços privados é

assegurada na forma da lei e de acordo com os princ!pios da Política
Nacional de Saúde. O § 312 apele medo ao estímulo também pretendido

quando se aeescreve a necessidade de complementa~idade dos eet.ccee
privados. Com efeito, a ação privada de saúde é de natureza congêne
re da ação do setor público.

t ..T../.U."'~O __,

,uT..O~IT"IC...10, __,

ART. 335 - ••••••••••••••••••••••••• o o ••••••

§ 1\1 _ ••••••••••••••••• o •••••• o.

EMENDA SUPRESSIVA

SUPRIMA-SE NO ART. 335, § 1\1, O INCISO IV " CONTRI8UIC;Ao SOBRE O PA_

TRIMÔNIO LIQUIDO DAS PESSOAS FíSICAS", RENUMERANOQ-SE OS OEMAIS;"CISo

JU5TIF'ICACAo

Propomos a supressão do parágrafo terce rt.c do artigo J03
" do Projeto de ccnstf tufção , visando garantir às empresas públicas,às

sociedades de eccncmí a mista e às fundações públicas,benefíc1os, pr!
viléglos ou subvenções. Dispensável lembrar o quanto estas institui:
ções contrIbuem para a comunidade na eresteçaes de serviços. E Que
se lIlantivermos o artigo que ora est.eeos suprimindo, certamente eate
remos impossibilitando o funcionamento das Fundaçoes Universitárias'
e outras runceções em éreas essenciais onde a presença do setor pü
blico 6: por todos conhecida como p,rior!tária.

ElolENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 312

Suprima-se do projeto a expressão ..... de boa fé ••• o ... , ficando o Ar
tigo 312 assim redigido •

ART. 312 - Aquele Que, n110 sendo proprietário de !nIóvel urbano ou ro!:!
raã , possuir como seu, por cinco anos ininterruptos e sem
cpcsfçãc , im6vel urbano de até duzentos e cdnquenta me
tros quadrados de área. adqulrlr..me-â o domlnio. podendo
requerer ao Juiz Que assim o declare por sentença, a Qual

lhe servirá de titulo para lIatricula no registro de 1",6
veis

EMENDA lP20159·4 ~~., ~

tJ CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES E~-;;;~~

!5J"7~;m]

P!.ENKRIO

.. .EHEHDA ADITIVA o f

Inclua-se no projeto de Constituição pU"te referente a ORDEM ECONO

MICA E FINANCEIRA. capItulo I, "dos princípios gerais"l o seguinte";
artigo/(l?\& "",,-w.. .

JU5TIF'ICACltO

A expressão "de boa fé" não comporta eensuraçãn, sendo im
possive-l comprová-la. De que forma se irá avaliar a ccupeçãc de
im6vel com base na "boa fé· do ocupante ? Esta evef Ieçãc será subj!.

tiva e n:io objetlva come requer dispositivo 'Constitucional, princi
pafeente referente fi eatér ía,

I - .. 0 •••••••••••••••••••••

11 - •••••••••••••••••••••••• o

111 - ••••••.•••••••••••••••••

IV _ contribuiçtio sobre a exploraçlJo de concursos de

prognósticos;
11 _ adicional sobre os prêmios dos. seguros privados.

JUSTIFICACj\D

Art. - Será considerada atividade econômica aquela realizada no re
cesso der iar -

parágrafo único - a lei disporá sobre o regae desta atividade. com

vistas aos direitos e garantias do "trabalho domés
.tico; 

JUSTIFICACÃI}

... O recmnh,:cimento do. valor ecenêaaec do trabalho domêst::Lco e
d~s ':'Peias at1v:l.dades rea11zadas. no recesso da casa ê de euna impor
tans,J.a .para a mulher que, em sua grande ~1.or1.a.. 'trabalha nas lides
don:est1cas sem receber qualquer ecapenseçec,

... Se fosse considl!rade pelas estatísticas of.l.ciais, o trabalho
damest.l.co ocuparia fai-xa sJ.gnif:1C:ativa do Produto Interno- Bruto- _
PIS. Na verdade. o varce ecénêruco do trabalho domést.ico se evidê.n
cia 'Juando confrontado COm o da atlvidade empresarial organizada
reallzac!a e!!! creches 1 re!!taurantes, lavarderias. serviços de asseJ.~

...cçnseeveçec , A inexis"t~nc).a de uma infra-estt'Utura de epcac ã fa
a~t;id~~e~:rn~n~~:~:.opçao da mulher entre o serviço dOlJ'ést.ico- e a

A present.e disposição. reivllldJ.cação de. .h.versos segmentos I

do nevtnerree de mulheres .. repete o_previsto no parágrafo único do
art. 318, do Antel2rojeto ~ cceuesãe de Estudos Constitucionais e
tem. como ~onsequencia pratica possib1.1itar ia fflfj;inCUlção da dona-de
~~~~teJl'lae~ segurida?Al5ocia-l.

, --.. S"-T~ • .,~ - {LJ,..
1V-v,4-1M-..o.I"':-' ~. 1«ZtfL"'" ...._WI. ~

f-th "' tz: -I. S, p.,.....

TlnoFlO/ft.......1e

Dl-se ao Item I. do Art. 310, li segulnt"e redaçllo:

Art. 310 - , •••••••••••••••••••

1- a pesquisa, a Jevra., a refinaçlio e l) processamento do Pe

t.rõ.leo , sob qualquer de suas tcrees , inclusive a do gás na
tural. bem como o seu transporte e dos respectivos deriva
dos, marítimo ou em condutos.

JUSTIFICACJl:o

Propomos a alteraçao no nem I, do Art. 310 visando o res

guardo dos interesses da UnHio e da Petrobrás, através da elevaçQo à
norma constitucional todas as atividades que integram o monop6lio Pe
tróleo. 1nstituldo pela Le! 2004/53 ficando ass111, protegidos de even
tuais mudanças na lei ordinária.

As conttlbuiçaes. sociais. que formar:io o fundo Nacional. de
Seguridade Social. epesar do alto valor social. carecem de ccrreçãc ,
Quando o IncÍSo 11 já determina a contribuição dos trabalhadores, 08

faUla de taxaçtio dos salários. e no inciso 1V. B 'CQntribuiç!o sobre

o patr!lllOnio líquido das pessoas (bicas. Por entendermos que provo
ca dupla contribuição, 6 Que propollos a supressão do reerse IV do

aludido Artigo 3}5.

O~-SE AO ARt. 332. 00 PROJETO DE CONSTnulçl{D A SEGUINTE REOAC;ltO :

ARt. 332 _ A Ordem Social fundamenta_se no primado do trabalho ". em

busca da igualdade ecerat ,

JUSTlnCAçM

.EMENDA lP20153·5 --,
-tJ CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES EP:~;~

EE'";ã7El
,.,,----- runt'_"'ocaçlo __,

EMENDA SUPRESSIVA

Propomos a alteração no "caput.. do al:t. 332. trocando
palavra" justiça" por Igualdade. visando garantir objetivamente a
aplicação de uma Ordem Social.

OISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 303

EMENDA lP20161·6
(!J CONSTITUINTE ANNA MARIA R~~ES

ot-SE AO AR1. 301 A SEGUINTE REDAÇ~O :

ART 301 - Será considerada empresa nacional toda aquela constitui

da sob as leis brasileiras, e que tenha sua adminlstraçllo

sediada no país.

Suprima-se do projeto de Constituiç110, o parágr~!o 4g , do Art. 303.

JUSTIFICACAo
PJ PlENAR!O

•••__.IoI............r. -,
rr;:~;"'71

tS7~;;;J

Art. 312 - ••••• o ••• o • ••••••••••••• •••••• • • o •••••• • •••

JUSTIFICP,Cll;O
OA QUESTltD URBANA E TRANSPORTE

Dos Direitos Urbanos

Art. - Todo cfdedão tem direito de viela urbana digna, Que não pode •
contrariar as exigências fundamentais de habi t.ação , cranspor-,
te, saúde. lazer, cultu~a. saneamento público e comunicações o

Art. - O direito a condicoes de vida urbana digna condiciona o exer
cãctc do direito de propriedade ao interesse social dos imo_
vers urbanos e o subordina ao princIpio do estado de nece s s L,

dade

Acrescente-se no projeto de Co,!stituição, no TItulo VIU, Da Ordem

ccnõefca e F'inanceira", o seguinte Capítulo; fn\.& c..<rZ.\~R...

Da Propriedade ImobIliária Urbana
Art. - O direito de propriedade térritorial urbana não pressupõe o

direito de construir, que deverá ser autorizado pelo Poder Pl!
blico Municipal

Art. - A deseprorn-Ieção da casa pr6pria somente poderá ser feita em
caso de evidente utilidade pública, mediante Integral e pré_'

via indenizaçllo em dinheiro, de cujo depósito dependerá tam_
bem a imissllo provis6ria da posse do bem

Art. - O Poder Público, respeitado o dispositivo do artigo anterior,
pode desapropriar im6veis urbanos para fins ae interesse so
cIal. medIante o pagamento de indenizaçllo. em tItulos da d!v.!,
da pública resgatável em 20 anos.

Suprima-se do projeto o seguinte parágrafo )re1'L\4."W\€ra"Jtdo-se o ~~e'3u i
§ 311 - O Poder Público pode intervir nos serviços de saúde

de natureza privada necessários ao alcance dos obj~

tivos da polltica nacional do setor. bem como desa_
·propriá-Ios.

EMENOA SUPREsSIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO :l\RTlGO 3A9 § 311

Vedar quaisquer ccntreteçaes ou edeussões , fora do Concur

so Público I pelas empresas públicas, sociedades de economia lIr\ista e
fundações públicas significa acabar com a eficiência momentânea. ou
seja. impedir que ocorra contratação de técnicos por tempo determin.!

do para a e lebocaçêc de serviços específicos. muitas vezes de suma

imporUncia para a coletividade

,.,,---------__ Tu10/'~n"lC... io

EMENDA lP20158·6 ~~.
[!J CONSTIIUINTE ANNA MARIA RATT'-ES--------" ~~~;~~

(Ç7~o/87l
\

r=P;'U~~'~

ry;;;;'J671

EMENDA lP20154·3 .~•. ...,
[!JêONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

= ,uT~NlIU,'IC... l ..

'Acrescente-se ao Art. 312, do projeto de ConstltuiçDo, o seguinte item

= ...I ...../""'•• ~I._....ol ..

I _ o titulo de domínio de posse de imóvel urbano ou rural s
rã emi tido em nome do homem e da mulher. quando consti tu
dos em Família, nos termos desta ConstltuiçDo.

Propomos a alteração na Art 301 do projeto de Constitui

ção , visanso assegurar à empresa nacional diferenciação de preferê!!
cre , em relaçiJo às empresas de capital transnacional
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, ...a/,ul.. , ..~la_- ---,

PU ....../caans'loIllallo....la

PLENA:RIO

1" A alínea "C" do Art. 356 do projeto de CODStitU1Ção. passa a ··ter
a seguinte redação.

JUSTIFICAÇÃO

Art. 356 - ••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
C - com telllpo 1nfer10r ao das modal1dades acaaa , pelo exercí

cio de trabalho noturno. de revezamento, penoso. de com
provado desgaste físlCO e emocional, insalubre ou perigo
so~

A inc1.usão da palavra "gratuito" mantém a coerência com

utros ítens deste artigo, referentES ao ensino fundamental. ã
ensão ao nível médio, aos portadores de defici-êncJ.a e superdotados

é condição para efetivar-se tal direl.to. Quanto ao artJ.go " as

l:'1.anças". sua razão ê cbvae., Sem ele o at.endimento de dez ou de
'1 crianças Já aeenderc.e o dl.sposto no J.flCl.SO.

. U~W" r4""" ,4.-cF
' Ii~ .. f./AiZ..

Q~~~0CW~
I\\i~~ J,<Á..ci.O.~
P'" ~~.>,.....Q ......~

1ta""M,;Jl6""""
~sl

o, .I<

EMENDA lP20177·2 ..". ---,
l:J CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES J é;;mB~

l:J I fI3;8{ãiJ
é;~~~:=J

f5i7~ãiEJ
'U'O/'UIT"~O ___,

A democrat::r.zação dos aeaos de comunicação no lfrasil vem sendo
da scutLda há vários anos por diversa.s entadedes dl.Teta ou mdvreeeaen
te interessadas no tema. Desde 1984, com a formação da Frente Nacio-
nal de lutas por Políticas Democráticas de Comun1cação, smdí cat i scas
professores e prof.!ssiona1s. l1g!dos ã comunicação, vêm debatendo 1'1'2,
postas com ví.st.as a reestruturaçao do setor. De forma especaat , essa
dascussâc tem contado com a 1!art1cipação dos jornal1stas. atravês dos
seus eíndrcatos e da Federaçao NaclOnal dos Jor;nallstas - FENAJ•

... Nesta proposta de dispositlVO ccns t Ltucacnaj, que o!a apresen
ta.os a ANC. c que adotamo' na forma de substituvo em PIenario. foram
consubstanciadas 85 sugestões longamente debatidas pela FENAJ.

A definiçio da cceumcaçãc como um bem sccaat e um dueito
fundamental da pessoa humana. a Ema.Iudade não lucrativa dos veículos
a craaçâc do Conselho Nacional de Contunicação com atnbuição de defl
m r uma política democráuca para o setor e encarregar-se da ccncea-
~:ut: i~n~~sc~~c;~~g~:n~~aa~~o~~~:o_e te!evisão. e a pr01b1ção de a;

lIedidas preccnaaedes que. se aprovadas. eereaeenee garantirão & efeti
va desccrat aaeçãc dos aeacs de comunicação em nosso paa.s ,

Acredito. que a Liberdade de expressão do pensamento. na era
da cceumceçâc de massa, significa, na prãt1ca. o da re Lrc de o cada
~~~a~:rd;nfd~:~~ atravês de aÚ1tiplas fontes. assegurando a plura-

de 3.nfo~~~~~eed~s:~:r~!~Í~i~~sh:e~~~~~ d~ee~~;~~~oa~ã~s~n~~m;~~~:s
veis com a censura e não recomendam o monopõllo. quer estatal. quer
privado. dos me10S de cceunacaçâc de massa.

Sendo assim. esperamos que o plenário da Assembléia Nacional
Constitu1D.~e aprove nossa proposta. em fOTllla de substLtueavc ao Títu
10 IX. Capítulo V, seção única •• do projeto de ConstitU1ção. -

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART 378 § 2"

JUSTIFICAÇÃO:

EJ'IlENDA lP20174·8 .._
tJ CONSTITUINTE ANNA MARIA RATT'-E-S-----------,

u~fO/'Ul1lrlC~.O======~====:

CONSTITUINTE ANNA MARIA UrTES

EMENDA lP20172.1
f'J
f'J

o Município é a Ins tênc í a administrativa mais próxima qu
teIA conhecimento mais pronto das necessidades das crianças e pode, se
equipado, responder com maior presteza à demanda da população par cre
ches e pré-escolas Já é uma tendência natural dessa demanda expres
sar-se Junto à administração municIpal. Mas é importante que se esta
beleça a prioridade da educação pré-escolar imediatamente após a do e
sIno básico. para lhe dar garantia de ~ue não seja preterida por o:
t1'05 níveis que não são, pela própria natureza de seus objetivos e co
teüdcs , como o médio e o superior, tão próprios para os Munic!plos

JJ}STIFICATIVA
_ Estamos propondo a alteraçao do artigo 40Z do projeto de Con

titu1çao. 1nstJ.t~1ndo o CNC - Co!:!selho Nac rona I de ComunJ.cação. e
danec-uhe ecnpetencãa e ccmposaçao

Dê-se ao Art. 402 do projeto de Constitu:lção a segumte redação:

Art. 4QZ - Fica instituído o Conselho Nac.ion~l de Comunlcações com
c.ompetelJcia para estab:lecer. superns10gar e fiscalizar pOlitrcas"
naC10!!a1S de C?mun1caçao. ab:-ans-endo ~s areas de imprensa, rád1o, te
~~:~s~~i:.serv1ços de trransnâssãc de aaagens , sons e dados por qual=

J 5 !. - Compete_ao Conselho NaC10nal de Comun1cação a outorga, re-
noyaC;l:!0 e revcgaçec d!s autor1Z.açõe~ e concessões para uso de f Te-
quencaa e cana as de râdac e televisao e servrços de eraaseussãc de
amag ens , sons e dados por qualquer me10;

f Z· - O Conselho Nacional de Comunicação é composto de IS (quin
ze) b!'aS1.lciros natos em pleno exercfc rc de seus da re rucs civis. sen

:~e~~~~a~~~s~~~r:~~i~:~;;sr:;~~~~~~:~~~a~m~~e;~~}~;~~o~~~~odiS~r~:-~
:~o~i~~~~:~~o~ ~:t:ei~~e~e~~;~i:;:~t:su:e (~)t;:~::~e~~a~~;e~:r~~:t:
euaçec un1versita.ria. -

§ 3 9 -.A !e1 regulamentará as atrJ.buições e o funcionamento do
~~~ie~h~t~~~1d~a;á~~oc~m~~i~:Í:~~s~~~ COntO os criténos da função s~

JUSTIFICAÇÃO

CONSTITUINTE ANNA "'.ARIA R..'TTES

é;~~~~

r:»i"~;;;J

é;;;;;~

~';M

JUSTIFICACAo

a} § 212 do Art 353.

DISPOSITIVO EMENDADO • ARTIGO 353

EMENDA SUPRESSIVA

suprima-se do projeto de Constituição

EMENDA ADITIVA

ART.

DISPOSITIVO EMENDADO: SEÇ~O 1 C~P. 11 DO TÍTULO IX.

o controle à pesquisa já está contido no Item VIII ,do Art.
347; o planejamento familiar deve ser um dos objetos da assistência

integral ~ saúde individual e coletiva, contemplado no Inciso II do

artigo citado e, finalmente, a pr.oibição da exploraçao direta ou in_
direta por parte de empresas e capitais de procedência estrangeira '
já se encontra no § 411 do artigo 349.

Nossa supressl':lo visa t!lo somente uma melhor sistemat1zaçllo
da maté-rla.

o poder públ1c~testabelecerácomo de caráter prioritários,
as Ações de Assistência Integral ~ Saúde da Criijnça e do Adolescen
te, garantindo a continuidade e execuçao dos Programas Materno-Infa!!.
tis, pela Rede Básica de Saúde •

JUSTIFtCACAo

Estamos propondo a inclusão da expressão "de comprovado des
gaste fíS1CO ti emocional", no sentic!o de garantlT aos Btl.1larinos. Ar
tn s t as ürrcenses e Atores Lírlcos. a Justa aposentadona por tempõ
de servlço reduzido ...ccnsaderendc-ee que: • .. I

- os Ba1lar1nos, classicos e modernos. como os ar-r r stras de anune r-as
funções circenses. 1PJ.CJ.am a aprendaaeges da profissão. aSS1m como
na grande namrda das vezes começam a exercê-la na aaas tenra idade
e. a preparação têcnic<; e artística par-a o exercido da mesma exige
extenuante trabalho duno;
- pela.s pecukaarrdades dessas proflssões cêmeas , esses artistas são
trabalhadores os quais sofrem musatadc desgaste físico e emocional.
quando não r-as cc de vida:
.. os referidos artistas, como rguatnente os atores lírJ.cos, por for
Ç! da neceasaõaõe de se manterem em plenas cond1.çõe! para a~resenta
çac em cena, obragaa-se a reaj a aa'r exaust.avos exerC1CJ.OS drãr-aos ,

Ass rm sendo, necessãr rc se faz garantJ.r a apc sent.ado r aa a
esses trabalhadores, quando em vant;e (ZO) anos de carreira, apõs
grandes sacrifícloS pessoaJ.s pela sua arte em prol do desenvcfvmen
to cultural de nosso povo, Já não se encontram em condições de pros
seguir no exerc!.cio de sua profissão.

Este é o senudo da apresentação desta emenda,

A prática tem demonstrado que a área Materno-inf~ntil,

bora conhecida como prioritária sob o ângulo social, não tem sido na
definição e na implementação de políticas e Programas de Saúde. As a1
tas taxas de Morbl_Mortal1dade. demonst'ram claramef)te a situação da

infância brasileira.

EMENDA lP20178·1 .._, --,
l:J CONSTITUINTE ANNA NARIA RATTES

EMENDA lP20179·9
l:J CONSTITUINTE ANNA MARIA ~~~~ES

PLE~IO

PLENARIo

CONSTITUIN'U: ANNA MARIA FATIES

III - atendJ.mento gra1:'uito- em creches e pré-escolas para
criançao de zero a seis anos de idade;

JUSTIrlCAC1i,O

Dê-se ao inciso VII do art. 373 do projeto de Constituição, a
guinte redação:

ART 378 _ •••• : •••• •• • ••••• ••••••.•

§ 211 _ Compete aos Estados e Municípios l através de lei com

plementar estadual, organizar e oferecer a educação

pré-escolar e o ensino básico e médio

Art. 373 -

Inclua-se no § 211 do Art. 378 a educeçêc da criança menor de 7 anos,
passando a ter a seguinre redação ~

A edueaçêc da criança menor de 7 anos se constitui na pr!
meira fase da educaçllio, seguida do ensino básico e este, do médio.Se
compete, preferencialmente, à União organizar e oferecer o ensino s!:!.
perior (art 378 § 111) e aos Estados e Munic!pios os demais níveis,'

nllio pode ser omitido o pré-escolar, do cOfltrário ele ficaria sem OI
ganizaçl:lo e oferta. Observe-se que o art.373, ítem IV, estabelece c.,!!.

mo dever do estado o atendimento em creches e pré-escolas para as
crianças de até 6 anos de idade

VII - auxílio suplementar na educação para crl.anças de zero 
até seis anos de idade e para o ensino fundamental. através de pro
granas de materJ.al didático-escolar, transporte, alimentação,
sistência méaico-odcntológica. farmacêutl.ca e psicológica;

JUSTIFICAC.II:O

Art. 373 - .

Dê-se ao 1.Dciso lI! do art. 37"3. do proJeto de Constituição. a se

gUl.nte redação:

r;r , ...o/....."eocla

..".- TlKTOhUa'''IC.;lo-- ---,

EMENDA lP20175·6 ._-------,
êJ Constituinte ANNA MARIA RATTES I E';~~~
tJ I cÇ/::J,;;J

,~.u-/cCJlll&,lcI/.UICOJIIIIIA .,

PLENAAIO

EMENDA lP20173·0
fi
fi

Art.- A coaunacaçâc é UlI bem sccaat e um d1reito fundamental da pe~

soa bunana e a garant1a de sua vlabilJ..'l.ação é uma respcnsabãf rdade do
Estado.
Art.-· Todo cadadiio tem dare í.ec , sem restrições de qualquer natureza
inclusive do Estado, ã liberdade de cpmaâc e expressão e este da.rea

to inclui a l1bet'"dade de procurar. receber e transmitir informações e
idóias por quaisquer mCJ.Qs.
Art.- A imprensa", o rádio, a televisão, os servJ.ços de transmissão
de Úlagens, sons e dados por qualquer .eio, serão regulados por leJ.,
atendendo às suas funções SOC181.S e tendo por obJ etivo) a consecução
de polít1cas democrátJ.C::as de comun1cação no País.

Art.- Os sernços de telecomunicações e de comunJ.cação postal, são
monopôho estatal, tendo como prJ.ncípio o atend1mento iguall.tárJ.o a
todos.
Art.- Os \,eJ.culos de comunJ.cação, J.nclus].ve os meJ.os 1mpressos, se-
rão explorados por fundações ou socledades sem bns lucratJ.vos.
Art.- A adm1nJ.straçâo e onentação intelectual ou comercul das pes
soas Juríd1cas cJ.tadas no Art. anterJ.or. são prJ.vatJ.vas de bras1le1.-
ros natos.

Art.- Flca J.nstitu'Ído o Conselho Nac10nal de Comunicação. com compe
tênc::r.a para supervis10nar e bscálizar polít1cas naCl0nalS de comuni:
cações, .abrangendo as áreas de 1mprensa. rádio. televisão e serV1ços
de transmlssáo de lmagens, sons e dados por qualquer meio.

Art.- Compete ao Conselho NacJ,.onal de Comunicação a outorga, renov!.
çãO' das autonzações e concessões para uso de frequêncJ.a e cana1S de

•i'rãdio te telev1são e serviços de transmlssçao de i.agens. sons e dados
por qualquer meJ.O.

Art.- A leJ. regu131llcntarã as atrlbu1ções. a compos1ção e o funciona
mento do Conselho Nac10nal de Comunlcação, bem como oS critêrios d;
função social e étJ.ca do rád10 e da telev1São.

Art.- Em cada õrgão de 1mprensa, rádl.o e televlsão será constituído
um Conselho Edltorial, com membros eleitos pelos proflss10nais de co
llunJ.cação, incumbldo de def1.nir a linha de atuação do veículo.
Art.- Os pa:rtldos -polít1cos, as organizações "ind1c~1s, profiss10-
nais e populares. têm duelto ã ut1luação gratulta da 1mprensa, do
rádJ.o e da televiiãó. segundo'crJ.têno a serem deflmdos em le1.

Art.- Nos períodos eleltor31S os partJ.dos têm dlreito a tempos de u
tilizaçâo do rádJ.o e da televJ.sâo, regulares e equ1tatJ.vos, na forma
da lel.

Art - Dependem de concessão ou autoruaçâo da Un1ão, outorgadas em
caráter precârJ.o. atravês do Conselho NacJ.onal de Comunicação, atend.!.
das as condições prevJ.stas err leJ.·

I - o. uso de frequêncJ.a de rádlo e televisão;

II - a J.nstalação e o funclonamento de televlsiio dlTeC10nal e
por me10 de cabo,

In - a J.nstalaçâo e o fUnCl.onamento de outros serviços de tran

missão de imagens, sons, e dados por qualquer meJ.O,
IV - a retransmJ.ssão púbhca, no terr1tõrio nacJ.onal, àe râdJ.o

telensão e dados via satélite.

Art. - O Conselho Naclonal de Comunlcação mandará pubhcar, anualmen
te, as frequêncJ.as dlsponívelS em cada unidade da federação e qualqu;
um poderá provocar a liCl.tação.

Art.- Com a flnahdade de lmpeclir a concentração da propriedade _
dos llIe10S de comunicação, flca estabelecido que cada concess1onár10
polerá ser tl.tular de apenas uma concessão ou autorização para execu
ção de servJ.ço de rád1o, televisão e serviços de transm1ssâo de ima:
gens, sons e dados por qualquer melO. •

Art.· Os concess1.onâr1.os que acumularem mais de uma autorJ.zação ou
concessão para execução de serviço da radJ.odJ.fusão deverão optar pe

la execução de um dos servlços objetos de auton.zação ou concessão,

devendo os dem81s ficarem dlsponíveis para red1stnbuição atravês de
llcitação púbhca.

Art.- Fica vedado o controle indueto das autorJ.zações e concessões
,para execução de serv1ços da radJ.odJ.fusão por terceiros que não este
jam expressamento des1gnados nos atos de autorJ.zação ou concessão.

• "'''1'"'''''''''' "0'tu.l'.O~
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ART Os contratos de excfcreçãc e prospecção de petróleo ou gases
naturais no território nacional, por empresas de capital pri
vado ou transnacional, ficam extintos.

§ ÚNICO - Constitui monopólio exclusivo da PetrobráS, qualquer

tipo de exploração de nossas cae tes petroHferas.

tem com 05 Munic!plos brasileiros ê uma rubrica de "créditos em liqui_
deção« O credor sabe que ela existe - mas que não a receberá

Em nossa proposta, a Previdência passará a receber mensal

mente os recolhimentos municipais e, sob pena da perda d~ anistia ora
concedida, os Municípios nanterêc estes recolhimentos em dIa , podendo
reorganizar suas finanças e servIços auníctpa ts , visando o objetivo b!
s Icc do governo municipal a prcmoçãc do bem comum.

desta Constl.tuição, fOTam atingidos, em decQl'rencia de 11I0t1.vação ex
clusivamente polÍ1:l.ca, por qualquer diploma legal, atos mse í.tueao
naas , complementares ou' adml.nl.stratl.Vos e que forar declarados anca-'
pacitados física e mentalmente, e aos que foram abrangidos pelo De
creto Legislativo nv , 18. de 15 de dezembro de 1961. bem como os a
ungl.dos pelo Decreto nv, 864, de 12 de setembro de 1969, assegurada
a reintesração com todos os dareatcs e vantagens inerentes ao efetJ. ..
vo ex.eTC1.C1.0~ presumindo-se satl.sfe1.tas todas as exigênd,as legais e
es tatueâraas da carreira civil ou lllJ.ll.tar, não t!revalecendo queas
quer alegações de prescr-açâc , decadência ou renuncia de drrea.tc ,

JUSTIF'ICACJlO JUSTIFICAçA:O

"' TtnG'.uIT""'I.Ç1a

EMENDA lP20193-4 ,,_, ---,
f!CONSTITUINiE A.NNA. MA.RIA RA.TTES

Propomos a tnctueãc deste dispositivo no Texto Constitucio

na1, eliminando os chamados" Contratos de Riscos '", que em mais de
dez anos de extsbênc í a, não garantiram para o Brasil a transferência
de tecnologia para o qual foram constituídos Ressalta-se ainda, que

cabe apenas à se t.rcnrés , o direito de executar Qualquer tipo de
pjcreção petrolífera em nosso território.

f1LENARIO

••11. .....' .....010/ ....."' ....... , ,

('Ç~;"":=-J

fÇ/'~ãmJ

Muitos ex-Militares. comprovadamente envolvidos em atos poli
ticos no passado. Julgado:> nas Audltonas Mi11taTes. foram declara-
dos Incapaaes físl.ca ou mentalmente para o servaçc militar, com a
cbservaçãe de que "pede prover os neacs de subsistencia", tais ex.-Mi
l1tares pcssuma e possuem ccndrçôes de saúde satisfatórl.as e que
podem ser comprovadas.

COI:IO medada de .ruae rçe , que se possa fazer a ex-mrf aeares de
caráter ant egrc , que defenderam, IIlU1.tas vezes com sacrl.fícJ.o da pré...
praa l1~erdade, a Ordem_Cons!,ituclonal vagente ate então, e que pe
las razoes expostas estao ate os daas presentes sofrendo mjuseas '
dl.scTlm1.~ções, deve ..a ANe proceder ã devada -reparaçâo , após longos'
anos de Jejua democratico.

Acrescente-se onde couber, nas DisposIçi:les TransitórIas;

CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

EMENDA lP20190-0
f:J

.Uuo>olo:4II'ulll/uaa.Oll.ÚII-------

.PLEN~RIO

5;:~;'~

5Y"~!WJ

Art _ O pagamento da divida externa brasileira fica suspenso por

per-Iodo de lO (dez) anos, a contar da data da promulgação des

ta Constituição

§ I.lnIco - A retomada dos pagamentos será iniciada após uma
auditoria nos valores da divIda contraida, e em
ccodí.cões que não sacrIfiquem a população brasi

leira

EMENDA lP20197-7 ,,~ ----,
1: CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES

tJ PLEN.§RIO

rr';:~;=:J

tçio~J;J

.,..- TU.G/.U•• "lCl.Çia

Acrescente-se nas da spcsaçêes t-ransatórias o seguinte artigo) nc&..
~Jw,.

Art.- Ser; ccns't atufdc o Fundo Necaonef de Reforma Agrária. com
dotação orçanentâraa de no mi'nlfllo c mcc por cento (5\) da
receat.a prevl.sta no orçamento da União.

JUSTIFICAÇAO

A instl.tulÇão do Fundo Nacaonaã de Reforma AgrârJ.a. com
a aãccaçâc de recursos da dotação orçamentârl.a da Unlâo. em no

~~~~~op;l;. v;s~e~n~;~:e~~~~t~ ~~~~~~~~r~~ ~~~o:~áag~~;i~e!m co:
locar em prâtlca os artl.gos que subscrevemos na payte da RefoT
ma Agrária.

JUSTIFICAClI:o

Nosso pais, hoje, é possuidor da maior dívida externa dos

chamados -oarses em desenvolvimento", De nada adianta sermos a oitava'
economia do Mundo, se nossa população vive em verdadeira miséria

Precisamos, sim, revisar as condiçOes em que a nossa dIvi
da foi contraída J buscando uma ep t í caçãc de pagamento que não condicio

ne o sacr í r.ícâc de nosso povo e nosso próprio desenvolvimento econômi

co e socIal.
Sabemos que esta nãc é uma ques tãc constitucional, mas pc

Lf t Ica , Propomos que no novo Texto, fIque escrita, enquanto p rocessa-.'
mos uma auditoria em nossas contas externas, buscando a origem desta

monstrual divida externa.

EMENOA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO ; ARTIGO 471

suprima-se do projeto a expressão" .,. públicos e •••• ", ficando o
artigo assim redigido ;

AltT. 471 _ Fica extinto o instituto da Enfiteuse, bem como os dire.!.1
tos e obTlgaçi:les dela decorrentes em imóveis urbanos de
pessoas físicas e jl.!ridIcas de direIto pr!vado.adquirIndo
o enfiteuta, sem Ônus, pleno domínIo da propriedade.

JUSTIFICAClto

r.r----------lIJml/....n ..~----------~
nclu~ ,nas Disposiçbes Transitórias, o seguinte artigo) crtA~ Goo.n4

Art. ... Fica extinto o serviço Nacional ee Informações, com a ccãcca-.'

ç.llo em dIsponibilidade de seus efetivos.

EMENDA lP20194-2
CtONSTITUINTE ANNA MARIA RA~~S

EMENDA lP2Q191-BJ: CONSTITUINTE ANNA MARIA ;~ES r=;:;;~

FlV~';J;J

f'lóLENARIO
...........,........010/.............--------.

E~:~-;:=-J

f1W';ãLã?J

o .J.nstltuto da Enfiteuse. quando explorad~ pessoas r1.
s.ícas e/ou jurldicas com fins lucrativos, r evesve-ee nitidamente de
seu caráter anti-social, pois que o lucro auferido na cobrança do
laulaudêlllIo beneficia exclusivamente o senhorio direto e não a comu

nidade
NlIo se justifica a extinção pura e simples do instituto da

Enfiteuse para os imóveis de propriedade do Poder Público de forma
generalIzada, até porque há casos em quI!' o patrimônio hIst6rico, cu!
tural e paisagístico mantém-se por ele preservado contra a especula

çllo imobHiária.

r.r---- Tu.a/.....rl.lCAÇi. ~

JUSTIFICAÇll:O
Inclua-se, onde couber, nas dlsposiçllies transitórIas do projeto de
Const1tuIçtlo. o seguinte artigo

ART Aos atuais ocupantes de cSl:rgos em Cartóri~s. é garantida a
preferência para preencher os cargos ci tados no -§ único do Art.
198

JUSTIFICAClto

A manutençllo do Serviço Nacional de rnroreações , criado em '
1964, pelo General Golbery do Couto e Silva, destinado à menutençãc do
que oencmíncu-se "Ooutrina de segurança NacIonal" terna-se incompat!
vel com a democracia Que pretendemos estabelecer. Com a Instituição do
"habeas data", no novo texto Constitucional, o funcionamento do SNr é

desnecessário e Ineficaz. Além do que, as mroreeções de cunho polIti

cederão ser. se necessárias, realizadas pela Polícia Federal.

EMENDA lP2019B-5
tJ CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LIMA

...........''',f!,ooio/ ...ca..... io

PLENÁRIO

EMENDA Nl! 10

SUPRESSIVA

rr;";;;"'~

rr;;;;J;J

Suprima-se o artigo 102.

A Inclusllo do dispo::.itivo citado acima, justifica-se pe-

la a.lteraçãc proposta no § ürucc do Art 198, com a transferência pa
ra o Poder Público dos serviços de cartórios. -

Art. - Esta constituiç!lo entra elt vigor na data de sua promulgação,
ressalvence o dIsposto nos artigos seguintes;

"'-,- ,-,- .tll'tG'ws,o_~b

nclua_s~~iSp05lçi:leSTransitórias. o seguinte artigo} tn-tc:l.<-

JU5TlFlCAÇjiO

A anistia está disciplinada no art. 54, inciso XVIII. E,

em face do texto sugerido para o Art, 99, é concedida pelo COl"'gre!,

50 Nacional, com a sanção do Presidente da República. Não ve-Jo ccn

venrêncre em se estabelecer, na Constituição, nuanças para a sua

concessão. E sempre um gesto polÍl:ico te o momento histórico deve d.!,.

tar a sua extensão.

~~~"=:J

t'U7~'ãLEJf'lóLENARIO

EMENDA lP20195-1
§ONSTITUINTE ANNA MAlHA RA;';;S

p:r;;;;~~"~

fITDJ'~8/87J
r.r ........ '.cMI.da/.....c...uio -----,

~

EMENDA lP20192-G "'" -----,
fJr;nN5rU!lJNIE ANNA MARIA RATIES

Acrescente-se nas OIsposiç!Jes Transitórias o seguInte dispositIvo!
Ó"l"c!.f.. (,<,.-,..,,bu-:

Art _ Ficam os MU"licípios anistiados de sua dIvida junto li: Previdên-

Social.
Parágrafo ~nico- O Munlt:1pl0 que. nos próximos 3 (tl'ês) a os

atrasar o recolhImento de suas contribuiç es
previdenciárias, perderá o benefIcio institu
Ido no "caput" deste artigo

JUSTIFICACAo

Propomos a Incfusão deste artigo nas Disposições Transitó

rias do projeto de Constituição, COIllO premtssa básica daquelas dí.spcsf
ções , -

EMENDA lP20199-3
l:J Constituinte EGIDID FERR~i;A LIMA

tJ PLENlIRIO

EMENDA Ni:l

SUPRESSIVA

er;~'~~'~

fui'~7ã!J

JUSTIFICACll:O

Os Municípios brasileiros. hoje, atravessam grave crIse fi
nenceira, provocada,em dIversos casos,pelo excesso de concentraç:lo da
arrecadaç:lo em poder da UnI:lo. Cabe-nos.agora que estamos redigIndo u-

~ ma nova Carta Constitucional, corrigir esta distorç:lo que ao longo dos
anos penalizou de forma injusta nosso Municípios E sabido que todos

, os Municípios da Federação têm para com a Previdência SocIal dIvidas '
'que, em alguns casos, remontam o tempo de suas fundaçi:les e que, sabe
mos, jamais serão liquidadas. Estes cr~ditos que a PrevIdência Social

CONSTITUINTB ANNA MARIA RATTES

PLENlRIO'

Dê-se ao Art. 475. do projeto de Constituição a seguinte redação:

ATt. 475 - ~ conc~dida anJ.stJ.a ampla, geral t ..irrestrita a todos os
que, no penodo de 18 de setembro de 1946, ate a data da promulgação

Suprima-se o art. 101

A materia adequa-se melhor a ato complementar que, embora
em diploma separado, deverá, técn:Lca e substantivamente, integrar a

Constituição. O confisco deverá ser atribuído à competência do Judi_
ciário, ao proferir a senteça.

JUSTIFICAÇAO

Aprimorarrento do texto Conshtucional
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A f"'atéria consta de emenda de minha autor...a

inserida na seção referente às relações do Governo com o con.o-e

!><.I reec rcnar , , inserção er'cpcsce é mais eécr-rce e s:!.ste-'nat1,:-~c~·

ffi~'~"OO:J I

fui'~'EJ

Agricultura fi!'! significa abastecer de ef ínentcs o
mercado interno , diminuir as distâncias das 'regiões, fuar d.!
gnamente o homem no campo e exportar os excedentes.

Precisamos da Reforma Agronômica para desenvotver ,

tecnologia aprop.riada a uma realidade, I r eepe í tando o zoneamento

«crIccfe e o manejo integrado dos solos e das águas.

Acresce-se I ainda I Que o Brasil precisa urqentecen' L

rte um Pla'lo Agríco;la do Medio e longo Prazo, para pos s IbLl z.Lar t1
.,lanejaMento, a organizaç~o e a segurança no mero rural.

EMENDA lP20204-3

(:J Nelton F'ricr~:.:.t....:-= -::;;=======~
_~"Jl~Jn.co.,,,iot' Plenário

~111~'71FICATIVA

K1OIF'lCl\ A PEuI~G ftI ;-;~::'lJ"lt..f·O UNICO 00 ART 121 E ACRESCENTA TRES OUTROS

PAAAGtAfOS

No artigo ~ I') ~ ,c.!tJ~ '.' tnc í sc- nA importação de petróleo bruto e

seus der Ivaô r-, ,' .. :-.~ r-c-ru de gás natural".

A imtJoTt:..;~~, "p ce t rõ.í eo e derivados já é monopólio da u
nião exercidc cc tv r e t.roo céa através do Decreto 53 337 de 23 de

dezembro de 196), o>." "ou-e a otlmIzar as d~versas fontes de supr.!

menta, ccnet i tu.n-sov ,e lU'f\ mecanisrno valioso de contra-partida p~

ra promover o t-tcrcn.r ';o e a dí ver s i t rcação das exportações bras.:,

Jer ras , st.J? -ie C!3t~=-';$ primas, seja de produtos indust:rial1z~

dos , sendo aS",i.1 ai-::J',':"'ltõ.. vantajosa para a economia nacional

! cccnêmí.cos ( possibilitando o ingresso no mercado interno de ll'.l
i thaes de brasileiros e a distribuição da renda).

I Reforma Agrícola: mais do Que nunca prectsertcs cc;';'
! ti!:' a agricultura rcomo função social

I A Agricultura precisa ter função social I tran~f(,":'

I ",Jnáo-se em fim e não meio
I·
I

I

I
I

I

'I:

Os subscritores desta lnJciat1va ccntae também (.c.', a i
tluSSibilidade de avanços reais em outros capitulas da C01'lS'i:l.lUIÇ3.0, i
em especial no que se refere à garüntia da Indepecnênc í a do pcd,~t Ju '
.l.l:t iArio b oêlrnn-t.J..<'I da~ nrrrrng;ltlvas dn leQ'slati,tO e il dC~l:.'r..t>..il=J

tração do POCl' 'tf'r'~' :"0, ;"Iara que as formas e instrumentos de pari

tieipação pcpuf a- Ol.)rt s t-t .. possam atingir sua pelna eficácia

f,f;> pvrg cs eas aqui apresentadas foram elaboradas a par
tir de suges!:r."'~ :~_<: ,::,~c. junto à pcpufecãc , pelas entidades, e

pessoas que ...': :J!"~l.t: lJ »r -t , ao longo dos d01S anos que precederam a

atual fase do P;';:!:-:', ccnat i tutnte , em PLenários e Movimentos Prõ-

Per t rctpaçãc 'lO: C':;-l:" "_,,:e , espalhados por todo o Pais nssumuas

pelas entIdecer oe ,ji"t.!. r-ec í cnef que se responsabJ.1izariam pela co
lata de ass ínan.rr s , c.-. t am também com o apoio de uma sé r re de outra

entidades, fno rr- ..;:<' .... f 1 anexo, que pertencem a diferentes níve rs

ciais e aos r-aLr di'lec;tJ" cutcres de atividade

I
A presente proposta pretende r-ir r entar o mesmo jc~, f"fu I

e busca consolidar a~nda mais o avanço já rea!!zado.O cue 5;: quer , I
aqvre , é que a Iniciativa Popular seja rnccrporaca ao processc 1tc!~ I
Jaufvc ~ermanente , ou seJa, ao processo comum da ejebcreçac da., I

leis, tanto no que se refere à legislação crctnar ta como às t.r:e(l~"s • l

que forem necesaar í es para o aperfeiçoamento progressivo da OlC':;-" I
cons t a tucaona Lcü qt.e se quer, afinal, é aument ar o nível de ~:J~ll,-_l
paçJo direta da scc.tecaue nas decisões de interesse ccf et r c u lI,l :"ir-'

caã í.zaçãc dos atos que anterrerem na vida social, no cont rc • w rj.. -.

ilestã:o dos recursos públicos e no que for preciso para as seçu-e e _

erfcécf e das normas constitucionaIs

Com esse instrumento, inteiramente novo em nCi~'::JS

f!0!1"3S jurídicas, ela enfrentou ccrajcsaeente as msuric íêncí es ':..

i'lperfeições de nossa democracia representativa.Ao mesmo ter. no,C:t'l.1 'J

conctções p:ra aumentar"a corresponsabilldade de rcoe a soc rccsce I
na elaboraçao da nova Constituiçlio e, per tente a sua prõpi í e Le- I
91 t Iru.dade , I

t\ prC'c;<>n::'E: In ac I at Lva se restringio I COMO não podia' I
deixar de SE:l , U u cc rcut e a matérias da Constituição federal.~las I

seus subscr í tcr e- Lons!tl=ra"'l Que suas propostas podem e deven ser r e

toeaces Cj!Jai.Je d', vt accr eçac das Constituições aataoue.í s , até o ní_

vel rnunIc1.pal, pa:,,,, ql~~ "s asp1rações democr3t1zantcs, de Que são

portadoras. iTl'pH:Qn.::o l. ...da a estrutura política do País.

JUSTIF'ICACAO I

A Assembléia Nacional Constituinte, ao í.n.lc Lar ... ,~.::!
na de rní ctat iva Popular em seu Req Imen t n Irrt e.rrtn , deu uma i 1p"';:~ -,l ~ 1
cc-acnst.racão de sens ab r ã rcace pelos anseios de dernoc r a t Lzaç ç ãe ":1\'" ;

cercam o atual momento histririco br es i re i ro

Q!:.~.i:-~ J

r:llL~~~_~~ ,

rr';~~0

[577~'7EJ

PLENÁRIO

~1\1 '(l::5SIVA

JUSTIFICAÇKQ

t.:--- -~ ----- Pl(... ·"'I"~ ....~'.UI~~.. ,...O

,-=====~===:===~

Suprima-se o art. 104 e se parágrafo único.

"i,

JUSTT1?1C"rjio

JUSTIFICA-SE a adl.ção de "CO~lPROVADO DE'SG]I.';"';:: ~1 J'::I E ENOCIONAl",

na l:eõação ea menc a.cnede alínea c, no <;0;- .....)d... Q(' garantl.r também

aos DAIl.ARIUDS. lIR'I'lST'1.5 CIRCENSES e )\'l.'OR;:~ '1"I:'.':-;~. a Justa aposerr

t.eôo rae por tempo de eervaço reduzido. cons ..~.;:l< .:LJ-':l~ que'

- 09 nA!Ll.RINOS. cãéeeacoe e modernos. cone os ~,r\ as-es de J.núTl'~

ras ftln~ões CIRCEt1SES, xnxcuun a aprêU1~r.i:~ ~c" "<,, pn.JfJ.ssão.

como na grande milJ.orl.<I das vezes co-recer- I (.".:'." t.~-ld na m8J.S ten

ra J.dade e, a preparação técnl.ca e ê1rt.!~:"l.c- ~ "'., o cxcrc:LcJ.o d<l.

mesma eXJ.ge extennante trc::balho dJ.árt(J,

EMENDA lP20201-9
I'l
['J

I
C - COM TEHPO INFERIOR AO DAS MODALlr;'l~f,.., ...'.) '-', ê~:.O exenctcio os

TRABALHO NOTUR"lO, DE REVEZAtlEtlTO. ~ E,"\, ...r' l'!:. ("(,'1Il R0 1; l\,OQ DESG;.S

TE FfsICO E E~lDCIONAL, INSALUBRE 'JU • r;;:l:~'-' ,\ • -

~ ''''Q1Ju'''''u .1.0 • __, -,

Inclua-se letra "f" ao art. 17 - VlI ,rr ~ '] !:e.çuinte redação:

f

- p~las pecull.arJ.dades dessas pro[J.ssoe'" C':"I<:l."~$, cases artJ.stas

i a o trabalhadores os qual.s sofrem l.tlu3J t<::10 ("tlf~~""ste f:Lsl.CO e
emoCJ.onal, quando não rJ.sco de Vl.da,

A Assembléia Nacional t"o"':>tj ._L .... ; , a'J iniciar a no r':'

ma de Iniciativa Popular em seu Regilr.n~o_"'':c-,--', :i~l! uma importante
demonstração de sensibilidade pelos .m~';,!.~= .0;' dE:r.fJcratlzaççlio que
marcam o atual momento histórico br<is_lc_=..

ção

Com esse instrumento , ir t.~L, l~-,c.e novo em nossas

normas jurídicas I ela enfrentou coraj::'s<!"~';ê i'S Insuficiências e
imperfeições de nossa democraéia repr;!s' r .:~t:! .... tl,o mesl'1o tempo,criou

condições para~ aumentar a corresporl$aL tUc.<l.t'<:l oe toda a sociedaoe

na elaboração da nova Constituição e. ~.:lrta' te. a sua própria le

gitimidade.

§ 112_ A t..;,t lat.lva popular pode ser exercida pela apre 

se.l"~r..;;;::, à câmara dos Deputados, de Projeto de J

!.e1 ou ....roposta de Emenda à Consti';uiç<io devidame2,

te t'Tt ~ulado e subscrito por, no mínimo. U'll décino

pr;lr tel'lt..:J, no primeiro caso, e três décimos por ce,!!.

tn , no segundo, do eleitorado nacional, distribuí 

dos ?H.j:arcionalmente em pelo menos cinco Estados j

JUSTIF'ICAÇAQ

§ 4 Q- Nãotendo sido votado at:tõ o en êrramento da sessão

legislativa. o orojctc. e:::;t::lJ;:; rei"scrlto para a I
v.?tação na sessão !>c; ...J.nlz da '==":<:»3 leglslatut"a I

ou na primeira sessão d .. lel"t~ lc:!';.L.ra subseqOente.

§ 2t.!_ (:. 'cesentada a proposta o Congresso a discutirá e

vot~rá ':::11 caráter prioritário, no prazo máximo de

cr::rto t' oi tenta dias I

•Art. 121 - Pico ússeguardo o direito da iniclativa legislativa

~os ':'!.CJc130s nos termso previstos nesta Constitui -

§ 3S!_ Oecol:.!.do este prazo I o projeto vai-automaticamen

te à votação I

Quanto a R.eforma AgJ;"ária a situação c trá
l:!'lCâ, Países Capitalistas, desenvolvidos a concentrsçdo o:

t~r=a tem um padre:o media em sociedades .m1.seráveis CO'110 lndin

~ Paquistão ela é muito forte e no Brasil é 1..0nsJ.derada abscl'lt
.a '

E lmpDrtante reverter o quadro perverso no
C:nn~o e na Cidade Que haja uma ampla Reforma Agl'ária, AgricoJ.;
c Agronômica_

JUSnnCAçno

o Cap1.talisno selvagem praticado no Pdís •

I O~ deixq num primÚivisf'lo agrário I onde 0 ,92: .das prop":"iedades

..:c.:-a.J.s ( 47.800 grnndes propriedades) Somam .3b: da arca Egr.!
\.oltável.

P"OpostélS u'~ parlicipação popular • formas e instrumen_

tos para exerc&-la, l':' f'dgem nos Plenár10s Pró-Pêlrticipação Popu

lar na tonstl.lu:,·i:f.~ 's rl\'erSâS sugestões Que recebemos, bem C::omo

no trabalho qlJ€: n: ,1 LZé..jlc.$ Quando Relator da Subcomissão da Garantia
da Constituiçãc,R~'o"ma ~ Emendas,

lncL'<l-se no Art. 410

L r'!:J,t1 !;rportação do Produtos Agropecuários

in-natura, n, Lgl: ~ ) :.!~Ja <.'utorização co legislativo.

t Definiti vamente a Constituinte se color ür í

c..,t..rc o moderno j transformador I de acordo com a !'IaiOrIa da r I

oular.-ão bras11eira , e os retrógados, conservadores, privi1el!~
atlos e minir1.tários . '"-

r,,------ . - . ~ _. __ 1Iuo/~"'T"II:.çio ---,

(cantg

plenas

exerci

- 05 trabal(l,t;", .....·1 .. 1." .. ,1(1':i.nados obrl.gatn-se a1nda, no 1ntu1tO de

conservar~~T, CM rorll'" }de..;;1 seu organ1smo (múscUlos, cordas V2

CBl.S~ meJl',I;,1.3 at~·.~l, ~,t::.), a cUJ.dados especia1s eom all.mentação,
vestuárl.o ~ U'.. t.-c.CF:, \ .:::,IUQ :.nclusJ.ve que adotar hábl.tos de v1da,
os qua1s e ,l.90:1:: ri:.. Je-s ~êlcr1f:ícl.os pesso<:ns;

- esses traball .. ~~~~ t,!'n ~J.nãa lim1tado tempo para o exerc:ícl.o de

sua carrel..:'ã p ("t ~ ...... ,..n~l, ~uando a clasticJ.dade dos músculos, a

fleX1bib.a<>:::€ ~ 1.C 'C'. a do corpo f1cam preJudJ.cadas. o enr1gec1mCll

to das art1ct.:!.t.t,'.Je",· " envelhecimento e a calosidade dáS cordas

vocaJ.5. entre ~"'tl..llc>"ds Outr::as sérJ.os problemas ilcelltu~dos pelo

avanço do,> aros, ·i..llCt.ltam e até J.mpedem a atuação em espetácQ
los. consequen-elr,-u:-, CO'llprometendo a at1vl.dadc prot'J.s51Qnal
Ass1m sendo, .1cceSC;::.H"l.C Se faz garantir a aposentadorl.a a

trabalhadore"'l, "lu.3nr'<7" em vinte (20) anos de carre1ra, após grall

des sacrifí::,l.cz pr:...=>~"'!~ ~ pela sua arte e em prol do desan"~lVl.ne!iI
to cul..tutal ele r"C"'isn ., ,\0, JiÍ não se encontram condl.l;.oes de

prosseguir no exerCH::'O ;;'le sua profissâo.

[

- os refer1dos art1stas, COttlo l.gualmentc ;:1;, i\'i't.'_5 LtRICOS

res de Ópera), por força da neCeSSl.dd<:!e ~'e se marttJrem em

condições para apresentação em cena, l.sto é, 3'J públ1CO,

n03 períodos de férJ.as, obr1gam-se a r;:.ll1....ar ':!'H.u:;t1VOS
CJ.OS dl.iirl.os;

{!MENDA lP20202-7
l" "elton Friedrich ."------'~~__~_:=1 I:;,;~~ ...~
l:J Plenário 'U ......./COlllSdO/JU.C.II'~l&Q __~ ~- _~ _ ~~ rr;;-7~Jã7J

As leis e os atos fedcn, ....;. Ui: !'lteresse nacional,
serão submetidos a referendo popul.u:, '<> " í':l -lm: l.S50 seja r~

Querido por um número mínimo de cll?ill):b'~ r..:;::l:'o'sr"Jondente a um
por cento do eleitorado nacional, dlsr ... ·'Jt>:., nr'Jj:lorcionalmente
entre cinco Estados da Federação.

Parágrafo único: ~s le1.s orçamentári<::s (. td!J'Itánas não serão

submetidas a referendo popular.

Por outro lado, 88,6% das pequenas propri

edndcs ( quatro milhões. cento e sc~scnta c Quntro mil c oit~
.-:cntos proprietários), Somam apenas 13.9% da área agricultávcl.
{J=ar isso I esse antigo e grave problema nacional precisa se1
"tacado.

Por B Reforma Agrário buscar resul tados P,2,

Ht1cos ( paz social) sociais ( dignificar a vida no campo) •

A presente proposta pre"~nc~ c"'f!eT"t~r o mesmo deS8fiOf
e busca consolidar ainda mal.S o avanço ..a "e::-ll,,::<'oJ O Que se Quer,

agora, e Que a In1ciativa popular sejà 1 ':'0,-111'):'::01 ao pro;:.esso legi,!:! .
lativo permanente, ou seja I ao pro::::c~::~ '-l-I.. ~fa clabor<1ção das
leis, tanto no Que se refere à legi!'13r;'r.0 0-(" ,<!'l.id como b.s emendiJs

Que rorem necessarias para o ap.:.rfC.1ço.Te ..... tr p:c~lessivo da ordem

constitucional. O que se Quer, afim' I I f. ...."'m.:lI~ ...<:.T o nível de partici

paç~o direta da socJ.edade nas decisões Je inter,;;::,::;' coletivo, na ri!
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"l:.~ : ,s crimes comuns e de responsabilidade I os

tlet'lbros do Superior Tribunal de Justiça".

,. prcsf'nte. emenda é originária do Conselho Federal

:. 111. ::. cj.Lnea "a" do art. 205, I, a seguinte red,!

ç;;:c.

1. ué ~{ a1i:Vil;<l "b" do art. 201, I, a seguinte red,!!

~ãD:

"a\ os membros do Tribunais Federais, excetuados

c'> do Supremo Tribunal Fede~al e do Superior

Tribunal de Justiça; os do Tribunal de Co.!!.
t'J.s da União e dos Tribunais de Justiça dos

E',tados, do Distrito Federal e Territórios;

V' membros do Ministério Público que oficiem.

pe'1.i.mte esses Tribunai,;; e os chefes de Mi,!

-ãc Diplomática de caráter permanente".

o suppri.or Tribunal de Justiça está sendo criado,

com número razoável <:.12 Hinb..cxos , para desafogar o Supremo Tribunal F.!:.

dera!; a emenda transfere :-?:.a a nova Corte parte da competencia atrib!!
ida ao STF, em matpria quC' ~c encarta perfeitamente dentro da náburezà

e final.ldades do o:;upf'3:~n_ ·":1.una1 de Justiça.

da OAB ••

F
---~

E;;;'=:J
flA!~;fl!J

-..... ",.".,,,...,._,»~-------,

Há jl' itc." ':',~s não são realizados concursos para provi
mento dos Inúme roc -m tv-c cs que se encontram vagos, em mãos de paren:

tes dos antign~ t b>1z:::'?: ou oe apaniguados que são designados escri
vões interinos 00 ;:,·i r , ,,!.s s aa or-es ,

Não ~e J,;"U"l=:a tal protelação quando ménercs serveo
tuérí.cs da jus t rçe , a~_""'lalll v tI3 oportunidade para subaecer-ae a co;
curso e ocupar ÜIJ.::' • F.gO.';, ';IS vezes, até com mais exoer i ênc í a que os

atueas detentores r' j,\1;.:-l..> a disposição cons t t tucacna.l de Que o i.nqres

so na at Ivfdada ootar i e; c r{lglstral dependerá de concurso público, s~

o provimento ocs car ço-, emor-es e mais visados pelos apadrinhados, f.!,.

ca sendo contJnua~f'...ente .rcaterçedc ,

E: • ora a ~ '>0 limi tar a duração da vacância das serven
tias para se evJ t ar "I 1'"11 utençãc da distribuição de favores

Q§íll;,!...@.!~.T!y~

4.( reS.:'(:;11 1 1'_::'1;" <00 parágrafo 22 do art. 195' as expressães e

", • n.In J'" ,'ermj t.rndc que qualquer serventna fJ.que v!!.

9<1. S"" ~-l r ua a de concurso de provmento ou remoção,
por I d e de: li6 meses".

EMENDA lP20208-6
ê" Conc:;t -f.~.!:.!.l'~ _.~O'".'''-E-'-R'''''''GH,,'~ ~

f'J

1

canlsmos, estruturas para que finalmente ""'lP,lrlo" ne Brasil um E,!

tado de Direito, üeeccrüt rcc e Social. r or hdL qu... sabemos e co,!!

heccmos neste campo se estabelece a batal" J r.. c-cvna L da Assembléia

Nacional Constituinte.

U:'{~I~~

rr_~f=~:

EMENDA 1P20206-0
r:;'1 "lfl rOl~ FRIEDRICH

callzação dos atos 'que' interferem na vme .,...... r.r. no controle dtlJ
gestão dos recursos públicos e no que for P' ec í sc para assegurar a

eficácia das normas ccns t í t.ucLonaf s ,
Os subscritores desta In!i::J.üU va c-:,ntam também com a

possibilidade de avanços reais em cutt os cao í r ul cs da ConstltuiçJo.

em especial no que se refere à garantia ~.,J _noc/-C(lnencia do poder Jg
diciárlo à garanti" di's prcrrDrmtlYar4-l~~a..:..t.v..u.-eCSCllnc
l::a;Jo do Poder Executivo, para que as formas e instrumento. -s ,.:'
t rc Ipeçãc popular p,ropostos possam atlngir sua pelna e r rcéc Ir I

As porpostas aqur apresentadas foram eleborec.n a P":-'_ !
'-1 de sugestões recolhidas junto à população, pelas entid'3Y'~. e ;

peascas que se art1cularam, ao longo dos dois anos que prece ~t r<:'il" I
atua I fase do processo constituinte, em PLenários e Movimel"t. s =-j,' I

Perti:ipação na Constituinte, espalhados por todo o Pais.Assullo ,: :

pelas entidades de nível nacional que se responsabilizariam ~4_~ .. u- i
Leta de assinaturas, contêm também com o apoio de uma ser i.e O( t '-l·,e l

entidades, indicadas en anexo, que pertencem a diferentes ni"ei' 5,:
c.iufs e aos mais diversos setores de atividade I

;1 A 'presente Iniciativa se restringiu, como não ptod:'R i
11 clc~xar de ser, unicamente a carér i as da I:onstituiçlic:; r ederat "a') ~

'I ~EU'. subscritores consideram que suas propostas 'podem e de .. f..'õ' -e, I" :

',I' tomadas qoendc da efaboraçãc das constituições Estaduais , e cc o "r - I
er municipal, para que as aspirações oeeccrat r aentes , de que são I

í!Dl tadoras , impregnem toda a es t rut.ur a política do País

I
Propostas de participação popular 1 formas e ans t ce-r-n..!

I
tos para exercê-la, têm origem nos Plenários Pró_Participaç'l'Õ f-I 'J - i
101' na Constituintc, nas diverses sugestões que recebemos, b.:'rl c amn I
110 trabalho que realizamos quando Relator da subccerssão da üai ant ' I I'
da Constituição,Reforma e Emendas.

Dá-se nova redação ao § 2l:! do !nciso-X-r-,art.52

Federal da

Suprjr~e .' rr-c í so IV do art. 201.

A p..rc~"m,' ~ - ~ ',1<; ti originária do Conselho

O pro.. i'tu, n L, regra em referência, atribui ao STF compe

tência para julgar 1'I:::::U"$0 ex\.raordinário contra decisões definiU:

vas do Superio- Tnb..ma! r.:~ JustJ.ça e dos Tribunais Superiores da

União, nos mesmus C'1sa~ ~(. cabimento de recurso especial Com-isso.

inviablliza to.:)o ') <::5f.... r"0 de desaforgar_se o Supremo, que levou j')

criação do Superior ""'nLf~llól ck Justiça, Conspira contra a celerida
de da Justiça, crlondo u~a nova instância, As partes iriam 'ao 'sup;

r10r Tribunal de Jusd!;l:I (l,::cUr$O especial, )"- instância), e depois
ao Supremo (lI>! ins lill',cl ,1) •

OAB.

E"IEN~l!..,~q'~~;"':'~.DlJlQ PROJETO DE CONSTITUICJ\O

E';:;;'=---:j ,
rrili'~i/liJ

p:r';~';'~

51"~7HJ

GASTONE RIGHI

JUSTIFICATIVA

Suprime a al!nea "m" do art 201, L

Consti tuinte

Esta emenda é originária do Conselho Federal da OM

tnterpefer a lei, em tese, significa a possibilidl:óde

ete alterar-se o entendimento do Poder Legislativo. e de crLil

sq um mecanismo in~bldor das instâncias menores do Judiciário

r, re-gra possui Indole autoritária, anti-demot:rátJ.t:a, e merec':.
:<'r supriu,ida.

EMENDA lP2Ó2094! I: asse.gurada aos Estados, ao Distrito Fedel:al" Territón.o... ~

, .. J"lc'ípios, nos termos da lei complementar, a participação _

j ;;,ínhlO - de 5% ( cinco por cento) no resultado da exploração ~t.n. ~
p~i(.a e aproveitamento de todos os recursos naturaas , rencvévc rs •

: ~'~T nssim dos recursos minerais do subsolo, em. seu t.err Lt âr.ro
I em nreus confrontantes com produção mar Lt ama,

.;I JUSTIFICA••'

I E comum entre nos o eeeap r eçc à Federação e aos. tl.Lr<:'

I tos "03 r s taccs-Henbrcs , terr i côr Ics e municípios

i - Por lSS0, torna. se necesser Io fhar Inoení aecãc q-t-irc
I'" extrar;.ão de qualquer mrrte r aI ou perda de er-eas prcout íves f<:cCl,.

I ~~ construção de tuore lé tr Ices "
, Há, tambem, o drre i to das comunidades a t i np í das c- :t- I

Iuonpus Ição infra-estrutural, além de po tenc raã Iaer novas ating.l,I13c·", !
eeonêmí caa-sccr ar s ,para que a riqueza existente não venha se tTfll'" • I

I fl)Jmar em ônus no por!odo exploratório e graves problemas sOl,~ ..d" . o I

I
correr dos tempos, I

A nossa história tem registrado quanto as regiõe"> :::'..~n- I

"Jda~ pela exploração mineral e grandes obras hidrelétricas nãu ..u I
I t" neficiaram das suas riquezas naturais J

I Só com a definição constitucional de percentuais i'liC'f1l_1
zat6rios in·h .. ~ 'J ~'\ 'hott:'sàserviços sociais básicos à novas

opções ect... fi...... ~.: .<~i .., com definição de PLANOS DE DESENVOL

VIHENO REGI;J"'P~ I .. I L-~ .....::lS, ::! que reverteremos esse quadro.

r PLENI1RIO

!!l;;Ll.. lo Conselho Federal

do Art. 204 as expressões

ono al:h.::~ "h" e "i".

e "f", de ;;lrt, 201, I, tran2.
..tl·Ja> 1'J~r:t o art. 205, :I,

T~n•.lTIa:;' F."dernl, como uma c!!.

h!! perfp.J.'I.aJnente dentro de

19"'f'lenl..) ,~ confl! tos entre

senta e cinco anos de ida_

...., .. :-a c S l>'~Fior Tribunal de

íc1o& OCtl ProJeto ao SupreMO

.. t.LC... ::l:.ti' c;endo criado para

TIVA

_== ::.. --::J E';~:'"3

-::--.:-_-. '::J 5i~i;J

EMENDA lP20214-1 ..",- -f'J Constituinte GA.STON!. RIGl'J

rt.201 O locução IIpor outros .u....""eo..'..;:.,&~..&..... ,.__

fl PLEwtRIO
-

.... u"~n'."'.çi.. -
EMENDA 5 U B S ,

A Suprime as alíneas "d ft

fer~ndo as regras re~')e,

- onde passam a figura::- c

o Conselho Federal da OAB.
ontrole de consti tucionalid~ JUSTIFICATTV

singular, em insUlncia única,
recurso ordinário, n'o se A presente emenda é ("lrj,

contrariar o Corsti tuição, da OAB.: Trata-se de transferi't" ,

Justiça o Julgamento de alguns casos atri1Ju

-.-::=__:_ =::J E"~';'~~
Tribunal Federal. O Supe:r:ior Tribunal d~ JI)•

desafogar o '\.clume de trabalho do Supremo T

-_ -=-:_~_=-..:::J tri~;';L10 pecJ..e de tribt.nal superior da Federação: 00

sua competencJ.a, onde se situa melhor, o J11

----~-~- unidades da Federação.

.201 a l' h;ão "preclpua,mente, Sala das Sessões, _,
f'e r , d.ncJ ...~_I p. a seguinte reda-

'EMENDA lP20215·9·
- ... ..=..- ~ -~'....

;:~11l0 t·ivt.,..;J.l r e.deral, prec1pu!!, ('J 'Can.<.J.,~t.:!_\l n~ ~.rt1I",\rotlB RIGHI
,~hcnCl;··ll~_ • -- L'~ ~ .. r~~'...~" ... :"yl#..O

(!l I'L1 ~'~.K! f.••__._
.. _T~••D/...., ..OC.Çi. ..

;,u=i'DA SUBSTITU

S..:J~' ...1."3-se no § lO
.selh·) r~dei:":J} OCo OAB.

de cr.-nr:.Uncl.n do sup-remo 1'1'.1 "maiores de tl.~nl;, .,. C:l.UCO ~r.os" por

la> :.-ua rt.'1~"" prec!pua de cu.§. ........... ·CO"1\ mai~ di" " e "1nenos de ses

de".

GASTONE RIGHIconstituinte

Esta f:IPer J"t é originaria d

A ('...e' doi 'J.l':<l p{'rmitir o c

de das decisõ~s r't'l::fe-· ldas por Juiz
Em causas de alç.. fJl". e que não cabe
pode permitir a" J ..' ., l.I aro1trio de

JUSTIFICATIV

Esta emenda provem do Cor;

Não obstante a enumeta'ç~Q

buna1 seja exausti~a, é'útil assina

tódia da Constituição.

-. .uuo""."" .. ;••

Acrescenta ao caput do a,
a guards da constituição.' cabendo-J

çfto:
"Art 2m _ Compete BC sup

mente a guarda da ConstituiçãD, c

SUp";'i ~ ,.... ., ~ 1 !':.' III ao a
Tribul'ais"

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP20211-6
(!l

EMENDA lP20207-8
Gto, "V,PL :.~_.~~~... - ~) p:r;;;~;'''~

- ... ,.··..·,,·,,_"_..·_,,·_~ .Jl rr0";Ja7J

~A COI'I".'idac'.! 1 '':<11, regional, estadual ou territorial sa

berá, em co,·'un. ,- ...... PCd~I Público local, definir metas desses

planos

o <li' I'''' l.Jlõ" ·to dos potenciais de energia, renováveis
e não-reno".{":i: c: ... l,v,a de jazidas minerais em falxâ5 de fro,!}

teira ou em tc_,,'l.';. ~.· ..'i.Jeõlds sO'llente poderá ser efetuado pela União.

A " ..1J1I·t;;i.::'C' de tais recursos ~m terras Indígenas d~

penderá de ~11,h I, :-p-, , :'lcâo do Congresso Nacional

JUSTIFICAÇAO

:,rt. 3l.. 'n:.:~ a vigorar com a seguinte redação:

_'uro/.u.. ',,,..;io --,

Raros os Constituintes que, (-rl~l',,:n~l" (' ,.lut;t,Js, deixaram

de fazer o discurso compromissado como ;l"',::l:.,l 'I' ~,ofundêls dir~

renças soçiais e regiona1s pautartlm o," pronl "'~i '; 'H""'<;S elei tores

Agora é Hora de transformar p;laJ:'~~ ( .., :';5.'), discurso em

realidade. Assim, a construção de uma ND\I'I IIH ('-1 !..r.ONOMICA [ SOCIAL

d(mcnde e muito das transformações proiundd$ \... l V.. ,11:l1'l a ocorrer
na estrutura do Estado, previstas na NO/a : .. 1I5t., 'u,.;.ào Atender a
aspiração nacional, resgatar promessas c. u ••fi J.. "'o.aJosas mudanças
estr~turais são a própria razão da e)Ctst;:. ...CJ'i d_~t.a Nacional Con!

tituinle.Os que deseJe'll manler a socicdüdf' qll .. o1~ :stá, com sua

: perversa e trágica d ...ferença entre intli~;;C:,.~":; ",oõê,'il:os e sociais,

: OCrCNOCAiJO (1 atraso, o c.on<;ervadorismo, cs ori 1~r~:lU3, os oligopó

lios,os carteis, a domInação tocnolég1cEl. et J:IJC'ld<ld~ do glande c~

pit1!l naci~nal e multinacional, a raptl'l<lgel' O. f'll"ZtlS riqueza!> a

exploração do trabalfio, os beneficios à d:;:;~f' ~ü,dnante, enfim, o

éapitalismo selyagcm Os que sintoniZ<ld'J!o ,~c.'Il " \t'"t~rJe nacional d~

sejam o moderno, transformador, justo, C.."l lruual' princípios m~
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rrJIj';L;;]

substa tua-se o artigo 248 e seu !:?!"f"" r-edação seguinte

Art.2.48 _ E obngat6rio o ser vIçc lIi~hHr ou civil, nos t.er.,

mos da lei.

o in. Lig:> anunciado passa a ter a seguinte redl!,

cão:

"1\1:1. 20~ •• 0'0 •••• 0.0.0.0 ••••••••••• 0.0 ••• 0.0

:; av - c~ Min~stro5 do Superior Tr~bunal de J~

tiça serão ncneeuc; po'·.\" P':l:.sidcnte da República, dentre brasilei

ros, c:on reais de. 3~ c rre-c , ae sessenta e cinco anos de Lâade";

i ~ ... l'r))::.:. contra a celeridade da Justiça. I EMENDA lP20223-0
I A emenda restringe essa exagerada gama de reC',l~l>O·., I Li] GASTO',7E" RIGl'" _-__ :._-__~__!C,I í.,-""T da maior rapidez da prestação Jurisdicional. I C CONSTITUINTE --~ .- ---l
11 ! f'l Plen~~~~"""""'~""""-- ~_-_=.=J

~--------" ..."...,,".,'.--- --- -- ------,
i Sa~a das Sessões,~ ;

I iI

Dá cc r op ~h.:. rt 253 e a seu inciso 1 a seguinte r~

A P r-sr-nt.e f'M.nda é originária do Conselho Federal da

.Jl5TIFICATJVI\

~.!.t.: 5lJ1:" jT'JTIVA AO PROJETO DE CONSTnUlçAO

""rt.. '2~; • I'. ~(llícia rederal destina-se a:
_ 1If.'!J ar l"~ crimes políticos não previstos na LeI

r..Jr'ncr"'ll, os delitos contra a ordem sócio-poli
t ;ca e econômica do Estado, e os pret rcedcs em

detl rmcntc de bens, serviços e interesses da
:Jn:l.-: cu de suas entidades autárquicas e empre
s-rs púb:icas, assim corno outras infraç~es, cuja

p:oá':.lca tenha repercussão interestadual ou l.nte.r

""11,,1.0-a1 e exija repressão uniforme, conforme o

l!!&post (' en lei".

§ 112...... •••• ••••••• •••• • • • •• • ••••••

§ 22 _ As mulheres, os eclesi:sti'" 'i, S ,l';.3r·los do serviço lIIll.!.
tar e os que optarem pelo serviço cio i:, ,~ "':;",- ._Jdtos a encargo: que

a lei lhes etrâbuar ,

Todos tem o dever de prestar servtçcs l' naç;::). ,{lI'> se justif1ca a di.§.

crãmínaçãc das ImJlheres e dos que consequeo fscrv-ar , A emenoa é suçestão do

vereador Orcy de 011\ erra, de Santa Maria, ~. \/.:.L'tl.. i: S Te1.x~ira de

Piratininga. S? e aen-arcc Spindola "lr:nd"c; r~~l,(' ce S'l. Paulo.

OAB.

dação:

1\ er-eeea :nclu.i, no inciso. referência a crimes politl.

I cos , e aos comelJ.d.,! r s ...~za ordem econômica do Estado.

E;~~'~

rs>7"~;;m]

çe'TllÁ'Yne.CI.......lo 11 cs ~em11!> <1
rn 5C •

a 228""})6em como o item UI do

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

altign 231

Exc" .. :.;;_~.c. c-, 3.t~110S 226,

Sala das sessões ,

NdO ne "'-g~",jntn suficientemente forte que encasa-e divisão

entre judicl.!rJ"l 1.1/il e militar O poder Judiciário telll de ser una
O que tem ococr Iüo é que o militar, julgado por seus pares,

está senpru prot~·3~"t. pe to " sprit du ccrpse , poderoso, e a justiça
acaba r-ão sen-o raí to Os e xempLos, são abundantes e podemos cibu

caso do deput.e-,o .tur-en Pi1!o,L quefiíté hoje sem solução.
A eecndn f. !.>l"e-stâo de Jonas Paes Cavalcante, de aaurü- SP

e MarciHo carcee c f' v...· aea Grande, MT e várias pessoas de Campinas

SP, cujas as s íne turae fc.t"<lm encaeünneaae por Terezinha GAma Pinto.

EMENDA SUPRES')I 'r.'

Suprime o inciso IV do art.232.

~--__-----_-... '., ......lC.~ii. -.--

EMENDA lP20220·5
tJ GASTONE RIGHI

I:

EMENDA lP20219-1fi CONSTITUINTE _Cl\~;'::' - \_~~.:.:~;!:..". ---,

a-...... _-,
L:...-.e.l~_.~_

JUSTIFICATIVA

Constituinte GASTQt.E RIGHI .t "IrYk' ('1'"& o, 1
I I

Esta emenda é originária do Conselho Fetleral da OA8.

O 81.'t '201, II, "CU, dá ao Supremo Tribunal red'~i'sJ ::l

competência para julgar, em grau de recurso, o crime politl;;o.

Em prImeIra instância essa competência é atribuIda ao ju1Z fe

deral (art.209, IV); ora, a competência em grau de recurso flã.:.

pode caber a Imc.Lt.aneament.e ao STF (art 201, 11, "c"}, e ao Tr::
bunal Regional Federal (art.20a, rr , c/c ãrt.209, IV), dev<Oild;;
optar pela competência de um ou de outro.

.TUSTIFICATIVA

!
UI! _ julgar em grau de recurso as causas decid!d<>.s ri;>')_ I

juizes federais e pelo juizes e rteduaí.s no exercicio da cú:lp. t; ':.11

cia federal da prea de sua jurisdição, excetuado o creocr to I'

:;rt.201, 11, "c"

Acrescenta ao ineiso 11 do art 20a a locução "ex.e cua ac

o disposto no art 201, U, "c", dando-lhe a seguinte receçao

:R.~::..LrJ.çao igual ã pretendida foi consignada no

Art.. 200, que trat"l ~ I Ctll~;"':H>ição do Supremo Tribunal Federal.

que se pretende é e.. it.ar :r)"Il~ações de HJ.ni~tros, às vésperas da a

ponentiadcr-a.a COIr.r:u1.>órla ':m fundamentos em que se baseia a restr!

cão, quanto aos .Hl ,t"l:C"J. Jú STF, são aplicãveis com a mesma ampl!

tude aos Minis"'l'(\~ 'Ir. -:'uI.:rioT Tribunal de JustJ.ça.

EMENDA lP20217-5
r'--
l.:'~TON,-E-"R"-lG,,,H~I_~ .:»

pr;;~;"'~ •
flEtNtfix]

Acrescente-se do Projeto de CC' -t i: I.7;io. nas OISPOSIÇOES
TRANSnORIAS, o seguinte dispositivo) j,..!,,~d.. '-~"'.':"-"t

~rCf.,:~lh~;:.)':~ ~'.;o~ ~P~i~~~ ~onst1tuiçãO, onde couber)

"Art. C.:> F;:l!_r~ : .... ~c..lt· JO, Legislativo e Judiciário ficam prOlbidos

de cOl"h',..t .-t;p; 1:;;,1,j" onerosa, através de quaisquer veículos ou

fprnn de : ....-~ ~~<I-< J , .,d1vo autorização prév1.a do Congresso Nacional

e ext:eh ....Jz.. ~ 1'~r•.!.lt."'...ões eXlgidas, por lei, para a perfeição do i!.
to j'J'::U:~;:''::D.

§ lI:!. fi rel. l);:Z... ,:' "tua trata este artigo é extensiva às en:presas

estatais, I"~ :t'tC:"~ sx~edades de economia rn~sta e autarquias

§ 2l:!. Os 1-'OC'u(:!_ ..:~... i, os, para divulgação de matéria de interesse

públ1cC', l~.,.'i ...~ ,~t> ..~ cu e~paço, nos veículos d~ ~icação.

para !JSO gr ..t!..•• l(, "a forma que for estabelecida por le~.

nArt. Os proventos de apose"il.,J{ ,-1.1 -c:didos anterior
mente à promulgação desta \.lJiI~:-_:'utrã" ~"'!ão atualiza _

dos, no prazo máximo de um a··~ J" - .. :::rlo com os reajus

tes efetivos do salário m'l'l:-n .. -;:1[. ~ c ~ncessão do bene
fic!o. -

JUSTIFIí.ACiíC

fT!T·B....~

Ei';frJ

EMENDA lP20225·6
tJ CONSTITUINTE GASTONE RIGHi----~~ -_ ~ - ~~

t:
r.r .nT.'~iU"'lC.~i,,_

Esta Emenda demonstra nosse r..rpo-::uPél';õ:: com os atuais a
posentados, submetido!. a urna situação de ""l ...':::'i:;:;.Ji!~dade No cntan _
ta, a correç~o dos desajustcs, de uma SI.> 'IP::, sC<1:,_eraria sér13s di
ficuldades financeiras à Previdência l:!. pc::: is~(> rJl:::po,· sugerimos a

correção !ta defasagem no prazo de um ano

Não pode o INPS, sob qualquer l ...tL!!:', ,Jjr,unuir o número

de salánoS~ll'línlmos com que se!! segurado !oI.. a ••uc/'·:l, pois este di
reito foi conquistado durante o tempo em r.'_í' cie C,ll llibuiu para a

Previdência Social e reconhecida pelo p-c I~:l l~IPS ;>0 conceder-lhe a
aposentadoria.

Esta Emenda contém a aspIração ~ .. n1.lh". P.S de brasilei _

ros, representados por COmissão composta IJ~JQS 031;.(0'nres Nelson Antu
nes Mattos, Rosman Medeiros, João Gonçalvl.... Bicedo, Ricardo Veron

Guimarães, Ricardo Wagner Vilarinho, Avellno Oia=-, ~losé Roberto Lau

;--lc. Ademar Reis, Aldo Arantes Silva Filho, Osmar Oiegues. sE~1.rJ 1 I
i ce~ I.: Souza, Salvador Sanchez, P'áulo Terra, Severino Moretti, ..1J_ lo!!
~ lon!o Filho, Julio Lobo. Ruy Gut1.errez e Nanci Fernandes Castro I, i

i
i

I
f-
I

cr=~~';~~~~~ J

~;.; ;B':

JUSJIFCATIVA

JUSTIFICATIVA

PlENARIO

Est:::r emenda é originária do Conselho Federal da O.A B. j

t<l~cessitado "juridicamente" é todo aquele que pede' a prestaç~o J'I~isJ
llicfona1. A assistência do Estado destina_se aos que, nece:>sl~..n- J
Jc 'lessa prestaç::l.o, carecem de me~os econômi1.os para receb~-la. !

fi emenda abre uma possibilidade de instauraçao de procedimentc L:-!·

mJ"lal em caso de faltâ de iniciativa do Ministério Público.

Esl a emnda é origináriJ do Conselho Federal da O.A.S.

JUSTIFICATIVA

!i.lbsbtui, no § le do art.233, a expressa0 "Conselho Supeuor rir

,·tfllstério Público" pela expressão "Tribunal Competente".

o poder de int,;rpretar a lei em tese ct;u.\"'l1.. ao code r de editar

lei, que- deve pertencer ao Poder Legis.1nt!·o.

Esta emenda é originária do Conselho r[.d[.r~l j;: O. 'I B.

o poder de representaçl:l.o previsto no -l;exto r,: i"p:::l' o cxãat êncfa de
6rgao com esse poder de rnt.erpret.açac , Esta ~:;.,,!or:..L é apresenta

da juntenente com outra, supressiva da dI':' .ea .... - ,; -cãsc I, do

art. 201.

EMENDA lP20222-1
::.. -( h!: rO"lE RIGHI

1

':J

~Io art. 235, substitui o termo "juridicamente.i· pelo termo "eco.,oI mieàmente"

I
I
I
I

I
I
!

r:
í
I
I

~~~~ --=,1 1

!
I

I
I

I
I

SUBSTITUTIVA

PlENARIO

EMENDA

,,
-fitl9 - O recurso extraordinário pode ser 1.:-.\C'lP, i

to indiferentenente ao Supremo Tribl.l'.L 'j ~

deral ou ao Su:erior Tribunal de Just...ç....... ; ;

gundo a competenc1.a de cada qual, tn3S a ',)L I
ção do recorrente por um õesses TrÚ~l1J"-1

implJ.ca renúncia de qualquer recurs~ e"I' J e

lação ao outro". - {

JUSTIFICATIVA I
A presente emenda é originári<1 do Conselho F~d"":. ,,} I

I

Substitui no inciso 111 do art. 205 a 10cuç5.,)

curso especial" por "recurso extraordinário",
ao- § 19 desse artigo a seguinte redaç$o.

PlENARIO

Const~tuinte GASTONE RIGHI

________ 1UOD'~UU...<O~;,.

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

JUSTIFICATIVA

']( DO § 312 do art.209 a seguinte redaçãos

5 }l' - A parte demandada em ação fiscal ou outro promovido peje- pt,

(..~ 1 público poderá defender-se perante juIzo onde tenha sido pr- -t., _

vrue a a?ao, Ou perante o juizo Estadual na Comarca- de seu dt.'I'...r ...
l.l.lJ.

---------••nD/~l.. IU$· r

!:~tn emenda provem do Conselho Federal da O.A.S

o !.exto emendado assegura à UnHio a faculdade de figurar como dutO

:::l, nas açlles de seu interesse perante a Justiça EstaduaL A ...u~tl

r.a Federal, na prática transformou-se em foro de defesa privlle~.a:
:'l <1a UnHI.O, ou seja: o cidadao pode ser dema~dado em seu p~ópric.

lIl)i'IH'í1io /fIas para demandar 3 UnJ.i!lo precisa deslocar-se à capJt.Jl •
C'illc "ia de regra estSo instaladas as varas oa Justiça Federal. C~_

"";l. dcsig1.!ald6de nUa pode erfcontrar suporte no texto consti tUCll.llaJ •
·t"'m se deve acoroçoar a negligência do poder público que dificultd

\' aceo;so do cidadao às varas da Justiça Federal.

f:.
!
1

I
I

I,
!

~I
t

EMENDA lP20218-3
r::-_~__

-reJ 

I

I
I

!
I

i
I

i
I
I
I

1
,' < '~.n.

• O recurso que o proJeto designa como uespec:lül" É .. i

I
tCI:I·',"ttilCnte, recurso extraordinário. Alterou_se a designação pata Elvi 1

.1" I.or fusão entre os recursos extraordinários cUJO conhec:Lmento se. (':c'

r e .- ,I.U I:\C Supremo, e aqueles cUJo conhecimento se entregou ao s~~e':.~'~ I
TI iLuna1 de Justiça. !

I A solução do proJeto não parece boa, pois. c:i.:1 ., !

I
~1g f.o; casos uma nova instância (recurso extraord:J.nãrio contra dGe ~.:>~o I'
pror~riaa em recurso especial), e admite duplicidáde de recursos t~, P.=,

ci'}l ou extraordináriol, contra a mesmo acórdão; em todos os casos,
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é';~;:J

rrBJ';"jã!]Plenário

"Art - Todo cfdecuo tem C1 Ol1l'1tCl de ser esclarecido

objet.Ivame-rte sobre atos do Estado c de~~~c i" .t Ioedes públicas".

JUSTIFICATIVA

A emenda foi apresentada p;;lc ilust.ce Ill"!mbro do Conselho

l:"ederal da OAB. Dr_Sergio 5ervulo da Cunh;;., r .. di~,~ltos polHicos

têm maior amplitude do que a contida no direi' .... d~ votar. A emerda

objetfva assegurar esses direitos, P'fll tl)du ~<.Ja tlil'plitude.

EME1'{DA lP20233-7
fl Constituinte GASTD·;·~--·-=~ -~=.=J

l:J

te:

O i'!'I'~el I a eccobece a todos o "direito à proteção

da saúde", Porca ••• ", " .• ..:,)!-ament.o necessário desse drre i tc edo pri,!!

cípio geral ele • .\.lel cr'e , -,L'2 é inerente a oemccrec í a, a enerma visa

preservar em favo::. r,'" • lc1iJ~ouo O direito de escolher o sistema de .!
tendimento que ptef "" l- rara que possa raaê-j c , cumpre assegurar a
pluralidade de efste ..r : .Lm a necessária coexistência de um setor p.Q

blico (ligado ou não t: !. " J\idade social) com um setor privado (coop~

rat i vo ou empre~a:LJ.~\~

E: imoPt'flt'v, asseçurar--ee a organização de serviços pr!

vados, bem corao :. j rccrc...'JE' do exercício profissional" Porém é despi

ciente a enumeração I'X<>I"_': j f'aca t Iva constante do anteprojeto, A lei I

r-nn-p.lement.a r e-meca r í co-n O~ cetatbes das políticas econâmicas e SQ~ I
ciais que ví.see a prute--so : a saude , que como todo fenômeno social ('Ji

'\' tá em constante .,O",-çou, c-o se podendo epr í.s i cnar todos suas nuances

no mandaltle~to constirll:;:,m~l que deve ser duradouro ,.

Inclua-se. na seção I, Cüpftl .... ~I 'I J'J rrtuie lI, o segui,!!

é';;;:J
fTW';'7;;]Pl~.:..=..:~ __

li: propaganda eleitoral.

Art. - Pode concorrer a elefçãc de âm-f to nacIonal o partldo que
deten.~ apoio expresso em votos de 3%, do u.crtcreco, apurados em eleição geral

para a Câmara dos Deputados e distribuídoS' ~ 1"11) In, r-r, " estaoce, com o mfrunc
de 2% do efeatoratío de cada em deles

JUSTIFICATlVA

c) ao direito de :::cprVl:"..B,J' uas nírorras nos crqüos

pal'tidários_
Art. _ É vedado ao partido

g) ubllzar s.lmbolo"> li .::i~ lai <. p-ra fins de propaqanoe,

b) ministrar inst.cu;;;o 11111:-11:' ou paramIlitar, e adotar

uni forme para seus eercrcs,
c) subordinar-se a ~ ,t L'ana 01 D<-\'erri;) estrangeiros.

§ _ A lei não pode cstercrecer ae.et-Içac à atividade de paE

tido pol.ltica, a não ser, otnervaoc o prlnd1ln oc Jgu:l.lo.::lde
a) as existentes qcante ~p 1"';""'Sl~lS jur.ldicas .em geral;

b) as que digam resçettc ~ pt'bUc.idade de seus furn;los e

Enviada pelo ilustre membro do (...·11';:.1'.) federal da OAB,

apresentamo-la para a orectaçãc da A">se"llJléul "''' ..Lcna I Constitui,!!
te

A emenda objetiva organizar L'~ par!. \10~ poUticos sequndo

os princIpias de liberdade e democracia ir ..e-na evf t ando li. inter

venção e.ccess.tve do Estaoo. Distingue t ar-ben...ntcc exfs têr-c re do

partido e sua capacidade competitiva, ab. tncr, encrtu-uoace à existe!!

cia de partidos de âMbito municipal e es\."r J~1

"-_i.2..~ ",IJ,./O l!-
j('b>~

L" ~11"-se na Seção 11, do Capitulo X, nde coE,
b~r

,~\. t - Os segUrados da Previdênc~a Social goz~

rão dos mes"'\os 1J rc_ ':oI:!' e va ltagens atr~buidos aos funcionários PÉ.

blicos c~v\.s e 'T1J. 1 ~t<l.ccs, quanto à percepção de pensões, aposent~

darias e dem:l.Ls h~n~f:ciOl:l".

EMENDA lP20231-1
f'J
f'J

~';~;':-=J

fTlftoãmJ

§ 19 - Os .:=pr"''''cntantes da União serão nomeados pelo -pres!

dente da RepC,.A'Ic r c m ccpreeeneantes das categorias econômica

profissional uirc t-a Q. r;::!o;pecti vamente pelas suas entidades sind.=.
cais

§ 29 - Comp~t~ [1.) Tribunal Maritimo e Aeronáutico, a Iêm do

que lhe for atrJh.l,ÍtlO 2~1 _::=1 complementar, a investigação e Julgamen
to de falos er.vcãveoso,

a) pC·5S0 -s ,! .or,>:art.J.cÕe-s brasileiras, ocorridos no mar te,;:

ritoridl L.l.dsilt> ~ -; nu t-<:1 i\9~IIS internacionais, e eneexceçõcs es
trangcira1>, qu:.ndo "1C" 1',,,,1'" '"eLritorial-brasilciro;

b) •pee,- O.Hl e i)':'.-I."· v e s brdsileiras, ocorripos em territórios'

e eepcçoe eêcec., !:>.rasil:-i.re,s cu internacionais, e aeronaves' estran

gairas quando no tcr.l..LtorLO ou espaço aéreo brasileiros.

A er-oncmr- )t..~::"'''al está passando por momento de grandos

dificuldades. IrC(''19'.,I,'<II.l cve , a título de contenção de despesas,o
Governo Fede'ral IH;'I~$O. ln~'" v rbas de setores funaamentais e dispenda
grandes somas de ~...(\h"':'!'Ll ....,1':1 propaganda através de todos os ve ícu-
las usuais de conur- a.i':e-.e'lr de t r Imentu da população mais carente

A Emenr. l~tl lJl1' saneamento da macurna admnistratlva no
que se refere a esses g~$'.n<;; ClU, pelo menos, atenuar os efeitos des

sa nefasta prátJc:. q.n .. zns t aLou no Brasil.
Pelo e <r-:r.i;<; , ccnr í.amcs no irkgral apolo dos Constituin

tes 1J. nossa inicia'" Ive ,

Art. - O Tri'un,,) ll••:titimo e Aeronáutico é composto, parit~

riamente, por .u~~r~scnloJr,"'t:'... da União, dos armadores, e dos empres§.

rios de transpc"':' e't '~';" 'o; <::: representantes dos trabalhadores mar!t.!,

mos e dcs troib....l· a.": •• , '\ transportes aéreos, que, no seu eenj unec ,
formarão ôuas cll.1rara!>

.-,.1") rIFICAçAD

~~!\ lP20228-1
~ _ _ _OJ'15tüu:l.Ilte GIISTOt.I: RIGHI

Plenár10

Ar1: - Todos depás:l.tos, fundos e emprest:uros CXllJlJ.Ulsõz...~ Jl -,

~ ~-' l'Jrcs e COr'L"12cdO mone'teÍrl.a. no rnírusro • .1.dênt~cos aos atrJ.hw.do!> d3 canp.....i.,.:
o }/XJpém;:a

Inclua-se, na Seçl:lo I, COpl~ ..J:- V '1(, í! tu lo 11, o segui!l

"ArL - É garantido o di::pHü .1" f.;:..;dç'~o democrática,

devendo a lei fixar medidas para seu pleno e ,a, C' cIo".

te:

A emenda em foco, foi enr8M!nhClda pelo ilustre membro do
Conselho Federal da DAB, Dr Sergio $pr,ULl) \1a :",nha.

• A imporUncia de se garantir Co di1 d.t· da discordar, de

se opor, leva-nos a apresentá-la para 1p-[.\:io·/~tl da Assembléia Na

cional Consti tu.lnte_

Trata~se de formular o iodie;p,",flsável i"statuto jur.ldico
da oposição

JUSTIFICATIVP

'EMENDA lP20234-S
l:J eonsti tulnte GASTONE RIGHI ------=-'_ -_- =--:"1 é';;;':J
tJ Plená;~·~"'D/c.Y'''lD/.'''CDY'''io--~_~-=~ (I}}j"~~

d.J!.S 'r I F I C A T I V A

\."I), dos ·\Iais graves problemas que aflige a ela.:!

se trabalhadora d.. Lt..'JliJilde é a concessão de aposentddoria em n,!
vcis infer~or"'s iH);; 'it.'" '3;::.nnos na atividade.

Al;',o disso, com o passar do tempo, a aposent~

dorla previdcn_1..: "'1J sorJ.C' tJ:emenda desvalorização, ficando ainda
mais defasada :!r rel,.}...;;',- dO percebJ.do em atividade.

Tal fato requer urgente correção, sob pena de
submeter-se- C' ar"" cnLado a uma situação de extrema penúria, ° qoe,
lamentavelmente, Jd ·,-t.!r ocorrendo.

De outra parte, o l-~(!.J.': L ~C!: '~tabeleceu uma

s.J.tuação diferente para as categorias ll. • .l.:ll"a • (.J.\'lS e m11J.ta.res,

dando-lhes um tratamento, nessa questd:c "llle crp.... t<l-noz correto

Justo. recelhmento das aposentadorias ~ lJ'o1tl.·Qfl=o dlJ: =c~rdo com

ganhOS da ativa, reaJustados sempre nâ~ "'_~',~~ ,~'_!j"J.ções.

Compre sal.J.entar a ..u.J. ~ ":c" .:-~':..'al pr1nc!pio
conc;t.it.ucional de que "todos são .J.gua:.', p~;";:,;.n.... '" lcJ.".

Cs lr~smús argumentos aplicam-se às p31SÕes, que,

com o decorre~ .10 t.erpo. redozem_se de tal fOrma, que seus beIlef,!
clâ)::'ios vcem-se ã b~~r~ dd miséria.

~';;;:J

tçj';'L;;J

JUsrIFICATIVA

,
i,,

- IOs deposJ.tos de I\1ndo de Garantia do Tempo de 5erv;:.co do-.; J.."""_- I
:.Y\':--~~s das Ci.1tegDrJ.as dos tZ:'aballmdores avulsos e outros corresIXXientes .: fI' ".><J... ~..,

'-;)1:'-_, t.:!t'CS ='l.puls~l.oS 'tê;r,~ 'trma."llent:o:uúerJ.or. aCitrretanão cem :.s.,o Pl,-j ...J c..l
", ,ail:t'::.ros noe; Juros c correção ;n:m:tãna deflses cbrelrOS. I

Deverros re.Jlçar que a presente pro:;:osta oontém. a aspU'\'Içfo Cl~ ~l' _ I
j' '-T'C./., d~ br,'asJ.lc~s, repN::;en't~s por COffiJ.ssão comoosta dos Srs N-:lI!:cr; A.~.m'_.'1

T:.::rJ'':, Hede.l..""OS. Joao Conçalves BJ.c:udo e outros corre1J.,83.onarll's I

'-- fl!: ,~, ~':'... -----.J

JMENDA ADITIVA

!ndlJa-'l~. 'a <;eção I, Capítulo V do Título 11,0 seguinte

lUSTIFICATIVA

"f\:::t - :lirqúém pode ser prejudicado profissionalmente',

ou nos benF.fi:.to$ '~l"'l ,ai~ a que tenha direito, em virtude do exerci

cio de dIreJ.t.('~ pn1!:1c.flS, nem pelo fato de estar ou n110 filiado a

partido p(olít.!..~';"

A pre"~r~t. !"'f,E'nria foi sugestão ào ilustre membro do Cons}!

lho federal da 'lnc. o· sergio Servulo da Cunha, por sua relevância.

a adotamos e c;ubmel,·"lC~ à Egregia Assembléia
Os dlrelLof r..ol1ticos t~m maior amplitude do que a contj

da no dIreito C1~ luhr .
A c'-"..nc!a obj!::'!'iva assegurar esses direi tos. em toda sua

amplitude.

___I_._'f!':"

5 A 11 D E

CAPlTULO 11

o A

Seção - I

Consti tuinte GASTONE RIGHI

________ TU'D/~".""..~.D

EMENDA lP20232-9_

Sala das Sessõco;

r
I
I
i
I Art. 343 _ A proteção da Saúde é direi to de todo:,

I ."..r do Fstado. •
j Art 344 -'O Estado assegura a proteção da Saúde median ~I
1 -I••

: I - Implementação de políticas econômicas e SocJ.ais ...I..~ I
V{:;]IO.a eliminação ou reduçElo do risco de doença e de outros agr-I"':' !
Il~' -oude ~

11 _ Acesso unIversal à ações e serviços de prom~,,~.l, ,

p,.,)t~<:fiL e recuperação ç1a Saúde, de acordo com as necessidades Je ...a:.<, ~

. j
111- Instúlaçdo e manutenção de unidades médico-<>.:isi.e; ~

f,.. l::lJ.S pr6prIas ou através da contratação de servJ.ços privado~. ~

Art. 345 - As ações e os serviços de Saúde const't.... ':!I· ~

'H ~:J.~t.e1i1a naclonal de Saúde cabendo exclusivamente ao Estado a _I';

..o-n.... i7ação e controle.

Art. 346 :. E 1Jssegurada. na área de saúde. a liber:Ja~L

de l:xercício profissional e de organização di;! serviços privados.

r,I·-·
L

A e'Hn o: c ~ Jgestllo da Federaç~o Municipal das Asso
ciaçDes de "0' :JI,llP~ Ci:: Silo Pedro da Aldeia.

Art - Os partidos poHbcú~:~ ~ L. "'<; Je dIreito público que

se organiza'll à semelhança de assocIação ch"l, ;:.. " .:'1..i.J.t. na ju,>tJ.ça Eleitoral

Art. - Emsua organIzação, os !J,I~tl{". "''','m observar os princl.
pios consbtucicnais que conformam o Esta' , "1e.'1::('-.q, ~

§ - A leI n'ão pode di o;~o' ',u., ri a rrg,mIzação de partido

político, a não ser no que dIga respeito:

a) à proteção de seu ;...rt:,

b) às garantias do ::....ucl::l11::. 11_ nrc...esso de ingresso, e dos
filiados I'OS processos internos da eleiçao I d"l1L1;'>~ ,çi'lo,

EMENDA SUBSTI (UTI'....I
:íL- --

Dá à Seção lI, capttul0 JJot; li .. I ..t.h, li, .. .-cgulOte redaçi'!.o

li Ao eposertndo ,~oI • .tU f1:'1itar é vedado o exercício de cargos
ou funçOe:. ~d ,J("""I ...nl .. .::-aç\:lo publica direta ou .Lndireta
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r=";;~~

r;:;;-i"~-mJ

" i) .. 'Cu....c .....I·"''3.do se assegura ampla defesa, com o devI
do processe de 01ce ' t o , recur-so e garantias a ela inerentes"

05 o alio-a "J", inciso XV, do art.12,8 seguinte redação.

p:r;:;;'oo~

150"~7ã7J
___~ -lU1DI.~.".. C&l;iD- ___,

Acreacente-vc 01.... "'IM' .~ .... 12, UI, letra 9 o seguinte:

11 para o.::; c<./ ~ :-c.', .rJ"lf!"..e...te carentes de recursos"

EMENDA RGIT1!'"

Dispositho eM'"'dert: artigo 12, lII, letra 9

EMENDA lP20240-0
r=:~!~l-:._l~_·~';;_~~::fRIGHI < (

r;r------ -- .L•• h.U"~,.>I'/~U.C.UI .. Io _ _',"t_--J'-''--__,

p:r";~~~

fui";Jã7J
-~--=-_ :__::=J

Plená~·i~/U.'l'h"""D~'''lo-- ..=-====:J

Inclua-se na Seçdo I. Car-!t.l'; o 'I, ....... T!\.ulo 11. o seguinte

Const! tuinte GÃSTONE RIGHI

"'---------_u...""U",,.,., ___,

EMENDA lP20236-1
[:J

r
"Art. - a lei eleitora! ru va "~O r'! eot í.ca à ererçso tne-

dista".

JUS, IílCATlVA

JUSTIFICATIVA

~,,:~".---.

~E,

pr;;;'=:J 4

mi'~7ã7J

er t

JUSTIFICATIVA

________lc.10/....nl.le.çi..

Suprime na alinea IIg" do inciso~ do

são "os de naturéza prcceesuaf".

endcssencs a enenda enviada pelo Conselho Federal du
OAB, visando evitar redundância pois, já ex.í st;e regra satrsratõ

ria sobre a grabJidade dos atos processuais no art.195.

o texl.:l .nnendadc limita o direito de ampla defesa aos c,! ,

sos em que haja processe judicial. A emenda leva assegurá-la em tE.

dos os .cesoe cem qca "f>~.l r.ecesaér í.a , qualquer que seja o jcr.ec, a
instância fpúblu'3. 0'_ f,ol::tlcular; judicial ou ad'll1nistrativa). Por

ser": nais abra~lgc.. t .. U" que a 'redação constante no projeto,apoia
mos a emenda el"'bl'rt:éa pe Io Conselho Federal da OAB.

EMENDA lP20244-2
j~J Constituinte GASTONE RIGHI

fí.--------nc•••lc'cc·,~iO;~á;l~...-------..,
'--

EMENDA lP20245-1

I?
I?

i:~- -
i
I
1
I

Constituinte GASTONE RIGHI

A presente eeeeoa ~.i foi aoresentada na Comissão de Sistematização

or-ce recebeu o "" ...:C:':"..5. R

ccnsfoece-uic r"'tálf., ~<.!? co-r a apresentação de novo Projeto por

S axs , Ralat.'"! Lpi.n?!'':o'l ...rv-r-al , lnre renumeração dos artigo'>. aprese!!.
temo-la ncvemente <.l fjn 10 ev í t.ar equívocos de adequação

Acrescenta a seguinte earn-a .'l 11' ',-,J Y\, do art 12

O °rojeto ce st.a i:~.égia Comissão de s i stemat raeção , no seu ar-

tigo 300 reccnbec r (j (~,jC(T" Econômica, fundada na livre iniciativa 1Ft;
na va Ler Lzaç ã,.. de t.reba thc, bem como a propriedade privada, no art.l.J3'
estabelece que

" os serviços «ouer Iaí.s e registrais são exercidos em carater pro!.
vado, por delegação do Poder Público. 11

Ora, não se pode pxjgi: que , exercendo tal delegação em carater priv,!
do, I) faça gratlJitamede.
Entre os atos ne-iessãr-ro- ao exercício da cidadania, incluem-se os r~

9istr05 de nae,Cl"'l~,lt" .. c o , processos de habilitação para casamento,

Fixar uma totr..:. q- .. ::tl_'1ac:~ "obre tais atos é incompatrvel com reco

nhecimento da ,tr j "'::l,.~ nrtvaôa , que necessariamente, deve ser remune

rada, Para SI! C':\11f' I.:L '~;:.a.r a total gratuidade, necessario se faz

estabelecer t' C1~at:E_ lJúlü~co tios serviços registrais, o que não foi

feito.

Para melhor acecuacer nantenha-se o carater privado dos serviços notE.

riais e registrái:. ...c cermínendo-se a gratuidade de tais atos apenas
para os cceprcveoancr-tc c mentes de recursos, que deles não podem

.. prescindir,

Dessa forma havc r ! t oe'iém ... compatibilização dos artigos referidos,
com o § 32 do a1"tigc 1'J'=:, pelo qual se estabelece que o valor dos

encjumentoa r~lat::'vr'" aos atos praticados pelos serviços notariais e

registrais é es ceoefecr cc plr Lei Federal Fossem inteiramente gra
tuitos não haver...,t r-c-e-cs tce re de fixação do valor dc s emolumentos.

EMENDA lP20241-8

I:
f'J

pr;;;.'~

ITi"~7;l. .;·~_-"'1RIO'- -J

nAxt. _ Sará (:I," r i~rf<:! assistência judlciána gratuita aos
necessi tados , qür<-.I.l;.!', - ...... lhes a livre escolha do assistente

,jUSTIFICATIVA

No início do ('~p:',~: .. 1 Jo i"ítulo V inclui o seguinte

A emenda de autoria do iluc: ..r e n-esbro do Conselho Federal
da OAEl, Dr sergio servuí.c da Cunha, rcpr esem , ndc J Justo anse ro da

população de ver ajustado para sencce c<; C'.·Il~\.-rr t e-s casuismos que
sU~gem.a época,das elelçCles,

A emenda objetiva coibir o cesureec ["lc~toral. e a manip.!:!.
Jação de eleições por eaí.cr í.as eventus ts

Trata-se de coãccar , , ........ tex';o constitucional, principio geral
pertinenr.e à .õl:;::,l!>VnC~êl judiciária. Com 15'i0 assegura-se a as

eeçura-se .e raas t s..r rnc te ~ ...ddc Lér ra nas comarcas onde inexisti;

defensoria públJc& I.H.!::lnh..lda, e não se institui monopólio pa
ra sua pres tação ,

Esta emenda e or;g~·~t;:!a do Conselho Federal da O.A.S.

§ único - O r .. lo ,dto ceve renuner-ar os serviços dos advogados
e peritos que, .,tm t ~j. yrcntes do~ serviços públicos existen

tes para ees,e f ...c , ;"c..H'I"! no processo por nomeação judicial."

'EMENDA lP20237-0
tJ GASTONE RIGH! '-'~"''''' ..J

[:J
r;r------ - - . -- ·tnohnlln.lf çao -,

;,, lu10/"'n"...;i~ _

rr";;;:=J
fQj';J;J

,..,...-------- --~••• - .. _ lt~TR/.un.. ,c&Çi.ft~- __,

"A Lei assegurará o rápj·j" cn-temmt.c dos processos judi

ciais, instituindo a responsab.í.t í.ecce civil ~O':i j ...lzes, membros do
Ministério Públ.tco e serventuários qiJ!!, ,Jt"J a _":'1bsexvânc1a de pra

zos legais, causem danos às partes".

EMENDA ADITIVA

Inclua-se} onde couber}

P~.oA tiOITIVA -,-"ncresccree-e- t7~.~ coicee na seção I/do capítulo VIII} do l;t'/u. (J iJi..

Art. - Na cer t Ldãc do )t!!.f· 'l 'P nascimento, na ca!,
te ira de identidade e em qualquer cuts-o .1,;"): cnzc n1:l:0 poderá cons

tar a filiação do ti tular, bem como a a,lt('l .. -i , '.~ não pode exigir
que seja declarada a filiação do cã oeoac

te.
ll..... c">l.':!nt· ': ::!l!nea "h" do inceso XV do art 12 o segui!!.

" O • t'l I, "I tlJri.:t compreende o acesso :lOS meios de pro
va e o di~~itCl d~ ~~n:ft::stação, q-ue em grau de recurso vai até d~
pl16s do \0 .. "1 do -~·tr,.-".

• A regra diz respeito ao Cllmrr... e ..'lo dr.s prí\ZOS proces-
.. suais; à sua falta, como acontece hOJe, ,)5 ~In"'cs'bs se arrastam

emprande parte porque os prazos não s~o O"Sl"~\ ri,J&; por este motl

vo apoiamos a e'l1enda elaborada pelo Cc.,,~:::::!·.CJ Ftll1erál da OAB.
O filho de mãe solteira, o e,post., '_ o ~-''1 ~·1= qualquer circunstful

ela tenha filiação indeterminada n30 dev~ t.üIlt",....'X ~~~ll "resl:.oda vidJ esse es

t{g:ll2 na sua fUiação; a sua privacidade não I:'or';'" sa;: in.arllda pelo Estado,Qual
quer QU!! seja o rootivo

A atual sistemática do regi~!.ro C'!.~n .~ ~~ ..~ lhante a"l do registro d;,:

animais puro sangue (cães, equinos e outr"ls).t...r"U...';. t- ·e.'1Clal a indicaçll:D da

origem dos pais e av6s maternos e paternos.

Entretanto, outras metoclologJ'l." C", ."11 <lj SrP"lsar a filiação sem po~

sibilidade de confusi:lo, inclusive no caso dI' h..l1Ill ~ ('..J, e'>S3S técnicas podem a,!
segurar perfeita indIvidualIdade sem a ~c'.s'>l ·,r.l lI:: n.',x'rreor à fllIaçdo,al1ás
conforme já l! adotado com relaçao ao cada~tro dl~ pt':i~'::~"" flsicas do Minisfério
do Fazenda.

Nos parses desenvolvidas a elC!gência de fillílçi'1o ou sua indicação Bn

ryJalquer registro ou docl.Jllento h~ rruito deixou de existir Na Itália chr J::J.' I
o:onstituir ato !licito qualquer referência h filiação do cidadão

A inclusão dessa norma no texto constitucional é o meio ce. t.- I

(,n1co de garantir ig'Ualdade para os brasileiros, visto que todos são brJs!~:~ I
"'''/n'o importando a filiaç'o I

A presente ererv:la é sugestão de Helio de castro Farias, do R!.o II

d~ Janeiro e Regina (3 Vieira, de Nite~oi. ,I

3JSTIFICAnVA

F";~~:J

5i'~787l
-- ... '""."...,""....".~--------,

'EMENDA lP20242-6

I:
tJ

NenhtIr "~!I1ct(~)~~Jú: diretor ou enpreqador , na aõnlnlatração pública,di
reta ou indueta, enorece ~C;; l t:;..l ou sociedade de economia mista, terá re;runeração
ou vantangens supe~i(on'" L!. ....... CPbidas, respectivamente, na área ll'IJnicipal, 'pelo
prefeito; na área cshd.<::~. I t.l",s ~ec.letári05 de estado 8, na área federal, pelos
Ministros de Estad.:..

JUSn~lCATlVA

Estamos aS,5IC"lt";GI neste roomento, a una autêntico festival de denúncias
em todo paIs e 8r," todas as t'~-·~r';iS. lIOtic!pal. estariJal e federal, aapontando ver

dadeIra orgia na rerrune~açáu e w.ntangens gozadas por servidores públicos e dirigen
tes de estal,ais 5aa os I1maroH.__" que jubilam em todos os setores e Iev3M.linlha 0
erário público.

O problema r;;:'n f ~t··~~nlural ou epis6dIco. Permanentemente se repetirá,
seja pelo nepotls'l'Q, S....jd ",E'lí\.l~lcpriedade legal, seja pela facilitação cu permis
sivldade das adnirdstlFt'Õ~5 pubj lcas. -

Não pGrec~ p'Js"i\c1 enadIcar_se o mal defln1t1vQfflente Mas, irrpondo_se
norma constitucIona, quP ... ,),:; limIte, ainda que elevado, para a renu-reração destes
servIdores, injustif1ct.",,,,h. rS..::cIplinando_se por esferas, a nlvel rrunIclpal, esta

dual e fecleral, o t'r!tl..!o x 1ll.lrerat6rio, estaremos distinguindo o alcance e exten_

são da medida e c01l'patibiH ·an-t,,"l, SI:QI.J'ldo o grau de irrportãncia, as funções eX~rci_
das,

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP20239-6

~;~~~~

~;~~:-'l~·]

o item XV, do art3.go 13, do proJeto, pass<:I a. t":l

ArtJ-go ~3 • • •••••••••••••

. lUlO/....II"'CI~i..-_--_---

'wruJ-i'lte redação.

11

i .r1~hDA MODIFICATIVA:

i
i

I
I

______ /c.ul••.o/IU..O.. , --,

EMENDA lP20246-9
.C~'~~'fiTUnlTE GASTOnE: RIGH;U

T80

" maté:-.ie. d p.. imeira vista parec; pertt'l:ncer à lei 01'<11

"lá'ria. Ela se conr!.'tl1cIonaliza, porém, a partir de quando a con~

tituiçl;.o enfreqa, 0('5 Tribunais, poder para elaborar seus regime~

tos interôllls I,'J" 1';11,1); neste ca'so, convém fixar constitucio

nalmente gar<l'1th.> I~;nimos processuais das partes, que nao possam

ser diminuic2~ p'::lo 'regiMento dos Tribunais, como na prática vem

oeorrenoo. ~l", "'as p!o.e~suais que garantem direitos das partes têm

sido julgadús lr.,:,wstHuc!onais quando em conflitos com o regime!!.

to interno dos Trlounais, alegando-se a superioridade dt'stes com
base na outC'rga r.onstiluicional.

P"'l ...s .?us fundamentos endossamos a emenda enviada pelo
Conselho F~f.lenll da ('I-IA.

- ---I
í
I

I
i

-XlSTlfICATlVA

C0I1STITUnITE GASTONE RIGHI

. l~nD/.ulTl.~.çID _

Inclua-se no artigo 12 I, letra a, as expressOes; "mas a lei plO~"g:'

rá, desde a concepçlIo, os dIreitos do nasc!turno"

A prott.çlIo dos direitos do nasc!turno, des~e a concepçao é trsa...r",l'
no dIreito brasileiro e nl:lodeve ser alterado- • DJsde a concepçll:o há vid)
que deve ser especificamente protegida

jõ.'---

I
i
I
~
I
I
I
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L:t '--,-- ...,.- '-----------,1 ~~p··T·a'n--, tJ Constituinte GASTONE RIGHI --=~~ _-.=,] L _I
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xv - A Jornada normal de -trabalho será de 'A~t::':.·
'I ,.ê'~ semenaas , e não excedente a ca-te horas dJ.âr:Las. com arrrcr-vaãc
pal',j repouso e alimenta.ção

Sala das Sessões. EMENDA ADITIVi\

sucr.ír-a-ee a j e t r a "f" do inciso lI, da art. 17

EJI'IENDA lP20247-7
:~·.~í.i"lSTITUINTE GASTONE RIGHi ...•
L.

(1)\, to.I)P HODIFICATIVA: fU1I>Ilun"••• ç;;" i
O Hem X.VII, do artigo 13, do projeto passa a ter a ':.,·glltr,lej

reoeçac, j

~~~~:Qs~~~';~~~~~~:':';~~ViçO .xtraordinário até due s " r- , i
dlárioq com o acre'sc!mo de 50" sobre a hora ncr e '"1 (> !
em C/B.SO de força maior ou urgência I as exceder-t e.v a :

este 11m!te com remuneração em dobro;

L~~':_.l C A T 1 V A

A pr"!'>""~.tc 'ffi':lnda é origlnária do Conselho Federal da
OAa

A deflrliçãJ das formas de recolhimento de ccnt r.ítnnções
sfndrce í s dev- ser reeet rde aos estatutos dessas entidades, para

preservação du princíp!.,J da autonomia e liberdade. Não se trata de

matéria cons t í tvc ......n....... e D artigo proposto é autontário, já que

condic70na ajue tv- e tl~ci,>õe .. que possam ser adotadas em sentenças

normativas da ,lust1Çt> Jo rrebanrc , em negociações coletivas, e dec,!
sões de asaemb t éãas qe r s , e outras.

Acrescenta ao inciso~tJO art 27 <tI., ',,:g Jintes ar.ínees-

• "e) - É vedada a prorrogaçciu os: r-entía tus para funções
públicas eletivas.

1\ f) Durante seu prazo não se !llt ..r'a o conteúdo do

mandato; ele é o mesmo definido pelas reçras v!r;.:>ntes no momento
da cutorqa»,

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITI,!-~

A presente emenda foi enviRGd ;lelo digno advogado Dr SeE.

gio Servulo da Cunha, dado o arcence di" l,re:':~n~!lo a adotamos e su,2

metemos à Assembléia Nacional Constltuir. ..c J, emenda objetiva cof-,
bir práticas cesurat.Icas , Que agridem c prim:i"pir'J da representação
p~Htica.

EJI'IENDA lP20254·0
,e:.E-~<Ot-,E RIGHIonde co.!!

EMENDA

Inclua-se na Seç5. ... .1-1./ elo Capi ~ulo

ber:

"Art. - 05 seguz",àOá (1" 1'1"r \'!..~:'>Jlc~a Social goz~

rão dos mesmos direitos e vantagens ..l.t...;l .....U: ~'J > ',0& funcionários pi!.

blicos cavas- e m~litare~, quanto ã pcrc"~p:;;:o ê~ p(m~ões, aposent,!

darias e demais benefícios".

'_ ...... ~.=.J rr';;~'=:J

._:~-:-:::'J 5i'~AXJ

Constituinte GASTONE PIGUI

Sala das Sessões.

EJI'IENDA 1P20248-5

I:
(l PLENARIO

r.r----------- .U1l>/.uu.....ç.. - - - --.-----...,

Acrescente-se a letra "o" .l~' ',te'lI lr do art. 13, do

PrOJeto, no seguinte t€cr:

Art 13, item I... •••• ••••• ,... • •••••

ffiá"""~

ffi7';07J

art. 21' ••••• " •••••• • •••••••• ,

I •....•...••..•..••......

11 •••••••••••••••••••••••••

111.. ••••••••••• ••••••• •• •

P .. ENARIO

JUSTIFICATIVA

esta é uma proposta originária do Conselho Federal ,da O.A B

P. -clá'.)sula criaria dificuldades de natureza processual para
partes, dado que, da cecfsao , poderiam caber outros recursos, o~

;'''' outros Tribunais. Nada aconselha esse recurso ao supremo,

m::!'"'lO porque a sentença terá efeito apenas entre as oar tes , t i)

(l~,e: uccntece , no saateraa do Projeto e na tradiçd:o do nosso Dire.!
to, quanto ao controle di fuso de constitucionalidade•.

eEIDA ADITIVA:

Dispositivo enepo:do, Ar\.lqJ :2, ltem VII

Ao.. -c·"j'"~.,t" _c tl~ ~xpressi:les " considerados como de inte.resse para a
segurança naelem;l, rl-,.Ut. \ ".::?-se·os demais patrimOnio dos IlJJnfC!piosll ao item
VI! do artIgo 52 q'...e p,:o;.<!';J !:: têr a seguinte redaç~o:

r-rct.-ente-ee os termas" e do Supremo Tribunal Federal" à letr'! ":J "

da itcm IH, do Artigo 2..~ do Projeto que passará a ter a SA'~j'r.t

rrl3çlJo'

EMENDA lP20255·8
(f:~:~~IiUINTE GASTONE RIGHI

EMENDA lP20256:6
'(1 CONSTITUINTE GASTOt-:~~ii~-''''''~ ~

I: PlENAAIO

de

segui.!!

i i.:r:~~I\· ADITIVA:

I,.
I

I
I

I :..~~o· ;~~~~t~~~s ~;. b~a;i~;l;~s ~~t~; as- candid-1hJl'a~I para os cargos de Presidente da Aepúblil::a, da Câmara dos Deputa!los. d.1
I ';t. ,-,do Federal " e do Supremo Tribu'al Federal"

'- f JUSTIFICATIVA

I Fmenda sobre o mesmJ assunto, de forl'ls mais abrang~nt(, rC'l

Iaplcsentada na Comisslhl de Si'itel'latização onde recebeu o ,)'2CS05!1110-2.

O segundo proj~tl)" modi ficou a redação, impondo_se 3 ~uh.!

I
dtuiç~o da emenda, já apresentada, que face à altera;üo haviaa •fl

rr=~;~~~~ el'\.' prejudicada,>;:m parte •

A ressalva,prevista na letra b,teve em mira excepcion<lr .J

~"~ft\J ca'Qo de chefe do Estado, exercido pelo Presidente da República ... r11...

f.l,lJe'o sucedem ou substituem, pela ordem constitucional e que são
Pr ..~tdentes da Camara dos Deputados e do Senado Fede'ral.

I TOdavia: deixou-se de incluir o Presidente do Supremo Tr1;.ll

na! f ederal que é o terceiro, pela ordem de sucessão, estabelecida \10

c.n;' 90 157 ao Projeto •

Indispel1sável, rcr:dn-ü, a inclusão 'dos termos propostos para adequa _
ção dos arti!.o-

princíplo

Sala das Sessões, __ 1__ I!E!..

Acrescente_se parágrafo Ijrl,r 1(0 rl'l.. 21, com a

"Parágrafo Onico _ d nac.::1'lii1rIJI .::rils2leira, poderá

ser restabelecida mec'ldllt.'" "'!->Ç'e.<t postel:iur".

A pres":,nte elll~nda é sugesf"(\,) je r.. l:.o;ther Camurça,

te redação:

Já ocorreu o caso de brast1F"it.,s, ~,:"",1idos pelas cir-
cunstâncias serem obrigados a procura:;: Olttra cidauallia, e têll(-,como

consequência a cassa\-ão de sua nacional.r jJc crl.~in<íria.

Inúmeros foramr>brasileiro:. q"L' l h ".rLm dI"' se ausent.n
do pals, por motivos políticos e pala scbl~vtverf;;:m tiveram que 0..e.

tar por outra nac~on31idade.

t um caso típico de est<:ldo dI:: ner ',:s:.chde que pode se

repebr, cabendo aos constl.tuintes O!:JSldI o.. ,::r~ .. Ji.:::os malores Que
tal c:onduta pode acarretar O Brasil não lJorJ'> til .....nminar seus fi-

J'USTIF1CATIVt\

lhos.

Rec.J,fe.

Um dos mdis graveF: r 01..1c;:",n~ que aflige a cla;!

se trabalhadora da il.t:ualidade é a COJlCt~">:i.o de. ~p..occncaôor ãe em ni

vci~ inferiores aos seus ganhos na ai:i vic.<'ld'"

Além disso, com c p~'!h r d_ tempo, a aposent!!,
doria previdenciária sofre tremend~ de sv atcc-tcccêc , ficando ainda

maís defasada em relação ao pez-ceb.rdc crn ':1tlvid.3de.

TaJ fato requer u ..'Jr ~te com.eçâo , sob pena de
submeter-se o aposentado a uma situação ele C',{1. rema penúria, o que,

lamentavelmente, Já vem ocorrendo.

Os mesmas argument'Jil BrA.l.cõ".-o;e às pensões, que,

com o decorrer do tempo, reduzem-se de ral f"'rma, que seus benef!

cJ.ários vêem-se à beira da miséria.

De outra parte, o !eg1.~ ...àd .... ec t.ebeãeceu lima

s~tuação diferente para as caceçccí.es, íllr.c.i"nCl·.~ ':Jv':',,> e militares.

dando-lhes um tratam to, nessa questi'io, que xecuemecs correto

Justo: recebimento das aposentadorias f'! pe"l~Õl'& {lp acordo com

g'dnhos da ativa, rcaJust os sempre n<li "CS''l~ (>"'!,~rções_

Cumpre alientar <-qut t. '_1:'....';;1c..iooal

consti.tucional de que "todos são igua:J ~ p~_ ..r,tf- .1 Jei".

EJI'IENDA 1P20252·3
tJ consbtui~~: GASTONE PIG;I'-=-~~_~~

I:

JU-ST1FICAÇAO

Sala das Sessões, _I__,!:!.:

Inclua-se,"onde couber, no artigo 17, item IV.

____,-'~....""cow .. '.O/IUl"Wl..io ..,

"AS Entidades Sindicais poderão exercer atividades <..... ::.~

micas, com isenção de Imposto sobre a Renda, desd ...
em benefício da categoria Que representem"

Sem a adequação proposta .."';:i" .: -ri =<'1 a estabilJ..d.!
de no emprego prevista no "oaput" do a.t.em I. r .. ·t 'r-..e-d.a de mera enu!!;

cia,-;âo eeõr.ícc , sem deslinde pratiCO. A gt\ranti. C':' e~['r(~90 est.1val d!!

ve reec.ívee-ee em indenL!:açâo que beneficie- o ..trpl ....,1:".::. • caso cont.rár~o,

o fechamento, extinção, concordata e falénci<l da eI1.:n:l.>~. deixariam os
erapz.eqadca sem qualquer arrimo. Da mesma rorti' I, ")<1 oc o-xêncãa de morte

ou incapacidade do empregador.

Com a adequação propo..ti'>., \.C.r!.il."'l,:):' c empregado cxeE
citando a estabilidade, através de seu dire1t,J .. Ind<.n_zação que, nos

termos da emenda .. corresponde e se compatibilJ.7d cem a c.radição de no,!

50 direito trabalhista, ou sea e , dois seLâr-í ce ?o:: lhe de serviço pre~

lado (FGTS e indenização prevista).

Desaparece, também, o fiJ.n" l',ma " ~ inviabilização

das empresas, tão apregoado por nossos empr:..&? 1.0<= "l1':'"1"',üi:ivam o

hábito. em qualquer prenúnc;J.o ê1.e crise, se ,., _fi ::!' rI .L':' ,t:eiramente de
seus empregados e só em último caso, se d~...f .,._, ,I ... ~, s iates.

. 'u'o/.ulrtroc.çio

"e) A dispensa, fora do:::. t..<o ,(}r; : .. 1' 1 atos nas letras

,!, E.. 2. e S! supra, «s s a... L "'~ i, ao e-rpr-eqado , o
direito à percepção do Fj"'rl.:- a., Ga::antia p::lr Te!:!!
po de serví.cc c, a.í.nda , 'l W1. ::'lJ<lni2liCão cor
respondente li U'Tl mêc de .. ..l~á,i- por ano de seE
viço prestado ou ~"a~:.ú •

EMENDA 1P20249·3
L'~ CONSTITUINTE GASTONE RIGHI

A atual Consolidação das Leis do Trabalho proíbe o e,..er
cJ....... o da atividade econômica pelos Sindicatos. Tal proibição, data

do ;1(' 1943, não mais se justifica O exercício da ahvidade c("onofll'!:

ri) pelos Sindicatos e comum em muitos países, com reais provdtn.,e:,:

ve eles os Estados Unidos da América. a Alemrnha Ocidental,o J3pfh.
, ,j (!pallha e Portugal

I A necessidade dE' dar-se maior aMplitude às prerrOQati'h'"i r .~, entidades sindicais é imperativo da consciência nacional. C'...,

Il"';C, oferece-se ao trabalhador a possibilidade de aumentar ~el>$ l'~~'1

I i,lmelltos, livrando-o da intermediação de terceiros, muitas vez!::!;, c'~

I dis(.ut!vel reputação, sequiosos sempre de e>.plorar os Menos aferI. ,.,~
lUIS.

I Dando ao trabalhador condição de gerir sua próprJ <l el'lf"'~ I

\ _,i, através do Sindicato. estamos propiciando-lhe melhor entenulm{'o ~

I
:.~ das graves responsabilidades empregatícias, estabelecendo Ulr. íl"-:-;J,O 1
t~rmu que só benefícios poderia trazer à sociedade moderna.

, A presente proposta provem dos correl1s1onárlos Nelson AntUf'I'S t-lntt~:;; I
f "'<;Ilmn Medeiros, João Gonçalves B1CUdo, Ricardo Vernon Guimarães, Ricardo \o,,:.m'·r vJ_

j1<Jr!1'I110, Avelino Oias, José Roberto Launa, Alinar Rels,Aldo Andrade c Osmar :;~f".:AI-=$ j
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\11- cs l'H-fJ~ 1e marinha" considerados comode interesse para
a segurança necionet , ~o",-s.,l~L-ifldo_~ os demais patrilllÔnio dos municípios"

~'LS T I F I C A ç A O 111SCIFICAC1tu

= ., _._ !uT.,'un.,IC.~i.-----------~

deQompetência~ de s,...ce, '!slonar , também, o plano plurianual

investimentos e as dJ:etdzes orçamentári;)s

JUSTIFICAçno

lU18'.IOI"'oc.~b Emenda Supressiv;-

Suprima-se o inciso IX, do § til .. do artigo 115.

Ef.lENDA HODIFIcA~' _.:..~

T I F I C A ç K O

A prqpsiçnc vãea melhorar a redação do art:J.go 138, de.:!.

de que e!iltâ ele d~fJ.ninê.'" o controle externo e não tratando de coE!.

petências do 'J':. c,1.runal 1f" Co"tas l mantendo o espiri.to do atual te~

to const.itllclon,ü
A'is:st1C';j.. H..~.J".al o:nstituinte, em 13 de agcsto do. 1987.

t>:c r , ]!) ~ .. :roJeto de Constituição:

onde se lê: "ac , ('l;"'<!t.e" leia-se: "e compreenderá".

uevee SPT .r,·lu!dos nas competências do Presidente da

Repúbl1ca tm cs o; lnstrumentos instituídos por esta Consti 

tuiçdo para .. lSClj11: rer a destinação dos gastos públicos

Nes t as ':lICl.1'l.tâncias, acrescentou-se aos textos as

EMENDA lP20263·9
~~tlnstituinte JOSE SERRA

I!J-"

i
I
I

I
I

EMENDA lP20262·1
tJ Deputado Con- '=1 ~=~ _,j;.;tOj~-,-"r.é"'RA~ -,1 fC";;:~~

--- ", -""·..-··"._'"'_"_·..·_~ ..JI D7i'~;;Jl':J Plenário

""mt ,,' J .'cdificativa
Dê..se ao inciso IV. do ,l:'U g.J C? , lot Quinte redação:

npromover a unidade de 8:;;'0 90. "". l:ílll:.r,lal l elaborar

Ilento-, submetendo-os ao I;::rl'lp -;.·~I lacional para inc.lu-.

planos e programas nacion::h- e r'l'; lJnois de desenvolvi

AdlCl0nalmente. considerando z ... :::l:;~':; 'c·tlJ.c~ rcg ron I1S ,

a adoção de percentuaIs unifoI"llles para C' i'a:J, r'.!":' reaprese-ter C'C

cesso de ept rcacâc de reCU1SOS em algur..::. ~-t1('·.~ ~ r un rc Ip ru.... em

detrimento de outras f'unçêe s bes tcas do 9:,(':r'~t ccmc na sauce ,

na justiça. etc.

Os dt s, csj t r -cs meic í cnadcs re re ren-se a vIrtcu Laçâe s

de recursos oar ~ :: »coer urdrc í er rc , para a Educação, para a

Cultura e par-a cf é-c ..." e iecnologia

Vincul~çõf::.. nao cabem no texto cons t i turc í coat porque

castram o peco que o Legislativo deve exercer num req rme d~

mocrático em r," ta-ao ;t lltilização dos recursos públICOS, esp~

cialmente ~onsl..:!eLando que o atual texto prevê ampl a pürticl

pação rt' COI"::rLssu 'eac rcnat , mediante a deFinição de metas e

prioridades" cada an ... n.. Je I de m re t r í aes orçamentárias, QUP

orientará a elahorrl',ãa (10 orçamento anual Por outro lado, são

t.ecnacamcnte anadequadas , anduz em a d i s tci côcs c são lllllHópruls J.

um texto que deve Ea-car- dlSpOS1ÇÕCS rll'T"d~'IH:l". ,.ibdus, por c"{c!!!

pIO, daqua a cinqucnta anos, quando a f":ml..c ..... I.' ... t:. c rc scc r de

duas a três vezes e a nossa economi.a ser cr -; '_ I~, e t r m tn ve
zes maior.

SãO, no que couber, no plal"Q ')1I:r1"3"1ua1 de lnvestimenw

tcrs. com a supervisão dll Pre",ider)le Ja República".

EMENDA lP20259.1
l" Constituinte JOSE SERRA mu ~~- _~__=_~ ~"';"':J

f:J pl EN;~t;~.."".~'n~:.u"uIUí.-~ --~===t ~u~;=J

EMENDA MODIfICI\TlVA

Dê. s~ ~:r f .::l, CIO artigo 196, a seguinte redaçdo e supr i

.:usTIF!CATIVA

t'ltlJ:';11l.8ntt', cre-u-e parte d() terrenos de marinha constituídos pela
faixa até 33 netcos do 0'1'8;;':'. eédlc de 1831 ( maré enchente que inundou as margens

de rios e prai a;;), s~'... o.....r"N..:!C'i p,n toda orla marítima, na foz dos nos e outros ].2, I

gradcuros por rtczenae e u...' "as .:la mjhares de habfteções que vão desde os eocen _
bos e palafltaõ. até O~ erre-e-a-céus do Rio de Janeiro ou Guarujá.

ertou-ce UI.. 1=• aneea, Esse contingente imenso de brasileiros não

conseguem regularizar een,e p;JrrIedades, nem mesmo a oceoeção Podenam deter tí

tulo sobre o dC'~'IÚmo úlJ I, cu veja, o aroraeentc, mediante o pagamento anual do
seu foto. Nas transt...r&"'t.»s I,Clde...iarn, mediante laudêmio, alinear estes bens

Vd":i, 1I:l \.~rd<.:de, ,1!l:0 conseguem, pois estes terrenos estão submeti
dos ao serviço cof>a.t:oill:!.lh d..: tJrl1ão, ccn delegacias nas capitais de Estado e cen
tralizados no üovernc fc.deral Logo, torra-se inpo;sível o atendimento a centenas
de milhares de sol1citaçf:!c... fdtas pelos ceicentes,

TI'8fIsferio,s rara cs patrimllnios dos llU1ic!pios, estes imóveis po
~ derlatll ser acininistrados de fo""na direta e silllllificada, com critério objebvo e

local1zado, eYl.:~'r,t I:i. v-c culação e a incrível corrupção que grassa nesse se _
tal'.

;_=-t -, t, I -e -cs cu marinha foram instituídos desde o século passado,
tendo emvis!.!) o:'~""'l":' o r...,LITC{"~ dos mesmos à segurança nacional, porque eram exa
tamente os rrc.ea-, r~~: ,,c '~;=:"''''rom ao longo de nossa costa htorânea. Portanto
eram receesértc- p::r:J"): ."" rcst.aren os canhões ou tropas que defendiam nosso ter
rit6rJ.o, cont-a c, [)M .. "~ ;C'IUi: tle eventuais naus invasoras. Claro está que com ~

advento do mís<~l. cc rd '-~, do avião a jato, para não nos referirmos aos submari _

nos atômicos cu G:l .::ntl.·J' 11';: hIdrogênio, a reminiscência fica apenas cano un sonho
de UII passaoo ':l...sr ence ';' uvlYltIJra~ e piratarias , apezar- destas continuarem, mas
agora, por CO"lpub;~e-, ...e, &M· Ttdios e por satéjItes ,

1tl&_SIl 1. :> !, .. ti;' mesmo artigo·

"Os T.. ,IJ>Jr,·s elaborar:io suas propostas orçamentárias,
Com a sistemática proposta no art. 133 do PnfJeto, i I:

d~nt!'o t:..J~ I Jm{ tc~ de acréscimo real estipulados, de"

cOr.lU~ al.or ...... ,-tre os três poderes,' na lei de dirp.tri-
o objetivo dc!ôta Emenda é ti de- deixar clar'o que todo e

t.ituindo-se a Lei de Diretrizes Orçamentârias~ que estabel,"Cl.T;

as metas e prioridades para orientação da proposta orçamen.~~l!;I

L.~S ol:;a"lt!ntárLJs, sefldo-Ihes, durante a execuçõo orça-
qualquer p-lano. Ou p-rograma aprovõdo deve':!1) ~r"r incluídos no pl3!. c dispensável constar do texto constitucional que as Coml,sc;;õ~=-

-:oent.á:ia, ·~r:Jl:sado, em dt.odéclmos, até c dia de;: de
no plurianual de investimentos, evio.ml~tr':!"'t~ ;lo.S gastos relacio- ocolilpanhalft,J junto ao Governo. o processo de e] aboração orçi;"Il"ro.

tária,ca.la IIlt:õ I~ I'l J~lerário correspondente à sua dolação"

.2l!~'!.lf.!f!.Ç!!Q.

Cron: ... lr~lituiç~o da lei de diretrizes orçalllel'lt;irias,

pode-se est\!bf'~e':PJ r'lJl ü nt c a sua tramitação, a'definiçdo dos

acréscimos !llJ c..". eJ~im~s reais que deverão ser confF.!ridos r: obse

vados na elal::.'l "çl;t" dl' t. rçamentp do Poder .111rH r-Jt$r j o.

Nr.,J "odp. pxl ..t1r para nenhum setor rt' Estado a in_

pendência total ,para elaboração dü "'T'.!':'tl;,· • 1.:rCdm.."ltária no que

se refere ao seu dispendio global,

nados com investimentos.

Com isto, mantém-se a un).dijd~ '.0 plil.10 de governo

fim de que ~e tenha vIsão integral rfro;. gJ~tos r-úblIco 'e se possa

evidenciar a viabi112açlIo frnanceir" e orç<:!ml!ntária dos novos

planos e progr~mas.

EMENDA lP20260-4
"lL Constituinte lOs': S~RRn

"'uAO""U~'I,lo/'vlc.~,n.. ~ El:-:- ~..~ -- '-1

F"LENlíRlO J lE..!i'_~ l..i
__________ 'uT.""',,,""';i•. _

Emenda Modifica[.J!.a

f

Pelo atual Projeto de ConstituiçãO·,o Poder leg~sldUv('l f
passa a participar efetivamente na forMulação da proposta o:rt:'<.l-~ i
mentária em dois importantes momentos_ (1) antes. pe-l3" derin'ç10 r

I
das pricrídades- e metas;e (~) depois., pela proposição de em!:"'d,lci
para os ajustamentos necessários. I

• Nestas circunstâncias, a particlpaçDo durante o p:O.Jcec;-t
~o de elaboração, junto ao Governo, além de não reprcsentar gl;JY i
dI" contribuição à participação do Poder Legislativo. poder" lnl;:l.~:

'.",_,,_ Ical" elemento perturbador ao bom andamento do cronograrra de -

Foi suprimido 'do texto a ~ ...pr :;:=.~, "sob pena de crime
,Dê-se ao inciso VI, do artigo 179,8 seguinte r~~Lç:'C"·

"enviar, ·com a supervisão do Presidente ~3 Repl'I,~~.:..

ç,30 da proposta,

ao Congresso Nacional. 1I

Com a nova redação. inclIJe-se no inciso VI de art'r'

5u,lr'l,'r- __ , 'J i>rtlgo 331.

Emenda Supressiva ao

Projeto de Constltuiçêi

EMENDA lP202~7

I:J ~on.' I, - ." ôSf Sfll~RA::..... ~) r:=~~';~~

l" I I::J ,;~';;;J

os projetos de lei do plano plurianual de inv::~' i ..... 1 _,
tos, das diretrizes orçamentárias e do orçamE.!ntc- <.l" ~,--L

I

'i
I

i
i
1179 co plano plurianual de investimenlos. Que juntall'ente com ~s dir

11:J.7!:!:s orçamentárias e a proposta orçamentária, constltuel'l-sc in-=t_,

:/"cntos fundamentais para a gestão adequada dos gastos público:;

niência de se estabelecer no texto COilS·ItL!.• 1 '''·1 p~lcenluüis so-

de responsabilidade". por tratar_se da e J.j .... ~ ~xa!:Jero de prese..!:.

bre a arrecadaçao, que poderao !>er ~n!>u'lc~~ ,t,· em algu!hos U"'l-

A supressão do § !lP, do art}glJ l;:t, 'i'C:Ji:re da inconvc-

arn lei ordinária

vação da autonomia do Podel Judiciárlo "<l.g... s ...<o;~l'lte.·a própria

em função do comportamento da arrecad ..', 30, • P ~Pl .!.dos- pcrccnlua i s

dades da federação e mais do Que nccec::-,;: io!: ••>1' Dutras. também,

prevlslio de repasse de recursos firo?"C"'~:O<; c... ·,cria ser prevista

0;'-"1;; ;0 \", ...:;0 Íl, do artigo 158, a seguinte redação:

de oulras <,o':"'(,~c: ,1,,1 ~ r:cas tornam-se dispensável!...9uando se con-

regiões men05 d~scn/o: ,Idas do pais para financiar o cresc1ll1t:lnto

(I~ ',clJr,"'" pop6sItos de evitar desvit' ~e recursos de

economias ~.. nJ'lI,' rá .1" ou espécie,

do siste"la í1r-:;nCl"~J'".)1 mas teria que encerrar a conta e levar as

recursos. EI'"I ~ ,gn "':..!.c ::lltlgo, provoc;;rla a ab~urda sit ...açau qua

fundam~ntais prc.vIsh;,-; no tocante aos direitos indlvlduais do c1-

posta no tl.lUé' Pl\..J... tc, nota-se que é ll11compatível com pIlncípios

Paulo não pod"'!.lO :;',,,-;ferir sua caderneta de poupal'lça através

um cidadão le'"iidcl"t .. ,'" Ceará, por exerrpl0, ao se mudar para São

daddo Ou l'õe!.h11 , ~cb'e o dlrelto de livremente d~spor sobre seus

Anlcs -:;~ t 2scutir os impactos- econômicos da medida pro-

f?;~~~..:J
['-Çj"~;-ã7J

EMENDA lP20261·2fl ------ ......-----~

f'J

Ils upe r v) s J.Ol'01 , ,..'I.;:rIC ,Jelurianual de investimenos, as diretr.!

zes orçarr.ent~rlds !: ê j:llOposta orçamentária. elaborados pelo

Conselho oe Ml"lt",t·l.S, bEm como planos de Governo que de\'am ser

incluídD:> no pJa'w ~lurianual lO

·Emenda ~odjficativa

-~_, _ M un/.otl'""<>.;h~ ~

poderão ser mais do que suFicientes em .lgu' E .}"':!rciclos P defl-

cltários em outros

~~~~~ ~ ,,,,:,~'~.~ m~:;"~:'~:;~:
§1l<J ~ 1I~,:,1 " t!1 do art 75, at:,t 3á7. §HI do art 398

e § 2<" • \' ;; ..t.331l



Assembléia Nacional Constituinte • 2159

er;;;,;;=-J
~'~,~';:)

PLlU~IOIC ....It'.DI''''CD~~• .lD

.-------".,.""",,.,,','--------- -- -- I
I
I
I
!

11 - se houver autorização específica na lei de
trizes orçamentárias.

I
I
I
I
I
I

I
- se houver, previamente, dotação orçamentáriêl s·~ I

~~ t.ãent.e para atender às proJeções de despesa de peaaoaj, e <lOS :lCl~ •

cimo. doIa pecorrentes, e - I

Art. 298 A despesa com pessoal, ativo e inativo, d.:l

:dl.âo, dos Estados, do Distrito Federal e dos Hunicí.pios não _'ode"

rá exceder os limites estabelecidos em lei complementar '-

§ 19 A concessão de qualquer vantagem ou aumenco d

s-emunecaçâc , a crl.llção ou alteração de estrutura de cargos c .Ie

cec.a c.Lr-as , bem como a contrat<lçào de pessoal pelos órgãos c ont.a ua

I1l~ ... ca aclm1.nl.stração âlret.ti ou indireta, inclusive fundacõcs lnst~
u'idas e mantidas pe-lo poder público, só poderão ser fCl.~as: -

rifas parCl qU:l cu:)) ~r,' ....~ custos operacionals •

reeotvenco , Ji!' cccrdc com a necessidade histórica, a extinção de

Por rill, ca's , ressaltar que a legislaç~o ordinár.1a vem

tais,priviléglo'•• f' .:J .. aSQ típico da regulamentação do Imposto de

Art. 465 Até que a lei complementar venha estipul.:l..

o limite a que ser refere o artigo 298, to :J'1t5<I, os rntados e os

Municí.pios deverão, no prazo de cinco 8110b C'OI.t<l{lOS da data de

promulgação da constituição, atingir <;l l:l.ffiH.~ d~ sesaent.a e cinco
por cento do total das receitas cOrrellül';, • :-d:.' '1.-:.':... I) percentual

excedente à base de um quinto a cada ec-o,

tal SltU2Ç":C, ~-'al ~ ...=t~ a repercussão social da majoração das lã I

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

renda, que já igualou .J tratamento dado às empresas públicas ou

privadas nos set.ct es crccut.tvcs ,

C.1'1e~5dO

:~DA lP20271·0" .""., ---,
t:. ':.~),Jt,... •.J constit:m.nte JOSt=: SERRA

r --
I .",.",. MODIFICATIVA

I
Dê-se a seguinte redação aos artigos 298 e seu par 11;;;-

I
fo e 465, remunerando-se o atual artigo 297 para § ~9 do artigc..);j
e s ..primindo o atual' 296.

I
I

Consti tuinte Jose SERRA

Suprima-se o § 211 do Arti'Jc :'J.,.

Sup- t.r., -se (1 § 52 do Artigo 318

'u ....~ID/~olt.. siDI.".~...... ~;:D

PlENARIO

Projeto de mns t í turçãc

Emenda Supressiva

"r cnde Supressiva ao

it ..o jer c dv ronstituição

tar pode autorIzar a cr í eçac de fundo d~ ;u":.;uer natureza I logo,

do de El-.austão".

A Emenda visa adequar o dlsp,' ...... U ...') ;., norma p r ev r s t a
,l,r

no ceprtuio rrcs Orçamentos. Conforme o ,\rtlg ... ZStl, lei compleme.!3.

toroe-se d í spensdve L prever na CO....'StlLUlÇât, c :'lstlt.Jição do "Fu,2

Per-ne u-do-se oue o portador de títulos da dívida

']rária, e não apenas o oeseprccrIadc , possa utilizá-los para o pa-,

gamento de Lnpustos rcc-raí s , criar-se-á um mercado para esses tItu

los, que serão r ap Ld emer-te utilizados para o canceI aeento de cetntcs

fiscais, reduz Indo a ar rvcacaçso de tributos federais em montante

praticamente igual uc õa em saãc destes títulos

Na p.c,stiC"a, a indenização pela desecropr í açãc de

imóveis ruraIs seraa f..J!)& ~,n dinheiro Isto representa rerecne ta~

são sobre o crçaner-t c p':'b1::.co federal através da diminuição da ar

recadação t r Ibut árIu ,

EMENDA lP20269·8

f'l

EMENDA 1P20268·0
f'l Constitulnto .use "-""

f'l

",.-----------"'''''''''''',,',------ ---_._-----,

_________1 fl'~~~~"~
• '" ~ <....',.iD ~.•~~ ...'"i<>' _. =::J r;:;-;~'0JJ

m--------- - --__TlUDIJ"",.C..~OD' ~

- """.,"",,",""',..,,'''----- -- - - --1 ~~'''--,
PLENAAro • ,- ,~,..~ ~ _ _ _ .--J ~a.L.LuJ

lias que se deslocam das regiões mais pobres para as mais r ,...0;;

~ ...cera a realidade do sistema financeiro nacional necur sc-. o 1" I

I
são. menos significalivos que as que circulam em sentido crmt r a r- J.

Recursos públicos 51:10 arrecadados, em grande parte. em runçãc ó" :

renda nacional- isto é, nas unidades federadas mais rtcas.e nãc pu,""''''';
I

d mesma proporção do lado da aplicação, ao se considerar a redf e r r~;
,

bulção de receitas tributárias através dos Fundos de Part1cJpd su I
ce Estados e Municípios e princípios gerais dos s Lst.emas tI"J.b~ t :

rio e orçamentcírlo I

" § 29 - 1'. 'Jni;:~. 1):> ElIlaaos e os Municípios, âeví.danent;o artic!!,

lados f promove. 20 ~ e- z, ~sté'· cre técnica, extensão rural, pcsqui.se <1gr

pecuária e cré r t-o rvr- ...I. prtoritariamen~e ao pequeno e médio prod!:!,

tor, na forma 1:- i-J.jIl~i"'1: Itr... lei federal.".

JUSTlr!CAcJ\o

EMENDA lP20265·5'
l:J co- :'_"\I::'I.~· cose seRRA fl--~~~

t:-----r-;.'~:::'ii:'~""-'- ..""""----~ fl~;;~~J

o· § 29 do artj,!J:-'! :,}":.,' 'I ter a seguinte redação:

EMENDA AO PROJI::TO 01\ coars
SÃO DE S:rSTJ:MATI.üAÇi\o -

Todo:: c't" L~· .. vãçes e atividades mencionados no dispositivo

i são hoje cempct5nc~ a :;'C1C11l1 a estadual e padecera de lim~taçõcs c2,

I muns às cnanade,.. CC',"t.-<;!CC:iiC~il..:; concorrentes dispersão de i ccucsos , 

n50 rcsponsabiliz<l.I.,:::i1. :.'':lla ~J:~C"arieaade do serviço, çCll"f1:J..tos :l.nteE.

institucionais. i, u.pJ)<l.l"" oaaas competências para o Município, OI
ProJeto reforyC' <o!r:~d I ~ tu ÇclO e em nada contribuI para um melhor oràs.

nanento da sh.u<,ç5.n r, »nteuda procura resolver tal distorção ao remE:.

, ter para 11 legis_"~-:o fedu::al z forma e os limites da articulação ~~

I tre os níveh. de> c: .var.ro , ues t.a forma, garante-se a possibil~dade de

Itodas DoS cs rer-vs d'" q::J ver-no atuarem nessas áreas, dentro dos seus
respectivos liI"H.f;S tIl.. ::PlIf')ctêncla e poss1.bilidades.

",.- ---'- 'UTDI.~.T1''''.çl.~__ - - - -,
Po~ outro lado, embora louv<ÍJ('! .......... r-ação aos muníc f-

JUSTIFICA 1\0
[rr.: Ja supress í va ao pios pela extração de bens eccnômtccs não :>;:f1o.Jveis de seus te,!.

Pt'l.J~;:o cc Constituição

Suprima_se o artIgo 323.

rltórlos, não se justifica a criaç.lo O~ '.m Fun"Jo para centralizar

as indenizações, pO.lS implica em estTl..l:un', l:ur"crátlcas adicional

bem como custos desnecessários.

A nova redação dá maior f1,.p..>.:tb~ lid':!.k <la teÀto cont!

do no ProJeto ou Constitu~ção. definiJ:h10 nas !)l".i,1C<ilçõos Transit.§.

rias um limite provls..lrio, até que lei C"=-:n~.~t",(",'lü1. venha estip.!:!
lar limite definitivo

o prIncípio e meritorio t ma!- rolo c~r.lnte o assel1tamel1to

"ie ao gOJerno ou ao beneficiaria 1:'0 lnce"thc:: Se compelir a este
tG~~1Ê ~=

fITUí~~~·l~!

EMENDA SU8STITUTIv:.~

-:11
InclUa-se no art. 297 o seguinte parágrafo e, em C.OI1!l!,

i
I

a letIja 2" do Inciso IlI, do art 192 e § 39 do i'I t lt.::t·
quência, suprimam-se a letra E.. do § 19, do 8rt. 1.\ •

PLENARIO
t11---·-----PU•••"'/Ul..,~.1D/I".C....,liD _,

ltArt. 297............... . . .. . I
"Parágra fo único - As proposições dos orgãos dos dt:I':! :;!

!
Poderes srrrilo encamInhadas por cado um deles ao CQ l1q r ;!.?1

50 Naelonal, até oito moses e melo antes do encerra""'-l

to do exercício financeiro, para se agregaren ao proj< ~ 1

to de 'lei de diretrizes orçame"tárias e. de comum ..CO",!
I

entre os Três Poderes, serem autor.lzadas a "iua i'C!\JSã ...j

EMENDA lP20272·8
ti Consl:1tuinte JosE: SERRA

Assenbl.éJ.a Nacional ConstitL.int.é, em l.. &: ·,gooto de 1987.

dades básIcas da população.

Não é gratuito que boa pdrto:! d~ 5'":1:(,7 es corro transpor_

particularmente l1aqueles concernenb:.s ao ••té-,d\IM!'lta de nf'cessi-

te, enSll10, saúde e saneamento básiro ~LJv~J.st,:r.l df'vido à ação do

A preocupação com o avanço do E">t'T...:J ,obre a economia

setor publico, executada normalmenh. 'l .. rav';s de rundações ou em_
"

presas estataiS E.o desempel1ho destas "t..l.vldaclt,l'i, em conformida_

brasIleira é louvável. Porém, nossa saciada<'e airlda está longe de

poder prescindir da intervenção do !:::.tado ei!' dhersos setores.

suprima-se o § 311 do Art1!;;tl

de ao atendimento de metas da polit! ...:; go .....rna"lental, frcquentc-

tl~u~.,~.) dC' Constituição

~"Ilc. , " ~ur.:ressiva -ao

.,.,- .UfDI.~JTI'...~iD - -

]~!. ot'd.lnárla ra:rrnl.

Emenda Supressiva aI) - ~-l

Projeto de COI1Stitll~ÇgO 1

"flIatér.la deveria ser tratada em conjunto po

mo, Qual é o mínimo? Quais os prazo.. P na c ~t.endimento da e_

Suprima-se o Artigo 320.

lherá as lotes'? Qual a • Bivis50 destesí l\té llh. e um limite lI'Iáld-

dNidas que necessitam de esclarecime'ltll, de l.al forma que toda a

dgência? Eventuais posseiros teriam .::lS:'Jma U:f'ó 'erência? todas est.!,

para esclarecer a ...tribuição da cor"pptê ci.:: ,to assenta'õlel1to em si

posltivo. EsvaZia-se a medida dada a ,lei=.er"-jê~cia da regulamel1taçã

de pequenos agricultores e, por isso, ...~OClÕf'gS"" <I extinção do di~

como se dará? Que lnfra-estrvtora '>er.;) ar Jrui"c: ,Jilada:, Quem esco-

Sem desconhecer a importância de introduzir mecall!~'l"~':

mente, têm como pré-rcq~lsito benerrdt"s e ~ub\~nções.

;\ (,xt ..;,.,:.: "I " paritária" destes privilégios il 111lclati_

no orçamento anual"

i,
I

1
I

i
i
I'

para efetiva partlcipaçil!o do Legislativo no processo da reforma

agrária. proponho a supressão do artigo mencionado apem3s por

cOl1siderá-lo, com esta redaç1io. ineficaz

Pelo disposto no Art 320, na prática, um "grupo" de

pessoas ou de empresas poderia receber, ou comprar, Lerras pút.J~

cos com area superHlr a 3.000 ha. indepel1del1te de aprClvaç;:io p"'lo

Senado federal, em consequêncla, torna-se vazIa e dispensávp;

norma restritiva "a uma só pessoa física ou jurídica".

va privaud ':lO ;;rj".~ necessariamel1te, condições para viabiliza-

ção econômtta dl;o;te'i S'3tores - caso em que justificaria o dispos.!.

tivo Ao LIlr,tT1:. ...... ~"tbl\l_se excessões rlesnecess ..hias, estilllulan-

do fraude~ e rO'ile..,l.llloO e ampliação brutal dos gastos e, o pior,

do déficl t plíl:!~) \~,J

I'Ilay'! l1e-sf', r", exemplo, o volume de recursos que o Te_

souro Nac:iom:.l te:-:l ~ d~ desembolSar se empresas de tral1sporte exi-

gissem os 'l\!,>'>"I'::> ~ '::I.ousses que feitos a CaTU, ou I se para evi tar

.:l.!!~I!t:!f.~.!L!!.Q.

Em que pese o mérito dos disposit.lvos sopri] menc!ellcll .... s I

para reestruturação da carreira de '>(Jus ~lH', lr'Hírlos há de se le-

var em consideração a imposslbil1r.t:di] d(' llt'·: 1'.Jda um deles venham

a tomar decisões individualmente, C"tlP, VI"';:O ~:,)lJal: dos r~f1exos

que oossam ocasionar sobre o orçamer to. ~n\'ia':1117ando programas

previstos no plal10 plurianual
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~PLENÂRIO

PLENaRIO

Suprima-se o art. 413.

plenário

Justificacão

Emenda Supressiva ao ProJete de ,t ·.t ... Il .. J:O.

SUPRn11\.M-SE OS ARTIGOS 487 e sas

r

EMENDA lP20280-9

setão ine.itá<leis. Por essa !'az.»~. pr,}pQ~-~-" <111'. 'H'sse pe=Iodo •

A pr~posta de supressão do f'1.!2 '1c {\- __.. fJ ?70 é decor_

lencia lógica da opção feita.

as funções de adovgildo da 'JniãJ sejam o...... J ....::.d:s-. ut."a Procuradoria

Geral da Fazenda Nacional, 6rgão Já dt""iC::c:lollentr est. ...uturadc e

aparelhado. A solução proposl:a é tanto m'il_<: l(,.gH':., c;uando se cOil

sidera que a maioria esmagadora das açõe~ jt'i1i.:le :; ::la admlnis_

t-I'n(;ão dlr;ta da União envolvem ir,terc:;~es flll" 1::"1-05 ou têm,

pelo ü'enos, repercurssiJas dessa naturez.. ,

exercer as atribuições de ambas os 6rgãos.

Nas disposições permanentes do Projet(l de {.')ns~::a.ttl çãn. a Pl'oc.!:!,

radoria Geral da União será o a(!vooRdç ca .}'l"i 1 o-l ., Htnistério Pú-

rem promulgadas as leis complementares rf'!jtl! ,iOõ"OS c!o Ml.....lstéTio Pú-

o Art. 1151 do Projeto de Constltuiçl:loJ, ...... rJ~~rJSSaO no Plenário

da Assembléia Nacional Constituinte, incluido ef,-.,,! as Disposições '

Transit6rias, confere ao Ministério Públicíi I='td::-:aJ enquanto não fo-

JUSTIFIcr.çl\O

blico da UnUo o fiscal da lei. Enquanto n.iC,õ tl::rr,J.. 'q .....·.::. as leis

p.lementares reguladoras desses órgãos st-t,j t." ::l ...~,entr.: incovenfen_

te que o "'lnistério Púb~ico Fed~~...a~ SI·J.1, ao 'II~ ;...-,t. l.:?!mpo, fiscal

da lei e advogado da União. Os confl1 t~s er ... l'~ ~g o .flZ po;içõ~s

Emenda Subsl::a.~,'lll'" aI) Projeto de

(cns':.l tuiçl:lo:

II - Suprima-se o § 49 do Art. TO •

lU.....' •••T1."'.ç.O • _

ne contribuições sociais xepxeo•.ent ,o";; con-e expreas rva da f!
nanoí.amerrto de davexsas atividades e I.t.'?gr:.,'".:: '0 q-.verno fedcL<1l •
Vinculá-las apenas à área de seguJ:'ida::J~ .s~::'.:>_ ~:rro;;.pcnde a ênus
adicional sobre o Tesouro Nacional na ~t':.tC".·~·~ .# ;~"'I:!"rár1.a das re
ceitas tributárias. aeccrae-se que, p,'''dl=.l..'n,~ .... <'I.,»i.l5 às ll'ud'lOçt!s
prcscvtdes por este ProJeto no Siste'lld ·!'.. 11;:'::1_.::''' - reõuz Inôo-uc o.
número de impostos federais e aumentiaudo a<; ...r .... :-....Forênc i as a05 t!stj! ,
dos e municip10s _ dectescem significclli... ' e.m.r, ;:.~ -ecursos cfct.iv!!.
mente disponíveis da União no cxçenent-o "t ...;;:.]

Neste concexco , torna-se carc t a d-rs m... ::a.1:o !if.í:::eis cob r t.r a
lacun<1 dc~..tada nos orçamentos dos diver'" .'" "1.n~';1.eLios de v Ldo a re~

locação da<; contribuições sociais para o c-r",.õ-'T'<'l't;.<) ,!::l, 5ecll.:riebdc 52
cial. Destaca-se, por e cempj.c , que a COnI.L'~\'1:."i,:) ür.) F!NSOCli\L i cs-.
pende no orcamento vigente por <tI'! da G~t~ril=' ct.çn acnt.ãr í a (lo H)nJ.~

tório da Reforma I\gr<Írt.<I, 2oH. do HI"lj:ot:;>~_, tl,J ;"-~c;""lhl'1"",mto Urbp._
no, 11\ do Ministér:.o d~ lnle:a~r, leOto J.~_';;el.-1.._t..!.r1a ~5ilcC'lal _ de
Ação comunJ.tár.la { destinados a dis\..ri:;.t.:...._·, Ic .... PIte a popul.;tç.;ro
carente) e 100% das eecnsresênctcs ao ilNDt<; Oi..-, ':::inancl.11l1C'1to de
projeccs de investull';!ntos na área social. ::-1 r-~:"I_clll~r, no caso do
Ministério da EdUCd.çao e Cultura, a e},tt.nç.:ul f.l...~ ;r:..cursos d~ cún
tribuição ao FIN50CIAL e da ccea-reeecc t ao ~cdal.l.o-J::ducaçao h,pl!..
cam em um corte de 271; do seu orçamento e" • !lSi.

União, as atribuições desses 6'" 111_ ~.<; .'io exercidas, res

pectivamente, pelo "'inistério p,joL~i'C I e'OtaI e pelaProc.!!

radoria Geral da Fazenda Nacional

de cargos. e. em especial. o relaciona:fo a .. ,'#' Cr,fe'" categoria I

de servidor conforme prevê o disposto nro ror: 4F' em relação aos

Não cabe no texto constJl-uc. "li1 r -eclnssificaçl:lo

do tlinistérlo Público da Urião •• :1" r:t:-l!;:;oJraaarla Geral da

I - Dê-se ao Art. 4.51 a seguinte> redaçiJo:

lnp.. L svpeess íva

Suprima-se os arts. 479 "'0 r.rJ.'·. (1': l ...nstltulção·

"Art. 4.51 - Enquanto não ap::'l.v'H10'- as 1c.i5 complementares

Professoras Adjunto IV.

d!!§.IIEl!.E.;!.. "

blico da União e da Procuradoria Ceral d.. JOlto, cOll'r'etênc1a para

EMENDA lP20278·7
ê" constitui~t;~(:--- ~~ ~

['J

EMENDA lP20277·9

['J

-----~1

JUst::a.f1taçáo

DEPUTADO JOSe SERRA

n ••••'o/cc' ....lo' •..nc••" ..10
PLENI\RIO ~ -

~lem!rlo

_____ ,~u."""c"""uIMc.,.·o..,nIo ,

. nl'ol.ulll'JC&ÇIo_~-----

I

!
I
I,

I Dar a segumtc redação ao item III do Ar' l::," :n. :
I

"Art. 272... I
III _ operações re í.a eaves ã c rrcutecãc de mcr cnaor ..a s ,!

- ,Iainda que i.nac í adas no exter-rc r e sobre prcs tucrtc '''~l

servl.ços." I

i
I

I
I

, I! prccJ.so sal~entar a cl1:'cunst5ncl.l de que <io tl1.hllt':/

l\'c1s ;lS operaçõcs in:i:cladas no extcrlor. sob pena de se al:gnr \IU:.!I
lua lmportação. n50 há cu'culação no País e que. em con~CtlUl.m..11. 1' ...0

jPlldc haver trlbutação.

~J
_':":::~~ --"":: -l

iI' __---:.::=:.::.::.:..- --J

1'<,,-

!!r- lt......'.UI'.. IC~IO ---1

J Emenda Mod~hc;lt)V..J ~,' I
i prcj e tc de Const1.tUl~:I"

I

El:!1l1r...~_0,~ O mspcsrt Ivo , em primeiro lugar, porque

cerceia de modo .;:x(.~s= h'l a eutcnceua dos Estados.

ceuu-irt-r , ce um. imposta do tipo do valor acrescxoc

como o ICMS, oao 1,.t.m senr trrc estabelecer alíquotas Máximas para pr.2.

dutos lnterljlediã=ic~ "~o;C cn::::gia elétrica, petr6leo e seus deriva

dos uma vez que e c..... rçn•• ~ _outária final é delerminada pela aliquo

ta do imposto na cperecêe que destina a mercadoria ou serviço

consumidor final.

Nl'I'o SE' cer-aonnece que no caso de energia elétrica e

combusUveis líQI.loos e qa suscs derivados do petróleo. uma alíquota

muito alta pode cne r a c o nrodutc em demasia. COnsidere-se, porém.

que o sistema pcrccs tc ~á permite IC"'S com alíquota não uniforme ,

de modo que, nos casos aponl:ados, a Je., e s eecue ' 1.':1",~á esl:abelecer •

EMENDA lP20275·2-

al!quotas convenientes

EMENDA AO pnOJl:TO Di'. ':O'\! •
SÃo DE SISTr:~11\.TIZ1\ç..'\O

consta tumtc JOSe seRRA

EMENDA lP20276·1

Inclua-se ONDE COUBER nas DISPOSIÇCiES TMNSITORIAS:. ,
I I

! 1'.1.-..190 ••• - A trartsferência aos Municípios da competcncJ.a p,·.l.v.::.ti\ ~ j
í doz serviços e atividades descritas nos incisos lI, I:n:, :IV di:' ~ ~~:

,! do d .. tigO 66 e I do artigo 365 deverá obedecer plano estabele-::i<3;r "'!"!
i ~ aS agências estaduais e federais hOJe responsaveis pelas meSiras. CJJ
!·!'l..lno deve prever il f0rtl!a de transferência de recursos humanos :I:"'Uil_ l
, cc.J.ros e materiais às administrações municipais num prazo má>.ira.... {li
! cir.co anos. I

!I.r.J.qO ". - Durante o perrodo da transferência de reSPOn'lilb1·.i.d"l.'50'!

I. g.::verno municipal, que assim o deseJar, poderá estabelecer cCl'v':;Ii~

~~ o governo estadual e a União para o desempenho conJunto dos ,5"', v~i ...05 e atividades referidos no' artJ.go •••• (ac).ma) •

!
,TtlSTI rIC1\ciiO

A absorção pelos Murlicípios de funções hOJe desenl'cn :;;r.:l' t

I~lo governo estadual e pela União reqüer um processo flexível ':: l:!r' 'I'

dual face: às desigualdades têcnico-administratlvas, financeir3S ,. jl~

IJ.';l.ico-instítucionais. A redação do proJeto da Comissão de st~t~m~lt
':lzação pode levar a uma situação perversa onde todos os HunJ.c'::flJ}

r)/:l s~.:.5o obrigados a enfrentar os seguintes problemas. conflitO!. "'!ll
tre funcionãri •.)'> :-":1'1 nJ\ .J. ... salariais distintos, absorção de dividas
da administra:;:,.> CI- .. <lQ' lc~co das empresas de água e esgoto) ,falta
de capacidade 1[. ! ::.:.- lT".'t,:Lst:rat1va para prestação~ dos seE

viços. Além d!.s~r. ~·r 'I':' elevado grau de dcpendenc~a da grandemai2,

r~a dos Mun!.,:"rr~:'~"" (1-- ~cu:.sos transferidos do.governo federal,por

não terem baf.c (>co-o ;_,:1;:. I !!._~a arrecadar recursos· próprios, ê fundamen

tal que os pro.l!:==-,~ ::lL;;'-~-~ s:ejam levados em consideração e se promova
gradualmente 0"3. t"'rl .. ,,1.;!~';;'1:::J..J de recursos a responsabilidade:>. Desta

maneira, os MUnic.i ....:;..,:.~ ~~';;(t possibiliâade de preparar-se para o d~

sempenho eficaz cl.; ..ua·, ..un~ões de governo.

A em~nr1ll ~rlJr' ..'t:.a tem o obJetivo de, l'IWTl prazo d~finido

previamente, f:.z;er "Ct;T! ~~~ 03 governos estaduais e da União se organf.

zem para a tr~n,;i~_~r..c':: 'e encargos e dá aos Muniç,ipios a possibJ.l!,

cada de entr~c OI!! :J...r:c:~~ão .;-om os rresmos durante o período de tra.!: I
sição. 'Com isso n",ta~ 'S~' ia evit<:Lndo o risco de queda brusca na pre~

tação dos refe1.:t.dos se.:' ~ •os.

rr';:~~~

I:lD7~'Bfã!J

El-IENDA HODIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

- o plano plurianual;

II - as diretrizes para os t'rçCM,:!r,\'J<" d<1 União;

111 - os crçemenecs anue.í e, o..."u.ão

§ 19 Na elaboração do pldno t'::'lÜ'! ...»ua L scr50 ob~e.!

vados o estabelecimento ele diretrizes, obJ ...l:l,' (\, " rret<l.s para a

distrJ.buJ.çâo dos investin\Cnlos e das despc.:..as ':cl,· decorrentes o,
quando cou[fer, a region:llização.

§ 29 A lei de dirctrize.. OLç.l"TIt'nli'il.ia.:: definirá as
metas e prioridades da aclrninistração !=IÚJl1c~ tC'ucrnl parti o exerci

cio financeiro subsaqilente, orientarã a cl.1.~ora,50 dü lei orçamen

târia anual e aprovará as alterações na lcglsli'çã", t~!but5ria in

dispensáveis para a obtenção das receit:o.s públicíl~.

§ 39 A lei orçamentária ~Ull..: co;;, • !!;.t:n.lerá:

- o orçamento fiscal, r!!;í~H nt,", 'C'G Poderes da Dn!

ão, seus fundos, órgãos e entidades de:. ild'ni.n~ .:c:p-;.1 ... tiireta e ind.,!

reta, inclusive fundações instituídas c "'la:ll....''3.- ' ..lo poder públ!

co, ressalvadas as mencionadas nos iter~ .LI " i",

11 - o orçamento de invest.... ent.):;' .~-.., empresas em que

a Uniãa,direta ou indiretamente, detenha ...t I".(_,'t ~d do cap.l.tal s2

cial com direito a voto; e

Preceito constitucional.

Inclua-se, onde couber, o 1IC'Ç"uirtz ... ttq.,:. a, em conse

quência, suprima-se o "caput" e o § H tl" <.'.11 #~",: c art. 287 e
seusparâgrafos, o "caput" do art. 133; o .....a t., 2~; ~ bCUS parágrafos
e ô art. 293.

orçamentárias, quando serão, tambem, en.·~'fI·1t-;,;:das as propostas

s:lo Poder Executivo para adequada avalJ<lçZe: da obediência a este

lI! - o orçamento das enticaJ.e~ 1=< a 1nini ;tração ind.,!

retn e dos fundos. ambos vinculados ao .5:J.f:.te'll3 ,il ,o.,,-gJ.J:'l.dade sccial

da União. Nada melhor que o momento d-; fef'tnlção das diretrizes

ela ao preceito constitucional de per Icaoc e') . e todos o Poderes

§ 49 A lei orçamentária anuaL n~:.J co tcrã disposit!

vo estranho fi previsão da receita e ã fi ...aç'do dd J.e:,~·~sa, não

ircllt1ndo na proibição:

- autorizâção para abe1.t..l..a ,",c ~1 =,,'~tos suplement..!!.

res e contratação de operações de créditos" i1't- '" <Ia por antecip~

ção da receita para liqUidação n9 próprio c~,,~:'-:;"'1"', e

• 11 - discriminação das despcs~". P<'_ ESlado, ressalv~

das as de carãter nacional. definidas na. ]íl, ct.J'Ilp:oll\cntar.

Assetnl,l[J<:. H<:'c..iona1 Constituinto, em 13 de ilgOSLo de 19S7.

Por outro lado, a decisão un t In ter aI di' reestruturação I
de cargos que qualquer dos scderes O-::':;'l' P"'~.';5ões sobre os outros

Poderes para readcqueção das car-re í r er c-n r c rer as , podendo repre_

1
sentar ccneequênc í as além das p05s1bEiols(je:; urçament é r Las

AdemaIs, há de se atenter pe t a .. «eceas idade de obedié:'. \

§ 59 o orçamcnto fiscal sel.á "c.\l"\~::!nh&do de; demon~

trativo regionalizado do afeito sobre as ~r.!ce: ..t::.!:: ~ despesas, r.=.

lativo a isenções, anistias, subsidios e .o~neClcios de nilturaza

financeira, tributária c creditIcJ.a.

§ 5rl :::'3i l'·r·", e::nntar disporá sobre o eXercí.cio fi

nanceiro, a v1ç:[ ,'Cicl, os !: c~, 1nclusive de tramitação legislat,!

va, a elaboraç.ãc .. -= <#=#.1.-:,l..Z"yiÍo do plano pl~r1anual, das d1retr!

ZCS orçal"entá1.1.:l8 <> ';,#.... 'Jl,,:'1"':l2ntos anuais, e estabelecerá norm<lS

de gestão fJ.n:mcc1.r- .. 1,~~~1.J,!)nial d~ adminJ.stração diret: e ind!

reta, bem Cairo. CO"lo'l~ rcc. ... ;'_l..~ a instituição e funcionamento de fun

dos.

Art. Leis de iniciativa Oro 1:.<:~,,~i v..), obJet.ivando
a promoção do desenvolvimento naciona!.., o lIl'-l1'.Jr emprego dos re

cursos públicos, a Justiça social e a J:~a·.( ,I) ~1: 5 dcs-Lqua.Ldadea ee
gionais estabelecerão. -

Se,:l p.l':L.~oJI7G ia idi};!,a geral contJ.da no ProJeto de Con.!!.

• tituição, procurd-e".. t'..:-ni." Cl texto rna::a.s conciso e claro, estabelf:.

cendo no "caput" do- rc\ Co ü.~ ..1.go os obJetivos dos instrumentos de

planejamento e orçamcnt':l .':Is';.jtuídos e defin1dos nos seus parãgr~

Ios os parâmetros b;siC'C1<; de cada um deles.

"..- Ullo/AlH",~~ç;:e _
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Ir'CIUf' !;e;..·;nde couber, os seguintes artigos e, 'em
conseqüência, sUllr:rl:ll ..,~ os artigos 133, 134 e 135 e seus respecti
vos parógra tos-

rr;;~"

t5J.~.~

"".-._-------
Cc' .t a ' -rce 105,;":..:::JO:;.":;:G"=- _

er=---.,~~~: PLf._;_i~_~I_o_,._,,·_"_- ~

" EMENDA lP20287·6
l!J

qual ccncrabuau Q.... ,'1 Il .. ~~lltl<i a conta? De acordo com relatôrJ.odoNl.
nrseêr Ic da Prcv ,:0. I, P:'ll' cada CzS 100 gastos com bencEfc i cs c
aarv rços , apouae r·') sr. provêm do segurado - e a cendêncaa é decr r
nante , Os out r-os <:1:,) ~ ti '"5:':1 pagos pela empresa ou pelo governo na
forma de cOn1:T;:.h'J_ç~'-:l::'. -,' e. come os- impostos mda reucs , afie repas

sados aos preços c "r':h'u ecdada , Preços pagos pelos ccnsusudcrcs ,

evadenceaeme I r a 'H"t::': I, ...cnsumêcrcs de baaxcs rendmcutcs ,
f"lfllO ;-l~ln.r'tcmente. uma medada para beneflclar os

aposentados ba as a Ic r i os ccn tém um vaês f OI temente reg!esslvo.Na pr!

t rce , cnern na i e -uro pi cc arc rcneãnente os quc ganham menos e des t r
nado, paradcva'lnent;o I aus que ganhem na i s I?

~ dispensável dispositivo l".., ...~'ltJl.irlll::ll especifico pa-

ta estabelecer que lei venha J'lhi ~il!l fundo I porque o

art. 294, de maneira genétic.o:: la t:5.ermlnou que eles

somente poderão ser cr-Iados , l'I"di .....t- autorização de 1e

complementar.

I

I,
!
I

DISPOSIÇOES TRANSITORIAS

I
n - as autorizações a que se refere o artigo 288 ou a '.:)' I',

reçãc de erros ou inadequações.

I
I

!

"Art. _ No curso do ano seglunte ao da promulgação dC'-tll

ConstJ.tu1ção, o Poder LegJ.slatlvo da UR1ão, dos Est:ado" e
dos MunlciploS reavaliar5 todos os J.l1centJ.Vos f1sca1s dt'
natureza setor1al, ora em vlgor. para COnflrI'lá-los C'\P' 05
sarnente por le"J..
§ 19 _ Cons1der<lr-se-ão 'revogados a partlr do primc1ro Gl'

do ano seguinte ao da ava11aç'io os lncent:l.vos OUf-

não forem confirmados.
20 _ A revogação não prejudIcará os dlTeltos que, ~qltt'l,1

data. Já t.J.verel'l 51do ndqulrlclos em rclnçiío .I 1nCl"E.
tJ.vos conccd1dos sob cond1ção e com pra:z;o certo.

I:manda Adlt1va ao ProJeto de Cons't1tuu'io

ACRESCENTE-SE AO TITULO X H DISPOSIÇOES TRANSIT(jIUAS

O SEGUIHE ARTIGOl 01Ad.c. c.oub.t.\ I

§ 59 - O Txecutivo poderá enviar mensagem ao ccnqreenc '.i:
,...iol")(l1 para propor modificação nos projetos a que se refere és t ... 11!

u'oI-, enquanto não estiver iniciada a vctação , na Comissão Mist.::, e..
per te cuja alteração é proposta

§ 6; - Se os projetos não forem devolvidos à sanção nc-
pr a ..os fixados na lei complementar, o Executivo poderá execut é-v,r-.

t cr decreto até a sua promulgação

§ 72 _ Aplicam-se aos projetos mencionados neste arLig:J,
nr- oue não contrariarem o dr ecoet.c nesta Seção, as dema.í s ncrme v ru
l.::'..tves ao processo legislatlvo.

§ 41:1 - As emendas ao projeto de lei de diretrizes orç.lm"l1
t.ádJS não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plane. ;JJt~

, l.':.l'1ual. H

"Art. tv zxcout Ivc encaminhará ao Congresso Nacional, P1!.
ra votação c01jl""1l", ,~:", dL'<.!S casas , os projetos de lei relativos ao
plano prurh....ue í , t..s ..t~ ...E.~"tiz.e$ orçamentárias, ao orçamento anual e
aos créditos adí c í cne ts •

§ til • C-abcr3 a uma comissão mista permanente de Senadores
e Deputados exar-tr.e r e t>nltir parecer sobre os projetos referidos nes
te artigo, exercez > er-onpanhementc e a fiscalização orçamentária e

apreciar as contas en.ncer-taoas anualmente pelo Chefe de Governo.

§ 22 _ scmeu-e 'a r.cmfssãc poderão ser oferecidas eeencae ,
sendo conclu:::.i"'!J e fi;-.,' .. seu pronunciamento, salvo se um terço dos
membros da Câmara dc., üCf .rtadcs ou do Senado Federal requererem a v.Q.
tação em Plenário

§ :HI _ /;S er-cndas ao projeto de J,ei orçamentária somente
poderão ser api.c,,<;,das '1ta,nr.lo se relacionarerr com:

I - Jnvest!r.1~nt.l::o ~ despesas deles decorrentes, desde que:

a) s'!jail ~,....t!'i)tíveis como plano plurianual e COllt a lei de d1re
tr'ze: nrç.,õ.Fnc:í:rias;

b) indiquem os recursos necessários, actnitidos somente os prove-
níentes oe n.eracees de credi to ou anulação de despesas de
'OO!>tn3 nil~/.'T,~1;a

Com exceção do § 32 do artigo, C! I"uva redação mantém
a idéia geral dos artigos Que se propêle li suo_ ..s"l!·~. Com relação ao
§ 312 propõe.-se nova redação para regulRIIl,;::ntar :l!> ~m"nuas- ãos projetos
de lei ao plano, das diretnzes e do orçaPlel1to. :11' ;P311dade, a prop,E,
siçfio consolida e conciHa as idéias da r('lmh.~.lo C.J Sistema Tributá
rio, O-rçamento e Finanças e da Comissão '.I-=- Orgc."';")..li"·~Q dos Poderes e
Sistema de Governo, Que trataram independcnt:enel'~~ cio assunto.

Propõe-se, também, maior nr"ibl L.dade aos prâ'zos es
tabelecidos no Capitulo, passando-os para G~ "Dtspo~içJes TransitÓ'
rias tr até que lei l:omplementar os est!plJlfl e n l'õ'r:l'lf'!' dçfinitivo. Is
to permitirá ajustamentos Que se fizerem net,t"",:s,hio$ para melhor ade- I

quar cronologicamente a nova filosofia de plallejalllunto e orçamento
instituído no Projeto de Constituiçilo.

JUSTIFICA\'~lJ

!
I
I
I

------ I
Art. Enquanto a lei complementar não regulamentar. r 11

. prc.jato de ~e~ ::f:::~:e~lurianual, com vigência até o final do L.ri~ 1
meiro exercício financeiro do mandato presidenclni l
subseqúente, será encaminhado até Quatro meses <:In~ '. 1

I~r encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido pDrd a I
t>.JlIICão até o encerramento da sessão leq;ot".""Jflwt;;.'''''yª'''- _

I
II - às diretrizes orçamenLár'<l: será Io'ncaminha"do·até oi

to meses e meio antes do fN':lrrf'r'~I'ln do exerc!r;:io f1
nanceiro e devolvido para sanr"Jq....atl,'i-u encerramento
do primeiro período da 5"'3':;-;;: h Ijslattva, e •

In - ao orçamento da União, ?!.~ Q'J.?tr l1'Ie'ilJ!I antes do en
cerramento do exercíci!) n,· ..r ';>J _o ê t.levolvido para

sanção at~t.o encerramenttl o.. ~"'., .... ;:.:; legislativa ti

PLENA!uo

Emenda Subotlt\.t t\.... a. P-':0Jc"Co de Constituição:

1IU./llnl!1"'·i'~_

SUPRIMAM-SE OS ARTIGOS 339 e 486

Emend<t SUpressiva ao Projeto de Constitutç':'u

Suprima. se, o Artigo 336 ,

fi, para evitar que aos Fundos seja dado emprego diverso do ';l.I'

c:<..ü!.a de sua natureza, fica determinado que serão empregado!l I.I/.'

11<'.1" a obterem remuneração adequada.
:r::Jn suma, a redação proposta atém-se a matéria constitucion.ll

1i'l.i:rl,riarnente dita, evitando limites rígidos e indevidos ao lec;i.;:~

lílC,Jr ordinário.

________o _lI~f"JUOTIP",.~lo _____.,

"Art. 338 - i'1.t..Jm '1"' ti1.uldos o Fundo de Seguro Doaempxeqo , me-

diante cor. <-1 Je..l' ,'" (.lQ'i empxeqador-ea e dos empregados c de

aceecõe .. or'.~u~~r,t ~ ..ias, e o Fundo do Patrimônio Individual
do Zmpr~gm:!." l~ l.1ar,ta cont,;-ibuição dos empregadores.

§ 19 - O.. r"'r~~- ,~,Jor'1S o os empregados terão 1eprcsantõ:nt,zs
na an'!' .... _: ,~, ação dos Fundos referidos neste artigo.

§ 29' Os F'lmlo~ ·"cnc..ionados neste artigo serão aplicados
de m..d .. <J obLerem remuneração adequada."

nnnc' !:ooressiva

JUSTIFICAÇ.GO

r.rr..... ~tr... rl,; Constituição

1- DB-SE NO'J~. : t: LV,:"\' •• :1 ,iRrIGO 338:

A matéria não é constitucional. 5.' rcs-e tooae. ept Iceções

efetuadas por instl tuições finá 'C' ! 1 vs OlJ-Iprnamentais dev!

riam também estar reguladas na CuI1HiL'J_~"o

De resto, não se pode conceber que o -ext c constitucional

trate de pormenores ces ta natureea , lm"lgl(fC::-"ie que 'J: eoo§.

tituição em v igor tivesse dado :;0 bl1H ;j llo"Çfj) dp gerir

os recursos do FGTS Como podl!r.la tu sl·j· extinto o ONH?

Ondo SI;! J.ê. • 1",1'"1"0 de GarOlntia do Patrimônio Individual",

leia-EC : .. :t\.l,nd::l co Patrimônio Individual do Empregado"

Dar exclusividade à Segu_~..Jacte.' S..c16l na trlbuta

ç~o da folha de salários,'no mínimo f abr::. :'lsp;r..~s para questiona _

mentos na Justiça sobre a incidência dI' 'mposto do renda na fonte

sobre os assalariados, parcela da'i maIs .,x. r''',$lV<i: 'la arrecadação

do imposto de renda e que constitui imporl.Jr::'" "JOLa de financi1!.

mentes de estados e municípios através da:! tt"ll...fc"i1nclas dos Fun

dos de Participaç~ol e instrumento vit<:tl p.ua l:."tlr.t.lçJo da polftica

econÔmica de curtJ prazo.

O A,rt. 338 e<;t..á r.:..tigirio de modo quo pode c;:ausar perplexidadcs
em virtude dds 'l.1.cocr0r't 1...'3 que contém. Além disto, tr(lta de maté
ria que é prôp:rla "lc 11:.. ~rdiniiria. 

Na redtlcão pt0lo'c.oslD., ir.otituem-se os Fundos, silllplifica-se sua
denominaç5o. dctcT-ninn;n-u:! SUD.S fontes do receita c se estabelece
a pnrticlpaç50 do "mpr(..qajo~es e empregados na administração.

rI - MODII'I'.:UI:-::,E C !'1'.t!l !II DO ART. 13 E O § 19 DO ART. 474.

JU5'l'IFIC1i.Ç1iO

EMENDA lP20286-8
tu Constituinte ;~~~~--_~~~_:~-:Jrr;~~~'..~
tI t: PLE~:i~7~~QW,ltlt/IUl~."Ult -. • - -- - __=--~ t5U~8fEJ

r.r----------lnT./J~""'~.;lo- -- _~ -- __

prp'~~~'~

fl~7'~;ã!l

Emenda ~lod1f1cnt,1,v:t no

ProJeto de Const1tUlç50

ou produtos I não precisam ser

- -. - .-H.'.,J~n"'••I:lo' _____.,

-- - -- U'1t/,,~u'rK.çt.,- _____.,

nt> C""T.C constitucional, uma vez que a lei, comple_

Constituinte JOSE SERRA

,.(Wh'Q't~~IIIIQ"ulc ... lldo
Pl-ENARIO

tr1butárU para arrecadar o~ recursos necessários.

Emenda sucreesIva

Suprima-se O parágrafo único do art ,' 380 do Proj~tt'> ",

Constituição:

prioridades para outros programas de governo ou baixa capactdc n,

bilidade dos Estados e acotcrcr ce alocarem recursos sust cIentes

decorrem de má gesUo dos recursos públicos, est,abelcclmento r'n

50S necessários para a manutenção dos sistemas de ensino, deve

Em que pese o mérito da preposição de assegurar reCU1· •

I
I

ser levado em consideração a dificuldade de avaliação da ilflroJs',l. I
I
I

para adeQW:d:i;::::::::o,,:::::se:':::::::~a~ para cada HunIc Ip í nI
eEstado se aeroceçac dos recurscs suficientes para cens í oc I

1"seridos

Emenda Supressiva ao

Fica sobre' 1:1::1 "tl1r..ltll;.ut·S do poder de Tributar". r1~o ca'Jef'll, as_

menta r ou orCllnclrla, ..1 tem força para tal. '

6lm. dispo:;itiv')~ ·'-.".,I'ot:otes ao assuotc em outros caprtulas da

EMENDA lP20283.3
t: con!.t.1tt111'Lt~-'c"!.2L II A.,.. ~ ...)

~~"IRiõ --- "~~~ ..~~.:::~_"_.._"._',_. _

Constltuição' tlli:m .. ..:II'C os casos em Que a lei pode prever isençdo

nf ~~o:.r~f"~ -"a aposentador1a, nos termos da 1C1, ODC
dCc-,r,l_•• ~ t1cgulntcs conó.çõcs·

Importl1nc ...<l "J/1 '$l;'" .. Ll!b'li a.matéria, criou-se uma seção cspecí_

}.U S T I }o I C A C 1\ O

constitucio·lal. p m.teTJ.ê' própria e exclusiva do capítulo refere.!!

te ao Sis ..emp iri::Jlll.frio. Oestaca_se que: neste capítulo, dada a

Sel'i ",lf1.:'r no argumento ÕbV10 de quc os me.cnnismos de
c51cul0 de be1le:!:J··:'Lo.:., 1';>1' sua cOMplc,(1dade, costumam prO\'ocar dlS_

cU'ôsõcs e i rrc~~,::\." )1\," l<:lS e nno deve130am 'ôer maté'r1u de- Const1
tuição, con'vlnfl i1~V't..nl.\OS para o fa.to de que, pela redaçiio .ltuaI
dô l'lTtJgO 35ú, fi r-c,·.?i"'lc1a SocJ.al tcru/. que pagar aO aposent.u.lo
um valor equ:!vn'::'l.lte ...0 Sel! mllor salârJ.o de atJ.vidlldc, d01xnndo de
lado o te tu dI'" V' ntt> Snl.lriosHmín1Mo

l'or ou1-:" lado, Jlode-so imag1nar a tent<lçâo p:lr,1 frau
des que t;:tl ~lst~1I tC'.I1 etnn.. '('10 subst1tuir-se a mé'd1a de remu:

ncrnc:io por 111:1 rlJéo '''''''Tlil1), o nÚmcro de atrasos qú~ cn'ôC)"rla c

o forte numen,. Je d,·sp ••: i'S pTc"ident:1nrias que provoc:lrin. t o se
gurado estud.l rc(..c'IC" lo bt-ln mal'i do correspondente D bnsc sollTc ;

Projeto de Constituição

:;:; W'.:- 1t.d:lção ao "caput" do Art. 356:

A conc.f~" _.h, 'la imunidades tTlbutarias em termos da lei

SUll'rl,"':, ',lS Artigos 379, 370 e 414

r---p;r,;r~l;~." .. ~, JQ/'''~ •• ''~"'
• __ o. - •• ,,_.__ • ---'

r;r-----

'EMENDA lP20282·5 ,
tJ Constituinte :i.-'.:..-~:'~1"--_ :'''- -'

_EMENDA 1P20281·7 ,
i~- .
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i2162 • Assembléia Nacional Constituinte
1

Aprt;"s" c t -i,.. !.l3o:ier; de linhas de ônibus é atribuição espe
cifica do '!x.'C' .r rv Jl.S concessões derivam de concorrências pú
blicas, o que, .'U( n.. $0, já é crdvc suficiente para dispensar o
Congresso trect.c- a t -t-at.e tarefa. A lei ordinári~ que t;ala da m.!:
téria, por sue 'II.Z, '..e eca o processo da conccr-r-enc La pu~lica de
requisitob 'iu'>, ob"'c.·...edcs , lhe dão as garantias neceasaea as ,

tp::

~ ...".. ---
~L.J

a u s r x r x c n ç a c

• Art. 271 - A Uniria entregará:

______-,__lIITO/lllltl'IeAÇl:O-- _

I .. 'do produto de arrecadação dos impostos scura ..
renda e proventos de qualquer natureza e sn-rre

produtos industrializadOS, cinquenta e sete r:oJ. [
c-ento na forma seguinte: .. I
..... ,. " ,. 1

b) trinta e três inteiros e cfncc décimos por ce-i 1
to ao Fundo de Partic~paçDo dos Municípios. .i

. I
Tem' sido luta permanente dos Munic!pios tlrasi lsJ.- I

UIS una reforma tributária que lhes dê recursos compatíveis com !:Il~"l

ec-esaíuades Tal objetivo passa sem dúvida, pelo percentua-l de 3~,~ I
de contribuição da União para o Fundo de participação, dos llunic!plc.. I

~A lP20296~5 ,,",. _
L:. .!- ...!I~nlUINTE VICTOR FACCIQNI

A reforma tributária, uma rt?.t'vi i1:..~ação unânime n,!

clonal dos Estados e Municípios, não p"de e-ceras peão ano de 19139

para sua vigência. A realidade nacional e"i;;:; REI·OR.flA TRIBUTaRIA JA:.

JUSTIFlr ... ('aO

p .- o Inciso I, e respeotiva letra "b'' do Art. 277 ",

I{ "1 Jjelo de Constituição da Comissao de slstematizaçllo passam a

~ !lc:;ulnte redação.

I
I,
,,
I
I

.1
I
i

"UT•• meu...-e so P:;,;::;.d.... diretamente ou sob o regime de ccnces
são ou p(;t"lli~sÊi\". ~ _U d:3 ",ação de serviço pÚblicos". 

§ l'
O regime Ju:-idlc,' :;\:: h~l"'gação dos serviços federais, estaduais
e municipaiS ....b ed 'I et; U!3 seguintes principios:
a) obrigaçãl: ele m-...rr' • r- serviço adequado,
b) tari{as que P=l'il!.':::"tm a justa remuneração do capital, melho 

rementcs .. P"t"s·\',;C dos serviços, e assegurem o equilíbrio
econômico ... t'inuw:<:.iro do cpe r-ador-j

c) f'iscali:;;ação p er-r-.. ncnee e revisão periódica das tari!'as.
§ 2'
Da serviços de t r::'''l...~\'rtes coletivo urbano e metropoli tano "de
passageiros t:lOdO::I=-~ -c i- Sua remuneração desvinculada do preço
Pago pelo u'>oár...c , Lo ;::'_m de permitir a institui.ção de tari:fas
sociais, cbservJ.o.19.$, ~l ent-e ao mais, as mesmas regras do para 
grafo anterior.
§ 3'
As isenções tari1"lh·j ,.lt cu reduç;ões para atendimento de eategc 
rias eepcc i rr.cee co v-rSuárlos serão cobertas com recursos pr-ove-,
rueneea da r-ecc í tv r_I-o..l,tár:La da pessoa jurídica de direito PÚ
blico interne QU~ ãns t I tuir o bener'Icãc ,

JUSTIFICAÇÃO

O. tj!;;pos1rJ '10 oaput e no parágrafo primeiro constitui
matéria int-=.grarl.t. nc ucesc direito constitucional.

Pre~ende-,>e apenas cot'rigir imperfeições.
üe H 21l e 30 contém inovações importantes.
O § 2} pcrrdte a instituição de tarifas sociais, se 

guindo, neaee particulAr, tendência que vem se registrando
sistema de transport coa

Dê-se a seçu tnte ":,,... ,;;:0 <10 art. 305:

A emenda visa excluir a palavr... r~vf't's~t..~.

E isto porque concessão nã" s'~ ~ ever "e. sccc-ee extin
guir ou ser rescindida,

A figura. da reversão. na fo:úU'J Dl ate .orca, pode ensejar
enriquecilll~nto illoJ.:-o por parte do pode r- eUIJ.:.i'~:I. o que não se
ecaeune com o afatema 1uri'"dioo cr-aeãt'=....r-c, •

•• f·~To/lUIT"ICA;io -,

JUSTIFICATIVA

'- t'U;U,íifl~ _l

fÇ;~'~'~'---:J .
fuI"~7ã7J

JUSTIlICACllO

§ 3° - Os ine,chuvas conccdl.dos por ccnvêmcs cnt r-c E"ra ~

dos,. c('lcbrtloos 1I0S termos do art i go 23, § 60, d••

Const1.tu.lçiio de 1967 J com a redação da Emenda n '

1/69. também deverão ser reavahdos c reconfHm.J.lo;l
nos prnac s do ju cscntc artJ.go, mcdaanre delibcT1çJu.
de quatro qu m tos dos votos dos Estados c do Dbt 11

tp Fcdc rn L;" -

Emenda. SUpl"H;.:'·~·l:l m· ,)l.'\". 100, item XVI, letra.!!
suprima-se r !,;,cr~ ,'I L, letra R, do art. 100

., :,1,\'ficativa

Agora, quando jiIJ ampInn t a um novo slstema trlbutárlO, q'l'~.

c.c m.u t.os pontos da.Eer-e bastante do atual. ê OC8S1ão de se Ia ac r
.1"li' reavaã racãc dos íncerrcavcs exa s terrte s , Seus ere i tcs podem c
uu..em ser reavaã radcs ã luz da nova sltuação A reavat raeâc pro
h'St3 refere-se aos mcencavcs ae ro r rar s e não 30S 'reg ronaas , co

mo os dn área da SUDENE e da SUDAH. Estes corrrmuarâc como cstJo ,
:3.11 fll t.eracâo ,

.EMENDA 1P202~~:2_

l:J CONSTITUINTE.Y1EI..
I
_: f, crm.r:;:::::======~

(E

I

!
I
I
I
I Um. número recnsc de tuccut tvc-, r í scc rs foi sendc c\'l.ndo nus

'Jl 1 :l:'l 'J lustros. Sua msta.tuacãc pode ter obcdccado a mot rvoa l'al!
11 t'~r:;~/ns mas os Inccnmvcs podem ter dado resultados não previ r ...

r rs • A tnl.ld.:mça de cond rcêes eccnêmcaa pode também ter provocado! .')'r~,ç;;o nos efe r'toa de Incencavcs hsca,s.

'1
I
I
I

;'.
I

cr;;;;~~;~:J

W;';-;;;;]

m-......--,
~e~_..,

r;~.~:'~;-j

CÇJ';J87l

.1USTIFICAÇJtO

.:!:..:~~----_._----

......_.....",...,.------,

o Cqnselho de OU'1idoTeS, criado fia fo'l:ma prop...:, a

"f' .'lrt. 68, constituir-se-ia em órgao paralelo à Câmara de Vel.e~.,~.··

'::"?S, ce-ncorrendo ai.,da com o Tribunal, ou Conselho de Contas da" ),tI!

.~j;"J.p!os, do que resultaria inquestionável área de atritos

~.!tTIFICA9ÃO

O ~jJr"Jjflto da Comissão não é realista ao proib;r o
trabalho em at!.v)d.:oc\~ ."lsalubre ou perigosa ou eondiciona-lo
à autorizoçã.- ...,: '] d~ c.onvenções coletivas. O direito que. tem
de ser assrEur._,h' ~ O' lo naic.!.onal e o do 1"ornecimento. pelo
empregado!. 'I", '~C'U''''olf'' r"os de proteção. O edicional drve ser
calculado D'OVl"'n .1 r....l,?;• .:1" ,inifJlO, cont'crmc têm confirnado n?s
sos tri!:lune..l.ll.

Dê-se a sead...... r;~c. ·;.t(' ~..) item mencionado:

- 4:~" - _!. l • 1 ·'t:..1 ~obre () salário mfnimo pela prestação
(f~ t;"- ...1UtO em atividade insalubre, penosa ou
}.1 .:'.L,',·ltl. além de proteção atravds de contr..:tles
r\ ...... ' ~F'"U"~ntos que vi!::em a reduzir o grau de

• L·j .. .:-; .3. ~tividatje".

Não tem S(:nt ..11'"o :,·.~ra constitucional com o objetivo de isen- ,
tar alguém do pagar.h:: '0;0 ''':'l tarifa do transporte coletivo, mormen-

te se:o;i:~~:{n'tZ~C'lr;~~~od:i~:~~:~acaba sendo pago por alguém, i
por aquele w....e 'i..t:ll 'U., ':le..vlço para suas necessldodcs de traba
lho. A idY' ~ slI1'páL.H"l'J., mas nã.o para o d!:reito constitucional.

I

~YA lP20297-3 ',". ----,
(:..i:ili~~!..UUINTE VICTOR FACCIDNI

EMENDA lP20298-1
t: CONSTITU"'TE ",c:·,::;1::" -".'"
t'!

Emenda Supre'<.'>t 'fl ao { ..i,;~ 423

F-' .-- Suprima-se ~u;;~~'.Tlr~A~ioe seus parágra fos, do Pro" ~":r..
I rld ('Qr'lstituição da Comissão de Sistell1atlzaçtl.o.

I

I
!

'EMENDA lP20299·0
l: " cnNs:~:j~ ~-~: ICTo.,,"-'r-'A"'cC"""'O~Il1=- ~

t=

\IT;~~~;;J

[JU";;jã7J

Emenda substitutiva. ao artigo lll. pç: <i.UI<I-L i (. ,::1';"

Dê-se ao parágrafo único do artigo H :: '. !g-.. l ":1:0 l'~dação:

o !i 3' ....iSR disciplinar melhor as concessões de isen_
ções, coibifll.l ... !:I ro~,I=- ir.discriminada. sem Planejamento e sem
prévi..l. apuraç~o rt~ ,,'seq1lências, como vem ocorrendo em cer _
tas cidade,,: orasil II s.:>1 ..carretando ou o aumento das passa _
gens para 0$ ou ..: 'S .'sloários ou uma situação economicamente in
Bustentável ~ ::.t..- a,", • "iJl e;';las de transporte. -

O disc·:'Lll.-~,C ltO consiste em atr-ibuir à pessoa jurí_
dica de d!l'e1t'J ~ Úbl!. ...'l que vier a instituir :I beneficio o
ônus de pagéllll~I"f,o ~\": ,:mpt'f'sas de transportes de valores corres
pondentes as I~f".Gõ",s concedIdas. -

É meio tJ~ f ...rç::..r ao melhor exame da situação antes de
conceder a3 ise'ic5e'>. " mesmo tempo que se exclui a possibili
dade de a.... emo:.:-~3!t", tl..- transportes sofrerem acentuados preju!::
=05 em decorrên:.i~ úe Ftos praticados. muitas vezes, com mero
efeito políu.-o, flor alo~oridades administrativa!> locais.

o dispositivo em enfoque G('rt~t, - .'_ ih~dm1ssivel retr.e.
cesso em termos de democracia.

Com efeito, já são deco!'.t'idos "'a~.s d~ dois mil anos
que se praticava a democJ:'acia direta '3m ;.oma, .:1u....ante os primei
ros reinados, e na Grécia olássica, flO"- ;:ia1'ticip"'-o;ão Q.o povo nas

"grandes decisões e nas elaborações ti':! leIs.
O desenvolvimento dos pc··...$ deteI"'Q!.,ou, pOr necessida

de imperiosa, a crl<i,;ão do sistema de rc,'rt:s'·r';<l..ç!io popul~r,atual
lI1ente adotado em quase todos os paIs/!' ... co 1't:r.~O. 

Deste llIodo, não é admissivel ql.e ~ nOV<l const1tuição
brasileirA, que se pretende esteja eno:uõpa.nriC' o que há d~ mais mo
clerno c melhor para o povo. venha a u..:;osd;11'ar ,i Jemocracia direta

Ou bem o povo exerce o poder rl!l'tlt:nente,como nos tem
pos de outrora, ou bem indire tament~1 atre ,É.5 ,ia representação. -

Essa expressão' "com o povo" eql& pr~sente em várias
passagens do texto constttuclonal l onde ;3 c:i :>l'.>se política parece
abrir mão do principio da"representat'iV':!.<!Pdct, p3ro.~vidI.-l0 com
entidades se'1l autenticidade derivadr.. do "~';o p'1puiar e controla_
da pela Justiça Eleitoral.

SeguindO esse mesmo rae!C)cLnJ.o, dev.::r:l ser alterados
os seguintes dispositivos:

l)Art. 21l, ítem 5:
2)Art. 5Sl,!tem 29,
3)Art.12, item 3 1l, letra O,
4)Art.25, ítem ,4';
5)Art.17. item 7. letra b:

ô)Art.345 1 item ,41l;
1)Art.l7, !tem xx, letra c. J

• Em algun,:: desses dispositivos sustenta_se um direito ob~ fi
,}Jut.a de. liVt"'; açao corr~Bedora a organizações da sociedade d"'" J. '

...... 'l tias neceSsarias cautelas no interesse soc1al ~I' ,

Em certos' casos, terão mais 1"orça que ~ Ministério rút>ll_'
N1 f' os tribunais, pois. estes têm limitações, enquanto aquei<:3 f,:-J.

,

Justi.t'icativo!.

Dê-se' a seguinte red&çJ!lc ~ 'J ......·r..")ut" do Artigo

Art. 46:1 -"O sistema trib(.,ta01 (I'" uue trata esta
Constituifi'l;(l (> 11.1 na e',' 'Jigor em 112 de
março de 170(1.

"Todo o poder emana do pOl1;) n .In r~(, • reme é exercido".

46T:

EMENDA lP20294·9
[!J COllSTITUINTE V;~~~R FACCIOIlI __-~~~--=-=:J pr;~~~;;J

l!J '~IU;{=~~~~~UI.~.'U~ -~=~~ &i~.JãU

fÇ~:;~:J

§V';M]

Justiticativa

Plenário

O SESI. SESC, SE:NAC e SENAt são instituições que mll1toJs
beneficios têm proporcionado ao povo brasileiro, especialment"
àrl pessoas de baixa renda. ,_

Essa situação recomenda a continuidade desses ser',ie":'),
Q que depende de cont:rlbuições que, na sistemática atual, sSf
illcident.es sobre a folha de salários de cada empresa. _

Ot'a, a redação dada ao artigo 336 enseja intet"pr!t::"içao
n., sentido de que não será mais possivel obter contribuiçoes .:~

ra taiS entidades na forma atualmente adotada.
Não é esse o pensamento do legislador, pois que ressal:

ta a intenção de evi tato maiores ônus para os empre{!ados.
Logicamente não visa extinguir contribuiçoes pari: ,s-

entidades em en1"oque, eis que provenient;9 apenas das emprc"J'l!;>.
Justifica-se, deste modo, o acrescimo pretendido.

J:;.hSJWA ADITIVA AO ARTIGO 336

o;-se ao artigo 336 a seguinte redação:

111\ folha de salários é base exclusiva da segt:ridao:. 1:":;:
eisl e sobre ela não pocerá incidir qualquer outro tributo r.1l..
';vntribuição, excelto as contribuições pagas pelas emprcsa.= "'1.r~

G salário-educaçíio e manutenção de insti tuições de formaçao i"'-~

!'iaslonal ou de assistência social, administradas pelas entiJd
dos sindicais de grau superior".

I
I

I
, Toda a matéria tratada nesses itens é, sem dúvida, J!:I li.

J&1 ordinária.
A norma constitucional deve ser precisa e simples. nãc

comporttlnd~ ~~:~~:m~l:~~ilidade e a corre~edoria social agt':!.co::r, I
·.S"odos de es.tado. estnté.~as de emp"eses de_ interesse nao'or,' I
CCl"\O a. pett'obras e a Nuclebras. COlocando em maos de pessoas r!;1' I
F"~mj:rc llabllitadas poderes dos quais não saberão utl1iz~r, \

Esse tipo de visibl.lidade é francarrente contra.do ~ .... q ::"::.1
t"re'!ses do Pais e não se af'ina com a tradição do povo brasl.l.~;.l:l?'!

"I - O regime das empresa.s ..cr,.... 1'1 ·~t ~.=os de servfC;o13
públicos, o caráter especial de seu .:'ontrr,~[., " .rl.l.ará as condi
çõcs de caducidade e rescisão da oon,('ott.;", -

Emenda Hodi1"icativa ao art. 305, p~r~rr:l'" ~rl.~~. item I

Dê-se ao item I do parágraC.. t~I!CJ .' \ er't. ,:W5 a seguin
te redação:

~~A lP20290-6 .'". -,
t~' _CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI

EMENDA lP20291-4 .
t=...:=.--=. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI

EMENDA lP20292·2
flC~N5TI1UINTE VICTOR FIlCCIOA~;«

m--.-----t-- .~I...../CO..,I'"/I"".~.II'Z.

f··-

I
I
I
I

I
I
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Esta a razão de nossa emenda.

flY;~;;"--=-J

fÇ/';Jã7JPL,.....'c....ul..'IU.....,lllo' ...,

PLENÁRIO

EMENDA l{"!õ! 11

JUSTIFICAÇÃO

Art. 99 - O Congresso Nacional e cada uma de suas

Casas elaborarão o seu regimento interno, dispondo sobre a organ!

zaçâo, funcionamento e poliCia, bem como dispol'âo sobre a criação

ou a eX'::inção de cargos, empregos e funções de seus serviços e f!

xecâc da respectiva remuneração, observados os seguintes princi

pias.

I - Na Constituição das mesas e de cada comissão,

será assegurada, tanto quanto pcsedveã , a participação proporcio

nal dos partidos com representação nas respectivas casas;

11 - As disposições regimentais e as resoluções do

Congresso Nacional, ou de qualquer de suas casas, regulamentando o

exer-cdc r,c de sua competência constitucional, terão força de lei;

111 - Os pedidos de informações sobre matéria em tr~

mitação ou sujeita a fiscalização do Congresso Nacional, bem como

sobre assunto relevante, encaminhados a autoridade pública, dev~

rão ser respondidos, no prazo que vier a ser fixado, sob pena de

crime ee responsabilidade.

IV - as deliberações do Congresso Nacional, ou de

cada uma de suas casas. serão tomadas pela maioria dos presentes,

salvo dispOSição constitucional em contrário

Transfira-se para a Seção I, Capítulo I, Titulo V,

em um único artigo. com o n!õ! 99, renumerando-se os eemefs , a ma.t~

ria constante dos arts. 103, 105 e 106.

EMENDA lP20305-8 "' .., ----,
l? CONSTITl:!NTE EGíDIO FERREIRA LUlA

DEPUTADO VICTOR F:'C..C",lO:-N".'----------,

TtTULD IX
DA ORDEM SOCIAL

CAPITULO II
DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇAO Il
DA PREVIDENCIA SOCIAL

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO' Art. 360

A eliminação do nascituro, pelo aborto provocado,

,I> A'isim. 0-.lD.a..Ls viol..e.nt.n....a.entadn.....a um ser humano ln-;réfeso o cue ~

repugna a nossa ordem jurídica, os imperativos éticos e a consciên

cia humana A eutanásia, pelos mesmos fundamentos de respeito à vi
da, à integridade e di'gnidade da pessoa, são, tambén, inaceitávei;
e injustificáveis. '

Como mostra o jurista Carlos Maximiliano, "basta ~

tar a pessoa concebida para ser sujeito de direito".

~ dever do Estado assegurar uma vida digna à pessoa
humana, garantindo-lhe os meios necessários à sua existência, como
integridade física, saúde, ecucaçãc , trabalho, justa remuneração,
repouso. aã.ínerrtação , hab í tação , proteção à maternidade, à infância,

~ adolescência. à velhice e à deficiência física e mental.

coordenam e se harmonizam. D respeito à vida e à integridade físi
ca começa ceade a concepção, não s6 do ponto de vista biol6gico,.
ético e religioso, mas, também, juridico, eis que nossa lei civil

resguarda os direitos do nascituro.

EMENDA lP20303-1
I"

r.r----------,U,..o"".'~i .., ~

JUSTIFICAÇAO

XIV _ organizar e manter a Polícia Federal e a
Polícia Rodoviária Federal, bem como a PE.

líC1B Civil, a Polícia toUlitar e o Corpo
de Bombeiros do Distrito federal e dos "Te.!:.
rit6rlos.

Não será extinguindo o' policiamento adequado e espe
cializado que se reverterá este quadro. Pelo contrário, o País ne

cessi ta investir no aparelhamento de tais polícias, na modernizaçã;
de seus serviços e na eepecfaj ãaacãc dI'! seus quadros.

Art 57 - Compete aos Estados:

IV - organizar polícias civil e militar. corpos
de bombeiros militares e policia rodovüSria

estadual.

nê-ec ao inciso XIV elo' l\rt • .54 e ao inciso IV do
Art. 57 do Projeto de Constituição da Comissão de srstenet.reeçac
a seguinte redação'

Art. 54 _ Compete li Unho:

~ Esta é a razão de nossa Emenda.

o Projeto de Constituição da Comissão de slstem~

tização não apresenta qualquer referência às Policias Rodoviárias
federal e Estaduais.

Esta omissão é inadmissível, em vista dos e>..celc!!,
tes serviços que vem prestando ao País este policiamento especia
lizado, exatamente quando se ccrist.at.a , através de cstatí.stir:as que

um dos mais graves problemas brasileiros ê a violência do trânsi
!º nas rodoviac; li! vias !lrhana~

tJPI Er~Arno
r.r 1U1g/l~'.'f'C&;..O

EMENDA lP20301-5
tJgJ:§!InJINTE VICTOR FACCION;n~~

tJPLEN~RIO

rlTULO VI
DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇOES

DEHOCRATICAS

CAPITULO IV
DA SEGURANÇA P(lBLICA

I _ Acrescente-se ao Art. 252 do Projeto de Con5t!

tulç'l:io da Comisslio de Sistemati2aç~o o seguinte Inciso IH, renultl!.
., rando-se o atual e os seguIntes.

Art. 252 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••

1 _ Policia Federal

11 - Policias Militares
III _ Polícias Rodoviárias Federal e Estaduais

IV - Corpos de Bombeiros

V - Policias Civis
VI - Guardas Municipais

II - acrescente-se ao Projeto o seguinte Art.~255,

renumerando-se o atual e seguintes:

Art. 255 _ A Unilio e os Estados poderão organizar,

por Lei, polIcias Rodoviárias especializadas no policiamento oste!!,
slvo e controle das rodovias respectivas, zelando, nas respect.Ivas
faixas de dominio, pela segurança do tráfego e do transito, prev!.
nindo e coibindo infrações ou t.ransqressõee das Leis, regulamentos

e posturas administrativas pertinentes, cdlaborando com as sutori-
o dades adminIstrativas e judiciárias no combate ao crime, ao tráfico

de drogas, 1:1 scneqação , ao contrabando e ao descaminho.

suprImae-se as disposições do artigo 360 e seu parágra
fo único. do Projeto de Constituição da ccnuaaãc de Sistematização

JUSTIFICAÇAD

Os dispositivos que ora se propõe suprimir do Projeto de

Constituição, fixam limites de participação dos órgãos e empresas es
tatais no custeio dos planos de Previdênda das Entidades Fechadas:
por eles patrocinadas, estebe tecencc a paridade na contrlbuiçl:io de
empregados e empregadores, estendendo a regra à previdência parlamen
tar. -

Além de constituir matéria cujo tratamento extrapola aos
prfncfpfos" que devem informar o texto constitucional, já se encontra

ela disciplinada tanto pela Lei ns 6435177, e seu regulamento, Decre
to nll: 61.240, de 20.01.76. quanto pelo Decreto nll 93.597, de 21 ..11.86
em vias de ser alterado por in~ciativa do próprio Poder Executivo ,

visando a aperfeiçoar os dispositivos nele criados.
Acrescente-se, ademais, que da maneira como foi redi

gido, o texto atinge instituições de indiscutíveis propósitos so 
ciais, que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes
massas desprotegidas, geram poupanças, abrem frentes de emprego e

dinamizam o desenvol vteento. econômico e social.
Não é demais lembrar que na eanut ençãc da prevJ.dência

complementar privada, hoje já com mais de seis milhões de trabalha
dores e dependentes associados, não é equitativo limitá-la apenas e
de forma diferencial para aqueles:. ligados ao setor público O Estado
e suas empresas possuem a mesma necessidade de retenção de mão de

obra especializada que o setor privado, o que justifica a flexibil.!.

dade na concessão de benefícios. Caberá à legislação ordinária a r~

gulamentação da matéria.

As disposições são neceesâr-tes e algumas reaevan

teso Significam principios mínimos voltados para ° disciplinamen_

to interno da função legislativa.

PLENÁRIO

EMENDA NI!

Dê-se ac art. 199, "caput" a seguinte redação:

Art. 199 - Lei Complementar disciplinará os serviços

notariais e registrais.

JUSTIFICAÇÃO

A matéria carece de maior amadurecimento, que certa

mente se alcançará.l0r ocasião da :feitura da lei ccmprenerrcec-,

EMENDA lP20307-4
ê" Cons t.a tuinte EGrDIO FERRF,jM LIMA

'LlUlllll'•• II'sd.'.u......,...., ---,

EMENDA N° 11
ADITIVA

Acrescente-se ao art 156 do Proj eto de Consfl.tuacão, com
a nova redação cr-aunda de Emenda arrt er-acr , S 30 com a seguanee reda
ção:

JUSTIFICACItO

Esta Emenda vfsa suprir a omissl!o do Projéto sobre

a ~rganizaçl!O das PolIr::ias R6doviárias Federal e Estáduais,_,por e!!,
tendermos que o grave quadro de violência e acidentes com vitimas
fatais .nc trânsito impõe a ampl1açl:io e modr:rnlzaçl:io dos serviços

de tais polícias e não a sua ext ínção ,

.EMENDA lP20302-3
tJCONSTITUINTE VICTOR FACCI~~;·

Inclua-se no Art. 12, item I, no Projeto de Const!
tuição da Comissão de Sistematizaçllo, os seguintes dispositivos, ~

numerando os atuais e os seguintes:

Art. 12 _ Sãe direitos'e liberdades individuais i.!l
vfcâévefa-

1 _ A VIDA, A EXISTENCIA DIGNA E A INTEGRIDADE FI

SICA E MENTAL

a) _ E assegurada a inviolabilidade da vida h~

mana, desde a ccncepcsc e em todas as f,!.
ses de sua existência.

b) _ Não se admite a prAtica do aborto delibe

rado e da eutanásia.

JUST'IFICACAD

O Direito ~ vida é o direito primordial, fundamen

tal, do qual decorrem todos os demais, ,que a ele se submetem,

EMENDA 1P20304-0 ,
tJCONSTITUlNTE VICTOR FIl.CCld:~

(!JPlENARIO

Tn'..' ...st"lCAÇÃ ..----------~

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 317, Parágrafo único

O parágrafo ünrco do Art. 317 passará a ter a segui!!,

te redação:
Art. 317 .
parágrafo Unico _ A função social é cumprida quando

o im6vel:
e) é, ou está em curso de ser, racfonaãmerrte aprove!

tado, através de efetivo processo produtivo, entre

os quais:
1Sl) com projel;os de u~ilizaçao racional de reser

vas de florestas nativas;

2g} com projetos de fIorestamento e reflorestame.!l

to;
31:l) Com projetos de ccrcnreeçacr
4g) com projetos agropecuários.

b) conserva os recursos naturais e preserva o mexo

ambiente;
ç:) ccnsenve as eeaeçeee justas de trabalho e produ

ç§o;
d) propicia o bem estar dos propriet~rios e dos tr,!

b.alhadores que dela dependam.

JUSTIF'CAÇAO
A quest§o sobre o aproveitamento racional da propri..!!,

dade, assim como o efetivo uso da terra deve ser melhor definido, co!!,
forme estabelece o pr6pria'Estàtuto da Terra, que inclusive não cons!

dera como Latifundio Improdutivo o im6vel rurel que, qualquer que se...

Art. 156 ••••

5 1° ••...••.
S 2° •••••••••
§ 39 - Ocorrendo a vacância, far-se-á e t eâ çâo , no pràac

de quarenta e canco dias, amcaandc o e Ieato um novo mandato.

\JUSTIFICACÃO

A Emenda mtegra uma sêr~e de emendas nune r-adas de Dl a
22, sobre o Bxecut.avc e o sastena de Governo.

Encerram questões de forma e de fundo, no prcpôs aec de .!
perfeiçoar o sas teea de Governo proposto no Pr-nj e t o ,

Foram Erac rcnadas para eva t.ar- dÚvl.das quanto ao alcance
das normas regãeeneaas perementes ,

Na de n9 ~ 22, expcsacãc exp Li c atnndo as mod1ficaçõe
sugeridas e a s í.stemataaacâo , com a incorporação de todas as ~uges
tões, em um artacuãadc íinrco , -

,u,..""",,,••;l..

EMENDA NO 13
MODIFICATIVA

De-se ao art. 159, do Projeto de Constituição, a seguinte
redação, renumerancIo-o para 158.
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JUSTIFICACÃO
fT!~~~"-:J

Fi'~'Jã7J

jamento, a organização e a segurança do meio rural.

EMENDA lP20315-5
tJ Nelton Friedrich

tJ Plenário

E"preciso estabelecer na nova Constituição mecanismos"
que possam diminuir as violações à Constituição, bem como

ampliar à paasibilidade de punição a quem atentar contra ela.

Não será pela Carta Magna que evitaremos" ..,90lpes n , su
blevações, violências contra aordem constitucior'lal • mas de-,

vemos criar óbices e freios aos mesmos.

o capitalismo selvagem praticado no País nos deixa num 1
primitivismo agrário, onde O,9% das propriedades rurais ( 47.800 gra.!!.

des propriedades) somam 31% da área agricultávcl.

Por outro lado, 88,6% das pequenas propriedades ( quatro

~ milhões, cento e sessenta e quatro mil e oitocentos proprietários) ,s,E.

eram apenas 13.9% -da área agricultável. Por isso,esse antigo e grave I
problema nacional precisa ser atacado.

Deve a Reforma Agrária buscar resulatdos políticos ( paz

social )i sociais (dignificar a vida no compo)i econômicos (possibll.!

tende o ingresso no mercado interno de milhões de barsileiros e

distribuição da renda).

Reforma Agrícola. Mais do que nunca precisamos definir I
a agricultura como função social.

A agricultora precisa ter função social. transfórmando_

se em fim e n50 meio.

Agricultura fim significa abastecer de aUmentos o mer- ...

cado interno, diminuir as distâncias das regiões, fixar dignamente o

homem no campo e exportar os excedentes.

Precisamos da Reforma Agronômica para desenvolver tecn.Q.

logla apropriada a uma realidade, respeitando o zoneamento agrícola'

e o manejo integrado dos solos e das águas.

Acresce-se, ainda que o Brasil precisa urgentemente de

um. Plano Agrícola de Médio e Longo Prnzo, par-a possib.t11 tal' o plane-

'CIT~'l\IIT"'CI;I., ----,

Justificativa:

Inclua-se no Título III, Capítulo I, como .. Da InvIolabilidade
da Constituiçãon , dando ao art. 31 e seguintes o conteúdo que

segue, renumerando-se ~~

Art. 31 - A Constituição.:. não perderá sua vigência
se deixar de ser observada por ato de força. ou se for modificada
por meio diverso do previsto em seu próprio texto

Na hipotese de ato de força ou de modi fi
cação não autorizada, todo cidadão, investido ou não de autor!d~

de ...,~terá o dever de colaborar para o restabelecimento da plena e
efetiva vigência da Constituição.

Ficará impedida de ocupar cargo ou exe!.
cer função pública, civil ou militar, quem atentar por meios vú:l
lentos contra a Constituição. ' 

O disposto neste artigo não exclui

aplicação de outras penalidades previstas em lei.
São inafiançaveis os crimes praticados ,

contra a Constituição e a prescrição da punibilidade só começo!
rá a correr a partir da data do restabelecimento da ordem const.!

tucional.
Eventual anistia a autores de atentados

de que trata este artigo só pode ser concedida por lei aprovo!
da por dois terços de cada Casa do Congresso Nacional.

er.:~~'~~

f-Yi/';!II1J

ores" no "caput" do art 102

JUSTIfICAÇAO:

( ~impo1:tante reverter o quadro perverso no campo e
na cidade e que haja uma ampla Reforma Agrária, Agrícola e Agronômica

Def,inltivamente a Constituinte se colocará entre o
moderno,transformador, de acordo com a maioria da população brasllei

i- r a , e os retrógrados, conservadores, privilegiados e minoritários.

Quanto a Reforma Agrária a situação é trágica Paí
ses capitalistas, desenvolvidos a ccncent.raçãc da terra têm um padrão
médio, em sociedade miseráveis como a India e o Paquistão ela é murt;o

forte e no Brasil é considerada absoluta.
O capitaUsmo selvagem praticado no País deixa num

primitivismo agrário, onde 0,9% das propriedades rurais ( 47.800 gra!}
des propriedades) somam 31% da área agricul tévet ,

Por outro lado, 88,6% das pequenas propriedades <

quatro milhões, cento e sessenta e quatro mil e oitocentos proprietá
rios)somam apenas 13,9% da área agricultável.Por isso, esse antigo e
grave problema nacional precisa ser atacado.

Deve a Reforma Agrária buscar resultados políticos
( paz socr aj Ij sociais( dignificar a vida no campo); econômicos ( pos

sibilitando o ingresso no mercado interno de milhões de bras!leiros e
a distribuição da renda).

Reforma Agrícola.Mais do que nunca precisamos defi
nir a aagricultura como função social

A Agricultura precisa ter função social, t.rensrcr-.
mando-se em fim e não meio

Agricultura fim significa abastecer de alimentos o
mercado interno, diminuir as distâncias das regiões, fixar dignamen'::
te o homem no campo e exportar os excedentes.

Precisamos da Reforma Agronômica para desenvolver
tecnologia apropriada a uma realidade, respeitando o zoneamento agrí
cola e o manejo integrado dos solos e das águas.

Acresce'-se, ainda, que o Brasil precisa urgentemente
de úm Plano Agrícola de Médio e Longo Prazo, para possibilitar o pla
nejamento, a organl:2:ação e a segurança no meio rural.

As Terras públicas da União, Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municipios somente serão t rans rer í.cas a

pessoas físicas brasileiras que se qual! fiquem para o trabalho
rural medã ante concessão de direito real d~ uso da superfície ,
limitada a extenssão a trinta ( 30 ) módulosrurais. excetuados

os casos de cooperativas de produção originários do processo de
Reforma Agrária.

!UTO'~UIT"IC.~•• _---------___,

JUSTlfICAÇAo

Acrescente-se o artigo "os" antes da palavra »sene-

Nelton Friedrich

o A:rt., aaa-cesee a -.:,igorar com a seguinte redação:

Aprimoramento dà redação.

r.r Tcn"'~"..,'IC.~IO ___,

EMENDA lP20313-9
t: Nelton triedrich

f? Plenário

EMENDA lP20312·1
I: Deputado Constituinte EGfOIO FERREIRA lI"A

L;;'~';~

çli7;;WlJPLENI\RIO

EMENDA SUBSTITUTIVA
DUPOSltiVO emendado: Art. 158, inciso XIX

XIX - nrcfer-rr mensagem perante o conaressc Nacronat por
ecesaãc da abertura da Sessão LeglslatJ.va, expondo a sa tuecãc do
País e solicitando as nr-ovadêncaas que j uf aa r- necessãraas ,

Art. lS8 •••••••••••

O inciso XIX, do art. lS8. do anteproj e to , 'Passa a vagcrar

com a se guant;e redação·

suprame-se do Proj eto de Constl. tUJ.cão. os 1ncJ.SOS I. I I,
III. IV, V, VI, VII. VIII. e o parágrafo iina cc do art. 159.

Art 158 - São cr-mes de responsabJ.lldade os atos do Pre
saderrte da Repiibj.ace , de?lnldos em Iea complementar, que atentem co;
t1'8 8. Constltuição. -

A Emenda arrtegr-a uma séne de emendas numeradas de 01 a
ZZI sobre o Executnvo e o Sas tema de Governo.

Encerram questões de forma e de fundo. no propósJ.to de !.
perfeacoar o Sistema de Governo 'Proposto no Prcj eec ,

Foram Er-acronadas para eva tar dúvidas quanto ao alcance
das normas reaaaentaas pertl.nentes.

Na de n9 22, expcsacêc expãacaeendo as modJ.f1cações suge

Tidas e a saseenataaacão , com a mcorporacâc de todas as sugestões.
em um articulado Iimcc ,

JUSTIFICACAO

As natêr-aas desses dãsposat rvcs devem ser cbj eto de Lea

complementar. conforme proposto na Emenda ora apresentada.

Ainda, a Emenda se antegra uma sêr-a.e de emendas numeradas
de 01 a Z:!, sobre o Executivo e o sasrene de Governo.

Encerram questões de forjna e de fundo, no pr-opjis aec de a
per-reacoar- o sas rerse de Governo proposto no Pr-cj e t c ,

Foram Erac rcnadas para evxtar diivadas quanto ao efcance
das normas r-eg amerrtaa s pertiiJ.entes.

Na de nO 22, expcaacãc exphcitando as modlficações suge
r-adas e a sãs teeamaacâc , com a incorporação de todas as sugestões.

em um arta.cutadc iim co

EMENDA 1\9 14

SUPRESSJYA

EMENDA lP20310-4
• const atuãrrtes EGfDIO FE!.ui'EiRA LIMA e JORGE HAGE

,.,.... .....l... 'cpw.. d~'J""<pwl.'lo

JUSTIFICATIVA r;r----------TlXTOIJUnl"c.~b, ___,

A Emenda trre t.ende restaurar o texto do ~nC1So XI>". do art.

S4, da redação flnal do antenro i eto da Ccmasãc de üi-garu aecâc d~S

Poderes e Saatema de Governo. alterado velo enceproj e tc de ücns td
tuacão , em desacordo com o § 19 do art 19) do geamentc Int:erno da

Assembléla Nacacaat Const;r t.uarrte ,

EMENDA lP20311·2
Constituintes EGIDIO fERREIRA LIMA e JORGE HAGE

• U ........'"...II1e'.UOU.,U1.o -,

PlENARIO
~-_-__---_-'cno/.ull,'..~Ip

r-;~~"~

~Ú#J

ncrescenta-se ao art. :118. o § 7 SI: com esta redação:

Estão excluídas de desapropriação por interesse

social • para fins de Reforma Agrária, se imóveis. pessoalmente
explorados pelo proprietário com dimensão que não ultrapassa a
tres ( 03 ) módulos rurais.

E dever do Poder !,úbllco promover e criar
condições de acesso do trabalhador e da mulher à propriedade da
terra. de preferência na região em que habitam

O Poder Público reconhece o direito à propried.!
de da Terra Agrícola na fQrma cooperativa, condominial, comunit,!

ria, associativa, individual ou mista •

JUSTIFICAcno:

EMENDA lP20316·3r Nelton -Friedrich

tJ Plenário

Art. 3D2 incluir § 112.

.. As Empresas Estrangeiras estão sujeitas, sem excessão ,

às leis da República Em todo contato celebrado pelo Estado, pessoas
de dire~to público ou os por concessão obrlgatárlamente constará
submissão às leis e Tribunais <Ia República e renuncia a qualquer r~

clamação diplomática.

EMENOA NIl

Suprima-se o inciso VI do art. 179

JUSTIflCATIVA

Essa norma não se harmoniza com o texto do Projeto.

~ fmpcr tante Yeverter o quadro peaver-so no campo e na c.!

dade e que haJa uma ampla Reforma Agrária, Agrícola e Agronômica.

Definitivamente e Constituinte se colocará entre o mode.;:

no, transformador, de acordo com a maioria da população brasileira ,

e os retzõçreccs , conservadores, privilegiados e m.íncri tér Ios •

Quanto a Reforma Agrária a situação é trág~ca Países c.,!

pitalistas, desenvolvidos a concent raçãc da terra têm um padrão mé_

dio; em. sociedades miseráveis como India e Paquistão ela é muito for

te e na Brasil é considerada absoluta.

JUSTIFICAÇllD

o capital Estrangeiro pode ser benefico ao desenvo!
vimento da economia dos paises periféricos como o Brasil, porén traz,

em sI mesmo, um edraordinário poder de corrupção e de domínio dos

meios de comunicação, através dos quais consegue anestesias a opinião

públlca e auferir lucros e benefícios superiores àque l es oriundos de
produtos e atividades Por isto, todas as nações, inclusive os E~

tados Unidos, através de leis anti trustes e mecanismos de defesa da •

economia popular, tratam de enfrear as atividades açambarcadoras de

mercado.
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NEL TON FRIEDRICH

NELTON FRIEDRICH

A distribuição e comercialização de produtos derlvi!,

dos do petroleo e do alcoo1 carburante, em tódo o território nac!

ona1 é privativa de empresas cuja a maioria do capital pertença a

brasa.teãr-cs e tenta sua sede no Pai ..

Inclua-se parágrafo Ú'lico ao art. 275:-

JUSTIFICAC1l.0

O Monop6lio estatal do petróleo foi uma conquista col~

Uva histórica. do povo D:x:asileiro, escrita nas ruas e na mabili
zação popular. . -

Graças a esta luta memorávele' de esforço de alguns ab
negados desfrutamos hoje invejável situação em nossa industri- e;
tratlva,no refino e distribuição dos oer-tvedcs , na industria p;
troquimica e de equipamentos de produção. -

Muitos, no entanto, foram às vezes contrários à ind~

pendência nacional no s.etor do petrõleo
Multos os agentes dos ol!gopól1os internacionais que

afirmam a inexistência de petro1eo em solo patrio, a mccpatêncfa

dos brasileiros por encontrá-lo, extráí-10, refiná-lo e distribuí
lo.

Multas infellzmente são os brasileiros. que traindo a
sua pátria, colocaram-se à serviço de patrões de outros países
lutando desesperadamente contra a ação da Petrobrás e contra
monopólio nacional de petróleo

Sem alcançar seus objetivos quanto à extração e o refi
no conseguiram estes maus brasileiros a alteração do texto origin~

de lei e exc1uIram a distribuição exatamente um dos setores mais
lucrativos do processo. do domínio exclusivo da Nação brasileira.

A A ssembléia Nacional C Constituinte tem o dever de
reparar esta falha momento em que, por todos os meios é preciso
estancar a remessa de divisas ao exterior. Não e possível que ex.a.

tamente nos setores onde maior é o ganho e menor é o risco eo i,!!
vestimento se previne indevidamente os monopólios internacionais.

Isto contraria a noção de segurança nacional ao permitir
que estrangeiros controlem a distribuição dos combustíveis que
fazem o país se mover

Isto contraria o est!iiilt-lO à nfc ro e pequena empresas de
distribuição ao colocar ent-r-e a Petrobrás, que refina e distribui,
um intermediário que só entra com a vcrec í caqe dos lucros

Isto contraria finalmente, a própria noção da cooper.!
ção que deve ex.rs t.Lr com o capital internacional em um paIs em
desenvolvimento ou seja sua participação deve restringir-se aqu~

1es setores onde a complexidade t.ecnôãcqí ce ou necessidade de
pesados investimentos dificulte a participaçao de empresas naci.2.

nais públicas ou privadas.
E o que dizer do alcool carburante? O investimento é

nosso I a tecnologia é nossa, o subsídio é nosso C que é dinheiro
do povo), a cana de açúcar, a terra e mão de obra e as destilarias _

são nossas
Mas na hora da distribuição parecer o .fntermedfârIc ,

multinaciona1 para ficar com a parte do leão mantendo presos a
contratos leoninos os micros e mini empresários que verdadeira 
mente efetuam a distribuição dos combustíveis.

O uso da máquina estatal para objetivos pessoais e de grupos
políticos sempre trouxe enormes prejuízos ao País. Jo.

Ao inchaço desmedidoseguem-se como consequenc1a os baixos
salários, a desrnotivaçãb'e corrupção e a influência

can o excesso de pessoal não há como remmerar adequadamente
o funclonalismo.Assim seu trabalho cai emprodutividade e eficiência ,deixando o P.,2.

der público sem as necessáris defesas contra interesses de empreiteiros, fornecedo
res e beneficiários.

Mecanismos eficientes de controle de produção e produtividade

aliados a una política responsável de cargos e salários1aprimoramento permanente são

indispensáveis para que o Poder público forme e mantenha a seu serviço um COtpO fun
damental que necessáriamente deve ser o melhor e mais eficiente, pois defende e

representa os interesses da população e não de individuos ou empresas particulares.

D pessoal a serviço do Poder E.xecutivo da aomtnf e
tração direta da União, Estados, Municípios, Ter
t6rios e Distrito Fedefal não poderá ultrapssar a
1% da população total destas unidades administra 
Uvas nem tampouco seus gastos com pessoal poderão
exceder 60-..% dos respeétl vos orçamentos

nuouuu,"OJ.l;10----------_____,

Acrescentar o § 42 ao art. 138

Do!s terços C 20) das recertes Lfqurdas das loterias reoerais serão pagos
eqÜitativamente dOS respectivos estados e eunícfcí.os ,c,ue os apllcará em

educação popular, saúde preventiva. sanemaneto básico .. preservação ambien

ta1,sem prejuízo de Irwestfmentos oriundos de outras fentes ou ...xigênc!as
de lei.

JUSTIFICAÇAQ'

PLENARIO

EMENDA lP20323·6

f"
f" PLENARIO

EMENDA lP20322·8

E
...,-- 'lUl"'MCOW,U.O/IIl'COW' ...O

r,r--------~-TU'O"'..U"IC•• la _____,

.~ulAlo/co.... o1o/lU"OM'111lo

1CuoIJ~IT"".Ç;;O

traçdo do Poder Executivo: para que as formas ,e instrumentos de par
tlcipação popular propostos possam atingir sua pe Lna eficácia

As porpostas aqui apresentadas foram elaboradas a par
tir de sugestões reco Ifu.das junto à população , pelas entidades, e
pessoas que se articularam, ao longo dos dois anos que precederam a
atual fase do processo constituinte, em PLenários e I<lovimentos Pró
Participação na Constituinte, espalhados por todo o País Assumidas
pelas entidades de nível nacional que se responsabilizariam pela co
leta de assinaturas, contam também com o apoio de uma série de outra
entidades, indicadas em anexo, que pertencem a di ferentes níveis se
ciais e aos mais diversos setores de atividade.

A presente Iniciativa se restringiu , como não podia '
deixar de ser, unicamente a matérias da Constituição Federal Mas

seus subscritores consideram que suas propostas podem e devem ser re
tomadas quando da elaboração das Constituições Estaduais , até. o 1'11
vel municipal, para que as iaspnações democratlzantes, de que são
portadoras, impregnem toda a estrutura política do País.

accpos tes de participação popular , formas e instrumen
tos para exercê-la, têm origem nos Plenários Pró-Participação Popu
lar na Consti tuinte, nas di versas sugestões que recebemos, bem como
no trabalho que realizamos quando Re2ator da Subcomissão da Garantia
da Constituição,Reforma e snendac ,

A Assembléia Nacional constituinte, ao iniciar a ncr-;

ma de Iniciativa Popular em seu RegimentoInterno, deu uma importante
demonstração de sensibilidade pelos anseãos de democratizaçção que
marcam o atual momento histórico hrasaLeLr o ,

Com esse instrumento , inteira.mente novo em nossas
normas jurídicas, ela enfrentou corajosamente as insuficiências e
imperfeições de nossa democracia representativa Ao mesmo tempo,crIou
condiçÕes para aumentar a corresponsabilidade de toda a sociedade
na elaboração da nova Constituiçllo e, portanto a sua pr õpr re Je
g1tim1dade.

P. presente p'Ioposta pretende enfrentar o mesmo desafio
e busca consolidar ainda mais o avanço já realizado. O que se quer,
agora, é que a Iniciativa Popular seja incorporada ao processo legi~

lativo permanente , ou seja • ao processo comum da elaboração das
leis, tanto no que se refere à legislação ordinária como às emendas
que forem necessárias para o aperfeiçoamento progressivo da ordem
constitucional. O que se quer, afinai. é aumentar o nível de-par t í.cr-,
pação direta da sociedade nas decisões de interesse coletivo, na fi,!

calização dos aj.os que interferem na vida social, no controle da
gestão dos recursos públicos e no Que for preciso para assegurar a
eficácia das normas constitucionais

Os subscritores desta In~ciativa contam também com a
possibilidade de avanços reais em outros capítulos da Constituição,
em especial no que se refere à garantia da indepednência do poder j!:!.
diciário à arantia

JUSTIFICAÇJtQ

Acrescenta-se novo artigo ao Capítulo I do Título In 
das Garantias Constitucionais - com a seguinte redação

3) Para que a agricultura possa transformar-se na dI
reção apontada, o PHDB considera neces.sári~s diversas pro~idênc!

a como ti alteração nos rumos da política de produção agrícola no
sentido de ampliar sua abrangênci~e modo a atingir os pequenos

e médios proprietários e a doação de una politica de crédito quê,

sem exigências de garantias reais ou pessoais, cubra o custo da
produção I garantindo ao produtor preços compensatórios de compra
( programa peemedebista quanto a economia, item 20 e 21).

4) No recente congresso nacional do Partido este compromi.§.
50 foi reafirmado. inclusive com aprovação de sugestões para
a Assembléia Nacional Constituinte, onde buscamos esta proposta

5) Por fim, sem est1mulo de preço para cobrir os gastos
com a produção e uma remuneração ao trabalho dispendido, não t~

remos justiça no setor primário. Vale dizer, é imprescindivel as
segurar rentabilidade à atividade agrIcola, po~ todos reconheci:
da de elevado risco, remunerando adequadamente o trabalho
investimento

d81;ão:

Art. Qualquer entidade associativa, regularmente ins
tituída ou o Ministério P,úblico, é parte legíti
ma para propor ação de desconstituição de atos I
praticados ou que possam vir a ser praticados I
por pessoas de direito público ou privado, quan
do tais atos, embora formalmente regulares, le 
sal'! o patrimônio público, os bens de uso comun I
do povo, os bens de reconhecido valor artístico,
estético ou histórico, os interesses legItimas I
dos consumidores, a natureza e equilíbrio ecoló
gico, os meios de vida dos indígenas, a saúde pQ
bj í.ca , a administração da justiça e os direitos I
humanos

EMEI'lDA lP20320·1

I: Nelton Fdeduch

~ Plenário

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

EMEI'lDA lP20321·0
l:J Nel ton Friedrich

'lul.,o/co.." •• allu.c~lt,,,Io

I:J PlenárIo

A manutenção da lei, nos países civilizados, não

cabe às Forças Armadas. por trat.ar-se de çrende atrofia e desvio.

NELTON FRIEDRICH

As Forças Armadas devem-se submeter aos poderes

constitucionais e não ter poderes para, a seu talante, preservá-los

A iniciativa deve partir dos poderes constit.!:!

cionais e não das Forças Armadas

A inversão é um atentado à democracia

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO Art. 247

§ ;l.R E dever do Poder Público promover e craar
condições de acesso do trabalhador e da mulher à propriedade da
terra, de preferência na região em que habitam

§ 3l:l O Poder Público reconhece o direito à proprie-
dade da terra agrícola na forma cooperativa, condominial, comuni
tária, associativa, individual ou mí s ta,

JUSTlFlCAÇJl:O:
1) A Nação exige uma profunda alteração na nossa poH-

tica e estrutura agrárIa S6 com reforma agrária, agrícola e a
gronômica, objetivando promover a função social da atividade pri

mária, alcançaremos tão esperado intento.
2) O proprio programa do PMDB registra ter a tt agricul

tura corno objetivo primordial alimentar os brasileiros e que não
seja utilizada para It sustentar" um parque industrial e de serv.!,
ÇOs fornecedores do consumo de luxo, que não impllque o esvaz í a

mento do campo e, sobretudo,que não abrigue a miseria social e a
exploração a que estão submetidos os trabalhadores rurais It Af.!
naI, entre nos, a agricultura tem sido muito mais meio para a i!!
trodução da parafernália agrot6xica, introdução .de insumos em
grande parte dligopolizados ou menccot raadoet vquendc não por muI
tinacionais), para via confisco subsidiar o crescimento do paI.

que industriaL para favorecer o aumente dos desníveis regionais
promover o êxodo rural e produzir para exportação.

A cidade é um bem social e não deve ser aproprIado
por interesses individuais f\ atualização do instrumento jurídico, é urg6!!
te, para habilitar os prefeitos e demais administradores urbanos e da 50
dedada civil para atuar na ordenação da expansão dos núcleos urbanos, no
controle e preservação do meio ambiente, na contenção da excessiva coneen 
tração urbana, adequação dos Irwenstreentos públicos aos objetivos do deseD,

'~'L" .volvinler\to .urbano e adequação fiscal, fje necessaria, tambem, ~ busca de
UTImaior equilíbrio da rede de cidades,promovendo umad1stribuiçao mais ra

cionol das forças produtivas no território nacional com vista à integração
das atividades e de otetrtburçãc dos equipamentos

j,IJC~"_" ps p".<.<g...",. ~u. 5<8""''''' lho
A/..i3.5!..!2.. :

,te Estão excluídos de desapropriação por interesse
social, para fins de Reforma Agrária, os imóveis pessoalmente ex

plorados pelo prcprIet ãr í c com dbmensãc gue não ultrapasse a
tres modulas rurais.

JUSTIFICAÇ1l.0

Não se pode mais abrigar no texto ccns t Ltucrg

nal a possibilidade dos excessos conhecidos, que têm a sua origem nos

quartéis, conforme comprova a história do Brasil.

Art 247 As Forças Armadas destinam-se a ass~'

gurar a independência e a scbe'rarua do País. a integridade do seu

terrItório, os poderes constitucionais e, por iniciativa expressa de~

tes , nos casos estritos da lei, a ordem constitucional

PLENáRIO

Fica assegurado o amplo direito de informação

relativo a plano de estruturação urbana,pro
cessas de parcelamento de solo. edl ficações •
transformação de uso. licenciamentO' de esta
belecimentos 'coaercãaí s , indústria e de

serviços, inclusive pela expôsãçãõ pública.
desde a sua formulação até a sua Impãantação ,

IR::lua-se letra "f" ,VII, Art. 17, eat a seguinte red3ç§o.

JUSTIFICAçno

EMEI'lDA lP20319·8
I'l NELTON FRlEORICH

f'J PLENARIO

l

•
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Acrescenta-se IOCISO XXXII e Parágrafo l3nico:

3JST!FICACAO.

E que tais recursos tema. apl!caçno determinada em programas expl!c!tos.

r.r---------- Tli,oouSt""'4l;AO' _

tração do Poder Executivo, para que as formas e instrumentos de par
t.Icdpação popular propostos possam atingir sua ~na eficácia.

As porpostas aqui, apresentadas foram elaboradas a par
tir de sugestões recolhidas junto à população , pelas entidades, e
pessoas que se articularam, ao longo dos dois anos que precederea a

atual fase do processo constituinte, em Plenários e Mpvimentos Pró

participação na Constituinte, espalhados por todo o Pais.Assullioas

pe~as entidades de nível nacional que se responsabilizariam pela co
leta de assinaturas. contam também com o apoio de uma aé r re de outra
entidades, indicadas em anexo , que pertencem a diferentes níveis so

ciais e aos mais diversos setores de atividade.

~ presente Iniciativa se restringiu , como não podia '
deixar de ser • unicamente a matérias da Constituição Federal.Mas

seus subscritores consideram que suas propostas cccen e devem ser re
tomadas quando da elaboração das Constituições Estaduais , até o nf
vel municipal, para que as aspirações democratizantes, de que são
portadoras, impregnem toda a estrutura poUtica do Pa Ls ,

Propostas de participação popular , formas e Inatirumen;

tos para exercê-la, têm origem nos Plenários Pró-Participação Popu
lar na Constituinte, nas diversas sugestões que recebemos, bem como I

no trabalho que realizamos quando Relator da Subcomissdo da Garantia I
da Constituição,Reforma e Emenda~.

const1tucional.O que se quer. afinal, é aumentar o n.íveã de part Icf-,
pação direta da sociedade nas decisões de interesse coletivo, na fi.:!,

calização dos atos que interferem na vida social, no controle da
gestão dos recursos públicos e no que for preciso para assegurar a

eficácia das normas constitucionais.
Os subscritores desta Iniciativa contam também com a

possibilidade de avanços reais em outros capitulas da Constituição,

em especial no que se refere à garantia da indepednência do poder j!!

dlcJtir li arantla das

JUSTIFICAÇAO

Raros os Constituintes que, enquanto candidatos, de Lxar-am

de fazer o discurso compromissado COmo social As profundas dif~

renças sociais e regionais pautaram os pronunciamentos eleitores.
Agora é Hora de transformar palavras em Ação, discurso em

realidade Assim, a construção de uma NOVA ORDEM ECDNOMICA E SOCIAL
depende e muito das transformações profundas que venham a ocorrer

na estrutura do Estado, previstas na Nova Constituição Atender a
aspiração nacional, resgatar promessas e definir corajosas mudanças
estruturais são a própria raaãc da existência desta Nacional Con.,2,
tltulnte.Os que desejam manter a sociedade que aí está. com sua
perversa e trágica di ferença entre indicadores econômicos e sccte i s ,

DEfENDERnO o atraso, o conservadorismo, os priV1légios, os oligopó
lios, os cartéts , a dominação tecnológica, a voracidade do grande c~

pital nacional e muI t rnecronar , a rapinagem de nossas riquezas a
exploração do trabalho, os benefícios à classe dominante, enfim, o

capitalismo selvagem. Os que sintonizados com a vontade naoional d~

sejam o moderno, trans.formador, justo, construirão principios m~

cenrsecs , estruturas para que finalmente tenhamos no Brasil um E~

tado de Direito, Democrático e Social. Por tudo que sabemos e co,!!
hecencs neste campo se estabelece a batalha principal da Assembléia
Nacional Constituinte.

b) conserva os recursos naturais renováveis e
presença o meio ambiente.

c) observa as disposições legais que regulam as

relações de trabalho e de produção.
d) não excede a área máxima prevista como 11m.!.

te regional.

pr;;~'~~":J

tSV"~'7ã!l .

EMENDA lP20324-4
tJ Nelton Friedrich

E preciso foratalecer o poder local para rcrtatecer a DEMQCR':"CI:'.Sern reC'..Jl"SOS Isso

é ill9ossível.

)1
Art.'3\! - todo o trabalhador rural terá direito assegurado a

propriedade na forma indivIdual, cooperativa, con
dominial, comunitál'ia ou mista para o desenvolvi 
mento de suas atividades

Párágrafo único: O Estado oromcveeé a desapropriação das ter
Ias necessárias ao cumprimento do disposto neste I
artigo, mediante indenização por títulos de d.ívãda

agrária.

Nada melhor que se proeover a redis~ríbuiç~o dos valores arrecadados às cOl'lUnlda_

des erreceoeocras,

r.r------ .U....o/ ......dofnl•••' ... lo, --,

JUSTIFIcnçAD

EMENDA SUPRESSIVA

NEI..TOO FRIEDRIOl

NELTON FRIEDRICH

Parágrafo üní.co • Os Ministros designados pelo Conselho Nacional de

t.lagistratura serão obrigatóriamente escolhidos dentre jurees dos res

tantes tribunais e as demais dentre professores de Direito. eovcqa.,

dos de reconhecida competência e comprovada prática democratica e em
defesa dos Direitos Humanos, que contem mais de quinze anos de exer-,
cIcio profissional

Não poderá ser escolhido Ministro do Tribunal Cons
titucional quem esteja no ex·ercício de mandato executivo ou legisla

tivo, de cargo de Ministro ou Secretário de Estado, ou tenha exercf
do qualquer dessas funções até quatro anos antes da escolha.

plENARIO

O Tribunal Constitucional, com sede na capital da
União e jurlsdiç!o em todo o território nacional , é composta por
dezesseis MiniStros nomeados pelo Presidente da República, sendo I

dois designados pelo Senado federal. dois pela Câmara dos Deputados,
quatro pelo Conselho Nac rcnaj da Magistratura, dois pela Ordem dos
Advogados do Brasil, dois pelo Ministério Público da União e qua

tro de livre nomeação do Chefe do poder Executivo,

A renovação dos membros do Tribunal Constitucional
far-se-á • por quartas perees , a cada dois anos.

'm·"~~t·~
êeenda Aditiva : Acrescente-s~os lU ( Das Garantias
Constitucionais) e V ( Da Organização dos Poderes e Sistema de
Governo, do Judiciário) o que segue:

Os membros do Tribunal Constitucional serão desig_
nados por um período de oito anos , desde que o pfenc exerc.ícfc des
se mandato não ultrapsse a idade-Úmite de setenta ncs , ved'ada . a
recondução.

EMENDA lP20329-S
(l -

Ao Poder E.'<ecut!vo cabe real1zar o orçamento aprova

m pelo legislatlvo enr cada exercício.
A corcentração 00 poder de disposição dos recursos

plblteos em mãos do Executivo fere este princípio e contraria o equilíbrio har

rrú'tico dos três pcceree.nc longo da tust6na brasileira váriDs artifícios sub

b:aúam dos repesentantes do povo e dos EStados a capacidade de definir • no or

çattalto de cada exercrcrc, asprioridadespara aplicação do dulheiro público.
Cabe â JlsseTbléia Nacional Constituinte resgatar es

ta atribuição do Legislativo. vedando expressamente na Constituição a emissão

e gasto da dinheiro público fora dos J.imJ.tes legais do orçeeentc•

Dá nova redação oa OCISO XVII do Art. 99:
Nenlundinheiro será gasto nem enitido nem o Estado

assuairá quaIq.Jer obrigação interna riJexterna sem que haja autorização do CMgres

50 Nacional.

Para as questões emergenciais contará o Poder Execu

tivo em o FlI'ldo ~Rese'la Orçamentária., DJjo valor..não ultrapassará a ~ do total
'de gastos autorizados pela Congresso Nacional na lei DrÇ2ll1é'tána.

O Ministro de Estedo ou funcionário que autor~r ou
~ curso a gasto que contrarie a disposta neste artigo responderá solidariemente

e pessoalmente pelo reingreso das valores e será culpado pelo edec de malversa

ção cio di.nhelro público.

JUSTlFICACAO

EMENDA lP20328-7
(l NELTON FRIEDRID-l

f:J PLENARIO

..,,-- TC""/~unlrlC.ç;:a

r.r---------- na,of,ul1lrlCf,ç;;a

q,
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO $'f

EMENDA lP20325-2
(l tnllt.'fÍ\T<iml>' ..". NGLTON !=z-'f:M, (1+

Sejam suprimidos os Parágrafos li<, 212 e ze do Artigo

95 do I'mteprojeto.

E importante reverter o quad-ro perverso no campo e

na cidade que haja uma ampla Reforma Agrária, Agrícola e Agronômica.

Definitivamente a Constituinte se colocar entre o
moderno transformador, de acordo com a maioria da populaçãobrasile~

re , e os retrogados, conservadores, privilegiados e minoritários.

Quando a Reforma Agrária a situação é trágica Pai
ses capitalistas., desenvolvidos a concentração da terra têm um pa
drão médios, em sociedades miseráveis como lndia - Paquistão ela é I
muito forte e no Brasil é considerada absoluta.

..,,- 'ud.OO/COM.. ll0f ..... CO"'lIill' ---,

o capital1smo selvagem praticado no Pais nos deixa
num primitivismo agrário, onde 0,9% das propriedades rurais (47 800 I
grandes propriedades) somam 31% da área agricultável.

Por outro lado, 88,6% das pequenas propriedadeS(q~a

tro milhões, cento ... sessenta e quatro mil e oitocentos proprietário~
somam apenas 13,9X da área agricultavel Por isso, esse artigo e gra
ve problema naeinal precisa ser atacado

. • Deve a Reforma Agrária buscar resultados pol!ticos(
paz social), soeiai (dignificar- a vida no campo), eccnõsuccs (possibi

Utando o ingresso no mercado interno de milhões de brasileiros e po~

sivelmente melhor distribuição de renda) e ecológicos ( para evitar o
envelhecimento precoce do solo e a degradação ambiental).

JUSTIFICACAO

r.r- 'cOToh"n"'=.~o.__-----------,

Ao direi to de propriedade de imóvel cor responde
uma obriga~ão social

O irnóvel rural que não ccreespcnde ã obrigação

0_4t..,....~47-e_parágrafos-lg-e2Q "tpassam ta -vtacrac-ccn- a seguinte re-

..dação: •

A<w.<~ ..... c~ J ~'.',. <><-I _,'P'_~ e, a-h~ f~
~L&>"'" .2':

social poderá ser arrecadação mediante a apticação do Insti

tuto da desaptopriação por interesse social, para fins de "Re

forma Agrária, mediante rnoeotaecso paga em tltulós. -

A propiedade de imóvel rural corresponde
l .' .;- l"~o social quando simuitaneamente.

aO é racionalmente aproveitado.

O MUitar tem uma função específica. não convindo ser
desviado para outros ramos do serviço público.

A Defesa dI] Pátria e a garantia dos Poderes Consti
tucionals, da lei e da ordem, devem ser a oreccupação , a motivaçã~

a ocupação e o orgulho dos Militares. enquanto no serviço ativo.

A presente Emenda supressiva tem por fim compatibi

Haar- e adequar a atividade do Milltar com a destinação das Força;
Armadas contida no Artigo 252

E preciso prestigiar a destinação Constitucional das
Forças Armadas vincul..ando os Militares às suas respectivas Forças,

enquanto no serviço ativo. preservando os quadros e os efetivos,
quase sempre insuficientes, no exercício exclusivo da relevante
indispensável atividade fim

Parágrafo Unico: -Le í Complementar estabelecerá outros casos de in

compatibilidade.

o Presidente do Tribunal Constitucional é eleito
dentre seus membros, para mandato de dois anos. vedada a recondução.

LII _ processar e julgar originárial'lente:
a) as controvérsias relativas à legitimidade

constituoional das leis e dos atos com força de lei, emanadas da

União e dos Estados;
b) os conflitos de atribuições entre os poderes

da União, ou aqueles entre a União e os Estados, entre os próprios

Estados, ou entre estes e os Municípios.
c) as acusações feitas contra O Presidente da

República e os Ministros de Estado;
d) as demais matérias que lhe atribua a lei con-

CÇlmpete ao Tribunal Constitucional:

I _ por solicitação do Presidente da República;
a) examinar preventivamente a constitucio

nalidade de qualquer norma conatante de t'tjltados, acordos e atos

internacionais;
ti) autorizar a decretação do estado de

sítip ou do estado de 'emergência,
l! declarar: mediante provocação de porte:
~) a inconstitucionalidade, em tese. de lei ou

norma com força de leii
tJ) o não cumprimento da Constituição, por omis-

são das medidas legislativas ou execut.Ives necessária para tornar

exequiveis e efetivas as normas constitucionais, assinalando ao
órgão do Poder Público COMpetente prazo para a adoção dessas pro

vidências. sob pena de responsabilidade e suprimento pelo Tribunal

Constituoional.

plementar.

A Assembléia Nacional Constituinte, ao iniciar a ncrz
ma de Iniciativa Popular elll seu RegimenboInterno, deu uma importante

demonstração de sensibilidade pelos anseios de denccrat Iaaççãc que

earcaa o atual momento histórico brasileiro.

Com esse instrumento • inteiramente novo em nossas
normas jurldicas, ela enfrentou corajosamente as msu r.íc rêncfas e

imperfeições de nessa democracia reoreserrtatlrva Ao mesmo tempo, criou

condições oara aumentar, a corresponsabilidade de toda a sociedade
na elaboração da nova Constituição e, portanto a sua prôpria le
gi timidade.

A presente proposta pretende enfrentar o mesmo desa fio
e busca consolidar ainda mais o avanço já realizado O que se quer,

agora, é que a Iniciativa Popular seja incorporada ao processo legi~

lativo permanente , ou seja, ao processo comum da elaboração das
leis, tanto no qLfe se rerere li. legislaçiio ordinária como às emendas
que forem necessárias- para o aperfeiçoamelJto progressivo da ordem

JUSTIFICACAQ

~~ -As informações requeridas

serão presladas no prazo da lei. sob pena •
de crime de responsabilidade. l'

Qualquer cidadão • sindicato, partido poj.L;

tico ou outra entidade associativa regular

mente Insta tuída tem di~eib a informação s.2,

bre os atos do governo e das entidades con
troladas pelo Pode~Público. relat;ivos à ge.[
tão dos interesses coletivos , na forma es-,

tabelecida em lei.

61. "/,-"",,, C 01", }1A.C/)O 1/11 ; - ---
Substitua-se~do art.17 pelo que segue:

Fô~"':=J

tJi!7"à7ãYJf!J PLENARIO

EMENDA lP20326-1
tJ NELTON FRIEDRICH

..,,- 'L.d""'/co~'nl'fl~I•••II"o_- --,

r,r---------- ,utolluUlflCA;io



Constituinte GASTONE RIGHI

ti

IV julgar em grau de necunsc as decisões dos Tribu-

nais que:
a) recusem a aplicação de qualquer norma, com

fundamento na sua inconstitucionalidadej
b) apl1quf:m norma cuja InconstitucIonalidade ha

ja sido suscitada durante o processo.

São partes leg! timas para propor a ação de incoo..:!,

o procedimento de acusação contra o Presidente da
República ou Ministro de Estado f com o objetivo de alcançar a de
claração de sua destituição do cargo, por violação internacional da
Constituição, será oferecido pelo Presidente do Senado Federal e
deverá ser precedIdo de moção subscrita pela quarta parte e aprova
da por dois terços dos membros de cada Casa do Congresso Nacional -

Os recursos para o Tribunal Constitucional são
restritas á questão da inconstitucionalldade

Quando a Corte declara a !legitimidade cons t í tu-,
cional de uma norma legal ou de um ato com força de lei, a norma de..!.
xa de ter eficácia a partir do dia imediato à publ1cação da senten
ça.

Não tem efeito rettoativo a sentença do Tribunal
que declara a inconstitucionalidade de uma norma, no todo ou em
parte.

, No exercício de suas atribuições , o Tribunal
Constitucional poderá dividir-se em Câmaras

a} o Presidente da Repúbl1ca
b) o Procurador-Geral da Repúbllca,
c) cinquenta deputados;
d) vinte senadores.
e) Assembleía Legislativa, por decisão da maioria

de seus membros i
f) dez m11 cidadãos,
'g) as entidades associativas de âmbito nacional,

criadas por lei e com mais de um ano de funcionamento,
h) Defensor do Povo, nas questões que lhe são per-

tinentesj

São partes legitímas para propor a ação de incons

titucionalidade por omissão.
a) o Procurador-Geral da Repúbllca ,de oficio ou

a requerimento de qualquer cidadão i
b) as entidades associativas de âmbito nacional,

criadas ou reconhecidas por lei, e com mais de um ano de runcfone

mento,
é) os tribunai~ superiores;
d) um terço de qualquer uma das Câmaras do Congres-

~, so nacional; e) aquele que diretamente sofrer violação de direi-

to t por inércia do Poder Público;

JUSTIFICATIVA

1) Os Constituintes aprovaram o Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constituinte prevendo uma Subcomissão de Ga

rantia da Constiuição,Reforma e Emendas;

2) Trata-se de inic1at1v~ inédita na história cena
ti tucionalista do Brasil, o que evidencia o acerto w intellgente
da proposta, defendida pelo ilustre relator, uma vez que o apoiamen
to patrocinado pelos membros desta Constituinte foi completo, já que
ninguém questionou a Subcomissão apesar das quase dez mil emendas
propostas ao anteprojeto do Regimento Interno;

3) A Subcomissão se debruçou com interesse e dedicj!,
çãc sobre as matêrias a ela einentes.F'oram consultadas propostas en.,

caminhadas pela sociedade, 'contribuições dos confereclstas , Minis
tros, Ordem dos Advogados do Brasil, Conferência Nascional dos Bispos
do Brasil, dezenas e dezenas de sugestões dos Constituintes Também
nos períodos de emendas novas e proveh9'sfls contribuiçl3es -roram arro

ladas,

4) No momento da uecrsao, ao contrário do ocorrido
em outras Subcomissões - ap6s seis horas e meia de disc~ssi!:o e vo
tação , por esmagadora maioria foi aprovado o relatório encaminhado
à ücmí.ssãc tenét.rcej

5) Especialmente quanto ao Tribunal Constitucional,
proposta aplaudida e reconhecida no âmbito da Subcomissão, no exato
momento de sua vctaçãc a cecfsão foi unânime C exceto pelo Consti
tuinte Nllson Gibson) que, ausente no instante da votação, ti a pos-

• ter ícr t«, mení res tou, voto contrário) t

6) Na última fase de emendas I à Comissão Temáti
ca, enquanto apenas cinco Con:;tituintes propunham suprimir o Tri
bunal Constitucional. ne í s de doze buscavam aprimorá-lo ou altera-lo,
sempre mantendo a de Ia básica da Iní.cfat Ive .

7) Quando da votação na Comissão Temática, vinte e

sete Constituintes aprovaram o Tribunal Constitucional e apenas .vín
te rejeitaram.Portanto , por força regimental é que o mesmorJAÓfoi
contemplado na Comissão Temática.

Por outro lado, quando a OAB,CN88, Associações de
MagistradOS I Associação do Ministério Público, Professores e cien
tistas do Direito Constitucional, eméritos advogados, representantes
da sociedade civil, pol!ticos , Constituintes e vários movimentos
populares pedem O Tribunal Constitucional. um~ subcomissão aprova
com convicção I em respeito a Uo manifesta vontade apresento esta

emenda. !-lais ainda como Aelator que fui I expressando a pretensão,o
desejo e o resul tado nao da minah vontade mas ~o coletivo ao qual
serve um Relator, l'eapl'esento esta proposta.

QUanto 00 conteúdo , oportunihade , necessidade I

mérito e vantagens do Tribunal Constitucional transcrevo argumentos

do emérito professor José Afonso SIlva'

11 O sistema proposto atribui ao Tribunal Constitu
cional a competência privativa da jurisdição constituciona1.Aí es 

tá uma profunda nuoançe no sistema vigente Hoje, a jurisdição cons
titucional segue o modelo eaer í.ceno , em sua essência, ou seja, rea
liza-se pelo cTitério difuso, segundo o qual qualquer juiz pode de
clarar a inconstitucionalidade da I er , por via de exceção, isto e,
pela arguição da inconstitucionalidade em defesa do réu no pr ocesso
concreto Este sistema não gera, por si, a eliminação da lei decla
rada inconstitucional, ta.nto que outro juiz pode entendê-la consti
tucional em outro caso concreto Isso corresponde a um tratamento
desigual I porque num caso o réu ganhou a causa porque foi acolhida
sua argulção de mccns t Ltuc í cnat í.dede , no outro ele perdeu porque
não foi acolhida.E certo que, entre nós, desde a Constituição de
1934, vem desenvolvendo outro critério, o da jurisdição concentrada
no Supremo Tribunal Federal, por via de ação direta do Por curador
Geral da República, que a por põe OlJ não segundo sua vontade e convi~

çãc

O sistema puramente concentrado num Tribunal Espe
cializado nasceu e deeenvcâveu-ae na Europa.As Cortes Constitucio
nais aparecem hoje como uma espécie nova de poedr moderador, sem pr~

dom1nio, entre o Poder Ex.ecuti'Jo hegemõnico e o Legislati'Jo ainda
como formulações tradicionais. Espera-se que esta Assembleia Nacional
Constituinte modifique essa re raçao.uas uma Corte Constitucional es
pecializada vem sendo adotada em todo o mundo Recentemente, aoo tcu-,

=A O Perú, a Guatemala, Espanha, portugal, além da Itália, da Alema
nha, da Turquia, etc

A vantagem é que se teta um tribunal vol tado para
a defesa da Constituição como objetivo único No sistema diFuso como
o nosso a preocupação dos juízes é com a decisão do caso çoncreto
e se puder fazê-lo sem a preocupação com a questão de inconstitucio
nalidade tanto melhor, e a Constituição vai ficando desprestigiada
Por outro lado, o sistema difuso encara a questão de ccns t LtucIunal.L;

dade d eum ponto de vista puramente técnico Uma Corte Constitucional
vê a questão sob o prisma dos valores pol!ticos e sociais incorpora
dos no texto constitucional.Essas razões entre tantas outras, jus-

: tificam a mudança de re.9ime.
Importante também I na proposta, é a consideração

de inconstituclonalldade por omissão. E algo que vem sendo adotado em
"cut.rcs povos: Portugal, Austria etc. Trata-se de medida indispensa
vel para a efetivação de promessas constitucionais dependentes de
providências legais ulteriores.se essas providências não são tomadas,
o Tribunal de Garantias Constitucionais pocer a ser acionado para su
prir a omissão. reconhecendo a inconstitucionalldade e expedindo uma
sentença normativa, que valerá como lei enquanto o legislativo não
providencie a integração legal da norma constitucional ti

PLENARIO

~IolENDA ADITlVA:

IAcrescente-se as expressõeseve 15: para os municípios portuários.'l, ao item
~o artigo~ do ~projeto, que passará n ser do seguinte teor:

art. 277: •••••••••••••••••••••••

I. .. ..... . ...

a.... . ~.. .. .. . .
b................... . .
c••.••.••••....•.•...••.•.

11 - do produto da arrecadação de Impost.c acbre produtos
industrializados, dez por cento para os Estados e Distrito Federal e

'1.% para os mlmicIpios portuários", proporcionalmente ao "alor das res ~

pectivas exportações de produtos industrializados.

JUSTIFICATIVA
Boa parte da receita nacional provem da exportação seja de m.!

téria pr-Ima, ou de produtos industrializados. Da arrecadação do tribu 
to que incide sobre a exportaçãQ destes últimos 10'1: caberá aos Estados
e ohtrito redera1

Porém os muniocIpios portuários que participam da produção de.!
sa riqueza, não recebem um ceitil sequer dessa arrecadação, enbcre te ..
nham de suportar o ônus de manut eoção e reforço do calçamento de suas
:ruas,avariados pelas carretas carregadas,criação e manutenção de Dt"gãos
de proteção à segurança, não s6 do patrimônio a ser exportado ou impor
tado, como do pr6prio porto em si, com policiamento intensivo e "Il3.is
obras de infra estrutura de iluminação das instalações portuárias que

funcionam dia e nef te , crqãcs de saúde não s6 para os munícipes como
para a população flutuante e mais uma série de serviços que não são !=..
xigidos dos outros municIpios, principalmente na área de proteção CO!!
tra incêndios e produtos tóxicos. t

Toda essa gama de serviços necessita numerário de que
os municípios portuá;ios são carentes.

Ora, se par t í.crpem jíe produção da renda, é justo .que
na partilha dessa riqueza sejam aquinhoados.

A percentagem pretendida, incidente sobre o volume ar
recadado com imposto de expcr taçãc apenas dos produtos industrializa
dos, -enbcre seja mínima face ao total, para os·municipios de Uio pou
cos recursos}~epresentarásoma apreciável no reforço de suas finanças
U10 combalidas.

A polítioa de fortalecimento dos municípios tão veeme!!
temente pleiteada por todos os segmentos da sociedade e Uio alardeada
nas campanhas eleitorais Inpõe o reconhecimento da Justiça da partic.!

paçtlo tributária pretendida.

Sala das sesslSes,

Assembléia Nacional Constituinte e 2167

EMENDA lP20331-7

I::
PLENARIO

~ 'Ul"N~U", ..~ã..

EMENOP.

Dá nova redacão ao art. 273 itens e parágrafos.

"Art. 273 - compete aos municIpios instituir impo§.
tos sobre.

I - proprJ,edade predial e territorial ur-bana r
11 - transmissão "causa mortis", doação e transmi§.

são "inter vivos", a qualquer titulo, de bens
imóveis e de direitos reais sobre iIl'óveis, e~

ceto os de garantia, bem como cessão de direl:,
tos a sua aquisiçã01 e

111 - vendas a var-ejo de mercadorias.

§ 19 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 29 - o imposto de que trata o item 11 não incide
sobre a transmissão "inter vivos" de bens
ou direitos incorporados ao patrimônio de
pessoa jurIdica em realização de capital,
nem sobre a transmissão•••••••••••••••••• :.

§ 39 - o imposto de que trata o item 11, não inc!
dirá sobre a transmissão, por morte, de bem
que sirva de moradia ao cônJuge sobrevive!!.
te ou a herdeiros, desde que a herança sê
constitua nesse único imóvel.

§ 49 - relativamente a bens imáveis e respectivos

t-' direitos, o imposto de que trata o item 11, compete ao municIpio da
situacão do bem.

§ 59 - as a1iquotas máximas dos impostos de que
trata os itens II e 111 serão fixadas
lei complementar.

§ 69 - a competência municipal para instituir e c2,
brar o imposto mencionado no item 111, não
exclui a dos Estados para in&tituir e cobrar,
na mesma operação, o imposto de que trala o
item III do art. 272".

JUSTIFICATIVA

A atribuição aos Estados da competência para insti
tuir impostos sobre a transmissão "causa mortis" e doações é injustif!
cada, desde que se atribui ao municIpio a competência para tributar a
transmissão "inter-vivos".

Em última análise, a hipótese de incidência se ba
sela na transmissão de propriedade, pricipal.ment.e de imóvel., porque e
transmissão de bens e direitos sobre móveis não deve ser tributada, p:>is,

incentivaria a fraude e a ecrxupcãc ,

Justifica-se essa atribuição: cabe aos municipios
o assentamento e conservação, bem como iluminação das ruas que margel:,
arn os imoveis: a fiscalização e normatização da construção dos mesmos,
a efetivação de galerias de águas, esgotos e outras benfeitorias, co!!
JOs result.ados se refletem nos imóveis1 então, obviamente, aos munic!
pios devem srr atribuidos os impostos sobre essas transmissões seja;;;

....elas "causa mortis", por doação ou "inter-vivos", a qualquer tIt.ulo.
As demais expressões foram exclu1das na redação da

emenda por serem despiciendas1 a transmissão "inter-vivos" se não for
por ato oneroso, é doação e foi preV'ista no text.01 foram suprimidas as
expressões "por natureza ou acessão fIsiea" porque não tributáveis.

Impor-se a tributação da doaçáo de quaisquer bens
ou direitos mobiliários é fomentar a fraude, porque é J.mposs1vel
fiscalização, o que tornaria a norma constitucional praticamente in.!
plicável.

O § 39 modifica a redação que constava do § 39 do
art. 272. Não se justifica a isenção indiscriminada de tributps sobre
"bens que sirvam de moradia ao cônJuge ou a herdeiros". O objetivo da
emenda é proteger os carentes que têm um único imóvel q~e lhes sirva
de moradia. Inaceitável isentar quem possua vários imóveis ut:.il.1zados
como moradia dos herdeiros. Não é esse o espírito da norma.

A emenda visa a fort:.ifícar os municlpios face à po
1Itica de participação dessas células menores no desempenho dos progr~
mas de educação, saúde e eesrseêneae social e doa demais encargos qu;
lhes são exigidos, libertando-os da tutela e dos favores dos governos
federal e estaduais.

Sala das Sessões,~

r.iEMENDA 1P20332-5

EMENDA SUBSTITUTIVA

I - Suprima-se o item IV do Art. 272:

II - Inclua-se tua it.em no Art. 273:

propriedade de veâcmce automotores"

111 - Suprima-se do item II do Art. 276 as expressões'

"e sobre a propriedade de veãeurcs automotores lict!nciados em seus

territórios" •

JUSTIFICATIVA

o ônus do trânsito de veIculas a...lomotores é suport,!

do com muito. maior intensidade pelos Municlpios do que pelos Esta

dos. A malh~viária sob manutenção das prefeituras, incluindo estr!!,
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das municipais, vicinais e ruas, ê muii:o maior que a malha de es

tradas de rodagem mantidas pelos Estados que ainda cobram altos p~

dágios pelos serviços que prestam.

Constituinte

EMENDA lP20333-3

f? GASTOtl~ RIGHI f'C;;;'~

(ljJi'~7ã7J

de Tributa.;ão NÊlo se diga que hwerâ prejuízo irreparável para o erérãc público I

pois esse numerário retornará aos cofres da Nação na forma de Ieocstcs indiretos ,
CO'lTo ecrentc de ccnacm, exIgindo auuento de produção, lnÇlestimentos na jndust~ja,

comercio e a agricultura, enfim no desenveilvimento da economia, sem exercer presão
sobre a classe média baixa que é a maís atingida pelas medidas econ&n1cas de conteEl
ção e tributação.

A emenda é sugesUio de Ruy Gutierrez de scsocaba _ SP.

JUSTIFICATIVA

A única sustentação lógica pal:"a uma Constituição está
vel é a aprovação pelo povo e esta ecnerrte pode fí,car configurada, sem,
dJ.storcões de influêncJ.a:.grupais, atrãV:es do paebasevrc ,

Embora""se)am representjfl1-tes do povo, os COhstJ.í:uJ.lltes
nem sempre expr-amem a realJ.dade dos ~an5eios da população.

E_a melhor maneira de se afe:cir o que ela deaej a é ...ou
vindo sua propria voz.

A emenda é sugestão de AntonJ.O PJ.JIl.entel, de OurJ.nhos/SP'
e Ruy GutJ.errez, de Sorocaba _ SP.

EMENDA SUBSTITUTIVA E ADITIVA:

T••III"Un.,IC.~iD ___.

substitUa-se a redação da letra C do
item 1/ do artigo 12, e ecrebente-se o parágrafo ónico

rr;:~;"~

ffi7~~mJ

CONSTITUINTE GASTONE RIGHI

EMENDA lP20341-4
f'l

~ Os contribuintes do Imposto de renda. pessoas fís!
ces , poderão deduzir, em suas declarações, as despesas efetuadas
heb í teção , educação, saúde, e.limentação e t1"ansporte, pr6p1"ios e de
seus dependentes , na forma que a ",ei estabelecer.

EMENDA ADITI\'A:

Inclua-se no item UI do artigo 2'10,~ o texto segúiEl

JUSTIFICATIVA

te'

EMENDA SUBSTITUTIVA

2. suprima-se do art.276 as expressões:
"e sobre prestações de serviços" do item lII, o seu § 12 e as e~

pressões "e nas preatações de serví.çoe'' do item I do § 22

1. Suprima-se do ~t 272 as expressBes'
"bea como prestações de serviços" do Item 111, fie dos serviços" e

"ou prestações de serviços" do § 62. e "e às preatações de servi

ços" da item I do § 7'/2.

J. Acrescente-se um item ao art.273 do ~rojeto. do seguln~e teor

"Item 'Serviços de qualquer natureza:'

JUSTIFICATIVA

Nos países adiantados e civilizados, todas as despesas fei
tes pelo contribuinte devem ser consideradas, desde que dccunentedes ,

não se just t ficando os 11mi tes máximos estabelecidos, totalmente di Q

vorciados da realidade.

Artigo 12••••••••••••

ü; Não haverá distinção entre filhos naturais, legitimos,
adulterinos e adotivos, nem por sua origem ou natureza, e o recc
nhecimento da filiação independerá da condição do estado civil dos
pais.

Plenário

CONSTITUINTE GASTOI'E RIGHI

.J.ISTIFICATlVA

PARAGRAFO UNICD - O direito a que se refere a letra C es
tende-se aos filhos nascidos em qualquer data anterior a promulga
ção desta conti tuição

JUSTIFICACJl;O

N~o podemos: permitir que os filhos adulterinos, adotivos
e de qualquer origem ou natureza continuem sendo marginalizados pe

la leI. E precfsancs estender esse benerfcfe inclusive aos fllhos
ja concebidos antes da promulgação desta corttituição.

Inclua-se/onde couber, «A. 4- 1C)do ~4rA.1....o~ cJ...o
-rJ.f,;.eoIL

Art:. - Ao conjuge ou ccmeotetrc superstlte fica assegurada 3. per
cepção de pensão, apurado o seu valor e reajustes na rema prevista no ~t 356.

§ 19 - Atingida a maioridade dos herdeiros. suas cojas partes paeeerãc
integrar a do conjunge ou clJllllaMeiro.

§ 2'1 - A pensão concedida somente poderá ser suspensa por sentença ju
diciel ou morte.

É necessária a generallzaçtlo, sem especificar o sexo do eonjLrge, pois
atualmente a IIljlher está ~letamente integrada ao eercedc de trabalho e seu salá
rio é parte integrante e irrportante do orçamento doméstIcO. -

Não se justifica que, contrIbuindo para e Previdência socrar, em igual

dade de condições cOO1 os hoole~~, preoctoe-se como bemestar de sua família. no caso
de ocorrência de seu falecimento, que desfalcará o orçamento familiar, cem conseQUê!!
das às vezes dolorosas. Nãose justifica a discriminação contra os hcmens

l
Vedando

lhes a concessão de pensão pelo falecimento da IIlllher.

O disposto no § 1'1 visa manter o 1MSlN) nIvel econ6:nico da família, mes
moCO'll a maioridade dos filhos que, Inúneras vezes não conseguem ainda, nessa idade
se manter. Ainda estão em formação profissional. Ademals, geralmente e :pensionista
já é de Idade avançada 'e necessita de maior dispê."'ld1o comsua mant.d:ençM devido a
problemas de ~aúde, proprlos da vetntce.

O disposto no § zs vrsa obstar as il1l.Ílleras sltuaçaEs irregul~em que

premidos por difituldades econOmicas deixam de se formar famílias legalmente1consti_

tuídcs,
A emendaé sugesUo carmem Maria Ribeiro de ltajubá - l-G, e de Benedi

to Hipóllto dos Santos de santos _ SP.

eMENDA lP20342-2

f'l
[!J

.L.NJ:...JU~...4J'U'CO.,.UIl

Plenário

suprima o art.4:71

JUSTIFICATIVA

t aabado que às vesperas de eãeacâc , o executavc
procura angárJ.ar sJ.mpatJ.as, isentando alguns segmentas maJ.s po:-_ .
pularmente representatJ.vos, do pagamento de ampeaee , causando~
Juizo ao erário públJ.co.

A autorização pelo LegJ.slatJ.vo se não obstar, cee
menos, dlJttinuirá 05 efeitos dessa prática.

A e~nda apresentada por sugestão de Divino FelJ.x
dos Santos - SP.

EMENDA SUBSTITUTIVA

"Ar-t , 2E9 - DJ.sposJ.ção 'legal que conceda isenção
ou ou1:ro beneEa.cão fJ.scal deverá ser previamente eu'tcr-aaeda pe
lo legJ.slatJ.vo competente.

ConstJ.tuinte GASTONE RIGHI

JUSTIFICATIVA

Sala das Sessões,

Subst:L,tua-se o texto do art.269 pelo que segue.

EMENDA lP20339-2
l:J ConstituInte GAS;;N~ RIGHI

[!J

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

PLENARIO

Constituinte GASTONE RIGHI

Sala das Sessões,

A presente emenda já foi apresentada na Comissão de sist.!L

matizaç::i"O, onde recebeu o n2 CSD5399-1
Com a elaboração do novo p r o j e t.u, por S Exa., o rela-

tor Bernardo Cabral, e renuneraçêc dos artigos, apresentamo-la

mente a fim de evitar equfvcccs •
Profundamente injusta para com os municípios a atribui

ção. aos listados, da compatêncfe para instltuil: Impcatos sobre serviços

de qualquer natureza
São os municípios que realizam a quase tbtalidade das obras

e serviços de que se servem os cidadãos e ccnt ínuabc a ser os n~

nos aquinhoados nas receitas trJ.butárias. O atual projeto negou-lhes

os impostos sobre a propriedade territorial rural, os da venda a var~

jo de ccebust.Ivete e lubrificantes, os incidentes sobre a locação de
bens móveis e imóveis e ainda pretende subtrair-lhes o imposto sobre
serviços que, mesmo na penúria e tuaã j a vigorante Carta Constitucional

lhes cohfere.
Att'iouindo aos municípios a execução dos programas da Assistência So
cial, ensino básico e outros serviços dê atendimento aos mlJnicípios év

necessário que lhes atribua também a possibilidade de receitas sufi
cientes, para se eradicar de vez a política -íe favores frente aos go-

vernos federal ~e estaduais.

Ao artigo 296

Item UI
tncjua-se como par~grafo 3D do artigo 276 o seguinte.
S JD - Os municIlblos. portuários perceberão metade. da partl

cfpação prevista no item III deste artigo, dividindo com os municípios

produtores ou consumidores a percentagem inc:1dente sobre o produto da
arrecadação do imposto dos Estados sobre operações relativas à circu
l.!jçDo de mercadorias Que forem'"respectivamente exportadas ou Importa
das, através de suas instalações.

EMENDA 1P20335-0

tJ
fl

plenádo

EMENDA

EJ.a.IDA SlI3STIlUTIVA

PLENJ1RID

'EMENDA SUI;ISTITUTIVA:

Dê-se ao § dní.cc do artigo 475 do Projeto a seguinte redaçDo:
«rodos os que tiverall1 :HreHoS' pol1t1cos suspensos pelos Atos InstItu..
danais, no exercfc.íc dI! 'Randatos eletivos, corrrarãc para efeito de

aposentadoria e pensão, junto aos Institutos de Previdência das Casas
LeglsLa:ivas a que pertenciam ou junto aos Institutos de PreVidência

dos Estados onrre exerci~m mandatos executivosj sem Onus p1:lra os benE.
ficiários, o período comjJreendido entre a data de suspensDo de direi _
tos pol!tlcos e cessação do mandato e a data de ?8 de agosto de 1979 ,

d1a em que 8 Lei &.&83 extinguiu os efeitos' da lnelegibll1dade prola _
cllda pel::Js Atos Instituc.1onais~

EMENDA lP20343-1
ti CONSTITUINTE SÓLON BORGES DOS REIS

[:J

pc';;;:J
flfli,L;;]

CONSTITUINTE GASTON~ RIGHI

Esta emenda é originária do Conselho Federal da OAB

Essse artJg-o e) extingue o instituto d~ enfiteuse, e b)
quanto aos aforamentos existentes. desapropria o senhor direto. ~

sabido existirem inúmeros aforamentos en Terrenos da União, pnj.n-,

cipalmente em terrenos de marinha e ilhas oceânicas I concedidos a
particulares inflúentes e abastados. A admi Ur-se a pemanêncfa do

texto emendado, a União perderia considerável patrimônio privile
giando esses enfiteutas.

Plenário

EMENDA ADITIVA

EMENDA lP20340-6

E
C1JNSTlTUINTE GAST""" RIGHI ---------'1 fC';;~'~

[:J;7;'7;j

Bala das Sessões, --L.......!E

txclua-se do art. 272 o 1.tem II e os parágrafos 3Q,

<19 e 59 (que serão incluldos, com nova redação, no art. 273).

EMENDA lP20336-8'

l:

Substitua-se o inciso III do art.27D por:

111 - renda ou proventos acima de 10 s.m.

JJSTIFICATIVi\

mo se pode aceitar a pesada Trlbutaçrto que tem onerado os rendimentos
do trabalho. I~õe-se que esses rendimentos, quando de pequena monta sejam isentos

Acrescente-se o art.1J97 ao projeto,.com a seguinte re-

IIArt. lf91 - Esta COllstJ.1:uiçào sera promlJlgada após apr
vação plebisci1:ária que será realizada no prazo de 6 meses, a.pós sua

aprovação pelo PlE'nárJ.o da Asseml:1léJ.8 NacJ.onal ConstJ.tuinte'.

S bllJ.co a.trealJ.zação do plebJ.scJ.to será regulamect.ada

~or lei complementG1r.·

JUSTIFICATIVA

O objetivo do artigo realmente tem fundam.ento lOlJvá'Jel e de

alta justiça, ao SFJ permitIr 8 contagem do tempo de serv.tço dos que fE.
ram atrablliariamente punidos pelos Atos InStitucionais, durante o

período em qúe ficaram impedidos de exércer mandatos eletivos .~ até

Illesmo de se candidat'8relll aos 'Cargos que profissionalmente vinham ~l(er

tendo.
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A emenda regula a dissolução da CAmara dos Deputados
de maneira mais coer~t;--com o sistema' parlamentar de governo adcte-,
do pelas democracias ocidentais, que garante as prerrogativas do L!,

gislat1vo ao mesmo tempo em que dá oportunidade ao Executivo de veri
ficar se tem o necessário apoio poHti~o para governar -

Dê-se a seguinte redação ao paragrafo único do Art.
120 do Projeto de ccnst rtuí.cac da Comissl!io de Sistematizaçao

'EI100UI"',~.~lo

JUSTlt='ICAÇAO

§ 1Q _ Cabe I)rlvatlvamente ao Primeiro Ministro
iniciativa de leis que:

I - disponham sobre planos nacionais ou regionais de
desenvolvimento econômico;

Ir - criem cargos, funçO'es ou empregos públicos ou a,!!
mentem a sua remuneração;

III - fixem ou modifiquem os efetivos das Formas Arma
das;

IV - disponham sobre organização administrativa e j.!!.
diciária, matéria tributária e orçamentária, ser
viços públicos e pessoal da administraçllo dos Te.!.
tit6riosj

V - disponham sobre servidores públicos da unUio, seu
regime jurIdico, provimento de cargos públicos,
estabilidade e aposentadoria de funcionários c1
vis, reforma e transferência de militares para. a
inatividadej

VI - disponham sobre as propostas orçamentárias da
UnUo.

"Art. 120 - ••••••••••••••••••••••••••••••••• '"

§ 3R _ A CAmara dos Deputados não poderá ser dissolvi
da duas vezes pelo mesmo motivo, nem duas vezes por solicitação do
mesmo Conselho de Ministros t nem nos primeiros e nos últimos doze m~

ses da Legislatura e nos últimos doze meses do mandato presidencial.

§ 4!il .. A Câmara dos Deputados reunlr-se-á de pleno di

reito, independentemente de convocação e retomará a sua autoridade c.Q.
mo ramo do Poder Legislativo, se não houverem sido realizadas elei
ções no prazo previsto no § 12 deste Brt!go~"

[lPLENARIO

Art. 180 - O Conselho de Ministros exerce a direção
suprema da administração federal.

Art. 182 - ••••••••

§ 1li! - Logo após a sua constituição, comp!
recerá o Conselho perante o Congresso Nacional, ao
qual apresentará o seu programa de governo.

§ 2li! - Os Ministros. isoladamente, e o Con
seãho , como um todo, dependem da confiança da camar;
dos Depu~ados. e deverão excnerar-ee quando esta lhes
for nesada 11

JUSTIFICAr;1l0
As correções ditl sistema parlamentar proposto pelo no

bre Relator da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de GOv;;
no e mantida pela Comissão de Sistematização, são necessárias, tend;
em vista a harmonização das refações entre o Presidente da República
e o Presidente do Conselho de Ministros.

I - .

II - ..
111 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV - a segurança interna do Pais;
V - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VI - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VII - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VIII - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '"
IX - o sistema parlamentar de governo.

Parágrafo üní cc , Declarada e procedência da acusa
çêo , ficará o Presidente da República suspenso de
suas funções.

§ 2li! - O Presidente da República não terá
responsabilidade poHtica. respondendo o Conselho de

Ministros pelas declarações que fizer' no exercício
do cargo.

§ 3li! - Os decretos de excneraçãc de Minis
tros e os de rtcmeeçãc do novo Presidente do Consel~'
serão referendados pelo Presidente do Conselho demis
sionário e, se este se recusar, pelo novo presiden:
te do Conselho.

Art. 159 - Mediante acusação votada por maioria abso
iuta do Congresso Nacional, o Presldent;

da República será julgado perante o Supremo Tribunal
Federal por atos que atentem contra a Constituição
Federal e. especialmente:

Plenário

Constituinte GA:;;N'-E-R-'-GH~,-------Irr;;~'~""=:J

r~cd"'JCO~ls.p.e,"~,<ouIUitl'--------JniõfiITJ

Dê-se ao art. 381 a seguinte redação'

A presente emenda já foi apresentada na ccmí.esãc de Sistema
t.1zsção, onde recebeu o nQ CS053S9-3. -

Com a elaboração de novo e!.Qieto .... por S. Exa., o relator
Bernardo Cabral e renumeraçêcvdcs artigos, ecreeentamc-üa novamente
B fIm de evHar equrvoccs,

O te'(to do Projetq. necceas.í t.a de adequação , Sob pena de
arruinarmos mllhoões de estudantes carentes que hoje percebem bolsas

de estudos e que curaem escolas privadas, não se pode deixar de intro
duzir a ressalva. -

Por outro lado, a separação da Igreja do Estado não permite
o prJ.vllégio de escolas confessionais Mais ainda, fHantrapia é ca
ridade e caridade não é ensino ou escola. Finalmente, o objetivo do
dispositivo foi o de preferenciar entidades sem fins lu~rativos (esta
é a expressão correta) e os .ítens I e II podem ser suprimidos com o
acréscimo simples da expressão ~ora eot tece , ou seja:fdevidamente cada~

trada como «íe utilidade públicH. Para entidade se tornar de utilidade
públ1ca necessita preencher as reqursreos superfluamente repetidos nos
incisos I e !l.

portanto, indispensável a adequação, sem se alterar o ccn-
teúdo oU o mé1'Ho da proposta.

EMENDA ADITIVA

Art. JBl _ As verbas públicas, salvo bolsas de estudos,

serão destinadas às escolas públicas, podendo I em casos
excepcionais e na forma da Lei, ser aplicadas em ben~

rIdo de entlda::les de ensino .sem fins lucrativos devld,!
mente cadastradas como de utilidade publica.

Parágráfo únfcc - O ensino é livre à iniciativa privada
que o ministrará sem lngBPência do-Poder:Público, salvo

para fins de autorização, reconhecimento e credencãamen

to de cursos e supervisão de qualidade. -

JUSTIEICATIVA

EMENDA lP20351·1
(!l

r.r 'tU1DIJUIT".Uçla

l'lPlENARIO

JUSTIFICAÇJtO

(lPLENMIO

gcrescentem-se, ao Artigo 183 do Projeto de Const!
tulçl:lo da Comissão de Sistematizaçtto os seguintes parágrafos: -

"Art. 183 - ••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••• ~

§ 1'1 - Os Ministros de Estado serão auxiliados em
sua administraçl:lo, e poderão se raaer representar
perante a câmara dos Deputados, por secretários-Ge
rais dos Ministérios, que substituirllq os Ministr-;;s
em seus impedimentos.
§ 2$1 - Os Mi~istros de Estado serão julgados, por
qualquer crime, pelo Supremo Tribunal Peceraj.,
§ 3g - Constituem crimes de responsabilidade dos
Ministros de Estado:
I - desatender a convocação de Qualquer Casa do Coo

gresso Nacional; -
II - atentar contra.

a) a Constituiçn:o nacional;
b) la segurança nacional,
c) a probidade de administraçDo:
d) o sistema parlamentar de governo."

JUSr'TIFICAcno
Esta emenda regula matérias omissas no Projeto de

Constituiçao da ccmssãc de Sistematização, relativas il. seção IV 
Dos Ministros do Estado, caJSitulo III - Do Governo. Titulo V - Da
Organizaçllo dos Poderes e Sistema de Governo.

As atribuiçOes referidas neste § 1li! e respectivos
itens do Art. 120 e remetidas ao Primeiro Ministro, abrangem poderes
e deveres

I.

A relação não é taxativa, visto que há outros deveres
e poderes, ali não mencionados, mas que por efeitos de outras regras
constitucionais e já que se chegou ao consenso da modificação do sis- ~

tema de governo, adotando-se o parlame']tarismo misto, se inserem mais
propriamente nas atribuiçl:les do Primeiro Ministro, e não do pre s Lden-,

~ te de República.

íEMENDA lP20357-1
l:J CONSTITUINTE VICTOR FACCI~;;

",-- 'eI10/'Uln'lE~l•• ---,

"s 3R - A exoneração do primeiro-Ministro implicará
a exoneração dos demais integrantes do Conse
lho de Nlnistro$. 

tI§ 4g _ Se eleito, o Primeiro-Ministro somente pode
'rá ser exonerado após decorridos seis meaes

de sua posse.
JUSTIFICAçno

Se o Presidente da República puder demitir o Primei_
ro-Ministro que continua a merecer a confiança da Câmara estará trens
formando o mesmo em mero subordinado, quando na verdade se trata de
Chefe do Governo, que tem respansabl1idades perante o Chefe de Esta
do e ~ Nação igualmente, representada pela Câmara dos Deputados.

"§ 1lô1 - A proposta do Presidente da República será
precedida de audiência do Conselho da Rep.!!
bliea. 1I

"§ 2'1 - A exoneração de Ministros somente se dará a
•pedido do Primeira-Ministro.

1111a/~uI1IfJC.;la

Dê-se ao "caput" e parligrafos do Art. 175 do Projeto
de Constituição da Comissão de sistematização a seguinte redação:

"Art. 175 - O Presidente da República somente poderá
desti tuir Çl governo quando indispensável

para assegurar e regular o funcionamento da adminis
traçtlo e das insti tuiçlles democráticas mediante acre
vaçtl.o de proposta de voto de desconfiança pela Cam;
Ia dos Deputados. -

tJPLENARIO

,EMENDA lP20354-6 .~., ~

tJCONSTITUINTE VICTOR t='ACCIONl J pr;~~~~;o;=]

I ffi!T@]

r
Doutra parte, tal s Ltuàção poderia levar ao risco de

promover um impasse de relacionamento com a Câmara. que pode chegar
desnecessariamente à dí sscfuçãc ,II - nomear e exonerar os Ministros de Estado, e os

Secretários-Gerais dos Ministérios, devendo ner;e~

sariamente exonerar os primeiros Quando a CAmara dos
Deputados lhes negar a sua conf!ançai

"Art. 158 .. compete ao Presidente da República:

I - nomear e exonerar o Primeiro-Ministro mediante o
voto da Câmara dos Deputados;

üã-ee nova redação ao art.412 do projeto, nos seguintes te!,

EMENDA

Substituam-se no projeto de ConstituIção da Comissão
de Slstematizaçtio, os artigos 158, e seu parágrafo único; 159, seus
Hens e par.c1grafo únicoj 1BOie o parágrafo único do Art. 182, pelos
seguintes dispositivos:

111 .. receber o compromisso dos Ministros e Secretários
-Gerais dos Ministérios;

IV .. prover, com as ressalvas da Constituiçtlo e na fo.!,
Illa da lei, os cargos públicos federais i

Plenthio

Art.. 412 - Em 'caso de manifesta 'necessidade, as Forças Arma
das poderão, convocadas pelos Poderes Constituldos, atuar na deres;
dos recursos naturais, do meio ambiente e da ecologia".

CONSTITUINTE GASTONE RIGHI

r,r 'U'ONUS." ........lo -,

EMENDA lP20353·B ...~, _
l:J CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI J fI";';::;;=J

...d~,·..,,·,·,....·,,~..,_------1 w8'AlJ

üê-ae ao "ceput" e parágrafo único do artigo 435 do Proje
~o de Constituição da ComissiJo de Sistematlzaçllo, a seguinte redação:

Art. 435. As Assembléias Legislativas exercerão poderes
constituintes, no prazo e na forma Que a lei fixar. a f!m de
elaborar as Constituições dos respect í vos Estados, com livre
opção quanto à adaptação BO Sistema de Governo institu!do 4
par esta ConstitUIção. mediante aprovação pela maioria abso
luta de seus membros. em dois turnos de discussl:to e votaçi:to.

v - presidir as reuniões do conselho de Ministros,
Quando julgar conveniente,

VI .. exercer 8 chefia suprema das Forças Arllladas, actnl
ntst rendo-as por interm.édio dos 6rgftos do AIto

Comando;

VIl - determinar medidas de emergência e decretar o es
tece de sItio e o estado de emergênc1aj -

VIII - remeter ao Congresso Nacional os projetos de de
eretos que repute infringentes das leis em vig~r.

• § 111 .. Todos os atos d9 Presidente, da R~

pública devem ser referendados, to m!nimo, pelo Pr~

sIdente do Conselho de "'.inistros' e, normalmente, pe
lo t1 tular da pasta correspondente. -

~ 'uTa'~ul1lf1e'"'lo

Acrescente-se, na Seção III, Capítulo I, Titulo V. do
projeto de Constltuiç§o da Comissa:o de Sistematizaça:o, como Art. 10a,

renueerendc-ae os seguintes, o dispositivo abaixo e seus respectivos
parágrafos: .

"Art. 108 - O Presidente da Repúbllca pode dissolver
a câmara dos Deputados, quando o Conselho' de Ministros derrotado por
uma moção de desconfiança assim o solicitar.

§ 111 - O decreto explicitará os motivos da dí ssu lução

e' convocará nova eleiçtl.o no prazo de sessenta dias.

S 211 - A Câmara dos Deputados não poderá ser dissolv!
da por solicitaçl:lo do Conselho de Ministros que, apresentando-se pela
primeira vez ao Congresso Nacional, segundo o disposto no artigo ante
rior, nDo alcance a necessákia moção de confiança. -

EMENDA lP2035B-9 .~., .....,
(!J DEPUTADO VICTOR FACc"!ONI

§PLENaRIO

r;~;;';~

§'oã(ã7J



• Assembléia Nacional Constituinte _ 2171

JUSTIFICAÇllO

= TC~fOhUSTlflo:.<çIO' _,

EMENDA lP20359·7 ..,.., --,
êlCONSTITUINTE VICTOR FACCIONI

,~uJ"'ofC~YI"lof.UJ~e~lub

Art. 212 - A República Federativa do Brasil é consti
tuIda, sob regime representativo e sist!
ma parlamentar de governo, pela união in
d!ssolúvel dos Estados. Distrito FederàI::,
dos Territórios e dos Municípios e tem
como fundamentos. •••••••••••••••• • ••••

O ·caput- do Art. 2J! do Projeto de Constituição da
Comissão de Sistematização passa a ter a seguinte redação'

JUSTIFICAçno'

U~Tef,ulI"lCl.Çlo

TlTULO I

DOS PRINC:(PIOS FUNDAMENTAIS

o Projeto de Constituição da ücmí.ssão de Sistem9.t!
zeção não 'inclui, no seu Art. 212, os Territ6rios, o Distrito Fede~l

e os Municípios, lápso que acreditamos deva ser corrigido , para não
deixar dúvidas quanto à indis~olubilidade do pácto federal.

Uma vez decidida a implantação do Sistema Parlamen
ter de Governo en nosso e«te, aditamos também esta característica à
definição que é feita no referido artigo.

[!JPLENltRlO

EMENDA lP20363·5 ,~., ~

l:CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI I rr;~~-:;;=].

I P;;7;'-;;;]

Agir de forma diversa nos levaria para um espécie
de semi-parlamentarismo e de semi_presidencialismo que se assemelha
11 frustrada tentativa que se operou aqui na década de 1960.

Se desejamos introduzir o Parlamentarismo em nosso
Pals I e se pretendemos fazê-lo de modo permanente, é importante que
a boa doutrina seja observada e que o Chefe de Estado receba a sua
legitimação da mesma fonte do Chefe de Governo, isto é, do Poder L~

gislativo.

do Conselho de Ministros, que seria resultado do embate das forças
políticas representadas no Parlamento.

Entretanto I para atender ao desejo de participação
maior do povo brasileiro, evidenciado na grande campanha pelas ele.!,
çlfes diretas que se realizou no País. admitimos, nas Disposiçi:les
Transit6rias, que para o próximo período presidencial o Presidente
da República seja eleito pelo voto direto. Tal ocorreria como forma
quase plebiscitária à introdução do sistema parlamentarista, legit!
mando, pelo voto direto do povo. a introduçllo de um novo e definit!
vo sistema de governo, capaz de modelar e consolidar a democracia em
nosso País. ~ preciso lembrar que estamos tratando aqui de um aasun-,

I
to que transcende, em relevância, a própria rorma de eleição do Che
fe de Estado, qual seja, o sistema de governo sob o qual deve se;
administrado o País e, uma vez consolidado o processo parlamentari~

ta, no período seguinte o PresidE:.nte da República seria eleito pelo
Congresso Nacional.

TtTUlO V

DA ORCANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

, CAP:LTUlO II

DO EXECUTIVO

SEClI:D I

DO PRESIDENTE DA REPI1SLICA

1-

Parágrafo único. promulgada a Constituição do Estado •

caberá à Câmara Municipal, no prazo e na forma que a Lei es
tabelecer, votar a Lei Orgânica reacect I va , em dois turnos
de discussão e votação, com livre opção quantõ h adaptação
ao Sistema de Governo e respeitado o dIsposto nesta Consti
tuição e na Constituição Estadual.

A imposição do parãmetro de SIstema de Governo Federal
aos Estados e Municípios fere os princIPios da autonomia ad-

ministrat.iva. ,
Deve caber aos Estados e Municípios, na elaboração das

ccost rtutcees Estaduals e Leis Orgânicas dos Municípios de
cJdlrem livremente a respeito.

Substitua-se os Artigos 153, 154, 155, 156 e 157 do

projeto de Constituição da Comissão de Sistematização pelo seguinte

artigo 153, renumerendc-ee 05 seguintes:

Art. 153 _ O Presidente da República é eleito pelo

Congresso Nacional, entre brasileiros "!,

tos maiores de 35 anos e no exercício dos
seus direitos políticos, com mandato de
seis anos.

(::JPLENARIO

II

lQ _ A eleição do Presidente da ~epúbllca rar--se-é
vinte dias antes de expirado o mandato pres!
deneial, devendo I para isto, reunir-se extrj!
ordináriamente o Congresso. se este não est.!.
ver runc'Icnanoo

§ 2t1 _ Será consIderado eleito o candidato Que obtl
ver dois terços dos votos em escrutínio secr!.
to. Se nenhum candidato obtiver tal número
de votos será realizada Uma sequrría vntaçãc
e eleito o candidato que obtiver maioria abs.Q.
luta.

§ 312 - Se nenhum candidato obtiver maioria absoluta
na segunda eleição, os escrccrrucs serão r~

petidos, e a eleição dar-se-á na quarta, por
maioria simples

§ 412 _ No caso de impedimento temporário ou de vaga,
enquanto não se fizer a eleição, será o Pr~

sldente da República substituído pelo Presi
dente do Senado Federal e. na falta deste s.,!!
cessivamente, pelo Presidente da Câmara dos
Deputados e pelo Presidente do Supremo Trib.,!!
nal Federal.

§ !iQ - Vindo a vagar a Presidência da República e
não estando em sessão o Congresso Nacional,
será o mesmo convocado pelo Presidente em
exercício para a eleição do novo Presidente
da República, cujo mandato será de seis anos

§ 6l:l _ O Presidente tomará posse em sessão conjunta
do Congresso Nacional, prestando o compromi~

so de manter, defender e cumprir a Constitui
ção , observar as leis, promover o bem geral
e sustentar a união, a integridade e a inde
pendência do Bras11.

TtTULO;I:1 X
DAS DISPOSICOES TRANSITORIAS

..,,- nuuIOf.Olrl•• lof."'.O.......

Tn.of,uJT".. ~lo. ~

Dê-se ao § 412 do Art. 118. do Projeto de Constitui_
ção da coaãssêo de Sistematizaçl:io a seguinte redação:

Art. 118 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 412 - Não será objeto de deliberação a proposta de
emenda tendente a abolir:

a) a forma federativa de Estado;
b) a forma republlcana de Governo;
c) o Sistema Parlamentar de Governo;
d) o sufrágio universal, direto e secreto;
e) a separação dos poderes;

f) os direitos, liberdades e garantias individuais.

.JUSTIFICAÇl=l:O

Uma vez implantado o Sistema Parlamentar de Governo,
entendemos que tal mudança de rumos em nossos princIpios constituci.Q.
nais não poderá ficar à- mercê de cesufsecs , como os responsáveis p!.
la prematura abolição da experiência tentada em 1961, através da Eme..!:!.
da na 4 à Consbtuição de 1946

Assim. para resguardar o Sistema Parlamentar de Gove..!:.
no como instituiçllio permanente. sugerimos a presente Emenda, proibi..!:!.
do qualquer reforma da Carta Magna que implique na aboliç!:lo não só
da Federação e da República, como também do SISTEMA PARLAMENTAR DE
GOVERNO_

EMENDA lP20361·9 ,~.' --,
.(lCONSTITUINTE VICTOR FACCIONI ) rr=;~&=::0

I ffi/l&J=__--'- TCUO"u'.. ' .... ;lo

Dê-se ao item VIII do Art. 100 do projeto de Const!
tuição da Comissão de Sistematização. a seguinte redação:

"Art. 100 - ••••••••••••••••• :-•••••••••••••••••••

,EMENDA lP20364·3 .~•. ...,
l:CONSnTUINTE VICTOR FACCIONI

'urI'/JlIJf,",c~le' ---,

Dê-se ao item I do Art. 179 do Projeto de Constitui
ção da Comissão de Sistempt!zaçl:lo a seguinte redação:

"Art. 179 - Compete ao Primeira-Ministro:

I - exercer a chefia do Governo e t com o auxílio dos
Ministros de Estado, a direção superior da adm!
nistração federal." •

JUSTIFICACJI;O

O parlamentarismo é. por definição, o sistema no~
a chefia de governo é exercida pelo Primeiro-Ministro.

A função presidencial é tão-somente a de Chefe de E!,

tado, numa instância em que suas atribuições não devem conflitar com
as tarefas peculiares de chefia de Governo, da alçada do Primeiro-H!
nistra.

Esta emenda procura não deixar dúvidas quanto à inte!.
pret.eçãc , definindo com clareza quem exerce a chefia de Governo.

EMENDA lP20365·1 '_' --,1 r<r.;;;;PO:·~.o'..----,
f:J CONSTITUINTE ROBERTO BALESTRA . ~I.o-u _I

EMEI\tlA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO a.lEMJAO(]: Artigo 1212 - Inciso I - AI!nE'a "i"

A alínea "i" do Inciso I do Art 1212 do srcjetc de Consti- _

tuição passa ter a seguinte redação:

JUSTIFICAÇ"O

JUSTIFICACAO

Dê-se ao "caput" do Art 166 do Projeto de ConstitU1
çêo da Comissão de Sistematização a seguinte redação: -

.uraf'u'n',ca;le. --,

o Artigo 259 do Projete de Constituição passa ter a sE'gJ1nte I'E'-

A Inscrfçãc do advérbio" exclusivamente" visa a enfatizar o nIv",1 necessarda
sente corr.plE'.nentar à Constituição de toda regulação das matérias previstas nos
incisos, tais como conflitos de coroetêncre, entre a uotêo, Estados, Munic!pios
etc, lim!taçi:les constitucionais ao poder de tributar e normas gerais que à Le>i
ordinária não possa tratar destes as,Suntos,a não Sl;'.I de modo subordinado à LI;'i

ccmlesentar,

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Art. 259- cabe exclusivamente> à Le>! cOll'plementar:

Art. 1211 - .

I - .•••••••••••.•••••.•.•...•.•.••••••••••••. ~ •...

"i"_ a Lei definirá o crime de tortura. que será in
suscetível de fiança, e pelo que serão responsévers os menoentes, os. executo

res, os qUE', podendo evitá-lo, se omitirem, e os oca, tornando ccmecíeerrtc
dele, não o cOIll.Inicarem na forma da Lei:

daçiJo'

EJJE/'C)A J,(lDIFICATIVA
DISPOSITIVO El-ENDADO' Artigo 259

F;~;~;;]

ffii:S:fi}l

VIII - julgar anualmente as contas do PrimeirO-Minis
tro relativas à administração direta e indneta da

União, autarquias, empresas de economia mista, empre
sas públicas e fundações, bem como apreciar os re.Ia
t6rios sobre a execução dos planos de Governo." -

Com essa emenda, pretendemos deixar clara a respons.!
b!lidade do Primeiro-Ministro quanto ao orçamento das autarquias, e!!!.

presas de economia mista, empresas públicas, fundações e administra_
ção direta e indireta da União.

EMENDA lP20362·7
t= CONSTITUINTE VICTOR FACCI~~;·

"Art. 166 - « Câmara Federal, quando da apresentação
do Plano de Governo, poderá, por iniciativa de no mi
nimo um terço de seus membros e pelo voto da maior!;
absoluta, aprovar moção de desconfiança li

~ inadmissível que a Câmara dos Deputados somente pos
sa aprovar moção de desconfiança depois de decorridos seis meses d;
apresentação do Plano de ücvernu Essa faculdade deve ser referida,
a qualquer tempo, à Câmara dos Deputados.

r:r--- ,Llll.UIafCOYI..llIf.UI;ce .. utll. ~

Assim, para que nos louvemos da visão do insigne

parfamentar-Is ta , é necessário que a eleição do Presidente da Repúbl!
co seja indireta, pelo Congresso Nacional, sem estabelecer uma base
de poder, independente da do Gabinete que irá governar o País.

Pretendemos, para utilizar as pálavras deste grande
defensor do Parlamentarismo que foi Raul Pilla, que o povo não se ja
apenas o ecberenc de um dia, .) dia da eleição, mas que a soberania
popular se efetive sempre, através do controle que sobre o governo
da República há de exercer o Congresso Nacional.

Acrescente_se ao Projeto de Constituiç€fo da Comis
são de Sistematização o seguinte Art. 459" renumerando-se o atual ~

os seguintes'
A:I;'t. 459 - Para o próximo período presidencial, o

Presidente da República será eleito por
fiufrágio universal e voto direto e secr~

to, noventa dias antes do término do atual
Illandato presidencial.

JUSTIFICAÇAO

Quando nos propomos a instituir no Brasil o sIstema
parlamentar de governo, segundo o modelo clássico, o que pretenden
mos é efetivamente conciliar o Estado e a sociedade em nosso País,
com a adoção de um sistema de governo esoect rrcanente responsável p~

rante a opinião expressa pelos votos dos seus legítimos representan
tes, os parlamentares.

Não se coadunam perfeitamente eleição direta para
Presidente e Regime Parlamentarista.

I
Tal era o parecer de Raul Pilla, e tal é o nosso. I:

é simples verificar o porquê. Na verdade, fosse o Presidente, o Che
fe de Estado. eleito pelo sufrágio universal, seria uma figura emr-,
nentemente partidária, e não suprapartidária, como convém ao regime
,parlamentarista e, o que é ainda mais importante, teria uma base P.Q.
l!t1ca e um foro de legitimidade que extrapolaria ao do Presidente
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JUSTIFICATIVA JUSTIFICAÇÃO

Tlne"U'Tl''''f~ii:o'-----------,

O lrrealismo e a lnalcançabilidade da

proposta a faz sem sentido para constar na Constituição. Por isso
a supressão Aprimoramento da redação.

T.OTOf.~ST'r'UI10' _

Acrescente-se o artigo "os" antes da palavra "Sena

dores" no § 4I2 do art. 109

EIoENOA HJOIFlCATlVA

DISPOSITIVO a.ENDADO: Artigo 180

O Artigo 180 do ercjetc de constituiÇão passa ter a seguintE"

redação:
Artigo 180- O Conselho de Ministros, lntE'grado por todos os

Ministros de Estados,ts convocado fi' presidIdo pelo PrimE'iro Ministro, ou, quan
do presente às reuníeee, pelo PresidentE' da RE'pública.

JUSTIFICATIVA

Emenda, paralela, suprimindo o artigo 181, oniflca..o ao Artigo 180, dando ple
na razão para a roodificação supra que enxuga o texto.

EMENDA lP20372-4
Deputado Constituinte EGíDIO FERREIRA LIMA

'LI'''",'c.w"ll.l.ul~.'''''.l., _
t=;:~~=:J

fl!ii';01l ,EMENDA lP20377·5
• Ccns t i tuantcs EGIDIO FERRÊ;~ LIMA e JORGE HAGE

TUT<l"U.T1'lc.;ia'---------'---'----,

EMENDA N°

JUSTIFICAÇ1i:o

Sup rama-cse o art. 181.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO' Artigo 158 - Inciso XVII

Aprimoramento da redação. JUSTIFICATIVA

Suprimam-se do Projeto "de Constltu.ição

a) o Inciso XVII do Artigo 158.

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP20373-2
Constituintes _ EG!OIO FERREIRA LIMA e JORGE HAGE

= .~ldlllo'<.wlll1.,'.._c.o"'...lo

PlENARIO
~ Tln.'JlJI1"\C.&Çlo

rr=;~~;~

I ÇliLI'~iIFJ

A matêr ra Jã se acha dasc ipj meda no art. 158, J.nClSO

nVII.

Em razão de emenda fundindo o Inciso XIV e o XVII, com nova redação

proposta ao primeiro, visando simplificação e enxugamento do texto
Const! tucãcnar

Dê-se ao Inciso IV do art 188 a seguinte redação:

IV- Os vencimentos das magistrados serão fixados com

di ferença não excedente a dez por cento de uma Pl!
ra outra pas categorias da carreira.

EMENDA lP20378-3
• Con s t.i tu rnt.e s EGIDIO FERREIRA LUlA c JORGE HAGE

~ARI0

CONSTITUINTE ROBERTO BALESTRA

PLEN~RIO JUSTIFICATIVA

Dê-se ao J.nC1S0 V do art. 187 a segurrrte redação.

"V - 'rr-rbunaa e e Juízes E1eJ.toraJ.s".

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 11- Inciso IV - Alínea "f"

t1 fl\.LJ,Uu1(.ftQ.alínea "f"~ inciso IV do Artigo 12 do Projeto

de Constituição~ seguinte redação:

o dispositivo, com a redação ora proposta, rixa norma

geral, e deixa aos êstedcs - membros o que é da competê~

eia deles.

JUSTIFICATIVA

A palavra ê Juizes e não Juízos

p:r;~~~"=:J ,41

fui;ftl

(ICr;:~::J

fil?!I;~J!lJ

Suprima-se o ino:50 I do art. 117, renumerando-se

A re:!erência a "obras federais de grande porte" deco,!

re de circunstâncias conjunturais. Os abusos reiterados, por lon

gos anos, são os fatores que a -inspiraram. O projeto, no seu ccn

texto, já prevê bons e eraeeeee mecana smcs de controle. t .dispensj

velo detalhamento. Uma Constituição. tanto quanto pces Ivej , deve

pai.rar acima do circunstancial.

Art. 100 ••••••

JUSTIFICAÇÃO

XVI - aprovar a concessão de linhas ccnercãaí.s de tran~

porte eêrec , maritimo, :fluvial e de transporte interestadual

de pesaeger.r-cs em rodovias e ferrovias 'reees-eas , vedado o m~

nopólio.

Tu.o'.un"'~l<;h ---,

Suprima-se a alinea lIall do inciso XVI do art. 100,

copIando-se a aâdnea "bll ao enunciado do referido inciso. que pa.!

S8 a ter a seguinte l'edação'

EMENDA N~ 06_

SUPRESSIVA

EMENDA lP20379-1
[1 CONSTITUINTE EGÍDIO FERR~~;A LIMA

EMENDA 1P20380·5

f:conseã tuinte EO'ydio Ferre:

u

; : Lima

rY;;~;'=:J

Q37;Jã7l

.U...l...,C.WIUlo,'.....'lIlo

PLENÁRIO

Suprima-se o inciso V1II - Tribunais e Juizos Agrários - do

art. 187.

JUSTIFICAÇÃO

A Emenda suprime os incisos do art. i as, que. principios I
que são, deverão integrar Ato Complementar Um desses pr-ânc Ipace ,

contudo, âeve continuar, sob forma de artigo. '<, ~

Art. 169 - Os julgamentos do judiciário serão sempre PÉ.

bllcos e í'Undamentados. Mas a lei poderá 11m!tar a presença em d~

terminados atos às partes e seus advogados.

EMENDA N~

Suprimam-se os incisos do art. 168, com exceção do VIII.

que passa a ser artigo - de ne 189, renumerados os demais - com a

seguinte redação

Não há necessidade de una justiça agrároia organizada de for-

ma autônoma. O que é preciso é que se faça prestação jurisdicio-

nal - que se raça justiça - em questões agrárias.

Ademais, espera-se que os con:!l! tos agrários atuais sejam

um problema transitório no Pai:;;. graças ao desenvolvimento sócio-!:.

conômico-cultural, que se quer chegue logo ao campo. Assim, a ju

risdição em matéria agrária pode se realizar perfeitamente median

te varas especializadas, criadas em número proporcional às necess,!.

dades reais da sociedade.

JUSTIFICAÇÃO

PLENÁRIO

EMENDA lP20375-9
['J CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LIMA

r.-r- Tn'ollUSTI'/G:&çlO

r;;;~;~;-]

CJb~:t'litJ

Art. 12Sl - .

IV - .

"fll _ ê livre a escolha de produtos e dos seus fo!.

necedores , dos .seevtccs e dos seus prestadores, por parte de qualquer pe~

soa, independente de sua procedência ou qualldade, de serem nacionais ou I!!!.
portados, e as limitações ditadas pelo interesse público ficarão adstritas à
tributação que a Lei instituir, ressalvados os casos de drogas, armas, pr.Q.

ciJtos nac.f.vos à seéoe e outros definidos em lei COOlplementar, que serão r~

gJlados em Lei.

EMENDA MODIFICATIV~

DISPOSITIVO EMENDADO Artigo 327

o tlp'o de normas mencionadas no artigo 328 do

Projeto aconselha que a lei do Sistema Financeiro Nacional seja

de caráter complementar à Constituição, de modo a dar maiores g~

rantias de estabilidade.

.0 artigo 327 do Projeto de Constituição passa ter

a seguinte redação:

Art. 327 _ O sistema Financeiro Nacional será

estruturado em lei complementar, de forma- a promover o desenvol

vimento equilibrado do PaIs e a servir os interesses da colet!

v!dade.

JUSTIFICATIVA

Defendemoso princIpio da liberdade de ConSUTlO COOlO lJll dos principais e.,2,
teios do progresso econ&nico e cultural dos povos. A liberdade de consumo
constitui-se emu:ndos principais direitos individuais, pois respeita o 11

VIe arbltrlo do cidadão e dos sujeitos de direito. A proibição ao coneuro

de certos produtos , mesmo quando nocivos, ê restrfçãc de liberdade intoler~

vel nas demo;.racias modernas e, que, nestes casos, inclinam-se no sentido de

regJlar e controlar a circulação e o comércio desses bens, bem como a co.!.

bír-rree o comércio irregular.

PLu.l'.a/~.W,.. .lO'I.,.~.W'lIi.

EMENDA lP20370-8
['J CONSTITUINTE ROBERTO BALESTRA

r.r 'nre/'uITI.>::~;i. _

EMENDA lP20371·6
[!J CONSTITUINTE ROBERTO BALESTRA

tI PLENÀRIO

TCIT.IIUITl.,••;i~

EMENDA lP20376-7
I: ConsHtu1nte, Egydio Ferreira Lima

e '~~''"'''''''""..",.""..,..=====--==~
os seguintes.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA SUPRESSIYA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 12 - rncâeo I ~ AHoea "c"
Súbstituam-se, no § 29 do art. 115, a palavra "item" As emendas à constituição não devem figurar na se-

Suprimam-se do Proje~'O de Constituição.

a) A alínea "c" do Inciso I do Artigo 12.

pela patevea "inciso", e, no final, as palavras "se for o caso",

pelas palavras "encontradas em culpa".

ção do processo legislativo Para caracterizar a superioridade h!

erárquica, convém colocá-las em posição destacada.
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EMENDA lP20381·3 .....' _
tJ CONSTITUINTE EGÍDIO fERREIRA LIMA rr;;~;"=:J

fuJ';Jã?J

As pessoas carentes precisam dispor de proteção legal que as isente
de tal pagamento, não sendo justo crue tal benefido se estenda aos que podempa
gar. caus.ando um ônus desnecessário aos responsáveis pelo serviço, 1nviahil~
do mesmo o funcionamento deste. -

Os argumentos que justificam a isenção de pagamento ee

transportes urbanos, para os maiores de 65 anos, são mais fortes para
justificá-la para os aposentados por invalidez e os deficientes.

A emenda é sugestão de Marcos Polo, de São Paulo-SP e Alfre

do Figueiredo, de Santos-SP.

r,,----------- UUC/Juu"'u;le' _

EMENDA N" 07

MODIFICATIVA
sala das sessões,

Ao inciso IX do art. 100, seja dada a redação segui.!!

te. com a incorporação do inciso "RJ. que deve ser suprimido, r-erru

merando-se os demais

Sala das sessões,

Art. 100

De utado Consti tuinte E~YDIO FERREIRA LIl-'IA

PENAR

EMENDA lP20386·4
\9 Constituinte GASTONE RIGHI

L 10 / /. PlenarJ.o /8 / 87

"U,.'...n'''''a~t. - ,"l<l"e/.IIITI.",.~l~

EMENDA SUBSTITUTIVA
Substitua_se no artigo 442, o texto "serão elaboradas até o

Dá ao § 61? do art. 416 a seguinte redação: final da atual legislatura" por:

M§ 61? - A lei não limitará o número de dissoluções «serão elaboradas dentro do prazo de l(um) ano e votadas até o
do casamento". final da atual legislatura."

JU5UFICAUVl\
JUSTIFICATIVA

promulgada a Constituição, impOe-se a sua aplicação no pra-

A presente emenda é originária do Conselho
20 mais curto pces ívej , Deixar-se o termo"elaborar" é postergar

Federal da OAB. demasiado matérias que são de grande interesse para o povo, 00-

Como está, na redação da Condssão,
mo já ocorreu com outras Constituições, que t.êm preceitos que

o que a
lei não pode limitar é o número de desquites, que, pela tradição do

até hoje não foram aplicados.

direito brasileiro, Jamais :Eoi limitado. O que o PrOJ eto deve ter
pretendido :Eoi a não limitação do numero de divórcios,

A emenda é sugestão de Ruy Gutierrez, de Sorocaba-SP.
como parece

está na legislação civ~l atual do Brasil.

A proposição justi:Eica-se porq.t "dissolução
da sociedade conjugal" pão é a mesma coisa que "dissolução do casa
mento" , pois, naquela, permanece o vinculo, impossibilitando novo c; EMENDA lP20390·2
samento; nesta, não, desaparece o próprio natrimônio, fl

.=. I rr='''''''--:Jque é o estágio
atual de nesses costumes.

GASTONE RIGHI PT~

fl
nul.... /c.wllSlelf..c••,llte

I rIK7;J;J
Sala das Sessões, -L.lE..

PLENIl.RIO

I'f
'U'OI.IIIT"",.~ie

No parágrafo único do art.470 substitui a expreasâc "Supremo Tri_

bunal Federal" por "Tribunal Competente".

EMENDA lP20387·2
~ CONSTITUINTE GASTONE RIGH;"'·· e Jt::J..ré GG~t:tTA I rs:;;"'''=:J JUSTIFICATIVA

fl PL[NARIO

....~lOa.""LOY..~t"'I""cO.,..~

) rç-;"~M Esta emenda provem do Conselho Federa! da O A.8.
lcuol.u""ICAÇtO

- A emenda visa evitar prcbãemas de competência.
EMENDA ADITIVA

rr;~~;":J

fÇi/';J8?lPLENÁRIO

. __"'''m'''''.'... ---,

EMENDA NR 06

SUPRESSIVA

o parágrafo estabelece norma desnecessária e inútil

3USTIFICACJí.O

Suprima-se o tnerec III do ar-t; 100.

Suprima-se o parágrafo único do art. 117.

JX - fiscalizar e controlar, conjuntamente ou

por qualquer de suas casas, os atos da admintstração dir.!:,

ta e indireta e acompanhar a atividade do governo em meti
rla de política monetária. financeira e cambial,

Com a junção dos incisos referidos. evita-se a r,!

dundância. sem prejuízo da ênfase à política financeira e cam

bial.

JUSTI FICAÇÃO

EMENDA lP20382·1

EMENDA lP20383·0
tJ CONSTITUINTE EGÍDIO FERR~~;A LUlA

rrr------ '.I••• ,o/ccw••• lol.ul~O., •• lc ..,

~7~:;;J

fui:;;]
..U •••lll/u.lS.lo/llll.D11I..lo ~

eeDA. HDIFICATlVA:

Dispositivo Erendaoo: Artigo 27

CONSTITUINTECAADQSO ALVES I CONSTlTUHITE GASTONE RIGHI

" Art. A Câmaxa Federal compõem-se de representantes do povo elei
tos dentre cfoadãcs maiores de 21 ( vinte e tm ) anos e no exercício dos d~rei :
tos pol!ticos, em cada Estado, Território e no Oistdlo federal.

Tu'e/.u.lI'lC.ç.e' ~--__,

JUSTIFICAÇ1l.0

§ le Cada legislatura terá a duração de quatro anos. I

§ 22 O nUmero de Deputados, por Estado ou pelo Distrito Federal, se
rá estabelecido pela Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população, com 'os

ajustes necessários para qué nenhun Estado ou o Oistrito Federal tenha menos de
B ( oito) deputados" mantidas, no mInino, as representações atuais.

,u...oA~~,~72~~C,onstituiçi!o, onde couber)

"Art. Aos J.ntegrantes de categorias profissionais requfa

mentaces , com :c~ribuições exclusivas para o exercício da
profissão, são assegurados todos os direitos e beneficios
previstos em lei. mesmo quando exerçam suas atividades na
administração pública. 11

Dê-se ec art. 97, do Projeto de Constituição, da COl'1iss!:lo de sfste
matizaçi!o, a seguinte redaçi:io:

rnteçrantes de categorias profissionais devir;lamente regu
lamentadas e com atribuições exclusivas para o exercfctc d~ profissão
têm seus direitos e beneficios previstos em lei, mas são, muitas ve

zes, prejudicados quando em atividade nas empresas pÕb!icas e priva 
das. Esse fato ocorre com jornalistas, advogados, engenheiros, médf ;

cos , dentistas, professores e outros profissionais, embora devidamen
te amparados por legislação própria e especifica.

A proteção que ora se pretende oferecer aplica-se aos pt~

fissionais militantes na respectiva profissão, valorizando-se a clas
se. sem qualquer espécie de aviltamento

A Emenda, que provém da sugestão de inúmeros correligioná
rios, por certo, dado o alto grau de justiça, merecerá o beneplácito7
de meus ilustres pares na Assembléia Nacional Constituinte.

fl PLENAAIO

EMEI'IDA 1P20392-9
['J

fS;:··~

fIJ1io~
ltllol.US1Irreo~io ...,

JUSTIFICATIVA

ncrescente-ae ao art. '56 do Projeto de Constituição o
seguinte parágrafo:

EMENDA ADITIVA:
ncrescente-ae as expreeeees s " os aposentados por invalidez
e os deficientes" ao artigo 423 que passará a ter a seguin;
te -redação:

11 Artigo ~23-São desobrigados do pagamento da ';ari fa de
transporte coletivo de passageiros urbanos os cfcecãos
brs"'sileiros em idade superior a sessenta e cinco anos, "os

aposentados por invalidez e os deficientes".

-s. Sobre os proventos de aposentadoria ou pensão até vin
te salários mínimos não incidirá qualquer imposto d.iret~ I
ou contribuição para a previdência social."

Na maioria das vezes. os aposentados por invalidez, não te!!
do brabafhaco o tempo mínimo, exigido por lei para a aposentadoria int~

gial, pai terem se t.crneco inválidos por qualquer motivo, recebem pr,E,
ventos irrisórios; porém, devido à sua condição fisica são obrigados
a maiores despesas com médicos, remédios e às vezes assistência obri
gatória de terceiros •

'tcece sabem os altos custos da educação e tratamento dos
deficientes.

Nada mais justo que se facilite ao máximo o acesso às esco
las especializadas e centros de tratamento, a essas pessoas e seus
responsáveis, po1.s muitas vezeepaãs de poucas posses deixam de tra _

tar e educar seus filho<; deflhientes por absoluta falta de meios para
custear o transp'orte, que se torna a cada dia mais oneroso.

JUSTIFICAÇIiO

A previdência social deve ser mantida pelos trabalhadores
que estão em atividade. Não se justifica que após contribu1rem por
:30 ou mais anos para aquí.sação de d.ireito à aposentadoria continuem a
razê-Lc depois de aposentados, depauperados e necessitando de maiores

cuidados. ~ um justo prêmio para os que contribuiram para o cresci _
mente do paãs ,

A isenção de imposto direto sobre e valor da aposentado _
ria ou pensão visa Possibilitar uma melhor qualidade de vida aos que

,já não são jovens

EMENDA lP20388-1
\" CONSTITUINTE GASTONE RIGHI

... cooí.'./coY"'lo/lu•• e.'nl.

eanA ADIUVA:

D!spositivo emendado: Artigo ~16

nê-se ao par.á:Jrafo 111 do artigo 416 a seguinte redação:

Com a .emenda, limpa-se e precisa-se a redação do texto.

A palabra "dispor" já carrega en si a acepção de "resolver em cará

ter de!'in! tivo" (AuréJ.lo)

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

Ao 1nciso I do art. 100, seja dada a redação seguin-

EMENDA NR 05

MODIFICATIVA

'f~le/.II.',''''.ç••, ...,

te:

I - Dispor sobre tr-acedc , convenções e acordos

ãnter-nacãonaí.s celebrados pelo Presidente da Repú

blica,

.3JSTlFICAnVA

Esta emenda mantem gratuita a habilitação e a ceteursção do casamen

to, comojá consta do texto do projeto, mas, apenas para os comprovadamenteca:
rentes visto que ambos eeóresenten UlÍ elevado custo para os Oficios de Registro

C1.l(il, com fuoc1.onár1.os, impressos, móveis, máquinas, prédio, etc, ~ém disso

esses Ofícios de Registro Civil são exercidos em cerater privado, por díspcet _
çlfo constitwcional

§ H~ - O casamento civil, no seu processo de habilitaçi!o e cerebre
ção, será gratuito 11 para os cosorcveoerente carentes"

A rei teração é dispensável A matéria já se acha dis

c1:plinaà.a na par'te referente ao Executivo
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rr;;;;"'=:J
ffi7'~Ji!J

JG~'~

J rn~'7PJ

V"OJE EGJt.EIÍA

EJ.eDA SlF'RESSIvA

Dispositivo emendaoo: artigo 183

Constituinte GASTONE RIGHI

EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE CON5TITUICAQ

lP20400-3

CONSTITUINTE GASTONE RIGH

JUSTlfICAÇ"'D

JU5-1IF"ICATIVA

O texto emendado confli ta com as regras constantes dos
capitulas relativos ao jud1ciário e ao Tribunal de Contas da Unllfo;
é desnecessária, por outro lado, qualquer superposição ou repeti
ção.

0'6

"Ar L Será computado. para fins de aposentadoria. sem pe!.
cepçãc de qualquer outra vantagell em caráter retroativo,
o tempo de serviço prestado, sob qualquer condição, à Ad..

ministraç!o reeerar , Estadual, Municipal ou a contribui 
ção para o INPS, a qualquer título, excluIda a contagem
de tempo concomitante. ~ --.

§ único Elll caso de prestação de serviço concomitante,d.,!!

vertio ser somados os valores das contribuições previden ..

ciárias para o cálculo do bnefiC!o, dentro dos lilllites e
na forma da lei."

Acrescente-se ao Projeto de Constituição, nas OISPOSIÇDES

TRANSITDRIAS, o seguinte dispositivo} trtAtÍ.<. ~bvt'

SUprima-se a expressão "natos" do artigo 183, q-.Jepassará a ter
a seguinte redação.

"Artigo 183 • • •••••••••••••••••

Os.Mirústios de Estado serão escolhidos dentre bras!
leiros maiores de vinte e t.rIl anos e no exercícro dos direitos politicos.n.

Suprime, no inciso lU do art. l5B, as expressões "Os
1"inistros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da
União, dos Tribunais Superiores".

A presente Elllenda é originária do Conselho federal da

.llST1flCATIVA

Os únicos cargos que devemser privativos de brasileiros natos
são os daqueles que corrpõern a linha sucessória do Presidente da RePública, POl:
que somente estes, quando no exercício da Presidência, têm representaçl!o frente
80s demais países•

Os cargos de Ministros de zstecr, como o de 112 Hinistro, são

apenas adnin1strativos e s6 exercdtadcs enquanto seus ocupantes go~am da confia!!
ça do Presidente da República e 00 Congresso Nacional.

Sendo demissíveis, rp.Jal"Ido não mais confiáveis, nilo há motivo
para a exigência constante do anteprojeto. Tanto podem ser confiáveis os brasi
leiros natos 0Jl0 os naturalizados.

Háexenplos. sObejamente comecldos de casos de estrangeiros

naturalizadas que ocuparam =tXlI raro brilho cargos de Ministros, em vários pai
ses democráticos. Conf~rida a cidada.,ia brasileira ao na.tura1i~ado. o cidadão
deve sofrer apenas a re5trição mais imperiosa que é a de ocupar o cargo de ~

fe ce Estado. Os demais cargos devem ser ecessrvets a todas os brasileiros que
preencham os demais requisitos.

Inadmisslvel nao computar tempo de serviço prestado com

contribuição a outros institutos de previdência. O presente artigo

r:

omPl ement a a disposição do art. 464 que só prevê essa regalia para o
segurado da previdência social rural, discrillinando injustamente o tr,!

balhador urbano.

EMENDA lP20401-1

iEMENDA

~;; .."~
fS?i"~7ã7J

E";~~~

f11i"~7ã?l

art. 188 a seguinte redaçfto:

TOu.r""""lCaçIO, .,

RIGHI

esões "ou obter disponibilidade cee
fina'! do inc1so VII tio art. 188.

NE RIGHI

RIGHI

das. e nulas de pleno direito, decisões
ivas dos Tribunais:

ssões secretas ou mediante votos anõnímc

'.nOr"''''''ICAÇ!o

permitir-se a inatividade eenunera
e mudança da sede do juizo; esas m..!:!
dade ou do interesse coletlvo,e nãe)
magistratura.

lFICATIVA

TIf"ICAT!VA

seguinte redaçl::lo:

unor"",.....AÇ!.

uer TrilJunal. seja da UnHlo ou de Estado
pressa desta Constfu.1ção, resecver-ee-é
mb,:os do Ministério Público e advogados,
lasses e nomeados pelo chefe do Poder Ex~

.EMENDA lP2Q39~-6

---------,' E";;~~ (:l Constituinte GASTONE RI(>lI
r.r 'uu rc i Cl1 io

__ _ _ _ _ _ _ -'1 r;;7;J;j fI Plenário
T•• lor""''''lc.Oçi.

u!r da mera decisão de arbítrio a decisã
arantias de conhecimento. O direito é pr

,to à discussão Por definição, não éjuris
fundamentBç,M e publicidade.

_nn.r.... '"lc.OçIo

MENDA SUPRESSIVA

"nato" do § único do artigo 176 que pa..:!.

g Ção:

Artigo 176•••••••••••••••

§ Único. Serão requisitos para ser nomeado PrImeiro

Ministro a condiçllo de bra311eiro e ter lIIais de 3S anos de idade.

JUSTIFICATIVA

J cada Território elege~~ • !~A lP20395-3
I'l

, ,~"

CONSTIUINTE GASTONE

'U"llIIl'~8"'niW

f'J Plenário

I"
lona!, 00 tocante ao núnero de EMENDA
e una questllo de coerência.

ano nacional, o Poder legislativo

pressuposto de que o senado repr!

~-se ao art.18!f aanto a câmara dos üeprtaocs repre -

perante a lktilfo, todos os Estados Art. 189 - Em qualq

sea representação. r:por Isso que membro, e salvo disposição ex

idos. um Quinto dos lugares para me

oõrerc de habitantes) varia de Es- indicados pelas respectivas c

rc diferente de Deputados Fede - I cuUvo.

entre o OÚ'fIero de habitantes e o

ou, mais exatamente, a funçtto es -
populacionais entre Estados,

EMENDA lP20396-1ema bi-camera! e a ccerêocãe CO'll

I'l
"UlO.

porção, entre habitantes e represe!! CONSTITUINTE GASTO

• U .....""u.....lo/.

sentaçãc popular, e aqueles a quem f'J Pelnário

es, o mekno valor. independel"lte de

oeoãce deve ter o direito. de eleger EMENDA SUBST:[TUTIVA

r Estado da Federação,

iguais perante a lei e a Constl -
idadão tenha mais valor que o voto De-se ao i tem IX do

fora da lógica da representação -"Orl. São prtH.bi

de terem nom!nilOCl, a (oito) depu- jurisdicionais ou administrat

4 ( quatro ). a) imotlvadas;

ia, nos Estados do Sul e SUdeste. b) p!'Oferidas em se

ncrceete. Pois bem. pelo sistema a-
ldir no sul. ele perde sua força

.1UST
ele fica inferiorizado como elei -

lasse.
NlIo há como d!st!ng

resfãeãrcs, emflnÇaO do seu l:k.mi-
imotivada, ou proferida sem 9

deve estar acima de regionalismos e
ceesç aberto. racional. expcs

tan';:e por Estado semente se just!-
di~ional a decis§o despida de

s é tma grave incoerência, manter.
o de Deputados F"ederais.

qualquer perda, mas tIJl grande núne- ;EMENDA lP20397-0
ior12;aOOs, terá sua vontade etertc-

f:J
.="

aldal:le. Constituinte GASTONE

I!J
puMl""'r........IaI

Plenário

J!l

r I fC';;;'"3
I l:1V'~iJVJ Suprime as expre

vencimentos integrais", no

TITU'rIVA

inte redação:

lugares dos Tribunais, no minA
JUS

lternadamente, pox membros do

de advogados, de notório s~

ação ilibada, com mais de dez
Não há razão em

cIcio profissiona.il, indicados
da a ma,9istrado, em caso d

los órgãos de representação
sea";

danças decorrem da necessf

agridem a independência da
ebdde, a indic.ação.. o Tribunal
, após audiência pública, esc2

EMENDA lP20398-8
VA @ ,-

Constituinte GASTONE RI

rig.inária do Con!3elhO 'UUIUCl1CC1'''StI~Federal f'J Plenário

ar o prOCesso de preenchimento

naln, e SUprimir a parte do J!l
r Judiciário. E

/ /67 Suprima-se a express1:lo
sará a ter a se uinte reda

CO!=lst!tuinte GASTONE RIGHI

Constitu1nte GASTONE RrGH

sala das sessões,

A presente emenda é o

Sala das Sessões,

EMENDA sues

Dá ao a~t. 189 a segu

Trata_se de simplific

de vagas pelo chatnado "quinto constitucio
projeto que confere poder de veto ao Pode

PlENARIO

da OAB.

S 32 Excetuado o de Fernando Noronha

( quatro ) deputados 11.

A alteraçll:o da disciplina constitue
Deputados federais, é LJ1l ll1'perativo de justiça

tl.rna Qonst1tuiç~o que adota. no pl
br-cenereã, isso semente tem sentido diante do

senta a pessoa jurIdic;oEstado Federado. enqu
senta a populaçll:o de cada Estado.

Como todos os Estados são iguais

( enquantopessoas jur!dicas ) devem ter a me
o nLrnerO de Senadores é igual emtodos os Est

Entretanto. COOlO a populaçll:o ( o

taco para Estado, cada un deles deve te!! lrlI lll.fOO

rers, para que se mantenha a proporciÕnalidaele
rJÚl1ero de~ representantes. I

A razão de ser da bi-cameraJ;15mO,

pecifica do Senado, é COOflensar as difexfnças
Assim se-co, a fide11t1ade ao sfst

tal sistema exige'que se mantertJa a~ pro
tentes, emtodos Os Estados.

A Câmara federal é orgl!o de repre

representa devem ter, como cfdadãas e eleitor

seus dc:mleillos eleitorais ~

Assim é que lJI\ mesmonú:nero de ci
lIA rnesno rõterc de .represen~es, em alqu,

Para que todos sejam efetivamente
tulçl:1o nao se pode adnltir que o voto de lf'l c
de outro cidadão, supostamente " 19ual ".

Hantem-se, aquI, contudo. embora

proporcional, a conquista dos pequenos estados
tacos e de os terrIt6rios mais povoados terem

E LJ1l dado da l:eal1dade a exretêne

de un grande rúnero ele mlgrantes do norte e

tual, no momento emque UIJ nordestino vai res

eleitoral, seu voto passa a ter It.el1Or valor,
ter, convertendo-se l'lUTI cidadão de segunda c

O tratamento diferenciado entre b

enio. é una grave injustiça. cuja correção
interes~es individuais.

A l1mitaçl:lo do nú'nero ele represen
ficaria se não exístãese o senado federal Ma

sltrl1ltaneamente, o Senadoe a l1IItitação do roeer

Ccxn Isso. nerlflun Estado sofrerá
1'0 de cidadãos bcesaãedrcs , atualmente infer

ral melhor considerada e. mais próxima da igu

"Um quinto (l/51 dos
mo, será composto, a

Ministério Público e

bel' Jurídico e reput
anos de efetivo exer
em list:"a trIpHce pe

das respectivas clas

"parágrat'o Único: - Rec
enviará a lista trlplice ao Ex.ecutivo que
lherá um dos integrantes para nomeação".

3.ISTlFICATIVA

JUSTIFICA.TI

EMENDA lP20393-'l
fi

=- nuDr.....' ...... çt.

EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE CDNSTITUICP;O

Suprime ao final do inciso III do art. 188 a expressão

"e a classe de origem".

.JUSTIfICATIVA

A presente Emenda é originária do Conselho Federal da

OAB.
A emenda visa preservar o principio do Chamado "quinto

constitucional" na composição dos tribunais de segundo grau. magis
trados devem concorrer às .vagas desses tribunfis na qualidade de m,!
gistrados, e não como advogados ou membros do Ministér10 !,úblico O

Supremo Tribunal Federal sempre entendeu que fS juízes que integram,
pelo quInto, os Tribunais de Alçada, somente concorrem às vagas ao
Tribunal de Justiça correspondentes 11 classe dos magistrados.

O Primeiro Ministl'o, não obstante a importância de
seu cargo, é apenas um'dos participantes do Governo, podendo incl!!
sive ser exonerado pelo Presidente da República, em consequência de

aprovação. pela Câmara Federal de moção reprobat6ria ou de censura.
Não tem mandato. não tem representação fre~te fios' Governos ~~ es
trangeiros, não podendo portanto, comprometer o Brasil face a ou
tros paises. ·t um mero adminlstrador, Não há justificativa para

se restringir o exercício do cargo aos brasileiros natos, eXC::lui!!.
do os naturalizados que' escolheram o Brasil como pátrla,por opção.

Exige-se. tanto do brasileiro nato como do natural!
zadoJ a capacldade administrativa, a confiança dos representantes

do povo na gestão dos' Jilteresses do pais~ Não sendo chefe de Es
tado não há porClue excepcional'; a excessQo s6 deve ser aplicada
aos que estão na linha sucess6ria constitucional e que podem vir

B sél' ehef~ de Estado.
ImpOe-se a supress§o da discrlminaçllo.

Plenár.1.o

EMENOA SUBSTITUTIVA:

O § 3R do artigo 116 passa a ter 8 seguinte redaçll:o:
ArtigD 118.............. ~

I ....••• ~'.'.' ~ •••..• ~ ••

11 •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

III~.~ •••• ~ •••••••• ~.,.~.~

11••••••••••••• ~ ••••••• ~.

5 lQ•••• ~ •• ~ ••••••••••••
S 2C! ••••• __ • •• _••• ~ •••
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JUSTIFICATIVA

Dá ao inciso VII do art.1S7 a seguinte redaçllo:

IlVIl _ Tribunais e JuIzes dos Estados, do Distrito r ede
ral e dos Territórios".

GASTONE RIGHIConsti tuinte

EMENDA lP20409·7

fl
f'J

JUSTIF"ICAÇAO

Talvez, por um iecsc , foi mantido no atual Projeto de
Constituição um privilégio inaceitável. o item V do art 188 que tra
ta do Poder Judiciário e es tabefeceü "é compulsória a aposentadoria '
com vencimentos integrais, por invalidez•• "(grifo nosso).

N~o se justifica que para os servfdcres dos demais Pode 
res e até mesmo do pr6prio Judiciário, exçeçãc feita aos membros de
magistratura, a aposentadoria por invalidez somente seja integral ap!
nas nos casos especificados.

Se o anteprojeto reconhece o direito à aposentadoria lnt!,
gral em caso de invalidez: para os jubes é justo que o faça para to 

!dos os brasIleiros, desde que todos são iguais perante a lei.

JUSTIFICATIVA

o objetivo da ccnvccaçãc da Constituinte é fazer uma Const!
tulçllo duradoura. Prevê-se portanto que as emendas s6 deverão ocorrer
mediante intensa preesãc popular. Todos sabemos a .influência da 1m _
prensa e de diversos grupos organizadl)S que maeceeeu a vcntede do po

vo, muitas vezes Levando a incorrer em erro, até parla~ntares expe-,
rfmentedcs ,

A melhor forma de se apurar a real vontade da comunidade é
pelo voto; submetendo as emendas, que se pretenderem. fazer, k consulta
pleblcHár!a teremos assegurada. a democracia participat1va Uo apre _
goada.

A emenda é sugesUo de Irineu Hibler,de !'laringá_PR

S 3":.A emenda à Constitulçllo será promulgada pelB'"JlIlesas da
Camata Federal e do Senado da República f "após éprcveçae pleb!sci tá ";

ria em que haja obtido 51% de votos, favoráveis".

Dispositivo emendado: artigo 91

Const1 tuinte

JUSTIFICA1'IVA Plenário

CONSTITUINTE GASTONE RIGHI

Esta emenda é origInária do Conselho federal da OAB.
t mister seja criados, com urgrmcla, os lrlbunals de

Justiça dos Territ6rios Federais Na situação atual 400.000 c!
dadãcs (250.000 Amapaense e 150.000 Roraimenses) para bater às
portas do JudicIário precisam deslocar-se ao Distrito federal.

EMENDA lP20410·1
fl
fl

PC''';;;=]
r-;;.....;;=y}PLENARIO

INCLUA-SE O SEGUINTE pARAGRAFO:

EMENDA AO ARTIGO 90

CONSTITUINTE GASTONE RIGHI

" Estender-se_ão aos inativos quaisquer beneficios
ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores
em atividade."

EMENDA lP20406·2
fl

=--------__ lUTD/.~''''~.~h
t:='~';';'~

f!1V"~mJ

EMENDA ADITIVA

GASTONE RIGHI

Plenário

'EMENDA lP20403·8
tJ

Inclua-se no ar t 91

"ou dos proventcs« t
A inclusão, óma proposta. Já constava do Anteprojeto

Constitucional aprovado pela Comissão Provisória de Es
tudos Constitucionais (Comissão dos Notáveis). visando ao
melhor atendimento aos nossos aposentados da Uniao.

T'n~/.u''''oe~l. -,

EHENDA SUBSTITUTIVA

JUSTIfICATIVA Inclua-se onde couber, excfuanec-se c item VII do art.
100 do pro)et~",w-;I4'~ =f,rr-<IE, 4T.tIw-oZ ,

.J..5TIF'ICATICA

mo se eleveatribuir apenas a una das casas do Legislativo as ccrcetêo
eras que pela sua irrportência. devem ser objeto de deliberaçao de todos representan
tes do povo.

Transfira-se para o artigo 100 os itens III,IV.V,VI e VII do artigo 100.
Sl.bstitua-se OI1SarUgas 200. § 11;1, 204 S 19 e 227caput, as expressl:les
" Senado da República " por " Congresso Nacional ",

••••l .....'u....ü,•...., ••,..ü, ...,

CONSTITUINTE GASTONE RIGHI

A emenda é sugestão de Aldo RJ.pasartJ., de Santos _ o:;p e
Ruy GutJ.erX'ez, de Scr'ccebe - SP e verc.es pessoas de Camp:t.nas cujas as
aanatut-as foram encemanhedaa pl11l' TerezJ.nha Gama Parrtc

"A remuneração do Pres~dente do Repubhca, do 19 Jhn~!

-rrc , dos H:l.n:l.s"tros de Estado e dos membros do Congresso NacJ.onal se
rão raxeõcs , no 19 semestre da últ~ma sessão legJ.slatJ.va de cede ãe
g~sla"tura, com equavefêncaa a de t ern-anadc n9 sobre o menor salár:t.o fi

xedo em .leJ., mantendo-se sempre uma da f'er-ença não excedente a 10\ de
uns para os outros

§ OnJ.co Os membros do STf terão remuneração J.gual ã
dos membros do Congresso Necaenar , obedecendo-se para os demaa.s TrJ.
bunei.s super-acres e membros do poder JudJ.cJ.árJ.o o daepcs'tc no art.11l8
IV

EMENDA SUPRESSIVA:

F;;~""'~

f:J7V";;'-mJ

EJeIlA Sl.BSTInJTIVA:

['JPLENAAIO

EMENDA lP20407·1
l:J CONSTITUINTE GASTClt't RIGiI

A presenta emenda já foi apresentada na Comissão de srs ,
t.emat Iz ação , onde recebeu o n" ·CS05397~4. o

Com a elaboração de novo p,rojeto pelo ilustre rela_
tor e renumeração dos artigos, apresentamo-la novamente a fim de ed
tar equivocas. -

A eme-tca apresentada visa aperfeiçoar o dispositivocons.
ti tus:ional, compatibll1zando_o com a terminologia adotada no Pru

jeto ,que no caput do art 89, ao referir-se li aposentadoria fal;
em proventos, crecavencc-ae assim contra Interpretações dúbias
equívocas.

Na redaçfto proposta serac contemplados objetivamente os
herdeiros eepe-râentea do servidor aposentado que recebe proventos e
do servidor em atividade que percebe rencneração ,

Nota-se que a hipótese filais corrente é a do falecimento do servidor
já aposentado que recebe proventos e que estaria contraditoriamente
excluído na redação anterior, se aplicada a interpretação CO'Il rigor
terminol6gico.
Para o ecer redçcamente técnico, o artigo em foco fica com a seguin
te redação:

" art 91: o beneficio -ce pensão por morte corresponderá
li totalidade da remuneraçl10 ou dos proventos, grat!f!
caçêies e vantagens pessoais do servidor falecido".

Sala das Sessões, sala das sessões,

Dispositivo emendado: parágrafo 211 do artigo 193.

suprima-se do parágrafo 2R do artigo 193, a expressllo:
§ 211 •••• • ••••••••• l'hab11i taçllon. •••••••• • ••• • •••

a 3D de junho e de lQ de agosto".

JUSTIFICAÇAO

Exclua~se do "cepute do art. 114 do Projeto de Constitui_
ção os termos:

Os trabalhadores brulleiros têm apenas )i0 dias de férias
por ano enquanto o descrédito da classe política "em se avolumando
com os privilégios cada dia mais gritantes. Não se Justifica Que com'
o acúmulo das exigências da vida nacional, economicamente conturbada,
fique o Congresso Nacional em recesso durante que t rc meses Estamos
num periodo em que é necessário muito trabalho. As votações de Proj!
tos, de Lei de real interesse vão sendo postergadas e o povo vai fica!!
do cada vez mais des!ludido e descrente com seus representantes.

Urge, como sugerem Ruy Gutierrez, de scrccabe-ss , Divino
Feliz dos Santos, de SUo Paulo-SP e vários eleitores de Campinas com
assinaturas recolhidas por Terezinha Gama Pinto, começar a mudança ro!
dical desses costumes.

JUSTIFICATIVA
A presente emenda já foi apresentada ne Comissllo de Sist~m.:!.

tização, c-ide recebeu o nll CSOS3S16-6.

Com a ereccreçao de novo Projeto pelo ilustre relator
e renumeração dos artlg:ls, epresenteno-ja novamente a fiin' de evitar
equfvoccs ,

A presente emenda retira do texto a expressão "habilita.lo';'
oais o processo de preparo do casamento é de competência do Registro
Civil, não tendo os Juizes de Paz estrutura funcional para fazê-lo ,
pois há necessidade de toda uma organizaçllo para esse atendimento.
rmposafvej atribuir-se a competência para prcecver a habilitaçfto para

o casamento , que obriga li formaçllo de lJ'Il processo que requer cortJeclmentos especI_
rrccs, principalmente da Lei de Registros Públicos e mesmo rudimentos de aireito
Civil, a cidadãos eleitos, COOl mandatos limitados e que nemsemre teriam o conhe _
cimento e experiência necessários para o exercícíc de atos cpJe ~llcan na lrUdança
de estado dos cldadaos, podendo acarretar danos lrrect.peráveis. HiS que se frizar
ainda a necessidade de marotençao de arquivos para expecliçllo de futuras certidOes ,
para o que é preciso UhminillO de continuIdade e establlidade,para maior segJrançll
e garantia dos usuários e para possibilidade de aplicaçlla do parágrafo IR do ertl_,
go 199 que estabelece a responsabilidade civil e criminal dos serviços regist14iS.

Dispositivo emendado. art.89 caput

EJ.eOA PllITIVA

3JSTIFICATIVA

ncrescente-se as expreeeões
"Q.Je ccreesocrcecac a totaUdade dos venc1n'entos, gratlf1caçl5es, d!

reltos e vantagens pesscets«, ao caput dOart 69, o QUal passará a ter a seg.Jl!2
te redação. :" ert 89 - Ds proventos de aposentadoria, "que correspondetão'à to
talidade ÔlS vencimentosI grati flcações, direitos e vantagens pessoais", serão OI

I "

EMENDA lP20408·9
fl Constituinte GASI<>E RIGHI

['J

f0~~"~

Ih7:w

EMENDA lP20404·6
r êJ CONSTITUINTE GASTONE RIGli'í

TOO

., (:J lV}~lt .......6. ,"".,.:.,,~'IÚ."'culnül'\OI~"'"''

luTO/4Un.,oe.~h-------------,

EMENDA SUPRESSIVA

Sala das sessões,

PLENARIO

Suprima~se o art. 472 do Projeto tle ConsUtuiçr!o.

Const1 tuinte

A emenda propõe una redação mais consentanla como art.91, e mais
ahrangente ao aft 89, estabeiecendo em texto constitl.C1onal, a cOflPOsiç~o dos
prove.,tos da aposentadoria, evitando interpretações restritivas emprejuizo dO
do trabalhador.

Adequa-o li redação do art 91 que, ao se referir ao beneficio da

pens«Dpor coorte, determina tlJe corresponderá à totalidade da I'elll.Tleraç'!lo, gr!
tificaçl:les e vantBgens'idoservidor falecIdo.

~ evidente a 1nçcrt~ia de se BSSeg.rrar a integridade dos proven
tos, para que o trabalhador, ao se aposentar nao sofra reOOçtlo emsua rem..ner.!
Çao, lFlJitas vez.esaviltante, COOD ocorre atualmente

~ o cpJE! foi feito relativamente li peos:I:o, no art.91 e o llleSIOO cui
dado se deve ter qJanto li aposentadoria.

Stpor ocaslao da rrfJ~te do servidor seus dependentes recebedlo una
pens~G que abrange sua rem.rneraçao, grat1flcaç~s e vantagens pessoais, nao
há como se descurar de gar~nUr'o mesroo direito, ao se tratar dos proventos

da aposentadorla~ e deixar de especificar idêntica inclusão.

rr;;~"""~

fÇJ~'mJ

Suprima-se da letra "b ll , do item "I" do art.89 do Projeto

de Constituiçllo, as expressões: •

"por acidente em serviço, por moléstia profissional
doença grave, contagiosa ou incurável, especificada

lei."

tJ PL.ENARIO

EMENDA SUPRESSIVA

~--__-_-.~I.."'~/~o.'ub'lul<O.,lIi.-------..,

EMENDA lP20405·4 ..... --,
tJ CONSTl TUINTE GASTONE RIGHI

•



2176 • Assembléia Nacional Constituinte

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA ,JUSTIFICTIVA

PL.ENARIO

Constl tulnte LUIS ROBERTO PONTE rr;;;;~;:;is:J

rrw;;J;J
Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

EMENDA MODIFICATIVA

A norma proposta pela Comisslo nãc encontra limites e

essa ausência de 11l1l1tes, incompatível COI! Ulll Estado de Direito.
é atentat6ria ao desenvolvimento das reaecnes sccreãs , retirando
do empregador estatal a eleiçno de conveniência e oportunidade de

seus progralllas empresariais.

r.r 1'K1.'...I1"'U~Io------ -,

EMENDA lP20421·6
I?

ConsUtuinte LUIS ROBERTO PONTE

A evoluçAo das relações industriais produziu a

locaçl!lo de não de obra que não deve ser proibida pela Cons
Utuiçlio. A lei ordinária cleverá regular os Umites da uUl!
zaçtfo desse tipo de presteção,

Dispositivo Emendado: art. 17

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se a e1!nea "e n do itelll IV, do art. 17, do
Projeto de ConstltulçDo.

,.UlJ'VU"I;"ila - - - - - - - --,

EMENDA lP20417·8
!!J

Os aumentos salariais dev.em corresponder b pOSS!
bll1dBdes da nação, Se B economia suportar aunentcs reais de 5;
Urlos, o mercado regulará tal situaçllo. Por decreto não se au
menta poder de compra de trabalhador, muito 'IIlenos se restBura-;
quefaquer- defasagens surgidas no passado, Adl!!lIlals, o texto da

regra proposta pela COllllssllo nll.o alcança a sua pr6pria proposta:
os aUMentos futuros lIllI'l tados 80 crescimento da economia nlto
recolllporlam perdes salarIais.

Dispositivo Emendado; art. 88

I
EMENDA MODIfICATIVA

r.r----------n.,~/'~n'!~ ...i~

EMENDA lP20413·5
f'l

Dispositivo EllIendado ; art. 1)

Dê-se a seguinte redaçl:lo li aUnea "c" do er t , 88
do projeto de ConstItulçUo : .JUSTIFICATIVA Dê-se nova redaçllo ao item XXIV, do art. 13, do

Projeto de ConsUtuiçllo.

-e - volunt~r1amente. ap6s 3S anos de serviço.i'l
dependentellente de sexo, desde Que teohll no m!n!lRo 55 anos de
ldadejn

JUSTIFICATIVA

11. entidade sindical deve caber a defesa dos intere,!
ses coletivos da categoria. Nilo se lhe pode conferir a subsU _
tuiçl:io de cada trabalhador individuallllente, furtando-lhe o dire,,!
to de escolha dos caminhos a percorrer, pena de se lhe equiparar
aos interditos.

XXJV - reconhecimento dos acordos e das cenven ..

ções coletivas e obrigatoriedade da negociaçllo f.O
letiva; "

.JUSTIFICATIVA

'."O/...n"'~.çlo----------__,

EMENDA ADITIVA

Dispositivo emendado I art. 13

PLENARIO

Acordos e convenções coletivas se equiparam e.!!.
quanto normas coletivas, Se a Constituiçllo conceder reconhec!
mento ês convenções coletivas, pelos nesacs fundamentos deverA
reconhec~ ~ !~ord~coletivos.

~=;~.~

er»i~~7;l

LUIS ROBERTO PONTEConstituinte

EMENDA lP20418-6
l!J

NAo há redo de eenter-ee o privllégio das IIU-

lheres de obterem aposentadoria com idade inferior a dos homens,
quando está provado que têm vida mais longa do que os pr6prios
homens.

AdelllaIsf o cidadllo e e cidadll. com eencs de 55 .!
nos f ~ extremamente- jovem para reerrae-se do mercado de trabalho,
podendo nele permanecer até aquela idade, já que se encontra no
auge de suas potencialldades produtivas.

r.r----------'tlfo/~VIf"... çlQ, _,

PlENARIO
'Lu... aJlu"llol......... ,nt.

Consti tuinte LUIS ROBERTO PONTE

p;r;;;~~"'~

['Çj'~;;;)

LUIS ROBERTO PONTE

EMENDA MODIFICATIVA

PLENARIO

Constituinte

El\1ENDA lP20422-4
I?

Acrescente-se, ao item IV do artigo 13 do
Projeto de Constltuiçtlo ; a eeçufnt.e frase:

""IV - ~ vedada a vrnccreçac , ao Salário-MIni
mo, da reaunereçãc de quaisquer trabalhadores ou
servidores públicos, e não ser para estabelecer'
tetos aos seus valores."

pr,;::':MJ
tÇj;';M

EMENDA lP20414·3
['J

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo Emendado: art 13.
JUSTIFICATIVA

Dispositivo emendado: art. 332

Oê-se nova redação ao art. :532 do Projeto de Consti-
tuiçao :

O saUrio-M!nimo deve ser quanti fioado com um p!
50 de eeeuneeaçac , compaUvel COrll a dignidade do trabalhador I

e não como urna unidade em que se expres see nrvefs salariais s~

per-Icrea, A vinculaçDo, que se quer impedIr, inIbe fi têc recl.,!
mad.a elevaçllo do saUrio-ldnimo e illlpede 8 desejlivel d1Jnlnui _
~lIo da disparidade salarial hoje existente. Alérft disso, é ca~
sa do deseQuiUbrio das finanças de llIu1tos Estados da federa _
çllo.

PlENARIO

Consti tuinte LUIS ROBERTO PONTE

suprãea-se o item VIII, do art. 13, do Projeto de
Constltuiçllo.

JUS T I f I C A 1'1 V A

uao há, razllo de se privilegiar trabalhos ou run
çDes com pisos salariais. A manutençlio do texto da COlllisstlo r!
sultaria na criaçAo de incontáveis pisos salarials", ou seja, cada
aU vidade teria o seu "salário llt!nhlo". Ao eeeeaee deve ser eeee
tida a fixaçRo dos saldr10s dos trabalhadores f ti. exceção do sal!
rio mínimo assegurado pela Constituiçllo.

EMENDA lP20419·4

I? [llJ~~~~,;;:]

f'»i~';z;;]

nArt. 332 - A ordem social fundamente_se na valoriz,!
r;~o do trabalho como condiçno da dignid,!
de buaene

JUSTIFICATIVA

A ordem social justa não deve estabelecer o pr1lllado
do trabalho sobre outras forl'llas de "'lIni restllçDa social. Deve J.!
so s1lll, o trabalho ser valorizado, Como forma de apriMorar-se a

dignidade buaena,

Constituinte LUIS- ROBERTO PONTE

PLENARIO

LU]S ROBERTQ PQNTgCgl'I$tltylnh

EMENDA lP20423·2

I?
DIspositivo EllIIendado : art. 13

EMENDA MDDIF'!CATIYA

pê-se nova ~edaçllo ao lte-;' xxIÍÍ, do art, 13, do
Projeto de Constltu!çl"o.

rr;~~~'~&J

~;7FJ

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA lP20415·1
['J

Dispositivo Emendado: .:t. ,'B.

Suprima_se o § 'SI' do nt. "8 do Pro.jeto de const!
tulçlo.

"XXI11 - prolbiçlo de qualquer trabalho I lIlenores
de 12 anos,"

JUSTIFICATIVA

UUf/NS""Cqle -,

EMENDA ADITIVA

Dispositivo ellendado : art. '09.

:JUSTIFICATIVA

A supressDo se implie, na aedida elll que 11 reguhme!!
hçtlo de seguro desemprego deve ser da ecepet ênefa da lei ord!
nâr í a

A proposh do Projeto seria retinr do eereado de
trabalho UM nÚMero MUitO gnndc de eeneres de 14 anos, J' a11
engajados e que luxillalll no crçaeente fimlliar, fIIediante o e
xercício de atividades cómpaUveis COM sua idade.

Acrescente-se 80 art. '09, do Projeto de Constituiçlo,
o seguinte , I1nicn :

"S Ilnice - Ser' assegurada compensaçlo adequada aos E,!

tados e Munic!pios obrigados a ..anter parcelas de seu terr1td'rio
"gravadas por medidu de proteção, tais ColIIO as ãreas de proteçllo

• a eenencf aâs e outras definidas por le!."

Dispositivo Emendado: art. 13.

Suprima-se o item xxv do art. I! do Projeto de
ConsU tuiçio.

lUIS ROBERTO PONTE
Impõe-se ressalvar o interesse ecs Estados e dos Mun!

crpres que têm parcelas de seus terri t6rios gravadas COIl'lO ârees
de proteçllo aos mananciais. Com efeito, esses Estados e Munie! _
pJo.s ficam !mposs!b.!lHedos de ut!1Jzarellt parcelas consider.dveis'
de seus territ6riso para construçllo de habihçfles, fI1brica5 e o~

tros usos urbanos, exigindo..se, portanto, a lnstltulçllo de .ec!.
nislIlos de compensaçbo. COIllO exeMplo dessa restriçllo develll-sc c,!
tar os lIlunic!pios integrantes da RegUlo Metropol1 tana de SUo Paulo,
abrangidos pela legislaçlo de proteçlo aos lIlan8nclBis.
( Leis Estaduais ng 898, de 18/1211975, e 1.172, de 1711111916).

,JUSTIFICATIVA

'Lld_/U"'''k/,_",ub
PLENWo

Constituinte LUIS ROBERTD PONTE

EMENDA SUPRESSIVA

D1'spositivo Emendado: art. 17

SupriMa-se 8 alInea "n" do itelll IV I do art. 17 do

Projeto de Constituição.

r;r Tlnol.v.mll.çlo. --,

EMENDA 1P20420·8
I?
tJ

['J;:~~':~;:J

r»7~~7PJ
TlKT."II1""UÇla

EMENDA SUPRESSIVA

PlENARIO

Constl tuinte

EMEI'IDA lP20416-0
!!J
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PLEN.c1RIO
TI'TO/'~f'''oc ... iD' _

PLwARID

EMENDA lP20424·1
tJ Constituinte LUIS ROBE"lO P'~O"'""'TE--------I rr;~~.~,u=:J

PJ ") (lV"j"ôM
rrr-----'------1U.O'."..'''C~li~, ____,

EMENDA ADITIVA EMENDA MODIF'ICATIVA
SUBSTITUA-SE O ARTIGO 229, § 2! PELO SEGUINTE

m scoer trve emendado art. 328 Dispositivo Emendado: Art 257, § 3'1.
Art. 229, § 2!

çllo, o item VI. Acrescente_se ao art. 328 do ProeJto de Constitui
Dê-se nova receçãc ao § 3'1 do art 257. do Projeto de

Constituiçllo

§ 2!! ... A organização da JustJ.ça do DJ.strito Federal dos
TerrJ.tórJ.os obedec:erá às prescrJ.ções de sua Lei OrgânJ.ca, observadas
as mesmas diretrJ.zes eeeebeaecaeae para o JudJ.cJ.árJ.o da UnJ.âo.

JUSTIFICATIVA

TUTO/~~I1''' •• ~lo' ___,

A organJ..zac;ão do JudJ..cJ..ário Estadual deve ser matéru, da

compet.êncaa das ConstJ..tuJ..ções EstaduaJ.s. obedecidas as mes'lllas dl.l:e
uraaes aõoteôas pela União. Este é o princí.pJ..o de arganJ..zaçâo feder-ª
eave , prevasea na próprio peojeee de Constitu1Ção.

pr;~~'~"':J

G~~7ã!lPLE:NARID

EMENDA lP20433·0
r Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

JUSTIFICATIVA

"§ 312 - As taxas n~o pQ.t1el'~o te! fato gerador nem be

se de cálculo pr6prios de impostos, nem sez-ão

graduados em funçDo de valor financeiro ou e
conômico de bem. direHo ou interesse do co..!!.
tribulnte."

~ necessário coibIr abusos como os que têm ocorrido,
com rrequêncfa, na instituiçllo de taxas com fatos geradores i_
dênticos aos de impostos. ainda que com bases de cálculo diver
sas , ou estabelecidos em funçllo de outros parAmetros que não

o das despesas com serviços prestados pelo Poder Público.

"VI - a organlzaç~o e o funcionamento de sistema

formado por caixas econômicas e 1011tulçi5es
financeiras privadas especializadas no fi
nanciamento do desenvolvimento urbano e da
beb í tação , ao qual caberá, pr.ívetIvaeente •

captar poupanças em cadernetas garantidas
pela uní ão ou por 'Seguro ltisU tufdc por lei
federal e aplicar esses fundos. bem como •
a apl1caçl:lo dos dep6sitos compulsórios para
formaçllo de pecúlio de empregados.-

JUSTIfICACIl:O

A emenda visa regular na Constituiçllo o sistema f.,!
nanceiro especfejIeedc no financiamento do desenvotvâeentc urbano
e da urbanização.

EMENDA ADITIVA

PLENARIO

JUStIfICATIVA

Busca-se dotar os estados de instrumentos para r!,
ordenamento da localizaçllo e ampliação das indús~rlas e dos se!,
viços no territ6rio estadual.

- empreendimento de protluçlio de bens ou se.!.
viços que venham a se localizar ou expandir em centros urbanos
congestionados, ou cujo funcionamento crie para os poderes pQ
blicos encargos especiais para proteção do meio ambiente

§ 19 _ Lei complementar definirá os contribuintes,
o fato gerador. a base de cálculo, as aHquotas e a destinação'
da recel ta do imposto de eede a que possa ser utilizado pelos
estados e o Distrito Federal como instrumento de descongestiono!
mento dos grandes centros urbanos e de orientação do processo de

urbanizaçllo da população, inclusive de estimulo ao desenvolvi 
mento de cidades médias e pequenas e pequenas e à crlaçllo de n.f!..
vas cidades

A emenda visa a criaçllo de um imposto novo. ao n.!
vel estadual. vital ao enfrentamento da Questllo Urbana em sua

origem mais profunda ou seja no uso do Território Nacional para
a 10cal1zaçDo de indústrias e serviços (responsável pelo nasci 
menta e crescimento das cidades, até às megaI6pol1s).

JUSTIFICATIVA

DIspositivo emendado: art. 272

Acrescente-se ao art. 272. do Projeto de Constitui
ção , o item V e o § 1'1 renumerando os demais parágrafos. -

f'YM'~;''':J

f»i~~-mJ

EMENDA ADITIVA

'uu"""cowIUlo/..... Co.,... Ill ~

PLENARIO

Dispositivo emendado: Art 12, Hem IV.

Suprima-se a alínea "e" do item I, do art. 12,
do Projeto de ccns t í tuí.ção ,

DiSpositivos emendado' Art 12, Hem I, alínea "e".

JUStIFICAtVA

EMENDA SUPRESSIVA

o excesso de lucro nas atividades econômicos e finan
ceiros será apUcado de acordo com as diretrizes dos s6cios~
jorHários das empresas -

EMENDÂ 1P20430·5
('J Constltuinte LUIS ROBERTO PO"TE

EMENDA lP20429·1
('J Constltuinte LUiS ROBERTO PONTE

tJ

rr;;~~:~-;=J

rr»i~~J;J

LUIS ROBERTO PONTE

PLENARIO

LUIS ROBERTO PONTE

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo Emendado: art. 13

Constituinte

Constituinte

A proposta é excessiva e irreaL Não

há que se proibir o trabalho nas atividades insalubres ou per!
gosas e sim adotar-se as medidas de proteção adequadas. Não ha
vendo lei auto;izadora ou norma coletiva, indaga-se quem trab:!
lharia em postos de gasolina, quem serviria de telefonista
quem exercf tar ía as funç15es de mecânico, quem trabalharia
construção em locais úmidos?

Suprima-se o it.em XXI, do a1;'t. 13, do Projeta de
Constituição.

'UIDIJ~II,·,•• dD' _

r.r------ ...uIllO/cow,ulo/...<OII'nlll' _,

EMENDA 1P20425·9
I!l

EMENDA lP20426·7
I!l

EMENDA MDDIF"ICATIVA

Dispositivo Emendado: art. 92

acrescente-se uma nova aUnea ao item IV, do Art. 12,
do Projeto de Constituição.

EMENDA ADItIVA
DISPOSITlVO EMENDADO: DISPOSIÇOES TRANSITÓRIAS

EMENDA lP20434·B ._, _
l: Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

Dê-se nova redação ao art. 92 do projeto de const,!
tuiçllo :

"Art. 92 - ~ assegurado ao servidor público clvil
o direito à livre esaccfação "

"f) a lei não poderá priv!1egiar qualquer categoria
profissional com a concessão compuls6ria de g8
nhos ou vantagens relativamente às demais categ;
rias. em nome de predicados culturais ou t.écní
cos " -

(!JPLENAR]O

.~.aLooI/l/CO.II.Ill/...e... '...Ill, _,

TI~'O/'"''''IC.~li~

~:;LJ

&i~'W7J

JUStIFiCATIVI( JUSTIFICATIVA
Inclua-se nas Disposições Transitórias do Projeto, o s.,!

guinte artigo] b1Adt. t.-H-\~

A livre essccãaeãc do servidor público deve ser
assegurada e não a greve' A greve deve ser encarada como um
direito e-, como direito, deve ter seus llmites. Um estado de- di
reito deve preservar os direitos da coletividade ante o exercI:
cio de uee greve. Os efeitos de uma greve não podem transcender'
ao conflIto entre as ..categorlas envolvIdas.

EMENDA HODIF'ICATIVA

"Art. - Do tlutuário do SFH cujo contrato, anteridX' a
1'1 de março de -1986, tenha estabelecido presta
ção inicial superior a dois Salár1os-MInimo~. p~
derllo ser exigidos, a partir de 1'1.01.86, acrés:
cimos nas prestações vincendas, se necessários
para quitar o saldo devedor, dentro das disposi
ções atualizadas do contrato referentes BO pr:!
zo de amortização remanescente e à forma de cor
reção das prestações. Os novos valores das pre;
tações , expressos em Salário-Mínimo. não ultra:
passarão 213 do valor da prestação inicial. Pa
ra este efeito, o saldo devedor será calculado
deduzindo-se todos os valores pagos pelo lIlutuá_
rio ao Fundo de Compensação de Variações Sala _
riais.

tS'~~~':J

D3i~8illJ

Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se nova redaç'1I0 ao ·Caput" do artigo 269. do
Projeto de Constituição

Dispositivo Emendado' Artigo 269

Não é licito consagrar privilégios, 'Calcados em d.1fe
rençes culturais ou técnicos que, em si. já encerram vantagelll";"
comparativa ao seus utulares.

PLENARIO

EMENDA lP20431·3
('J
r.T ~'1Ú.1I>01Ul'l''"bl..... ~...»1tI' _

r.T -'·nxTo/~~.."OCIoCio,____'=__ _,F;~;~'''LJ

tS;7~~7;l

LUIS ROBERTO PONTEConstItuinte

'EMENDA lP20427·5
('J

DispositI '0'0 Emendado : ert • 13

Dê-se nova recaçãc ao Item XVIII. do art 13, do
Projeto de ConstHu!çDo.

"XVIII - féri\ls anuaIs remuneradas de 30 dias"

Art. 269 - Disposição legal que concede isenção
ou benefício fiscal terá seus efeitos avaliados pelo Poder Le
gislatlvo competente, dentro do exercIcio subseqüente ao d;
respectiva vigência.

Parágrafo Único - A UniDo obrigator1emente repassará aos estados,
enuafeente , para aplicação especIfica em progra
mas de erradicação de sub-habitações, em moed";I

corrigida, o total dos valores recebidos dos .u
tuãr.ãos , por força do estabelecido no "CBput".-

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA JUSTJFICATIVA

As férias tem por objetivo. segundo os nr íncrprcs
que orientam o instituto, proporcionar um tempo de descanso ao
trabalhãdor capaz de recuperar-Jne por um determinado tempo de
serviço A oneração proposta pela Comlsdo _ pagamento em dobro
das férias - consti tui-se em penaUdade insuportável, ante a si
tuaçl:lo eccnêeuce atual -

E fundamental a vlgillincia imediata sobre os
efeitos dos benefIcios concedidos. para garantir-lhes a eficá.
cia e coibir desvirtuamentos. Por isso, propõe-se a redução do
prazo para a avaliaçlio de quatro para um ano. com o que o Le
gislativo disporá de'. praticamente,dois exercícios para reali...
zar a avali'açllo.

Aos mutuários do SIstema f'inanceIro da Habitaçlfo fora_
concedidos, nos últimos anos, eubsfdfcs , vantagens e beneficios de
toda natureza, indistintamente, aos que deles necessitavam ou nãc,

tal fato. além dos Inconvenientes da generalizaçlo dos
referidos beneficios. neles incluIdos, indevidamente. as cRlladas
da população de lIIalo1"" renda. veio configurar flagrante inJustiça,
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Constituinte lUIS ROBERTO PONTE PLENARIO

r.r '~I"".... /C ...llllo/...C••'.llo

"§ 4~ _ As pequenas e micro-empresas nllo serão abra!!
gidas por normas federais, estaduais ou mun!.
cipais Que versem matéria de natureza tribu

tãr.te , comercial, admInIstrativa ou trabalh!s

ta, exceto quando nelas expressamente fl'Ienci,2.
nadas ,«

JUSTIFICATIVA

A emenda inclue a matéria trabalhista na amplitude

do preceito. visto que. pelas eesnas razões que Ievaree o Rela

tor a elencar as demais Il8térias, as obrigaçl:les trabalhistas do
pequeno empresário devem ser tratadas em legislaçtl:o especf r.íce ,

t.eebraecs as palavras do Sr. Antonio Guar1no de
Sousa, Presidente da Associaç§o Fluminense da Pequena e Média
Empresa - FLUPEME e ex-Presidente do CEBRAE, em recente depo!

menta a esta Constituinte:

"O principal patrimônio da empresa de pequeno porte
é o seu trabalhador, muito mais parceiro do que empregado. Não

há porque fazer li. pequena empresa a mesma exigência que se faz à
grande. Há Que produzir estímulo a esse tipo -sui generis" de
relação de trabalho.

I lIT5 ROBERTO PONTEConstft"lnte

EMENDA ADITIVA

Pelo exposto acima, achamos suficientemente justi f!.

cado o pedido de supressão dos Artigos 336, parágrafo único do a!.

tigo 337, artigo 487 e 488.·

NAI, corre-se o risco de serem desassistidos um enorme batalhão
de trabalhadores beneficiados pelo trabalho eficiente dessas ent!.
dadee , poiS, quem nos garante que o destino dos recursos do fundo

Nacional de Seguridade Social se do cest.Inacos para as prioridades

desses trabalhadores, através de insti tuiç15es idôneas e eficientes
como as que estamos trabalhando.

Dispositivo emendado: Art. 262.

EMENDA lP20437-2
PJ

A presente proposição, além de cobrir o déficit do Fun
do de Compensaçli.o de Variações saíariais l recompondo o 5FH, e de
desonerar 8 prestação do futuro mutuário, asseguraria, Blnda, pela
prl.elra vez. recursos governamentais específicos para 8 erradica
çlo da sub-habitação.

EMENDA MODIFICATIVA

PLENARlO

ao comprometer o retorno 'tIe parte dos recursos do Sistema, bem
como ao onerar os flnancíàmentos aos novos adquirentes. com vistas
a cobrir os prejuízos causados pelo favorecimento daqueles já prl
vlleglados detentores da casa pr6pria.

Em valores de hoje, o déficit da! advindo ao Sistema
Financeiro da Habitação monta em 200 bilhões de cruzados, ljuantJa
suficiente para desfavelar dois milhões de famílias das classes lll,!
nos favorecidas.

EMENDA lP20435-6
PJ

Dispositivo Emendado: art. 37)
Acrescente-se ao art 262, um § 2 Q , passando o par!

grafo único a § 19. do Projeto de Constituiçll.o.

Dê-se a seguinte redação ao § 2'1 do er t . 373 do
Projeto de ConstituiçAo : ...

"§ 2~ - O Chefe do Poder Executivo competente pode
rá ser responsabilizado por ceussãc , medI

ante ação civil pública, se não dlligen :

ciar para que todas as crianças em idade
escolar, residentes no âmbito territorial
de sua competência, recebam o-ensino funda

mental definido no item I deste artigo." -

,,§ 2Q _ A oevo.lução do empréstimo compuls6rio será

efetuada em dinheiro, no valor correepcndeg
te ao seu poder aquisitivo original, em pr!
zo não superior a cinco anos, contados da

data de sua institUição. garantida ao co~

trtbuinte a opção de compensação autDmática

do valor a ser devolvido com qualquer débito
seu junto a pessoa de direito pübl1co lnst!
tuidora do eepréatãec ,"

...~,~ ........------------,
Dê-se a seguinte redação ao art. 345 e acrescente

se um, parágrado único, suprimindo-se os artigos 347, 34B, 3.49 -

350 e 351 do Projeto de Constituição.

.JUSTIFICATIVA

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

-Art. 345 - coape te ao Poder Público organizar e

tutelar a saúde pública, assim I • co~

preendidos os.serviços de saneamento

e controle a"bient~l, vigiHinela san!
tária epidemológlca e medidas nreven-,

tivas, educação sanitária e educação

física."

JUSTIFICACAo

Parágrafo ÚnIco _ O atendimento médico, hospitalar, far
eacêut Ico e odontológico será exerci:
da pela iniciativa privada e, pelo

Poder Público, através de • serviços
próprios·

rr;;~~~RS:l
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Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

A falta de parâmetros para a cevcãuçãc pode t.rans
formar o empréstimo compulsório em imposto. seja por efeito da

,corrosão inflsc.1onárla, seja pela adoçlo de prazos exagerarJamen

te largos.
Por outro lado. existindo a garantia da restitui 

ção do montante arrecadado em valor devfdaeente corrigido e den
tro de prazo razoável, reduzir-se-á â natural repulsa do contr!

buinie a esse tipo de Intervençêc -

EMENDA lP20438-1
PJ

PLENARIO

r.r ••ldfllO/U.,..lo/ .....cn' ... lo ---,'.ldOOO/COM'.,I.e/.........'ulo

o "direito" ao ensino fundamental deve ser garantia
constitucional. O que cabe ao Chefe do Poder Executivo, é d!l,!

genciar para que o direito possa ser exercido por seu titular,
o que implica no dever do Estado de colocar o ensino à disposi
çGo e até de zelar para que esse titular, menor de idade e au
jeHb à tutela paterna. não seja impedido de falê-lo por açfto~

omissllo ou incapacidade do pai.

JUSTIFICATIVA

PLENARIO

EMENDA SUPRESSlvA EMENDA MOOIfICATIVA

PLENARIO

CBNSTITUINTE LUIS ROBERTO PONTE

Dê_se a stlguinte redaçD.o ao .ttem V do art. 372 do

projeto de Fonstituiçllo.

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivo Elllendado' Art 372

A presente proposta telll por objetivo definir a I ..

ree de atuação do Poder Públ1co e da iniciativa privada, na exe
cuçãc dos serviços de saúde chamados uU~ ! uU 51n9ul1.

Os denoednadcs serviços uU universi pertencem ao
rol daqueles que incumbe" ao Estado pr~v~cluslvidade.
diretamente, ou através de concessionários, porque relacionados
intimamente com as atribuiç~es do Poder Público. para cujo exer
cicio a Administraçlio usa de sua supremacia sobre os administr;
dos, atingindo toda a populaçi!lo, sem destaque de um usu4rl0 d;
terminado. -

De outra parte, os serviços uU' singuli que se c,!
racterizam por não afetar substancialmente as necessidades das
comunidades. mas satisfazer os interesses comuns de seus eemros,
.sencc de utll1zaçi!lo individual e facultativa, devem ser de.rxe _

dos à iniciativa particular, atuando o Estado sobre a sua regu
feeentação e controle, através de fixação legislat!-VB de padrões

mInimos a seree observados pela fiscalizaçllo do exercício pro
flssional e do atendimento dos padri5es legais llínilllOS. -

Assim, a execução dos serviços uti singul1 cabe

ria li. iniciativa privada e ao Estado, Mas seriall'l regulalllentado;

e, até certos limites, fiscalizados pelo Poder Público. Quando'

prestados pelo Estado atingiram a toda a pcpulaçãc , sendo gra
tuitos quando postos à disposiçlio da populaçllo de baixa renda.-

Quando prestados por particulares, seriam reeune-,

~:d:: :~:;:r:el~v~:b::~::r:ê~:~:~1ficaçftOdos prestadores. te!!

A consequência .nefasta do dispositivo atingirá tem

bêm trabalhadores COlll o desemprego -

A supressri"o ora proposta dos antigos 347, 34B, 349,
350 e 351 ê imperiosa em face da alteração do disposto no arti
go 345 do projeto de Constituiçl:io. 

~ notório que, no Brasil, os serviços públicos de
saúde sllo insatisfatórios, mesmo sem a existência de um Sistema

OnIco, Quanto mais se tal sl$tema for Implantado

EMENDA lP20441-1

PJ

I'l
PLENARIO

.U..IIO/C.M".le/ ......M'..lo, ~

Djsposi U vc Emendado • art 3JJ

EMENDA ADITIVA

Dispositivo' emendado: Art 303

JUSTIFIcaçJ:o

"Art. 333 - A Previdência Social Estatal ccepreen
de um conjunto integrado de ações. serviços públ!.
coso normas técnfces e jurídicas. recursos públ!
ccs e Instituições públicas. voltada para asseqc

rar os direitos sociais relativos 11 saúde, previ

dência e assistência social.

Está mundialmente consagrado que a segurIdade e a
previdência sll.o institutos assemelhados irias distantes na sua
concepç§o.

A seguridade é UllI estágio posterior 11 previdência

social. As principais diferenças são que o prilleiro é mant!do '

por impostos gerais e destinada a todos os croaoãos , enquanto 8

segunda é mantida por contribuiçDes especIficas e destinadas e!,
clusivamente a trabalhadores.

Ass1.m propomos a manutenç§o do atual sistema de pr!
vidência. o Qual adapta-se bem melhor à realidade brasileira ,

em virtude dos seus custos menores.

Outrossim, a redação dada aO artigo 333, visa dar o

conceito da atividade previdenciária desenvolvida pelo setor p,Q
bllco, selll atingir a iniclativB privada. entre elas o SESI. S.§.
NAI, SESC e SENAC, Que são entidades criadas pelo empresariado'
para auxiliar subsidiáriamente a atividade pública. sem contudo

com ela se confundir.
Destl;l forma, mais adequada a redaçrlo proposta

Que fica patente a função estatal de proteger o trabalhador.

Dê-se a seguinte redação ao art. 333 do Projeto de

Const1tuiç~o :

Acrescente-se ao art 303 ~ seguinte renurnerando o
fi 4Q p[lra.§ 52, do Ptoj~to de Constituiçllo.

EMENDA lP20439-9
tJ Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

Sabemos que, com a .extinç:io do SESC/SENAC/SESI/ SE-

Dispositivos Ellendados: Artigo 336, parágrafo único
do artigo 337. artigo 487 e artigo 488

JUSTIF"ICATIVA

Suprimam_se do Projeto de Constituição'

a) O artigo 336
b) O parágrafo único do arUgo ~37

c) O artigo 487
d) O artigo 488

Ao analisar-se esses quatros artigos do Projeto de
Constituiçao, ccncomí tanteeente , provoca ...nos a conclusão de que di

ticlllllente continuarfto funcionando entidades de assistência social:

como o servfcc SocIal do COlllérc\o - SESC e o Serviço Social da In
Uústr.ta - SESI. assilll corno as de rcreecac profissional. como o Se!.
vIço NacIonal ete AprendIzagem ComercJal - SEHAC e Serviço Nacional
de Aprendizagelll Industrial - SENAl. visto que essas silo '"llantIdas
por contribuições sociais, excrusrvaaente , dos ElIlpregadores, atra

v~s de valores estipulados a partir da folha de pagamento dos tra

balhadores de suas eepreses , Registra_se claramente, em alto e bo;

toe , que tais contribuiçl:les nãc incidem sobre os salários dos ee
pregados. (Se analisarmos o verbo incidir, segundo o Novo Dicioná-=
rio da L!ngua Protuguesa de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, o
mesmo é definido como «recerr , refletir-se. pesar, eefr , incorrer"
sobre alguma coisa); o que não é o caso ces cont:tibuiç~es para as
entidades SESC/SENAC/SESI/ SENAI, porque, voltemos a repetir, ê urna

contribuiçll:o dos. empregadores. não sendo descontado do salário dos

empregados, como a.contece com outros tributos.

Por sua vez. c.omo as contribuiçlles de que tratamos

acima silo instituídas pela Uni§o, através dos Decretos de Crlaç§o
dessas entidades, essas serD.o obrigatoriamente incluídas no fundo
Nacional de Seguridade Social, conforme deternlina o Artigo 337 em
seu parágrafO único desse Projeto de ConstltuiçD.o Com issO nlla

existiria mais recursos para manter em funcionamento as entidades

SESC/SENAC/SESI/SENAI, Que vêm ao longo de mais de 40 anos presta!!.
do eficiente trabalho pela formaç§o profissional, pelo desenvolvi
lIlento empresarial, pela valorizaçlo profissional, pela saúde, ed.!:'.

cll:o, cultura e lazer dos empregados no Comércio e na Indústria, de
seus familiares. e também em grande parcela da comunidade onde e~

tas instituiçOes esUo inseridas.

NlIo é justo Que esse Projeto de Constituiçll.o tenha
artigos que venham inviabilizar essas iniciativas de cunho social.
por excelência, Que buscalll o bem-estar de uma grande massa trab!.

lhadora e de seus dependentes. Essas entidades stio, sem sombra de

dúvidas, uma das poucas contriflulçOes que os EnI'pregadores destinam
80S seus empregados de uma forma desinteressada e seI! descontar por

outras vias dos assalariados.
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JUSTIFICATIVA

_ O qualificativo n necfonaã" à carreira do magistério

não se coaduna com a diversidade das condições me um terrif:tori

tão vasto 'e Uio rico de var.í ações cult)lrals
_ A ap~tador1a 80S 2S anos não é compaUvel com a

realidade sócio-econômica do Pais, desafiado a trabalhar com em

penha, e por praz~ Que ss..antevê longo, "na luta contra o sub-.

desenvalvmentc ,

fY'~o;;'~

rv7~~

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivo emendado: art. 298

......lIIO/co.,111III."'"...ulo. ,

PLENARIO

Dê-se nova redação eo art. 298 do Projeto de

JUSTIFICAÇ~O

JUSTIFICATIVA

Constl tuição:

-Art 298 - A despesa de pessoal da União. dos
Estados e dos Munic!pios não poderá exceder 60 % das respectivas
receitas correntes. Sempre que o valor acumulado da despesa de
pessoal, em Qualquer mês do exercIc1o, for superior a 60 % da r!
ceita corrente acumulada. serão procedidas reduções nas remunera
ções indiviuais, a Qualquer titulo, de todos os funcionáriOS, ou
cortes nos contingentes, na proporção necessér Ia para preservar

aquele limite

Procura-se garantir a arerfção da produtivIdade
dos monópollos estatais. comparando-se seu desempenho com parâm~

tros estrangeiros.

r

PLENARIO
•••MhIOIC.II111101ItllCDMII110. .,

LUIS ROBERTO PONTE

EMENDA SUPRESSIVA

PLENARIO

CosoUtuiote

A matéria versada no dispositivo em questão é da
evidente competência do legislador ordinário, não cabendo nos
estritos limites de uma norma Constitucional, que deve cuidar
de estabelecer regras básicas e fundamentais, deixando para a
lei complementar a previsão e a regulamentação dos problemas de

ordem concreta

Eis, pois, o motivo da emenda suprees íva

supr-rma-ae o art. 410 do Projeto de Constituição.

JUSTIFICAÇJ\o

Dispositivo Emendado: art 410

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

r;~~;~.;;:]

rs;;;wJPLENARIO

lUIS AOBERTO PONTEcens t í tumte

" v _ Valorlzaçl!io dos profissionais de ensIno em todos

os nlvUs, garantindo-lhes: estruturação de cer-,
reIra, provimento dos cargos iniciais e fJ.nais
da carreira, no ensino oficial, mediante eoncu!
?O público de provas e tItulos, condições condi.!!
nas de trabalho ; padrões adequados õe remunera-
ção, epcsenteocr í e aos trinta e cinco anos de
exerc!cio em função do magistério; direito de
greve e de slndlcallzção I"

EMENDA lP20442·9
['J

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo Emendado: art. 17

Suprima-se a alínea "d'' e "f" do item IV, do art.
17, do projeto de Constituição.

JUSTIFICATIVA

D direito da propriedade do estabelecimento não
pode sofrer rest.r âção , pena de preju1z.o à produçl!.o. Os direitos
que se pretende assegurar via os dispositivos que aqui se sugere
se"jam suprimidos atentam, não s6 ao direito de propriedade, COll\O
ao da iniciativa do empregador de cceendar seu estabelecimento.
1I.s entidades sindice.is já são assegurados os mecanIsmos de def~

sa da categori<!., não precisando ser repetida a regra Que criaria
"sindicatos" menores a cada estabelecimento

EMENDA ADITIVA

Dispositivo emendado Art. 269

Acrescente-se ao art. 269 do projeto de ConsUtuI
ç~o, o seguinte padgysfo único:

"Parágrafo único _ Disposição de Legislaçfto vige!!.

te, concessiva de Isenção ou beneficio fiscal ,
que esteja vigorando, será submetida à avat Iaçêc
do Poder Legislativo competente, nos termos do
'caput~do art. 269, dentro do exercIcio subseqüe!!
te ao da promulgaçllo desta constituição ..

JUSTIFICATIVA

~ preciSo realizar, de reecrat.c , uma análise crI
tica das inúmeras coneessães de ãsenções E! benefIcios fiscais, a
par da nenutençãc da vigilância sobre a eficácia desses instru _
ment,Ps, aenbo do esplrito do ·~~mut" do art. 269,-

f necessário preservar a capacidade de investI

menta do Estado. parece fora de dúvida que 60 X das receitas cor
rentes devem ser suficientes para os gastos com pessoal. especial
mente considerando-se o esforço, das receitas de Estados e Munic!
pios, onde se têm localizado os maiores problemas com o' .1IoIl.UIlli!
desses gastos.

PLENARIO

"''''~._''-----------,

EMENDA ADITIVA

Dispositivo emendado : Art. 270

Acrescente-se ao art. 270, do Projeto de ConsUtuiçll:o,
o item VI e o § sg :

"'VI - uso de bens suntuâr.ícs , próprios ou não, ou prE
priedade destes. enquanto ociosos."

,,§ SliI _ O produto da areececaçãc do imposto a que se

refere o item VI será obrigatoriament~ destt
nado à real!zaç~o de programa que visem li er
radicaçll:o da miséria."

pr;~;.'=:J

éSi'~WJPLENARIO

•• I.~Ol(I/to.""l./I...O.,Ulo .,

EMENDA ADITIVA

r;r----------nn.l.vlll.lClol;lo ___,

tJY~~~.:,;;]

rn;;;wJPLENIl.RIO

LUIS ROBERTO PONTEConstituinte

EMENDA lP20443·7
(!l

EMENDA MODIfICATIVA
Dispositivo eeendacc : art. 309

Disposi ti vo Emendado : art. 17

Dê~se nova redação à alínea "c", do item IV, do
8rt. 17, do Projeto de Consti tulçfto

"c - t vedado ao Poder Público Qualquer interferê!!
cia na organizaçllo das entidades sindicais "

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se o seguinte parágrafo único, no art. 309,
do- Projeto de Constituiçl!lo.

.. § úní.cc _ Os Estados e Munic1'pios cujos territórios
forem afetados pela utllizaçllo de recursos hídricos t erêc parti_
cipação privilegiada no sistema de partilha da er recedação de to!
xas e tributos incidentes sobre Q resultado do. aproveitamento de~

ses recursos."

JUS T I F~I' C A T I Y A

t preciso distingui'!" entre a propriedade utilizada em
beneficio próprio e aquela colocada a serviço da sociedade.

Sobre a primeira, Quando se revista de caráter suntu!,
rio, conforme conceito a ser estabelecido ell lei complementar ,
é justo se ~ cxbrelmposto, enquanto percureree os coni:;astes s,2
cials e a presença da miséria, para gera~ recursos a seree uti
lizados para lIIinilllizar esse quadro inlquo.

JUSTIFICATIVA

n.'D/.~.'''ICu:lo ____,

PLENARIO

r;;~~~~-;:]

rrvi~~7PJ

'1115 ROBERTO PONTEConstituinte

EMENDA lP20451·8
f!J

A emenda pretende ampUar a salvaguarda do interesse
estadual e municipal, de modo a estender o beneficio de compenso!
çllo pela utilizaçllo dos recursos hídricos não apenas para gera
çllo de energia elétrica., como tamb~m para Quaisquer olJtr~s fini
lidades de interesse coletivo Cite-se, como exemplo, a execucêc
de obras e servrços voltados para o- abastecimento d"ague e o so!
neamento

_ O acréscimo pa palavra entidades ao texto proposto
pela Comissl:lo se lmpi5e para corrigir ostensiva falha técnica.

O contrário seria reconhecer-se ês entidades si.,!!
dicais uma situaçllo de privilégio, insustentável de serem parte,
inclusive, em procedimento judicial, para responderem por raspon
sabil1dade de seus ;tos, hip6tese consagrada por todas as orden;
legais das sociedades modernas e desenvolvidas.

Dispositivo Emendado: art. 473

"Art. 473 - Os titulares de acumulaçll:o não perm1t!
das por esta Consti tuiçll:o ficam obr!g.!
cios, em 30 dias contados de sua prorou!
gaçllo, a optarem por urna nova situaçUo
funcional, compativel com esta Consti_
tuiÇfto.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se nova redaçllo ao "caput" do art. 473 do Projo!
to de Constituição.

.UllÜ>O/~_lale/_"'&&M ----,

PLENARIO

E~ENDA ADITIVA

Dispositivo emendado. art. 296

Acrescente-se ao art. 296 do projeto de Constitu!
ção , o seguinte parágra,fo único.

EMENDA lP20448·8 _==-- ----,
l:J Constituinte LU1S ROBERTO PONTE J rr=·PH'ÕB~

(l I~~~
r.r 'uro/Julll'lC"'<b ---,PLENARIO

Consti tuinte LUIS ROBERTO PONTE

EMENDA SUPRESSIVIl

suprima-se o er t 481 do Projeto de Consti tul,

tnl0N~I"'~O ___,

~-----_•• ldaw/cOM'..J:o/ ...cuJ..b

EMENDA 1P20444·5
(l

JUSTIFICATIVA

A nova ordem consUtuc10nal aprovada não deve

permiUr a existência de antigos privilégios indevidos.

·Parágrafo único - As empresas púbUcas ou de ecE.
ncxn1a mista, que atuarem em caráter monopolista ,
deverão, também, divulgar, semestralmente, no Ó!.
gão de imprensa oficial, demonstrativo comparatl,
vo de seus custos, índices de desempenho, tari

fas e preços. frente aos valores correspondentes
vigorantes em outros pa!ses.-

JUSTIfICATIVA

A intençno é a nova Carta não perpetuar situaçOes

lncompaUveis com sua proposta futura, eliminando s1tuBç~es c.!!,
dosas e deeccnroreee com as possibilidades do Estado.
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=----------T~ITD/.UIf'fOC~O' ___,

PLEN4RIQ

I
A competencia para a organ1zação da Justiça Federal nos I

Estados deve ser do Tribunal Federal de Recursos, segund~ os preCel-j

tos da respect.iva Lei orgânica.. COIIIO propomos ell emenda a parte. ,

JUSTIFICATIVA

fIj;:":~;:J

r»i~~7;J

Constl tuinte LUIS ROBERTO PONTE

EMENDA lP20456-9
flPJffl~;~;s:J

r;;7~;;J

LUIS ROBERTO PONTEConstituinte

EMENDA lP20452-6
/'l

",--------"''''''."...... -----------,

DEPUTADO PAULO MINCARONE I L;~~
PLE"ARIO ••, ••"'''....., .. ''''..,..,,-------] f:J?T;~(~iil

EMENDA lP20461-5
f'J
[Suprimb:-S'e o art. 476 do Projeto de Constituiçllo.

EMENDA SUPRESSIVA

DIspositivo Emendado: er t 88

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se a seguinte redeçãc à alínea "b" do art. 88 do
Projeto de Const1tulç~a :

"b - compulsoriamente t aos :10 snos de idade, inde _

pendentemente de sexo;"

3USTIfICATIVA

INCLUA-SE COMO PAR~GRAFC> t1NICC DO ARTIGO 282

o direi to somente se adquire mediante o illlplelllento
da ccocrçêo, Revogado o direito, a ninguém se deve beneficiar em

direito passado e que não tenha sido, no devido tempo. adquirido.JUSTIFICATIVA

Nilo há razão de manter-se o prIvilégIo das mulheres
de obterem epcsentaocr.te CDIll idade Inferior a dos nceens, quan
do está provado que têM vida mais longa do que os pr6prlos hE
mens

EMENDA lP20457-7
P'J const.r tuinte LUIS ROBERTO PONTE

PLENARIO

l'S;~;'~

rç;;;;J

PARÂGRAFO \JNICO - Os emprést1m:lS externos só poderão ser

contraída; pelos órgãos e ent1dades públlcas raedaerrte préV1a e ex

pressa autorJ.zação 1egl.slat1va federal. na qual serão eata.puâ adaa

as eexas e cond2ções a serem ccnvencacxeãas , A leI. à2sporá score

as cenexcêes meda.errt.e as que aa as eneaeeeee e 1nst1tU:LçÕes pr1va
das po~erão centreax cea.s emprést1mos.

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

I
D01S terços da divida externa ares i re i re forem contraidos I

por órgãos e ennacaães públ1.cas. EX1gl.r a pré\ a.e au'tor1zação legl~ '1

ãe r i va para esses casos e pz-ever-que a leg2slaçãc ordJ.nárJ.B dJ.scl.- !
p11nará os emprést1mos exte~nos de entaeeees pz-avades é a únace I
fOrIliõl de conter o enõavaôarrencc bresa.t e i ro , ,

PLEN.(tuo

JUSTIFICATIVA

"Artl 471 - A lei regulará o direlto do enfiteuta
de extinguir, mediante resgate com inden1zaçllo. 8 enfiteuse pe!.
pétua.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se nova redaçllo ao art. 471. das disposiçlles
transitórIas, do Projeto de Constituiçtro.

Dispositivo eaendecc : art. 471

tIITO/Ju'''.lU{.O -,

rr;~~'~~';]

r»i~~7;;]PLEN4RIO

LUIS ROBERTO PONTEConst! tulnte

EMENDA lP20453-4
I'l

Suprima-se o art. 15 do Projeto de Constitulçtl:o.

JUSTIFICATIVA

A proposta da eceü ssêc é elaborada em ecurvccc •
qual o de que o empregador atrasar o pagamento dos salários de

seus empregados sem motivo relevante. Os atrasos de pagamento.

que se constituem em exceção nos dias atuais. decorrem de 1lrpo~

sibiHdade de fazê-los. gerando ao responsável pelo pagamento,

não são alcançados os recursos necessér-Ios, Cite-se, por exem

plo I os atrasos de pagaMento dos 6rglios estatais e seus credo
res ,

A emenda visa a facllltar a extinçl:lo da enfiteuse
perpétua.

SUBSTITUA-SE o ARTIGO 190 PELO SEGUINTE:

Art. 190 - Aos .Juizes e demais membros da Hõlgistratura
são assegurados 0$ direi tos de V;L taIic::J..edade .. inamovibJ.l;Ldade e az;
redut::J..b:L11dade õevencaeenccs .. SUJeitos no entanto aos mesmos trib!!

tos que gravarem os salários dos eeeeae servaôcr-es púb11COS.

Inclua-se,onde J eonvaee1 ~(~.r I do -,;.(~E

Art. - Serão eensaeeeeees cr-amee , e como tal puna.dca pela

leg.1.s1ação penal, a sonegação do2osa de trIbutos, o Contrabando e o

eeseeeanno, aSS1m como o enxaquec.rrnent.c J.líC1to e a precepcêc de be

nefíc10. remuneração ou retr1bu1ção de qua1quer natureza, não expreé
samente prev1stas em le:!..

JUSTIFICATIVA

A sonegação de tr1butos. de que há anúmeroe e l.ncomensurá

veae exemplos no"Bras11. aSS1m como o contrabando, o eesceeunho, o

errra.quecamentic 1líC1to e a precepção de benef í caos não expressamen

te autor1zados por Lea., devem, por prlncípJ.o const a.tucacnaj.,
caracterizados como c r ame s ,

JUSTIFIcATIVA

suprima-se o ar t 14 e parágrafo único do projeto

de Constltuiçl!!o.

DEPUTADO PAULO MINCAROHE

JUSTIFICATIVA

A ~menda tem por ObJet1vo tornar inaf1ançáve:Ls e aepeea
ctit.íveJ.s os cr1mes aqui definidos como "crimes cont:t"a a Hwr.anidade"
que a prÓpria emenda define.

PLEr;AAIO

..---~-,-_ ..,-~~,~~~r.k"~ffJ
Art. - Não prescrevem a não ser com a morte do autor

e serão inat'ian'iáveis .. os cr1mes contra a Rumanidade~ coec tal defin'
dos elD lei~ entre os quea.s incluem-se.. os de tortura .. polu1çâo d
m~io amb1ente da qual decorra deformidade fís:Lca ou mental e os de s

qllestro, ass"J.JD como aqueles praticados contra menores e eerãcaenees
fisl.cOS e mentiads ,

PLENARIO

DEPUTADO PAULO I1INCMONE

_____ ~....._I: .....1••••••~ ..1~

Em relação às garant1as da Magistratura.. a tradição con.!?

t:Ltuciona1 braS11eira é a de assegurar os pr1ncípios previstos na

emenda. É preC:LSO deJ-xar expresso, porém, o princípio de que os Ma

gistrados estão sUJeit'os aos mesmos tributos que todos os caeeeêes ,

JUSTIFICAT:IVA

EMENDA lP20459-3
t'
E

I - ...."C••••_,U ~ T<-'./.<bJ:1L I
I Inclua-se onde conv,er, MO &.jUfM..e.o s, I

I. . . I
Art. - O C:t"2JI1;Lnoso devera 1ndenizar suas vJ-t:LJ:Das~ de.

vendo a sentença do JU1Z que f1xar a pena esti$lu1ar o va10r e o pra::
zo de cumprimento eãeaae satisfação pecuniária. '

pr;~~~~.s=J

rs;7~~7ã7JPLENARIO

,~cahoof~DMlIllo/.ua~'''''lo .,

EMEND/l. SUPRESSIVA

Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

o emprego doméstico se reveste de peculiaridades'

pr6prias e que deve ser regulamentadas por lei pr6pria.

EMENDA lP20454-2
I:

JUSTIFICATIVA

SUBSTITUA=SE D ARTIGO 246 'ELO SEGUINTE, l
Art~ 246 - As Forças Armadas, ConS't1tuídas Pdo Exército, I

Marinha e Aeronáut1ca. são inst1t.ul.ções permanentes dedicadas à d..!!

Cesa da Pátria e da scber-enae naciona1~ para garantia das instl.tu,!
ções e do regime õeeocré t.acc , Baseadas nos princípios da hierar- I

quia e da ordem, estarão sob o comando supremo do Presaõente da RS

púb11ca, que será responsável por seu emprego, em Caso de guerra

ou na defesa das 1nstituições cavíe,

JUSTIFICATIVA

A emenda eaneeeãee , num só dispositivo. o papel constitu

cional das Forças An.adas, segundo a tra!hção h1stór1ca e Jurídl.ca
do País.

EMENDA lP20464-0
['J

~..C•••..,/~D..l1llD/I~I:~.'I1i.l:

DEPUTAÓo PAULO HINCARONE

EMEISDA lP20460-7
f'J
t

JUSTIFICATIVA

A indem.zaçào cavaz às vít1!Das de delitos, por parte do

crimlnoso va ee a proteger aquele que; no Brasil .. a aea não tutela
com essa forma de proteção peccnaãeae , A medida seguramente servl.rá

para desest2Jl1ular as reações vaoãent.es que hoje carect.erueem a vaee

quotid.l.ana nos grande centros urbanos.

r SUBST,ITUA-SE O ARTIGO 206 PELO SEGUINTE I

Art. 206 - Ó TrJ.bunal Federal de Recursos organizará a !
I Just:t:ça Federal ~nos Estados, na forma e com a competenc1a de sua re.§.:

pect1v<s Lei Organ;Lca. I

rr;~;~':'R5"]

rr;-;;wJ
Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

Suprima-se o art. 474 e seus parágrafos do Projeto
de Constituiçlio.

Importa que se eenterma I como a~ter1ormente propo.!
to. o FGTS o PIS/PASEP I' como instrumentos efilazes ~s re1açlles •
de emprego e estatutárIa.

EMENDA SUPRESSIVA

PLENARIO

EMENDA lP20455-1
(!l

r;r------.L---- U'TO/."''''IC~io. --,
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JUSTIFICATIVA

er;:~:":J

fiIi~oiilll

DEPUTADO PAULO MINCARONE

UIlQII""",,~.çlo -,

.U•••lo/ço ..I.'lo/lul~o.,.... ,

IV - " Os gastos com pessoal e respectivos encs.!.
gos sociais da União, Estados, Distrito Federal,

lerrit6rios e Municipios, n~o poderão ultrapassar

50% da arrecadação tributária prevista e realiz.!!,.

da em cada exercício financeiro "

limitar constJ.tucionalmentes os gastos com pessoal na

urü êc , Estados, Distrito Federal, Territ6rios e lo1unicIpios, é a ú

nica forma de conter o deficit público

Inclua-se, no Art. 287, o seguinte inciso:

EMENDA lP20472-1
['J

s1ção legal explícitll que estabeleça a atual1ação monetária. será de.!!

valorizado proporciona1Jtente ê inflação.. Eventualmente, por efeito

do retardamento do processo falimentar e da aceleração inflacionária,

a Jllassa se torna economicamente 8uperaV1.tárul., Esse sISldo do ativo

realizarlo sobre o passivo congelado torna-se fonte de enriquecr.ento

ilíC1.to dos controladores origin81s da eçresa falida em prejuízo de

seu~ credores ..

O aemno ocorre nas liqui.dações extraJudiciais de ÍDstitui-

ções financeiras, com o agravante, no caso, que seu principal paSS1.

vo ~ constituído por créditos do público cobertos por seguro li conta

da aut.oeaâeâe pública. ou por ela ger1.do. A não l.ncidência de ecxze

ção monetária sobre esses crédl..tos. de que se tornaram titulares,por

Bub-rogaçâo. o Banco Central ou o ex-BRB. sucedida pela CDJ.xa Econô

mica Federal, representará consideráve~ ônus para o Tesouro e .ativo

de enrãeuecaeentc ilíC1.to de empresários financeiros mal sucedidos ou

eeepcnséveãe por desvios e fraudes no sistema financeiro .. Apenas na

área do ex-BNU. os débitos de instituições ~iquidandas ultrapassa- o

equiValente a 2.5 bJ-lhões de dó~ares. justif1cando-se, portanto. como

uma prov1.dência eeneeeçee da Constituinte e um dever coral de seus

fonauladores, upedJ.r a consumação desse prejuízo pÚblico CID favor do
enr1quêcl.BJento ilíC1to pr1vad:o.

DEPUTADO PAULO HINCARONE

JUSTIFICATIVA

~ o trabalho noturno .:!;erá pro1bido aos menores de 18

anos e aqueles c,;msl.derados penosos ou insalubres, aos menores e as

mulheres.

--- - - -' --·..·'.8 o ""----,pa:rr .----,
S\lBSTITU~-SE o l\RTIGO 12, INCISO rPELO SEGUINTE:

ART. g, inC1S0~

A emenda va.aa a preservar um dJ.re:l.to sccaaã do trabalha

dor, que Já se xnecz'poxcu à tradJ.ção do d1reito ccnstu.tucacoeã bra5~

leiro.

• .... , 0'0 .. --,

i 3!! - A emissão de moeda e de t;Ítulos e valores mob11iári

os da união. Estados. D1.strito Federal e Mun1.cí~.1OS dependerão de

prévia e expres~a autorização legislativa. que 1i~c1PlJ.nará. em cada
caso. as condJ.çoes. prazos e valores de sua eeussec e resgate.

INCLUA-SE COMO i 3!! DO ARTIGO 283

DEPUTADO PAULO MINCARONE
Art. - Os delitos de trâns1to e as contravencõe!!. pe-

naa.s , COUlO t.ec.s def1nJ.das na forma da aea., serão Julgadas, andepen-.

dentemente de processo escrito, por JU1zoS com )urisJ.dição especial

sobre esses reaees que funcJ.onarão 1DJ.nterruptamente durante 24 ho

ras, nas cadeôes com lIla1.5 de 500 fIl:Ll naba tences ,

SuaS'l'ITUA-SE O AATIGO 358 PKIoQ SEGUINTE: JUS';l'IFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Na maJ.orJ.a dos paLses eavaa aeeece, os delitos de trâns,!

to e as contravenções penais são apr-ecr eôca por JuJ.zos que funcionl;Ull

J.nint.erruptamente. atendendo 30 ideal da rapJ.dez da Justl.ça. Só med.!

da dessa natureza aprox;unará o JudicJ.árJ.o das neceasadeões imediatas

da grande eaaoeaa da população brasileira

Art .. 358 - • Toda e qJl;:llquer pessoa lega1tllente aposenta

da. poderá prestar serviço: à in1.ciativa privada ou à Administração

PúblJ.ca. se tiver menos de 70 anos, percebendo salários integrais ..

Nesta hipÓtese, os seus proventos ele apcaentiadczaa serão reduzidos a

3D," do que lhe couber. enquanto durar a aCUlDUlação.

:Runca houve. no Bras1.l. controle polít1co sobre a eeueeêc

de moeda e de títulos públ1.COS. Só exigindo-se ccneta.cucaonaãeerrte

prév1a autor1.zação legislativa. será possível o controle do endivJ.d1!.

mento ancernc do Poder PÚblico. em todos os níveis.

PLENMIO

DEPUTADO PAULO HINCARONE

JUSTIFICATIVA

er;:~'~:::J

(Ifli~ffi7JPLENÂRIO

Deputado PAULO MINCARONE

sueseauue-ee o art. 268 pelo eeçuanee

t um pr1ncíp1o da compet1.tJ.v1dade do mundo contemporâneo. que

só a pr-cdutiava.dade pode prodUZ1.r resultados econêmaccs favoráve15.nUJII

undo cada vez maa s 1nterdependente. Por 1S50, é preC1SO mude r- a eA

c.rutura tr1butár1a que deve eeeea.r sobre o patrJ.môn.1o de cada empresa

e_c1.dadão. e não sobre a ~ya produção. O lucrO'e o patrimôn1.o,porta..!l

t:o. é que devem ser progreSSl.vamente t.axadoa , e não a produção ou a

restação de eervaçcs , O peecea'tc ccntade nessa emenda defJ.ne uma n.Q.

a f110sof1a eaecea., perm1t1ndo-se taxar apenas o patr1môn1o, o I!!

ro e o consumo. este últ1mo segundo a eeeencaeaaeeee dos bens prod.!!
aacs ,

Art. 268 - A produção de bens e a prestação de servaçes não s~

rêc tr1.butadas. A tr1butação terá como base o patrJ.mônJ.o de cada C1dlt

dão e empresa. e o respeceavc lucro, taxados uns e outros. progress..;.

vemerrte , segundo os pn.ncíp10s de Just1Ça f1.scal e a capaC1da& tr1bJ!

tár1a de cada contrl.bU1nte. O consumo de bens e produtos será taxado
segundo sua eseencaafaõede ,

EMEl'IDA lP20473-9
f'J

nerada.

PA.UlO MINCARONE

PlENAR]O

A ditadura generalizou a ocupação dos cargos públicos por

m111tares da reserva. A Emenda assegura igualdade de tratamento neste

caso, para todos os bras1leiros: os aposentados com menos de 70 anos,

Substitua-se o art. 371 pelo seguinte.

sejaJll C1.V1.S", ou lDil1.tares, poderão continuar trabalhando. hipÓtese elD

que os proventos da aposentadoria serão de apenas 3D," do que tiverem

direito e enquanto perceberem integralInente os salários pelo trabalho

at.avc , Depois de 70 anos. ficam proibidos os. vínculos empregatícios

de qualquer pessoa que. no entanto. não será proibida de exercer. por

conta pr6pria. ou COIDO profissional liberal. qualquer atividade rezu-

JUSTIFICATIVA

ceaeas , aplica-se a atualizaçãb do valor de suas obrigações, lIIclusi

ve as cobertas pros eguro de crédito, a partir da data do decreto de

liqO.J.dação, até o seu encerramento.

i 32 - A lei determinará a aeceraeecêc ~netár1.a do valor

das obrigações das sccaeãecres em regÚle falimentar ou concordatário.

a part::Lr da data da falênc::La ou da concordata. até o seu efetivo en

cerramento, para efe::Lto do cálculo do xa teac do ativo real1.zado en

tre os credores. respeitada a o]='delD dos créd1.tos prl.vileg1.ados e

propor~ionalidade entre os quirografários.

i 4!: - Nas ~qt11dações extrajud1Cia1.s de instituições f1.nan

INCLUA-SE COMO H 3!! e 42 DO ARTIGO 304. OS SEGUINTES:

EMEl'IDA lP20467-4
I"
I"

JUSTIFICATIVA

o inBtituto da falência visa a proteger o devedor de boa

fé contra o devedor inadiAplente. Como justa causa da falência dest.!!

Art. 371 - A Educação é um dever do Estado. uma obrig~

çãu da familia e um direito de todo cidadão. As familias respond!!.

rêc pelo cumprimênto dessa obrigação por parte dos filhos, enquanto
menores, na forma e nos termos em que a lei o estabelecer, sob pena

de perda do pátrio poder.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Substitua-se o ArL 18 pelo seguinte:

___________ l...O/.u.''' ... ç.~" __,

Substi tua-se o Art 87 pelo seguinte:

E'PM'DB~

rr;;;;rnzl

Art. 87 - "É proibida toda e Qualquer acuaç.teçãc
de cargos no Serviço Público da União, Esti!.

- dos, Distrito Federal, Territórios e Municl
pios. Por Serviço Público entendem-se tanto

os 6rgãos da Administração Direta quanto da

Administração Indireta."

JUSTIF'!CATIVA

Nenhum argumento hoje Justifica exceções ao principio
da acumulação de cargos ou empregos públicos

E';:~~~

~7oVUJ

Art. 78 - "Nenhum órgão, instituição ou entidade

pública, exceto Comissões de caráter temporá

rio, poderão ser criados na Administração Di

reta e Ind1.reta da União, Estados, Distrito

Federal, Territórios e Municipios, sem prévia
e expr~ssa autorização legislativa."

A Educação, que é um direito do menor, e um dever do

Estado, deve ser também uma obrigação -Solidária da família que d!

ve , mcãusIve , responder nos casos em que a frustrar, até mesmo com
a perda do pé t r a c poder.

.L.... IO/~o..... i.<>',U.CC.,I... ___,

EMENDA lP20470-4
!? Deputado PAULO MINCARONE

dades normais da empresa e a l1.qu1.daçâo. sob supervisão jud1.cl.al. de

seus ativos. para rateio entre os credoreS na proporção de seus crédi,

Já a concordata é uma proteção da empresa contra conjuntu

ras adversas. Seu pressuposto. porém. é que não haJa déficit econômi,

CO, já que a elll.p1:esa de.Janst1:l!l que reto1lla1:á os pagBSlent.os aos credo

res elEl determinadas condições pactuadas. 1105 dois casos. presume -se

tratamento isonôm1.co para todos os credores, exceto os que a própria

le:r. discrimuta. COIDO privi~eg1.ados .. A supervisão judicial é sempre n~

cessár1a; justamente para evi~ar o favorecimento de alguns credores

em relação aos demais.

A so~ução da fa~êncl..a é a reali~ção ~os ativos da massa

falida. Esse processo requer. necessar1.amente. U:Il. intervalo de te.po.

que pode prolon~ar-se tanto pela d1scussão dos dircl.tos envolV1dos

quanto pela própria compl.exidade da. empresa. Uma ve~ real.i'Eado o ati

vo, isto é. convertido em dinheiro seus haveres, processá-se seu ra-

ca-se a situação em que as obrigações da et:lpresa, representadas

seu passivo, superaz seus haveres. representados DO ativo, caracteri,

ea-ee aí UlD déficit econômico, que justifica a interrupção das ativ,!

tos.

'teia entre QS credores. na forma. prevista eJll lei.

COntudo. numa economia infiacioná'ria. Ot$ ativos 'representa-

,dos por bens ou -e51llO convertidos a haveres f.$.nanceiros indexados CO!!

aerv8.1:1 seu valor real de mercado. Já o passivo, na ausência de dispo-

A emenda é uma tentBtJVa de conter a proliferação oe

órgãos públicos em todos os níveJ.s e a intervenção do Estado, tO!

nando a representação polítlca co-responsável com a iniciatlva oc

Execut.lVO

Substitua-se o Art. 251 pelo seguinte'

Art. 251 _ li A Justiça Hilltar é privativa das

Forças Armadas, nos casos de crimes mili

tares, como tal definidos nesta Consti tu! -
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çêc , Os mil! tares condenados a penas sUP.,ê,
rlorl!s a dois anos perderão o posto, a Dl!
tente te os vencimentos e vantagens a que
fizerem jus."

JUSTIFICATIVA

A emenda sintetiza num só dispositivo a atrlbuiçll.o
da Justiça Mil1 tal', nos termos do que propomos em emenda à par
te ao ArL 254 do projeto.

JUSTIfICATIVA

Toda e qualquer redução fiscal 56 deve ser concedida

em virtude de lei. e deve constar especificamente dos Orçamentos,
pcas s6 assim haverá transparência nesse processo que tem enriqu~

cidô· alguns privilegiados ••Enquanto não se estabelecer esse prin...

cfp ro , os ministros da Fazenda continuarão insistindo permanente

mente em aumentar a carga trJ.butária. sob o especioso arçueent;c

de que a carga tributária "liqu~dalf tem diminuido pelo aumento de

isenções, reduções e beneficios fiscais. Com esse método, será po~

sível visualizar o lltoJltl!nte das reduções ccncecarras , quais os sees

beneficiários e por quanto tempo elas devem ser mantidas.

JUSTIFICATIVA

A 11berdade do exercício profissional, ressalvados os

I casos em que haJa riscos para a vida humana é um princípl.o democráti

co que uma COnstituição liberal não pode ôeaxex de atender.

DEPUTADO PAULO MrNCARONE

PLENAAIO

JUSTIfICATIVA

Substitua-se o art. 79 pelo seguinte:

DEPUTADO PAULO MINCARONE

SUBSTITUA-SE O ~TIGO 300 PELO SEGUINTE:

Art. 300 - A ordem econômica terá por base a l::Lberdade

de iniciat::Lva indl.vidual, ao eccnoede de mercado e a livre competição

e por final::Ldade a promoção do desenvolvimento econômico e ao equita

tl.va part::Lcipação de todos nos benefíc10s da riqueza coletiva, co- o

fim de promover b just::Lça eecaeã e garant1r a plena realização indi

vidual. Com base nesses pr::LDcípios, a empresa econêeu.ce te. respons,ª

bil1dade social com os seus elllpregados. quer em relação à justa dis

tr::Lbuição dos lucros e benefieios, quer em relação à manutenção do

emprego.

Para definir o papel da empresa privada na ordem econô_i

ce , não é necessário lIlal.S -dc .que um artigo COI»O o que propomos atra

vés desta emenda.

PLENARIO

JUSTIFICATIVA

;EMENDA lP20485·2
,f'l

E;~~'~:=-J

tJ!ii~';'7UJ

Os vencimentos pagos pelos cofres públicos. a quem
quer que seja, devem aes públicos e do conhecimento público ss
assim se ev.í t arãc os abusos ccnbecãocs em todo o País.

Art. 79 - " A remuneração paga pelos cofres

públicos deverá ser do conhecimento p.Q
blico e será fornecida pOl' certidão a

quem o requerer. sob pena de responsa

bilidade, no prazo de 24 horas."

r;r----------n""'.""''"''--------------,
f'l PLeNARID

I'EMENDA lP2048o-1
f'l Deputado PAULO MINCARON,

~u.o'."nl,,,oçb ----,

'~E"'"lO/cow,."le>J.oae•• '"llo ~ ,

JUSTIFICATIVA

A emenda permite a suspensão temporária das garantias

constitucionais que a lei complementar indicar, eedrente prévia au

torização do Congresso, nos casos em que se justifica o Estado de

Sítio: guerra externa, comoção ãntestma ou grave ameaça à ordem
pública.

Substitua-se o Art. 237 pelo seguinte:

Art 237 - " Em caso de guerra externa, comoção
intestina ou grave ameaça à ordem pública. e

mediante prévia autorização legls~t1va que
será apreciada e vntaca no prazo de 24 horas
a contar ~~ pedido. poderão ser Suspensas as
garantJ.as constitucionais dos cidadãos, nos

termos e hmites determinados pela legislação."

EMENDA lP20476-3
f" Oeputado PAULO HINCARON,

JUSTIFICATIVA

DEPUTlIDQ p"m.o MINe"BoNE

a) nos crimes d: responsab1.1J.dade, a qualqtler deputado;

b) nos crimes comuns. ao Procurador Geral da República.

SUBSTITUA-SE O ARTIGO 159 PELO SEGUINTE:

ART. 159 - O Presidente da Repúbl::Lca, os Ministros de E,§

taclo e os dos TribunaJ..5 Super::Lores serão Julgados, nos crimes de re§.

pohsabilidade~ como tal definidos em Lea , e nos crimes comuns que CQI
meterem, pelo Senado Federal reunido em Tribunal Espec::Lal presidido

pelo Presidente da Corte 'con';titucional, depois que a câceee Federal

pelo voto de dois terços de seus membros, julgar procedente a acusa

ção que caberá:

r,r--.-------"''''''' "•.-.•---------,

-~I A emenda estabelece, num só artigo. n processo de julg~
mento do Presidente da Repúbl::Lca e seus Kl.Distros e dos membros do

Judiciário, quer nos crimes comuns, quer nos de responsabilidade
que a lei Complementar deve tipJ.ficar_

A paridade, que existiu legalmente antes de 61;, não
deve vigorar apenas entre os três Poderes, mas igualmente entre
civis e militares. Da mesma forma. não há por que remunerar com

salários ou vencimel'ntos diferentes, qualquer profissional seja se.!.

vldor da uní ão , dos Estados ou Municípios Deve haver um s6 e úni
co padrão no serviço público. -

Art. - OI Não poderá haver distinção entre a

remuneração ~ civis e militares, entre os

servidores dos di ferentes poderes da União,
nem entre os destes e os dos Estados, do Di,!

trito Federal, dos Territóuos e Municípios,

assegurada rigorosa paridade de remuneração,

na forma que a lei o estabelecer."

lnclua-se~o Capitulo VIII, da Administração Pública,J 1 __
I onde convier !'fU]-r;J-f:úJoJ':!- .

JUSTIFICATIVA

PAULO MINCARONE

,JUSTIFICATIVA

Art. 1" _11 O Brasll é uma República FederativB

baseada no sistema representativa e consti

tuída pela uru ãn indissolúvel dos Estados~

do Distrito federal e dos Teru tôrios que
a integram.

Esta tem sido a f6rmula tradicional ,de definição da

forma federativa do Estado brasileiro e de sua constituição, cej 
cada sobre o sistema representativo As declarações retóricas só
servem para tornar o texto longo e inaplicável. como simples aspi
ração ce realizações cuja concretização depende menos do texto 

constitucional do que da prática da Política.

SUbstitul!-se o Art. 112 pelo seguinte:

PAULO HINCARDNE

r,r----------'-. ",wu••""",

I InFl~a-se, onde convier)~ .!1..L+r] do ~bd.olÇ
c» i<!yw:..o]f •

Art. - 11 Os órgãos públicos não podem enpreqar
recursos em propaganda ou publicidade. ressal
'lados os balanços, avisos e editais dos or9ão;

da Administração Direta a Indireta da União ,

Estados, Distrito Federal e Municípios, exig~

dos pela legislação às empresas privadas n -

DEPUTADO PAULO M.lNCARONE

PLENJ.RIO

SUBSTITUA-SE O ARTIGO 300, pARI,GRAFO tl'NICO PELO SEGUINTE:

Art. 300, parágrafo único

parágrafo único - Todos os brasileiros são livres para o

exercIcao de qualquer atividade eccnêeace que o Estado não ll.mtará,

exceto quendo essa lU1litaçào, estabelecida em lei, tiver pÔr obJ';ti
vo estabelecer medidas de pro.teção ao meio ambJ.cnte ou à saúde e in

tegridade dos que nela trabalhem ou dos que estejam SUJeitos a
efeat.os nocivos. ~

SUBSTITUA-SE O ARTIGO 151 PELO SEGUINTE:

Art. lSl - O Poder EXecut1VO será eiercl.do pelo Preside.!!.

te da Repúb11ca, com o auxilio dos ministros de Estado. por ele li

vremente escolhidos e nome~os.

JUSTIFICATIVA

Em emenda à parte, apresentada ao art. 152, manifestamos

nossa preferência pelo presaõencaeaxeeo, COIl mandato de quatro anos

;;; direito a uma reclel.ção, com afastamento do titular, nos seis me

ses anteriores ao pleito. Por essa razão. eeenüeecs taJDbém o al:"t.151

para defl.nir a titularl.dade do Poder Executivo.

.:JUSTIFICATIVA

SUBSTITUA-SE O ARTIGO 152 PELO SEGUINTE:

Art. 152 - O Pr.sidente será eteaee com o Vice com ele I.
~egistra" por eeaoxãa absoluta .. em sufrágio unaver-saj. e voto dJ.- I
reto, parq um m~dato de 4 anos, podendo ser reeleito apenasumÚDm

vez, caso em que para concorrer, deverá afastar-se definitivamen-

te do cargo seis meses antes .de seu térmJ.no. Se a eaaceãe absoluta j
não for obtida no primel.ro escrutínio, realizar-se-á, trinta dias I
depo ãs, um novo turno de votação em que concorrerão apenas os 13015
candidatos mais votados. I,

I

PTE1dRIO

DEPUTADO PAULO HINCARONE

i
I

Em emenda à parte, apresentada ao art. 151, manifestamos l

nossa preferência pelo presidencial::LStDO. Entendemos que para tornar

ind1scutível a legit;unidade do Pres1.dente da ~pública. ele deve ser

eleito por mB10rl.a absoluta. para um mandato de 4 anos, pe~itindo _

-ee sua reele::Lção apenas ttmlll; vez , desde que, neste caso, se afaste
do cargo seis meses antes do tér1llino de seu mandato.

INCISO IV. >IofNEA cl
Alíneà c) Ressalvados os casos em que haJa riscos pa-

SUBSTITÜA-SE o ARTIGO 12,

JUSTIFl.CATrVA

É preca.sc acabar 'COIl o espírito ccrpcraeace que hOJe in
festa o País, estabelecendo, por via-const1tucional, a plena liberds
de para o exerc.íc1.o de toda. e qualquer atividade econômica ressalva=

dos os preceaees legais relativos à proteção do meio ambl.ente

salubridade dos empregados. .

DEPUTADO PAULO l'l:IHCARONE

PI.ENAAIO •

CJ.o ou prof::Lssâo.

pectivos requisitos, é l::Lvre o eeercfcao de qualquer trabalho, ofí-

r
I~. vdôe "_-'o ccac ., •••--- - ~ que •••beteceré ••••

JUSTIFICATIVA

Art. 287 .. " As reduções fiscais que vierem a ser

concedidas em virtude de lri constarão dos

respectivos Orçamentos. sendo quanti ficadas

mediante estimativa do Podh Executivo; não

podendo. em nenhuma hiP6tete, ultrapassar os
limites das respectivas previsões"

o festival de pubf Ic rdaríe , como se viu no ano eleito

ral de 86, serve ébenas para enfeitar a vaidade Ou os projetos e:
Jeatcr-e í s das autoridades pÚ1:>licas. Orgãos, repartições e entida
des púbhcas, não precisam fazer propaganda nem dispender recur _
50S públicos, com punl Icadade , O daspcs í t Ivo ajuda a morahzar a

va.da púollca br-es i Iea ra

Substi tua-se o art. 287 pelo seguinte

m-----------TUTO/.US"....çio
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~rt. 194 - o runcaonament.e da JustJ.ça obedecerá aos cri

t.éraoe de r,apidez, efJ.cl.êncJ.i) e economicidade para as partes. Os E-ª.

tados organ;u:arão sua própr1.a justJ.ça tendo por base a unadede do

dJ.reito em matéria cível. penai. comercial, processual, eaeaecrea •

agrár.1.õ, maritimo. aeronáutico, espacaaã e do trabalho .. através dos
Cód1.gos respectivos que serão aprovados pelo Congresso xecaenea, mg

dl._anee l.nic1.aF1Va dos TrJ.buna1.S competentes.

Art 22a - "Silo considerados crimes militares aqu!

les cometidos por militares contra outros mil.,!

t ares ou anat í tuí.ções da-mesma natcreze , e a
queles oret aceccs por militares, em decorrên _
c r a do exerc ícrc de suas funções privativas

Nenhum civil. em qualquer hipótese, será subm!

tido à Leqfa l ação e julgamento por Tribunais
Militares"

subs t í tua-se o Art. 228 pelo seguinte·

Deputado PAULO MINCARONE

JU5TIf'lCATIVA

EMENDA lP20493-3
f'J

I A liberdade de func10namento dos estabelecimentos an-.

i dustriais, comarcaea.s e de prestação de ae'rvaços , não deve ter

tras 1imitações que o cumpr:unento de jornada máxiJIJa de trabalho e o

ccnsentumencc dos empregados, através de seu Sindicato.

pr;;;;;~:J

fI73/~m

SUBSTITUA-SE o ARTIGO 194 PEW SEGUINTE:

EMENDA lP20488-7
f:J DEPUTADO PAULO MtNeARORE

r-,------- ••'...ç/cu'nio"".cc_,...O ---,

L ~ ~ PLENÁRIO

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

p:r';;;;;Q
tfli;~Ja

SUBSTITUA-SE O ARTIGO 286 PELO SEGUINTE:

PLENARIQ

DEPU:rADO PAULO HINCARONE

Nem a Nova RepúblJ.ca realizou a hJ.stórJ.ca promessa de
unifJ.car os Orçamentos da cmêc, Tanto este quanto os dos Estados,

nistr1to Federal, TerritórJ.os e Múnic1pios. devem ser unJ.f:r.cados •

submetidos ao controle do loegislati'Vo e respe:l.tar o princíp10 õa

anualidade da lei orçamentária, pondo-se fim ao veac de se aiterar

alíquota durante o exercício financeiro, sem a prévJ.a autorJ.zaçiio
legislati'l7a..

Art. 286 - Fica estabeleCJ.do o princípio da anualidade
orçamentária e tributária na UnJ.ão t Estados, Distr.:r.to Federal. Te!:

ritórios e MuniéipJ.os .. Nenhum tributo será criado ou terá sua 2011

quota alterada, a não ser eeeaenee prévia autorJ.zação do Poder Le

gislativo cOJ:'respondente. As alterações de normas tributárias 80
poderão- vigorar no exerc1cJ.o seguinte àquele em que fõrel:l decreta
õee ,

JUSTIFICATIVA

As lJ.ções de 37 e de 64 devem servir à História Nenhum

c r vf L, em qualquer hipótese, deve ser submetido a Tribunais Milita_

res I e para isso e muispensévej que essa di sposfçãc conste express.!!

mente da ccos t r uucao, Mas não basta esta ressalva Para tanto, é

prec i sc que o texto constitucional, sem os riscos de alteraçllo por

legislação crcanárIa , conceitue que só podem ser tipificados como

cumes militares aqueles cometidos por militares contra outros mil.!.

tares ou instituições da ne sma natureza, no
1exercício

de suas fun

ções pr.ívet ives Os desvirtuamentos pereu t Idoe pela legislação vige.!!

te chegam ao absurdo de tolerar que crimes comuns cometidos por mil.,!

teres contra cf vz s , pelo fato de terem s i oc praticados em próprios da

uru ão , cons r oeraocs como propriedade das forças Armadas. sejam julg.!!

dos por 'rr-Ibcr-ar s lülltsres Ê uma aberração mtof eravet num regime
ceuccratrco,

EMENDA lP20498-4
[!J

JUSTI1"!CATIVA

lnc'lua-se onde convierPk.-S L J d.o~ '+uJ..o)[:/ c:
7<'J..J.o:!cf '

~rt. " o Presidente da República, os seneõores e os

Deputados Federa:r.s serão escorbaecs err eteaçêes

nacionais que se r.§alizarão nos anos í:npares."

A emenda va se a fi>ar, cc-aer eucrc-ianaenee , ê. data das e

lelções e a posse de tocos os e Lea tos em todo o Pa!s

\
\

\ EI"" emenda ã parte estabelecemos que os mandatos do Executi

V~ 5.(!"ãc de .: anos e os Legislativos, com exceção dos senadores,

Cõ:-e s\:"râ de 6, todos de 2. Neste caso, haverá eleições a cada ó:=

e-ios ,~r isso, a emenda estabelece que as e reações para os car

ç cs :f:CE:io~lS se realizarão nos anos ímpares. E para os eseaãuaas

e - ...r ...c_pa\s. nos anos pares '

JUSTIFICATIVA

\

L.-.:..:::..:= ---JJ W!of!fTj-

EMENDA lP20494-1 ·""'------~I r=r-:PM"O"B'''-''
~DO PAULO MINCARONE . c....:. .:»

A ConstJ.tu1ção não deve dispor, em relação ao H1n1stério

____ ."t.. .,.,.~.. II ..II...... luO .,

f PLENAAIO

EMENDA lP20489-Sr DEPUTADO PAULO MINeARONE

JUSTIFICATIVA

......" a;-;t -J'I XlIi. do ~(
In~l;a7ft~:;:onvierJ~ J ,

Art. - ti ~ vedado o uso da energia nuclear Que nãc
seja para fins pacificas, condicionada a sua

utilizaçllo ao referenôo do povo brasileiro.

~----------""""'''..·-2J-O--
SUBSTITUA-SE o ARTIGO..,l.8':f"" PELO SEGUINTE:

230
Art • ..J.B:f - O MinJ.stér:r.o PÚb13.co da unaãe, aSSlllJ como o

dos Estados e o do DJ.strJ.to Federal e TerrJ.tórJ.os serão organizados

comQ..órgãos independentes do Poder ExecutJ.vo, nos termos da le]., sob

a dJ.reção do xeapec t.xvo Procurador-Geral, que será eaeato segundo

dJ.spos.1ção da respectiva LeJ. Orgânica.

\

l-

I
Públ:r.co da Un:r.àe, dos Estados. do Distr1to Federal e Territórios,

eaa.s, do que a garantia de sua andependêncae , o pr1.ncipio da elegibi

lJ.dade dps respectivos' Procuradores Gera:r.s e a pxeva.aâo de que a sui!

orgaJJizaçào far-se-á segundo Lei orgánica ..

I
A r-apa dez , ef1.cl.encia e economicidade. para as partes, dg

, I', vem ser prJ.nc!pJ.os constJ.tucJ.ona\s relativos a orgam.zação da JustA
çe , A organJ.zação dos CodJ.gos, por sua vez, deve ser matéria de J.n~

cãe t ave do JudJ.c:r.ár:r.o e aprovação do Congresso xacaonet ,

JUSTIf1CATIVA ,."..- .""..w .. e ••

SUBSTITUA-SE O ARTIGO 13 PELO SEGUINTE:

r.r-- 'l.. O/.U.""~.çlio

......------....,

Art. 86 - " ccns í cer-em-se cargos públicos todos

aqueles que forem drret e ou induetamente

remunerados com recursos da uru ão , Estados.!

Distrito federal, Territórios e Municipios

e as respectivas entidades da Admlni5traçl:lo

lndueta Ressalvados aqueles que a lei de-'

clarar de provimento em comissão, todos os

demare , seja Qual for a denominação que te

nham I só serão providos mediante concurso

público de provas ou de provas e titulos."

Transitórias

A emenda va ee a pôr flm à dJ.stinçllo entre "cargo públ!
co" e "emprego público", subterfúgio legal, através do qual se tem
burlado o principio de que todos devem. ter acesso aos cargos públi
cos.

JUSTIfICATIVA

Inclua-se, onde couber ~ nas DJ.sposJ.ções Constl.tucionais

Substitua-se o Art. S6 pelo seguinte.

Art. -" Os brasileiros adquirem a maioridade e a plena
capâcldade Jurídica para todas os atos da vida

vil aos 18 anos de a dade ;"

Art 79 - "Todas as reparbções públicas federa!..!?,

estaduais, m·un:lClpalS e do Dlstrito federal e

Territóuos, tanto da Administraçllo DlTeta

quanto da Admi~lstraçio Inc:l1reta que atendam

o público ~ deverl:lo E):star abertas e funcionar
para esse atendimento, durante o minimo de S
horas por dJ.a, à exceçl:lo dos serviços de emeE.

gência como hospitals, delegacias de polícia

e outros similares, como tal definidos em lei,

que deverllo funcionar, lnlnterruptamente, du
rante 24 horas ti

Pretendemos, com a emenda, assegurar a plen": capacidade Jt.

rídJ.ca para todos os atos da vade cj.va L, aos 18 a:nos

JUSTIFICÀTIVA

Inclua-se/onde convier) ,...u.-o -;}f,.,J.,o JL :

substitua-se o Art 79 pelo seguinte:

E!;'~;'~

00i1Yi7E

Entendemos que as eleicões para o preenchJ.mento âos cargos

eletivos federais, não õe\em co1nClàJ.r colr a dos cargos eletJ.vos

estaduais e municJ.pals. Daí termos prCoposto, em duas emendas dJ.§.

t.J.nt.as, que as primeJ.ras s )arr 1:iõal::..za~as nos â"'lCS i:li:;.ares e as
úl tJ.lias nos anos pares.

DEPUTADO PAULO MJNCARONE

JUSTIFICAT!"P

PLENÁRIO

EMENDA lP20491-7 ••,.. -,
~PUTJ>.DO P1\ULO MINC1\RDNE

Art. " .. Os ccvernaàcres , FreIe i tos Municipais, Deputados

zseeôuai s e Vereadores serão escolhidos em eleições

regJ.onais, que se realizarão nos anos pares"

~ pr-ec rao proscrever, por via ccnsta tuc.ícnar , o uso da e

nergia nuclear para fins bélicos O seu uso, mesmo para rans pac!

ficos, deve depender do referendo do povo br-as r Ie í ro ,

- ou, d-. -,

c--- :r 1 &",,'f-w.-o íL
Inclua-se,onde ecnvae r s ~..f:er I do ---r'. ~-
d..JIt_i.Wo ]C -

,.,
I
I

.... Art. 1.3 - Os estabeleciment.os comerC:l.a:l.5, industr::..aís,

i!lgr1colas e de prestação de servJ.ços são 11 vre para funcionarelll nos

horários que lhes aprouver, desde ~ue esteja assegurada <11 Jornada RI;!!

a'l[:l.JDa dos respectivos empregados, mctl1.ante Bcordo da empresa com

respectivo s1ndJ.cato.

JUSTIFICATIVA

As reparhções públicas funcionam no horário que ente.!!

dem, segundo o"humor de cada autoridade administrativa, prejud1can
do a vida do cidadllo que tem o dlreito de vê-las abertas, em funci.!!.

namento. e atendendo os !:l;uár~os1 pelo manos dutante oito horas por

dia. Nos casos d; ate~dimento de urg!ncJ.B, o funcionamento deve ser

ininterrupto dura~te 24 horas.

Art. - "A exceção das medalhas ou passadeiras por

tempo de serviço, que serão iguais e a'"Ssegurarão i

dênticas regalias a CJ.vis e militares, e das que fo
:rem crJ.adas em caso de guerra. para distinguir atos

de bravura, ficam abolidas as condecorações, medalhas~

títulos e concessões honoriflcas de qualquer nature

za, vedada a sua criaçllo e r;oncessão, fora desses ca
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VIII - A soberania da lei naCional, segundo a qual

a) Conceder-se á aSilo a estrangeiros per
se~uldos em ra;:ão de raça, naCIonalida
de (- ("on\ ICCC.C'$ p<,1 ít I("a~, fllC'",é.flc"u~

ou r(-I'~loc.a<.., ou ~r r";:DC' d .. d(fC''''ud,,~

dlr~ltC's e Ilbt"rdad(~ fundarwt1tals aa
P('5S0i) hum<lna,

bl fo,(>nhum braSileiro será I!"tradltado, sal
\0 o naturalizado, se a narurullzaçã;;
for poster Ior ao cr Ime que hou\ er mot 1

\adC' (\ pt'dldo,

c 1 A negat 1\ a de as I IDe a expu I s;;o de re
fugiado subord,nar-se-ào a amplo C'ontr2.
le JurIsdICional, na forma da lei,

d) As representaç~es dlplom~t Icas e consu
lares do BraSil são obrigadas a prestar
aSSistênCia e proteção aos braSileirOS
e aos seus famIliares no exterIor.

IX - A propriedade- privada ~ o prlnc;plo b~slct'
du ordc.m econõm rca nac I onu I

a) A lei estabelecer~ o procedimento para
desapropr Iação por ut I I Iéade p~b II ca ou
por Interesse SOCial, medIante pré\la e

~--- Justa Indeniração em dinheiro, ressal\<!
d~s os casos pre\<lstos nesta Constltul
çao,

b) O e"erc;clo do direito de propriedade-
atender~ ao bem-estar da SOCiedade e ~

proteção ao meio ambiente

b ) 5;0 l r vr-e s de locomoção no territóriO
nacional e, em tempC! de paz~ a entrada,
a perman;nc Ia ou sa I da do p r s , r-espe I t!

da a lei,

c) É garantl~o o exerc;clo ~e qualquer tr!
balho, efr c rc ou proflssao,

dl É t r vr-e a manifestação do pensamento.
bellt como a txprt~~ão da at 1\ .dede InTt
I.. c t uel , er-r r s r t ce , clf,ntíflC'd e t(n('d~

l;t1ca,

_ A const.ltuH,ão da fam;lla, pela qual

a) É plena a I Iberdade na eduaç;o dos f 1

lhos,

b ] N;o hev erá d rst I nção ent re f I Iho s ne t u
r-e r e , Icg;tlmos ou não, e adot rvoe ,

c ) A Ie I protegerá e est Imu Iar~ a adoção

VII - A Informar;:~<,

a) ÉAasse~urado a todes o acesso ~s r-efe-.
r-e nc r e s c Informaçocs que a cede um d..!,.
gam r-e spe r t o , e o c onhe-c re-errt c dos Fln'"
a que' se' d ...s r r nem, seJam essas. rl'glstra
das p or- que I s.quer- ent Idades part Icu I a:
r-e s ou p~bl r ces , sendo eXI9;\el a corre
ção e atual Izaç';o dos dados -

b) Todos têm direito a receber as Informa
ç~es de seu Interesse part I cu Iar, co Ie
ti vo ou gera I, dos órgãos p~b I Icos e dos
órgãos pr Ivados com função soc' Ia I ,

c) É g<1rant Ida a defesa da honra, da dIgnI
dade e da reputação e assegurado a to
dos o dIreito de respostas a ofensas ou
a Informações Incorretas A resposta
far-se-~ nas mesmas condições do agra\o
sofrido,

d) são puníveiS os abusos que se cometerem
pela Imprensa e demaiS meiOS de comuni
cação, na forma da lei

VI - A prl\acldade

a) 001'1 Vida partIcular e familiar,

b) Da morad Ia Ne I a n IngU;m poder~ pene-e

t r-er- ou permanecer senão com o con:ent..!,.
mento do morador QU por determ Ineçec J,!;!
d rc rel, salvo em cas,? de flagrante dei,!.
to, ou para acudir VItima de crime ou
desastre,

c) Da correspondência e de todos os meros

de comunicação, cUJO Sigilo será prese!
vadc , salvo autorl%ação judr er el ,

d) Da Imagem pessoal, bem como a Vida ;nt..!,.
ma e familiar, que não podem ser dl ...ul
gadas, publicadas ou Invadidas sem a a~

torl%aç;o do Interessado,

t'1 Elll O[.nl da qual;' v edadc e o Ls r edo , à"

~:~~:a~('<'~ I"'~:~~,:;;,; 5P:~~;:a: ~~~:a~n;::
PIa e a f aI<I I ar doe, pf ~S<'U'"

L';~;'=:J

rr»i"'~v;J

Deputado JOSE EGREJA

Deputado JOSl:: EGREJA

PLENARIO

DOS PRINClpIOS FUNDAMENTAIS

EHENDA SUBSTITUTIVA AO CAPITULO ONICO DO T1TULO I

PLENARIO

Nlngu;m maiS consciente que o Rela t ee da Constituição
sobre os prob I emas do AnteprOJeto apresentado. DI % e I e no pr;mbu I o de
seu pr-c j eee de Constituição

"Tal como a grande maioria dos Senhores Const!.tulntes,
também detecte I, no AnteprOJeto, a par de v Irtudes e I ncveçce s e I0

gl~vels, InconSistênCias, super-fe t eçces , deSVIOS, e, aCima de tudo,
a ausênCIa de um fIO condutor fllosoflCO "

r;tulo I

DOS PRINCípIOS FUNOAMEN'FAIS

EHENDA SUBSTITUTIVA AO CAPITULO 1 DO T1TULO II

JUSTIFICATIVA

DOS DIREITOS INDIVIDUAIS

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPiTULO I DO TiTULO II DQ PR0Jl
TO DE Ct'~~TITUIÇÃO DO RELATOR CClNSTITUII-lTE BERhAIW0 CABRAL, PElA~f
GUINTE REl'AÇÃO

Neste trabalho, l"espeltamos as qualidades Ino\adoras tra
%Idas pt>Ia fOl"ma espont~nea e democr;t I ca como surg Iram os di spos Iti:
vos cont Idos no ProJeto Tal como um dIamante em bl"uto, para que elas
Sl;' r('\'elassem em toda a sua força, o texto preCISa\a ser lapidado,
retlrando-se-Ihe a massa Informe das minÚCias casuístIcas, e, mUitas
vezes, as Impel"felções surgidas pela fusão às vezes emotiva de mat~
ria-prima Ideológica

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres"
cemos ao J~ eXistente' procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa
ra descobrir-lhe o brilho

A presente emenda atende a ponderações sinceras do Se
nhor Relator. O; ao texto da Constituição uma nova conSistênCia. na
redação, busca ~ uma ma Ior s; ntese, re Iegando a~ normas p':Ogralll~tI cas
e reguladoras as leiS complementares ou Ordlljlarlas, no merlto, procu
ra o fIO filosófiCO nas ra;%es tradiCionaIS da nossa SOCiedade _ :;
Ilberd~de da ,pessoa, a democracia, a r!Presentação do povo pela t~.!..

partlçao dos poderes, e uma Ordem Economlca onde o SOCial e o Econo
mI co se harmon I zam para a construç-ão de ~m grande pa; s.

Acreditamos que na VigênCia desta Nova ConstltuIÇ~O, da
I ntegração entre o Traba Iho e o Cap Ita I surgi rá um renovado surto de
progresso e veremos a popu Iação bras I Ie !T-a, progress I vamente, ascen'
der a n;vels de Vida mais elevados.

Art 1º - O Brasil ~ uma Rep~bllca Federativa r ns
t Itu;da democrat Icamente pe Ia vontade do povo CORlO um Estado de O!:
r-e r t o ,

Par~grafo Único - Todo poder emana do povo,
termos desta Constituição

Art. 2~ - A Rep~bllca Feder-e r r c e do Brasil;' cons
trtu;da, sob regIme representativo, pela un,ào Indlssol~\el dos E~
tados e do OIst.r- I to Federa I, e tem como fundamentos a sober-an Ia
polj rr ca e a economia do pa;s, a necr cnelr dede , a Cidadania, a dlj!
n sdade da pessoa humana, a liberdade do Indrv;duo e o pluralismo
pol ítlco

Art 3Ç! - O LegislatiVO, o Executivo e o JUdICI~
r rc seo os Instrumentos da soberania do PO\O e exercem, ~armõnlca

e Independentemente, os p~deres fundamentais do Estado.

Art 4" - Os tratados e comprom Issos Internac I0

na I s dependem da aprovação do Congresso Nac lona I, e então terão for.
ça da lei.

Art 52 - O 8ras I I não manter~ r-e Iações di p Iom;t I
ces com pa; ses cu j os regI mes adotem a di ser- I mI nação r-ec I a I • -

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE 00 TíTULO I 00 PROJETO DE CONSTITUi.
çÃO PELA SEGU'fooTE REDAÇÃO

EMENDÃ lP20506-9 •

('I

_----------.. u ••, ......"oc .....

_------I'.'...../U.,'.ã~/ .......' ..i'

EJI1S'IDA lP20505-1 m .. ---,

te

L;;;;~

V3i;~7i?J

PLENM.IO

Art. 317 - " A reforma agrária terá por finalidade

promover o aproveitamento e a exploração

racional das áreas improdutivas, assegura!!

do a propraedade da terra aos que a cujt L,

varem e enquanto nela permanecer-em, A lei

regulará o regime de propriedade temporá _

ria das áreas rurais."

f'l PLENARIO

Substitua-se o Art. 317 pelo seguinte:

Substitua-se o Art. 17, inciso IV pelo seguinte:

"IV - g livre a organização dos Sindicatos que terão

por base a unidade de trabalho, em 19 grau, a un1d~

de territor~al em 29 grau e a categoria profissxmal,

em 39 grau. Os beneficios de qualquer natureza, ne

gociados pelos sindicatos, através de acordo colet.!,.

vO r beneficiam única e exclusivamente os respect~

bliados. A organização e as eleições sin4i<6lis se

rão f1scalizadas pela Justiça do Trabalho n

JUSTIFICATIVA

1:: preciso acabar com o patruflon1a11smo àa organização S1n-

dical brasileira, que data de 1939, estabelecendo-se, como na

Constituição de 34, a plena liberdade de organização sindical.

••••••,~'cc....u~l.v.'~.,.s.., •

~ ~.oT~/.OIT"",.~ã~

JUSTlnCATIVA

SUBSTITUA-SE O ARTIGO 59 PELO SEGUINTE:

Art. 59 - As 7tssembléias LegiSlativas compõem-se do dobro

da representação federal do Estado na Câmara Federal.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A reforma agrária deve. indiscutJ.velmente. ser um prece.i te
constitucional. A forma de realizá_la, no entanto. deve ser objeto

de lei ordinária ou de caráter complementar.

50S, pela União, Estados, üa s t r Ltu federal, 'rerr i tc

ra os e Munlc'fpios, seja a que título for, lncluslv~·

as ccmeecr-et.Ives de datas ou eventos Os bras i Lef r os

a se rv rço do E:stado ficam Igualmente proibidos de as
ecef tareo oe QO' erncs e ms tf turções estrangeiras,

sob pena De cer ce da nac i onaLí dade "

A dlSPOSlç§O constava da ccns t í turçêo republicana de

1891, que eboã Iu os titules nouí Hârqurccs e pr-nrb i a a acer t eçâo
de qualquer titulo ou co-oeccraç êc estrangeira no e=as'! o festi

val de medalhas, na maaor re concedmes sem qualquer critério, e em

alguns casos comprovados até a vm l ador es da 1e1, desmoral1zou in
teiramente o reconhecf r e-vrc pJ~ llco de que .deve se r eve s t ar a COl1_

ces sãc de tais bener-er ênc aes ~ aus t e r i dade deve ser a regra r-epu
bf r cane , Como o mal par ece a r r e-rov lve I da vada púb!.lcS cr ee s r e í re , (

s6 a p r-udb Lçân cons t í.tuc a ona l poderia ter alguma e racécra para põr

fim a essa pratica em que os verdadeiros méritos não são reconheci

dos e ôs parentes e amigos são sempre recompensados por essa manf-,
festação exterior de vaidade que , via de regra I no Brasil l adqurre
contornos de verdadeiro humor

EMENDA lP20502-G
I:J Deputado PADLO MINCARONE

o pr:mc!pio da proporcional1dade da representação dos Est~

dos na Cãmara deve ser estendl.do sem exceções aos Estados, no que re

peita à composição de suas respect1vas Assembléics Leg1s1at~vm.

lítulo II

Cap;tulo- I

[lt's DIREITOS IN(lIVI[lUAIS

- À sucess;o hered It ár Ia

JUSTIFICATIVA

A emenda tem por ObJetiVO, apenas, evitar. como k pretendeu, dIminUIra
Idade legalpara a atribUIÇão do direito devoto

~Substltua-m o art 27, inCISO I pelo segUinte

>'1 - À Sf'~uranca .Iur;dlca

a 1 A 1(' I gurar.t Ira a too('s os a,'C'ss<'$o à .IU"

tlça (' prestac;ão Jur,sodlclonal de> Pod(':
Judlclá.rlo.

b) A lei não poder~ exclUir da apreclaçãt'
do Poder JudiCiáriO nenhuma lesão de d..!,.

c) A lei não preJudlcar~ o dIreito adqUIri
d<" o ato ..JurídiCO perfeIto e a cOisa
Julgada, que só ter~ \ Igêncla ap;s a sua
publicação e, se for restritiva de di
reitos e liberdades, não compor-tará e,,
ceções e não poderá ter efeito retroat.!..
VO,

d) Não ha\er~ prisão CI\ II nt'm Foro priVI
legIado, nem Juízo ou tribunal de e"ce
ção e ninguém ser~ processado senão pe
la autoridade, na forma da lei.

e) Não há crime sem lei anterior que o de
fina, nem pena sen pré\ la cOllllnacà9 I-:gal,

relto,

IV - A liberdade, pela qual

a) N,n9U;m-sJ?"~á, IndiVIduai ou coletl ..ame~
te, obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em~vlrtude de lei,

- A \IOa, a eXlst~r.cla digna e a Int(gl"ll:'':>'::':
r;"'IC'a,

II -AnaC'lonalláadt',

III - A Cidadania, e~ .d~corrêncla da qual

a) Todos são Igual,s perante a lel~ IncluSI
ve o Estado O homll~ e a mu Iher sã;
IguaiS em direitos e obrigações,

b) Nrngu~m ser~ prl\ Ileglado ou preJudIca
do em ra:::ão de naSCImento, etnIa, raça,
cor, Idade, sexo, estado CI V I I, nature
%a do trabalho, rellgrão, com Icções pc
lítícas ou filosóficas, defiCIênCia fí:
slca ou mental. ou qualquer outra cc;mdl
ç;o SOCial ou IndiViduai. -

Art. 6~ - S;o dIreitos e liberdades IndiViduaiS

{,
:l:- .•..•

h- São eleitores todos os brasileirosmaIoresde 18 anos Ir

EMENDA lP20504-2 ".".,,------------,J ..,-,,;.:~oBo~
l"ee~~~ f~ "'~ . c...J"v_J
~~-_,__---.I..lIS....'c~....bl.."'C~~llIlo
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Deputado JOSE EGREJA

SUBSTITUA-SE (I TEXTO CONSTANTE DO CAPíTULO III DO TíTULO II DO PRO

tr=;~'~"- ~~~~I ~j/~~~~~Ã~ IÇÃO DO RELATOR CONSTITU INTE BERNARI)O CABRAL, PELA
f) Presume-se a InocêncIa do acusado at~ o

tráns, to em JU Igado da sentença condena
t~rta. -

9) t-Ios processos cont e ncro s o s , a Instrução
será C'(lntradlt~r,a e em todos. os casos
o JU Igamento será fundamentado sob pena
de nulr dede A lei assegurará ampla de
f('<.cJ em qll<1lquE'l" proces"'CI. com r ode .. O"
rTr 1<'''' li' r<f'UI"'''{>''- a et, Ir'I~rl!"nt(·s,

EMENDA lP20507·7
r

PLENARIO

ma da 1(>1

Titulo II

Cap;tulo III

DOS DIREITOS COLETIVOS

Art. Sg - são drr-es t ca e l t be r-de de s coletivos, na for-

- A garantra do direito ao trabalho,

DOS DIREITOS COLETIVOS

JUSTIFICATIVA

a) Todos pede-m r'eunr cr-e-s c paClfICúll'(>ntl, e-m IC'
c a I s ah< r-t o s ao pub II co, s.e-m nece s s I düde de
autorlzaçãC? nem de préVIO a\ ISO ~ autorIdade,.
se l s e , no ul r rmc caso, quando a reunrão In
terferir no fluxo normal de pessoas e veícu
los.

b) É l r vr-e a formt1ção de grupos para reunIões
per rcd t c e s

- A aSSOCiação, sendo que

a) Ê plena a lIberdade de aSSOCiação InadmIti-
das as de car~ter param I I r eee , '

b) A v t c Ieb r Lrdede do domicílio; extenSIva às

:7~:~ das entidades eeeccr eerves e ~s de en-.

c) As ent rdades assoc Iat Ive s , quando e"'pressa
mente autor I %adas. possuem leg rt I ml da de para

~:~:~sent;3,r eeus fIliados em jui::o ou fora

- A r-e-ur ,à('

IX - Ao consumo, pelo qual o consumidor t~m direIto
~ c Iar-a I dent I f Icaçã"o da mercador Ia e suas 1:on
dlções de Utl I ,%ação, e ~ respons<Jblll%ação do

~ I ~t'~7~~~r ;:~ n: ~ t';:ç~~f~~n-~;;7~"n~~ ~~~~(j~ln~:~
\0 na~ qu('<.t;;('s qUE' diga!" r("'r'ft"C' ~c; rE'I,,-:
ç~es dlplol'1átlcas ou mrlltares COm outros Es
tados e. nas quest~es econôrnlcas e frnance,:
r-as. pelo tempo necessáriO ã -preparaçãe. de
med I das, cUJo pr~v I o conhec Imento pode tor
ná-I as I nef Ica%es ou faVOrecer o enr Iquec I _
menta IlíCito

VII - A part,c!pação direta, atra\és das. entrdades e
assoc I açoes representat I \ as de Interesses S o _
I::lalS e coletIVOS, Vinculadas ou não a órgãos p~

bllcos, 9ue serão part! leg;tlma para requere;:
Informaçoe;,; ao Poder Pub I Ico e promo...er as ações
que v/sem a defesa dos Interesses que represen
tam

VIII - Ao me!o ambiente sadlo~ ; preservação da natUre
.::.a e a Identidade hlstOI'ICa e cultural -

"

III - A prof,ssào de eulte , segundo a qual

a) É livre a profissão de cultos e são per-nr tr-,
das as r-eun I ões e cer- Imôn re s r-e II gosas. as
Sim como as pregações c atos p~b I i ccs , sa 1"'0
os casos de de svr r-uuemen t e ,

b) Respeitada a l rber-dede r ndrvr dce l de cer-trc r
par, é 11\1"(> a asslsté:ncra r-elr çres e nas (>1'1:

't r de dc s Cl\IC; E' mllHarlS e no s e s r eb elr-cs -.
ffi(.l'tO$- de Intlrnut;.l" cole t l\ a

1\ - (' SInal cato

a) Aos Sindicatos e iis assocHlções em geral .;
reconhecida a faculdade de e"lglr do Estado
a Informação c Iara, atua I e prec I sa do que
fez, do que faz e do que programou fazer,
bem como a ex Ib Ição dos documentos corre Ia
tos, não podendo a resposta exceder cle noven
ta dias, -

b) O dever de -Informar. de que se trata este In
CtSO, abrange os Informes sobre a real)-%açã;'
da receita e as despesas de InvestImentos e

d) Os clB,!sos cometidos sUjeitam seus responsá
ve Is as penas da Ie I,

e) Nenhuma aSSOCIação ou SIndicato será dIssol
VIdo senão por deCisão pr~prla ou ellt \ Irtude
de deCisão JudiCial

\'1 - A vIsibilIdade dos Poderes

a) II vre a man I festação co Iet Iva em defesa de
Interesses grupalS. assoclat ....os e SIndicais

b) É I, vre a gr-eve, compet Indo aos traba I hado
r-es dec / d t r sobre a oportun Ida de e ° ã~b I to
de Interesse que de\erão por meIO dela defen
der. -

e) As organl%aç~ef. de classe são resp~nsávEf'S
p~liI ad(lt;'ão daf. prC'\ lo(;ncla" que Q.lrantrm ti

manut ( no,';" dl'''' ~t'1 \ I c",,~ I n...1 ~r'( r"!>«' .. I". a('
att'nO-IMt'nto dtJc; neC'~ssldad€'" ,na(j,á\t'I~ da C"C'
rnun Idade - -

custeio dos fundos p~bllcos. obriga a todos
os ~rgãos fede~a's. estaduaiS e munrclpals.
da Adm!nlstraçao Direta ou Indireta, e se es
tende as empresas que exercem at Iv Idade so:
clal de relevâncra p~bllca, ressalvados quan
to a estas as que digam respe Ito a custos ;
I nvest IffientoS ~ com repercuss~o na ba I ança co
merCiai do paiS,

a) É Il\re a as~oc'ação.profrss,onal ou slnal_
cal A lei nao podera e""9'r <JutorlZação do
Estado para a fundação do SindIcato.

b) Ê~ ...edada a(l poder r~b I I co qua Iquer Interfc
rencra na Organl.:açao slndlca.l,

c:) À entidade Sind,cal Incumbe a defesa dos dr
re.tos e Interesses da categoria, coletiVOS.
I~c Ius I ve cC?mo subst Ituto pr-ocessua I em ques
toes jUOlClarlas ou administrativas, -

d) A.Assembl~ra Geral dos slndlcall.:ados ~ ~r
~:7; de II berat rvo Supremo da ent Idade s rnd 1_

e) A le'~não o~r-,gará a filiação a SIndicatos e
n rnguem sera obr Igado a manter a f I I Iação,

- A ma" I festação co Iet I va

cr;;';'~

rrn;';7ã7]
eputado JOsE EGREJA

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

Acred I tamos que na "Ig~nc i a desta Nova Const I tu I ção, da
Integração entre o Trabalho e o Capital surgirá um renovado surto de
progresso e veremos a papu Iação bras I IeJ:r8, progress Ivamente, escen
der a n;vels qe Vida mais elevados.

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAP1TULO UI DO T1TULD II

NInguém ma I s cansc Iente que o Re Iator da Const Itu I ção
sobre os problemas do AnteprOjeto apresentado. DIZ ele no pr~lIlbulo de
seu prOJeto de Constituição

"Tal como a grande maioria dos Senhores COnstitUintes,
também detectei, no AnteprOJeto. a par de Virtudes e Inovaç;)es elo
gl áve 1s, I ncons Ist~nc I as, superfetas=ões, desv lOS, e, ac Ima de tudo.
a auséncla de um fIO condutor fl/osoflco."

Neste trabalho, respeitamos as qualidades Inovadoras tra
%I das pe Ia forma espontãnea e democrát Ica como surgi ram os d rspos I t 1=
\OS contidos no Projeto Tal como um diamante em bruto, para que elas
se revelasselT em toda a sua força, o te"to precrSa\a ser lapidado.
retlrando-se-Ihe a massa Informe das mln~clas casu;stlcas, e. muitas
vezes. as Imperfelç~es surgIdas pela fus;o ~s ve.::.es emotIva de maté
ria-prima Ideológlc~.

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres"
cemoS ao já eXistente. procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa
ra descobrir-lhe o brIlho.

A presente emenda atende a ponderações sinceras do Se
nhor Re Iator. Dá ao texto da Const Itu Ição uma nova cans Ist~nc Ia: na
redação, busca uma ma I or si ntese, re I egando as normas programát I cas
e reguladoras às leIS complementares ou ordInárias, no mér-,to, procu
ra o fiO filosófiCO nas ra;%es tradiCionais da nossa SOCiedade - ã
II ber-dade da pessoa, a democrac (a, a representação- do povo pe Ia tr.!.
partição dos poderes, e uma Ordem Econémlca onde o SOCial e o Econé
mico se harmonl%am para a construção de um grande pa;s.

DOS DIREITOS SOCIAIS

EMENOA SUBSTITUTIVA AO CAP!TULO II DO T1TULO Il

Art 72 - S~o dr r-c r t.c s soc ra rs , na forma da lei

\\ I - >\ i1F'O<'( ntae'tlI la,

\ \ I! - \' seguro cont I'a tlC I dent e~ dE' t I',)ba lho,

XVIII - A Indenl=aç~o aCldentárla sem e"clus~o do direi
to comum, em caso de do Io ou cu I pa dq emprega=
dor,

XI X - A garant I a ao traba Ihaaor rura I dos mesmos di-
reitos e benefícros garantrdos aos da CIdade.

XX - A s=gurança pessoa I. fam I I Iar e soc I a I como obr I
9aç~0 que deve ser cumprIda pelos Estados, Ter:
rltorlOS e pelo Drstrlto Federal

XI I - O pozo de férias anuals .....com remuneração.

XIII - Licença remunerada ~ gestante, antes e depOIS do
parto,

XIV - A saúde e segurança do trabalho~

XV - A prOIbição de trabalho noturno e Insalubre aos
mentlrE'S,

11 - (' s e aur c desernprC'g.o, e-m caso ne dc s emor-c ço In\C'
l unt er-ro ,

111 - (' Fundo ce ldrantra do patrln~nro r ndrv r dual,

IV - O salárro-fam;lla;

V - A u-r-edutr b slr dede de saláriO ou v encrment c, sal
\ o d rsposto em I e I. em Convenção ou em acordo c~
l e tr vo , -

VI - O p r s o se l eer e l pr-opor-cr one l ; extensão e à com
p l exr dade do trabalho real r e edc , -

VI I - A garant I a de que o sa Iár lodo traba Iho noturno
ser~ superior ao do diurno,

VI II - A participação nos lucros,

IX - O predom;n,o de empregados br-es r l err-o a , em to-
das as empresas e em se us e s t eb elecrmerrt o s ,

- A duração de tr~ba Iho norma I não excedente a 08
(OItO) horas d rarr e s , com Intervalo para repou
so e alImentação,

XI - O repouso semana I remunerado, de prefe~nc ra aos
domingos.

T;tulo II

Cap;tulo II

DOS DIREITOS SOCIAIS

SUE~TITUA-SE O TEXTO CONSTAII.TE 00 CAPíTULO II DO TiTULO II DO PRO
JETC I)E CONSTITUIÇÃO 00 RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA
SEGUINTE REDAÇÃO

PLENARIO

EMENDA

Ir.-,-------- .......,......,."."•••u,,--------,

o) "'enhulI'a pena paH-ará da·pcssC'a do
ccnsev et , a obrlgaçã(l de r~rarar e deno
e perdimento de beos poderao SE'r decre
tados e e"ccutados contr.;l os sucesso
re$" até C' limite do ...alor do patrrmô
nlo transferIdo,

p) A I e I assegurará a I nd I \ udua II zação dü
pena e não adotará out r-as além das que
seguem pr- I \ ação de II berdade. perda de
bens em cas(I de enrlqUE'Clmento ,Iicrto
no e"ercrClO da funçãC' p~bl,ca, em de-'
sempenho direto ou delegado. ou na con
di çã(l dt' adm In I st radClr de empresa con
cesslon~rla de serviço p~bllco. entIda
de de representação profiSSIonal. entl-

d~des da Administração I"dlreta. funs:la
çoes ,!,ant Idas (lU sub\ en: I onadas pe I o p"
der PublICO e !nstltulçoes f.nancelras~

m'!lta. que scra proporCionai ao bem JU
rldlco atlng!do nos atos e crImes que
en\OI\ilm lesa" patrimonial. prestaçã"
soc!al alternat I\a e suspensão ou Inter
d'çao de direitos. -

.11;:' Indl\ rdtw H ü t;'1"'-(8,d" P 1"<'['1 liaé,
rrla 1(1, qu. 1'''''<1 ti "'('u s('r\,«(' (' [<.t,
do e as entldad(~ dele dependentes, -

b) I: c I dadãe- podera fa:(>r ou de r !lar de fa
:er ·tudo a.:jullo qu(" não f(lr pre\ lamcnt(
H'dado PClI le., o ["'tado somente aquI I!;'
que for pr('\ Isto por lei,

c-I As f'ntldades p~bl,cas de toda nature=a
nãô poderão e\lmlr-se de dar cert rdão de
t(ldco e qualquer ato, Infração ou docu
mento requerIdo por Cidadão Interessado.

XIII - A especlflcaçào de dlrertos e garantias ex
pressas nesta Constlturção não e",cluI ou:
tros direitos e garant ras decorrentes doc;
prlncip,os fundamEntaIs referentes ~ \ rda,
sf'gurünça, Ilbf'rdadt- e propriedadE'

>'11 - ~ tln( la d .. II I, I"'< tu "u.:.1

NI nguem ma I s consc I ente que o Re Iator da Cons..t I tu Ição
sobre os prob Iemas do A~t:projeto apresentado. O I% e Ie no prembu IO de

seu prOjeto de Const I tu Iça0

"Tal corno a grande maioria dos Senhores Constituintes.
também detectei, no AnteprOjeto, a p~r de Virtudes e Inovações elo
gIáveiS, InCOnSI5t~nClaS, superfetac;oes. deSVIOS, e, aCima de tudo,
a aus~ncla de um fiO condutor fllosoflco "

Neste traba lho. respe Itamos as qua II dades Inovadoras tr!
Z I das pe Ia forma espont;;nea e democrát I ca como surg Itoam os di spos I t 1

vos contidos- no Projeto Tal como um dlatr.ante em bruto. pa ..aqueelas,
$( re\<.las-sE'1J'l ('11' tC'da a sua força, o tex!!;' precISa~a ser lapidado,
retll'ando-s;-Ihe a massa Informe das mlnucl~s casurstlcas, e, mUlt~s

ve%es, as Imperfe,ç;'es su .. gldas pela fusão as ve.:es ell'otl\a de mate-

rIa-prIma Ideol~glca '

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres"
cemos ao Já eXistente procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa

ra descobrir-lhe o brilho

A presente emenda atende a eonderaç;'es slncera~ do Se
nhor Relator O~ ao texto ~a Constltulçao uma nova Conslstencl~ na
redação. busca uma maior slntese, relegando a~ normas pt;0gramatlcaS
e reguladoras às leIS complementares ou ordlnarlils, no merlto, proc.!:!.
ra o fiO fllos~flco nas ra;%es tradICionaiS da n~ssa SOCiedade - a
liberdade da pessoa, a democracia, a r!presentaliilo do povo pela t~.!.

partlljâo' dos poderes, e uma Ordem ~conomlca onde o S~clal e o Econa
IIlICO se harmonIZam para a construçao de um grande paIs.

Acred I tamos que na' VI9~nc I a desta Nova Const Itu I ção. da
Integração entre '" Traba Iho e _o Cap Ita I surgirá UM renovado surto de
progresso e veremos a popu Ialia0 bras 11e lT'a., progress I vamente, iDscen

der a n;\eIS de Vida mais elevados.

h I '\ I nQUE-m S( I ~ 1" t ""(' H'nà<, em f I aI ent f d~

llt~. "li por d('t;"'''~('I e or dc r-, (,5(,1"'11,::'
e fundamf'ntada$, de autorldad( j cdr cra
r' a coe-pe r enr e ,

1) (\ preso s('rá r nfcr-mcdo de seus dr r-e r r os
e de e ra:::~l.'s de sue prl"nCl. t codo drr-e r

to ~ asslS.t;nClu da falr~\l" e dt ad\o~;;
dos da sua escolha e c om ele errt r-e-v15:

tar--se antes de s er- OU\ r do pela autori

dade competente,

J) A prisão de qualquer pessoa será comun!.
cada, dentro de v r nt e e quatro horas,
ao JUIZ competente e à fam;1 la ou pes
soa IndIcada pelo pres-o e, quõndo for t e
gal, o JUI% a rela",ará, pr-omov e rrdc ;
r-e spons eb r l r dede da au r er-r dede coatora,

k) Nrngu;m será obrIgado a dar t e s t eraunhe
contra a pr~prla pessoa, o 51 I;nc,o do
I~dlclad" ou acusado nã" será Incrlmlni!

t~rlo Ê vedada a real I.. ação de InquI 'I
ç~es ou de Interrogat~rlos sem a pre$e;
çe de ad\ogados e, na aus;ncla destes ,
de r-epr-eerrt ant e do ""'nl5t;rI<1 P~bllco,

I) O c r v r Imente r dentr Frcedc não será sub
met Ide> ~ rdentlflcação criminal,

Ml E mc n trda a In~tltur("ãe> do JÚri c om a
CClnlj:>itÉf)Clil 1Il:' .1ulgancr"\l\l do .. c r-j n-es, de'
1(1<'C'''' e ocr r-e il \ r de " -

nl i.'~ rI C'''-C'$ t;m d er-e ,te> ao rl'Sr>! r t c d\ sua
dignidadE' e r nt eqr-r de de f i sr ce e neer et ,
e o de ...e r' de, com seu trabalho, ps-c v e r
CI seu sustento,

JUSTifiCATIVA
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- p~ra a ret If I cação de dados, se não prefer Ir fa
ae-el c e t r-ave s de processo JudiCial ou admlnls-::'
tr-er 1\(> "'1gllo$o

- pelo "habeas corpus",

- pelo "habeas de t u",

- Ni:ls transgressões discIplinares sem os pressu
postos I ega I s da apuração ou da pun I ção

T;tulo III

'- para ~ssegurar o conheCimento de Informações e
r-e f'er-enc t e s pe s soer s e dos fins a que se dt'stl
/'Iam, ee j ara e! as regi stradas por ent Idades part I
cular-es ou publicas, InclUSive as policiais ;
as ml l rt ar-e s

15 - Conceder-se-ã "habeas corpus".

- Sempre que a Iguém sofrer ou se achar ameaçado
de sofrer ~Iol;ncla ou coação em sua liberdade
de locomoçao, por- I Iega II da de ou abuso de po
der

II

II

- Cabe ação pena I pr Ivada subs Id Iár Ia na aus;nc I a
de IniCiativa do MlnlSt~rlO P~bl ICO, ou para
complement.i-Ja, seja qual foI'" o cl'"'mc. desde
que sua e"'Istencla processual não esteJa condi
Cionada ~ queixa ou li representação.

- Cabe ação -requ I s It~r Ia de I nformação e ex Ib I ção
de documentos, InclUSive os encobertos por SlgI
lo bancã ...I o e os rI.' I at IVO& a dt'C' Iaraç~e!?- d(' re;
da. qUc'J.noo n(>C'('c;c;,;r' I 00< ao p 1fOno (',er('; c I(l do:;:
dIreitos e Ilbcrdoldcs Indl\ Iduals. colt't 1\ os e
pai it"l('oo<. dt>l;'dt> que t>~t(' fatCl não Pr'(> ludlquC'
dIreito de terceiros alheIOs ao fato sub-Judlce

1II - Cabe ação d Ireta de dec Iaração de Inconst Ituc Io
na I Idade nos casos de. normas de qua Iquer gra;
e origem, ou atos JurisdiCionais ou administra
tivos de qualquer natureza e hlerarqUlll. que In
\ lahll I%em o pleno exerc;clo dos direitos E' da;
I ~berdades constitUCionaiS

"
IV

V

V,

II

Art.

- pela ação penal prIvada subSidIária,

- p::la ação requlSlt~rla de Informações e Cl(lbl-

çeo de documentos,

- pela ação de declaração de I"constltuclonill Ida
de.

Parágrafo Único - Qualquer Juizo ou Tribunal, observa
das as regras da lei pr-cce s auel, é competente per-e conhecer, pro
cessar e JU Igar a-s aee-ent; Ias cons Ituc lona I S

........,..~......,."....,......Deputado JOSE: EGREJA

Art 19 - Para defesa do c Idadão:

Art. 16 - Conceder-se-ã "habeas-data"

A pr'esente emenda atende a ponderações Sinceras do Se
nhor ~elator. Dá ao texto ~e COflstltulção uma nova conSistênCia: na
redaçao, bu:s-ea.. ullla ma lar SI ntese, re leg8ndo-as "normas pl"ogremát ICi!lS
e reguladoras ~s leiS comp!ementares ou ordinárias; no m~rlto, procu
ra o fIO fllosoflco nas ral%es tradiCionais da nossa SOCIedade _ ';'
Ilberd~de da pessoe, a democracIa, a representaçio do povo pela tI"'l
partlçao dos poderes, e UllIa Ordem Econômica onde o SoclOlI e o Econõ=
mico se har.onl%am pare a construção de um grande pa;s.

I ntegração e~~~=d~t~;:~a(~: :: ;~:~;:;as~~;~;iN~~ar~~:::~:u~~;~~ ~:
::;9:

e:r:e
7s v~:e:~:aa Il:~:u~~:::;::.Sl le.ra, progress I Vilmente, escen-

Neste trabalho, respeitamos as qualidades Inovadoras tra
% Idas pe I a forma espontãnea e democrát I ca como surg I ram os dI SpOS It 1=
"'os cont I dos no ProJeto • Ta I COlro um d I amante em bruto. para que e Ias
se revelassell" em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado
ret I rando-se-I he a ~assa I nforme das mIn~c I~s casu i st Icas, e. mu Ita~
vexes, as Imperfel'i0eS surgidas pela fusao as vexes emotIva de maté
rIa-prima Ideologlca.

• No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres"
cemos ao Ja existente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa-
ra descobrir-lhe o brl Hro. ~

III -pela ação popular,

JUSTIFICATIVA

NI ngu;m ma I s consc I';nte que o Re Iator da Const I tu I ção
sobre os prob I emas do AnteprOJeto apresentado. O I % e Ie no prê.bu Io de
seu projeto de Const Itu Ição

.. "Tal como a grande llIalOrla dos Senhores ConStitUintes,
ta'!.'bem detectei, n~ AnteprOJeto, a p~r de Virtudes e Inovações elo
gl ave! s. I ncons Istenc Ias, superfetaljoe6. desv Ios~ e, ac IIl1a de tudo,
a ausencle de um fiO condutor fi losoflco."

H Art" I; - \:'orc-('der-se_~ erendado de ${'guran,<> para pro:>
r e ec r- d . ..e r r o l.quldo {' c e e r o , Indl\Idual ou c-olt'tl\Cl, não arr!='ar:;
do por 'habeas corpus" ou "habeas data':, s e j a o re~pons~\el pel-;
I l e selr dede ou abuso de poder pessoa f r s r ca ou Juridlca, de direi
to publico ou pr- t va do , -

Parã~rafo.Ún,co - O mandat:- de segurança cof ee eve , pa
1'01 proteger dr r-eit o liquIdo e certo, nec eeecer-edes por "habeas=
corpus", pode ser I~petrado por per-r Idos po I ; tI cos , organ I zações
~ I nd Ic e I5, assoc Iaçoes de c!asse e e s s cc Iações lega l eent.e const Itu
Idas. em fUnCIonamento ha pelo menos dez anos, na defesa dos ,;;
r er-e s s as de seus membros ou eeeccr edcs , -

_ Art. !S - Qualqu~r cldaddo, partIdo pot~tl(·o. eascc re
çeo ou Sindicato e parte legItima para propor ação popular que v7
se a anular ato Ile[lal ou leSIVO ~o patrllllônlo p~bl ICO, ~ moralldã
de administrativa.:, a comun~dade, a SOCiedade em geral, ao melo-am=
b renr e , ao pe t r- rmon r o h rs t or-ree e cultural e ao consumidor •

Paragrafo llnr ce - Isentam-se os autores, em tie r s pro
cessos, das custas J,!dl~Ials e do ônus da sucumb;;ncla, ell,ceção fel

J I t Igantes de ma fe -

l;tulo 1II

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAP!TULO I no l!TULO IV

PlENARID

DA. ORGANIZACAO POLlTICO ADHINIS1RATlVA

rSUBSTITUA-SE O TUTO C(lNSTANTE 00 CAPiTULO I DO TiTULO IV 00 PROJE
Ta DE CONSTITUIÇÃO PC RELATOR CClNSTlTU1NTE BERNARDO CABRAL, PElA
SEGUINTE RE[\AÇ'ÃC

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

CS;~';':-JI
rrn;'~7ã7J

Deputado JOSE EGREJA

DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS

T;tulo III

• DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS

Deputado JOSr ECREJA

IV

T;tulo 1I

ccnt Cap;tulo V

~ - oos PARTIDOS pOLíTICOS

"III - A candidatura, sendo cr-rve t r ve de br-asr Ler r-cs
natos, as candidaturas para os cargos de Pr-e s r
dente da Rep~b II ca e ~o ~Senado federa l , -

- O SufrágIo un I versa I atrav~s do voto facu Itat I
vo. Igual. direto e secreto

IV

II

- fiai lação partidárIa assegurada a todo Cidadão,
no pleno go:o d(l$ seus direitos pol;tlco~

- Pro I b Ição atoS part I dos po I i t Ico~ de ut I II :ü-elr
organl:acão r-araml I Itar-, l-lm aSC;Im, de ~(' sul-.;>'"
dlnarem i) entidades ou governos estr-angelro$ -

111 - AquiSIção de personalIdade JurídIca de dIreIto,
mediante o registro dos estatutos no Tribunal
Super IOI'" E Ie Itora I, dos qua I s constem normas de
fldel Idade e diSCiplina partidárias.

- EXigênCIa de que 05 partidos seJam de âmbito na
Clonal, sem preJu;zo das funç~os dei Iberat,va;
dos ~rgãlJs estaduaiS e municipais e tenham atua
ção permanente, baseadê na doutrina e no progr:i'
ma aprovados em convenção. -

Art. 12 - A lei preverá os casos de dispensa do ai r s t e
Ine Ieg Ib I II da de e os pr-e ecs nos qua Is esta cessará -

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAP1TULO l1NrCO DO T1TUlO lU

mento, de

§ 12 - Os pal"t Idos po I; t ICOS terão acesso aos me Ios de
comun Icação soc Ia I conforme a Ie I •

Art. 11 - são drr-er ccs pol itll:OS Invlolá.. e t s , de t.odos
os CIdadãos e asor-e e de 18 anos, Indlstlntanente

- C allstaJr('nto e o vot;o

JUSTifiCATIVA

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPíTULO V no TíTULO J J DO PROJE
TO DE CONSTI!UIÇÃO DO RElATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA SE
GUINTE REOAÇAD -

.~I•••"'"•••••;.,..... , ........

T;tulo II

Cap;tulo V

SECÃO I - 005 DIREITOS pOLíTICOS

PLENARIO

N,ngu;m mais COnscIente que o Relator da ConstitUIção
sobre os problemas do Ant!proJeto apresentado. D,z ele no pr;;mbu lo de
seu proJeto de Const Itu Iça0:

• "lal como a grande maioria dos Senhores ConstitUIntes.
ta~bem detectei, n~ Anteprojeto, a p~r de Virtudes e Inovaç~es elo
Slave!s. InconslstenclaS, superfetas:oes. deSVIOS, e, aCima de tudo~

iI ausencla de um fiO condutor fi Ipsoflco."

Neste trabalho, respelta~os as qualidades Inovadoras tri)
2: I das pe I a forma espon~anea e democrat Ica como surg I ram os di spos I t 1=
vos contidos no ProJeto Tal como um diamante em bruto, para que elas
se revelassen em toda a sua força. o tex:o preclsa~a ser lapidado,
ret I rando-se-I he a ~assa I nforme das \li In~c I~s casu i st Icas, e, mu Itas
vezes, as .mperfe,çoes surgidas pela fusao as vezes emotl ...a de mat~
rIa-prima Ideologlca.

~ • No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres"
cemos ao Ja Clltlstente procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa_
ra descobrir-lhe o brl lho.

A pl.:'esente emenda atende a eonderaçôes sinceras do Se
nhor ~elator. Da ao texto ';!a Constltulçao uma nova conslst;;ncia; na
redaçao, busca ..uma ma I or SI ntese, re legando as nOrmas programát I cas
e reguladoras ~s leiS comp!ementares ou ordinárIas; no mérito, procu
ra o fiO fi losoflco nas raues tradiCionais da nossa SOCiedade _ ;-
I ,berd!de da pessoa, a demOCraCHl, a representação do povo pela trl
partlçao dos J)oderes, e U1na O,.dem Econôllllca onde o SOCial c o Econõ=
mico se harmoni%alll para a construção de Um grande país.

_ Aeredltamos que na vig;ncla desta Nova ConstItUição, da
IntegraçaO entre o Traha Iho e o Cap Ita I surgi rá UIl renovado surto de
progres!o e Veremos a população breslle~r., progressIvamente, ascen
der 11: nlvelS de vida 1101115 elevados.

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO TíTULO III DO PREJETO DE CONSTI
T~ I çÃO DO RELATOR CONSTITUI NTE BERNARDO CABRAL, PELA SEGUINTE ~EDA
ÇAO· -

Art. 13:' É livre a criação de partidos pcljer ees Na
...sua organl%açâo e funCionamento, serão resguardados a soberania na

e r ene l , o regime demccr-ec rcc , o pluripartidarismo e os d rs-er t o s fu;
da menta Is da pessoa humana, obsrvados os segu I ntes pr I nc i p Ios: -

DOS DIREITOS PDL1TICOS

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAP!TUlO V DO UlULO 11

PlENARIO
~-------..,...•" ..".,"'~ ...._,.-------...,
=- nn./~......<e.~...

EMENDA lP20510·7

fl

EMENDA lP20511·5
['J

T;tulo II

Cap;tulo IV

DA NACIONAll OADE

9{' - Const I tuem o povo do Bras I I

- Os bras I I e Iros natos

II

Art

a1 (I", nüc;,ldo!?- no Frü~ll, alnd."l qUE". (,f r-al~ 1.'5

trange Iros, desquE' qUE' estes não eHE-.lam a
ser\ IÇO dt> SE'U Pa;s.

b) Os naSCidos no estrangeIro, de pai braSIlei
ro ou mãe braSileira, desde que qualqer de
les esteJa a serviço do Bras!),

c) Os nascidos no estrangeiro, de pai l?rasllel
1"'0 ou mãe brasileIra, desde que regIstrados
em repart I ção bras I Ie I ra competente ou desde
q!,le venham a resld,~ no Brasl I antes da maio
rldade e, alcançada esta, optem pela naclon;
II da de bras I Ie Ira em qua Iquer tempo. -

- Os braSileiros naturall%ados os que, na forma
da lei, adqUIrem nacionalIdade brasileira, eXI
gida aos origináriOS dos pa;ses de I ;ngua pOrtu
guesa apenas resld;;ncla por um ano Inlnterrupt~

e rdeoneldade moral

§ 12 - A I e I não poderá estabe Iecer di st Inção entre br'a
s I I e Iras natos e natura II zados. -

§ 2 2 - A aqu I5 Ição vo Iuntár Ia de nac lona I Idac!e estran
geira nao Implicará em perda da nacionalidade braSIleira.

Art 10 11 - A I;ngua ofiCiai do Brasl I ~ ° Portugu~s, e
são s;mbolos naCIonaiS a Bandeira, o Hino e as Ar'mas da Rep~bl Ica

JUSTIFICATIVA

• T;tulo 1I

conto Cap;tulo IV

PLENARIO

JUSTIFICATIVA

NIn9u~m ma I s conse Iente que o Re Iator da Const I tu Ição
sobre os prob Iemas do AnteprOJeto apresentado. OI:':: e I e no pr;;mbu I o de
seu projeto de Constttu,ção:

"Tal como a. grande Inalorla dos Senhores Constituintes,
tamb~m detectei, n;;' AnteprOJeto. a par de Virtudes e Inovações elo
g' áve Is. I ncons Ist;;nc las. superfetat;ões. desv lOS, e, ac I ma de tudo,
a ausênCia de um fiO condutor fllosaflco."

Neste trabti;lho, respeitamos as qualIdades Inovadores tra
%I das pe Ia forma espontânea e democl'át I ca como SUrgi ram os dI spOS I t f=
VOS contIdos no ProJeto Tal como Ulll dIamante em bruto, para que elas
se re .. elassem em toda a sua força, o texto preCISa\a ser lapIdado,
retlrando-se-Ihe a massa Informe das mln~clas casu;stlcas, e, mUitas
vezes, as ImperfeiçõeS surgidas pela fusão às vezes emotiva de maté
r Ia-pr Ima Ideo I~9 Ica

No conte"to da emenda que apresentamos quase nada acres" ,
ce'llOS ao Já ex Istente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa
ra descobrir-lhe o brl lho.

A presente emenda atende a ponderações $1 nceras do Se
nhor Re Iator. Dá (10 te;o;to da Const I tu I ção uma nova cons Istênc I(I; na
reda. ão, busca uma ma í or s;ntese, re Iegando as normas programát Icas
e regJladoras às leIS complementares ou ordinárias; no mérito, procu
ra o llO fllos~f,co nas raízes tradiCionais da nossa SOCiedade - ã
II berd~ de da pessoa, a democrac Ia, e representação do povo pe la tI" I
pllrtiçso dos poderellõ, e ulIIa Ordem Econômica onde o SOCial e o Econô=
.,CO se hprmOnl%.Bm para Il construção de um grarfde pa;5.

.. Acredl tamos que na Ic'lg~ncl a desta.~ova Constl tu Ição, da
integraçllo entre o Trabalho e_oCepltal surglraJulII renovado surto de
progresso e verelllos a popu laça0 bras i leu"o, progress ivamente, ascen
der _ nívela de Vida ••115 elevados:

Deputado JOSE EGREJA

produtor e I ntermed l.ir, o pe I as ccneecüénc I as de
suas defic,;nCla-6.

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAP1:TULO IV DO T1TULO II

Ninguém ma I 5 canse I ente que o Re Iator' da Cons~t I tu, ção
sobre 05 problemas do AnteprOJeto apresentado. DIZ ele no prembulo de
seu proJeto de Const I tu I ção'

"Tal como a grande maioria dos Senhores Const!.tulntcs.

:~~~:7s~e~~~:~~:s~;n~~::~r:~::;fe:a;~:5~e~~::~~:~ :, I::::~o~: t:~~~
a ausenclil de um f rc condutor f rl os cfrco ;"

Neste trabalho. respeitamos as qualidades Inovadoras tr,!
e r de s pela forma espontênea e democr~tlca como surgIram os dlSPOSltl
v05 contidos no Pec j e t.e , la\ como um dJam(lnte em bruto, para que elas
se r-evele e s em em toda a sua força, o texto pr-ec r s ev e ser lapidado,
retlrando-se-Ihe a massa Informe das mln~clas casu;stlcas, e, eurr t es
vezes, as ImperfeIções surgIdas pela fusão ~s vezes emotiva de mat~
r I a-pr- Ima I deo I ~g Ie e

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres
cemos ao Já ex Istente procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa
ra descobrir-lhe o br-rlhc

A presente emenda atende a ponderações Sinceras do Se
nhor Relator. oá ao cexec da Constituição uma nova conslst;;ncI~" na
redação, busca. uma ma IOI'" s; ntese, r-e I egando a~ normas p~ogramatI cas
e reguladoras as l e r s complementares ou ordlnarlas, no merlto, proc.!:!,
1'01 o f rc fi los~flco nas ra;%es tradicionais da nossa SOCiedade - a
liberdade da pessoa, a democracIa, a r~presentação do povo pela t~.L
partIção dos poderes, e uma Ordem ~conomlca onde (I Sl?clal e o Econo
m~co se harmonizam para a construçao de" um grande cer s ,

Acreditamos que. ?Ia vig;;ncla desta Nova Constituição, da
integração entre o Trabalho e oCap'tal surgirá um renovado surto de
progresso e veremos a população braSileira, progressivamente,' escen
der a n ive t e de vida lIlalS elevados:

DA NACIONALIDADE

~ 'J SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPíTULO IV DO TíTULO" DO PRO
JETO DE CONST1TUIçÃO DO RELATOR CONSTITUI NTE BERNARDO CABRAL, PELA
SEGUINTE REDAÇÃO.

EMENDA lP20509·3



no domínIo da União;
_ as terras devolutas não compreendidas dentres as

da União

IV

26 - Compete aos Estados

_ Legislar sobre as matérias de sua competência e

suplementar a legislação federal em assuntos de

seu ~nteresse,

_ organlZ2r o Poder Judlclário. observados os PI1!!

r;:ípios desta Constituição,

III _ estabelecer diretrizes gerais de ordenação de

seu território. objetivando coordenar o desenvo!

"imanto urbano e rural e preservar o amblente; e

_ organizar pol.ícias civil e militar e corpos de

bombeiros militares

II

Art

IV

Assembléia Nacional Constituinte _ 2187

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE 00 CAPITULO 111 DO TITULO IV DO PRO~

JETO DE CONSTITUIÇAO 00 RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA

SEGUINTE REDAÇAO

no;

II - As ilhas oceânicas e madtimas já ocupadas pelos

Estados e Munic!pios;

111 _ As ilhas fluviais e lacustres são compreendidas

p) DiretrIzes e bases de educilção nacional,

q] Florestas, caça, pesca e cOllser\aç~o de nat!;!
reza,

r) I\ormas gera Is sobre sa~de e esportes, garan-
tindo os dr r-est c s dos deficientes de qual-
quer nature:a

JUSTIFICATIVA

NInguém maiS cenec rent e que o Relator da ConstitUição
sobre os prob Iemas do AnteprOJeto apresentado. OI::;:' e Ie no pr;mbu lo de
seu projeto de ConstitUição

"Tal como a grande maioria dos Senhores ConstItUintes,
tamb;m detecte I, no AnteprOjeto, a par de v I rtudes e I no v ações e I 0

glá ve!s. Inconslst;nclas, superfetal~elS. des v los. e, aCima de tudo.
a au s e ne ra de um fio condutor fllosoflco."

Neste trabalho. respeitamos as qualidades r no v adoras tra
:zIdas pe Ia forma espontânea e democrát I c e Como surgi r-em os d ISPO$I ti=
IC'S cem rde e no Pr-o j e t o Te l corro U'l' diamante em bruto. pc~8 que c t s s
.5lo' "'(I(la"s<~ em toda a sua força. o t c vt c pr-e creev e s c r- Iilp.d...,;'o,

rettrando-se-Ihe a massa Informe das mInúCiaS casu;stlcas e. mur t e e.
v e ae s , as Ir-perfelções surgidas pela fusão às vezes enctr va de met e-.
ria-prima ,deol~9Ica.

No contexto da emenda que apresentamos quase nada eer-e a-.
cemos ao J~ exr s t ence e procuramos apenas desbast"r a pedra opaca pa
ra descobrir-lhe o brilho

A presente emenda atende a ponderações Sinceras do Se
nhor Relator. D~ ao texto da ConstitUição uma nova consistêncIa na
redação, busca .uma ma I OI' si ntese, r-e I egando -as normas programát Icas
e reguladoras às l e r s complementares ou ordln~rlas, no m;rlto, procu
ra o fiO fl10s~fjco nas r-ej eee tradiCionaIs da nossa SOCiedade _ ã
liberdade da pessoa, a democracra, a representação do po ....o pela tI'l
part(ção dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o SOCial e o Econô=
mIco se harmon l.zam para a construção de um grande pa i 5

Acreditamos que na vIg;ncla desta Nova ConstitUição, da
I ntegraçâo entre o Traba Iho e o Cap. ta I surgi rã um reno....ado surto de
progresso e ....eremos a população braslleu'a, progressl ....amente. ascen
der a nivets. de Vida mais elevados.

PLENARIO

Título IV

CapitulO III

DOS ESTAOOS FEDERADOS

aos ESTADOS FEDERADOS

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPiTULO III 00 TtTUlO IV

§ 12 ~ São Poderes do Estado: o Leglslativo, o' Exe.cutl

vo e o Judiciário. independentes e harmônicos entre si.

§ 22 _ São reservadas aos Estados todas as competências

que não lhes sejam vedadas

§ 3Q - As corfstituições dos Estados assegurarão a plena

autonomia dos Munic!plos.

Art. 27 - Incluem-se entre os bens dos Estados.

_ Os rios navegáveis que neles tenham nascente

foz, assim como os lagos e terreno do seu domí-

Art 26 - Os Estados se organizam e se regerr oela-s co~.§.

t~tulções e lelS ql)E ac:tarem, observados cs principios cesta Car,.§.

tituição

VI - AutOt"I'Z<:lt" e flsÇ:all:ar a produçio e o com~rclo

de materIal b~llco, armas. explOSIVOS e substã!!
clas tÕ"lcas.

VI I - Emltll" moeda.

24 - Inc Iemse entre as bens da Un Ião

- A porção de terras dev o l ue as , Indlsp:nsá vel a
defesa das fronteiras, as For-tr f r ce çoes e cona
truçõ~s mIlitareS. bem a s s tm, as vias de eemu-.
n r caçeo

- Os lagos e quaisquer riOS na v egá v e rs , em terre
nos de seu dom; n lOS. ou que banhem ma I s de ,!m
Estado, que constituam llml~es com outros pal
ses ou se estendam a ter!" Itor Io estrange I 1"'0.

III - As Ilhas flu v r a rs e lacustres nas zonas 11In;tr~

fes com outros pa; ses e as entre estados, as
praias mar;tlll1as.

"

Art

VIII - (Iscall:::ar as operaçôe? de nat~reza financeira.
especlalmE>nte as de credito. cambiO, de capl-
tall:::aç';;o. bem como as de seguros,

1\ ~ ["·.11" I«("lr p.d;"C("- 011".',,,, f "'t"l''''~I'', f-,(::-.-::::

r. • ,j' • ,11 , t~, I ~ • I'!. ~. = 1',1( I( t'" - ( 's:..
Ihll" d( df' .. (nlcol, Imt~.~(\ {C"conl,m'co f:' "'(":'1.11, 111

.... 1tI,:- I \, no,," ;;\ t ,~I ( .. '-'" [duca~ 03\ t' :::.1,1 .... "

- Mantt>r o serviço postal e o CorreiO Aéreo NilCI2.
nal,

XI - E....plora~, dlretan-en'te, ou medIante concessão ou
p('rml ssao

a) (ls serl IÇOS naClconalS, InterestaduaiS e In
ternilc lona I s de te Iecomun Icaç~es,

b) Os serviços e Instalaç~es dt.; energia el~trl

ca e o apro ....e I tamento energet Ico dos cursos
d'~glia pertencentes à União,

XI I - OrganIzar e manter o Poder Judlcl~rlo. o Minis
té ...lo Público e a Defensoria P~bllca do Dlstrl=
to Federal e dos Terrltõrlos,

XIII - E:o:ercer a claSSificação de, diversões públicas"

Xl,! - Conceder anIstia,

XV - Planejar e promo.... er a defesa permanente contra
i1S calamidades públicas, especialmente as sec<'lS
e as Inundações. com a partICipação d('lS Estados,
Regl~es e Munlc;plos,

VI - O mar territorial

VII - Os S;tIOS arqueol~glcos, pr~-hlst~r,cos, que f~
rem tombados.

§ j s - É assegurada aos Estados e Munlc;ploS litorâ-
neos, a partlc.pação no resultado da exploração econômica da plat,!
forma cont I nenta I 'e do mar terr Ital' Ia I

§ ~o _ A fal ..a r nt et ne d(> at; C"'1To qu,l~n(,ro'< de lal"8u
lu .. at,11(la.1 1111....1 dt\I"'''''I'' llrrO:-sl;t' ....C' tcrrlt;IIO n<'l,-"ndr~

c c ou s t de-r-edn ,ndls~erH,á\el a defesa da ... fronteiras l se-r-a des'gn.!!
da LOm(' f UI"i1 de t r-onr err-a ,

§ 32 - A Un Ião promoverá. pr- I01' Itar Iamente, o apro.... e I
tamento econ;mlco dos bens de seu dom;nlo. localizados em reglõe;
menos desen .... o I .... I das do pa; s

Art 25 - Compete à União

- Milnter re I ações com Estados estrange I ros e par
t IClpar de orga~ I :zações Intern~c lona I 5, bem co=
mo aSSlnür convenlos e convençoes.

II - Declarar a guerra e celebrar a paz.

III - Organizar e manter a defesa nacional atra .... ;s das
Forças Armadas.

IV - PermitIr. nos casos pre.... lstos em lei complemen-
tal"'. que forças estrange Iras trans Item pe loteI'
rlt~rlo nacional ou nele.pet"ma.neçam temporar~
mente,

- Decretar o estado de s;tlo e a Interven~o federal,

I V - O espaço eer-ec

_ A plataforma ecnt I nenta I

x\'\ - Legislar sobre

a) Direito cl .... ll. comerCiaI. penal, agrár I o,
eleitoral. mar;tl'llt', aE'rOn~t.ltlco, espacial,
r'('cl""u,11 t' c,~ ,I <ll'ülhu , r'.~I·r",l" g.l.ll~ .... '
"li • I t ("l f In,,'" ( 11 " 't J1'~\ t ~" ~. <i'''''' " ,
( dao. ("«('"IIÇ;;(''- PC""o1l!', I (-ql"'''I'CO'' p~hl 10:-('''.
-'unta::. '::om",rclalS .. lar., r lon.1tco,:-·

b) Desaproprlaçào.

e) Pequlslçào de bens e servIços CI .... IS. em caso
de perigo ImInente, e ml I Itares, em tempo de
guerra,

d) Águas. tt<lecomunlcaçôes, Informát Ica, ser .... ,
ço postal e energia,

e} SIstema monetáriO e de medidas, t~tulo e go1
rant I a dos meta 15,

O Pol ;tlca de crédito, câmbiO e transfer~ncla
de ....a Iores' comérc I o e"ter I 01' e Interesta-
dual,

g) Na.... egaçào lacustre. flu\lal, mar;tlma, a;rea
e aeroespac Ia I, bem ass 1 m, o regI me dos por
tos.

h) TrânSito e trá~ego Interestadual e rodo .... las

L;~';'

rrn;~;~
....,.." .."., ,._---~-,

Deputado JOSt:: EGREJA

PLENARIO

Nlngu~m mais consCiente que o Relator da ConstltulÇào
sobre os problemas do AnteprOJeto apresentado. DIZ ele no prêmbulo de
seu prOjeto de Const Itu I ção

"Tal como a grande maIoria dos Senhores ConstitUintes.
ta~bém detecte I. nS' AnteprOjeto, a p~r de .... Irtudes e I novações e I0
gla ....e!s. InconSlstenClas, superfeta1oelS. des .... los, e, aCIma de tudo.
a ausencla de um fiO condutor fllosoflco."

Art 21 - Cabe à Unlào, aos Estados, ao DIstr'!o FedE'
ral e aos MunlcíPIClS, cumprIr e fa:.er c.umprlr a Constltulçao Fede
ral, a!> ConstltuIÇ~E'S dos Estados federados e as leiS, :zelar pelas
Inst Ituiç;;es dmcocratlcas, bem corno legislar e edItar n~rmas sobre
todos os assuntos de' suas respectllas esferas de competencla

Parágrafo Único - COn$tltul competência ou encargo do
Mun Ic ~ P IC', [) que' f(lr dc prcdom Inante I nterc"'se !oca I, e do Est aoo,

/ "1 ,'o I" \ ' .: ~ ~( "'lIpl ar \ nol C" I oa I, f ,1.1 11, I "r. iJ~~\l1 I\"' q"f

EMENDA SUBSTIT1JTIVA AO CAPITULO II DO TITULO IV

~. .~,. ~",. I. Ih I •

- E<;tabE'lE'cer cultos rei IgIO!;OS ou IgrCjus. sut--
"E'nc Ion",- tos. <::mbarüliar-I nes o e ....crc; c I O!O ~ou
mc:mter com (' Ies ('lU seus reprrcse,ntantes re Iaçoe",
de dcp(nd~ncl.l ou all~l\ç<l. r\,<s.11\acla.1 cplal'''-;
ra,ào dl IlIterl's,s( rubll,(\ na forll'a l' 11(>5 11
mltt's da 1('1 federal

11 - Recusur f; 'aos, dor:umt>ntt"s públicos.

II I - Autorizar ou realIzar empreendimentos ou d('>sE'!!
\oller atl\ldades qu(' representem risco ~ \Ida
humana ou ao equll ;brlo ecol~glço necessáriO ,)0
bem-estar soc I a I

IV - Criar dlst Inç~es entrf bras, 1('>lros ou pre~er;n-'

elas E'm falor de uma pl'!>soa de DireIto Publl:o
Interno contra outra ou contrd qualquer cldadilo
ou empresa pr I' ada

Art 2.:' - A organl:::at'~(l pol;t,('(l-!,dm,nl~trat,\a da Rl:'
I'f,ll".l f"",,·",l .1" P....... ~,I t,,, ,rn'i••l UI '? . (>" ["·<'d, .. , n r.:
• " I F, ,) '" I , ,~ '" I,," .. .. • , ... <l,,~ , .. "'11" C'l '" I' .....

r l\ " t .. 1e I t1 ,'lt ("Ç\~,I"'( t; , , r a

~ l~' _.i) l',strlt('l Ee der-e l e a c ep r t e l da UnIdO

§ ~º - (ls Tel"rlt~r'os Integram a unl~(l lei lCIl"lplern('n
t er- federal disporá sobre a criação do Terrlt~rlos. flua transofrm!
çào em Estado ou.,;ua relntegrüção ao Es~ad[l de origem, e sobr-e a
sua (lr9an':::aç~o edmr e r s t r-et r v a e j udrcrar-re

l:; ,3" - Os Estados podem t nc or-p or-e r-e-se e nr r-e SI, eubdr e

\ r d r r-e s e ou desec mbr-er-e-s c para se ane ..ar-em a out r-c s ou f cr-mer-um Il~

\OS Estados. med rant e apro\açào das populaç~es diretamente Intere.:.
eedee , por r Ieb Ise- I to. e do Congresso bec Iona I. por Ie I comp Iemell
t cr-

§ 42 - A er- I ilçào. e I ncorporaçào, a fusto e o desmem
bramento de MUnll:íplos. obedec~dos os requlslto~ pr-ev IstOS em lei
comp I eml nter- federa I, decender-ec de consu I ta pr-e v Ia, me~ I~nte p Ie
br sc rt.o , às populações diretamente r nt er-e e sedesç , e se darao por lei
estadua I

§ 5º - Os Estados, o DIstrito Federal e os MunicípIOS
poderão ter s í mbo Ios pr~pr Ios.

Neste trabalho. respeitamos as qualidades Inovadoras tra
:1 das pe la forll'a espontânea e democrãt I ca como surgi ram os di spos I tI=
\" .. c"ra Id. c. nl;' P"",I(1:" Tal corre' um o.arr,,:mte erro bruto, r'03-a que o:. Ia ...
0., r(\ll.,!-<, - C'r t('~,' a sua fetrç<!. (' ~(' ...t( p .. CCI ....l\d sei lapldaat','
rt\lrõndt\-"'t>-lhe <l massa Informe da ... ITlnúclas casulstlcas, e. mUitas
\l::!-~, as Ir.,crfelç~o:.S surgldus pt>la fu!>ào ~s \('::e5 emotl,a de lToaté
rlil-prlma Ideolõglca

No contexto da emênda que apresentamos quase nada acres"
cemos ao já ex Istente procuramos apellas desbastar'; pedra opaca pa
ra dt>scobrlr-Ihe o brilho

A presente emenda atende a p[)nderaç~es 5 I nceras do Se
nhor Relator. Dá ao texto da~Constltulção uma no ....a consistência: na
redação, busca uma maior síntese. relegand.o as normas programáticas
e rcguladoras ;s leiS complementares ou ordinárias, no mérito, procu
ra o fio filosófiCO nas ra;zes tradlclonals da nossa SOCiedade _ ã
liberdade da pessoa. a democracia, a representação do po .... o pela tI'l
partição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o SOCial e o Econô=
mIco se harmon l.zam para a construçào ~e um grande pa;s.

Acreditamos que na VigênCia desta Nova Constituição, da
Integraç;o entre o Traba lho e o Capital surgirá um reno ....ado surto de
progresso c .... eremos a popu I ação bras I Ie ira, progress I vamente, ascen
der a n; .... els de ....Ida mais ele\!ados

JUSTifiCATIVA

r;tulo IV

DA ORGAN I ZAÇÃO DO E51ADO

Cap;tulo I

[lA 0RGA~IZAÇÃO POLíTI('C-ADMINISTRATIVA

EMENDA lP20513·]

",.--------';....··....·..,·_-------1

F

~---------------------------------

SUBSTITUA-SE O TEXTOCONSTANTE DO CAPiTULO II DO TíTULO IV 00 PROJE
TO DE cONSTI!UIÇÃO DO RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA SE
GUINTE REDAÇAO -

TíTULO I V

Cap;tulo II

DA UNIÃO

Art, 23 - S~o Poderes da Un I~~ o legl sI at I ....0, o Execu
tl\O e o Judlclarlo, ,ndt>pendentes e harmonlcos entre SI.

• ç II - [ \ (dc'ld<l a qU<I rqUl-r cl,~~ rod(, (' .. Ol 1(0.11 ,-"m1'('-
t"lI'a <I .,,1"1('1 r<\J,.,', "-,\1,,. 'H'" (-atol''' p•• \I~t('~IH,.t.l:(lr... l;"ltu.~-;t("

poderá _e>,crc~rz; ~e (\o:~~~~~:a;:~ (':: I;~c:~õ~~n;~:....7:t~: ~::~: Co~::
t Itulçao

e ferro .... Ias federa Is.

I) JaZidas, minas, outros recursos
metalurgia.

J) Naçlonalldade, Cidadania e naturalização,

I) Populações Itld;genas, Inclusl ....e garantia de
seus direitos,

[r l<tt d:':"" 11IlIg1;"aç~••, \1\"""1:1"', (,.-.1d,,~,
• 'pu I "<l.' c, \~. I <lt~" I r, ...

:::' 8'11>1:.1C'';'' lI·cll""''''I,) (' OI ~l" I ... ·, •• " rU'_lI
co do OIS1:rlto Feoeral e dos Ter""tór,os, o;:
gal)tzação admlnlstratl ....a dos Terrl1:ÕrIOS.

o) Seguridade SOCial,

Art 29 - o número de deputados à Assembléia Legislat.!.

va corresponderá ao triplo da representação do Estado federado na

Câmara Federal e, atingindo o nÚ'llero de trinta e seis. será acresci

do tle tantos quantos forem os deputados federais acima de doze.

Parágrafo !Jnico - O mandato dos Deputado Estaduais, ele,!

tos juntamente com os Governadores, será de quatro anos.

Art'. :30 - o Governador de Estado será eleito até nove~
ta dias antes do término do exercício de seu antecessor. por sufr!

gio universal, na forma • para mandato de

quatro anos. e tomará posse no dia 12 de janeiro do ano subsequen_
te
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PLENARIO

Deputado JOSE EGREJA

Deputado JOSE EGREJA

N,ngu;m lnalS conscIente que o Relator- da ConstitUição
sobre os problemas do Anteprojeto apres~ntado. 0,% ele no prembulo de
seu proJeto de ConstitUIção: ~

"Tal como a grande malor'll dos Senhores ConstitUintes,
tarnb;m detectei, no AnteprOJeto, a par de Virtudes e Inovações elo
gl ';ve I SI I ncons Istenc I as, supe.rfeta)';;es, desv lOS, e, ac Ima de tudo,
a ausencla de um fiO condutor fllosoflco."

Neste tr-aba!ho, respelta~os as qualldade~ Inovadoras tr,!
% Idas pc I a forma espontanea e dernocrat Ica como surgi ram os di spos I t 1

\OS contidos no PrOJeto Tal cono UI'l dlanante em bruto, para que elas
se [e\elassem em toda a sua força, o te>.!o preclsa~a ser lapidado,
retlrando-se-Ihe a massa Informe das '1lnUelaS casulstlcas, e, mUitas
vez:es, as lmpel"felç;;es surgIdas pela fus~o às vezes emotl\a de mat~
rla-pl"lma Ideol~glê:a.

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres
cemos ao J'; existente: procuramos apenas desbastar a pedl""a opaca pa
ra descobrir-lhe o brilho

la presente emenda atende a ponderalj~es SInceras do Se
nhor Relator. n.i ao texto da ConstitUição uma nova conSIstênCia. na
redação, busca uma ma Ior s; ntese, re I cgando' as normas program.it Icas
e reguladoras ãs leis complementares ou ordln.irlas, no m;rlto, procu
ra o fIO fi Jos~flco nas raízes tradlCJOnalS da l10ssa SOCiedade - ;
liberdade da pessoa, a democrac'1a, a representação do povo pela tri
partição dos poderes, e uma Ordem Econ;;m,ca onde o SOCial e o Econ~:
mic.o se harmonl%am para a construção de um grande pa;s.

Acreditamos que na vlg;ncla desta Nova ConstitUição, da
Integração entre o Traba I ho e o Cap I ta I surgi r.i um renovado surto de
progresso e veremos a populaçãobrasilcJl"<1, progreSSivamente, ascen
der 8 níve.is de Vida mais elevados.

SUBSTITUA-SE O TEXTO C0r-lSTANTE 00 CAPiTULO VI 00 TiTULe IV DO PRO
JETO DE CONSTITUiÇÃO DO RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA
SEGUINTE REDAÇÃO

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

DAS REG!OES DE DESENVOLV!HENTO ECONOHICO. DAS

AREAS METROPOLITANAS E OAS MICROREGIOES

Título IV

Cap;tulo VI

DAS REGiÕES DE DESENVOlVIM~!'lTO ECONÔMICO, DAS ÁREAS METROPOLITANAS.
E DAS MICRO-REGIÕES

Nlngu;m mais consciente que o Relator da ConstitUição
sobre os problemas do AnteprOJeto apresentado. 01% ele no pr;mbulo de
seu projeto de Constituição.

"Tal como a grande maioria dos Senhores ConstitUintes,
também detecte I, no AnteprOJeto, a par de v I rtudes e Inovaç;;es e I 0

gi.ivcrs, Inconslst;nclils, superfeta.,ões.. deSVIOS, e. ecr ee de tudo,
8 ausênCia de um fr c condutor frleecf sec ,"

Neste trabalho, respeitamos as qualidades Inovadoras tra
z.idas pela forma espontãnea e democr~tlca como surgiram os dISPOSltl:
vos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas
se revelassem em toda a sua força, o texto precIsava ser lapIdado,
ret Irando-se-I he a massa I r.aforme das mIn~c Ias casu;st IC<lS, e, mu I tas
vezes, as Imperfelç;;es surgidas pela fusão ~s vez.es emotiva de mat;
ria-prima Ideologlca.

No ccntext,c da emenda que apresentamos quase nada acres"
cemos ao j~ exr s'tence e procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa
ra descobrir-lhe o brilho.

A presente emenda atende a ponderações sinceras do Se
nhor Relator. O~ ao texto da ConstItUição uma nova conslst;ncla: na
redação, busca uma ma I cr- s; ntese, r-e Iegando a~ normas p,:ogramát I cas
e reguladoras às l er s complementares ou oedr nee t as r no merlto, proc!:!,
r-a o f eo fi los~flco nas r-aj aes tradiCionaiS da nossa SOCiedade - a
1i berdade da pessoa, a dee ccr-ec Ia, a r!presentaçâo do povo pe I a t!:'J..
partição dos poderes, e uma Ordem ~conomlca onde o Sl:.?clal e o Eccnc
nuco se harmonlz.am para a construçao de um grande pais.

Acreditamos que na "'Igenclil desta Nova Constituição, da
integração entre o TraJ;;iaJho e o Caprta' surgIrá U/II renovado surto de
progresso e veremos a população br-ee r l e er-e , progresslvamcnte, ascen
der a níveiS de Vida lnalS elevados.

Art. 3S - Os Estad(\~ podl;'rão, mediante lei ('(\m;:olelrE'n
tar. C'rlü'" Ãrf.>il·s n('tropC'r Itan,)"", ct'nst ,t"u;d<1s ;:001"" a9~1I .. a"'Cl'\tos dt
/lunlciplt'.,. I,m;,rof('s para Integrar a t'l""ganl:a<;âo. (\ l:dc,\(.la'ller"C', .J
a pr(\~"<1-"H;â(\ e a (',C'c"u~â('l de fun<;;;es pr:'.~llca'" clt' In" ...rc"se I'lf'tr(>
polltano ou micro-regional, atendendo ,)os prlnc;plos de Integração
espaCial e setorial.

§ til - Cada Área Metropolitana ou Micro-RegIão terá um
Conselho Metropolitano ou Micro-RegIonal, do qual partiCiparão, co
mo membros natos, os Prefeitos e os PreSidentes das Câmaras dos !-lu=
1'1Ic; p I os componentes

§ 22 - A Un Ião, os Estados e os Mun I c; p Ios estabe I ece
rão mecan I smos de cooperação de recursos e. de at Iv Idades para asse
gurar a realização das funções p~bllcas de Intercsse mctropolltanõ
ou micro-regional.

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPITULO VI DO TITULO IV

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

EMENDA lP20518·2

?

EMENDA lP20517-4

Deputado JOSE EGREJA

Il - promover a melhoria das condições habitacionais

e de saneamento básico da população j

III - manter, com a cooperação do Estado, os programas

de aI rabetí.aeçãc e o ensino de 1" Grau,

IV - cooperar, com a Umão o Estado e os organismos

privados nos serviços de atendimento à saúde da

população.

SEÇAO (]NICA

DA flSCALIZAÇAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA MUNICIPAL

Art 35 - A fiscalização financeira e orçamentária dos

Mun1cipios será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle

externo, e pelos sas teees de controle interno do Poder axecut ivo M~

mcipal, naforma da lei.

§ 1" _ O controle externo da Câmara Nunlclpal será exer.

cido com o auxilio do Tribunal de Contas do Estado.

§ 2ri! - O parecer prévio sobre as contas que o Prefeito

deve prestar anualmente, emitido pelõ Tubunal de Contas, somente

deixará de prevalecer por dec rsãc de dois terços dos membros da C!

mara Municipal

§ 3" _ O Município, com população superior a três mi-

lhões de habitantes, poderá instituir Tribunal de Contas Municipal.

Ninguém ma Is consc Iente que o Re I ator da Const Itu Ição
sobre os prob Iemas do AnteprOJeto apresentado. OI % e Ie no prembu Io de
seu pr-c.reec de Const Itu Ição

"Tal como a grande maioria dos Senhores ConstitUintes,
também detectei, no AnteprOJeto, a par de Virtudes e Inovações elo
gl~ve!s, r nccnsr s'cenc res , superfetaç~el5. deSVIOS, e, ec eme de tudo,
a eusenc Ia de um f I o condutor f I I osof Ico "

Neste trabalho, respeitamos as qualidades Inovadoras tra
%Idas pe I a forma espontãnea e democr~t I ce tomo surg I r-em os di epus Iti=
vos contidos no Projeto. Tal corro um dlall'ante el"'l bruto, para que elas
se r-e vel e s ee r- em toda a sua força, o texto peec r s e ve ser- lapidado,
ret I r-endo-eec l he a massa Informe das mI n~c Ias casu; st I c e s , e, muItas
ve ae s , as Imperfelç;es sur-gldas pela fusão ois ve ees emcc sve de maté
r la-pr Ima I deo I ~91 e a

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres"
cemos ao J~ ex Istente procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa
ra descobrir-lhe o brilho

A presente emenda atende a ponderações sinceras do Se
nhor Relator. o.i ao texto da ConstitUição uma nova conSistênCia na
redação, busca uma ma Ior s;ntese, re fegando as normas program~ticas
e reguladoras às leiS complementares ou ordln~rlas; no mérito, procu
ra o fiO filosófiCO nas ra;%es tradiCionais da nossa SOCiedade _ ;
liberdade da pessoa, a democracia, ti representação do povo pela trl
partição dos podereI!>, e uma Ordem Econ;;""ca onde o SOCial e o Econõ=
mico ee h~rlllonlzaftl para a construção de um grande. país.

Acreditamos que na IIl gê nc i a desta Nova Constituição. da
integração entre o Trabalho e o Capital sur9lr~ UIIl renovado surto de

~:;g:e:!:e7sv~:e=~:aalf)~~:u~~~:::::,slleira, progressivamente, ascen-

J'USTlfICATIVA

III - Criar, organizar e suprimir Distritos;

IV - Organizar e prestar os serviços públicos de inte
resse local. -

§ 1" - Compete. arnda , ao Hunicipio:-

I - Organizar o abastecimento urbano j

....u,....•......ç.. ,1

DO DISTRITO fEDERAL E DOS TERRITORIOS

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPíTULO V DO TíTULO IV DO PROJE

~~ I~~EC~~~~~r~~ ÇÃDDO RELATOR CONSTITU INTE BERNARDO CABRAL, PELA sI
,,--,

~ Título IV

Cap;tulo V

DO DISTRITO fEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

PLENARIO

Art. 36 - O OIstr i to Federa I, dotado de autonom I a po I i
tlca, le~llslatl\a, administrativa e finanCeira, f'oerá admlnlstl"ad;
por Go\el"nador elstrltal e dispor; de As.S(·mbl;la leglslatl\6.

EMENOA SUBSTITUTIVA AO CAP!TULO V DO T1TULO IV

§ lQ - A eleIção do GO\ernador Distrital, de> V,ce-Go
vernador' ('Istrltal e dos Deputados elstrltals cOlncldlr.i com a do
Presl~ente e VIce-PreSidente da Rep~bllca, para mandato de Igual
duraçao, na forma da I e I.

§ 22 - Le I Orgãn Ica, aprovada por do I s te.rços dll cãma
ra legislativa, dispor'; sobre a organização do legislatiVO e do Exe
CUtlVO, vedada a dIVisão em t.lunlc;ploS. • -

§ 3Q
- À rep,:esentação do I}I~trlto FE:deral na C;mara Fe

deral ~ no Senado da R~publlca apllcar-se-â o dIsposto nestil Cons:
t I tu Içao e na Iegl s Iaçao e I e I tora I cQncernen1!e aos Estados.

• ,§ 4Q -~O OIStl"ltO Federal Instltulr.i e arrecadal".i
tributos de competenclel dos Estados e flun,e;plos.

EMENDA lP20516-6

pr;~;':=J

lITlli';7EJ
Deputado JOSE EGREJA

Título IV

CAPITULO IV

DOS MUNICIPIOS

- Eletlvidade do Prefeito. do Vice~Frefe:tc e O=:$

Vereadores, I'lediante pleito simultâneo, realiz~

do em todo o Paisj

II - Inviolabilidade do mandato dos vereado·res,

territ6rio do Município, por suas opiniões, pali!.

vras e votos em assuntos do interesse do seu mu
nicípioj -

§ lri! _ Os subsídios do prefeito e dos vereadores .ser!!lo

fixados pela Câmara Hunicipal, no fim de cada legislatura, para a

legislatu!"a seguinte, linitados os dos vereadores a um terço do que

perceber: FJéfe!tc

§ 2" _ tIoos I'lÍJnicípios onde hOl.lver menos de cem mll ele,!

tores, o exercício da vereança será gratuito

III _ Proibições e incompatibilidades no exercício da

vereança, aplicado, no que couber, o disposto

nesta Constituição para os membros do Congresso

Nacional e na Constituição do respectivo Estado

para os membros da Assembléia Legislativa,

IV _ Organizaç~o das funções legislativas e fiscalizi!.

--doras da Câmara Municipal.

Art. 33 _ O número de vereadores da Câmara Municipal s!

rá variável, conforme dispuser a Constituição do Estado, respeita

das as condições locais, proporcionalmente ao eleitorado do Hunici

pio, não podendo exceder de vinte e um vereadores nos Municípios de

até um milhão de habitantes e de trinta e três nos demais casos

Art 32 - O Municfpio reger-se-á por lei organica, vot,!

da em dois turnos e aprovada por dois terços dos membros da Câmara

Municipal que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos

nesta Constituição e na Constituiçi:io do respectivo E:stado. esp.!:,

cial 05 seguintes

Neste trabalho, respeitamos as qualidades Inovadoras er-e
%Idas pe Ia forma espontânea e democr~t I ca como surgi ram os di spos Iti:
vos contidos no Projeto Tal como Ul'l diamante em bruto, para que elas
se r-ev e l e s s em em toda a sua força, o texto pr-e c t s av a ser lapidado,
rctlrando-se-Ihe a me s sé í~forme das mlnr:'.clas ceec i eer ce s , e, mUitas
vezes, as Imperfeições surgidas pela fusão às vezes enct r ve de maté
ria-prima Ideol';glca.

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres"
cemos ao J~ ex Istente procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa
ra descobrir-lhe o brilho.

A presente emenda atende a ponderaç;;es sinceras do Se
nhor Relator D.i ao texto da Constituição uma nova conslstencla na
redação. busca uma ma Ior s; ntese, r-e Iegando as normas program~tI ce s
e reguladoras às l e ra complementares ou ordln~rlas; no m~rltO, procu
ra o fIO fllos~flco nas ra;zes t.r-edr c rcner s da nossa SOCiedade _ ;
lrberdade da pessoa, a democracIa, a representação do povo pela trl
partição dos poderes, e uma Ordem Econ;;mlca onde o SOCial e o Econ;;:
mico se her-mcn r z em para a construção de um grande pa;s...

~ Acredl tamos que na v Igênc I a desta ~ Neve Const I tu I ção, da
Integraçao entre o Trabalho e o Capital surgira um renovado surto de
progresso e ver-eee e a população br-es r t e e-e , progressivamente, ascen
der a n;vels de Vida maIS elevados.

DOS MUNICIPIOS

Nlngu;m mais conSCiente que o Relator da Constituição
sobre os prob I emas do AnteprOJeto apresentado. OI % e Ie no prêmbu I o de
seu er-e.reec de Const I tu I ção.

"Tal como a grande mei cr-re dos Senhores Const!tulntes,
ta~b~m detectei. n~ AnteprOJeto, a p~r de Virtudes e Inovaçoes elo
gl ave! s , I ncons Istenc, as, superfeb,uioee. desv lOS, e, ee sma de tudo,
a ausencra de um fIO condutor fllosoflco."

JUSTifiCATIVA

§ 1" _ ccnsãderax-se-âc elei tos os candidatos a govern.!!,
dor e vice-governador registrados na mesma chapa que obtiverem met,!
de dos votos válidos

- § 212 _ Se nenhuma das chapas obtiver a votação mínima

neces s ér Le prevista no parágrafo anterior, haver a nova eleição,
prazo de c.rarent.e e cinco dias apos a cr.íne rra eleição, a qual CO!!

correrão apenas as duas chapas mais votadas no pr imeãrc pleito
§ 32 _ Perderá o mandato o governador que assumir outro

cargo ou função na admInIstração pública direta e indireta.

Art 31 _ O prefeito será eleito até noventa dias antes

do término do mandato de seu antecessor
§ 12 _ Considerar-se-á eleito o candidato a vice-pIefel

to, em decorrência da eleição do candidato a prefeito com ele reg1.!

trado
§ 2ri! _ Perderá o mandato o Pre re í t;c que assumir outro

cargo ou função na administração pl,Íblica direta ou indireta

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPITULO IV DO TlTULO IV

PLENARID

~ .LI.,~","..~ lD, ,..I. ---,

EMENDA lP20515:'a
('J

Art.

Il

34 - Compete privativamente aos Municípios

_ Legislar sobre assuntos de interesse municipal,

e suplementar as legislações federal e estadual,

_ ;:b:~~t:~~b:r~rrecadar os ~ributos de sua comp~
tência. bem como aplicar ais suas rendas, prestan

do contas, obrigatoriamenfle. e publicando os rei

pectivos na forma da lei i

§ 5º - Inc'luem-se entre os bens do Distrito Federal os
que, lhe forem atribuídos pela União.

Art. 37 - A função executiva nos Terrlt~rlos ser.i ."xcr
clda por Governador Territorial, nomeado pelo PreSidente da Rep~:
bllca.

Parágrafo ÚnICO - Os Territ';rsos poderão ser diVidIdos
em Mun,c:iplos, aos quais se apllcar~, no que couber, o disposto ne~

te Cap;tulo.

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAP:(TULO VII DO TnULO IV

DA INTERVENCAQ
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JUS T·I F I C A T I V A

":: Manter cJ .ntl;'grldade rll:lC'lonal.

- Repelir Invasão de um Estado federado em outro,

PLENAFlIO

Deputado JOS~ EGREJA

DA ORGANIZACAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOV~RNO

SUBSTITUA-SE O T~XTO CONSTANTE DO CAPíTULO I DO TíTULO V DO PRC'.IE

~~ I~~EC~~~I~~g IÇAO DO RELATOR CONSTITUI NTE BERNARDO' CABRAL, ':ElA S~

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPITULO I 00 TITULO V

SEÇÃO 11

DOS SERVIDORES MILITARES

JUSTIFICATIVA

r-e o homem e aos 65 (sessenta e c I nco J para a m u 
l her ,

c) Voluntariamente, ap~s 35 (trInta e cinco) cncs de
serv I ço per-a o homem de maI s de 55 (e: Inq(Jenta e c I!!
co) anos e 30 (trinta) anos para ol mul hqr- de aer s
de 50 (c InqClénta) encs , '

d) VoluntarIamente, a partir dos de:::. anos de trabalho,
i! que l quer- momento, desde que requerida pt"lt, ser. 1

dor com pro\ ee ec s propore I cnc r s ao r etrpo ce ser-v IÇO

Parágrafo Único - O tempo de eer-v r ço pútollco federal,
estadua I ou mun Ic Ipé I será computado I nee ar-e Imente parcl os efe I tos
de aposentadoria e d rsponlbt f sdade , na forma da le s ,

Art. 47 - As patentes eu Lrt.ar-es , com as prerrogêltlvas,
direitos e deveres a elas Inerentes, são garantidas em toda a ple
nitude aos ofiCiaiS da ativa, da reserva e aos reformados, sendo
lhes pr-r ve t r vc s os títulos, postos e uniformes militares, que se
rão usados na forma que a lei dlsp\J~er

§ 1e _ O of I c I a I das Forças Armadas só pcrder~o o pos

to e a patcnte quando'

il) For condenado a pena r-eat e r e t ve de liberdade supe
r IOI' li do I s anos, com sentença I er-eeer-r- j ve I ,

b) For de~larado Indlgno~do ef rc r e l at o ou com ele In;
ecmpaui vel, por decr sec de Tribunal Mul,tar de cara
ter permanente, em tempo de paz, ou de Tribunal Es=
pec Ia I, em tempo de guerra.

§ 29 - ~ militar da eerve que ecer cer- cargo públiCO c.!.
v e l permanente, ser-a transferido para a reserva

§ 39 - O militar da ativa, que ecer t.ar- cargo ou fU~i'{ão
púb II cos ,empol'ár lOS, nào e I e t I" os, e s s Im como emprt>9" el"' ('mpr(.'<:u
públIca, em socledilde de econoen a en s e e , em fundilçãC' Ou sccrecrccc
d I reta ou I nd Ir-ct.eoence contra I ede P" Io Poder Púb II co. f Icará acr-o
gado ao r-e s ccce r vc quadro e somente poderá ser pr-omov Ido por an~ I=
g(ll dade, enquanto permanecer ne s sn SI tuaçâo, contando-se-I hc o tem
po de SCI'VIÇO apenas para aquela promoGão, transferê(lcla par<l a r;
s!:rva ou ~ reforma Depo I s de do I s anos de afast<lmento, cont j nuos o;
nao, sera transferido para a reserva ou reformado.

_ § 42 - ~o e~erciclo temporáriO de cargo, emprego ou fu,!!
çao, na admlnlstraçao publica e autarquias, bem como de meprego em
Sociedade de economia mista, empresa p~bllca. fundaG;o ou em socle
dade controlada dIreta ou lndlretamnete pelo Poder P~bllco, o ml 17
tal' da ativa poderá optar pelos vencImentos e vantagens de seu po;
h -

Ninguém mais consc,énte que o Relator da ConstitUição
sobre os problemas do AnteprOJeto apresentado, DI: ele no prêmbulo de
seu projeto de ConstltuH;ão

"Tal como a grande maIOria dos Senhores ConstitUintes,
tamb~m detecte., no AnteprOJeto, a par de VIrtudes e Inovações elo
91~Ve!S, InconSistênCias, superfeta'iôes, deSVIOS, e, aCima de tudo,
a ausenc I a de um f I o condutor f I I os.of Ico ..

Neste trabalho, respeitamos as qualldade.s Ino..acloras tra
: Idas pe I a rorl'la espontânea e democrót I ca COI'lO $ourg Iram os di spOS Iti=
vos contidos no ProJeto Tal como um dlamant.e em bruto, pilrõ que elas
se re .. c I assem em toda c1 sua f orÇa, o texto prt"c I sa\ a Ser I ap I dado,
retlrando-se-lhe a mussa Informe das minÚCias casuísticas, e, MUIta'"
vezes, as Imperfeições surgidas pela fusão às ve:es elllotl\a de mat~
ria-prima Ideol~g,ca

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres
cemos ao' Já e>ostente, procuramOs apenas desbasteI'" e pedra opaca pa
ra descobrir-lhe o brilho.

I. pre.sent.e emenda atende a ponderações 5 Inceras~ do Se
nhor Relator. Dá ao texto da ConstitUição uma nova conSistênCIa. na
redilção, busca uma mollOr s;ntese, re Iegando as normas programát Icas

~ar:g~::d~:7:s~~I~: I ~a:o~:} :::n~;:~~c~~n:::1 ~:r~::;an;o:t~~~~ P:oc;

liberdade da pessoa, a democracia, a representollfão do pO\lO pela tI'l
partição dos poderes, e uma Ordem EconôlJTlca onde o SOCial e o Econô::
mico se hólrmonlzam para a construção de um grande pa;s

Acreditamos que. fia Ylg;'ncla desta. Nova ConstitUIção, da
Integração entre o Trab~clho e o Capital SUrglr~ um renovado surto de
progresso e veremos a população brasllerra, progresslvamentc, ascen
der a nivels de Vida mais elevados.

EMENDA lP205204
(l

(l

- Extlnt(\ o cargo ou declarada u sua desnecesslda
de, o funCionáriO estável ficará em dlsponlbl17
dade remunerada com venc Imentos proporc lona 1-;
ao tempo de serv I ço

Art 44 - É v('dada a acuI'I\llação remunerada d~ car9t<~,

funço('s pul:< 11':<15, empregC's e prO\ entos

§ 19 _ A pro Ib I ção de acumu I ar est:ende-se a cargos, em
pregos ou funçõe~ em aut:arqu Ias, (>mplesus púb II cas, soc le~~a'~t'5- d~
economlil mista e fundaç~es, exceto

a) a de do I s cargos de professor,

b) a de um cargo de professor com um t~cn I co ou C Ient í
fico, -

c} a magistratura com o cargo de maglst~rlo

§ 22 - A pro Ib Ição de acumu Iar proventos não se ap I Ica
aos aposentados quanto ao exerc;clO de mahdato eletIVO, de maglst~

rIO ou de cargo em comIssão -

§ 32 _ Em qua rquer dos casos a acumu Iação somente é per
mltldu quando houver compatIbIlIdade de horárIO e correlação de m~
tél"'la. -

§4t!: _ 'FiCa estabelecida a paridade de vancimer~os e
vantagens entre os funcionarias civis dos Três Poderes do Esta1c, bem
ccno à igualdade de denominação dos cargos com atribulç5es iguais ou

assemelhados §5 2 _ Será nula qualquer disposição legal que es_tab~
lecer alteração de denominacão ou de vendmentos de carcos e funcces

por -~alquer dos lrês Poderes. sem a observância do princípio est.ab~
lecido no parágr-afo anterior

Art. 4,5 _ O servidor será aposentado:

a) Por invalidez;
b) Compulsoriall'ente, aos 70 (setenta) anos de idade pe

ra o hernetl e aos 65 (sessenta e cInco) anos pa=a a
mulher,

c) Voluntariamente, após 35 (trinta e cinco) encs de

~,y:;~;;- ePj~êt~!~~";e;'lC~ep~,,!~ ~~~.,;; ~~~~~~~n~~ ~ Cf~
(ciAquenta) anos

d) Vo!untar-~ür>ente, a paIt~r dl)s de? õno'" oe t:a:;:hc
a qualquer momento, cesde que !€t:!ue:!ca ;:::_'J s::

.. vidor com proventos prcpoTcicnãis ao telt~c ce S5=
viço

parágrafo Único _ O tel'lpo de serviço público federa!,
estadual ou municipal sera cumputado integralmente para os efei tos
de aposentadoria e disponibillóade, na forma da lei

Art. 43 - Aplicam-se, illnda, aos serVidores p~bllcos
CIVIS as segUintes normas 'Cspecífl(:.as,

- O Ingresso no se.rvlço públiCO, sob qualquer re
gi me, dependerá sempre de aprovação pré .. I a em
cOncurso públiCO de provas, válido por dOIS anos
a contar da sua homo I ogilção Será assegurada a
ascensão funCional na CarreIra at:rav~s de promo
ção por m~r I to e por ant I gClIda de -

II - O~ cargos em comissão oU funç~es de confiança s~
rao e>.erc I dos pr I vat Ivamente p(\r serv Idor ocu
pante de cc1rgo de carreira t~cnlca ou proflsslO
nal, ex.ceto os de conflançu dlretil da autorld;
de máxI ma de cada ~rgão ou ent Idade -

III - A I e I f I xar~ li re Iação de va Iar entre a ma I ar e
a menor remunerilçiio no Serv Iço púb I Ico.

I V - O serv Idor púb II co estáve I só perder; o cargo

em v Irtllde de sent~nça Jud Ic Ia I, ou med Iante pro
cesso adm I n Istrat I vo no qua I Ihe seJa assegura=
da amp Ia defesa

Art. 42 - O s er-v I dor púb I Ico desempenha função soe Ia I
relevante, devendo, no exercíCIO dos seus mr e t.ee e e , observar condu
ta de probidade e de respeito e zelo aos dIreitos IndiViduaiS e c;
letiVOS -

Par~9r<lfo Único - :.. I~I Inst It'lIr~ \;'I prt<c(''''s-'C'' doe il,te\\
d I"'cnt ... <: f I 'ilçàt, dt rC'sponSilb I I I d.Jd", P" [ilS autor Ida,;j( "', da., rc-(' I a
maç~es sobre a prestação do Ser\ IÇO públiCO {> as cominações cub;:
\elS

SEÇÃO I

DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS

Art. 41 - A Administração PúblIca será organl:ada com
ohE'dl~nCla aos princípIOS de IE'gtll,dade c da moralidade e atuilr~

em e s r er r o r-cspert o dOS drr-srr o s dos cld.1d~os

§ Jí' - Os atos a dmr nts t r-ez r vo s dc\erão ser p~bllC"(ls e
tr-enapc r-cnt.e s e estarão sUJel~OS <lOS deve r-es de flt.u;:ral H!ild.:', 11'1_

parCialidade, lealdade e boa-fé

~ § 22 - Nenhum ato da admInistração Impor; lImitações,
restr I çoes ou constrang Imentos ma Is Intensos ou ma I s extensos que
os I nd I spenseve Is para atender a f Ina II dade Iega I a que deva eer--.

vlr'Anem se vlncular~ exerc;clo de direito eo cumprimento de outras
ex I genc Ia~.

§ 32 - A outorga de concessões, autorizações, peernt a-.
sões, licenças ou prlvll~glos econõmlcos de qualquer necur-eae à en
r rdedc privada, por parte do Poder P~bllco, será sempre Instru;d;
em processo públiCO, com a aUd\;flCI3 de todas as partes direta ou
I nd I retamente Inrer-e s s ada s

§ 4 2 - Os atos de cemer-ov ede corrupç~o admlnlstratl'o-a,
na forma da Ic I, Importarão a suspens~o dos d Ire I tos po I ; ti cos de
c rnco a dez anos, a perda da função p~bllca, a Indlsponllldade dos
bens e o ressarCImento ao eráriO, sem prcJu;:::,o da aç~o penal cor
respondente

Título IV

Capitulo VIII

DA ADM INI STRAÇÃO PÚBLI CA

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPíTULO VII DO TiTULO IV [10 PRO

~~~~I~i/~~~1~igIÇÃO DO RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PElA

r

"III - Garant I r o II vr-e exer-c íc I o de qu .. I quer dos Pode-
res estadua I s ,

I V - Reorgan I :z:ar e s f, nanças do Estado federado que
suspender o pagamento de sua dívfda fund.ada por
me t a de dOIS ancs consecutirvce , salvo por moti
vo de força ma I cr-,

_ Assegurar a entrega aos MunicípIOS das quotas
que lhes forem devr de s a títulQ de transferên
e r a de r-ecer t cs públicas de qualquer neuur-e ae
ou de pürtíc,pação na renda tributária, por pra
zes pr-ev r s t c s nesta ConstltulÇQO ou em lei, -

VI - Prover a e)<ecução de Ie I federa I, ordem ou dec I
são JudiCIal, -

VII - Assegurar a observãnc I a dos segu Intes pr I nc 1-

p Ios cons I rue lona I s

a) Forma r-epcbt reone , democr~tlca, representat.!,.
va e feder-ar I ve ,

b) d rr-c rb c s da pessoa humana,

c) aut cnoen e munl~lpal,

d) prestaç~o de contas da adminIstração púbJ rce
d rr-c t e e Indireta

§ 29 ~C"M(>nte cuber~ ·Int;.>r\{>nç~o do Ee-cedc , i'-, '\\I"'IC;
piO lo("<lIl:;:~do em ~t.U tClrltórlo, ou.cü União, ne [\Istr,-o FE'\.l~l'ü[
ou em ~1<Jnlclplo Iqcül I:ado em Terrl1'orl(\ Fedel';]l, qllünd.~

- De I~ar de ser paga, por do I$ anos consE'<Cut I' os,
a dIVida fundada,

I1 - Não forem prestadas contas deVidas, na forma da
leI, ,

1II - Não tiver sIdo aplicado o mínimo eXigido da re-
ce I ta mun Ic Ipa I na manutenção e desenvo I v Imento
do ensino, ,

IV - O Tribunal de JustIça do Estado der provImento
a representação p.lra olssegurar a obscr\ ânc I a dt"
prIncipiaS Indicados n;l Constltulçiio do EstaJo,

~:: ~:m~eP::~I:~~v~:d ~ c~:~cução de I e I, de 01'-

• Art. 40 - A Intervenção fE'dera I ~ decretada pe I o Pre<; I
dente dil Repúbllcu e il est,lduul pelo GO\t.rnudor do Estüdo. -

~ § l~ - O Decr~to de Intervenç~o que, conforme o caso,
sera submet I do a aprcc I olçao do Congresso "'ac I ona I ou da Assemb I ~ I a.

L",glslatlva do Estado, no pra::o de Vinte e quatro horas, espeCifI
cará a. sua amp I Ituda, pra::o e cond I ções de execução e, se couber,
nomeará: o tntcrventor

§ 2Q - Se não estiver funCionando o Congresso Naclonill
ou a Assemb I~ Ia Leg I s Iilt I \ ol do Estado far-se-á convocação extraor
dInária, no mesmo prazõ de vinte e quatro horas, para apreciar a
mensagem do PreSidente da República ou do Go\ernador do Estado

SUBSTITUA-SE o TExTO coNSTANTE DO CAPíTULO VI I DO TíTUlC' IV DO PRO
JfTD DE CONSll!UIÇÃO DO RElATOR CONSTITUINTE BERNARDC' CABRAL, PElA
SEGUINTE REDAÇAD.

Ninguém ma I s conse: Iente que o Re Iator da Const I tu I ção
sobre os prob I emas do AnteprOjeto apresentado OI % e I e no prêmbu lo de
seu projeto de ConstItuIção

~ "Tal como ol grande maioria dos Senhores ConstitUIntes,
ta~bem detecte I, n~ AnteprOjeto, a p~r d~ v Irtudes e I novaç;;es e I0

glólVC'!S, Inconslstenclas, superfeta'i0eG. deSVIOS, e, aCima de tudo,
a ;)USenCld de um fIO condutor fllosoflco."

Neste traba lho, respe I tamos' as qua I,doldes Inovadoras trol
:Idils pela formil espontã(lea e democrática como surgIram os dlSPoSltl=
\OS contldC's (10 PrOJt>to 1u1 corno um diamante em bruto, para que elas
se re.el~sen-cm toda a SUil força, o te"~o prcCI:s.a~a ser 'Iüplda~õ,

I'et.lrando-se-Ihe <I massa Infolmt. das mlnUClils. casulstlcas, e, mUItas
ve::cs, as .lmpCrfeIÇ;;eS surgldus pelc1 fusào às v":::es emotl"ol de maté
r Ia-pr I mU'~1 dco I ógl ca.

• No contex.to da emenda que apr.esentamos quase nada acres
cemos 60 Ja eXistente. procu'iamos ilpenas desbas,tar a pedl'il opaca Pil
ril descobrir-lhe o brl lho.

A presente emenda atende ... ponderações sinceras do Se
nhor ~elator. D~ ao texto ~a COnStltlllli~o uma nova conslst;;ncla na
redaçao, busca. uma maior ~Intese, relegando as normas "Pr09ram~tlcas

e reguladoras ~s leiS comp!ementares ou ordln~rlas, no m~r'lto. procu
ra o fiO fllosOTICO nas ral::!:es trildlCJOnalS da nossa SOCiedade - :;;
llberd~dc da pessoa, a democracia, ol representação do po .... o pela trl
PolrtJÇaO dos poderes, e uma Ordem EconõmlC:a onde o SOCial e o Econõ:
mI co se harmon I zam para a construção de um grande pa í s

I ntegraçBO e~~~:d~t~;:~a~~: :ao ~~:7;:; a s~;:~;; N~:ar~~:::~:u~~~:~ ~:
progres~o e veremos a popul aç~o bras I I eu"a, progress I vamente, ascen
der a nlvelS -ele Vida mais elevados.

Art 39 - Somente caberá Intervenção da Un,êo nos E5t~

dC'''' e dos Es r e do s 110S 'hm,c;pIOS ""5 s e çu r nr c s hq.'~tes('"~

§ }9 _ A Unliio t n t er-v 'r~ pa~a

§ 3t' • ~l,>",sild"s os mot"I\OS- da Int<;:"\l'nç iio , a" üUtl:'1 Ido:.
dcf' afa"'::üd<ls dC' seU~ cargo;:. íl ole~ \Oltilriio."l, solho IM"",:u,€nto I;
gul -

§ 411 _ Nos casos dos IncISOS VI e VI I do parágrilfo 12
do ilrt 39, ou do Inciso IV do parágrafo 212 do mesmo artigo, dls
pensadll a apreCiação pelo Congresso NaClonid ou pela Assemblélil Le
9lslatlva, o decreto llmltílr-sc-á a suspender a exec .... ção do ato 1;;;
pugnado, se essa mr:dlda bastar ao restabeleCimento da normal ,dade-

T~tulo IV

Cap\tulo VI t

DA I NTERVEI'lÇÃO

§ 12 - A Câmarc1 dos Deputados se comporá de até 50.:'
(qu I nhentos) deputados federa I 15 dentre c Idadãos ma lares de 2] ( ....In
te e um) anos, no pleno e"erc i c Io de seus dI re Itos po I í ti cos, pará
um mandato de 04 (quatro) anos e serão eleitos na forma

, em pleltoproporclonal.

Deputado JOS~ EGREJA

~ ."•.••,...,..,.".....,u,. ~

PLENARIO

=-----------"''"!'"''''"..,,----------

"EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPtTULO VIII DO TlTUlD IV

DA ADMIrlISTRAC1l0 PI1BLICA

SEÇÃO II
OO'S SERVIDORES MILITARES

Art. lJ.6 _ As patentes ml!itares, c.om as prerrogati 
vas, direitos e deveres a elas inerentes, são gar-antidas er'l tOd2 a
plenitude aos oficiais da ativa, da reserva e aos refor-nado~ sendo~

lhes privativo!> os títulos, postos e uniformes ,militares, que se
rão utllizados na forma que a lei dispuser

§llil _ O oficial da.s Forças Armadas só perderão o po~

to e a patente quando'
e) FOt: cô~dcna~do a pena restritiva de liberdade sup~
• rior a dois anos, com sentença lrrecorr!vel,

lat 1\0.

ral,

T;tulo V

DA. ORGA.NIZAÇÃO aQS PODERES E SISiEMA. DE GO\'ERN~

Capítulo I

00 lEGISlAllVO

SECÃO I - DO CONGRESSO NACIONAL

Art. 4& - e C(ln9r"s~o "'aCionai E'...."rcE'rá o Pcoocr le9'<:A
e será composto da Câmara dos (leputados E' do SenadC'l Ffodf-
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IX

XII

XVI

Art. 57 - O Congresso ha':-Io-al reunlr-se-~. anualmente,
nr Capital da Rep~ullca, de)2 de fe.e-J-i:lrO '!! 30 de Junho c de 1'"
de agosto aIS de de:rembro, ou pr 11lI!; 11"'0 di ü ut I I subseq~ente a es-
tas datas. •

§ 1 2 - Cada ul'la de suas casas, assim como o Congresso
NaCional, reunlr-se-á em sessões pre::l-.:'t~rJas, entre 10 e 2(1 de J'"J

nelro. no primeirO ano de Icglslatu ..c, ::'ara a posse de Seus mell'bro~
e eleição das respt'ctlvas Mesas, pa-os. 'Ü'!1 quais ~ \edado1 a I"'eelc,c;ão
na mesma legislatura.

§ 2t' A eonvocaçãQ extrile-J I rãr I a do Congl"'csso Nac lona I
far-sa-á pelo Presrdente da Rep~bl fCos., cu pelos PreSIdentes da Cama
ra dos DeputiJdos ou do Senado ft>der;; • 0: ... por requerlm<'nto da maio:

r I a dos membros das Casas, em~caso do:. urgênc; I a de I nteresse p~b II co
re I evante. I nc lus Ive decretaçao de e5!:.ado SI t Io ou de i ntE'rvenção
federa I •

§ 311 - Nos casos nr-ev r s eo s nos InCISOS fI e f V, a perda
ou suspensão será dec Iarada pe Ia r-espec t I ve Mesa

Art. 56 - Não perde o mandato o Deputado ou Scnedcr-

- Investl~o na fun'jãode Ministro de Estado, Chefe
de U,ssao D,plomat,eà permuncnte. Go~el"nadClr de
Terrlt;rlo, Secl"'et~l"'lo de Estado. do ü r s t e-r r e
Fedcr-e l c de Terrlt~r,os.

II - CUe exerlj'a cargo p~bllco de maglst~rlo superior
com Ingresso anterior à dIplomação;

- Exer-cer- outro cargo e Ie t; Ivo federa I, e s t edue 1
ou mun rerpel, ressalvadas as el(cessões prC\IS
tas nessa Const Itu I ção

Art. 55 - Perder~ o mandato o Deputado ou Senador

- QUe I nfr I ng Ir qua I quer das pro Ib I ções escebe Ic
c Idas no art I go anter IOI"'.

11 - CUJo procedi mento for dec 1arado Incoll'pat [ve I CQllI

o decoro par lamentar;

111 - Que perder ou tiver suspensos os direitos pol;-

tICOS,

I V _ Quando o decretar a Just Ilj'a E I e I tora I, nos ca-
sos pr-e v I stos em Ic I ,

_ Que sofrer condenação cr-nmne l em sentença de f ...
ru r t v e e ,rrecorrí\f'l

III - Lr cenc rede pela r-e acectr ve Eeee , por motivo de
doença. ou para rr-e t er-, sem remuneração, de 10

t:resses part I cu I ares. desde que, nesse caso.
nao ultrapasse a ce e e o e vinte dias.

§ 1º : O sup I ente ; ccnv eceée nos casos de \ aga, de I n-.
vest I dura em funçoes prev I stas neste al'"t' go ou de licença

• _ § 22 - Não ha~endo su~IE"--'" e tratando-se de \a9a fal"'-
s!'-a <'Ic'ij<lo pal·a J:'rE'(nc-!lt-lil St fe -s- ..- mal$ d~ d"~I;; tlnt:' ... para e
terml no ~~. mandatC'.

§ 12 : 1\05 c asos dos I~CISOS I e II de e r e an I~['. ü p ....

da de e-eode r e ser-e de c Id I da Df;Ja Camal"'a dos ['("PUt edos ou r-e 1.:- ~("Iu:

do Fe der-al, por voto secreto, mediante pro.... ocação oe qu alquc e- OI:

seus melllbl"'os. da r-e spec r r c e Uesa ou de partido cc t i e rcc , por ma101'1<,

absolu~ta § 2º _ No caso da dec I são d,? Supremo TI'l buna I fe~era I,
em açao popul ar. a perda do mandato sera dec Iarada pe I a Mesa da cã
mer-a respectiva, 'de of;clo ou mediante provoc<lção de qualquer de
seus membros. de part I do po I ; t i co ou do pr Ime I ro sup Iente, assegura
da plena defesa. -

SEÇÃO IV - DO SENADO FEDERAL

- Ju Igar o Pr-es Idente da Rep~b II ce nos cr I mes de
responsabilidade e os Ministros de Estado nos
crimes da mesma natureZ"a, conexos com aqueles,

I1 - Processar e Julgar os Ministros do Supremo Tri-
bunal Federal e o Procurador-Geral da Rep~bll

ca. nos crimes de responsabilidade,

III - Apro"ar, rreVlamt'nte, por \oto St'creto, ap~s ar
gUlção em !'t'ssiio r~~llea. a t'sC'('lha d"s 'tItule:.:
r"es do .. Sol.gulntts cargCls, al~1r d[ OlJtro~ qu .. .:;
lei determinaI'"

a) Dos Ministros do Tribunal de- Con'ta~ da Unliio,

b) Dos membros do Conse I ho Monet~r I o Nac lona I •

c) Dos Governadores de Terrlt~I"'IOs.

d) A escolha do preSidente e dos diretores do
Bilnco Centra 1 do Bras I I e do Banco do Bras I I.
e de liberar sobre sua exoneração.

IV - Aprovar. previamente:. por voto secreto, al:tós ar
9UIÇ';o, em sessão SeCl"'eta, a escolha dos Chefe";
de Missão O Ip I omát I ca de cará'tcr permanent:e.

- Autor I Z"al"'. prev Iame:ntc, operações externas de
nature:ra finanCeira. de Interesse da União. dos
Estados, do OIstr Ito federa I, dos TcrI' I tór I os I?
dos MunlC';ploS, ou de qualquer ;r9';os, cnt:ldad",
ou socled.,de de que part~Clpem, e deCidir sobre
os termos f I na I s da convenção;

Art 51 - l:ompete pl"'l\atl\amt'n'te à .:-ãmilra do s I.'t-pt...;:ados

- Declarar, por dOIS terços de seus membros, a pro
cedêncla de acusação contra o Pr-e s rdent;e da Re=
p~bllca e os Ministros de Estado,

I1 - Proceder à tomada de contas do Poder Execur 1"0,

quando não apresentadas ao Consresso Nac lona I.
dentro de sessenta dias ap;'s a abertura da ses
são legislativa.

1II - AprovaI"'. por maioria absoluta

a) A I nd Icação do Procurador-Gera I da Rep~b I I ce
nos casos previstos nessa ConstltuIÇ,I;O.

XIII - Dispor sobre li supervlS~o, pelo Senado Federal.
doe sistemas de processamento aut(\mát Ico de da
dos , mantidos ou ubrlr aedos pela União, snclus r
ve a adl'lInlstração t ndtr-e t e , -

l( I V - Referendar a concessão e renovação de concessão
de emt s s or-e e de r~dlo e teleVisão,

xv - Acampanl1ar e flscall:rar a etrvr deeíe do Gover~o

em matéria de pol~tlca monet~rla. financeira e
cambiai,

XVI - Aprovar previamente a Implantação de obras fede
r-e ss de grande porte. conforme determinar a lel:-

Par~grafo Único - Salvo diSPOSição conetr t uc r ene l em con
tr~rlO, as deliberações de cada Câmara e de suas comlss;;es serão ~2 I
madas por maioria dos votos presentes. desde que esta maioria nao I
ee.re Inferior a um cur nec do total dos membros

~ - ['A ~Ã~I~RA ccs ['ErUlA['.:'::

Art. 52 - Compete privativamente ao Senado federal.

VIII - Organ':reção administrativa e JUdlcl~rla da União
e dos Terrlt~rlos e organí:ração JudiCiária do
Distrito Federal.

- Crleção. transformação e extinção de cargos, em
pregos e funções p~bllca5 e f~).ação da respectT
va remuneração, -

- AutClr I ·açãCl para C'e IC'J:H·ucão do C'om ên I os e <IC'or
dos rara C',,(C"ução dI? s(.r\ IÇ!;ll;; ('O' obras fedt'rill&-;

- Sistema naCional de radIodifusão, tl?lecomunlca~

ção e COl'lunlcação de massa,

-~~~~~~: ~: ::~~:: ~:~ :a:~~: I o:e~:~~::~ f a, I n5t 1-

- Normas gerais de direIto flnancel~o.

- Captação c: segurança da poupan.ça p~Ular;
- Moeda, seus # limites de emissão e mo tante da di

Vida mobl t larla federal, ,

- Llmlt,;s globaiS e cond'ç~es para as~ opel"'alj'~e5

de cred,to externo e ,nterno da Untao, de suas
autarqu Ias e dema I s ent Idades control ad<ls pe I co
Poder P':;bllco Federal,

- Lllllltes e condições p<lra a concessão de garan-
• t I a da Un Ião em operaç~cs de cr;d I to externo l:'

Interno;

XVIII - Est<lbeleclmento. na forma de lei complementar:

XIII

XIV

XV

XVII

§ 22 _ Os Estados, Tel"'rlt~rl05 e Distrito Federal se
rão representados por UtIl n~Ncro de deputados federa I 5 propore 'iene I
à sua popufaçào, e súebe recr dc a cada elcll;ào pela Justiça Elelto
riJ1"t sendo OS (CltICO) o númr:ro m;nlno de deput c do s para cada Es t c
do ou Distrito Federal.

§ 3 11 - O Sen<ldo Federa I é COlllposto pro 03 (tr;;s) Se na
dores para cada Estado e para o O I str I to federa I, c Ie I tos para u;;
mondat c de 05 (cinco) ano s , dentre Cidadãos met or-c s de 35 '(trtntiJ
e cinco) cnos , no pleno exercíCIO de seus direitos polítiCOS, em
pleito maJorlt~rIO, na fcr-ne do

SEÇÃO II - DAS ATRIBUiÇÕES DO CONGRESSO NAC/OloAl

Art. 49 - l'ahe ao í'oogre,sl;;o 1l.a(",c>n<1', con a s e ....".lo d."
Pr-esr dent e da Re",~bl,ca, d t epor- sobr-e todas as m<lt~rla~ de C'ompe,er,
c re da União, especialmente' -

- Sistema Trlbut~rlO, arrecadação e dlstrlbulI;ão
rendas,

1I - Orçamento anual e plano plurianual de rnvescr-.
mentos, d;vlda pübllca, emissões de curso força
00; -

II1 - fixação do e fe tr vc das forças Armadas,

I V - P Ianos IIC programtls nec lona I s e regi ona I s de de-
senvolVimento,

- LI m! tes de terr It~r Io ~ nec lona I, espaço aéreo e
marltlmo, bens do dcrer me da União;

VI - Transfer~ncla tempor~rla da sede do Go\erno fe-
deral;

VII - Concessão de anistia. r nc Iusr ve pur-a os crimes
pol;tlcos;

§ 4 2 - A representação de cada Estado e do DI str I to Fe
dera I será renovada a cada 04 (quatra) anos, a I ternadamente, por u';;
terço e dOIS terços de seus representantes, cada Senador ser~ elei
to com 02 (dOIS) suplente

IX - Flsc-all:ar t' C"ontl"'olar, conJuntamente C'U atra-

l
~ \;05 dt qualquer das Casa~, os ato~dClE'f'cutl\O,

InclUSive os da administração Indireta,

- Determinar a reolll:ração de refel"'endo.

XI - Regu Iamentar as Ic I s quandb da em I ssão do E",ecu
t,VO. -

.... XII - Susta I'" os atos normativos ~o Executivo que exor
-----.... b I tem~ o podeI'" rcgu I amentarJ ou dos 11m I tes de d!:

.- Iegaçao legislativa.

001

a) De limites globaiS e cond'ç~es para o montan
te da d;vlda mobiliária dos Estados, do OIS:
trlto Federal e dos Munlc;ploS.

b) De.llmltes e condllj'~es para as operaç~es de
credJto externo e Jnterno dos Esta-dos, do Dls
trlto federal e dos Munlc;ploS. de suas au:
tarqulas e del'lals entidades por eles cO"'ltro
ladas.

Art. 5('1 - Ê de Cot'lpl:'t;ncla e'CIUSI\a do í'onf-('sso ~<1O::'~

- f\eso I~ er, def I n I t I \'ame'nte. sobre tratados, con
vcnlj'ões e acordos InternaCIonaIS celebriJdos PC'
PreSidente da Rep~bl,ca.

I I - Autor I Z"ar o Pres Idente da Rep~b 1I ca.o dec Iarar
guerra c a celebrar a pa:r, a permitir que for
ças estrange Iras trans I tem pe Io terr It;o Io na
c lona I ou ne I e permaneçam temporal' lamente,

1II - Conceder autorl:rilçao pré" la para o Pl"'csldente
da República se ausentar do pa;s.

I V - Aprovar ou suspender o estado de defesa. estado
de s; t Io e a Intervenlj'ão federa I ,

- Aprovar a Incorporação, subdl" Isiio ou desrnembra
mento de ~reas.de Terr,t;r,os ou Estildo&, 01.1\ ,:

das as Assemblelas Legislativas.

VI - Mudar, temporarlamlmte. a sua sede,

VII - fixar, no pl"'lmelro semestre da ~Itlmil sess~o le
glslatlva de cada legislatura. a I"'emuneraç~o tk--;
mem~ros do Congresso NaCional. do PreSIdente da
Republlca, do Pl"lmelrO-Mlnlstro e dos Ministros
de Estado.

VI J I - Ju Isar anua I mente as contas do Pres I dente ~a ~e

p~blicü, bf'm C'OMo apreCiaI'" os l"'elat~I""C''' sC'l-I"';
as e'ccuçõt's do"ó- pianos dC' gO\trnC',

VI - fIxar, por proposta do Poder Executivo. I imites
globais para Cf montante da d;vJda consol,dada
da União, dos Estado$ e dos Munlc;pios,

Vf I - It'provar. POI'" ma IOI' I a abso I uta e por voto secre-
to. a exoneração, de Of;CIO, do Procurador-Geral
da Rep~bllca, antes do termo de sua In\estldura.

VIII - OI SpOI'" sobre a cr I ação ou ext I nção de cal"'90s. em
prego"s- (> funç(;f;s de' s(>us s('r\ IÇOS e fi ,açãe> d-;'
ref.peC' I \ a remunt'raçào,

SECÃ0 \, - [lC'S DEPUTAD0S E SE ....A[\~RES

Art. 52 - Os Deputados e Senadores são tnvlol~velS pOI'"
suas op I n i ~es, pa Iavras e votos.

§ 1º : Desde ~ expedllj'ão~do_diploma, os mem~Con
gresso NaCional nao poderao ser presos. salvo em flagrante de crime
i naf I anç~ve I. nem processados cr I mIna Imente, sem pr;v I a II cença de
sua Cãmura.

§ 2 9 - O ,ndefer'mento do ped,do de licença ou a <Jusên
cla de deliberação suspende a prescrIção. enquanto durar o mandato.

§ 3º - No caso de f Iagrante de cr Ime I naf Iançávc [, os
autÇlS serão remetidos, dentro de vinte e quatro horas. à cãmara res
pect I va. para que, _pe I o voto , secreto.da ma IOI'" I a ~os Se'U" membl"'o"'. r~
so I va sobre a pr I sao e autor I.e ou nao, a formaçao di' cul pa

§ 42 - Os Deputados e Senadorl?S serão submetidos a Jul
gamento perante o Supremo Tribunal federal.

Art. 54 .. Os Oeputõ:ldos e Senadores não poderão. desde a
posse:

'.
- Firmar ou manter contrato com pessoa de direito
p~bllco. autal"'qula, empresa p~bl,c<l. soc;ledade
de economia mista OIJ empresa concesslonál"la de
serviço p~bl,co, salvo quando o contl"'ato e ores
p<'Ctl\O proct>sso de seleç;o obedet"erC'm a c,á1Js-Z;
laf' unlf(\rrM'>f'. ou foI'" 1"'f'lat 1\0 iH' (',('rc;C"IC' ti;
funçõs df'flnlda .. pela ('(ln .. t ItUIl;ã .. ,

11 - Aceitar ou e,erCf'r carSo, funç;o ou cI"F"rC'g(\ rE'-

munerado, Inc:lu~l\e os d(' qU( St'Jurr dt:'''''!;~;'('~

"ad natum"', nas entidades COnStantes do InC'lse
anterior, salvo nos casos previstos nestil COnS
titUição.

III - Patroc I nar caUSiJ em que se-Ja I t'lteressada qua 1-
quer das el'lt I dades .a que se refere o I MeI so J,

IV - Ser diretor de empresa que go:re de favor dClcor-
rente de ClJntato com pessoa JUI"';dlca de direito
p~bllco. ou nele e~ercer função renunE'l"'ada.

§ 3º - O Congresso c cada uma das duas Casas, de per SI.
se 8uto-regu Iarão para o exerc;c I o de seus deveres const I tuc lona Is.

SEÇÃO VII - DAS CO",ISSÕES

Art. 55 - O Congresso NaCional e SUilS Casas Leglslat 1

\a<. 'têm ,,"C'ml"'s(;(,," permanentes e t.el"'lrOI"'~rla!<-, C'OI\S, ''ru;dtls ra fcrl""ii
(" COfl' a~ at:r,bu,ç;:'C'S prc\ Istafo no reSor:-ect 1\0 rt'gln1E>n'ro ou l"lc a~(\ tI(

que resul'tar u SUil c ....,açào.

SEÇÃO VIII - DO PROCESSO LEGISLATIVO

Art~ 59 - O processo legislativo se perfa:r at.rav~s de
elaboralj'ão de emendas ~ Constituição, leiS complementares, leiS 01'

dlnát=1ãs, decr-etos legislatiVOS e resoluções.

- As emendas ser';o acr;sclmos, supressões ou modl
f Icações aos di spos I ti" os d~sta Const I 'tu, çâo7
dl?ve,.;io s<r p"VpoSt<J5 pv'o PrcSld("n'tc da Rep':;
bllCil ou pOI'" um terço. no m;nlmo, do"- membros
do Congresso, e aprovadas, em dOIS turnos. por
dOIS terços dos Deputados e Senadores,

I I - A Const I tu Ição não poder~ ser emendüda na "I q~1'I
cla dc estada de sit.lo. de estado de defl?sa o~
de Intel"vençao federü I

1II - As I e I s comp lementares conterão os pr Inc íp Ios b.!

sicos do Sistema Jur;dlco pelo qual deverão se
pautar {tS I e í s ord In~r Ias que regu Iamentem de
terminado setor administrativo ou SOCial;

IV - As 1~ls ordln~rlas se destinam a regular os atos

~:~~::~;~~:a:~mlnlstratlvosou $OClal$ e suas

- Os decretos I<'SI 51at I \ os se dest Inam a 1"'<''1\11 ar
as II?IS e-I·dln~rl~,,", "

VI - As resoluç~(.s contcr;o normas admlnlstraT'l"a!So
rf'ferentf's a Cd$O!i- ('Osp{"[";f,c;C's.

VII - É vedado ao E"ecutlvo bal:o.ar decretol>'~lels

SUBSECÃO I - DA lEI ORÇA1IENTÃRIA

Art. 60 - A I e I orçamentár I a da Un I ~o. dos Estados e
d1?s Munlc;ploS sel"ã promulgilda anuillmente, para ter vIg;;ncla no exe!.
CICIO seguinte'
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a) O orçam!nto pr('ver~ todas as receitas e dc spe s e s do
Poder Publico. r nelu s r c e os de autarquIas, SOl;'r e da-

~:: ::ec~:::m~:r:: :~;<J:~:o:~;:::~s d~~;::oo~a1~~ I r-c t:u
b) O or-çe-ne nt c p~bllco.será elabol'udo sE'gundc> a lei de

Diretrizes Orça~('ntarlas. que pre"erá as condlCj~es

de sua tram! tusao no CongrC1:>so Na c lona I e as regriJS
de sua ap I I cecec pc I o Exec ut; I vo

JUSTIFICATIVA

NI n9u~m ma I s consc Iente que o Re Iator da Const I tu Ição
sobre os pr-oblemas do Ant!proJeto apr-esentado. Da ele no pr;mbulo de
seu pr-ejet.c de Const1 tu t çec

"Tal como a grande maioria dos Senhores Const!tulntes,
ta'!lb~m detecte I, n~ AnteprOJeto, a p:r de v Irtudes e I ncveçees e I0-

: I:~:~:~ i:n::n:~s~::c ~::du~~~e;:~::~;~:~ ... de sv IaS, e, ac I ma de tudo,

V

VI

VII

_ nomear os JuIzes dos Tribunais Federais, o

Consultor-Geral da República e o ProcUIador~

ral da União;

_ convocar, extraordinariamente, o Congresso N~

cional;

- iniciar o processo legislativo nos casos pr~

vistos nesta Constituição,

Neste trabalho, r-eape r t amos as qual r dedcs Inovadoras tra
;z: Idas pe I a forma espontânea e democr~t rc a COMO surg.ram os di spos it I:
\OS contidos no Projeto Tal como um dIamante em bruto. par~queela~

se revelassem em toda a sua força. o te>-~o prec r sev a ser lapidado,

~::~:~n::-7:;:~~e:ç~::s:u~~;~::ep:r: ;~:~: I~: ~::~~s~~::7~ a Cdem~~~~~
ria-prima Ideol~9Ica.

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres
cemos ao Ji exrat.ent.e e procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa
ra descobrir-lhe o brilho

A presente emenda atende a ponderaçoes s mccr-es do Se
nhor Relator. Di ao texto da ConstitUição uma nova conslst;;ncla: na
redação, busca uma maI OI' si rrteae , r-e I egando as normas progrümit I cas

;a r:g~::d;~~:s~~I~: I~a:o;: ~;::n:;~~~c ;~n:~: I~:r~::~a n;o;~:~:~~ p~oc;
Ilberd~de de pessoa, a democracia, a representação do povo pela trt
partlçao dos poderes, e uma Ordem Econ~mlca onde o Scere l e o Econ~:

en eo se her-monr aem para a construção de um grande pais.

~ Acr-ed I tamos que nil v I9;;nc Ia desta ~ Nova Const I tu lção, da
I ntegraçao entre o Tr-ebe Iho e o Cap I ta 1 surg I r-e um renovado surto de
pro9res~0 c veremos a popu Iação bras I I e rr-e , pr-og'ress Ivamente. ascen
der a n rve l s de VIda mais elevados.

PLENARIO

c)' Os diferentes Poderes que comD~em o Estado devem dar
e...:ata exccuç;o do orçamento aprovado, respondendo P(>$
solamcnte os ocupantes dos cargos desrgnadospela le-;
pe I as I rregu I ar Idades que OCOrrerem,

d) Trr ees t.r-elmerttie , será feito um 1evantamcnto das r-e >

ce I tas; havendo superáv I t , o Poder lCgl 5 rat Ivo Cor
rcspondentc poder-e eueor-r aar- noves despesas, ou ece r

tal' r-c oru cr c s de ve r-be e pre\/sta'" se hC'u\er d;flC"lt:
de cCI ãCl ser r-o due r de s e e d(''''f'('tca~,

e) E/llpr~stlmCl'" sob qua lquer- formil, !lã" proE'\Isto'" no Ur
çuncnr c , d,>\erã" se r éiU1""rr:a'JC'S pr-c c t e-nnr c P( IC' ri:
der Leqr sle r r vo c omper c nt e , -

f) Em não sen~o aprovado temporariamente o er-ç amcnto
enua I. s er-e executado o do ano anter- IOI', com a dev I
da atual ,;z:ação monetária,

g) O Poder LegIslatiVO competente- não poder~ acrescen
tar despesas ao orçamento, mesmo que pendentes de
event ue I exame de arrecadação Recursos orçoamentã
rios que re;:ultam, por vc tc ou cmcnd!. SCI'! despesa.
somente ser-eo a locados pc- autor rz eçco I cgl 5 I c r I \ a
no segundo scnes t r-e do e>'l.r-cicIO' ap~s confirmada d

extst~ncta de superávtt no pr- rmet r-o sewcecr-e , Fe aeec
do-se uma prOJeção de seu volume anual,

h) A lei orçarn('rrt~rla prc\erã as condlçõcs de sua tr-em r
tação no Congresso Ncc lona I e a sua f or-me de c>.ecu:
ção pe Ios órgãos competentes

. EMENDA lP20521-2
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VIII

IX

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

_ eancaonar , promulgar e fazer publicar as leis,

- vetar proJeto de lei, parcial ou totalmente,

ou solicitar a sua reconsl.deração ao Congre,!.

so Nacional,

lativa, expondo a situação do País e solie!

tando as providências que Julgar necessârias,

devendo na mensagem avaliar a eeaaãaecâc , p~

lo Governo, das metas previstas no plano pl,!!

rianual de anveseamenece e nos orçamentos da

União;

- dl.rigir outras mensagens ao ccneresso z.;ac1.E

nat ,

- decretar a mtervencãc federal, o estado de

defesa e o estado de sítio, sub-netendo

decisão ao Congresso Nacional;

- determinar a realização de referelJdo que

Congresso Nacional vier a determinar:

- conferir ccndeccrasêes e distinções honoríf!

caso

- conceder indulto ou graça;

- permitir, com autorização do Congresso NaciE

nal, que forças estrangeiras a1J.adas trans.!,

tem pelo território nacional, por motivo de

guerra, nele permaneçam temporarJ.ament.e, sem
pre sob o comando de autoridade brasileira,

IV - a segurança do PaIs:

V - a probidade na administração:

VI - a lei orçament.ária;

VII - o cumprimento das leis e das decisões Judie!
ais;

VIII - a formação ou o. fulcionament.o normal do G2.

verno.

SECÃO III - DA RESPONSABILIDADE DO PRESID. DA REPOBLICA "

'

Ar t . 68 - são crimeS de responsabilidade os atos do Pre

sidente que atentarem contra a Constituição e, especialmente.

I - a eX1.stência da União;

II - o livre. exercício_ do Legislativo, dO:Judici,ª

rio, do Ministério Público e tios Po5.eres co!"!.

titucionais dos Estados;

III - o exercício dos direitos pol1ticos, individ!!

ais e sociaJ.s;

seese IX

OA rISCALlZACAO F'INANCEIRA. ORCAMEIHARIA,

OPERAClONAl E PA1RIMONIAl

Art 61 - A fiscalização financeira, orçamentária, ope
raclonal e patrimonial da União sera exerclda pelo Congresso Naci,!:.

na1, l'í'etL'a"te ct.ntr':lle externe p1"oce~1d..:: pelo "Tit.'-'1al oe Certas. .ê

Peolo5. sistemas de: cor,trole lnterno ce cada POder

§ le .. O Tllbunal de ContaS Julgara anuãlre'1te as

tas prestadas pelo Poder Executlvo, pelo Foder Judiciário e pelo

Congresso Nacional

§ 2e .. As contas julgadas abrangerão todos os seloras

da administraç1:lo pública, direta e indireta, ine-lusive autarquias,

sociedades de economia mista, e SOCIedade nacionaIS ou internacio

nais sob o controle da Uni1:lo Ou em Que esta tenha participaç1:lo, fu~

dações e sociedade civis mantidas Clelo Poder Público.

§ Je .. Cabe ao Tribunal de Contss fiscalizar, investi

gar, auditar, os atos e contratos de administração publica eSpecl f..!.

cada no parágrafo anterior; a admissf;o, o comissionamenlo e vanta

gens de Qualquer tipo, outorgadas aos seus servidores, publicas

privados, o processO e o mérito de concorrências publicas

§ 49 .. Prestará cbntas Qualquer pessoa física ou jurí

dica~Que utilize, arrecade, guarde,. gerencie ou, por' qualqu~r ~O!

ma, adminsitre dinheiros, bens e valores públicos ou que estejam so

be responsabilidade do Estado, o~ ainda, que em nome deste assum;
Obrigações.

§ 5Q - Verificada-a existência de prejuízo, dano, lesão

de direito, ou ilegalidade diante de ato ou contrato, o Tribunal de

Contas imporá aos responsáveis as sansões previstas em lei e, conc;

rr,itanter-e-~e, scIicitara ao Peder '::~cic!ario a abertura c:: t":'c:e==~

para <tí:"U!c:;1io de :esl'onsabiJidsce civ!1 e cr_:r,inãl, se r.::.... e! , e õ::

órgão ccr-;ete'1te, as medIdas necessári}ls para proteger ó ai:! {C~ I:~

triltonial do org1l0 ou entidade, deterllllnando a sustação de stc i~

pugnado

Art. 62 - Os Hirtistros do Tribuna] de Contas da Uniãc

serão nomeados pelo Congr;sso Nacioanl, para um mandato de lO (dez;

anos, dentre brasi.1eiros maiores de trinta e cinco anos, de idonel.

da de moral, de reputaç1:lo iHbadã e notórios conhecimentos jUrídl
cos, econômicos, financeiros Ou de adil'lirUs,tração pública.

§ H~ ~ Os Ministros terão as mesnas garantias, prerrog~

tivas, venclmentoS e impedimentos dos Ministros do S.,per!or Trlb~

nal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do
cargo apÓs cinco anos de efetivo exercício

00 EXECUTIVO

SUBSTITUA~SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPITULO :tI DO TITULO V DO PROJETO
DE CONSTITUIÇÃO DO RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA SEGUI!!
TE REDAÇÃO:

'l'1TULO V

CApITULO II

DO EXECUTIVO

~ - DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Art 6S - O Poder "Executivo é exercido pelo Presidente

da RepúblJ.ca, elel. to entre brasileiros minores de tn.r'=a e cinco anos

paJ:"Ol um nàndato de 05 (cinco) anos, pelo voto direto, secreto e maJ2.

ritãrio, e'll elel.ção que se darâ 90 {no...ental dias antes co término do

mandato presidencJ.al em exercIcJ.o.

§ lQ - Será consJ.det',;t.do eleito o candidato que obtiver

maioria absoluta dos vot.os, não computados os em branco e os nulos.

Caso nenhum dos candl.datos obtenha esta rnaior1a, será procedJ.da
segunda eleição 45 (quarenta e cinco) dJ.as após proclamado o result~

do da prJ.meira, onde concorrerão os dois candidatos mais votados na

primeira, sendo eleito o que reunir a maioria dos votos válidos.

§ 2Q - Ocot'rendo desl.stencia de um dos candJ.dá'tos na s~

gumla eleição, será o desistente substituído pelo terceiro c010cado,e

assim sucessJ.vamente.

§ 3Q - O presidente tomarâ posse em sessão extraordJ.n§.

ria do Congresso NacJ.onal, convocada especialmente para o evento.

Art. 66 - Em caso de impedimento do Presidente, sua au

sência do PaIs, ou de vacância, serão chamados ao exerclcio do cargo:

sucessivamente, o Vice-Presidente, o Presidente da Câmara dos Deputa
dos e o Presidente do Supremo Tribunal Federal. -

§ 19 - O Presidente SO'llente poderá ausent.ar-Se do País

com lJ.cença do Congresso, sem a qual tal ausência afl.gurará vacância
de cargo

§ 29 - Em caso de vacâncJ.a o Vice-l?resJ.dente asst...... irá a

PresJ.dência pelo tempo em que re;,,\anescer do r.e....'"1ato; em caso àê

vacancJ.a os substitutos convocarão nova eleJ.cão a ser realizada den
t.ro de 4S (quarenta e cinco) dias, tomando o eleJ.to posse até 10 (dezl

dias após a promulgação do resultado, para complementação dos 04 (qua
tro) anos do manda to originaL -

SEçM II - DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

XI

XII

XIII.

XIV

XV

'COI

'COII

- manter relaçóes com os Estados estrangeirps

e acreditar seus representantes diplomáticos.

_ celebrar tratados, convenções e atos interno!

cionais, firmar acordos, emprêstimos e obrá
gações externas, "ad referendum" do Congre.:!.

so Nacional;

_ declarar guerra, autorizado, OQ "a~ refere:l

dum" do Congresso Nacional. no caso de agre.ê

são estrangeira, ocorrida no inter"alo das

sessões leg~slativas;

_ celebrar a paz, autorizado ou "ad referendum"

do Congresso Nacional.

_ prover os seus postos de oficiais-generais e

nomear seus comandantes;

_ decretar, com prév'ia autorização do Congrc.:!.

so Nacional, total ou parcialmente, a mobil,!

zaçào nacional;

- autorizar brasileiros a aceitar pensão, C!!!.
prego ou comissão de governo estrangei-ro;

_ proferir mensagem perante o Congresso Naci2.

nal, por ocasião da abertura da Sessâo -Legi,!.

§ 212 _ A vitaJicledade garantida no paregrafo antenc:
cessara para 't v.n.l.stro que vier a exe-rcer mandato eletivo.

Art 63 - O LegislatIvo, o Executivo e o JudJcJáno m.a,!!

Art. 67 - compete ao Presidente da República, na for'lla e
nos limites desta Constituição:

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;

11 - supervJ.slonar os planos de governo e a prfl;

posta de orçamento,

III - nomear, após aprovação pelo Senado Federal,
os Ministros do Supremo Tribunal Federal, de

Parágrafo Único - Os: crimes de responsabilidade serão ti:.

pific~dos em lei, que estabelecerá as normas de processo e Julgamento.

tE'rão, de forma integrada, sistema de controle ,interno de suas co!!,

tas
Parágrafo (lnico - Os responsáveis pelo controle inter

no, env.tarão, seli'estralmente, relatórios detalhados e documentados

de suas atividades. sem prejuízo de, ao tomarem conhecimento de

qualquer irregularidade ou abuso I darem ciência ao Tnbunal de Co~

tas, sob pena de responsabllidade solidárla

Art 64 _ As normas pelas quais ser~o exercidcs os coE!.

troles externo e interno. a competência. o proced~tr<e~to e as penal..!.

dades serão fixados em lei, que se aphcará tambem a organização e

funci~nampnto dos Tribunais de Contas estaduais e municipais.

III

IV

- .
Tribunal de Contas da união, dos 'l'ribuna:l.s S:!!

_periores, os Chefes de missão dl.plomát.ica de

carâter permanente. os Governadores de Terr.=.

tórios, os membros do Conselho Monetárl-o Nac!

anal, o presl.dente' e Diretores das :tTlst).tu~

ções FJ.nanceJ.ras da União e os PresJ.dentes e

OJ.retores das Empresas púolJ.cas e dg Econol"l.a

Mista sob controle da união.

_ nO'll~ar, apõ,s aprovação :elo Senaêo Federal, o

Procurador-Geral da Republica,

Art. 69 - Declarada procedente a acusacâo, pelo voto de
dois terços {2/3} dos membros da Câmara dos Deputados, o , Presidente

serâ submetl.do a Julgamento, perante o supr~rno Tribunal Federal, nos

CrJ.mes COMuns, ou, perante o Senado Federal, nos de responsabilidade,
ficando suspenso de suas funções:

- nos crimes comuns, se rel..ebida a den:incia ou

queixa_crl.me pelo Suprero Tribt.~al Fe.:!e:al,

II - nos Crimes de responsabilidade, após instaE

ração do processo pelo Senaão Federal
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§ 19 - Se, decorrido o prazo de cento e oitenta (180) d.!.
as, o Julgamento não estHfer concluído, cessará o afastamento do pr!=

sidente, sem preJuízo da regular prosseguimento do processo.

§ 29 - Enquanto não sobrevier sentença condenatória tran.
sitada em Julg<'ldo nos crimes comuns, o Presidente da República não e.:!

tarâ sujeito ã prisão.
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, 311 - As dotações orçamentár Ias para o pagãllento desses
d;;bltos, e os cr~dltos abertos serão conslganados dlretalllente ao Po
der JudiCiáriO, recolhendo-se as Importãnclas respectivas â reparti
ção cOllpetente. Caberá ao Pr-esi dente do Tribunal que proferir a dec r
são exequenda determinar o pagamento, segundo as pOSSibilidades d';;
dep~slto, e euecr-r aer-, a requerimento do credor preterido no seu di
reito de proced~ncla, OUVido o Chefe do Mlnlst;rlo P~bllco, o eeqêee
tro doil quantia necessária à satasfação do débito. -

SEÇAO II - DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

I} A representaçao por Insconstltuclonalldad~nos

casos E'stabe Iec Idos nesta Const I tu I ção.

IR) Julgar representaão do Procurador-Ger'al da Re
públlColl, nos casos definidos em lei complelllen-'
tar. para Interpretação de lei ou ato 'norlllati
vo feeteral,

Art. 76 - Os serviços nccee r e r s e reglstrals são exer-ei-.
dos em caráter privado. por delegação do Poder PúbliCO.

S l fl - lei complelllentar regulará seuas at rv rdedee , de se i
plinará a responsabilidade CIVil e crlnunal dos notárlo~ reSlstrado=
res e seus prepostbs, por erros ou excessos ecee tr dca, e definirá a
flsca.ll%ação de seus atos pelo Poder JudiCiáriO.

S 22 - O Ingresso na ae rv sdede notarial e registra I de
penderá. obrIgatorIamente. de concurso p~bllco de prO\dS e t;tulos

§ Jº - lei federal disporá sobre o velcr- dos emolu:nentos
relatiVOS aos atos praticados pelos eer-v r çc s ncter-t e r s e reglstrals.

n} As revisões crlllllnals e as ações resClsorlas
de seus ju rgados.

o) A execução de sentença, nas causas de sua COIII
petêncla originária, facultada a delegação de
atos processua Is;

p) As aç;es elll que todos os lIIelllbros da maglstra_\
tura seja. direta ou IndlretalAente, interessa-
dos e nas elll que lIIaI s de c: InqQenta por cento
dos lIIelllbros do Tribunal esteja. IllIpedldos;

- Julgolr elll recurso extraordináriO: ,II

IV - Quatro, Indicados pelo Presidente ~ da Repúbl ica,
dentre os Integrantes da lista trlplece or9anl%a
da. para cada vaga, pe la Ordelll dos Advogados do
Bee sr L,

, § 22 _ O prov Imenta de cada vaga observará o cr It~r lodo
seu preenchimento rnrcrel, ap~s regularl::1::l1" o Cicio, de conformi-
dade com a atual compOSição do Tribunal

Art 7& - Compete ao Supremo Tr-rbune l Federal.

- Processar e Julgar'. originariamente:

a) Nos crimes comuns. o Pee sr derrt e da,Repúbllca c
os ""'nastros de Estado, os seus proprlos Mini!.
tros os Deputados, Senadores e o Procurador
Gerai da Rep~bllca;

b) Nos crimes comuns e de responsabilidade, os lIIe,!!!
bras do Superior Trlbpnal de Justiça. dos Tr.!..

.bunals Superiores e os do Tribunal de Contas
da União, os Desembargadores dos TribunaiS de
Justiça dos Estados. do Distrito Feder~1 e Te!:,
rlt~r'loS, e os Chefes de Missão Diplollatlca em
caráter perlllanente;

c} Os l,t;gIOS entre ~os Estados estr~ngelros ou
organ I smos I nternac Icna I s e a Un Iao~ os Esta-
dos, o Distrito Federoill e os Terrltorlos; j

d) As causas e confl itos entre a União e os Esta
do, a União e o Distrito Federal, ou entre uns
e outros, IncluSive as respectivas entidades
da administração Indireta,

e) Os conflitos de Jusrlsdlção entre o Superior
Tribunal de Justiça e os TribunaiS Superiores
da União, ou entre estes e qualquer outro Tri
bunal;

fJ \Js conflitos de atribUições entre autoridades
administrativas e JudiCiárias da União, ou en
tre autoridades JudiCiárias de um Estado e as
administrativas de outro, ou do Distrito Fede
ra I, ou entre as deste e da Un I ão;

g) A extradição requlsltolda -por Estado estrangei
ro, a hOlllologação das sentenças estrangeiras
e a concessão do "exequatur" às cartas rogat~
rias, que podelll ser conferidas ao seu PreSide!!
te. pelo Regu.ento Interno,

h) ~n;:oiI~:;st;;~~~:;; :~::~7d:d:o;:t~~n:~o~ã~:: 1,-
CUJos atos esteja. SUJllItos diretoillllente à ju
risdição do Supre.o Tribunal Federal!,. ou s~e tr!.
te de crí.e sujeito ••es.a Jurlsdlçao e unlca
Inst.ncla, e, ainda, quando houver perigO de
se consumar a vlol;ncla, antes que outro JUIZ
ou trlbunoill possa conhecer do pedido.

- I) OS lIIolndados de segurança e o "habeas data" con
tI"'. atos do PreSidente da Rep~bllca, dos Mini!:
tros de Estado, das Mesas da Cãlllara e do Sena
do Federal, do S'1pre.o Tribunal Federal, do
Tribunal de Contoils da União, ou de seus PresI
dentes, do Procurador_Geral da República, belll
COIIIO os ulpetrados pela União contra atos de
governos estaduais Ou do Distrito Federal;

J) A~ recl~llIações para preservação de sua cOlllpe
t:nclol e garantia da autoridade de suas decl
soes.

Ar:. 77 - O Supremo Tribunal Federal comp;e-se 'de deae a- (4
seis Ministros. escolhidos dentre br-e s ele er-ce , C:OII lllalS de trInta e
cinco anos. de notável saber JurídiCO e reputação Ilibada.

§ lO - Ap~s audl;ncla pública é aprovação pelo Senado Fe
deral, por voto de dOIS terços de seus eeabr-ee , os Ministros serãõ
nomeados pelo Pr-ee rdenee da República, séndo: ~

I - Quatro, Indicados pelo Pr-es rdente da Rep~bllca;

Ii - Quatro, Indicados pela Câmara dos Deputados, pelo
voto secreto da maioria absoluta dos seus membros,

III - Quatro, Indicados pelo Senado Federal, dentre os
Integrantes de listas tríplices, organlZoldas para
cada vaga, pelo -Suprelllo Tribunal Federal. Indlc.!.

do~ a I ternat I vamente para cada do I s m!lAbros da !li!,
glstratura. UlA lIIe.bro do Nlnlst;rlo Pubí rcej

.\rt 74 - Compete prl\o1tlvamente aos TribunaiS'

- Eleger seus ~rgãos dlretl\OS e elaborar "eus regi
mentos Internos, obser"ado o disposto na lei qua;;
to à_co~petêncla e o funCionamento dos respectl=
vos org<los JurisdiCIonais e adMinistrativos, --..:..

II - OrganizaI"'" s~as secretarIas e serviços oIIuxll iares --
e os dos JUI%OS que lhes forelll subordinados, pro
vendo-lhes os cargos e velando pelo exercíCIO da
atiVidade correcional respectiva.

III - Conceder I ícença, f;r I as' e outros afastamentos a
!lieus "'e.bros e aos Juí%es e serVidores qUe lhes fo
rea ,"ed'''Mente subordInados; -

IV - Pro~er, p~r concurso públlc,? de p,:"ovas, ou provas
e tltulos. os cargos necessarlos a adllunstraçào da
da Justiça;

- Organlur a Pol ;cla JudiCiária, coa a finalidade
de garantir eflcácta das suas deC"lSões,

d) Dedicar-se à 1I111tâncla pol ítlco-parttdárlo1.

Parágrafo Único - No primeiro grau, a VitaliCiedade será
a~qulrlda ap~s dOIS anos ~e e ....ercíclo-. não podendo, o jUI%. nesse pe
r/odo. Rerder o cargo senao por proposta do Trlbunar a que estive;:
subord Inado

gen~.. diretas ou Indiretas, a~vlnda8 de pr~

vldenClaS decorrentes do exerCICIO de seu car
go;

EMENDA SUBSTITUTIVA AO ClI.plTULO IV DO UTULO V

4rt 7I - são ~r'gãos do Jud Ic Iár Io

- Supremo Tribunal Federal.

II - Superior Tl"'lbu?al da Justiça.

III - Tribunais Regionais Feder-e ss e Juízes Feder-e rs ,

IV - TribunaiS e Juí%es do Trabalho.

V - Trlbun~ls e Juízes Eleitorais;

VI - Tr-s bune r s e Juí%es Militares;

VII - Tr-rbuna rs e Juí%es dos Estados e do Distrito Fede
ral e TerritóriOS -

Art. 72 - O Estatudo da Magistratura dispor; sobre o eces
50, prollloção, remoção, disponibilidade, afastamento e aposentadorl'i
dos magistrados, de todos os órgãos do JudiCiáriO. prevendo Ingresso
por concurso públiCO, p,<omoção por antigUidade e merecilllento e pa
drão ,de vencimentos. 4

\. _ S 12 - Nunhum ~rgão do Poder Jud Ic Iár ~ o pode r-e a 'I %ar
seasoes ou Julgamentos secretos. Se o Interesse pub Lsco o eXigir, a
lei poderá limitar a presença, em determinados atos, às pr-epr- ee s pa6
tes e seus advogados.

S 2º - Um quarto dos lugares dos Te rbuna r s Eecedce r s
do Distrito Federal e TerritórIOS será composto. alternadalllente, de
lIIelllbros do M,nlst;rio P~bllco e de advogados. de not~rlo saber Jurí
diCO e reputação Ilibada, COIII mais de de% anos de carreira ou de ex
perl;ncla profiSSional, Indicados em lista s;xtupla pelos ~rgãos de
representação das respect Ivas c Iasses.

S 32 - Recebida a Indicação, o Tribunal formará a lista
tr';pllce en\ lando-a_ao Poder legislatiVO, que escolher~ um dos Inte
grantes para nomeaçao.

4rt. 73 - Os Juízes gozam de garantias e estão SUjeitos
às "edaçõcs seguintes

- são garantias::

a) A v I ta II c Iedade. não podendo perder o cargo se
não por sentença JudiCial tranSitada elA Julga=
do;

b) A inamovibilidade;

c) A Irredutibilidade de vencimentos. SUJeito. en
tretanto, aos Impostos gerais. Il'Icluslve o d;
renda e os e"'traor~lnárlos.

, , - são vedações:

a) Exercer, ainda que el'l disponibilidade. outro
cargo ou função, salvo o lIa9Ist~rlo;

b) Receber, a qualquer título ou pretexto, percen
tage. de custas elll qua Iquer processo;

c) R.ecebel", a qualquer titulo ou prete .... to. vanta-

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE 00 CAPfTUlO IV DO TfTUlO V DO PROJETO
DE CONSTITUIÇA0 00 RElATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA SEGUIN
TE REDAÇÃO, -

Ti.tulo V

Capítulo IV
DO JUDICIÁRIO

SEÇÃO I - DISPOSiÇÕES GERAIS

VI - Dispor, pela 11I13101"'1" de seus lIIelllbros, sobre dlVI
são e organização judiCiárias. provendo os respe;;
tlVOS cargos da magistratura e dos serviços a~xl=

I lares correspondentes.

Art. 75 - Ao JudiciáriO são, asseguradas autonolllas admi
nistrativa e financeira.

~ § Ig - Os TribunaiS elaborarão pro1:>ostas orçamentárIas

:~:~r'~:sd~:~~:~~~:: :;;a:s~7: ~e:u~:r;:~~ ~~:~e:~:n=:~~ed: ;~~m~ot~;
responsab I I Idade.

§ 22 - Os pagamentos deVidos pela fa%enda Federal Esta_t'
dual ou MuniCipal e demaiS entidades do Poder PúbliCO. Inclus~ve so-
C Iedades de econOllll a 11I1sta, ellpresas estata Is. contro ladas pe I'; Esta
do. ,?U que ne Ias ~ Ie tenha pal"t Ic Ipação, elll v Irtude de sentença JU=
dlclarla, .far-sQ-ao na ordem de apresentação dos precat~rl08 e à con
ta dos credltos respectlv,?s( e quando ~ão pagos Imediatalllente, ser;)õ
previstos na lei orç~mentarla do exerclclo seguinte e dever~o ser pa
gos n,?s prllllelros tres meses desse e ....erc;clo. InclUindo atual u:açãõ
monetarla e demaiS Itens da condenação.

DO JUDICIARID

SUBSTITUA-SE oTEXTO CONSTANTE DO CAPíTULO II1 DO Tí'TUlO V 00 PROJETO
DE CONSTITUIÇÃO DO RElATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL. PELA SEGUlN
TE REDAÇÃO. -

Título V
Capítulo 1II

DO GOVERNO

SEÇÃO I - DOS MINISTROS DE ESTADO

un"'''~Sll''UI''. ~

EMENDA SUBSTITUTlVA AO CAPITULO UI DO TITULO V

Ni ngu;;m ma I s consc i ~nte que o Re I ator da Cons_t Itu Içào
sobre os problelAas do Ant~proJeto aprescntado. Di% ele no prembulo de

seu projeto de Const I tu Iça0::

"Tal COIilO a grande maioria dos Senhores Const.!,tulntes,
tamb;;m detecte I, no AnteprOJeto, a p::!r de v I rtudes e I novaçoes e I0

glávCIS. InCOnSistênCiaS, sup;erfetaljoes. "desvIos. e, aClrna de tudo,
a ausênCia de um fiO condutor fllosoflco.

Neste trabalho, respeitamos as qualidades Inovadoras tr!,
%I das pe I a forma espontãnc.a e democrát Ica como surgIram os dI spos It 1

'<os contidos no PrOJeto. Tal corro Uljl diamante em bruto, para qUE' elas
se revelassem em todll a sua força. o te"~o preclsa~a ser lap,d~do,

retirando-se-lhe a massa Informe das mln~cl~S casulstlcas, e. mUlt~s

ve:es, as Irlper'felções surgidas pela fusao as vc::cs emotiva de matc
ria-prima Ideológica.

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres"
cemos ao Já eXistente:: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa

ra descobrIr-lhe o brl lho.

A presente emenda atende a eondcrações s Incera~ do Se
nhor Relator. Oá'ao texto da Constltulçao uma nova con~lstencl~::. na
redação, busca uma ma I01" síntese, re I egando a~ normas p~ogramatIcas
c reguladoras ~s leiS complementares ou ord,narlas, no merlto. proc!!
ra o fiO filosófico nas raí%es tradicionais da n~ssa SOCiedade - a
liberdade da pessoa, a democracia, a r:presentaçao do povo pela t~.!..

partlç~o dos poderes. e uma Ordem ~conomlca onde o S~clal e o Econo
mico se harmonl%am para a construçao de um grarde pais

Acred Itamos que na v Igênc I a desta ~INova Const I tu I ção, da
I ntegraçiio entre o Trabal ho e _o Cap I ta I surg Ir~ um r~novado surto de
progresso e veremos a popu laça0 bras I leira, prdgress Ivamente, ascen
der a niveis de Vida mais elcvados.

tc~~:;'-:-J

rrli7;JY!j

Art 70 - Os MIn I stros de Estado seriío esc:o [h Idos den
tre brasllE'lras mal(lres de vinte e um anos e no E',er'cíclo do" direi
tos polítiCOS.

~ § Ig -.A lei dlsporã sobre a crla,ão. estruturação E' atr..!..
bUlçocs dos /IlnlstCr'IOS

_ § 2; - Os MInIstros de Estado são obrigados a atender a
convocaçao da Camara dos Deputados e do Senado Federal, ou de qual
quer de suas Comi ssões.

§ 39 - OS "lI n Istros de Estado têm acesso às sessões de
ambas as Cas~s do Congresso Nacional e as reuniões de suas Comissões,
com direito a palavra.

NI ogu;m ma, 5 cense I ente que o Re Iatol" da Cons.t I tu I ção
solir'c os prob I emas do AnteproJeto aprc:sentado. O I % e Ie no pl"cmbu I o de
seu pr-o j e't o de Const I tu I çiio:

"Tal como a grande maioria dos Senhores Const!tulntes,
tamb~m detectei, no AnteprOJeto. a p~r de. ve-tude s e t neveqees elo
gl ~ve I s, I ncone I stênc Ias, 5uperfeta)ocs~ desv IaS, e, ac I ma de tudo,
a aus~ncla de um fio condutor fllosoflco "

Neste trabalho, respelta~os as qualidades r ncvedcr-ee tr'~ t--'
z r de s pela fOr'mil espontânea e demccr-e t r ce como sUr'glr<lm os diSPOSitI-
vos contldos no Pr-o j nt;c Tal como um d r anant a em hr-uno , para que elas
se r-ev cless cm em toda a sua fOr'ça, o texto pr-ec t eev e ser lapidado,
ret I rando-se- Ihe a massa I nforme das mIn~c Ias casu í st I ces , e, MU Itas
vezes, as Imperfelç;es surgidas pela fusão ~s v e ae s enoc r v e de maté
ria-prima Ideol~glca.

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres
cemos ao Já ex ss tenee procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa
ra descobrir-lhe o brilho

A presente emenda atende a ponderações s I ncera~ do Se
nhor Relator. Dá ao texto da Constltulçao uma nova ccnsr atenc se- na
redação, busca uma ma Ior síntese, r-e Icgando a~ normas P,:09ram~t-1cas
e reguladoras às l e r s comple.entares ou or-dr nee r e s , no mer r t.o , proc!!
r-e o fio fllos~flco nas raízes ce-ed rci cne ss da nossa SOCiedade - a
liberdade da pessoa, a dee ecr-ecr e , a r:presentação do povo pela t~.!.
partição dos poderes, e uma Ordem ~conomlca onde o Sl!clal e o Econo
m I co se harmon I :am para a construçao de um srande pa I s ,

Acreditamos que na vlg~ncla desta Nova Constituição, da
Integração entre o Trabalho e_o Capital surgirá um renovado surto de
progresso e veremos a popu I açao bras I Ie Ira, progress I vamente, ascen
der a níveis de Vida eer s elevados.

DO GOVERNO

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
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II I - Ju Igar, em recurso espec i a I, as causas d",c Idl das,
em única e última instânCia, pelos TribunaiS Re
g/anaIs feDeraIS ou pelos tr~bundls dos Estados,
do Distrito Federal e Terrltórll')s, quando a deCI
são recorrida:

- Os Governadores de Estado;

VI - O Conselho federal da OrdeM dos Advogados do Bra-
sol

VII - Os part Idos po I i ti coa com representação no Con-
g.-esso NdClona I,

\ I I I - (I Pr-ccur-adcj-e-Ge ..a l da Rep~b I Ice,

IX - A$ ~onfcdcr<l*,ões SIndicaiS,

- As assocl<lções CIVIS com mais de vinte anos de
e~lst;ncla e mais de dez mil assee eedcs

§ 19 - Declarada a omissão de medida necessária para eee
nar efetiva a norma constitucional, será ese rnedo prazo ao ;'rgão dõ
poder competente, para a adoção das prOVidenCias necess~rlas, sob pe
na de rcsponsabl I Idade e suprimento pejo Supremo TrIbunal Federal. -

§ 22 - Decorrido o prazo aludido no parágrafo anterior,
sem que seja sanada a omissão, o Supremo Tribunal Federal edltar~ re
solução, a qual, com fo .. ça de lei, vlglr~ supletivamente, at; que õ
Congresso Hac lona I supra a ollll'ssão.

lIIa Instância pelo Superior Tribunal de Jes t r çe
e pelos Tribunais Super-s cr-e s da União, se dene
gatórla a decisão, -

b} Os mandados de segurança e o "habeas deea" de
cld.dos em ~nlca Instância pelo Superior Trlb~
nal de Justiça e pelos Tribunais Superiores d:;
União, quando denegatória a decisão,

c) i)s crrmee paI ítlcos

III - Julgar, mediante r-ecvr-ee e'traordlnárlo, as cau
ee s decididas em única e última Inst.âncla por ou
tros Tr-rbuna r s , quando a decl5do recorrida

a) Lontrarlar d,SpOSItIVO desta Const'tu1Ç.io.,

b} Declarar ti Inconstltueloalldade de tratado-ou
11.'1 federal.

c) Julgar válida 11.'1 ou ato do governo local con
testado em face da Const J tu I ção;

IV - Ju 19ar r-eem-se e~traordlnár Ic" contra dec I sões de-
finitivas do Superior Tribunal de Justiça e dos
TribunaiS Superiores da União, nos mesmos casos de
cab Imento do recurso espec I a I, quando cons Iderar
relevante a questão federal resolVida.

Art. 79 - são partes legitllllas para propor ação de
constitucionalidades:

§ 12 - Os Ministros do Superior Tribunal de JustlÇd se
rão nomeados pe I o Senado Federa I, dentre bras I I e I 1"'05, ma I ores de tI'" I~
ta e cinco anos, de notável saber Juridlco e reputação Ilibada, de=
pois de aprovada ~ escolha pelo PreSIdente da Rep':;bl/ca, sendo.

a) U~ quarto, dentre Juízes da Justiça Federal, Indl.ca
dos ell\ lista qu;ntupla pelo Tribunal;

b) Um qua .. to, dentre Juizes da Justiça ?stadual ou do OI!,
trlto Federa), IndIcados em lIsta qUlntupla pejo «u
premo TI'"Ibuna ~ Federa I ,

cl Um quarto, entre memb..os do "'lnlst~rIO P~bl ICO Fede
1"'<11 ou Estadua I e do OI str I to Federa I, Ind I cados em
lista qu;ntupla po .. uma comissão representativa des-
tes ~rgãos; •

d) Um quarto, entre advogados Indicados em lista qu;ntu
pia, pela Ordem dos Advogados do BraSil. -

Art. 81 _ Compete ao Super I OI'" TI'"Ibuna I de ~ Just I ça I

- Processar e Julgar orlglnarlamente':

a) Os membroS' dos tRibunaiS Regionais federaiS,
dos TribunaiS Regionais EleitoraiS e do Traba
lho e os do MinistériO PúbliCo da União que
oflcrem perante tr.bunal5-,

b) Os mandados de segurança e o "habeas data" con
tra ato do pr~prlo Tribunal ou de seu PreSide!!
te,

c) Os "habeas corpus", Quando o coautor ou o pa-
c lente for qúa Iquer das pessoas menc lonadas

.. Art:. 86 - Ca~a Estado, b,;m como o Distrito federal, cons-
tltulra uma seçao Judlclarla que tera por sede a eespece e va Capital,
e varas loca II zadas se9undo o estabe lec I do eM Je I.

P~r~grafo Ún I co - Nos _Terr Itór lOS Federa I a, a .rur-I sdu;ão
e as atrlbulçoes cometidas aos JUizes Feder-es s caberão aos Juizes da
Just I ça loca I, na forma que a Ie I dispuser, estando o Te r-r- It~rí o de
Fernando de \oronha compreendido na Seção JudiCiária do Estado de Per
nambuco -

or9aos

SECA0 V - DOS TRIBUNAIS E JUíZES DO TRABALHO

Art. 90 - A Justiça Eleitoral é composta dos Seguintes

- Tribunal SuperIor Eleitoral,

II - TribunaiS Regionais Eleitorais,

III - Juizes Eleltora'ts;

IV - Juntas Eleitorais.

Parágrafo ÚniCO - Os_Juizes dos TribunaiS Eleitorais,
salv~ motivo Justificado, serVlrao obr~gatorlamente por dois anos,
no mlnlmo~ e nunca por lIlalS de dOIS b~enlo8 consecutiVOS, os substl-

::~:5 I:::70
P:;:o~~~~o~a;'9:;~:: ocas Iao e pe lo mesmo processo, ec- n~

IIlnllllO, de s~tt: ::IlI~r:s~ribunal SU"pet"lor Eleitoral compor-se-.i,

- Mediante eleição, PEllo voto secreto

a) De tr;s Juizes, dentre os Ministros do Supremo
Tribunal Federal;

b) De dOIS Juizes, dentre os lIIemhros.do Superior
Trrbunal de JustIça. -

11 - Por nomeação do PreSidente da ReP~bllca, de dOis
dentre s_cI 15 advogados de not.ive I saber Jur i d Ico e
!:eputaçao I Ii bada, com ma I s de dez anos de <!xper I
enela profiSSional, IndlC"ados pelo Supremo Trlbu=
na I Federa I •

Parágr<!fo ÚniCo - Tribunal Superior Eleitoral elel'l~rã.
seu PreSidente e Vice-PreSidente dentre os Ministros do Supremo Tri
bunal Federa I.

Art. 92 - Haver.i um Tribunal Regional Eleitoral na CapI
tal de cilda Estado e.no Distrito Federal. Os tribunaIS ReglQnals E
le Itora 18 compor-se-ao:

- Mediante eleição pelo vote secreto.

a) De dOIS jufz.es, dentre os Desembargadores do
Tribunal de Justiça,

b) De dOIS Juizes, dentre Jufzes de Direito, escS
Ihldos pelo Tribunal de Justiça.

" - De um JUIZ do Tribunal Federal Regional.

III - Por no.eaç~o do PreSidente da Rep~bllca,' de dOIS

entre S~IS advogados de not~rlo saber JurídiCO e
reputaçao Ilibada, Illdlcados pelo Tribunal de Jus
tllja. -

~ f lQ - O Tribunal Regional Eleitoral elegerá PreSidente

:-V~::_~;~: I~~~:7::rgadores do Tr ibuna I de Just Iça, cabendo ao outro

§ Z9 - Os Juizes de DIreIto eJcercerio as funç~es de JU;
:::es elel!oral~, poden~o a lei conferir a outros Ju;:es competencla pa
pra funçoes ndO dec 1501'" I as -

_ i 3!! - A lei disporá sobre a organização.. compet~ncla e
JUl"lsdlçao dos TribunaiS, dos Juizes e dds Juntas EleitoraiS.

§ 4 2 - Os membros dos Tr;,bunalS, os Juizes e os Integran
tes das J~ntas Elelt~rals, no e~erCIClo de suas funções e no que lhes'
for apllcavel, gozarao de plenas garanttas e serão Inamovivels.

Art. 9ª - Das deCisões dos TribunaiS RegionaiS Elelto-
rdlS somente cabera recurso quando'

- Forem proferidas contra e~pressa dlsposl~ão de
lei;

SECA0 VI - DOS TRIBUNAIS E JUíZES ELEITORAIS

b ) Os advogados, Indicados em lista quintupla pelo Conse
lho Secc scne l d~ Ordem dos Advogados do Br-e s el, da
ress:!ectlva I'eglao e nomeados pelo Supremo Tribunal fe
deral; -

c) Os membros do MinistériO PúbliCO, Idnlcados em lista
,qu;ntupla dentre os Procuradores do Trabalho da res
pectiva região e nomeados pelo Supremo Tribunal fede
ral.

Art 89 - Compete à Justiça do Trabalho conciliar e Jul

~;~e:~ di ss i d I os I nd Iv Idua I 15 e co Iet IVOs entre empregados e emp r e 9:!.

§ 1!! - As Juntas dê ConCiliação e Julsamento serão presl
dldas por um Juiz do Trabalho. -

§ 2!! - A lei especlflcar.i as hlp~teses em que os dlssr
dlos.coletl~os, eS90tadas,as posslb~lldades de sua solução por nego
Claçao, ser~o submetidos a apreclaçao da Justiça do Trabalho, poden=
~~o tiS deClsoes desta, estabelt"cer novas normas e condições de traba-

a) Para as vagas destinadas ~ magistratura do Trabalho
pelos membros do próprio Tribunal;

b) Para as de advogado e de membro do ""nlst~r'o Públ r
co, pelo Conselho federal da Ordem dos Advogados do
BraSil e por Ulll colégiO eleitoral I;onstltuido por Pro
curadores da Just I ça do t r-aba lho, r-eapec t; I veeenee , -

o\rt. SS - ~s Trrbuna r s Regionais do Trabalho se r-ão com
posros d~ Ju:zes, nomeados pelo PreSidente da Rep~bl t c e , e t endr da
e mesma pr-opor-c t cnelr dade pr-e v r s t e para o er-r bune l Superior do Traba
lho -

Par.igrafo Único - Os membros dos Tr-rbune r s Reglonal"5 do
Trabalho serão. •

a) Os magistrados, escolhidos por promoção de Juízes do
Trabalho, por antigUidade e mereclll1ento, alternadamen
te; -

procedidas.

Art. 87 - são ~rgãos da JU$tlça do Trabalho:

I - Tribunal Superior do Trabalho;

II - TribunaiS Regionais do Trabalho;

,., - JuntdS de Cone i I fação e Julgamento.

S IR - O Tribunal superior do Trabalho cOllpor-se-á de de
ee seece "'Inllstros vltaliC;los nceeedca J:lelo Pr-eer denee da República;
sendo 7 (sete) dentre jUizes de carreira na Magistratura do Trabalho
e 10 (dez) representantes e teeei eeee , llIantldos em Idêntica proporção
os representantes dos empregadores e empregados.

~ 22 - Para a no~eaçao, o Tribunal encaminhara ao PreSI
dente da Repub Ilca 11staS" tr Ip II cee r-eeu Itantes de e I e Ições li serelll

e~ceto as de fa Ienc I a, ac Idente de traba Iho e as
sUjeitas oi Justiça Eleitoral e oi Justiça do Traba
lho. -

II - As causas entre Estado estrange Iro ou organ I smo
InternacIonal e MunIcípIOS ou pessoa domlcl' lada
ou res I dente no Bras I I;

I I1 - As causas fundadas em tratado ou cotrato da Un I~o
com Estado estrolnge I 1"'0 ou organ I smo I nternac: I0-

nal,

I V - Os cr Imes po I i ti cos, os contra a I nteg.. Idade ter-
r I tor Ia I e a l!"oberan ta do Estado e as Infrações
pena I15 prolt Icad",s e~ de tI'" Imento de bens, serv I'i0s
ou I nteresse da lin Iao ou de suas ent Idades autar
qUicas ou empres,olS púbJ Icas, excJu;das a.s contra_O
venções e ressa Ivada a cOlllpet;nc I a da Just I ça M1

I,tar e da Justiça Eleitoral,

- Os cr Imes prev Istos em tr"tado ou ~onveção ~ I nter
naCional em que. IniCiada a e~ecuçao no PaiS, seu
resu I tado ocorreu ou dever I a ter ocorr í do no
trange Iro, ou rec Ipl'"OCamente,

VI - Os crllllCS contra a organl%aç~o do trabalho e nos
casos deterllllnados por lei, contra o Sistema fi
nanceiro e a ordem econômlco-flnanCell'"a;

VII - Os "habe.s corpus" em mat;rla crlllllnal de sua com
petênc i a ou quando o constrangllllento prov Ier d;
autoridade cUJos atos não esteJaln diretamente su
Jeitos a outra jurisdição; -

VI II - Os lIandados de segurança e o "habeas data" contra
ato de autoridade federal, excetuados os casos de
coapetêncla dos TribunaiS- FederaiS;

IX-Os cr Imes comet I dos a bordo de nav Ios ou aerona
ves, ressalvada a co'lllpetêncla da Justiça MI~ltar;

- Os crimes de Ingresso ou permanênCia Irregular de
estrangeiro, a e~ecução de carta rogat~rla, ap;'s
o "e",equatur", de sentença estrangeira, ap~s a ho
mo'09aç~0; as causc1S re ferentes ~ nac I Qn<l' ,dadeo:
InclUSive à respectiva opção, e a nacurallÕ:dção

12 - As causas em qUI;! a União for autora serão afora
das na Seção JUdICI~l'"la onde tiver domiciliO a outra parte, as- Inten
tadas contra a União poder;ão ser aforadas na Seção Judlclárl;' eÍB qu;
for domICiliado o autor; e facultativamente requerer a vontade da
parte contr;;rla à União, na Seção Judlcl;;rla onde houver ocorrido o
fato que deu origem à demanda ou onde estaJa situada a COisa, ou, aln
da, no Distrito federal -

§ Z2 - As causas propostas perante outros JU i zes, se
União nelas InterVier, como assistente ou oponente, passarão a
da cOlllpet;ncla do JUIZ federal respectivo.

§ 3 Q - Serã~ processadas e JU Igadas na Just I ça Estadua I,
no foro do domlci 110 dos segurados ou benefiCiáriOS, as causas eIR
que for parte InstitUição de preVidênCia soCial e segurado, sempre
que a to.arca não seJa aeede de Vara do Ju I z federa I, o recurso, que
no caso couber, deverá ser I nterposto para o TI'"Ibuna I Regi ona I fede
ra I competente.

§ 4
2

- A lei poderá perlllltlr que a ação fiscal e outras li
sejam prolllovldas, nas co!"prcas do Interior, onde tiver domicilio a
outra parte, perante o Jústiçà do Estado ou Terrlt~rlo e com recur-
sos para o Tribuhal Rt:glonal Federal. '

glClo,

c) Cs milnd<ldos de segurança e "habeas data" I;on-
tra ato do Pl"es Idente e do p .. ;'pr Io TI'" I buna I,
de SUdS Seções e Turmas ou de JUIZ federa-I,

d) Os "habeas corpus", quando a âutorldade coato
ra for JUIZ federal,

e) Os conflitos de Jurisdição entre Juizes fede
ra I 5 subord I nados ao TI' I buna I ou entre suas Se
ções e Turmas, -

I I - Ju Igar, em grau de recurso, dS causas dec Id Idas
pelos Juizes federaiS e pelos Juizes estaduais no
exerciclo da competênCia federal da ~rea de sua
Jurllsdlção.

Art 85 - Aos JU í zes federa Is compete processar e JU I gar:

- As 'causas em que a União, entidade autárqulcol ou
empresa p~bllca federal forem Interessadas na con
dlção de autoras, 1"';15, assistentes ou oponentes;

Art, 84 - Compete aos TribunaiS Regionais Feder-e rs ,

- Processar e-Julgar origInariamente:

a) Os Juíz.es feder-es s da ~rea de SUil Jurisdição,
mclusrve os da Justiça MilItar li! a do Tr-ebe-.
Iho, nos cr Imes comuns e de responsab I II dade e
os membros do MlnlSt;rlO PúbliCO da União.

b) As revisões I;rlmlnalS e as aç~es reScisórias
do~ seus Julgados ou dos Jui:es federaIS da r~

SEÇAO IV - DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E DOS JUiZES fEDERAIS

a) Con~rarlar tratado ou te I federa I, ou /legar-I he
vlgencla;

b) Julgar válIda leI ou ato do governo local, cen
testado em face de l ej federal, -

c) Da... ã lei federal Interpretação divergente da
que lhe haja atrlbuido outro tribunal, o pr~

pe rc Superior Tribunal de Justiça, ou o Supr-e-.
filO Tribunal Federal.

§ 1v - O Julgamento do recurso elCtraordln';rlo Interposto
Juntamente COIll recurso eapee Ia I, aguardar~ o JU Igarnento do Super IOI'"
Tribunal de Justiça, sempre que a deCisão puder prejudicar a do Su
premo Tribunal federal.

~rr 52 - :=âo ~rgãos da Justll;a Fecler-el r

- Tr-rbuna ss Regionais Federats,

11 - Joj ee e Fe de ees s

no mf n Imo, q~~~;e8~u;z~:, T~~~~::~:o:e~~o~:~;e:~~::a;:9~~:p:e;~::a~:~
pelo Presidente da Rep~bl,ca dentre br-e s elet r-ee , maiores de trinta
anos, sendo:

_ UIII qu t srt o , dentre advogados, com mais de dez anos
de prática forense, e eeerbr-c s do Mlnlst;rlQ Públl
co Federal, com mais de dez anos de exer-cjcc , -

II _ Os deae se , med'-iinte promoção do~ Juizes Feder-e re ,
coa millS de cinco anos de exerCICIO, sendo metade
por antigUidade e metade por merecimento.

§ IV _ A nomeação será precedida da elaboração de lista
tripllce. pelo Tribunal, a partir, quando for o caso, de listas s;xt.!:!.
pias, organizadas pelos ór-gãos competentes da Ordem dos Advogados do
gr-esr l e do Mlnlst;rlO P~bllco Feder-e! ou estadual.

§ 29 - FunCIonará Junto ao Superior Tribunal de Justiça o
Conselho de Justiça Federal, cabendo-lhe, na forma da lei, exer-cer- a
superVisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de pri
me Iro e segundD graus.

- O Pres Idente da Rep~b l r ce ,

- A Me'5a do Senado Federa I ;

IV

"III - A Mesa da Cãmara dos Deputados,

- A Mesa das Assembl;las EstaduaiS,

Art. 80 - O Superl~r Tribunal de Justiça compõe-se de, no
trinta e seis MinIstrOs.

~ - DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

,
mlnlmo,

na letra "a" deste Cjrtlgo,

d) Os conflitos de Jurisdição entre Juizes e os
TribunaiS Regionais federais, entre juízes fe:'
derals e 'Os TribunaiS do Estado ou do Distrito
federal e .Terrlt~rlos, entre Juízes federaiS
subordinados a tribunaiS diferentes, entre Jui
:z:es ou tribunais de Estado diversos, Incluslv;
os do ,DIstrito federal e Terrltó"los,

el As re\Il!"Õ"'>; criminaiS e as ações rescIs;' .. las de
de seus Julgados,

f) .\s causas SUJclta>; ~ '>ua Jurisdição, proccssa
das perante quaisquer Juízes de tribunaiS, cu=

"'Jil-evocação deferll", a pedido do Procurador
Geral da Rep;;bllca, quando decorrer Imediato
perigo de grave lesão à ordem, oi saúde, à segu
rança, ou às finanças p~bllcas, ara que suspen.
dam os eFeItos da decisao proferIda e para que
o conhecimento Integral da lide lhe seja devol
vldo; -

g) Reclallaç~o pari! a preservação de sua compet;n
cla e garantia da autoridade das suas deCisões.

II - Julgar, em recurso ordináriO: _

a) Os "habeils corpus" decididos em única ou últl
lIlil InstânCia pelos Tribunais Regionais Fede
raiS ou pelos TribunaiS dos Estados, do Dlstri
to federal e Terrltcirlos, quando a deCisão fo;:
denegatória, •

b) Os mandados de segurança deCldlsos em~nlca Ins
tãncla p~los TribunaiS Regionais FederaiS o;
pelos Trlbunars dos Estados, do DIstrIto Fede
1"'21 e TerritóriOS, quando denegatória a decl
sao,

c) As causas elll que forem partes Estados estran
geiros, ou organismo Internacional, de Ulll lado,
e, de outro, MunicípIO ou pessoa reSidente ou
domlcllHlda no Pa;s.

l
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1i - O mlnlst;rlo P~bl,co federal Eleitoral,

111 - O MinistériO P~bllco Militar.

IV _ O lollnlst;rlo P~bl ICO do Trabalho;

_ O "'Inlst;rlo P~bl ICO dos Estados e do Distrito F!:.,
deral e Terrlt;;rlos.

§ 12 _ O Supremo"Trlbunal federal nomear~, em cada Mln(~
t;rlC' P~bl ICC' o seu Procureldor-Geral. Indicado canr r-e Integrant!s
da c er-r-err-e , ~elac,onados em IISTil s;"'tupla, para mande r o de r r-es

anc s

SEÇÃO VIII - DOS TRIBUNAIS E JUíZES DOS EST~DOS
E-DO OISTRITO FEDERAL E TERRITDRIOS

Art. 97 - Os Es~ados ol"'gann::al"'âo sua Justiça. observados
os prlnc;plos estabelecidos nesta ~onstltu,çã~. vl5a~do ~ celeridade

I preccssual. à amplitude do acesso a Justiça, a soluçad ':dplda das p!:.
quenas causas.

§ }2 _ A compet~nCla dos Tr-rbuna r s e Ju i eee Estaduais s!.
I"'~ dt"f,n,da em 1"'1 federal que d, .....{lr~ tamb~m sobr-e a organl:::aC".io
JUdlC'dl"'ld do [""'t"l"'lto Fe dce-o I e dos Ter/ It;;I""('>~

li 22 _ .\ ler pnJ,'r.í CI"'I,ll"', mcd r ant o cr-opo e r a do Ir-rbuoe l
de Justiça, a Jceer ee 1.1,1I tal"' Estadual, cons tr euj de , em pl"'l~ell"'a
Instância, pelos Conselhos de Justiça e, em segunda. pelo pr-opr-t c
Tribunal de Justllya ou por Tribunal especial, nos Estados em que o
efet svo da respectiva Pol;cla Militar for superior a vinte mil Inte
grantes.

§ 32 - Compete à Justiça Mlllt,,;lr Estadual processar e JU!
gar os eclr c se re militares nos crimes definidos em lei, cabendo ao
Tribunal cOlllpetente decidir sobre a perda do posto e da patente dos
efr cre r s ,

S 4 2 - Na composlç~o dos Ts-rbune es caber~ um~qulnto~ de
lugares a advogados e outro qu r nt;o aos membros do lollnlsterlo Publi
co todos de not~rlo eer-ecmenec e Idoneidade moral, com dez anos pe-

I lo' menos de efetiva pr~tlca forense, em ambos os casos escolhidos
dentre os Indicados em lista tr;pllce. respectivamente, pela Ordem
dos Advogados do Bril'il I e pelo M,nlSt~rlo P~bllco. _

§ 5'2 .: O Tribunal de Jueerce poder~ propor, e e lei cr-r ar

Ju~zes E:;peclals pelra pequenas causas. dos quais poderão partlclpa.r
JUizes nao togados.

h l r co ,

Art i ou - S~o funç~es 'nst'tuc,on~ls.do \l,nlst~r,o p~
na ~rea de atuação de cada um dos seus orgaos:

I - Promov:r a ação penal p~bllca,

lI - Promover aç~o CIvil p~bllca. nos termos da lei, p.!
ra a proteç;o do patrlmõnlo p~bl ICO e SOCial, dos
Interesses di fusos e co Ie t rvos. notadamente os r!:.,
laclonados com o meio-ambiente e C?s direitos do
consumidor, -dos direitos sndrepcnrve r e e das SI
tuações Jur;dlcas de Interesse geral ou eara COI
bir abuso de aueee sdade ou do poder eeenoercc ,

III _ Representar por i nconst Ituc lona l edade de Ie! ou
ato normativo estadual ou eumerpe t quanto a Con~

tltUIÇ~O do Estado. de lei ou ato normatiVO munl
c Ipa I em face desta Const Itu Ição e para f I ns de
Intervenç;o do Estado no Munlc;plo:

IV _ Defender, judre ae l e extraJudiCialmente, os d're,!.

tos e Ieeer-eeeee das popu Iações I nd;üenea, quanto
às terras que ocupa.. , seu patr Imôn I o mater I 011 e
ItRaterlal, e promover a responsabilidade dos ofe,!!
sores,

JUSTIFICATIVA

Ninguém mais consciente que o Relator da Cons~tltuição
sobre os problemas do AnteprOjeto apresentado. DIZ ele no prembulo de
seu projeto de Const I tu I çào:

"Tal como a grande maioria dos Senhores Const.!,tuintes,
tamb~m detecte i, no Anteprojeto. a p~r de v I rtudes e i novaçoes e I0
g,~veis. InCOnSistênCiaS. superfetaljoes. desvios. e. aCima de tudo.
a ausencla de U1l1 fiO condutor fi losoflco."

Neste traba lho, r-espe I ceeos as qua I I dades Inovadoras tr,!
% I das pe Ia forma espont;nea e democrát I e a como surg I rol"' os di spos Itl
\OS eco rr de e no Pr-c j e cc , ial como um diamante em brutc, para que elas
se e-ev et as s e e em ·toda a sua força, o texto p e ect se ve ser lapidado,
retlrando-se-Ihe a massa Informe das mln~cI~s casu;stlca~, e. mUlt~s
ve ce s , à'S Ir-perfelli~es surg das pela fusao as vezes eeccr ve de mate
ria-prima ,deol~glca.

No ccncewt;c da eeende que apresentamos quase nada acres"
cemos ao J~ ex reeent.e , procurilmos apenas desbastar a pedra opaca pa
ra descobrir-lhe o brl lho.

A presen'te emenda atende a ponderações sinceras do Se
nhor Re Iator ~ D~ ao texto dil Const I tu i ção uma nova cons Istenc i ~: na
redação, busca uma ee Ier- s;ntese. relegand,o <iI! normas p,;ogramaticas
e r-egu t eder-as às leis ccepleeenêer-ee ou ordlnarlas; no lIIerlto. proc.!:!,
r-e o fiO filosófiCO nas ra;zes tradicionais da nossa Sociedade - a
liberdade da pessoa, a deeccr-ec re•• r!presentação do povo pel. t!:.!.
p .. rtlção dos poderes, e u.a Ordem ~conomlca onde o SC?c,al e o Econo
.ICO se harmonizam para a construç.o de um grande pais.

Acreditamos que nll vigênCia desta Nova ConstitUição, da
integração entre o Trabalho eoCapltal surgirá um renovado surto de
progresso e veremos a popu laç.o br•• 1 le'Ta, progress I valllente. ..cen"
der. n;vels de vida ""IS elevados.

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPtTULO V DO TtTULD V

JUSTIFICATIVA

00 MINIST~RlO POBLICO

Deputado JDSE. EGREJA
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EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAP!TULO I 00 TlTULD VI

f;tulo VI

DA DEFESA 00 ESTADO E DAS INSTITUiÇÕES DEMOCRÁTICAS

Cap;tulo I

00 ESTADO DE DEFESA

Art. 1~2 - O PreSidente da Rep~bllca poderá decretar o e!.
"tado de defesil, submetendo-o ao '::-ongresso NaCional, quandl' for nece!.
s~rlo pr("s("r\ar, ou prontament:e rc«tab€'lect"r, em I('IC.11,;. d ...t:el !"Ilncldu<\

"e restr I tos. a ordem púb I Icol ou a pa:: soe I 011, ameaçeldas por 9r,]\ e eo
Iminente In ...telbl I Idade InstltUC"lonoll ou atingidas por cill<lmldades naI tura I s de grandes proporç;;es.

§ lI:! _ O decreto que Inst í tu I r o estado de defesa ~ dete!:
mlnar~ o tempo de durolção. nunca superior a 30 dias e prorrogavel UI8

~nlca vez por Igual per;odo. especlflcar~ as ~reas a serelll olbrangl
das e indicará as medidas coerCitivas a vrgorar, dentre as discrimi
nadas no § 211 do presente art Igo.

i 2º - O estoldo de defesa autor I::a 01 restr I ção ao di re I
to de reunião e aSSOCiação; ao slgl lo de correspond;;ncla, de cOlllunl=

• cação te!egráf,ca e tel!fônlca e, na hipótese de~calolmld<1lde p~bl Ica.
a ocupaçao e uso temporal" i o de bens e serv I ços pub Ii cos e pr Ivados,
respondendo a União pelos danos e curstos decorrentes •

f 311 - Decretado o estado de defesa ou a sua prorroga-
çio, o Presl dente da Rep~b Ilca. de~tro de v Inte e quatro horas,
a respect I va Just I f Icaçã, submetera o ato ao Congresso Nac lona I, que
o apreCiará. deCidindo por malorlol absoluta. dentro de de:: dias. CiI
50 não seja aprovado, o estado de defesol cessa Imediatamente.

EMENDA lP205"26·3

l:J
(!l

- Requ Is Ital" atos Invest Igat;;r Ios e ell;ercer a super
v~são da ,nvest,sação criminal, -

VI - InterVir em qualquer processo, nos casos preVistos
em leI,

VII - Reterendar acordos e'traJudlclals q l~ tcr;o forca
de t;tulo ei'<ecut"'o.

JUSTIFICATIVA

. - -VIII - Expedir notlflcaçoes e requIsitar informaçoes
documentos,

IX - ReqUISitar atos Ivestlgat;;rlos crlllllnalS, podendo
acompanhá-los.

- Exercer outras funções que lhe fore. confer IdaSpor
lei, desde que compat;vels com sua finalidade.
sendo_-I pe vedolda a representação Jud I C I a I e a con
suJtoí-la Jur;dlca das pessoas Jur;dlcas de dlrel=
to p~bllco.

" f 111 - A leSlt,mação do MinistériO P~blico, para as ações
Civis previstas neste artigo. não Impede a de terceiros, nas mesmas
h Ip~teses, segundo dispuserem esta Const I tu Ição e a I e I.

§ 2 11 - As funções do MI n Ist~r I o P~b I Ico s~ podem ser exer
;cldas por Integrantes da carreira -

NI ngu;m ma i s consc I ente que o Re Iator da Const Itu I ção
sobre os prob I emas do Anteprojeto apresentado. DI % e I e no prêmbu Io de
seu proJeto de Const I tu I ção

"Tal como a grande maioria dos Senhores ConstItuintes,
tantb;m detecbn, no AnteprOJeto, a par de ""rtudes e Inovações elo
9 I áve Is, Inconsl stênc Ias. superfetolljões, desv I os, e, ac I ma de tudo.
a ausênCia de UIII fiO condutor fllosoflco."

Neste trabalho. respeitamos as qualidades inovadoras tr,!
::Içtas pela forma espontânea e democr~t,ca como surgiram os dispOSiti
vos contidos no ProJeto Tal como um diamante em bruto, paraqueelas
se revelassem em todil a sua força, o texto preCIsa\a ser lapidado,
retlrando-se-Ihe a massa Informe dolS mln~clas casu;st Icas, e, mUitas
ve::es, ilS Imperfe I ções surgi das pe I a fusão às \ c::es emot I\ta de mat;
ria-prIma Ideoló9~ca.

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres"
I ce.. os ao Já eXistente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa

ra descobrir-lhe o brilho.

A presente entenda atende a ponderações sinceras do Se
nhor Relator. Dá ao texto da Constttulç;o uma nova conslst;ncla: na
redaçâo. busca. uma ma lor s;ntese. re leganqo a~ normas p,;ogramát ICilS
e reguladoras as leiS complementares ou ordlnarlas: no merlto. proc.!:!,
ril o fiO fi losóflco nas raízes tradiCionaiS da nOSSA Sociedade - a
liberdade da pesso., a democracia, a representaçio do povo pela t!:l
partição dos poderes. c ullla Ordem ~conô.. ica onde o S~cial e o Econo
• ICO se harl'llonlza. para a construçao de u. grande pai ••

Acreditamos que na vlg;ncla destll Nova ConstltuII.ão. da
integraç;o entre o Trabalho e oCapital surgirá UM renovado surto de
progresso e vere.o•• população brllsllen't1, progressivamente, aacen
der~a nivele de Vida lIIalS elevados.

...,."." ....".===~~==::PlENItRIO

HlRgu;1lI .. ais c~ns~lente que o Relator da Cons_tltuu;ão
!lobre os proble.as do AnteprOJeto apresentado. DIZ e le no prembulo de
seu proJeto de ConstltulI~ão:

"Tal como a grande •• Iorla dos Senhores Constituintes,
talllb;1Il detectei, no AnteprOJeto, a par de virtudes e Inovações elo
giáveiS. inconSistências. superfet:aljões, desvios, e, aCima de tudo,
a ausência de Ulll fio condutor fllosoflco."

Neste traba lho, respe Italllos as qua II dades Inovadoras tra
Zl das pe Ia forma espontãnea e delllocr~t I ca como surg I ram os di SPO$ It 1=

vos contidos no ProJeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas
se revelassem em toda a sua força. o texto precisava ser lapidado,
ret I rando-se-I he a massa I nforme das mIn~c Ias casu; st Icas, e, mu I tas
vezes. as Imperfe Ições surgi das pe I a fusão às vezes emot Iva de maté
ria-prima Ideol~glca.

No contexto da elllenda que apresentamos quase nada -acres"
c••o. ao já existente: procuralllos apenas desbastar a pedra opaca pa
r. descobrir-lhe o brilho.

A presente elllenda atende a ponderaç~es Sinceras do Se
nhor ~elator. Dá ao texto ~a Constltull.ão ullla nova consist;nci~: na
redaçao, busca uma 11I01 Ior SI ntese, re IegiJm:{o as normas programat Icas
• regulildoras ;8 leiS co.ple.entares ou ordln;rlils, no mérito, procu
r. o fio fllos~fico n•• r.f:z:es tradlclon.is da nossa SOCiedade - -;
I ib.rdade d. pe••oa. li dellocracLa, a representllção do povo pela trl
p~rtlç.o doa podere., eu•• Orde. ~conõmlc. onde o S~cl.1 e o Econõ=
.,CO .e har.onu:... pllra • construçao de u. gr"nde p.I ••

Acredlta.os que n. VigênCia desta Nov. Constituição. da
Integração entre o Trabalho eoCapit.1 surgirá u. renovado !Surto de
pro9re.~0 e verell? • popul.ç.o bra.,leu·a, progressI va.ente. aacen
der. nlvel. de Vida lIIal. elevlldos.

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPhulO V DO TíTULO V DO PROJETO
DE CONSTlTU I çÃO DO RElATOR C'ONSTlTUI NTE BERNARDO CABRAL, PElA SEGUI N
TE REDAÇÃO. -

T;tulo li

Cap;tulo V

00 MINISTÉRIO POBlICO

Art 98 - O MinistériO P~bl,co federal e os EstaduaiS são'
InstItUições essenciaiS à função JurisdiCional do Estado, Incumbln~
do-lhes a defesil do rt>91me democr~t,co, da ordem Jur;d,ca e dos di
reitos e gardntlas SOCldlS e Indl\lduals_

EMENDA lP20525·5
DepubdD JDS~ EGREJA

PLENltRIO

----------- .." .._,....".----------,

S 411 - F Indo o estado de defesa. o Pres I dente da Rep~bl i
ca prestar~ ao Congresso Nac lona I Informações deta I hadas das lIled Ida;
tomadas durante a sua VigênCia, Indicando nOllllnalmente os fatos ocor
ridos, as pessoas atingidas e as medidas ou restrições aplicadas. -

f S2 - Se o Congresso NaCional estiver e. recesso. sera
- convocado extraordinariamente para se manlfestolr nu. prazo de cinco

dias

JUSTIFICATIVA

§ 12 - ~;;o prlnc;plos InstItUCionaiS d(ls \llnls...;rlo>;. Pú-
bliCOS a unLdilde, a Indl"'lslblJ l.dêlde e êI Independ~ncla funclonêll.

§ 22 - Aos -MI n Istér Ios P~b Ilcos f Ica asse@urada a allto~2.
'.Ia funCionai, adntlf)1stratlva e financeira, com dotaçao orçêlme~ta

ria pr~prla e gl~bal. competindo-lhe dl::por sobre sua organlzaçao e
funCionamento. prover seus cargos. funçoes e serviços a~xI I lares. 0
br Igato r Iamente por concursos de provas e de provas e t I tu Ios

f 31:! - O MinistériO P~bl ICO Federal e de cada Estado pro
porá ao leglslolt,vo competente a fl ....ação de vencimentos e vantagen;
de seus melllbros e serVidores, 01 criação e e:Jl;t,nção de seus cargos e
serviços aUXIliares. belll como seu orçamento.

Art. 99 - Os Mlnlst;rlos P~bllcos compreendem'

- O MlnlSt;rlo P~bllco Federal, que ofiCiará peran
te o Supremo Tribunal federal. o Superior Trlnu:
noll de Justiça. o Tribunal de Contas dil Unl~o
os TribunaiS e Ju;zes federaiS comuns,

II - Ocorrer divergênCia, na Interpretação da le. entre
OOIS ou .alS TribunaiS Eleitorais;

III _ Versarem sobre I~eleglbll Idade fU expedição de d,!.
plomas nas elelçoes federaiS ou estaduaiS;

IV _ Anularem diplomas ou decretareJ a ?erda ce ~ mand!,
tos eJ et IVOS federa I s ou esta..da I s,

_ Denegare. "holbeas corpus" ou mand.ado de segurança.

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAP1TULD VI DO UTUlO Y

DA DEfENSORIA POBLICA E OA ADVDCACIA

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPíTULO VI 00 TíTULO V DO PROJETO
~~ ~~~~~~6~'ÇÃO DO RELATOR CONSTJTUINTE BERNARDO CABRAL, PElA SEGUI!!

r;tulo V

Cap;tulo VI

DA DEFENSORIA PÚBLICA E DA ADVO~ACIA

Art 101 - É lnstltu;da 01 Defensoria P~bllca para a defe
Sol, em todas as Inst;nclas, dos Jur,d,cam~ntt' neceSSitados -

~ 1<" - AfI C<l",nsor rubllco s~o ds<:... ~uradds. ga"<lntlas.,
a,rt'lto<., \ellC"Im ...ntos, prerrogatl\as e \edaç~",<:. conferidas por esta
~on«tltulc~O, aos membros do \llnlst~rlo P~bl,C'o.

§ 2º - lei 'col'lplementar or9anl::'dr~ a I:'efensorla r~bl Ica
nol Urllão, no Dlst~Ito Federal e nos Territórios e estabelecer~ nor-
mas ge';dls para 01 org~nl::olçãQ da Defensoria P~bllca dos Estados. e
prevera suas atrlbulçoes e recursos. \

§ 3 9 - O advogado ;; ,nv,ol~vel, no e ....erc;clo da profiS
são por suas manl festaç~es escr I tols e ora I s

NI nguelll ma I s consc Iente que o Re Iator da Const i tu I ção
sobre os problelllas do AnteprOJeto apresentado. 01% ele no prêmbulo de
seu proJeto de Const Itu I ção:

"Tal como a grande Maioria dos Senhores Const.!,tulntes,
tambéll\ detecte I. no AnteprOJeto. a par de v i rtudes e I novaçoes e I0
gl ~ve I S. I ncons Istênc Ias, superfetaljõcs. desv lOS, e. ac i ma de tudo.
a ausênCia de UIII fio condutor fllosoflco."

Neste trabalho. respeitamos as qual Idades Inovadoras tra
zldas pela forma espontânea e democr~tlca como surgiram os dlsposltl::
vos contido,:; no PrOJeto. Tdl como um d,amante em bruto, para que elas
se '"revelassem em 'tbda a sua forçol, o texto precisava ser lapidado,
retirando-se-lhe a massa Informe das mln~clds casu;stlcas, e, mUitas
\ e=es, as I r-perfe rções surg I das pe Ia fusão ~s ve::.es emot I va de mat~
ria-prima Ideolaiglca.

No contexto da emenda que apresentolmos quase nada acres"
cetRos ao J~ existente: procuralllOS apenas desbolstar a pedra opaca pa
ra descobrir-lhe o brilho.

A presente emenda atende a ponderações sinceras do Se
nhor Relator. Dá ao texto da ConstitUição uma nova conSistênCia: na
redação, busca uma ma Ior s;ntese, re I egando as normas pr09ram~ti cas
e reguladoras às leiS complementares ou ordln~rlas. no m;rlto. procu
1"03 o fiO fllos;;f,co nas ra;zes tradiCionais da nossa Sociedade - ;
liberdade da pessoa, a democracia, li representação do povo pela tri
part I ção dos poderes, e uma Ordelll Econ~1II Ica onde o Soc I a I e o Econõ:
IlIICO se har.onlza. para iI construção de UII\ grande p.;s.

Acreditamos que na vlgênclil destol Nova ConstltuIÇ;O. da
Integração entre o Trabalho e o Colpltal surgir; um renovado surto de
progresso e vere.os • população brasllei-ra, progressiVillllente, ascen
der. nivel. de Vida 11I0111. elevados.
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I - Polícia Federal;

II - Policias Militares;

III - Corpos de Bombeirosj
IV _ Polícias Civis;

V _ Guardas Municipais;

§ III _ A Policia Federal é destinada a:
I _ Apurar infrações penais contra 3 ordem politica

e social ou em detrimento de bens, serviços e i,!l

teresses da UnHlo ou de suas entidades autárqui

cas e empresas públicas, assim como outras infr,!

ções , cuja prática tenha repercussão interesta

dual ou internacIonal e exija repressão uni for

me, segundo se dispuser em lei;

II - Prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e

drogas afins;

lU - Exercer a política marItima, aérea, de fronteira

e de minas.

§ 211 _ As polícias MilHares e os Corpos de Bombeiros

são instituições permanentes e regulares, destinadas à preservação

da ordem púb Hce , com base na hierarquia, disciplina e investidura

militaresj exercem o poder de policia de aenutenção da ordem púb1!

ca , inclusive nas rodovias federais, sob a autoridade dos covernaog
res de Estado, dos Territórios e do Distrito Federalj São Forças a!!

xiliares do Exército e reserva desta para fins de mobilizaç1:l0

§ 3'l _ Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de d!,

fesa civil, segurança contra incêndios, busca e salvamento e ped

eras de incêndios.

§ 4Q - As Policias Civis são instituições pereenente ,
organizadas por lei, dirigidas por Delegados de Polícia de carrei

ra, destinadas, ressalvada a competência da Un11:l0, a proceder à ap!:!.
ração de ilícitos penais, à repressão criminal e auxiliar a funçDo

jurisdicional na apl1caç:lo do Direito Penal cceue , sob a autoridade

dos Governadores dos Estados, dos Territ6rios e do Oistro Federal.

§ Sll - As Guardas Municipais serão organizadas pelos m!:!.

orcjcrcs, para a prevenção e repressão do crime e auxílio social,

dando segurança aos moradores de áreas, residenciais. às escolas, ho,!

pitais e obras culturais e- assistenciais.

§ 611 _ O servidor público que, no exercício de suas ruo

çaes de segurança pública, cometer~cUo"-c1V1I, administrativo cu
penal, será destitui~ jíe-sua funções públicas e, no procedimento

penaâ , administratIvo ou civil terá sua pena agta,,-ada na forma da
lei.

lIu.,~..,,,.OK.~1. -,
PlENARIO

Deputado JOSE EGREJA

Nlnguélll lIIalS consciente que, o Relator da ConstitUição
sobre os proble.as do AnteprOJeto apresentado~ O,z ele. nop..;mbulode
seu projeto de ConstitUIção:

.. "Tat~ a gr,,!nde lIIaloria dos Senhores Const,!,tulntes,
ta~be.. detectei, n~ AnteprOJeto, a P2" de Virtudes e rnovaçoes elo
glave!s. Inconslstenclas, superfetssoee, deSVIOS, e, aCima de tudo.
a ausencia de u. fiO condutor fi losoflco."

Neste trabalho, respeit.amos as qual Idades Inovadoras tra
xldas pela forma espontãnea e democr~tlca como surgiram os d,SpoSltl=
vos contidos no ProJeto. Tal como um diamante em bruto, paraqueelas
se revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado,
ret Irando-se-Ihe a ~assa informe das mln~c I~S casu;st I cas, e, mu I tas
vezes. -as Imperfelçoes surgidas pera fusao as vezes emotiva de m"t~

ria-prima Ideológica

No contellõto da emenda que apresentamos quase nada acres"
celllos ao .J~ ellõIstente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa
ra desçobrir-Ihe o bri lho.

A p,;esente emenda atende a eonderações 51 nceras do Se
nhor ~elator. Da.ao tellõto ~a Constltulçao uma nova conSistênCia: na
redaçao, busca~uma mai ar 8lntese, re legando as normas programát Icas

;.r:g~::d;~~:s~;i~:i ~a:o;:l:::n:;:~~c~~n::~' ~:r~::;~n~o:t:~:~~ p~oc;
I iberd!de da peSSoa•• democracia, .. r!;presentação do povo pela tr.!.,
p.rtlçllo dos poderes, tF uma Ordelll Econollllca onde o SOCIal e o Econõ
MICO lSe har,.onJZO. par. a construção de um grande pa;a.

• _ Acreditamos que na vlgêncuI deeta_Nova Constituição, da
lntegraçao entre o Trabalho e o Capital surgIra 1.1111 renovado surto de
progre••o ti veremos • população braallcllr., prOsreSI!lIVolllllente;
der • n~vei. de Vida ..ais elevados.

JUSTIFICATIVA

incolumidade das pessçes e do patrimônio, através dos seguinte ór

gãos

u"'.,......".c·~·· ~1

JUSTIFlCATIVA

Ninguém ..ais consCIente que o Relator da Constituição
sobre os problemas do AnteprOjeto apresentado. Diz ele no prêrnbulo de
seu projeto de ConstitUição:

"Tal COIlO a grande maioria dos Senhores ConstitUintes,
tamb';.. detectei, no AnteprOJeto. a par de Virtudes e inovações elo
gláve!$, Inconslsténclas, superfeta)~el5~ deSVIOS, e, aCima de tudo,
a ausencla de um fiO condutor fllosoflco."

Neste traba lho, respe Itamos as qua I i dades Inovadoras tra
zldas pela forma espontânea e democrática como surgiram os dISPOSltl=
vos contidos no ProJeto Tal como um diamante em bruto, para que elas
se revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado,
retlrando-se-lhe a llIassa Informe~ das minúcias casu~stlcas, e, mUitas
vezes, as ImperfeiÇÕeS surgidas pela fusão ~s vezes emotiva de mat~
ria-prima IdeológIca.

.. No contellõto da elllenda que apresentamos quase nada acres
cemos ao Ja ellõistente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa
ra descobrir-lhe o br.lho.

A presente elAenda atende a ponderações sinceras do Se
nhor Relator. Dá ao tellõtô da ConstitUição ullla..nova consistência: na
redação, busca uma lllalOr s;ntese. relegando as norma~l!ogram~ticas
e reguladoras às leiS complementares ou ordlnárlóls-;-no m;rlto, procu
ro o fiO fi fosóflco nõlls raizes tradiCionaiS da nossa SOCiedade _ ;
liberdade da peseoa, a democrllcla, .. representação do povo pele tri
pertiç.o dos poderes. e uma Ordem ~conõ.lc. onde o S~cial e o Econô=
IIIICO tle har.onlzalZl para a construçllo de UII grande pala.

Acredltalllos que na l,I'lg;ncla deeta Nov. Constituição, d.
Integrllção entre o Trabalho e_o Capit.1 S\lr9lr~ u. renovado surto de
progre••o I: verelllo•• popul.çao br•• i I.ir., progl"é••,vlllllente; ••cen
der o nfvels de Vida .ai. elevados.

Art. 107 - O serviço "'ilitar é obrigatório nos termos
da lei, sendo a carreira militar privativa de braslleiros natos.

§ lQ - As Forças Armadas compete, na forma da rej , atr!

buir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, ap6s alistados,

alegarem imperativo de consciência para eximirelll-se de atividade de
caráter essencialmente militar.

§ 2$1 - As mulheres e os ecleslcisticos ficam isentos do

serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a o!:!.
tros encargos que a leI lhes atrIbuir.

§ 3$1 _ Não caberá "hab.eas corpus" em relação a puniçlSes
discIplinares de militares.

§ 4g - Os militares, enquanto em efetivo serviço, nao

pode do estar filiados a partidos poHt1cos, bem como aceitar cargo

público ..permanente. A aceitação de cargo público ou civil tempor4
rio·suspenderá, pelo período em que este foi exercido, o seu tempo

de serviço, vedando eventual promoção. Após dois anos de afastamen

to, conti'luos ou n1:l0, ser1:l0 transferidos para a reserva ou reform~

dos

Art. 106 - As Forças Armadas~ constituídas pe1 Mari-
nha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são Instituições nacionais
pemanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na di~

c ípt Ine , sob a autcr rcece suprema do Presidente da República.

§ lQ - As forças Armadas destinam-se à defesa da Pâtira
e à garantia dos poderes constitucionais, da lei e da arde

§ 2Q - Cabe ao Presidente da República a direção da PB.
Utica de guerra e a escolha dos comandantes-cne res ,

Título VI

Capítulo rrr
I

DAS FORÇAS ARMADAS

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPtTUlO 111 00 UTUlO VI,-

DAS FORCP.S l\RMADAS

partlliào dos poderes. e Uma Ordem Eccnom ca onde o SOCial e o Econõ
miCO se harmonizam par. a conatrução de um grande pais.

Acreditamos que na vlgencla desta Nova ConstitUIção. da
I ntegração entre o Traba I ho e o Cap Ita I surgi r~ um renovado surto de
pro9res~0 e ve'-emoe a popu Iação br-ee I Ie u-a, progress Ivamente. eacen-.
der a mver e de Vida mais elevados.

!J
SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAP!TULO UI DO T!TULO VI DO PRO

JETO DE CONSTITUlçnO DO RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA
SEGUINTE REDAçnO:

I~

Deputado JDS! EGREJA

11

DO ESTADO OE SITIO

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPíTULO II DO TíTULO VI DO PROJE
TO DE CONSTlTU IçÃO DO RElATOR -CONSTI TUINTE BERNARDO CABRAL. PElA SE
GUINTE REDAÇÃO

r;tulo VI

Cap;tulo I J

00 ESTADO DE SíTIO

- Ur'cl\C Pll"rurh<l,ào de or-dem ou fatos que C'ompro\€'m
a 'nef'c~cla da medida tomada de estado de defesa,

-~~:l:~:~:: ::1:;:~::7r:e gUt'l'ra ou r-c-spo e-teaagrl,:

§ 1!l - O Pr-ea I dente da Rep~b I ree , ao 50 I, c I tal" o estado
de 5; t Io', poderá decretá-lo "ad referendum" do Congresso Nae lona I •
Em qua Iquer h I p~tese, r-e Iatará os motl vos determ Inantes do ped Ido,
devendo o Cognresso Nac lona I dec Id I r por maIer- Ia ebac Iuta e quando
necessár Io autor Izar a prorrogação da medi da

§ zg - O decreto do estado de s; t Io Ind Icará sua dura-
ção, as normas necessárias à sua ellõecução e as garantias ccnec r t uc re
nals cUJO exer-cj c rc fIcará suspenso, ap~s sua publIcação, o PreSide;;
te da Rep~bllca de:!lIgnará o executor, as medidas espec;f,cas e a;
áreas abrangidas.

~rt. 104 - Na decretaç.io do estado de S\tIO, pelo Pr-es v-.
dente da Repub Lree , no Intervalo das sessões legls,latlvas, o Pr-esr >

dente do Senado Feder-a I, de Imed Iato e exta-aor-d Inar Iamente, convoca
rá o Congresso Nac rcne l para se reunir dentro de cinco dias, a fim
de apreCiaI" o pedido do Peesr dent e da Rcp~bllca, per-manec-endo o Con
grcs'>o Nec rone l etn funCionamento at~ o t~rmlno dd'> IlI('duils cO<"rcltIV<l,>

Art. lOS - Decretàdo o estado de s;tlO, com fundamento
no artigo anterior, só se poderão tomas contra as pessoas as segu'ln
eee ",edldas

Al"t 103 - O Presidente da Rep~bllcà pode solicitar
Congresso ~aClonal a df!C'retacão do estado de s;tlO nos C'ClSOS de

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPITULO II DO UlULO VI

- Obr Igação de permanênc i a em loca I, dada determ Ina
da.

11 - t'etenção em edlf;clo n~o de s t rnade a r;us e dete!l
tos de crlmt>'" comlln"',

I t l - Restr'c~es ob j e r rve s ~ rnv rc lcbrlr dade de c or-r-es e

pond;'nc,a. ao sIgIlo de s, comunlc,:lC'õt"""'; pr-e e t e-.
ção de Inrol molçÔeo, c <J Ilb(>rclç.in de Ir/:'''t'n''il. rol
dlodlfusão e eetevr eeo, na forma da lei,

IV - Suspe-nsão da garantia de liberdade de reunião,

V - 8usca e apreensão em domlc;llo;

VI - Interve{\ção nas empresas dos serviços p~bllcos.

§ 19 - Não se Inc/ul nas restrlç~es do Item III deste ar
tJ go a d I fusão do pronunc lamenl:o de par Ialllentares efetuados em sua;
respectivas Casas legIslativas, desde que liberados por suas Mesas

§ ZiI - As IlIlunldades dos membros do Cognresso NaCional
subSistirão durante o estado de s;tIO'l' todaVia, poderão ser suspen
sas mediante o voto de dOIS terços dos respectivos membros da Câmara
dos Deputados ou do Senado Federa I, as do deputado ou senador cUJos
atos, fora do ree I nto do Congresso, se..Jam man Ifestamente Incompat;
vels com a execução do estado de 5;1:10 ap~s sua aprovação.

§ 32 - O estildp de s; t I o não poder~ ser decretado por
maI:S de tr Inta d Ias, nem pror...-ógado, dI.. cada vez, por prazo super Iar

Poderã, entretanto, ser decretado por todo o tempo ~m que perdurar
a guerra ou agressão armada estrange Ira

§ 42 - O Congresso NaCional, atrav~s de sua Mesa, OUVI
dos os I;deres partidáriOS, 'desl9flar~ comissão composta de cinco de
seus membros para acompanhar e fiscalizar a ellõceução das medidas pre
vistas nos cap;t:ulos referentes ao estado de defesa e ao estado d;
s;t 10

§ 5!! - Todos lo'''' ütos, prut Icüd(." c"nm Inol>,," ..r\~nClcl d~c"E'

cap;'tulo e das normas dele conseqCientes estarão sob a Jurisdição
p,. ~ ... ~ ntt> do P"d(',· lud,c".~rlo, IncIU"'I\E' em rC'laçii" olO$ qUE' \enhol~

a d't."glr o direito ~ \Ida, ~ IntegrIdade li! Identidade pessoaiS, a
liberdade de conscl;ncla e religião,

§ 69 - Exp Irado o estado de s; t Io, cessarão os seus efe I

tos, sem preJu;%0 das responsab I " dades pe Ios I I ; C I tos comet Idos po;
seus executores ou agentes

~ § 79 - As med~das aplicadas na VigênCia do estado de s;-
tio serao, logo que o mesmo termine, relat",das pelo PreSidente da
Repúbl Ica, em mensagem ao Congresso nolc I ono1 I, com espec I FIcação e
Just If I cação das prov Idênc Ias adotado1s, Indcando n01ll1 na Imente os at I!!.

91dos e as restrlç~es aplicadas.

EMENDA lP20527-1
(!I

EMENOP. SUBSllTUllVt\ AO Ct\plTULO I 00 'UTULO VII

JUSTIFICATIVA

Nlngu~m maiS· conSGlente que o Relutor da ConstitUição
sobre os problemas do AnteprOjeto apresentado. DIZ ele no prêmbulo de
seu projeto de ConstltulÇio:

"Tal como a grande maIoria dos Senhores Const!tulntes,
tamb~m detecte I, no AnteprOJeto. a par de v Irtudes e Inovaçoes e 10
91 ~ve!s, Incons Istênc:: I as, superfeta,ões, desv Ios, e, ac Ima de tudo,
a ausencla de um fIO condutor fllosoflco."

Neste trabalho, respeItamos as qualidades Inovadoras tra
:;:Idas pe Ia forma espontânea e democr~t Ica como surgi ram os di spos Iti:
\OS contidos no ProJeto. Tal corro um dlarrante t,m bruto, para que elas
se revelassem em toda a sua força, o te"to precisava ser lapidado.
retlrando-se-lhe a massa Informe das mln':;clas casu;stlcas. e, mUitas
'e:C's, as Imperfe Iç;;es surg I das pe Ia fusão às \ ezes emot I...a de mat:é
rIa-prima Ideológica.

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres
cemoS ao Já eXistente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa
ra descobr Ir-I he o br I lho.

Ao presente emenda atende a ponderações sinceras do Se
nhor Relatol'. Dá ao texto da ConstitUição uma nova conSistênCIa na
redação, busca uma maI ar s; ntese, re Iegando as normas programát Icas
e reguladoras 6'& leiS cOlllplementares ou ord,nárH's; no mérito, procu
ra o fiO filosófiCO nas raizes tradiCionaiS da nossa Sociedade - ã
liberdade d. pessoa, a delllocracl., a representação do povo pela t,:!.

PLENARlO
r.r l'K·.., ....., ......;;.· --,1

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAP1TULO IV 00 UTULO VI

OA SEGURANCA POBLICA

SUBSTITUA-SE O TEXTO ÇONSTANTE 00 CAP!TULO IV 00 UlULO VI 00 PROJg

TO OE CONSTITUIÇAo DO RELATOR OONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA Ss

GUINTE REDAçnO:

Título VI

CapítulO IV

DA SEGURANÇA PllBLlCA

Art. 10a - A Segurança Pública é a proteção que o Esta_

do proporcionb à sbe1edade para a preservação da ordem pública e da

00 SISTEMA TRIBUTARIa NACIONAL

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE 00 CAP!TULO I DO UTUI..O VII 00 PROJg

TO DE CONSTITUIÇAO 00 RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA SÉ.

GUI~TE REDAÇ~O:

TITULO vIl

DA TRIBUl~Ç~O E 00 ORÇAMENTO

Capitulo I

00 SISTEMA TRIBUTARIa NACIONAL

~

DOS FRINC!F:3S GERAIS

Art. 109 _ A UnUo, os Estados, o Distrito Federal e os

Municípios poderão instituir impostos, taxas e contribuiçfles de 1lI!.

lhorias para satisfazer as necessidades públicas a seu cargo.

S IQ - Os Poderes Publicos deverllo uni ficar, sempre que

possível, as atribuições de administração, arrecadaçifo e fiscal1za

çl:lo de tributos.
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§ 212 _ o Sistema Tributário Nacional Disporá:

_ scbse o conflito de ccepetêncfe , em matéria tr,!
butárla, entre a UnHlo, Estados, Distrito Fede
rai e'Municípios;

II _ Sobre a regulamentaçiJo das limitações Constitu-
cionais ao poder de tributarj

UI _ Sobre 8 definição dos tributos. seus fatos ger.!,
dores, bases de cálculo, seus contrIbuintes e
conceito de obrigações, lançamento, crédito, pIe!
crãçãc e decadência.

§ 30 _ A criação de novos impostos dependerá de emenda

constitucionalj o tributo jamais será cumulativo e quando imposto
pela uruêc excluirá imposto idêntldo cobrado pelo Estado ou Munie!

pio, e assim recIprocamente.
§ 40 _ As formas indlretas ",e tributos, através da ex!

gência de preços de serviços Oúblicos e bens produzidos cu adquirl
dos por empresas estatais serêc regulamentados por lei especifica

em cada caso
§ 5!il _ As contriboições sociais ceverterãc integralmen

te em favor da categoria profissional das quais foram arrecadadas,

e por elas ser-ão geridas.
§ 61l _ A unão , Estados e Municípios publicarllo, pelo

órgllo de imprensa oficial, mensalmente, o montante de cada um dos
tributos arrecadado, especificando as fontes por Munic!pio

SECA0 111

DOS IMPOSTOS DA UNIAO

Art. 112 _ Compete à União instituir impostos sobre:

I - llIIportação de produtos est1:angeiros;
II _ Exportaçjlo de produtos nacionais e nacionaliza-

dos,
In _ Renda e proventos de ouarcuer natureza,
IV _ Frodutos Ir-ous t.r Iat í aeocs , e
V _ Operações de crédito, câmbio e seguro, QU relatl

vos a.títulos ou valores mobiliários.

§ III _ A unrão , na iminência ou no caso de guerra exte.,;:

na, poderá instituir impostos extraordinários, compreendidos ou não
em sua competência tributária, os quais serão suprimidos cessada a

necessidade de sua cr íação,
§ za _ O imposto de que trata o item IV:
I _ Será seletivo em funçllo da essencialidade dos

produtos e não cumulativo, compensando-se' o Que
for devido em cada operação com o montante cobr,!

do nas anterIores;
Il - Não incidirá sobre produtos industriallzados de,!

tinados ao Exterior.
§ }!il _ O imposto de que trata o item V não incidirá so

bre operações de crédito. Quando relativos à circulaçl:lo de mercado

rias, reallzada para consumidor final.

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE 00 CAP1TULO 11 DO T1TuLD VII DO PRO

JETO DE CONSTITUIÇAO 00 RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA

SEGUINTE REOAÇAO:

Título VII
Capítulo 11

DAS FINANÇAS PUBLICAS

SEÇAO I

NORMAS GERAIS

Art •• 115 - O c6digo de Finanças Públicas disporá espe

cialmente sobre:
I _ Finanças Públicas.;
11 _ Dívida pública externa e interna. inclusive das

autarquias. fundações e demais entidades contr,2

ladas pela Poder Público;
111 _ ccneessãc de garantias pelas entidades públicas,

IV _ Emissão e resgate de títulos da dívida pública;

V _ F'iscalizaç§o financeiré;
VI _ üperaçães de cAlIlbio realizadas por 6rgãos e ent!

dades da unrse, dos Estados, do Distrito Federal

e dos Municípios;
VII - Disposições penais;
VIU _ cOll'lpatibil!z:açil"o das funções das instituições .!!

flciais de crédito da UnHlo.

PLENARID

Deputado JOSE ECREJA

SECA0 Il

DOS ORÇAMENTOS

Art. 118 _ Os investimentos do setor público serêc aut.Q.

rizados em plan..o plurianual, aprovado em lei. de iniciativa do ex~

cut Ivo , que expl1Gitarã diretrizes. objetivos e metas, tendo em vi!

ta promover o desenvolvimento, a justiça social e a progressiva r!

duçêc das desigualdades no País.
§ III _ Lei complementar regulará o conteúdo, a apresen

ração, a execução e o acompanhamento do plano plurianual de invest!
"mentos. de Que trata este artigo.

§ 21l _ Nenhum Invest Inentc , cuja execução ultrapasse um

ex~rcício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia Incfusão no

plano plurianual de investimentos, ou sem prévia lei que o autori

ze, sob pena de crime de responsabilidade.

Art. 119 - A lei orçamentária anual da unrãc compreend.!

d:

Art. 116 - A competência da União para emitir moeda s,!
rã exercida exclusivamente pelo banco Central do Brasil.

§ lQ - .E vedado ao Banco Central do Brasil conceder, d!
reta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer

6rgão ou entidade que não seja instituiçllo financeira, ne. poderá

utilizar-se de critérios d.1ferentes em operações com o mesmo tipo
de instituição financeira.

§ 20 _ O Banco Central do Brasil poderá comprar e ven
der t Ltu i as de emí ssêc do Tesouro Nacional, com o objetivo de regu

lar a oferta da moeda ou a taxa de juros, respeitados os llmites fi
xados anualmente na Lei Orçamentária. -

Art. 117 - A execução financeira do orçamento da UnlJJo
será efetuada pelo Tesouro Nacional, tendo como agente pagador e~

clusivo o Banco do Brasil S.A

parágrafo ündco - As disponibilidades de caixa da UnlJJo
serão depositadas no Banco Central do Brasil. As dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios, bes como dos órgãos ou entidades

do Poder Público e das empresas pro ele controladas, em instltui
çl5es financeiras oficiais, ressalvados, em ambos os casos. os impe
dblentos de natureza operacional ou geográfica, previstos no Clidi
go de F'inanças Publicas.

_ O orçamento fiscal, abrangendo a estimativa das

receitas e a fixaçllo das despesas da uní.ãc , i!!.

clusive as referentes ao universo de órgllos e
fundos da administraç§o direta e indireta. acom
panhado dos orçamentos de suas entidades vincul!.
das, salvo as empresas estatais e as entidades

integrantes do sistema de previdência e assistê!!,
ela social;

11 _ O orçamento dos investimentos das elllpresas est,!
tais, abrangendo a programaçllo desses e a previ

silo das fontes dos recursos, relativamente e C!
da ullla das el'lpresas em que a União, direta ou i!!.
diretamente, detenha a participação ou a maioria
do capital social com direito a voto,

UI - O orçamento das entidades vinculadas ao sistema
de previdência e assistência sociai, abrangendo

a estimativa das receitas e a fixaçil"o das despe
sas de cada uma delas.

§ III _ Os orçamentos referidos no "caput.. deverl:io ade
quar-se ao plano plurianual de investimentos, cabendo à lei orçame,!!

Uria anual explicitar os objeti~os e as métas qeu permitam avaliar

o cumprimento deste.
§ 21l _ O orçallento fiscal será acompanhado de demonstra

Uva do reflexo produzido. sobre as receitas e despesas da UniDO:

por Isenções, anistias, subsídios, incentivos e benefícios de nat.!:!,

reza financeira, tributária ou creditícia Ambos serl]o elaborados
de forma 8 evidenciar a distribuiçDo territorial das receitas e das

de~lJesas peJas diferentes regii5es ~o País.

Art. 120 - A lei orçamentária anual não conterá dispos!
tivo estranho à previsão da ret;.elta, li fixação da despesa para -;
sua reallzaçllo, bem como os limites para emissão de titulos da dívi

• da pública e da moeda e de atuaçllo do Banco Central no mercado fI
nanceiro. -

§ l~ _ Não se incluem no proibição;

- Autorização de operações de crédito por antecipa
ção da receita, para liquidação no própria exer:

dcio;

Il - Autorização para abertura de crédito suplementar
111 _ Normas sobre a aplicação dos saldos orçamentá_

rios e financeiros verificáveis ao final do exer
dcio; -

IV - Alteraçllo da legislaçil"o tributária indispensável
para a obtençllo das receitas públIcas.

A presente emenda atende a ponderações sinceras do Se
nhor Relator. Dá ao texto da ConstitUição uma nova cOnslst;;ncla: na
redação, busca uma maIor sintese, re legando as normas programát Icas
li reguladoras ~s leiS comp!ementares ou ordinárias, no mérltp, prDc.!!
ra o fio fllosoflco nas raizes tradiCIonaiS da nossa SOCiedade - a
liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo pela trl
part I ção dos poderes, e uma Orde. ECDn~1I11ca onde o Soc I a I e o Econõ=
mico lIIe har_onlzam para a construção de um grande pais.

. Acredltallos que na VigênCia desta Nova ConstitUição, da
Integração entre o Trabalho e~oCaplta~ surgirá UIII renovado surto de
progresso e verelllos a populaçao braSlltll'r4S, progresslV4SlIlente, 4Sscen
der _ nfvels de Vida lIais ele.....ados.

Neste traha lho, r-eepe Itamos as que II dades Inovadoras er-e
:::1das pe I a forma espont;nea e democr;t Ica como surgi r-em os d ISpOSi t 1-::
vos ccnt rdos no Pr-o jet c , Tal Como um dt aeerrt e em bruto, para que elas

~:t~~:~~:~:::I~: ~o~:5:as~~f:~:;ada: ~7~~:I::e:~:~;:t:::s, ;:p~~7::~
ve::es, as ImperfeIções surgIdas pela fusão ~5 \e::es elllotlva de mat~

ria-prima Ideológica.

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres"
cemos ao Já eXistente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa
ra descobr,r-Ihe o brIlho.

DAS FINANCAS MOUCAS

SECP:O V
DOS IMPOSTOS DOS MUNIC!PIOS

SECA0 IV
DOS IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL

Art. 113 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal

instituir impostos sobre:
r _ rranserssãc "causa mortis" e doação. de quais-

quer; bens ou direitos;
11 _ Operações relativas à circulação de mercadorias,

realizadas por produtores, Indust.r í ars e comer
ciantes, bem como prestações de serviços; e

111 _ Propriedade de veículos automotores.
§ l~ _ Relativamente a bens imóveis e respectivos dire.!

tos, o imposto de qU! trata o item I compete ao Estado de situação
do bemi r~lativamjlnté a bens m6veis, títulos e créditos, o imposto

compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento
§ 2!il _ As alíquotas do imposto de que trata o item I

não excederão os llmites estabelecidos em Resolução do Senado Fed!

ral.
§ )Il _ O imposto de que trata o item 11 será não - CTJmul,!

tivo, admitida sua seletividade, em função da essencialidade das

mercadorias e dos serviços.

Art. 114 - Compete aos Munic!pios instituir impostos s.Q.

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPtTULO 11 DO UlULO VII

_ Propriedade predial e terrltoria: urbana e

rali
11 _ Transmissão "inter vivos", a qualquer título,

por ato oneroso, de bens imóveis. por natureza
ou acessão física, e de direitos reais sobre im~

veãs , exceto os de garantia
III - Vendas a varejo de mercadorias.
IV - Serviços de qualquer natureza,

§ l!il _ O imposto de que trata o item 11 não incide so

bre a transmisstilo de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de
pessoa jurídica em realizaçao de capital, nem sobre a transmissão
de bens ou direitos decorrentes da rusão , incorporação. cisão

ext.Inção de pessoa jurídica. .

JUSTIFICATIVA

Ninguém mais consclénte que o Relator da ConstitUIção
sobre os pr-obl eees do AnteprOJeto apresentado. DIZ ele no prêmbulo de
seu projeto de ConstitUição:

"Tal como a grande maioria dos Senhores Const!tulntes,
ta~bém detecte I, n~ AnteprOJeto, a p~r de v Irtudes e I novaçoes e I 0

9103Ve!S, eneonsr s eenc see , superfetaljoe15" desvlos,~e, ecree de tudo,
a aueencre de um f re condutor Felosof rco ,"

EMENDA lP20531-0

I'l
[:I

SECA0 11

DAS LIMHAtDES DO PODER DE TRIBUTAR

VII - Instituir imposto sobre:

a) Patrimônio, renda ou serviços. uns dos outros
b) Templos de qualquer culto;

c). Patrimônio, renda'ou serviços dos partidos P.E,

Ht.Icos , inclusive suas fundações, autarquias
e fundações mantidas ou instituídas pelo PO

der Público, das entidades sromcaí s ce trabi

lhadores e das instituições de eoucaçêo e de

assistência social sem fins Luc r a t rvo s , obsej;

vados os requisitos da Lei; e

d) Livros, jornais e peri6dicos, bem como o Pi!.

pel destinado à sua impressl:io.

VIU - Estabelecer di ferença tributária entre bens
serviços de qualquer natureza em razãc de

procedência e destino.

IX • Transferir verbas, a qualquer titulO: de um P.Q.
der para outro.

§ III _ A vedaç~o expressa na alínea "a" do item 11 é

extensiva às autarquias e às fundações instituídas ou mantidas pelo

Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serv!
ços, vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorren
tes.

§ 20 _ O dispostl) na alínea "a" do item li e no parágra

fo anterior deste artigo, nao compree-;'de o patrimOnio, a renda e o~
serviços relacionados com exploraçiJo de atividades econômIcas d~s!

vinculadas do objetivo social, ou que se caracterizam como tendo
por objetivo apenas o lucro.

11 - Conceder tratamento tributário desigual a fatos
econômicos, profissionais ou sociais, equivalen

tes.
111 - cobrar tributos:

a) Em reraçso a fatos geradores ocorridos antes
do início da vigência da lei que os houver
instituído ou al.l'll!:~~ado;

b) Sobre petr ínônío , renda ou proventos, se a

lei corresnonceot e não houver sido publicada
antes do início do período em que ocorrerem
os elementos do fato nela indicados como co.!!!.
ponentes do fato gerador e determinantes da

base de cálculo;
c) Nao alcançados pelo disposto na alínea "b",

no mesmo exercício financeiro em que haJa", s!

do insti tu!dos ou aumentados.

IV _ Utilizar tributo com efeito de confisco;

V - Estabelecer privilégio de natureza processual p.!

ra a Fazenda Pública em detrimento do contribui!!

te.;
VI - Estabelecer limitaçtles ao tráfego de pessoas

bens, por meio de tributos interestaduais ou i!!.
termunlcipais õ

Art. 110 _ E vedada à uní.ãc , aos Estados, ao Distrito

Federal e aos Municípios:
I _ Exigir ou eunentar tributo sem prévia lei Que o

est.abeteçaj

Art 111 - .E vedado à União.

- Instituir tributo que n11l0 seja unHor",e em todo
Q terr1torio nacional ou Que JmpliQue cistlnção
ou preferência em relação a Estado, Distrito Fe

::eral ou Município, em detrimento- de :Jtro, adm!
tida a concessão de incentivos fiscais deStina:
dos a promover o equil!brio sócio-econômico en
tre as di ferentes regiões do País;

11 - Tributar a renda das obrigações da dívida públl
ca dos Estados, do Oistrito Federal e dos MunicI
pios, bem como a remuneração e os proventos dO;
respectivos agentes públlcos, em níveis superio

res aos que fixar para suas obrigaçOes e para

seus agentes.

In - Instituir isenções de tr.tbutos de competência
dos Estados ou dos Munic!~ios.

Parágrafo Unico - Lei Complementar estabelec~rá forma

especial e favorecida de cobrança de irapostoJ federais, ~staduais e
lIlunicipais, ou sua nlo incidência, para as micro-empresas e as coo-

_ perativas . -
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PLENARID

DA POL1TICA FUNDIARIA E DA REFORMA AGRAAIA,

EMENA SUBSHTUTIVA AO CAPlTULO 11 DO UlULO VIII

111 - o transporte maritimo do petróleo bruto de o

rigem nacional ou de derivados de petró1e;;

produzidos no Pais, e bem assim Q transporte,

por meio de condutos, de petróleo bruto e

seus derivados, assim como de gases raros e

gás natural, de qualquer origem;

IV - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a la.

dústrialização e o comércio de minerais n.!!,

c1eares.

Art. 136, X.

Art. 132 - As jazidas e demais recursos minerais e os P2

tenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do

solo para efeito de exploração ou aproveitamento industrial.

§ 19 - Ao proprietário do solo é assegurada a particip.!!.

cão nos resultados da lavra, na forma da Lef.,

Art. 133 - O aproveitamento dos potenciais de energia h,!
dráulica e a lavra de Jazidas minerais em faixas de fronteir<\S somen

te poderão ser efetuados por empresas nacionais.

Art. 134 - A pesquisa e a lavra dos recursos minerais,

bem como o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica depen

dem de autorização ou concessão do Poder Público, no interesse naci2

nal, e não poderão ser transferidas SeI11 prêvia anuência do poder coa.

cedente.

parágrafo Onico - Não dependerá de autorização ou conce,!

são o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade

reduzida.

~ Art. 135 - No aproveitamento de seus recursos hIdricos,

a União, os Estados e MunicIpios deverão compatibilizar sempre as 2
portunidades de múltipla utilização desses recursos.

Art. 136 - constituem~opólio da União:

- a pesquisa e a lavra das jazidas do petróleo

e outros hidrocarbonetos fluIdos, gases ra

Nln9u~m lIIalS censc rence que o Relator da ConstitUição
sobre os prob I emas do Ant!:proJeto apresentado. DIZ e I e no.pr;mbu lo de
seu proJeto de ConstltulliéO:

• "Tal como a 2tande ee lor-e e dos Senhores Const!tulnt-es,
tambem detectei, no AnteprOJeto, a par de VIrtudes e lnovaçoes elo
gl áve I a, I ncons Ist;;:nc las, superfeta)'ões, deSVIOS, e, BC Ima de tudo,
a ausênCia de um fiO condutor fllosoflco."

Neste trabalho. respeitamos as qualidades Inovadoras tra
z Idas pe Ia forma espontânea e democrát rce como surgi ram os dI spos Iti:
vos contidos no Projl:!to. Tal como um diamante em bruto, para que elas
se r-eve I assem em toda a sua força, o texto prec Isa v a ser I ap I dado.
ret I rando-se-I he a massa Informe das mIn~c Ias lcasu; s t Ic as , e, muI tas
~ e ae s , as Imperfe I çôes surgi das pe Ia fusão às vezes emo! i ve de mat~
ria-prima Ideol~glca.

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres"
cemos ao Já eXistente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa
ra descobrir-lhe o brilho.

JUS T 1 f I C A T I V A.

parágrafo Onico - Ficam excluldas do monopólio de que tr,!,

ta este artigo as refinarias em funcionamento no paIs, amparadas pelo

art. 43, da Lei 2.004, de 03 de outubro de 1953.

nhor Re Iator~ ~~e:~n::x=~e~:ac:~:~~=u:ç~~n~::a~::: ~~~:~::;nc'~: S~:
redação, busca uma lIIaI01'" s;ntese, re Iegando as normas programát Ie-h's
e reguladoras às leiS complementares ou ordinárias, no m~rlto, procu
ra o fiO fllos~flco nas raízes trad.ClOnalS da nossa SOCiedade - Õ
lIberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo pela 'trl
partição dos poderes, e uma Ordem Econôllllca onde o SOCial e o Econ;;=
miCO se harmonizam para a construção de UIlI grande pa;s.

Acreditamos que na vlg;nc .. , desta Nova Constituição, da
Integração entre. Q Trabalho eoCap\tal surglr~ um renovado surto de
progresso e veremo. a população braSllelT'a, progl"'eSSIValllente, ascen
der a nfvens de Vida lIIals elevados.

11 - os direitos do usuário;

111 - o regime de fiscalização das empresas conce,!

sionárias ou permissionárias;

IV - tarifas que permitam satist;azer o custo, a r!!

auneraeâc do capit~l, a expansão e o melhor!

mento dos seriviços;

V - a obrigatorietlade de manter o serviço adequ,!

do;

VI - a priorização dos transportes públicos de

passageiros sobre os demais na organização

da circulação nos centros urbanos.

ros e gás natural, existentes no territprio
nacional,

11 - a refinação do petróleo nacional ou estra!!
geiro;

Art. 137 - Compete aos Estados, nas regiões metropollta

nas e aos Munic!pios, nas demais regiões, explorar diretamente ou ~

diante concessão, os serviços públicos locais de gás cOmbustI,!el ean;
lizado.

EMENDA lP20533·6
(l
(!l

I
SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPITULO II DO TiTULO VIII DO PR.2

JETO DE CONsTlTUlçAa DO RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA.

, SEGU]N'I'E REDAÇAo:

TITULO VIII

DA ORDEM ECONOHlCA E FINANCEIRA

SUBSTITUA-SE o TEXTO CONSTANTE DO CAPITULO I DO TITULO VIII DO PROJ~

TO DE CONSTITUIc;Ao DO RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA S~

GUINTE REDAÇAo.

IV - livre concorrência;

v - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente;

vII - redução das desigualdades regionais e soe.!,

ais;

Art .. 131 - Incumbe ao Estado, diretamente ou sob o reg!

me de concessão ou permissão, por prazo determinado e sempre através

de concorrência pública, a prestação de serviços públicos.

Parãgrafo Onico - A lei disporã:

11 - propriedade privada;

III - função social do uso da propriedade;

- o regime das empresas concessionárias e peE,

missionárias de serviços públiCOS, o caráter

especj.al de seu contrato, e fJ.xará as cond!

'ções~de caducidade, rescJ.são e reversão de

concessão ou de permissão;

Art. 127 - A ordem econõ"Ilica, fundada na livre iniciat,!

va e na valorização do trabalho humano, tem por fim e sseaurac a todos

existência digna, conforme os ditames da Justiça social e os seguin

tes principios:

CAPITULO I

DOS PRINC!PIOS GERAIS, DA lNTERVENÇJ'i.o DO ESTADO, DO REGIME DE PRQ

PRIEDADE DO SUBSOLO E DA ATIYIDADE ECONOMICA

VIII - observação das leis naturais do mercado.

Art. 128 - Será considerada empresa nacional a pessoa J,!! I
r.Idica cons~ituida e com sede no Pais, cUJO controle decisório e de,

capital·esee-ra, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob

a titularidade majoritária direta cu indireta de pessoas físicas domi
cU,iadas no País, ou por entidades de direito público interno. -

§ 19 - As atividades das empresas naeacneí,s , que a lei

considerar estratégicas para a defesa nacional ou para o desenvolvo!

mento tecnológico, poderão ter proteção por tempo previamente õeterm..!

nado.
§ 29 - As empresas de controle necaonaâ terão preferên.

cia no acesso a créditos públicos subvencionados e, em igualdade de.

condições, no fornecimento de bens e serviços ao Poder Públ1~o.

§ 39 - Os investimentos de capital estrangeird serão a2

mitidos no interesse nacional, como agente complementar do desenvolv.!,

mento econõmico e regulados por lei.

Art. 129 - t vedada o intervenção do EStado no dominio .!;.

conômico e o monopólio, salvo para atender a imperativOS da segurança

nacional W elI'I caráter transitório e st.4'lete1tar ã iniciativa privada, con

forme definidos em lei.

§ 19 - Ao,intervenção ou monopólio cessarão assim que d!!

saparecerem as razões que os deterrainaram.

§ 29 - As empresas públicas, ~as sociedades de economia
mista e as fundações públicas somente serão criadas por lei especial

e ficarão sujeitas ~o direito próprio das ~:resas privadas, inclus!

ve quant9 a obrigaçoes trabalhistas e tributarias•.

§ 39 - 1\.s empresas públicas ou controladas pelo Poder p§.

blico, ';S sociedades de economia mista e sociedades controladas pelo

Estado e as fundaçõ~s públicas, não poderão gozar de beneficios, pr.!

vilégios ou subvenções não extendidos, paritarl.arnente, ao setor priv~

do.

§ 49 - A admissão de empregados nas empresas públicas,s2

ciedades de economia mista e sociedades controladas pelo Estado e fU!!

dações públicas será feita mediante concurso público, vedadas q'!al!
quer contratações ou admissões em desacordo com este preceito.

Art. 130 - Como agente normativo da atividade econômica,

o Estado exercerá funções de fiscalização, incentivo e planeJamento,

que serã imperativo para o setor público e indicativo para o setor pr!

vado.

§ 19 - A lei reprimirá o formação de monopólio, oligop:§.

1ios, cartéis e toda e qualquer forro"! de abuso do poder econôtl1ico, a2

mitidas as exceções previstas nesta Constituição.

§ 29 - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e o,!!

tras formas de associativismo, com incentivos financeiros, fiscais e

creditlcios.

- soberania nacional;

liberdade da pessoa, a democrac i a, a representação do povo pe la tI'" i
partição dos poderes, e UMa Ordem Econôllllca onde o SOCial e o Econô=
_ICO se hprlllonlzam para a construção de UDl grande pais.

Acreditamos que na vlg;ncia desta N~va Constituição, da
Integração entre o Trabalho e o Capital surgirá um renovado surto de
progresso e ver-eece a população br-ee l te e-e, progressiVoIlMente, eecen-.
der a nfveu. de Vida lIIal& elevados.

DOS PRINC!PIOS GERAIS, DA INTERVENÇJl;O DO

ESTADO. DO REGIME OE PROPRIEOADE 00

SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONOMICA

EMENDA lP20532·8
('l

('l
____________ u.,.,~,.."'oü. _.

JUS'T I f I C A T I V A

§ 21:1 ~ As despesas não computadas nas leis de orçamento

poderão ser incluídas mediante eutcrIzaçãc legi!
lativa através de créditos especiais.

§ 311 _ As operações de crédIto para antecipação das r~

celtas autorizadas no orçamento anual 01:10 exce
derão à quarta parte da receita total estimada
pata o exerdc1tl finance1to.

Art. 121 - E:: vedado) sem prévia autorização do poder I.!!.
gislativo competente'

I - Abertura de crédito especial ou suplementar;
11 - Transposição de recursos de uma categoria de pr,2.

qramação para outra;

III - Utilização de recursos do orçamento fiscal ou mE!.
ne ter Ic para suprir necessidades ou cobrir def.!.
ca t nas empr-esas estatais.

§ 12 - Independe de autorização legislat1~a e abertura
de crédito suplementar destinado a reforço das dotações orçamentá

rias, desde que não seja excedido, em cada uma das categorias de

programaç~o, o percentual da variação verificada entre a receita

prevista e a receita realizada. Na var-Iação do que trata este pará

grafo não serão cons1.deradas as receitas decorrentes de operações

de crédito

§ 211 - Excluem-se da proibiçllo contida no item lI! de~

te artigo as despesas e as operações decrédlto decorrentes do cu.!!!.

primento de garantias prestadas pelo Tesouro Nacional e da execução

de políticas de garantia de preços mínimos de produtos de agricult.!:!.

r a , desde que observados os limites e as condições fixadas pelo co,!!
gresso Nac í cnaf

Nlngu~m mais consCiente que o Relator da Constituição
sobre os prob I emas do AnteprOJeto apresentado DIz e I e no pr;lIlbu lo de
seu proJeto de Const Itu I ção.

ItTal como a grande maioria dos Senhores Const!.tulntes,
tamb;'1/l detecte I, 00 AnteproJe.to, a par de v Irtudes e Inov6çoes e I0
gl éve Is, Incons Isténc i as, superfetaljões. desv I os, e, ac IIna de tudo,
a ausencla de um fiO condutor fi losoflco."

Neste traba lho, respe Itamos as qua I, dades Inovadoras tra
z Idas pe Iá forma espontânea e democ:rát Ica como surgi ram qs di spos Iti:
vos cont I dos no Projeto • Ta I como um d Iamante em bruto, para que e Ias
se revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado,
retlrando-se-Ihe a massa Informe das mln~clas casu;stlcas, e, mUitas
vezes, as Imperfeíç~es surgidas pela fusão à!: vezes emotiva de maté
ria-prima Ideol~9Ica.

No contexto da emenda que apresentamos quase nada acres"
cemos 110 Já ex I stente procuramos apenas desbastar 11 pedra opaca pa
ra descobrir-lhe o brilho.

A presente emenda atende a ponderações sinceras do Se
nhor Re Iator. Dá ao texto da Const Itu Ição uma nova cons Ist;nc Ia: na
redação, busca _uma maIOI'" sintese, re legane:tcy a~ norlllas p~o9ramátIcas
e reguladoras as leiS complementares ou or.l:lln8rl85; no lIIerlto, procu
1"'.0 o fiO fllos~flco nas raízes trad,clonaul da n!?ssll SOCiedade _ ;-

§ J" - Nenhuma despesa poderá ser realizada ou obriga_

çao~assumida pelo Poder Público sem que haja sido previamente inc1u
ída na orçamento anual ou em crédí. tos adicionais. -

Art 122 - A abertura de crédito extraordinário somente

será admitida p"ara atender despesas imprevisíveis e urgentes, de~o!.

rentes de guerra, ccnccêc interna ou calamidade pública, e deverá

ser submetida a homologação do Congresso Nac Lcna I

Art. 123 - Os créditos especiais e extraordinários não

poderáo ter vigência além do exercfcm financeiro em que forem auto

rizados, salvo se o ato da autorização for promulgado nos último;

quatro' meses -daquele exercfcto , caso em que, reabertos nos limites

dos seus saldos, poderão vigir até o térernc doexercício financeiro
subsequente

Art. 124 - E:: vedado'

I - Vincular receita de natureza tributária a 6rgão,

fundo ou despesa

11 - Realizar operações de crédito que excedam o mon

tante das despesas de capital, acrescido dos en
cargos da dIvida pública; 

lI! - Conceder créditos ilimitados ou abrir créditos a

dicionais sem indicação dos recursos correspcn:
dentes;

IV - A realização de despesas que excedam os ~réditos

orçamentários ou adicionais;

- O início, sem autorização do Legislativo, de pro

jetos não previstos na proposta orçamentária. -

Art... 125 - A lei federal disporá sobre o exercício fi
nanceiro, a elaboração e organização dos orçamentos anuais e dos

planos plurianuais de Invest rmentc , os limites para contratação de

ocereções de crédito, a eenssão e oresgate de títulos da dívida pú
blica. -

Art. 126 M Lei complementar regulará ° conteúdo, a epre
sentaçâo , a \ol.igência, a execuçãq e o acompanhamento dos orçamento;
da UnHJo.

§ 1Q - O numerário correspondente às dotações des t ína.,
das li Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao Tribunal de Con

tas da União será entregue em quctaa, até o décimo quinto dia de C;
da trimestre, representando a quarta parte da respectiva despesa tio

tal fixada no orçamento fiscal de cada ano, inclusive créditos su
plementares e especiais.

§ 2g - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de

reeunereçêc , a crlaç30 ou alteração de estrutura de cargos e de car

reiras, bem como a contratação de pessoal pelos 6rgãos e entidade;

de administraç30 direta ou ~ndireta, inclJ,lisive fundações instituí

das e mantidas pelo Poder Públic.o, sé p~derá ser feita. -

- Se houver, previamente, dotaç::lQ orçamentária su

ficiente ~ara atender às proje,;~es de despesa;
de pessoal e aos acréscimos de:e decorrentes; e 

""- II - Se houver autorização espec!fi=:i1 na lei de dIre

trizes orçamentárias. -

§ Jg - A et~spesa com pessoal, ativo e _-al;~~~. da União
dos estados, do Distrito Federal e dos Munlcfpio5_ I-clus.l .... e de

suas autarquias e fundaçêles por eles manfidos, n~= =cçle=a exceder a

sessenta e cinco por cento do valor das tespectb =..:5 Iece:ltas conen
teso -
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Art. 143 - A seguridade social compreende um conjunto

integrado de eções , voltado para assegurar os d.í re a t.cs do cidadillo

relativos a saúde, previdência e assistência social.

Art 144 _ Incumbe ao Poder Público organizar a Se guri

dajfe Social, com base nas seguinte diretrizes:

I _ Universalidade da cobertura;

II - Uniformidade e equivalência dos benefícios e se.!:

viços para os segurados urbanos e rurais;

lI! - Equidade na forma de participação do custeio;

IV - Seletividade e distributividade na prestação dos

benefIcios e serviços;
V _ Diversidade da base de financia.ento;

VI - Irredutibilidade do valor real dos benerIcios;

VII - Oescentralização obrigat6ria da gestão adlllinis-

trativa e financeira.
Art 145 _ A seguridade Social será financiada cOlllpuls,2

riamente por toda a sociedade. de forma direta e indireta, mediante

as ccntr.tbuí ções sociais, bem omo recursos provenientes da receltl

tributária da União. na forma da lei.

§ 12 _ As contrlbuiçaes sociais a que se refere o "ca-

put" deste artigo são as seguintes.

I - Contribuição dos empregadores;

11 - Contribuição dos Trabalhadores;

III _ Taxa sobre a exploração de concursos de prognós

ticos;
IV _ Adicional sobre os prêmios dos seguros privados

§ 21l _ A lei poderá instituir outras contribuiçi:ies de~

tina das a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade SociaL

§ ]!il _ A folha de salários é base exclusiva da Segurid!

de Social e sobre ela não poderá incidir qualquer outro tributo ou

contribuição.
§ 42 _ As contribuiçaes sociais e os reqursós provenie!!,

tes do orçamento da União comporão o Fundo Nacional de Seguridade

Social, na forma da lei

Art. 146 _ A programaç::lo do Fundo Nacional de Segurid,!

de Social será feita de forma integrada com a participação dos 6!:

gl:los responsáveis pelas áreas de saúde, de previdência social e de

assistência social, que terl:io assegurada sua al!tonorl'lla na gestão dos

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPITULO II DO T1TuLO IX

1

recursos.

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE 00 CAP!TULD I! DO TITULO IX DO PROJ§.

TO DE CONSTITUIÇIl:O O~ RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA sg

GUINTE REDAÇIl:O:
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No contexto da emenda que apresentallos que ae nada acres"
cemos ao já eXistente: procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa
ra descobrir-lhe o bri lho.

A presente emenda atende a ponderações 51 ncer-ee do Se
nhor Relator. Doi ao eexec da Constituição uma nova consistênCia: na
redação. busca uma maecr- síntese. r-e I egando as normas progrãm~ti cas
e reguladoras ãs leis complementares ou ordlnoirlas; no mérito, procu
ra o fio filosófico n~lI raízes ceedr c Icner e da nossa SOCiedade _ ..
liberdade da pessoa•• deeeeeee re •• representação do povo pela tI"'l
partição dos poderes. e ullla Orde. Econ~mlcil onde o SOCial e o Econ~::
IIICO se har.onlzall para a construç~o de um grande país.

Acredltalllos que na Vigência desta Nova ConstitUição, da
Integração entre fi Trabalho e o Capital surgirá UIII renovado surto de
progresso e ver-eece • populaç~o beeer l e er-•• progresslvalllente. ascen
der a niveis de vida .als elevados.

Titulo IX

Capitulo II

DA SEGURIDADE SOCIAL

DA SEGURIDADE SOCIAL

EMENDA lP20536·1
[!l DeputadD ;,;; E"REJA I ("C;~;3
P:J -------,,'1 r:n;;787l

a) os interesses nacionais;

- reguisitos para a designação de membros da

D~retoria do Banco Central do Brasil, bem

como seus impedimentos" apõs o exercIcac do

cargo;

- a crxacêc de fundo, mant adc com

das instituições financeiras e fiscalizado

pelo poder público, com o obJetivo de pr.e.

teger a economia popular e garantir depõs!

tos e aplicações até determinado valor.

b) os acordos internacionais;

e! critérios de reciprocidade.
- a autonomia, a organização, o funcioname!!

to e às atribuições do Banco Central 00 B.r.!
sil;

V

III

IV

Art. 141.

NIngu;1II iriai s consc Iente que o Re Iator da Const Itu Ição
sobre os problemas do AnteprOJeto apresentado. DIZ ele no pr;mbulo de
seu proJeto de ConstitUição:

~ "Tal como a grande maioria dos Senhores Const!,tuln}es,
tambem detectei. no Anteprojeto. a par de Virtudes e r ooveçoes elo
91';ve!.s. Inconslst;n~laS. superfetac;~es. deSVIOS. e. acima de tudo,
a aus.enc r a de um !IO 'condutor f elo sof rco ;"

Neste traba lho. r-eape Itamos as que II dades Inovadoras tra
z Idas pe I a forma espontânea e democr~t Ica como surg I ram os dI spos I t ,=
vos cerre I dos no Pr-c j e t c , Ta I como um d Iamante em bruto. para que e Ias
se revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado.

- ee t rr-ende-ee-cl he a massa Informe das mln~clas easu i s er eas , e, mui t e s
vezes. as ,mperfclç;es surgidas pela fusão ~s vezes emo t r ve de mat;
r Ia-pr Ima Ideo I~gl ca

No ccnbexbc da eeenda que apresentamos quase nada ãcres"
cemos ao Já ex rseenee e procuramos apenas desbastar a pedra opaca pa
ra deeccbr-n-c l he o brilho.

A presente emenda atende a ponderaç;es s 1 nceras do Se
nhor Relator. Di ao cexee da ConstitUição uma nova conSIStênCia na
redação. busca uma maI OI'" síntese. r-e Iegando as normas programit icas
e reguladoras ~s te es ecep leeentier-ea ou ordInárias; no l'II;rlto. procu
ra o fiO filosófiCO nas raízes tradiclonaUI da nossa SOCiedade _ ;
liberdade d_ pessoa. a democraCia, a representação do povo pela tri
partição dos poderes. e urna Ordem Econômica onde o SOCial e o Econõ::
Mico se harmonizam para a construção de um grande pais.

Acreditamos que na VigênCia desta Nova ConstitUição, da
Integração entre o Trabalho e o Capital surgIrá um renovado surto de
progresso e veremos a popu I açeo bras I I e ira. progre15S Iveeenee ,
der a níveiS de Vida "'ais elevados.

§ 29 - A lei disporá a maneira pela qual no prazo de

até la (dezl anos, o Banco Central exercerá suas funções de forma

autônoma e independente do Poder Executivo.

J~U S T I F I C A T I V A

OIsposiclto GERAL

_ a autorização para o funcionamento das in.!!.

tituições financeiras, bem como dos estab!!

lecimentos de seguro, previdência e capit.!

liaação;

11 - condições para a participação do capital

estrangeiro nas instituições a que se ref!;,

re o item anterior, tendo em. vista, espec!

almente:

§ 19 - A lei do saacema Financeuo Nacional dJ.sporá,

inclusive, sobre:

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPITULO I DO TITULO IX 00 PROJg

TO DE CONSTITUIÇ~O DO RELATOR CONSTITUINTE BERNAROO CABRAL. PELA S~

GUINTE REOAÇ~O: ~

Art.. 138 - A polItica agrícola será p.Lane j ada e exec!!

tada com a participaQâo efetiva dos setores da produção, da comere:!.

alização, do armazenamento e dos transportes, levando em conta in!.

trur:entos creditícios e fiscais e a prestação de assistência técn!

ca e ·incentivo à tecnologia e à pesquisa.

Art. 139 - A propriedade de imóvel rural produt.iva s~

rã re5peitada~ o uso do imóvel rural deve cumprir função social pr.!:.

vista em lei.

TITULO VIII

CAPITULO 11

DA pOLíTICA AGRtCOLA, FUNDIARrA E DA REFORMA AGItARIA

NIngu;m ma I s consc I ente que o ReIator da Const I tu I ção
sobre os prob Ieeae s do Anteprojeto apresentado. OI % e le no prêmbu Io de
seu proJeto de Const I tu I ção:

"Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes,
ta~b;. detectei. n~ AnteprOJeto. a p~r de Virtudes ~ Inovações elo
S Iave! s , Incons Istenc las, sueer-fe teçeee, desv lOS. e. ac I ma de tudo.
a aueene ea de um.flo condutor f e Ic scf rco;"

Neste traba l he., respe I tamos as qua li dades Inovadoras tra
e r de s pela forma espontânea e democr~tlca como surgiram os dISPOSltl::
vos contIdos no ProJeto Tal corno um diamante em bruto, para que elas
se revelassem em toda a sua força. o texto preCIsava ser lapIdado.
ret,rando-sc-Ihe a massa Informe dils mln~clas casuíst,cilS. c, mUItas
vezes. as ,mpcrfelç;es surgIdas pela fusão as vezes emotIva dc mat~
ria-prima Ideológica.

No conteJtto da emenda quc apresentamos quase nada acres"
CCIIIOS ao j'; eJtlstente: procuralllOs apenas desbastar a pedra opaca pa
ra descobrir-lhe o bri lho.

A presente emenda atende a ponderações sinceras do Se
nhor Relator. oá ao teJttõ da ConstitUIção uma nova consistência. na
redação. busca uma maI OI'" síntese. re I egando as normas programát Icas

;a'":g~::d;~~:s~;I~:I~a:o;:~:::n:~::7c ~~n:~-~ I~:r~::;an~o~~:~:~~ P:oc;

liberdade da pesso_. a democrac Ia, a representação do povo pe I a tr I
partlçio dos poderes, e uma Ordem Econ~mlcl! onde o SOCial e o~Econ~=
IIUCO lIe harfllonlzall para a construção de UIII grande país.

Acreditamos que na vIg;ncla desta Nova Constituição. da
Integraçio entre o Traba I ho e o Cap I ta I surg Ir'; um renovado surto de
progres~o e verelllos a popu Iação br.s I le Ira, progress Ivamente.
der _ nlvelS de Vida filaiS elevados.

Art. 140 - A reforma agrária será feita em terras ine~

pIoradas e que, portanto, não cumprem a sua função social, mediante

desapropriação por interesse social, sendo paga indenização prévia e

justa às benfeitorias em dinheiro e ã terra nua em tItulos espec!

ais da dIvida pública.

§ 19 - A desapropriação será procedida após vistoria

judicial prévia, de rito sumarIssimo, onde se decidirá o cabimento

da desapropriação e o arbitramento de depÓsito previa.

S 29 - A desapropriação por interesse social e a def!

nição de zonas prioritárias para fins de reforma agrária são de co,!!

peeêncãa privativa do Presidente da República, que deverá aprovar,

concceueaneenente , proJeto integrado de aprcveaeamenee do imóvel d~

sapropriado.

§ 39 - A indenização da terra nua se fará através de

titulos especiais da dívida pública. cuja eeussêc atenderá previsáo

orçame~ anual, resgatâveis em até 20 (vinte) anos, em parcelas

anuai; e sucessivas, com exata atualização monetária e juros legais,

podendo tais tItulas serem usados como pagamento pelo desapropriado

ou seus herdeiros. de qualquer tributo da União ou depósitos para

ccnccr-rêncdea públicas. bem como de qualquer outra finalidade pr!!

vista por~i.

§ 49 - O acesso às terras desapropriadas por interesse

social fundiário rural será permitido a trabalhadores rurais bras!

leiros ou estrangeiros que morem no Brasil há mais de cinco anos,

não proprietários ele outro imóvel rural que lhes assegure renda f,!

miliar suficiente para viver com dignidade e será feito mediante

cessão de direito real do uso da superflcie, onde os ressarcimentos

devem sempre ser compatlveis com os recursos obtlveis da exploração

do imóvel cedido, respeitada a subsistência fa1ll11iar digna, vedada

a sua venda, arrendamento ou cessão a terceiros durante o prazo de

no minimo cinco anos (para a aprovação da capacidade do cessionário

como produtor). após o qual, comprovada esta capacidade, ser-lhe _ á

outorgada a escritura definitiva da área cedida.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Deputado JOSE EGREJA

PLENARID
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EIENDA SUBSTITUTIVA AD CAPITULO 111 DO TlTULO VIII

DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPITULO UI DO TITULO VIII 00 PRQ.

JETO DE CONSTlTUIÇAo DO RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA

SEGUINTE REDACAo:

T!TULO VIII

CAPITULO In

DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Art. 141 - O sistema FinanceirC' ~acional serã estrut.!!

'"ado em lei. de forma a promover o desenvolv.lIl'ento equilibrado do
.. .3 .. <:l. servir aos interesses da coletividade.

TtTULO IX

DA ORDEM SOCIAL

CAPITULO I

DISPOSIÇ~O GERAL

Art. 143 - A ordem social fundamenta-se na busca da ju~

tiça Social.

N Inguél'll lIIaIs consc Iente que'o Rc-lator da Const I tu Ição
sobre os problemas do AnteprOJeto aprescntac!o. 01% ele no prêmbulo de
s';:u proJete de Const ItU I ção'

-Tal como a grande malorh3 dos Senhores Constituintes,
tarnbém detectei, no AnteprOJeto. a par de Virtudes e Inovações elo
9 i áve1. s. I ncons Isttinci as. superfetaíões. dcsv lOS. e, ac Ima de tudo.
a auscnClill de um fiO condutor fllosoflco."

Nest~ traba lho. respe I tamos as qua II dades Inovadoras tra
% Idas pc Ia forma espont:inea e democrát I ca como surgIram os di spos I t ,:
vos cont Idos SlO ProJeto Ta I como um d, am<mte cm bruto. para que e Ias
se revelassem em toda a sua força. o texto precisava ser lapidado.
retlrando-se-Ihe a massa Informe das mln~clas casu;stlcas. e. mUitas
vezes. as Ilrperfelç;cs surgIdas pela fusão ~s vezes emotIva de mat;
ria-prima Ideológlcá •

§ lrJ. _ Integrado o orçamento do Fundo as contribuições

sociais. o fundo de Garantia do Seguro-oesemprego e o de Garantia

do Patrimônio IndividuaL
§ 212 _ O fundo Naciona-l de Seguridade Social destinará

à saúde, no mínimo, o equivalente a trinta por cento de sua recei

ta, excluIdas as do Fundo de Garantia do Seguro-Desemprego e do fu!!,

do de Garantia do Patrimônio IndividuaL

§ 31l _ O Seguro-Desemprego será financiado por contri

buiçaes da empresa, do empregadJ) e da União, que constituirão o tU!!,

do de Garantia do Seguro-Desemprego I sob administração tripartida.

§ 49 _ Os trabalhadores poderão utilizar o patrimônio

individual acumulado. em caso de aposentadorIa. reforma. morte, i!!,

validez, aqu~sição de moradia e estabelecimento de negócio proprio

§ 59 _ Nenhuma prestação de beneficio ou de serviço co~

preendido na seguridade sopial poderá ser criada, majorada ou este!!,

dida sem a correspondente frente de custeio total.
§ 6lõ1 _ A lei instituirá o processo pelo qual a popula

ção poderá representar contra o Poder Público nos casos de insufle!

ente ou inadequado atendimento pelos órg::los de Seguridade SociaL

§ 7'il. _ A lei regulará a responsabilidade solidária dos

dirigentes e administradores pelo descumprimento das obrigações I!,.

~ais das empresas em relaçl:io à Seguridade Social.

~

~

Art. 147 _ O Estado garante o direito 11 saúde aediante:
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carÁter permanente, exclusivo e incondicionaL

Art. 166 - A União, os Estados. o Distrito Federal e
os JoIunicIpios propiciarão. na foma da lei. incentivos especIficos
a lnsti~uições de ensino e pesgu;1.sa, a universidades, e~presas na

cionais e pessoas fIsicas que realizam a~ividades destinada; ã iJ!!

pl1açio do 'Conhecimento ciel)tlfico, i capacidade cient1fica ; i iI.!:!
tononlia tecnológica, de acordo cotl os objetivos e prioridade. nacig

nais.

I 49 ,.. Em seterel! nos qua18 a tecno1oqia seja fator de

terainante de produção, somente seria consideradas nacionais as e;
presa. que el!ltiverem. sujeita. ao controle tecnológico nacional

Art. 165, 5 ......

DA CIENCIA E TECNOLOGIA

EMEJrmA SUBSTITUTIVA AO CAPJTULO IV DO TtTUlD IX

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPITULO :IV DO TITULO IX DO pROJE

TO DE CONSTlTUlçAO DO RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA si
GUINTE REDAçAo:" -

'TITULO IX

..u••,-......,x.

JUSTifiCATIVA

Ninguém maIs consc Iente que o Re Iator da Const I tu Ição
sobre os prob lemas do Anteprojeto apresentado. D12: e 111' no prêmbu Io de
seu proJeto~ de ConstitUição:

"Tal como a grande maioria dos Senhores ConstitUintes,
tamb~m detectei, no AnteprOJeto, a par de vn-eudee e Inovações eí e
gl.ivels, inconSistênCIas, superfetaíões, deSVIOS, e, aCima de tudo,
a ausênCia de um f eo condutor fi l oscf ree ;"

Neste trabalho, respeitamos as ccelrdedee Inovadoras tra
e r de s pela forma espontãnea e democrática como s\lrglri5mosd\sposlt,=
vos contidos no Pr-oj eec , Tal como um d i amant e em bruto, para que elas
se revelassem em toda a sua força, o texto pr-ec r eeve ser lapIdado,
ret i rando-se-I he a massa Informe das mInúc Ias casu i st Ic as , e, muItas
vezes, as ImperfeIções surgIdas pela fusão às vezes emotrve de maté
ria-prima Ideol~g'ca.

No cceeexec de emenda que apresentamos quase nada acres"
ceeca ao Já existente: procuramos apenas desbastar iIl pedra opaca pa
ra: descobrir-lhe o brIlho.

A presente emenda atende a pondera.ções a rncer-ee do Se
nhor ~elator. Dá ao te,.;t~ ~a ConstItuição Uma nova conslst~ncl': n.
redaçao, busca..uma maler SI ntese, re leganc:{o ai! normas p!:'ogramo1ltI cola

;ar:g~::d~:~:s~;I~: I~a:o;:l:::n:;:~~Cr:n::~ I~:r~::~an;o:::~:~~ p~oc;
I,berdade da pessoa, a democracia, • 'rept'eaentação do povo pela tri
partição dos podere., ti uma Ordem ~conõlllca onde o S~ci41 e o Econô
MICO se harMonizaM paia e construçaq-ld. um grande pais.

AcredltalllOS que na vigênCia desta Nova ConstitUIção, da
Integração entre o Trabalho e o Capital surgirá Ulll renovado surto de
R!'"09resso 11 verellloa !li população braal ieiT., prOgreS5'Vamente, ••c.n-
der .. nfvels de vida lI1alS elevados. .

·CAPITULO :IV

DA CI2NCIA E TECNOLOGIA

II - Padrão de quallda·de, IndIspensável ao CUmprlMen

:~e~~ i ;:~a~a:~~ r:: I::e:t:e::o~~:~;~ã~oC~~!~:.I -

Art. 163 - A UnIão, 0:;1 Estad05, o Distrito Federal e os
unlcíplos organizarão, em regIme de colaboração, os seus sistemas

de ensr ne , com observânCIa da legIslação báSica de educação nec se
oe l ,

S IQ - A lei definirá o Plano Nacr one l de Educação, de
duração pl UI" Ianua I, v Isando à art I cu I ação, ao desenvo Iv Imento dos

j n;vels de er1S1nO e à Integração das ações do Poder P~bllco que con
duzam à erradicação do analfabetIsmo, unIversalIzação do atendlmen
to escolar e melhoria de que Lsdede do ens r nc -

§ 22 .: O Estado est ImuIará a cr- Iação e o apr Imoramento
de tecno Iogl as para Febr- Icação nec lona I de equ Ipam~ntos, I nstru-
mentos e Insumos necessárIOS oi produção cultural do Pais ••

S 3Q - O Estado proteger~, em sua Integridade, o patrl •
mõnio e as -tan1festações da cultura popular, das culturas Indige:'
nas, das de orIgem afrIcana e doe várIOS grupos Imigrantes que par-
t ICIpall! do processo da CI v I II zação bras II e Ir-a,

Art. 165 - O ensme é livre para a r n rcr e e r ve privada,
que o mlt'Hstrar'á seM Ingcr;nc,a do Poder P~bl u:o, salvo para 'f1n5
de autorização, r-econhec reenee e credencIamento de cursos e supervi
1560 da qual Idade. -

f ID .J As empresas COmerCiaIS e IndustriaiS deverão as
segurar a eecec Itação prof ISS lona I dos seus traha Ihadores, Inc Ius 1

ve a aprendizagem dos eenor-ee , estimuladas pelo Poder PúbliCO, COM
a co"operação das eeaoe I ações empresar Ia IS e traba Ih Istas e dos SI n
dicatos.

Art. 165 - Ao Nação brasileira promoverá o desenvolvi

menta cientIfico, a autonomia e a capacitação tecnológica, a melh~
ria das condiçôes de vida e de trabalho da população e a maputenção

do meio ambiente adequado ao bem estar social.

S 19 - A aplicação das normas brasileiras, de metrolo

9ill legal e da certificação da qualidade, visará, também,.à prot;

çio do consumidor.

5 29 - A ampliação e a plena utilizaçÃo da capacidade

técfiico-c:ientIfica instalada no Pais será estimulada.

S 39 - 11; união, os Estados e as ent:idades da adminia

tração direta e indireta privilegiarão a c·apacitação cientIfica ;

tecnológica nacional como critérios para a concessão de incentivo.,

de~compra8 e de act!8se ao mercado brasileiro e, utilizaria, ps:efe

rencialmente, na foma de lei, bens e serviço. ofertados por ~pr;
salf nac:ionail!l. -

.EMENDA lP20538-7

pr;~~-3

!:Jn7;7ã1l
Deputado JOSE ECREJA

_ ::I:;~;~~~o dos profl:;l:;llonalS de ensino em todosIV

Art. 161 - A educação;' dlre,to d~ cada um, e garantl-
la é dever do Estado e faculdade da empresa privada, atendendo-se
aos segUintes prlnciplos:

_ Oemocratlzação do acesso, pern1anêncla e gestão
do ensino em todos os n;vels,

Titulo IX

Capitulo III

DA EDUCAÇÃO· E ·CULTURA

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAP.tTUlD UI DO T:fTUlD IX

III - Com tempo inferior ao das modalidades acima, p.!

lo exercício de trabalho noturno, de revezamen

to. penoso, insalubre ou perigosoj

IV - Por velhice, aos sessenta e cinco anos de idadej

V - Por invalidez.

§ lQ - Os preventos dos aposentados eerãc reajustado·s

concomitantemente e com o mesmo percentual Que os empregados ativos.

§ 2Q - Nenhum benefício de prestação continuada terá v.!

lor mensal inferior ao salário mínimo.

§ 3Q - ~ vedada a acumulação de aposentadoria

§ 4Q - Os ór,gãos e 'empresas estatais somente poderão
contribuir para planos de previdência supletiva quando produza" re
cursos ou lucros líquidos oriundos de prestação de serviços ou pro:'

dução de bens suficientes para tal.

DA EDUCACJ(O E CULTURA

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE 00 CAPiTULO II1 00 TiTULO IX DO PRO
JETO DE CONSTITUIÇÃO IJO RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA
SEGUINTE REDAÇÃO

I1 - LIberdade de aprender, enSina!'", pesquIsar e dl-
vu Igar o pensamento, a arte e o saber,

III - Pluralls~o de IdéIas ~ d~ In~"tltulções áe ensI-
no, publicas e prIvadas, •

sobre os pro:: :~~:md:'~~:::~:~~::t:p~~:e~t:~~~t~7z e t: n~~nrsê~~tuulloÇ~:
,eu pr-c.reee de ConstItuIção:

"Te l como a grande lIIalorliJ dos Senhores ConstItuintes,
tambélll detecte., no AnteprOJeto, a par de VIrtudes e Inovações elo
g I.ivel s, Incons Istênc las, ,superfetaíõcs, desv lOS, e, ac Ima de tudo,
a auséncla de um fiO condutor fllosoflCO. n

"es1:e trabalho, respeltamos as qual Idades Inovadoras tra
z Idas pe Ia forma espontânea e democrát Ica como surgi ram 05 dIspas Iti::
\'os contidos no PioJeto. Tal como um dIamante em bruto, para que elas
se revelassem em toda a suO! força, o texto preCisava ser lapIdado,
retlrando-se-Ihe a massa Informe das rIIln':;clas casuístIcas, e, mUita,
vezes, as Imperfelt;ÕeS surgIdas pela fusão às vezes emotiva de mat~

ria-prima IdeoJ~glca

No conte,.;to da elllenda que apresentamos quase nada acres"
celllos ao Já e.lll.lst"nte: procuralllos apenas desbastar e pedra opaca pa
ra descobrir-lhe o brj lho.

A prellente emenda atende a ponderações sinceras do Se"
nhor Relator. lJá ao te,.;to da Constrtulção ulIla nova conSistênCia: na
redação, busca uma mai or s intese, re Il!!ganc:{o as normas programát Icas

-e_reguladoras ;s leis complementares ou or<Í1nárlas; no mérIto, procu
ra o f;o fi los~fico nas rains tradIcIonaIS da nosse SOCiedade - ;
liberdade da pessoa, • delllocracl<l, ilI representação do povo pela trl
partição dos poderes, 11 ullla Ordem ~COn?llIICa onde o S~clal e o Econõ=
MICO se harmonlzalll para !li construçao de um grande pais.

AcredltallOS que na vlgencla desta Nova Constltuiçeo, da
Integração entre o Trabalho eoCapltal surgirá UJrl renovado surto de
progresso" 11 veremos a popu l.oção bras I Je Ira, progress i v_mente, ascen
der oi nrvei., de Y-Id. M.IS elevados.

JUSTIFICATIVA

Art. 157 - A assistência social destina-se àqueles ind!
viduos que não dispõem de meios próprios para se sustentarem

§ lQ - A assistência social compreende o conjunto de

eervrçcs prestados na forma gratuita, obrigat6ria e independente de

contribuição ~ seguridade social
§ 2Q - As ações governamentais na área de assitência S:2.

cial serão financiadas CQII recursos do Fundo Nacional de Seguridade

, Social.
Art. 158 - Todos os serviços assistenciais privados que

utilizem recursos públicos eubneter-ee-ão ~ aprovação de seu uso e

à fiscalização do 6rgão público competente
Art. 159 _ A partir de sessenta e cinco anos de idade,

todo cidadão, independentemente de prova de rec~lhimentCt de contri

buição para a Seguridade Social e desde que não possua outra fonte

de renda, fará jus à percepção de pendo mensal equivalente a um

salário mInimo.
Art. 160 - Nenhum tributo incidirá sobre as erntidades

sea fins lucrativos dedicadas à pesquisa ou ao ensino, habllitaçao
reabilitação e trata.ento de pessoas portadoras de deficiência fIs..!.

ca ou eentaf ,

SECtIO III

DA ASSISTE:NCIA SOCIAL

f lQ - O Chefe do E,.;ecutlvo competente poder"; ser res
ponsabilizado por omlssãõ, mediante ação CJvll pública, se não dlll
gencla; para que todas as crianças elll Idade escolar, 'reSIdente n";; I
âmbito territorial de sua cOlllpet;nclâ,· tenham acesso ao en51no fun
damentai «obrlgat~rlo e,9I'atult?

Art.,]62 -' As univerSIdades gozam, noll termos da lei,
~e aut;.OI'lOaU4 dldátlca-clentifica. ad~lnlstratlva. econôlIllca e fina!!,.
celra, obedeCidos os seguintes prinCipias:

• _ Indusocíabl I Idade do enalno, pesquisa ~ tI,.;ten:
s~o, /:. J

PlENARID
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t:

SECA0 Il

DA PREVIOENCIA SOCIAL

Art ISS - Os planos de previdência social do Sistema
de Seguridade Social. atenderão, nos termos da lei, seguintes'

preceitos:

obertura dos eventos da doença, invalidez e mo!

te - incluídos os casos de acidente de trabalho

velhice, reclusDo, ofensa criminal e desapareci

mento,

II - Ajuda à lIIanutenção de dependentes;

III _ ProteçDo ~ maternidade e l.l paternidade. naturais
e adotivas, notadamente li gestante, assegurado
inatividade funcional antes e ap6s o parto;

IV" _ ProteçlJo ao trabalhador em situação de deselllpre

go involuntário, por periodo correspondente li mé
dia de duraçllo de desemprego ncr Pais. 

Art. 156 - ~ assegurada a aposentarorla:;,~

I _ Com tr lnta e cinco anos de trabalho, para os ho

mem de lIIais de cinquenta e bnco anas; ;. -

U - Com trinta"anos para a muJ.Aer de mais de cinque!!

ta anosj

_ Medidas Que visem à eli_inaçllo de riscos de ac,!

dentes a doenças do tfabalhoj
Il _ Informação a respeito de atividades que compor

tem riscos à saúde e dos métodos de controlá-los

lU _ Direito de recusa ao trabalho ell ambiente

controle adequado de riscos.
IV _ participaçUo na gesUo dos serviços ,Internos

externos aos locais de trabalho, relacionados 11
segurança e medicina do trabalho.

Art. 153 - As pol!t.1cas relativas à formaçlJo e ut11iza

.;:10 de recursos humanos, & insumos, a equipamentos, a pesquisas
ao desenvol\l1mento cientif1co e tecno16g1co na .hea de saúde e de
saneamento básico terl:io por objeto a prevençDo contra as doenças e

a cura dos cidadãos. •
§ IlZ _ A lei disporá ;;obre a pesquisa, o ensino e apli

cação de métodos alternativos de assistência li saúde.

§ 22 _ Serão estimulados o acesso à educação, à inform!,

ção aos iétodos cientificas de regulação de fecundidade, que não .!

tentem ccntra a saúde, respeitado o direito de opção individual.

Art 154 - A lei disporá sobre as condições e requisi-

tos que facilitem a remoçrfo de órgãos e tecidos humanos para fins

de transplante e de pesquisa.
Parágrafo llnico _ ~ vedado~ todo tipo de comercialização

de órgãos e tecidos humanos.

,.
- A liberdade do exercício profissional e d~ ofer

ta dlh> serviços privados por empresa especia~iz.!

.dPi -< \

I \
11 - tmplementaçtlo de políticas econômicas e ~ sociais

que visem à eliminação ou redução do risco de

doenças e de outros agravos fi saúde;
Il! _ Acesso universal, 19uaitárlo e gratuito às .!

ções e serviços de prcncçãc , prct.eçãc e recuper!
ração da saúde, de acordo com as necessidades de
cada um

Art 150 - As ações e serviços públicos de saúde inte
gram uma rede regIonalizada e hierarquizada e constituem um sistem's
nacional organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I _ Comando administrativo único e exclusivo em cada
nível de governo;

II _ Atendimento integral e completo nas ações de saQ
de;

III - üescent.ral Ixação político-administrativa e fina!!

ceira em n.fvel de Estado e Municípios •.
Parágrafo llnico _ Compete ao Estado, sedí ente o sistema

.. nacional de saúde'
I _ F'ormular políticas e elaborar planos de saúde;

II - Prestar assistência integral à saúde indiviaual

e coletiva;
III _ Disciplinar, controlar e estimulalr a pesqu.isa pQ

blica sobre medicamentos, equípeeentcs , produtos

imunobio16gicos e hemoderivados e Dutros insumos

de saúde.. bem como participar de sua produção e

d!stribui~o, com vistas à preserweçãc da sobe~.!

nia nacional j ,

IV _ Fiscalizar a produção, comercialização. qualida-

de e consumo de alimentos, medrcannentos e outros

produtos de uso humano utilizados- no territ6rio

nacional
_ Controlar a produção e a comercia.J.ização dos pr.f!.

dutos tóxicos e estabelecer princitpios básicos

para prevenção da sua utiÜzação Jinade"quada;

VI _ Controlar o emprego de técnicas e de métodos. n.f!.

caves ~ saúde pública e ao meio_armbiente, bem c.f!.
mo a produção , comercializaçlJo e wtilizaçlJo de

substâncias lesivas àqueles bens;.

VII _ fiscalizar a qualidade do llleio_anrilJiente, inclus!

ve o do trabalho;
VIU _ Controlar as atividades públicas le privadas reI,!

cionadas a experimentos com sere.$ humanos, a fim

de garantir o respeito aos valores éticos.
Parágrafo tlnico _ A lei vedará práticas .1:ient.íficas, ou

experimentais que atentelll contra a vida, a integridaa:le e a dignida
de da pessoa.

Art. 151 - ~ assegurada, na (irea da saúde, a liberdade

de exercIdo profissional e de organizaçll:o de serviços privados
§ lQ _ O setor privado de prestaçlJo de serviços de saQ

de pode participar de forma complelllentar a atividade do Sistema PQ

blico de Saúde, sob as condiçOes estabelecidas em contrato de ade

srfo, tendo prefer~nc1a e tratamento especial as entidades filantr,É.

picas
§ 212 _ Fica proibida a exploração direta ou indueta,

por parte de empresas e capitais de procedéncia estrangeira, dos

seTvfços de assistência a saúde no Pais

Art. 1.52 - A saúde ocupacioOlll é parte integrante dO'

Sistema Nacional de Saúde, sendo assegurada aos tr~balhadores me

diante:
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JUSTIFICATIVA

Ningué....i. consciente que o Relator da Constituição
sobre os prob le.aa do Anteprojeto apresentado. Diz e le no prêJllbu lo de
seu proJeto de ConstituiçÃo:

·Tal ccec .. grande .alorla dos Senhores Const!tuintes.
ta~bé. detectei, n~ AnteprOJeto, a P2r de virtudes e Inovaçoes elo
9 I ô11 VIC!S, lnconslstencias, superfeta)oelll, deSVIOS, e. eCIl,.. de tudo.
li eueence e de UM fio condutor fllosoflCO."

Neste trabalho, respeltalllDs as qualidades inovadoras tra
zidas pela fcr-ee espontânea e delllocrátlca como surgiram os dlspositi=
vos contidos no Pr-c j eec , Tal como um diamante em bruto, para que elas
se revelassem el'll toda oi!; sua força. o tex~o preclsa~a ser lapidado.

:::::~n~:-7:;~~~e;ç~::s:u~;~~::ep~7: ;~:;:I!: :::~~s:~::~:ae deR1~~:!~
rla-prl.a ,deol~glca.

No contexto da emenda que epr-eeeneeeee quase nada ó1cres"
ce.os .0 já exiatente: procura.oa apen.. s desbastar ~ pedra opaca pa
r. descobrir-lhe o bri lho.

A presente elllenda .. tende a ponderaç~e. sinceras do Se
nhor ~elator. ~.â -ee textó ~a Constituição uma nova conslstênclõl: na
redaçao, busca ullla maior emeese, relegand.o as ncr-eee program;tlcas
• reguladora. ;. l e ee cOlllple.entares ou ordinárias; no m;rlto procu
r. o fio filosófico na. rafzes tradiCIonais da neaee Socledad~ _ .
I iberdade da pessoa, • democracia, a representação do povo pela trl

:~:: i ~:oh:;:o:~~::e:~r: ~M:O~::;:ç!:o~~.~:.g~:~~eop~y:: ai e o Econ;;=

_ Acreditalllos que na vigênCia c;1esta.Nova ConstltulÇdO, d.
Integraçao entre o Trôlbalho e o Capital surgIra um renovado surto de
progre.so e '-'erell,o. a população bra., 1'II11"a, progressiva.ente, .scen
der a nr ...els de vld. aai. ele .... do ••

EMENDA lP20539·5
r Depubdo .JOSE ECR~JA

PLEN~RIO ......_.......'----------,

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPllULO V DO T~TULO IX

A p,;esente emenda atende a ponderações sinceras do Se
nhor ~elator. Da ao texto ~a ConstitUição uma no ...a conslstencla: na
redaçao, busca~uma lIIalor s t nte se , relegando as normas program;ticas

:.r:g~::d;:~:s~~I~: I~a:o~:}:::n~;::7c~~n::~ I~:r~::;.n;0:7:~:~~ p~oc;
Ilberd~de d .. pessoo, OI democraclil, a r~presentação do povo pel. trl
p.rtlçao dos podere., e uma Ordem Econolllice onde o Sociol e o Econ;;=
•• co se harlllon i za. para a construçõo de UM grande pa; a,

, .. Acredlta.os que na Vigência dest.~Nova ConstitUição, da
Integreçao entre o Trabalho eoCapital surgir. UM reno...ado SUrto de
progres~o c: ...erelllos a popu Iação bras i I e rt-e , progress I 'lamente. ascen
der. nlvelS de Vida ... IS ele...ados.

EMENDA lP20540·9
Depubdo JDst EGREJA

PlENARID

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPITULO VI DO UTULO IX

00 MEIO AMBIENTE

SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPITULO VI 00 TITULO IX DO PROJ!.

TO DE CONSTITUIçXo DO RELATOR CONSTITUINTE BE~ CABRAL, PELA S!

GUINTE REDACXO:

TITULO IX

CAPITULO VI

DO MEIO AMBIENTE

Art. 169 - O meio ambiente adequado ao bem-estar da s,2

ciedade, é bem de uso comum ao qual todos tem direito, devendo

Poderes Públicos e a coletividade protege-lo para as presentes e f!!
turas gerações. Para tanto, incumbe ao Poder Público:

Neste trabalho, r-eepe l eeaee as qualidades Inovadoras tr.
ei des pela forma espont;nea e democrática como surglralllosdlspositi=
vos contidos no Pr-ejeec , Tal como um diamante em bruto, para que elóls

;:t7;;~~:~:::I~: :o~:s:as~:f:~:~ada: :~:~:i::e:~::f:t~::s, ~~p~~;::~
...ezee , as Imperfeições surgidas pela fusão às ...e ae s emotl ...a de maté
ria-prlllla Ideol~9Ica.

No contexto da eeende que apresentalllos quase nada .. cres
cemos ao já existente: procuramos apenas desbastar. pedra "opaca pa_
ra descobrir-lhe o bri lho.

A presente emenda atende • ponderaç~es sinceras do Se
nhor Relator. o.â ao texto da Constituição uma nova consistênCia: na
redação, busca..uma aa Ior s;ntese, s-e I egando a~ normas p,;ogra.át Ic.s
e reguladoras as leis cOllpleMentares ou ordtnarlas; no ~erito, procu
r. o fiO fllos~fico nas r.tzes tradiCional. da nossa Sociedade _ -;
I iberdadlt" de pe.soa•• deeeeeee te, a representação do po ...o pel. tri
partlt.ão do. eeder-ee, eu•• Drde_ Econ~lIIic. onde o Social e o Econ;;=
alco Se harllloniZllIll par. a construção de ua grande pars.

.. Acredltalllos que n. vlgêncl. dest•• Nova Constituição, da
Integraçao entre o Trabalho e o Capital surgir. um renovado surto de
progresso e veremo•• popul.ç.o br-ee i leira, progres.I .....ente, ••cen
der a nf ...ei. de vida lIIalS elevadoe ,

EMENDA lP20541·7
Deputado JOsE EGREJA

PLENAflIO

EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAP1TULO VII DO TtTULO IX

DA FAMILIA. DO MENOR E DO IDOSO

SUBSTITUA-SE O TEX!O CONSTANTE 00 CAPíTULO VII DO TíTULO IX 00 PRO

~~~~I~~EC~~~~~~~ÇAO DO RElATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA

DÁ' COMUNICACrlO

~ - manter os processos ecológicos essenciais

e garantir o manejo ecológico das esp.§.

cies e ecossistemas;

t;tulo IX

Capítulo VII

DA FAMíLIA, DO MENOR E DO IDOSO

Ir

IrI

ma da lei.

SUBSTITUA-SE o TEXTO CONSTANTE DO CAP!TULO V 00 'I'!WLo IX 00 PROJE

'1'0 DE CONSTITUIC!O DO RELATOR C€lNSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA SE
GOINTE REDACXO: -

TITULO IX

CAPITULO V

DA COMUNICACAO

Art. 16'7 - 2 assegurado aos meios de comun1cação o mais

amplo exercicio da liberdade, a serviço do desenvolvimento integral

da :?essoa e da sociedade, da verdade, da eliminação das desigualda

des e inJustiças, da independencia econõmica, politica e cultural
do povo brasileiro.

§ 19 - Os meios de comunicação e serviços relacionados

COIII li liberdade de expressão não podem, direta ou indiretamente, ser

objeto de monopólio ou oligopólio, por parte de empresas privadas
ou entidades do Estado.

§ 29 - A exibição de imagens e sons, pelos meios legal

.ente habilitadoS' e a publicação de veiculo impresso de comunicaçã-;;
nio dependem. de licença de autoridade.

§ 39 - A lei criará mecanismos de defesa da pessoa con

tr. a promoção de violência, de imoralidade e de negação do civism~

• da outras formas de agressão.ã famIlia, ao menor, ã moralidade, ao
civismo e ã saúde, ,pelos meios de comunicação.

Art. 167, 5 49.

- § 49 - t: assegurada aos partidos politicos a utiliz~

ção gratuita do rádio e da televisão, segundo critérios definidos

por lei.

Art. 168 - A partipipação no capital das empresas JO!

nalistJ..cas e de radJ..odifusão, inclusive televJ..são, é vedada.

- a estrangeiros,

11 - a ~ociedades, por ações ao portador;

IV - a sociedades que tenham como acionistas ou

sócios, estrangeiros ou pessoas )uridicas

estrangeiras.

§ 19 - A responsabilidade integral da administração e
e orientação ~ntelectual das empresas Jornalísticas, de televisão!

radiodifusão, é de seus proprietários.

§ 29 - Compete ao Poder Executivo, -ad referendWll- do

Congresso Nacional, outorgar concessões, permissões, autorizações

de serviços da radiódifusão sonora ou de sons e imagens e suas ren,2

vaçãe••

JUSTIFICATIVA

N,n~u;. ltIal's consc,énte qUe o Relator da Constituição
!lobre os problelllas do AnteprOJeto opresentado. DIZ ele no prêltlbulo de
seu proJeto de Const ItUI ção:

ta~b;;m detec:~7~ :;m:n:e:~:~=:o7a~o;~: ~:sv~;~~~::se I~:::~~;~ In:~::
9 1a ve!.s , Inconslstencias, supcrfetilljOeS, deSVIOS, c. aClllla de tudo.
OI ausencla d~ UIII fiO condutor fllosoflco ....

Neste traba lho, respe I tamos as qua I Idades Inovadoras tra
z Idas pe Ia forma espont;nea. e delllocrát Ica como sur9 Iram os di spos It t=
vos contidos no ProJeto. Tal como um diamante elli bruto, para que elas
se revelassem em toda a sua força, o texto preCisava ser lapidado
retlrando-se-Ihe a lIIassa InforMe das tRlnúcias casuísticas, e mUlta~
...ezes, as Imperfeições surgidas ppla fusão às vezes emotl\·a de maté
ria-prima Idli!'ol~glca.

, • No contexto da elllenda que apresentamos quase nada acres
celllOs ao JiI eXistente. procura_os apenas desbastar a pedra Opaca pa
ra descobrir-lhe o brilho.

- promover a preservação do solo e assegurar

a recuperação de áreas degradadas,

- definir, mediante lei, espaços territor!

ais e seus componentes a serem especialm~

te protegidos, vedado qualquer modo de ut!

lização que comprometa 11 integridade dos

atributos que justifiquem sua proteção;

IV - estabelecer li monitorização da qualidade

ambiental, com prioridade para as áreas

cr1tic'as de poluição, mediante redes de v!

gilãncia tl'9P-tóxicolõgicll'

v - controlar a produção, comercialização e ~

prego de técnicas, estudos e substâncias

que comportem risco para o meio-ambiente e

qualidade de vida;

VI - exigir, para a instalação de ativi$3ades P2

tencialtnente causadoras de degradaçáo do

meio_ambiente, estudo préVio de impacto ~

bienta1, cuJa avaliação será feita !medi,!.

ta e obrigatoriamente tornada pública,

VIr - garantir acesso livre, pleno e gratuito às

informações sobre a qualidade do ,meio-amb!

ente;

VIII - promover a educação ambiental em todos

niveis de ensino i'

IX - c:apacitar a comunidade para li. proteção do

meio-ambiente e a conservaçio dos recursos

natura1.sJ

- tutelar a fauna e a flora vedando, na fOE

ma da lei, as pr~ticas que as coloquem sob

risco de extinção ou submetam o. animaill à
crueldade;

XI - instituir o sistema nacional de gerem:;:i,!

menta de recursos hidricos, tendo como un!
d~d~_bãsica a bacia hidrográfica.

parágrafo Onico - A União, os Estados e os Hunic.ipios,

ouvido o poder Legislativo, podem estabelecer, concorrentemente,

restrições legais e administrativas visando ã proteçã'o ambiental e

a defesa dos recUrsos naturais.

Art. 170 - As atividades nucleares de qualquer naturg

za serão controladas pelo Poder Público.

S i9 - A respons,flbilidade por danos decorrentes da at!

v1dade nuclear é independente da exi~tência de culpa, vedando-se

qualquer limitação legal relativ,?- aos valores indenizatórios.

§ 29 - A atividade nuclear em território nacional s2

mente será ,admitida para fins paclf1êos.

S 39 - O Congresso Nacional fiscalizarA o cumprimento

do disposto neste artigo.

Art. 171 - As práticas e condutas lesivas ao meio_8mb!
ente, bem como a omissão e desídia das autor idades competentes para

sua proteção serão penalizadas na forma da lei.

JUSTIFICATIVA

H,ngu';a MaiS con~ci;'nte q.ue o Relator da ConstituIÇ;o
sobre os problelllas do Anteprojeto apresentado. DIZ ele no prêmbulo de
seU projeto de Constitull;ão:

"'Tal co.o a grande Maioria dos Senhores Const!,tuintes,
também detectei, no Anteprojeto, a par de virtudes e Inovaçoes elo·
giávels, inconSistências; sup~rfetalj~e6, des"'los, e, acillla de tudo,
a ausência de ulIl'flO c:ondutor fi losofico.-

Art:. li2 - A famílIa, base da ,sociedade, tem direito à
espeCial ,:roteçao SOCial. economlca e Juridlca do Estado e demaiS
Inst I tu lçoes

mi I Ia, sendo§g~:t:1 ~oc:..:;:::~s~ I~~ I h:b~7~::ç~: :o:s:~~~~~:~ã~: fa-

§ 22 - O casamento religiOSO terá efeito CI"'II, na fal
ta deste, nos termos da lei.

_ J 3" - Para efeito de proteção do Estado, ; reconheCida
a unlao. e~tav-;I entre o ho~elll e a lIIulher, COIIIO entidade faliU Ilar. A
lei faCilitara sua conversa0 em casamento.

§ 4" - O casamentc,? pode ser d,!,ssolvldo nos casos expres
sos em lei, desde que haJa prevI! separaçao JudiCial por lIlals d'e
tr;;s anos. ou cOMprovada separaçao de fato por _ais de cinco anos.

i SI - Os pais t;m o direito e o de ...er de Manter e edu
car os filhos Menores!. e de amparar os enferlllos de qualquer Idade,
e os fi !hos lIlalOres tem o de ...er de aUXiliar e amparAr os paiS e a
obrlgaçao de o fazer na velhice, carênCia ou enferaldade destes.

Art. Ir3 - É dever do Estado e da SOCiedade proporC-IO
nar ao menor aSSltencia espeCial.

f 12 - Será estl.ulada, por todos os lDeios poss;vei~ pa
ra os menores da faixa_de dez a quatorze anos, a preparação par. ~

traba lho, elll i n~t I tu içoes especia II zadas, onde lhes serão assegura
dos a ai Imentaçao e os CUidados coa a sa~de. -

§ 22 - A ad~o e o acolhimento de menor serão estiMula
dos pelo Poder P~bllco. -

§ J!i! - A adoção por estrange I ro será perm i t Ida. na fo!:

§ 42 - O acolhimento de menor em sltuaç;o Irregular, sob
a forma de g~arda em Instituições de benemerênCia ou de aS~lstêncla

~;~7~~~' 1~:::t7::~m~::~: l~e~o:u::1~~:=, p~: I ~:;:; ~:'"i:~~lstênc,a .J~
Art. 174'- O Estado e a SOCiedade t;;. o de:~r de a.pa

rar as pes::oas idosas, mediante pol;ticas e progralllas que assegure.
partlclpaçao na comunid~de? defendam sua sa~de e bem-estar: prefe
renclallllente e ... Seus proprlos lares; e impeçam dlscrl.inação de qu.1
quer natureza.~ -

r IV - são desobrigados do pagalllento da tarifa de trans
porte coletiVO de passageiros urbanos. os Cidadãos brasi lelros e;
idade superior fi Sessenta li!! cinco anos. ."

JUSTIFICATIVA

Nlngu;••ais consciente qu: o Relator da Constituição
sobre os p'robl elllas do Anteprojeto apresentado. Oi zele no prêlllbu Io de
seu proJeto de Con:-tituição.

"'Tal como a grande maiorIa dos Senhores ConstitUintes,
tamb~1II detecte i, no Anteprojeto. a par de v I rtudes e Inovações e 10

g Iáve Is, I ncons Istências, superfeta'iões, desv I os, e. ac:Ima de tudo,
a ausencla de um fiO condutor fi losoflco."

Neste traba lho, respe Itamos as qua I Idades Inovadoras tra
zldas pela forma espont;nea e democrática como surglramosdlsPosltl=
\OS "contidos no ProJeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas
se revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado,
ret j raQdo-se-lhe a massa Informe das mln~éi as casu; st Icaso e, mu I tas
vezes, as Imperfelç~es surgidas pela fusão às vezes emotiva de mat~

ria-prima Ideol~glca.

No contexto da elllenda que apresentamos quase nada acres
celllos ao já existente: procuralllOS apenas desbastar a pedra opaca pa
r .. descobrir-lhe o brilho.

A presente e_cnda atende a ponderações sinceras do Se
nhor.Relator. o.â ao textõ da ConstitUição ullla nova consistênCia: na
redação, busca uma ma Ior s;ntese, re legando as normas prograJllát Icas
e reguladoras ~s leiS complellentares ou ordinárias; no ..érlto, procu
r. o fio fllos~flco nas ra;zes tradiCionais da nossa SOCiedade - ã
liberdade da pessoa, a deMocracia, 11 representaçio do povo pela tri
partiçio dos poderes, eu•• Ordelll ~conêllllc. onde o S~clol c: o Econ;;=
IIICO se harMoniz.m par•• construçao de UIII grande pais.

Acredltaaos que na VigênCia desta Nov. ConstitUição, da
integração entre o Trabalho e o Caplt.1 surgir. UM renovado surto de
progresso e VerelllOS a populaçio braSileira, progresslvallente, aSCen
d"r a nf...el. d. Vida lIlais elevados.
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JUSTIFICACÃO

JUSTIFICAÇÃO

supraea-se a alínea "d" do item IV do Artigo 17 do

ProJeto de censereutçãe e dê-se a alínea "a" do mesmo l.tem e art.!,

go, a 5,;gUl.ote redação:

JUSTIFICAÇÃO

Subscreveram emenda semelhante o Centro de Defesa

dos üare i tcs Humanos. o Centro de !J:.ab.alhadores da Amazôn1a. a
ccaassãc Pastoral da Terra e o Inst1tuto de Estudos AJDazôn1cos •

ao lado de milhares de eleitores de ticdo O País. Ao apresentâ
la, adaptando-a ao Projeto de ccnsta.tuaçãc , queremos prestigiar

macãatava de tão grande alcance sccaaã , cuj a justlflcaçâo ado

tamos, nos termos segumtes r

..... S preciso também que os pr-mcãpaas eCOSS1st.e

mas do País sej aa considerados pat.ranêmc nacional e que as dec,!

sões sobre sua exploração sejam feitas no ãmblto do Congresso N,!
caonaã com base em informações ccnfriiveâa e acessIvea.s a todos.'

A floresta Amazôn1.ca não pode ser va st.a como um espaço vaaac a

ser depredado por grupos econônuccs nacaonat s ou ãnternecaonaas

com proj etos de exploração a curto prazo. A 'ruqueaa da mat.a am,!

zônica vem sendo preserv~da pelos indígenas e pelas populações

ext.rat Ivaseas locais (ser-mgued'rcs , ceseanhea.rcs , r-rbear-mbcs, en

tre outros) que dela fazem uso não predatório e que, apesar de

lá vaverea há maas de cem anos, não têm garent rdos seus da reaeos

soc í.aas bâsIcos , As Reservas Extrativas constituem uma altern,!

t rve de desenvc tvmentc sustendado das áreas Eko r-eata a s ocupa

das, a melhoria das "condaçêes de vida das populações anaaêmcas
e a garantia de que as futuras gerações poderão também d1spor del.

ses recursos. li

p r-aedadea da União. para gm-antar- a scbrevavêncre

das populações tocaas que exercem at.ividades econ§.

arcas tradicionais, assccaadas à preservaçã,o do

meio aebaente ;"

JUSTIFICACÃO

tIl - mve s müc no Illandato de Vereador, hevendc c.ompat1bi

lidade de horârios, pe r cebee á as van t agens de seu

~argo, emprego ou função, sem prejuízo dos subs!

dios a que faz JUs. Não havendo compat1bil1dade,apl..!:,

car-se-Ã a norma prev1sta no inciso I deste artigo,

VI - excetua-se da vedação do parágrafo anterior o cargo

de seese e ãea.e Hupicipal, na forua es e abe tec i.da pela

LeJ. Orgânlca, f1.cando La ce nc aad o do mandato a pa.!,

tir da posse.

o texto atual do proJeto não é regra que bene âa c Ie

o Hun1cipio, pOJ.5 obriga o Vli"reador servidor públJ.

co, a afasta't:-se do cargo ou emprego para dedicar

-se ecra exclusi'lJ.dade .e.o ecuéeee ,

IV - ee qualquer caso em que lhe seja exigido o afast!!,

mento para o exercic10 do mandato, o seu eeepc de

ee rv a çe será contado para todos os e r e r e os lega1s ,

exceto para prollloção por mereCJ.lllento;

Ora, é sabido que, em havendo compatibilidade de h~

rárJ.os, o ed11 pode exercer eenccea t aueeaence o ma~

dato e a função.

v _ é vedado ao Vereador, no ãmbJ.to da AdlIl1.n1strac;ão p~

bllca d1.reta ou indJ.reta ocupar c&r&o 1:11 eenu s e âc

ou aceitar, salvo concurso públ1co , elllprego ou fu~

eãe ,

11 _ invest1.do no mandato de Prefeito Hun1cipal, será

afastado em seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe

facultado optar pela sua remuneração;

rY:;7:-;;;-;;J
fuh87iTJ

o controle eficaz sobre a ccmercaat í eação e manu

seio de produtos agrotóxlCOS torna-se mdaspens âve l , em todos

Estados da Federação. como forma de cc.rb i.r prãt rces cr rmãnosas c0n.

tra a população braslleua:

"a) ~ livre a associação profissional ou sindical.
os sandacatos , que se orientarão por normas dem.!!,

crâtrcas de gestão e organização. poderão cra.ar , como
extensão de sua oegamaaçêc , comesêes s Indacaâ s de

empresas, cons td tu i r Federações. Confederações e ent.!

dades cent.raãs , e terão os seus d Lr-rgent es eleitos mo!:.

daante escrutíneo secreto e prazo det.e ruanadc de man

dato."

~. PLBNlRIO

r.r f ..'.;....I" ..~
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JUSTIFICACÃO

Subscreveram eaenda idêntica a CNBB. AEC/BR e cX

RITAS • ao lado de m.Ibares de efeaeores de todo o País. Ao apro!:.
sentá-la, nos mesmos moldes. queremos prestigiar ãmcaatava de
tão grande alcance sbcial, cuja Justiflcação adotamos irt"'tegral
mente, nos termos seguintes:

"Cada cidadão ou grupos de cidadãos gozam de plena

l1berdade de abraçar ou deixar de abraçar uma rel1g1ão; de" rea

luar atos de culto, expressar bvremente a sua fé e d~vulga;
sua doutr1.na, contando que não se fJ.ram os dire1tos dos outros e

o bell COllum. A liberdade rellglosa inc1u1 o d1reito e dever dos

grupos rellg10sos de êtxercerem função crítica na sot;aedade com

relação ã conduta de grupos, instituições ou do próprio poder

público, quando desrespeitarem as convicções religiosas ou os va

lores éticos neles fundados. -

O noite de Deus só será glorificado na med.ida elDque
todo texto const1tucional promover e tutelar os direl.tos fund..a

mentais da pessoa :hUIlana, imagem e semelhança de Deüs· vivo. à
nome de Deus pres1dirá. então. não apenas em texto escrJ.to, !:Ias
a organização concreta da sociedade hrasileira e a vida do povo.'

"a) A todos é garantldo o dueito ã. Lavre opção de

concepções religiosas, filosóficas ou políti-

cas. podendo difundí-las puhLa.caaerrte , desde que

respea.eea o dlrelto e a liberdade_ dos demais.

b) O Estado manterá assãseêncãa reãagacsa às Fo~
ças Armadas e nos estabelecimentos de lnternê

ção coletiva garantida a liberdade de opção de c,!

da um."

Dê-se a seguinte redação às alíneas "a" e "h" do

1tem III, do Artigo 17 do Projeto de Constituição'

Acrescente-se ao atual artigo 408 do Projeto de

Constituição. os seguintes itens. renwnerando-se os subseqÜentes:

EMENDA lP20559·0
t: Constituinte VASCO ALVES

~ PLBNlR!O
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JUSl'IFICACJtO

"Art. 37 Os cidadãos, par-cadcs políticos. associa -
caes C1V1S ou amd í ca tca exercerão o correre

le da' moralidade e eficiência dos atos dos agentes da

edsnru strraçâc pública, sem prejuízo das anrdburções
merent.es a outras esferas de poder. Essas errtadades
poderão solic1.tar informações às autoridades, denuncj,

ar e exig1r a pronta apuração dos atos admin1stratl

vos que ofedem ao interesse públlCO.

Dê-se ao "canut;" do artigo 37 do Projeto de Ccns t ã tua
çãc a seguinte redação e: renumerando-se o atual parágrafo únlc~
para S 2', acrescente-se o seguinte SI':

S I' As assoc13ções c1vis possuem legltim1dad~ para

int.erpor Handado de Segurança. sempre que o ato

do responsável pela adflinistração for lesivo ao 1.~~

resse públlco."

A obrigatorJ.edade de se afastar, vai permitlr que o

Vereador~servJ.dor na pequena cidade, ganhe do cofre
públlCO sua remuneração de servidor e compareça s~

aecee ã sessão camarâ;ia que pode ser 1 (uma) por

mês, restando todo o seu tempo jã pago pelo cofre pi

bllCO para atJ.vl.dade. particular, ou, laser.

O Prefe1to, sim, deve afastar-se do cargo ou função

pú"bllca.

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

A partlclpação das associações clvis exercendo o con

trole da moral1dade e ef1c1encla dos adm1n1stradores públlcos, cei

tamente lrá contnbu1r de forma declslva para se elUllnar um dos

malores males do BraSll, que é a u:lpun1dade dos atos leS1VOS aos
lnteresses da coletlvidade. Uma das manelras de dar às aSSOCla
ções civis as condições jurídlcas para o exercíClO do cont.role da

moralidade e eflciênc13 ê perIuta que elas possam interpor Mand,!

do de Segurança. o que é vedado na leg1slação at.ual. Est.a emenda

ee!xa claro que essas atrlbu1ções serão exercidas sem prejuízo das

lnerentes a outras formas de poder ••

É medida prudente deixar ao juizo

local a 10st1tulção da Defensoria

do Povo, evitando ass1m invasão

de competência pelo Estado-membro.

JUSTIFICAÇÃO

palavra "facultadall •

~ MODIFICATIVA

JUSTIFICACÃO

Advogamos a aguaIdade do homem e da mulher em to

dos os nívels. Assim, "não poderíamos perlllltlr que ela fosse d11.

cnminada. na família. nas suas relações com os filhos, frente ao

pai.

. "e) Os d1rei tos e deveres referentes ã sccaedade

conjugal. ao pátrio poder, ao 'rega strro dos

filhos. â tntuLarddade e adJlunistração dos bens do

casal são exercidos igualmente pelo homem e pela

Ilulher. subcrdmandc-ee esse exercfcao aos l.nterel.
ses dos fllhos, quer de ordem materlal, quer de

ordem moral."

Inclua-se apÓs vocábulo art1go, a

Acrescente-se ao ltem V do areagc 12 do Projeto de

Constltu1Ção. a seguinte alínea "e":

A Const1tu1ção p recasa def1n1r a liberdade para org.!
nlzação das entldades de r.epresentação nacacna I dos trabalhadores.
Por outro lado, a supressão da alínea não prejudaca o texto const.!

tucioI.al, mas sm , prcpIcaa-dhe maior concisão e clareza.

~ EMENDADO', Art. 47

r.r 1.n.l.ull"IC~iO
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~ SUBSTI'IUTIVA

liS~ E~tENDADO - artigo 93 e seus 1nC150S

Dar ao artigo 93 e toCUS lnC1SOS a redação seguinte:

AR.T. 93 - O servidor púbh.co federal, estadual ou municiplll ,

da adm1.nlstração dlreta ou 1nd~reta, exercerá o m8.!l

dato elel:1vo obedecidas as d1.sposic;ões deste art1go.

t Dê-se a alínea "a" do Artlgo 410 do Pro) eto de Con

tltU1Ção, a segu1nte redação. acrescentando-se ao artlgo o segul

te Parágrafo lJnlco:

"Art. 410 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

a) os planos e programas relat.ivos ã utilização

da Floresta Amazônlca. da Mata Atlãnt.1ca. do
Pantanal, da Zona Co~'te1.ra e das Bacias Hidrográf,!

cas, que constltuem patrimõnio naClonaI, cuj a ut.!

llzação far-se-i em condições que assegurem a coa

servação de seus ecosSJ.st.emas.

"VIII - prevenir e controlar a poluição e seus e-

fel.tos e as formas pre)UdlClais de erosão,

IX - crlar e desenvolver reservas e parques na-

tura15 e de recreio, bem como classif1car e

proteger paisagens e sítlos, de modo a garantir a
conservação da natureza;

x - promover o aproveltament.o raclonal dos re-
cursos naturais, salvaguardando a sua cap.!,

cidade de renovação e a estab111dade ecológlca."

JUSTIFICAÇÃO

I _ em se t.ratando de mandato eletivo federal ou est,!

dual, f1cará afastado de seu carlo, emprego ou fu.!l

ção;

Parágrafo únlco. O Poder Público implantará as

Unldades de Conservação e. crh.

Irã as Reservas Extrat1Vlstas na Amazôn1a, como pr.2.

S dever do Estado a preservação do ano aIlbiente,

de forma slstemãtica. Por 1550 apresentamos esta emenda, mclu1!!.

do referidos itens ao Projeto de Constituição.
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Acrescente-se ao Artigo 356 do Proj e to de Consti

tuaçãc , o seguinte parágrafo:

"5 4' As aposentadorias e pensões terão os valo-

res sempre reajust.ados segundo o salário

afmmc , ap Lacada a correção racnet íir-au nos casos

de atraso de pagamento."

A manutenção da meegrudade do valor aqulSitivo

das aposentadorias e pensões ê um unperatavc categórico. daf a
necessidade de corrigirem-se seus proventos quando houver maj,2.

ração do salirio mínimo, aplicada a correção acnetãr re quando •

for retardado o respectivo pagamento.

'JUSTIFICAÇÃO

1

Objetiva-se com a emenda dist1!!.

guir as funções de agentes poli t!

coa das funções de agentes públ!

JUSTIFICAÇÃO

~~. Art.6l

Incluir após o vócátoulo indir~

ta _ ressalvados os cargos de S~

cretário e Ministro de Estado, P~

sidente de Autarquias e de Empr~

sas Estatais, bem como Fundações.

desde que devidamente licenciados

pelos Legislativos reepeccãvcs ,

I'I.U...../<OulS.l./~u.<ou,.do

l: Plenário da A.N.C.

EMENDA lP20562-0

l:J \)ASCD fi i: () féS

r.r---------- HIT./IUU'''••çio.-------

"X - DO TRANSPORTE COLETIVO

a) O Transporte coletivo fi um direJ.to do cada

dão e um dever do Estado.

b) A despesa indindual do cidadão com o trans

porte coletJ.v~ urbano não deverá ultrapassar

seis por cento do valor do salârJ.o-mínJ.mo.

c) O Poder Público concederá subs Idac ao usuário

do transporte ccfetavc nos segurrrtes termos

1) passe 1J.vre para adcscs , e

2) tarifa especaa I , com desconto. para os 0

perârrcs , aposentados. Inaeavos , deseaprg
gados. estudantes e pessoas de Ea caent.es ,

d) O transporte ccfetavo urbano fi consaderadc se!
viço essencial. de responsabaj Idade do Poder

Público MunicJ.pal. ao qual caberá garanhr quali

dade, quant~dade e tarJ.fa acessível aos usuãr rcs ,

em especiai dos que resadee na pe'r-r.Ee r aa das cld!.

des ;"

Conshtuinte VASCO AL\l'ES

Acrescente-se ao Artigo 11. Capítulo III. DOS DI

REITOS COLETIVOS do Projeto de ccnsca cuaçãc , o seguanee item X

TRANSPORTE COLETIVO:

r.r---------- .."" .....,."i., _

JUSTIFICAÇAO

rr;:;;'.".i:ii"]

V3~

ué assegurada a posse, pelos favelados, dos te.!

renos que ocupam, até eeu assentamento defJ.nitivo, re§.

salvadas as áreas píib Laces de uso comum,em benefício
da comunadade em seu ccruuntc ;"

Dê-se ã alínea "p" do J.tem XV do Art1go lZ do Projeto
de cons t í tuaçêc , a seguarrte redaçã'b

JUSTIFICAÇÃO

J! dever dos Poderes ccns t r tu Idcs garantJ.r o direito

de ucradaa a todos os brasileiros. mas, o que temos ass rs t.ídc , ê
Justamente a mversãc de valores. com os governantes assueundc o

lado dos poderosos, em deur reerrec de milhares de famílJ.as. Cum

pre, portanto, uma dehnição na prôprJ.a Ccnsmturçâo desse dJ.rei

to dos favelados, ressalvando apenas as áreas públ1cas de uso c;
mum, em benefíc10 do conJu~to da comunidade.

~ PLENA:RIO

EMENDA lP20568·9
l:J Ccns tutuarrte VASCO ALVES

SUprimir o item In, do art-

A cx:upação das ilhas fluviais e lacustres diz mais de partio

cem o interesse local e, px1:anto, do "!uniC!pio~ Assim ê, por exenplo, em

temos de urb:uúzação. O Estado, mais distante da realidade, não tem con
dilfCiespara cuidar devidamente das urbanizaÇÕes sw:gidas nessas ilhas. -

"S 3' Nenhum investmento será fel.to senão em es

trita observâncaa do bem estar piib Lrco ;"

,"crescente-se ao artigo 286 do Proj enc de Conat.Ltua
ção o seguinte S 3': -

r.r---------....."."....'i.,--------Subscreveram emenda rdêntaca as entadadea coord~

nadoras: CONAM. FAMESC, FAMOPAR, FECAMPA, FAMOBH. FRACAB, ••••
FAMEMS, CONSABES, CORAFASP, FECAP, FECOAM, FEMOCOHAB, FEGAM, ••

FAFERJ, FAMERJ, FRAD. FBFF, FEMAB. FAMEPI, FUMBESMA, FAMAC,

COAMAP ao lado de mãbares de eleitores de todo o Pais. Ao apr~

sentá-la. nos mesmos moldes, queremos prestigJ.ar macaat.Iva de

tão grande alcance sccaat , cuj a justificação adotamos integral

mente, nos termos segumtes ,

"O transporte coletivo urbano fi um servaçc funda

mental e de ut r Hdade pública e como tal devema ser encarado

pelo Governo. No entanto, o que se vê ê uma polítlca de trans

porte que assegura o monopõ1J.o e o lucro das empresas particul!,

res , sacrc.facandc cada vez mais a população com o aI to preço

das passagens.

A pcputeçâc , que Já gasta 25\ de seu salárlo com

transporte, é cbr-ag ada a andar a pê ou r eduz.a.r outras despesas

essencaaas , como o gasto com alimentação, para poder cont mua.r

se deslocando do local de mcr ad i.a para o trabalho e vace-verse ,

o que ê um absurdo:

O ecvmento comuni tárJ.o cons rdera o transporte c.2

tetavc de massa um assunto da aai s alta praor idade e que deve

ser visto pelos governantes co~um dever do Estado e não como

uma fonte de lucro. )

Em últJ.ma matâncãa , o que o povo trabalhador o.!.

gnnz z edc pelo local de moradia quer, desej a , ple,J.teJ.a e ex rge

são medadas concretas que vJ.abJ.lizem a estatização dos servaços

de transporte coletivo urbano.

•

,EMENDA lP20561-1
..' f'l Conshtuint. VASCO AlVES

I- tJ PLENÁRIO

I fY:-:;:-;;+J
I~

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda ao ProJ.eto de constutuaçâc JustlfJ.ca-

se por si mesma, pois 05 mvesementos públicos va sam o bem estar

público, inclusive, com a população part rcapando da elaboração or

çanentâraa , sabendo, antecipadamente. onde serão apt acados os recur
scs gerados pela arrecadação t rabut àraa, -

"p) J! mantida a instltuição do Júri, com a crgaru ae-

çâc que lhe der a lei. assegurado o s ag í.Lo das
votações, a pãemtude da defesa do rêu e a soberania

dos vereditos. com os recursos previstos eu Lea , a ele

competJ.ndo o Julgamento dos crnnes dolosos contra a
vada , o ne ao anb aerrt e e a adaãms ereçãc públlca."

JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao~ do Artigo 408 e ao Hem V.,III do me.,!
mo Artigo, do Proj eto de conse reurcãc , a seguan te redação:

"Art. 408 - O exercIcac do aa re Iec de p r-oprn edade '

subordina-se ao bem-estar da coletivl:,

dade , ã conservação dos recursos nat.ur aa s e ã pr~

teção do meac ambiente. nacuabandc ao Poder Públlco'

VIII - assegurar a todos o dueito ã mfcrnaçâo , '
relação às condições eabaentaas , planos, pr,2.

grl!JIlas, p rcj e tos e atavadades prrtencaa Imerrte caus!.
doras de degradação amba entiaj, e que afetem a qual.!,
dade de vada,

JUSTIFICAÇÃO

Subscreveram emenda semelhante o Centro de Defesa

dos OUe1tos Humano, o Centro de Trabalhadores da AmazônJ.a, a C~

mlssâ,o Pastoral da Terra e o InstJ.tuto de Estudos Amazônl.cos ao

lado de milhares de eleitores de todo o País. Ao apresentá-la.'

adaptando-a ao Projeto de ConstJ.tulção. queremos prestlglar lnl

c13tlva de tão grande alcance socla1. Na Just1Í1cação sa1J.enta

se que a relação entre exploração dos recursos naturalS eXlste.!!
tes no território naclonal, melhoria das condJ.ções de vida da

população brasileira e integrl.dade do mel.O ambJ.ente deve estar

assegurada na nova ConstJ.tuição. Para J.sso é necessárJ.o assegu

rar, no Texto ConstJ.tucJ.onal, o dJ.relto ao uro soclal da propr1~

dade, bem como o dJ.reJ.to a informação, com rélação às condl.ções

amb1enta1s. planos, programas, proJetos e atividades potencial

mente causadoras de degradação amblental e qbe afetam.a quallda

de de nda da popUlação.

r.r
nno/

"u"' '' .. .çlo' .:...-,

Dê-se ao~ do Artl.go 356 a seguarrce redação.

"Art. 356 S assegurada a aposent.ado r-aa com prove!!

tos de valor igual ao total das vanta

gens recebadas no último mês de trabalho, a contar

do daa do afastamento da empresa, não sendo nunca
o seu valor real lnferior ao nÚIlero de salârl.os-mí

nimos percebidos na at Ivrdade e. no caso de autô"'n~
mo, equJ.Valerã ao valor integral do salár10 de CO!!

tribuição."

JUSTIFICACÃO

Pretende-se garantJ.r ao aposentado o salário real

percebido no últ1mo mês de atJ.vidade, garantindo-se ao autônomo,

aposentadoru equ1valente ã integralidade do salário de contrJ.

buição.

Para que os proventos seJam re31.S, ordenq.-se, no

seu cálculo, a proporcl.onalidade, em salárl.os-mínlmos, ao perc~

bido em atividade.

A ampl1ação da soberanu do Tnbunal Popular do JÚn.

se traduz em aumento da pare rc ipaçâc da sccaedede na j us t aça , ser

vando para denocrat aaa r o Poder .Iud i caâ r ro , Os c r raea contra -;
economia popular. o meao ambae nt e e a Adnu.nas t r-aç âu Públ1ca dazem

respe rto , da retaaente , a todos os c rdadãcs , ra:ão pe Ia qual devem

ser Julgados pelo JÚn.

:
385

Dê-se ao~ do artJ.go -J-a-do ProJeto de ConstJ.tu1ção

a seguJ.nte redação:

38~ _ _
"Art. ~ O Estado garant1ra a todos os cl.dadaos J.-

gU3J.S condlções de participação no processo

social da cultura, ao pleno exercíClo desses dlreltos

e dará proteção. apoio e 1ncentJ.vo às ações de valor,!

zação. desenvolvimento e dJ.fusão da cul tura."

JUSTIFICAÇÃO

A part.lclpação no processo socul àa cu! tura garante a

POSs1blhdade da c;oncretização dos 1deaJ.S de J.gualdade fundamen
tais no processo de consolidação da democracia.
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dezessete M1nl.stros, sendo: XII - as questões que versarem sobre a propriedade

a) onze togados e vl.tal!cl.OS, nomeados pelo seeea

dente da Repúbl:I.ca, sendo sete dentre Juízes de carrei

ra da Mag:I.stratura Agrár1B, do1.s dentre advogados,

pelo menoe dez anos de experl.ência profissional, e d01S

dentre membros do H1n1stér1o Público;

r.r----------nu.,...."."""'y.-------------,

Refundam-se os itens II e IV do Artl.go 66 do Projeto
•dç Constituição no seauãrrte itea II. renumerando-se os restantes: b) aeaa eaeeeaeeee e temporárl.os, representação

consorciaI indígena.

§" 4t. nee decaeêee do Tribunal Super:Lor Agriir10

mente caberá recurso para o Supremo Tr:I.bunal Fed'eral,

se tratando de questões de natureza ccnecauucaoneã ,

§ 5t. A competênc1.a e a organ1zação dos órgãos JU-

risd1cionais agrár1.os serão eeeebeaecaaae em le1 •

JUSTIFICAÇÃO

A defJ.n1ção da autcncada nunãcapaf-na Constitul.çãobl'.!
safea.ra , quanto aos serviços que lhe são afetos. é aspa.ração de
todos os movimentos numcapata.st.as , na forma preconizada pelo In~

t1tuto Brasilel.TO de AdmlnJ.stração Munícl.pal. órgão de renome an
eernecaonat na área da adminlstração públ1ca. -

"U -" adll.inJ.stração prÓpr1.8, quanto ã organização dos
se rvaços públl.cos locais. e quanto ã decretação

e âra-ecadação dos tributos de sua ccapeeêncaa e ã a

plicação de suas rendas. sem prej uízo da obr-rgatorae
dade de prestar contas e pubâacar balancetes nos pT,!.
ecs fixados, em lel. ."

AgrárJ.o ..nomeados pelo pres1dente do Tribunal Reg10nal

sent~ntes dos empregados e dos empregadores rura:I.S, res

peeeaveeenee ,

parágrafo énacc , Os juízes classistas das Juntas A

grlÍr1as de Conc1l1ação e Julgamento serão eaeaeca, por

voto d1reto e secreto, pelos eeeeeaeeee do eanâacauc res

peceavo, com sede na área jurJ.sdicl.onada pela Junta., e

§ 6~. O H1n1si:ér:I.o Púb11CO Federal Agrár10 sera

Art.. 213 .. As Juntas AgrárJ.as de Conc1l1ação e Ju1-

cr:I.ado por aea ,

§ 7~. A Un1ão, os estados-membros, o Distrito Fede-

Art. 214. Os juízes class1stas, em todas as instân

caee , terão suplentes e rrandatos de três anos, pern1l.t1

das duas reconduções, e aposentadOl:J.a regulada em aea ,

ral e os mun1cíp10S deverão unJ.r seus esforços e recur

sos adm1n1stratl.VOS e finance:I.ros, med1ante convênios,

visando à J..IDplementação da Just:I.ça Agrár:I.a.

gamento serão compostas por um JuJ.Z Agrár10, que as pre

sld1rá, e por d01.5 Juízes caeseaeeea temporár10s, repre-

tos de treze Juíze'9, sendo:

Pres1dente da Repúbl1.ca ll.stas trípl:I.ces resultantes de

parl.tárl.a dos empregados e dos empregadores, nomeados pe
lo Pres1dente da RepúblJ.ca.

§ 2!. Para a nomeação, o Tr:I.bunal encam1nhará

eaeacêee rea11zadas:

a) para as vagas deatnnedae à HagJ.stratura Agrár1a,

pelos membros do próprl.o Tribunal,

b) para as de advogado e de membro do MJ.n1stér1.0 Pú-

lado na forma da aea ,

§ 12. Os ~J.buna1s Reg10na:I.S AgrárJ.os serão ccmpca-

bl:I.co, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do

BrasJ.l e POJ:; um colég10 elel.toral const:I.tuído por Procu

radores da JustJ.ça Agrária, respectivamente;

c) para as de classistas, por um colég:I.o ele1.toral

1ntegrado, conforme o caso, pelas federações eeceduea.e de

trabalhadores e de empresár10s agrícolas.

Art. 212. Haverá, em cada Reg1ão geográfl.ca do País,

pelo menos um TrJ.bunal Reg10nal Agrár1.o, que será aneea-pr;:;;:'~+J

(il;@~WlPI PLENÃRIO

r.r--------- .....,~•••""

EMENDA lP20S71-9
l:J Constitwnte VASCO ALVES-

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

JUSTIFICAÇAo

Art. )!. Incluam-se, entre as D1spos1ções Trans:I.tórias da

empresa pública federal forem J.nteressadas na condição de

to às ações de competênc18 da Justiça Agrár1a,

autoras, rés, aSS1stentes ou oponentes, exceto as de fa

lência e as de competênc1a da Justiça Eleitoral, da Just1ça

do Trabalho e da Justiça AgrárJ.a.

art:I.go 221, parágrafo 3t, da ConstJ.tuição.

autarquJ.as mun1C1pa:Ls, estaduaJ.s e federa1s, exceto quan-

,
Art .. 218. Compete à Just:I.ça do Trabalho concãã aee e

julgar os dissíd10s 1nd1V1dua:Ls e coletivos entre emprega

dos e empregadores, as ações de ecaeeeeee de trabalho e as

questões entre trabalhadores avulsos e as empresas tomado

ras de seus aervaçoa e as causas decorrentes das relações

trabalh:I.stas dos eervacoces com os munJ.cíp1.os, os estados,

dos os casos em que os Juízes da Justiça AgrárJ.a forem e

ãea.tce ..

Art. 215. O Tr1bunal Super10r Agrárl.o expedJ.rá instru

ção normat:I.va. disc1p11nando o processo ele1toral para to-

o D1str:I.to Federal. os Terr1tér10S e a Un1.ão. ancaueave as

forma dJ

Àrt .. 3t. O art1go 209, inciso I, do projeto de Const1.tu1-

passa a t::t~ :::~1~~~.~~~~~~~~ .

:I - as causas em que a Un1ão, ent;z.dade autá,rquica ou

ção,

Constitu1ção, os segu1ntes artigos:

rt1go 222, passa a ter a segu1nte redação:

Art. 2!:. O atual art1go 218, do Projeto de ConstJ.tuJ.çào,

ue , eenceeeeee na forma do art:I.go l~ da pxenentie Emenda, passará a

c) para a8 de class:I.stas, por ma colégio ele1toral

1ntegradoi conforme o caso, pelos slndicatos de trabalha-

doree e de empresár1.os agrícolas. eX1stentes na área JU
risdic;onada pelo Tr:I.bunal Reg:I.Ona1.

§ )! .. Compete à Justiça Agrár:I.a processar e julgar

pelos membros do eespeeeavc Tr1bunal Regional

a) nove togados, vitalíc10s, nomeados pelo Pres1

dente da Hepúbl1ca, sendo cdncc dentre Juízes de carrel.~

ra da Mag1stratura Agrár1a, dOJ.5 dentre advogados,

pelo menos dez anos de experaêncae profJ.ss10nal, e d01S

dentre membros do M1n:I.stér10 Púb11co;

I - as questões posses'sór1as ou dOm1.n1a1S que ver

sem sobre ;unÓvel rural, púb11CO ou particular;

lU1CO, pelos Conselhos SeccJ.ona1.s da Ordem dos Advogados

do Bras:I.l, das respect1.vas reg:I.ões, e por um colég10 e

leitoral con:lt1tuído por Procuradores da Justiça Agrá

ria, conforme o caso;

b) para as de advogado e de membro do M1n1stério Pú-

a) para as vagas dest1nadas à Magi.stratura Agrár1a,

§ 22 • Para a nomeação, o Tribunal Super:I.or Agrár10

encam1nhárá, ao Pres1dente da RepúblJ.ca, Laatiee tr!pl1ces

de eaeacêee .reeac.aecras ,

as questões or1undas das relações reguladas pela leg:I.sla-

b) quatro caeeeaeeee e temporár10s, em representação

parJ.tárJ.a dos empregados e dos empregadores, nomeados pe

lo Pres1d'ente da Repúb11ca.

ção agrár1a, 1.nclusive:

"Art. 2' O Bras1l é uma Repúbl1cõl' Peder-at rva , con~

t z.tu Ida sob regme democrático represeneg

tivo e parm.capaeãvc , pela União ind1ssolúvel dos

Estados, do D1str1to Federal. dos MunicíploS e dos

Terr1tórios. "

A ccneeaeuaçêc do País como Repúbl1ca pedera-t ava

constituída sob reg1-me deaccrâtacc represeneat.avc e pa r-t a.capatnvo ,

ê a manena proposta para estimular a ampla partic1pação popular

ea todos os níve1s da admin1stração públlca..

Dê-se ao artigo 75 do PrOjeto de Constl'tu1ção a

guinte redação:

"Art. 15. A lDterven!i;ão do Mun1cíp10 poderá

nos segu1ntes casos:

Dê-se ao a.rtigo 2'" do ProJ eto de üons t rtuaçãc , a

seguinte redação:

fJliIEI"lDA 1P20S72-7
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I - pela União. para assegurar a lDtegridade do te.!.

ritóno naclonaI e a observância aos pr1ncípios

da Un1ão.

II - pelo Esta,do. para' assegurar o CUJ:lpr1mento de de

cisã~ Judici'}l."

JUSTLFICACAO

Não se Just1ficam as formas tradic10n81s de inteven

ção nos Municípios, dentro dos pr1ncírl1os que V1sam a assegurar '

sua autonomia .. Inclus1'"e, a enumeração taxat1va evita a 1nterpre

tação elâstJ.ca que, "certamente dariam. àqueles que buscam restn~
811' a autonom1a mun1c1pal ..

11 - as ações d1scr1.m1natórias de terras devolutas

federa1.s ou estadua1S;

111 - as ações demarcatórias, re1v:I.nd1catór1.as

div1sór1as de terras púb11cas, federa1.s, estaduais ou mu-

nicipa:I.s;

IV - as desapropr:I.ações de 1.IllÓVe1S rura1S por 1nte

resse soc1al, para f1ns de reforma ag;i;~~; irrigação -e

proteção amb1ental, florestal ou lndígena;

V - as questões que digam r~speJ.to à. ,apl1cação,

c1dênc1a e cobrança do J.lllposto sobre a proprJ.edade terr1-

torial rural;

Art. • •• são cr1ados desde já C1nco •Tr1buna1S Reg10

na:LS Agrár:I.os: um na cap1tal do Estado do pará; um na cap:I.

tal do Estado de Pernambuco; um no D1strJ.tyo F~deral;

na capital do Estado do R10 de Jans1ro; e um na capital do

Estado do Paraná.

Parágrafo ún1co. Para a pr1meJ.ra nomeação dos membros

do Tr1bunal Super10r Agrár!o e dos Tr1buna1S RegJ.o~~1.S ~

grár10a, o Superior Tr1bunal de ~JustJ.ça encam1nhará as 118

tas tr!pl:I.ces a que se referem o art1.go 211, parágrafo 21

e o art1go 212, parágrafo 21, desta Constituição, no prazo

de sessenta d:I.as de sua promulg8çiio, ao Pres1dente da Re

públ1.ca.

PROJETO DE EMENDA SUBSTITUTIVA

Art .. I!! .. o T!tulo v, capítulo IV, seção v, da ConstJ.tui-

DispÕe sobre a Justiça AgrárUl e dá

outras providências.

Agrária,zes togados de pr1llle:I.ro grau, da Mag1stratura

Art ..... Para a pr1meí.ra nomeação dos membros do TrJ.

buna~ Super10r Agrár10 e ~os Tr1buna:I.s Reg10nais Agrários,.

o Super1.or Tribunal de Just1ça expedJ.rá, até:- tr1nta dias

apÓs a promUlgação desta ConstJ.tuição, a~strução normat:I.

va a que se refere o artigo 215 ..

Art. • •• Passam a 1ntegrar a Just1ça AgrárJ.a as Varas

Federais Agr~r:Las criadas até a data de promulgação desta

Carta, ficando o Poder Execut1.Vo autor:I.zado a promover a

cr1ação de novos Jufzoa Agrár10s,

Parágrafo ún1co.. Para o prov1lllento dos cargos de juí-

cr:I.ados na forma do~ deste art:I.go, ~. o Supe

r10r Tribunal de Justiça promoverá a reealização de concur

so públ1CO de, títulos, no prazo de noventa d1as da cr:I.a

ção .. Ressa~vada essa er1lll01ra ,1nvestJ.dura, os demaJ.s con-l

cur80S serao de ptovas e ,de t:Ltulos e prolllov1dos pelo Tri

bunal Superior Agráno.

leJ.; ,

quando envolverem l.nteresses rura1s aSS:I.m defin1dos em

XI - os d1Ssídl.oS 1nd1V1.duaJ.s QU coletJ.vos, or1undos

de relaçõee de;.otrabplho entre elllP~e9adores e trabalhado

reB rtit'aia; regulados em lei de natureza agrária; e

r1as e no Cód1go C1vJ.l, sobre matér1a Jurídico-agrár1a,

pre1tada rural;

X - as re;Lações de d1.re1.to prev:I.stas nas le1.s agrá-

IX - as questões que versem sobre contratos de em-

preend1.dos entre eles, também, os vl.nculados à at1.v:I.dade

VI - as questões relat1vas a contratos agrár10s, co-

ca, aos recursos natu:t'~:lis renováve1s, desde que at1.nentes

à atJ.V1dade agrá~1.a;

VIII - os dJ.ssíd10s relat:I.vos a acidentes do traba-

lho;

de fomento, de ~rodução ou_com.a.:c..c1al:l.Zação agropecuár10s;

VII -~ as questões referentes a floresta, agua, pes-

p:ç;;;;~~

f'l&i;;:;;:a
UlTa'.UlTOnc;açle. ---,

ção, que trata da JUSTIÇA AGRAAIA, com o acréscJ..lllo de quab:O artJ.gos,

renumerando-se os que se lhe seguem, terá a segu1nte redação:

Art. 211. são órgãos da JUstl.ça Agrár:I.a:

I - 'I'r1bunal Super:I.or Agrár10;

II - 'I'r1bunais Reg~Ona1s Agrárl.os;

111 - Juntas Agrária8 de ConcilJ.ação e Julgamento ..

§ lt. O Tribunal Supenor Agrário compor-ee-á de

EMENDA lP20S73-S

f!I Conetituinte VASCO AI.VESA~
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JUSTIFICAÇÃO rem. inclusive na preparação de mão-de-obra Jovell

na sua profissão ou ofíC10."

Emborll recoríheçia ll. importâncl,l!l da Justiça Agrárl.a,

encaminhamento da solução dos confl1.toB ruraJ.S, o projeto de Constl.tu

ç;o, ao cr1á-la, delega ao leg1.s1ador ordJ.nário a defin1ção de sua es

trutura e parâmetros jurisd1C1.0na1s. Enquanto os dem81.S ramos do PO

dor Jud1ciário têm claramente delineado o seu cerne e competênc1a,

Justl.ça AgrárJ.a, no Projeto, é relegada à condl.ção de Justl.ça de se

gunda classe. A proposta de Emenda que ora submetemos eoe nobres Cons

tituintefh pretende corrl.gJ.r o equívoco.

ViveDOS uma nova e'ra , q,\1ando a n0TI!1al1Zação democ-rát!,

ca requer medadas efetl.vas. Ass1.lll estamos apresentando emenda a1
terando o Projeto d.e Constituição naqul.lo que dl.scorda dos prrn

cípl.OS da verdadeira democracia ou a eles dá eneendmento dl.Ver~o

da pretensão nacional. ou "seJa. um eandatc p resddencaaã de cinco

'EMENDA lP20578-G
I'l Con.tituinte VASCO AL~S

lU PLEN1RIU •

JUSTIFICAÇÃO

Os incentivos f~scais previstos nesse parágrafo
podem consistir na isenção de contr1.bul.ção previdenciárias ou
na conversão dos valores recoãbados para cálculo da aposentado

ria.

Disso resulta um Incentavc ao trabalho produtivo.
para que o aposentado saia da ccndrçâc de dnatavc e reforce 05

contingentes laborais.

11.,.,........~

...I_'''"'.IW'__' ~-_,

Acrescente-s$ ao Artigo 356 do Projeto de Constitu.!

ção o seguinte pariígrafo~:

"'.."..."....-------------,
Acrescente-se o seguinte 5 59 ao Artigo 395 do Pro

j etc de Consti..,tuição: -

"S 59 S vedada, a fabncação e a importação de ar

lias nucãeares , bem coa0 a paruacapaçâo br!,
sa tea'ra em proj etcs que vise. o desenvcfvmentc ou
o uso de tais armas."

"§ l' O reajustamento dos proventos

das aposentadorias e pensõe!\ ~

correrá na mesma época da correção do salãr~o-I1ín,!

mo. adotados os uesscs Indaces corretivo. podendo
se tomar como módulo o Indace de l.nflação que CO!

rage os salários do pessoal da euave , sempre apl!
cada o crl.terio mais vent.aj csc para o aposentado

ou pensionista."

EMENDA lP20582-4
\!J Con.titu,nte .VASCO ALVES

PJ PLENÃRIO

Dê-se ao Artigo 343 do Projeto de Constftu1ção a
segumte redação.'

JUSTIFICAÇÃO

5 I' O direi to ã saúde implica nos segulntes di
reates fundamentais

II - condições dignas de trab"alho. saneá-
menta. moradia, aã meneaçâc , educa-

ção, transporte e lazer;

!II - respeito ao ae íc ambiente e controle
da polUiÇão ambiental;

IV - desenvolvimento do saneamento básico

domiciliar. inclusive no caso de baba

tações subnomais até que realuada ;

sua total erradicação através da re
forma urbana,

V - l.nfomações sobre os t'1.SCOS de edee

~ e ll!P-Q"er mcIu í ndc condições Indi
viduais e coletivas de saúde.

VI - dign1dade. gratuidade e qualidade das
ações de saúde, com direi1::o ã escolha
e ã recusa.

VII - recusa ao trabalho em ambientes insa
lubres. perigosos ou que representem
risco grave ou iminente. enquanto não

forem adotadas medidas para sua e1J.mi
nação. sendo vedada qualquer pun1çã;
õu redução de remuneração,

VIII - opção quanto ao tamanho da prole.

"Art. l' A saúde é um.dire1.to inalienável da pes •
soa humana, sem qualquer fat.or de dda-.

crfJD.inação, sendo assegurado pelo poder público
constitúído a toda população do Pa!S~

Subscreveram emenda idêntica milhares de eleito
res de todo o P:aís. Ao apresentá-la, adaptando-a tio Projeto de

Constituição. qcerencs pres tagãar Inac í at Iva de tão grande alca.!!,
ce social.

5 2' Todas as pessoas, mdependenteaente da natu

reza de sua def1.ciência ou doença. gOzam pi;
namente dos da red tca e estão SUJeitas aos devere;
consignados nesta Constituição~"

- acesso ã terra e aos aeaos de produ
ção;

pr-;;:;;:-;:y

vr~

JUSTIFICAÇAO

Pretende-se garant1.T a paridade entre o poder aqui
sitl.VO do aposentado e aquele do empregado em atividade. Soment.e
a busca da equadade possivel Justifl.ca a exãseêncaa de uma prev.!
dênc1a social edamdatrade pelo üsnado , evidentemente em prcvea-'
to dos aposentados e beneficiários. não se descurendc , evident.!:!,
mente. o amparo prestado, nas situações de infortúnio, trab.!

lhador em atividade.

Acrescente-se ao Artigo 356 dI;) Pr-uj e'tio de Constitu
çêc , o segurnte parágrafo:

Acrescente-se ao TítUlO X. das JlISPOSIÇOES TRANSI

TaRIAS do Prcj etc de Constituição, o seguinte; ~ck c.o-r......bq,.

"5 29 As pensões terão o valor integral da apo
sentadoria que as origJ..nou. aplicando-se

lhes os mesmos cri terios dest~."

cedidos nos últimos vinte- anos. para que recuperem

os valores reeaa quando da Jõ-ncessão do benefícl.01

no prazo de doze meses."

"Art. __ A Previdênc1a Social recomporá os vaI,!!

res de todos os preventos e pensões CO!!

g precasc par cob-ro a essa s~ tuação calamitosa. .!
tentendo aos Justos' reclamos de milhões de aposentados e pens~.2.

nfsuas da Previdêncu Social•

J .U S T I F I C A ç A O

Há dois decênios os proventos pagos pela Prev1dê!!.

caa Social aos aposentados e pensaonãseas vem sendo envt tecadcs ,
a ponto de a desvalor1zação representar. hcj e , um desgaste sup~

rior a sessenta por cento.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP2058Õ-8
tJ -Con·stl.tüinte VASCO ÁLVES

fi PLENÃRIU

~-__------_1u,.I"".. "lC&C1o

~-_- ---J..lCI'.UI"'ouç.i.----------__...,

1uTOuun.....I
U

---,

.....-------,

" Art 356 •••••••••• " •••••••••

§a 2- A retenção por parte da previdência Soci-
al de qualquer valor de benefícios dos

aposentados e pensionistas ensejãrá Inatauraçãc de coece ten
te ação penal visando aplicaçllo de panalidade à autoridade -
infratora, por apropriação indébita '

te parágrafo:

VASCO ALVES

EMENDA ADITIVA

pI EMltaTO DA A N C

EMENDA lP2057G-O
[:J

.: ..

~---------"""..""....----------...,
OJj;~o.o

Acrescente-se ; seguinte~I, do Art. 27 do Prcj eeo de Consti
tuição·. -

~ .. II facultado o exercfcac do voto e o direito ã elegJ.b1lidade no
uumcfpac em que tenham dom1cflio elo1toral aos es t.rangea ros re
sadentes e domiclll.ados no Bras11. há m81.S de cancc anos conuf
nuos, que tenham cônjuge ou f11hos b rasaIedr-cs e exerçam atJ.ví
dades produtivas." -

JUSTIFICAÇÃO

O andavfduo que atender ao dl.sposto na presente emenda
ea nosso entender. não pode deaxar de gozar das prerrogativas CO!!

fendas aos b resa Ief rcs natos, quanto ao da re I to do voto e eleg!,
ba.Lí dade , Os dneitos que concedemos aos estrangeiros no tópico

acama não traz nenhuma preocupação de ordem de Segurança Naca c-e
nat ,

A sociedade brasileira para o nesenvoãvamenec da
C~ência (SBPC) em seu últJ.Mo encontro ell Brasília decadm , de

acordo com a vontade popular, pela elaboração de UIiIa emenda, ho
j e subscrita por m~lhares de brasf tea.rcs •. dizendo "não às arma;

nucleares". Entendendo que esse ê assunto de grande re i evâncae.,
f~zemos algumas alterações no texto orJ.ginal.. sem modif~car seu
conteúdo. para que pudessemos levá-lo ã consaderaçêc dos prese.!!
tes pares.

DISPOSITIVO EI>\ENOAOO: Acrescente_se ao Artigo '56 O sequí-,

JUSTIFICAÇÃO

.'

Ju5nnCAT1VA

Ha que se ter uma gardntIa Cootltucional de que 0;:;0

haverei mmhumd letenç!:lo ou achublmento dos henefíclosJH',JOS

pel<l Previdência , como forma d~ retomar a credibilldade da
quela instituição c de dar garantia de uma velhice segura pa_
ra GS milhoes de contribuintes de hoje e que ser~o. no futu
ro t apo"'r>ntados ou pensionistas,.

o aposentado tem dependentes e não se Justif1ca
que. com a sua morte. recebam estes uma pensão l.nferl.or aos pr.2.

Ven1:0S anter1ores. tornando impossível a Subsl.stênC1a fWB1ll.ar.

Dê-se ao Artigo 407 do ProJeto de Constituição
seguinte redação:

"Art. 407 - O me10 31llbl.ente ecologicamente equili

brado ê bem de uso comum ao qual todo";
têm dl.rel. to, devendo os poderes públicos e a cole"
tividade protegê-lo de forma a preservar sua inte

gridélde e identidade finca. histónea e euIturai
- para as presentes e futuras gerações."

....." .........----------~
ModifJ.que-se no~ do ArtJ.go 1'54 e no 5 2? do Art,!

go 157 o prazo de "c~neo anos" para "quatro kos" e, no ~ Artigo

458 do Projeto de Constl.tul.ção altere-se o tarmJ..no do mandato do
PresJ..dente da República para "qul.nze de março de 1989".

Acrescente-se ao Artigo 356 do ProJeto de Constl.-
tUJ.ção o segul.ote parágrafo: '

"5 5' Serão crl.8dos estímulos fiscal.s destinados

a ajudar os aposentados a exercer ativid.!
des .ercantl.S ou no mesmo ruo em que se aposent,!

JUSTI FI CACÃO

Subscreveram emenda idênt~ca o Centro de Defesa
dos Dire~tos Humanos, Centro de Trabalhadores da Amazônla. ComilS
são Pastoral da Terra. Instituto de Estudos Amazônicos ao lad';;
de mJ.1hares de eleltores de todo o País. Ao apresentá-la, adaE
tando-a ao Projeto de Constltu~ção, queremos prest1g~ar J.nl.clati

va de tão grande alcance socul, pau é neeessâno assegurar I n~

Texto Constitucional. ~ dueíto a um ambiente ecologicamente equi
librado.
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Acrescente-se ao :j.tem XV do Art~go 12 do ProJeto de
Conshtuição a seguarrte alínea

"O preso terá dire1to de voto. Nenhuma resera
ção será feita ao preso. no que ccncerne aos seus da

reã tcs civis e políticos. que não aquelas decorrente;

de sentença urans rtada em Julgado."

~

Os terreoos de 'farinha são de nenhumavalia para a uníâc,
Normalmente sOO ocupados p:>r partiollar', de fonna desordenada e quase se:!!

pre causando prwl.erras de ordem urban!stica aos MunicIpios em que estão

sttaeãce, A união deles nãocaíôa, Por essas ra2Õe5 melhor aten::1erlarn aos

1.nteres.ses lcca1s se fossm de pr:opr1edade Mmicl.pa1. Essa transferência

é antiga re1virdicaçOO "lJniclpa1# que pede agora ser atendida.

O reesnoceorre Em relação a ilhas fluviais e lacustres ().len
mais tem ooOOic;5es de O%d~ sua CCUp!1ção é o "tmic1pio# notadamente nos

aspectos urban!sticos.

A ina11enabilidzde preservará esses bens, que em ra2ão di!.
ec, pennanecerão Sellpre cc:mo Poder Público.

JUSTIFICAÇÃO

Vada a qua..Udade t.6pec.i.al. do Uunú.tp.c.o como euze, • 5~
deitado e. atuando em bene61c.lo de. .todo. o. poputttçáo bE
l>UúJttt. a. qua.t Jtu,(,de. l>em1'lte. num Jlun.{.úpi.o. dev c'tã:
e!e. .4e.Jt e.xc.lu1do do pagamu.to dtt c.ontJu.bu.c.ção plt.e.v.f

denc..i4Jt.l.a. c.omo e.mplt.egadoJt. A tLti.v.l.dade. 40C..ial. duc.n
-voll1,(,da. paa lIlult,(,c.ipltli.dade. Jã. 6ub4.idia, .40bJt."ma.I,,,1
Jta.. 04 ga4.t04 da. plt.evidênc.-ia .saúa.t.

JUS T I F~I C A ç Ã O

o dire1to ao voto se justif1ca porque, ao encarcerado
devem ser garantidos todos os di.reazcs da vrda cavaf para que o
preso não venha a perder. de forma completa. o vínculo com o teci

do social e. com isso. ficar sem ccndaçêes de reintegração ao meio.
que é a ve rdade r ra função da pena.

r.r----------TtIT"~IIST",o:&<;i&,---- _

EIIENVA MOOIFICATlVA

EMENDA lP20S92·1

I:J DEPUTADO VASCO ALVE.

EJIEUPA UOOIFlCATIVA

Portanto" incabível e inJustJ.ficãvel a supressão. ao

preso, dos dí.rea.tcs decorrentes de sua condrçâc de cidadão, salvo

quando expressamente declarado por sentença que pode. hoj e , mpcr
penas acessôraas , entre as quaaa eventuaas reseraçêes de da rea tos ,

vtsPOSlrrvo EUEUVAOO - AlrUEA "B". 00 INCISp rr, fiO ARr. 265

AcJtuc.entttll. ttntcó do ..te1tJllo "templo". "e:c:c.tu4.i.l1amClttc.

VlSPOSlTIVO EUEUVAVO - H to E 217• E "CAPUT" VO ARI. t6J

Acltuc.entaJt 110 tuto do "c.aput" do alLti!Jo, apõll "V.(.!
.tJt.c..to Fe.deJtal", "e. 0.4 Uun.iúpi04".

Ac.It.Uc.e.ntalt. ttO Mntt.l da. Jte.dação do § J9 "e. Câmalta. I:!!-
n.c.c..ipat".

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO~: Art. 65

JUSTIfICAÇÃO

AeJtueenta.Jt. ao &,(,na..t da. Jtedtlç.ã.o do § 29, "cu peto If~

n.ic.!pio e o -imp04to utadua.t ueluiJtã. .impo4.to .idênt.c.c.o .in6t1...tul
do pelo Uun.(.c.Zp.io".

A c.ompetênc.ia. Jtuidual de.v~ltã. taJlbellt U.Jt e.Ate.ndida.,

polt .l.óüilü;nio1.aoA M...lÚCZp_OJ. :terdo e.5te.~,p""'t'tttrlJ#:t}(n.t!!.

Jlento .idin.tieo a04 dema..c.a en.tu 6t,dt,/tado.6.
Podeltáa. 44.6Úl. 04 J.fu~~Zp.(.o-.5 u.t.u..e.U1I. como 60nte. de
Jte.eU4406 dt.teJtJn,(,nadoA 6at04 t.c.onôl1l.c.c.oA,ailtda nã.o- tlt~

butttd04. pe.cuUaltu ã3 llUtt4 Jteg.iõe6.
,1.4 cr..Ue1l.açõe.4 d04 pa.JtdgJta.604 apt.na4 eompa.tlb.u.e.zam 46

.6U44 lte.da.fÕU C.OI! O- -c.apu.t" aUt.Jt4do.

EMENDA lP20S93·0
['J DEPUTADO VASCO ALVES

PJ PLEN1RIO VA ASSE!!8·~~;;/~;~';;~;:;'~~UST1rUINrE

J USTIfICAÇÃO

EJ!ENVA UOtJJFICATlVA

VISPOSITtuO EMENDAVO - ART. 262

A lt.eda.ç,ão duto. l1!Zne4 "b" tr.m eJt.iado pli.oblema.5 de
.inteltpJtetaç,ão quanto ã exteM.iv.idade do teJullo temp.co4

oJta. tllllpl.c.ando-a. pa.Jr.tl todaó tl4 at-<'l1.idade.s dOA cuz.eoe,
Ma lteAtJt.l.ng.indo-a a.pen44 ao loca.l 6Z.s.i.c.o. AU.c.m~ a e
IL<.a. -<.nte.JtU4ttnte. que a. pJtõp.ti.a. COnA.t.Uu.iç,ão.6e e;
pltu.!!tue ~e!he':.••':.~~.t.o:...:õiG...;ü!a Oi b,zI1,z,I~,(,u &:tu t.ULI:i
de eltc.on.tJI.o doA 6.i.ê-w. ma.4# a.ütdtt 4.44..im. 9altalnU/tdo
a. Ube.Jtdade. de. c.ulto.

EMENDA lP20S89·1
fi DEPUTADO VASCO ALVES

tJ PLEUÃRIO vA ASSE1J;;!7;c",;.;:~;~;u~oNsT1ruINTE
",.. TI.ftl/~U'T1F"'&ÇÕtI

o dispositivo sob exame não impõe de

forma expressa o atendimento de sua'

finalidade. qual seja, a de assegurar

a imparcialidade no momento da fix3!

",ão.

JUSTIFICACÃO

Inclua-se após o vocábulo "seguinte"

a expressão· antes da realização das eleições.

JlMENDA lP20S8S·9
fi l/13sco ai t)ES

t: Plenar10 da A N C OI.u&../co...u1ol."cOlII1'"

~------- 1IlTO/./U1""C&pO-----_------,

PeilU l1W46 a..l.t'e;ltaçõu pOIt que pauou o 6a..to. 9(.1I.a
do/t. c;(o .impo.5.to plted.iat e. tMJt.i.totia.l u/tbano 6.ieou p;
te.nte. que a. melhoJt 60Jtmtt de. d.c.6eunc..iã.-lo do blPO,t..t.;;

&e.deJta.l Aob.tLe. a. pltopJu.eda.de ~ a. dutinaç.ão do .c.móvel.
lóto el1ittt a cliA4.iC.a. cú.6e1l.e.nc..c.etç.éio pet4 loea.l,(,zação
p01l. zonet, hoj't ultltapa444d4, t.I1 ubr..tude do de.4C.nvol:
v.une.nto ,(,nduó.tJt.ia..t. c.ome/tc.-ttt.( e p1l:.utadolt de 4e1l.l1.iço
na zona. Jtttltal.

A6A.i1ll pe.JtIll.(.t.i.t-4e-â que at.c.l1idade6 Ultbana4, teu.6 co
mo: p04.t06 de. ~tt60Una. JtMtauJtttn.tu. ueola4, .illdü.-;
.tlt.i.cu.. A!t.c.OA de Jtec.Jtl!:.c.o e etc.., tenham a. pJtop1t.c.c.da:
de .tJt.ibutada. 1'tto ,(,mpoAto l1lun.ie.ipal.

Ae1l.e4ça.-6t., 4inda. que. o cunho utJta.6.iAc.al da .tJt.(.bu

tação JtUItl1! dú-xou de. 4t.1!. ~ão 6undameJltat como M4.
vu que. o .c.mpol>to .te.ItJl..c.to/t.ittl ltuJtat pa4Att a. Aelt da.
eompt.tênei4 utadua.t.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA lP20S9O-S

fi DEPUTADO VASCO ALVES

PJ PLEUi{RIO VÁ ASSEU;~E;::,~;~~~~~~~u~ONsrITulNTE
TUTO/Aln".. &Çlo ,

EMENOA UOOIFICATIVA

A de.nominação e.mpll.e4t.illlo C.O.pu.l.4Õ1Ú.O tem le.vado a ,(,!!.
te.Jtpltetaçõu d1.4pa/tu. de. 40 que. jult.c.d.ic.a:men.te., :1;1

uma.. c.ontltad-tç.ão 40bJte06.teMlOl.Como4lLlÚc.a d.(.Qe.Jtença. d~

AO. exação paJta Coam 010 ,(,mp0.ll,u,6 c: 4. obJt.iga.t"oJt.iedade de.
Jtut.e..ttu.ç.ão. c.om 4 6.ina.li.dade. de. a6a4taJt qtutlqul!.IL dii
v.(.d~_ qu~nto a. .4~a. nct.tlLlteztt••de.~e.-4e 4lteJta.Jr.. tt .5ua d~

nOlõ:.c.i1='ç.a.a p~t:t ....mpot.to tu.t..:.t..u.lJe.l..

Ac.ltuc.entaJt. apõ" "o V.ió:tJL.U:o fe.dual.... "e. 04 /.lutl.icl
p,(,04"~ f. no 6.intt!, Mr. cêimalta. JlulÚupal".

JUSTl fI CAÇÃO

Su6.lo.t.t.ttUJt o telUno "el'lplte4W04 c.omput.4õJt.iolo" poJt".c.!:!!.
p04t04 1te.4ot-<.tuZl1WIl

•

orSPOSITIVO EUEUOAVO - ART. 262

Para tanto é necessário o estabeleci

mento de dois pressupostos que vtab!

l1zem a legitimidade da fixação da

remuneração destes agentes poli ti

coes que esta ocorra no final de c,!

da legislatura para a legislatura 50!:.

guinte, e o desconhecimento dos e lei

tos.

~~. Art. 62 - •• ~ ••••••••••••••••• ~ ••••

§ 11 - Incluir como § 11, art 62

o seguinte e renumerá-lo".

Lei Orgânica disporá sobre

a iniciativa popular e o l".!:.

ferendo às leis municipais

r;r----------11ITO/.�\tS1"lCo.ç.;O ---,

JUSTIFICAÇÃO Com a previsão de Leis Or,'tânicas M.!:!

nicipais. não tem sentido a proposta

do projeto que atribui CCJ!P(!tência s,2

bre iniciativa legislativa popular e

referendo ao Estado-membro.

JUSTIfICAÇ1.0

A4 c.a.lall.idttdu piíbUc.1U a..6etalll 6.inanc.e.ill.ame.nte tltm
bem 04 e.rttu loc.a.i4, que ne.c.e..6A.ttam de nUtlleJtdJt.io '::!!
Jttt 6ttzl.1t. 6Jte.ntlt a 4eu4 lt6e..c.to4. Vad4 a pJtox.c.m.c.dndl!. dt

Jte.taç.âo ~n.tlte c.idadãOl> t. p1(.e'~o. 41. ex.igênc..t44 da.
Aoc.iedttde.. ne.u U c.4.401>. 440 lItu.c.to Illa..iOIt.t.4 pt./tttJlt:l!.
U.k6.

Nã.o AÕ pM. ÚAo. 'ma6 p04 .iAonollt.ia en.tlte OA en.tu 5~

de.Jtado.5, 06 Uun.ic..tp'('04 de.vc-Itã:o. também, .te.Jr. c.ompetê:!!,
ef.a palt4 .inl>.t.c..tu.vr. éllTPIté4UIJl04 COlJlputl>õJU.O.5.

EMENDA lP20S94-8.
fi Da'UTADO VASCO ALVES

f!J PLENÃRI0 OA ASSEU;~~;ctJ;;.'~~~~~~~'~OUST1TuIurE

EIIENVA SUPRESSIVA

VISPOSITlVO EMENPAOO - f 51! VO ART. 213

SUpUll'I.(.Jt O- f S9 do a.J&..t'.f.go 213.

~--._-----_-Tnl./~I'''C.çi.,--------_---_,

".",. lIDI'I'IVA

~~: CapÍtulo N# do T!b1lo IV, dos MunicIpios

Inserir no caplb.llo IV, do Titulo N, Dos 'ltmic1:pios, um ar
tigo# afÓS o de n9 64, can a seguinte redação: -

Art. - Incluan-se entre os bens do .!'t.1nicípio#

a} os~ de marinha;

b) as ilhas fluviais e lacustres.

Parágrafo únioo - Os bens ll'erIcl.cn:ldo neste artiqo são ~

l.ienãveis a~ titulo.

EMENDA lP20S91·3
I:J IlEI'!/TAOO vASCO A' yu I rr;;;":J
tJ PLEUXRlO VA }.SSEJI;;ET;c~~";;~~~~u~'O-N-S-T-IT-U-IN-T-E----,1 (l~~'~

EJ,lENPA AVlTIVA

VISPOSIT1 VO I'"ENVAVO - ART. 266

Ae.te6een,ta.Jt um .c.ne.i6o a ute. 411..tJ.gO, IV, paJta. eoJt,!
.tM que. ~ l1t.da.do ",(,n4.ti:tlt.l.1t. c.-on.tJt.iflluç,ã:o p1f.e.l1,(,denc..iã.Jt.L4 do e.mp't~

gttdo'\.lZuando ute." IM o lJun.i.c.!p.i.o".

JUSTIFICAÇÃO

Q.uem llelhoJt 6ttbe e. conhece d4 c.ttpae..l.dttde. c.on.tJu.bu..t.i
va.. d04 mun.ic.Ip.c.04 óíio 0.6 4u..toudade4 toca.i6. ou 4eJa.
o PJte.6e..e...to e. oó Ve.Jteadoltu. f'Duanto deve. 4 eJt de.t.M

a. c.ompe.tênc..e.a pa1l.a. baaJt a.A a.l.lquotcu. de. .6eu6 im1'o.6
tolo. /tão a.5 4ubmetendo a qualqueJl:. l.imUe u.tabe.le.c..i:
do pelo l.eg16lttdoJl:. c.omplemen.tM.
A d.c.veJf.ll.c.dade. da4 pec.ul-La.Jt.c.dadu LOC4.i.6. Upec.i4lme.n
te. a.6 ec.onÔ/lf,(,c,aA, ê téio g-ta.nde. que., no ca40 upe.c..z6.c.=

eo, dtl1e,·6e exelu.ilt a uigêtte.i4 de. te./. c.omplementa-t.
jã. que. Ae,UA a.tCtOltu. a.tem de. d.(.4ta.n.tU duttt Jteal.ida.
de. não C.9lt6e.guiltíio eneon.tJta.Jt UI! l-U'l.(.te. .6atd6atôlt.io.
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sempre,

tcmpor..!

Pela redação, Obtlgar-se a concurso p âb La cc ,

pode até lnvl.8.blllzar s e ev a eos cveneums ou
r aes ,

Ad1.te-s.e ao artlgo 86 o segulnte

JUSTIFICA Cão

PLENÁRIO DA A~SEUDL~IA NACIONAL CONSTITUIl\rE

DISPOSITIVO~O - Ar1:lso 86

INCISO _ 'F.xtlnto o cargo ou declarada pelo Poder Executlvo a

sua de sne e e s s a d ade , o flincionlÍrl.o e s e éve I flcará em

da s pcn Lb a Li dade rcmunerada, COta venc i.rsen r c s prop0E.

eacnaas ao tetllpO de sezv r ç o ,

,I

EMENDA lP20G03·1
i[TI t'fl'lJT'W v,r,co '!L'''"

~~: item VII. do art. 52

dade..i.Jta.s man6õu c.on4tltuZdall em óazendtt4 podeltoio 4eIL tlt.i

butada4.

P-.Olt outltO lado, c.onó01tnla-4etOm a. a.t.te.1f.ação pItOp04.t"a. a.o -lllc.f
.60'1 do aJL.t.c.go 213, c.om 'undamento na adoç.ão do c.Ju.te.'t.(.o

da. de6una.çiío palta d.t.6eJtcnc..ialt a compe.têne..l.a. e4.tadual. da

muniupat quanto ~ "'Ju.buta.ç.ã:o da. pltopJt.i.eda.de.

HOJe. a. ~x.peJl...t.êltc.ul tem demO'M.thJ:ldo que a. deAultaçoio ê o

eJt.<.te1Lc.o que melliolt apltove.(.ta a btUe. ec.onôm.(.ca. da pltOpJu.~

dade. tanto palta o E6.tado c.omo pa.ltlÍ o ~lun.i.c.Zp.i.o, atlt4VÚ

da6 aUeJtaçôe..s oc.oJtJÚda6 quanto ao4 atu4.(.6 éa.to4 gelt4do 

ItU do.s .{mpo.s:'t06 :oblte a pJtoplt.l.edade.

EMENDA lP20599·9.
['J !)f\f,C,j\ l\ LlJr;S

Na forma em que está redaçadc o § 8º. anter
preta-se pela obrJ.gatoriedade dã aprovaçãõ
dcfJ.n1.t::....a, pelo conqreesc xacaonat , de. pi c
aetc de leJ. crcemeeeéeia, sem que o Executi
vo poderá executar a sua proposta orçament~
rxa,

JUSTIFICATIVA :

SubstJ.tuJ.r no § aR do art1.go 134. a palavra
aprovação por eprecaaçâc

EMENDA MODIFICATIVA

Art. 134 - •••••••••••••••••••••••••••••
§ 82 - Se a lel. creaaenrérc.a não taver

s}do votada até o mdcac do. exer.
CJ.C10 "Correspondente, podera ser
Inacaeda a execução do prcaetc
como norma prcvasérc,a, até a apre
caeçâc deranamva pelo congressõ
Nacl.onaí.

EMENDA lP20595·G
fi DEPUTADO VASCO ALVES ~-

tJ Plenár1.Q da A.N.C~/t"".I(1aI,.. tMl...r.

r.r flI10Ilvn"lC~

{

tJ-;~~~'- - 1

EEfiâ-;.a7]

As vantagens nessa proposta não podem ser senerallza

das a todos os se;vldores pÚbl1.cos. -

'Atualmente, a dlSp'Dnlbilldade tem e ado u t a La e c da sem

desrespcito ao d a-re a t o do cldadão, dal, porque,

n e c e s s a d a de de sua manutenção.

JUSTIFICAÇÃO

DISPOSITIVO EHENDADO - lnC1SOS VII e VIII do a'r t a go SG

JUSTIFICACÃO

SuprUllr os Lnc r s c s vII e VIII do artlgo 86

t 1.IlIportante a manutenção do lnSCltuto da dlsponlb!.

La d a de , a flm de que a Admlnlsrração possa, 11vr2.

mente, reestruturar seus se'eva çe s sem pelas de qual

quer e ep é c a e ,

PLEnÁRIO DA ASSEH!lLCU N...CIO}, \L CO'lSTITUHoTE

EMENDA lP20604·9
fl OEPumoo VA<CO ALVES

r.r fr.fo/.U~flf..1.;;:O'_--------

E~lENDA 1l0DIFICATIVA

fUl0llun"'CAçlo l
DISPOSITIVO~: Art 65, § único

Inclua-se após o vocábulo re'lluner~

dos agentes políticos refer-idosção o seguinte tex'to

"caput" será fixado na ceneer tulção de cada Estado fed~r~

do.

Os terrenos de marinha não atemen mais aos seus antigos
fins de segurança nacia1al, da sorte que não se Justifica sua manutcn

ção no danInio da união. Alán do mais, sua ClC:lJpaÇão desordenada tem

criado problemas aos M.ln!-cíplos emque estão sitwrlos.

Slprinrlr o iten VII. do art. 52.

I? P10n"r10 da A N ~:·"·I"·""·"""··'··" I~~W

EMENDA lP20600·G ..1·, ---,1 B~;',·J)'·-e:-J
f 11 A 5rv e ( t) E:S L:t:...",

o texto em análise discrimina os Ó.!:.

gãos do Poder Municipal: Prefei to e

Câmara MunicIpal, ao negar-lhes lo!:.

gltlmidade para propor ação direta

Assam, deve-se ao invés de condacaoner- ,à
aprovação pelo Congresso, condlClonar, à
sua aprecaacãcr o que possJ.bJ.lltará ao me,!
mo até reJeJ.tá:.l~_.

JUSTIFICAÇÃO:

DISPOSITIVO~: Art. 203

Incluir um inciso nos seguintes t.e!:

mos: A Mesa das Câmaras Municipais.

r.r----------TUro/.UITt"C..;1&o

EMENDA lP2059G·4

['J E!l
QEPUTADO VASCO ALYE Plenário da A.N~~"'O/cO'"U1e/I""CQ"Sl1&o

p=;:.;~~'~

[ITUi"~!WJ

0EPlIIgno vasco AI IfES

DISPOSITIVO E!1ENonDO _ a1!nea "d" do artigo 88

Suprimir a aUnea 'IId" do artigo 8S

JUSTIFICI\C:m

EJIENN MOVIFI CATI VA

Vantagens p e cu n r.á r a a s devem ser sempre propostas P!7.
10 zxecue avc de cada esfera, pois, só ele tem ccnue-.

caaencc dos valores que pode d a s p e nd e r ,

Uma regra constltucional de tal Jaez. genérl.ca, obr!.

g a'r a a todos os ExecutlvoS a dlSI.'.endios que. talvez,

não possam suportar

Isso deve ser objeto de La z, ordlnárl.a ea cada esfera

de Governo.

DISPOSITIVO E~IENVÁVO - ART. 218

AposentadorIa volunt:Srla proporcional ap6s lO (dez-)
anos de servIço ~ regra noclv:l ;0 Erário. •

Pelô preposto, nada ll:lperlE! ql.C, a c::u;la 10 (t1cz) a
nos o fllnclonário se aposente por urn~ esfera (fsta
do, por ~xcl:lplo) C' inares~e na Un!ll;!) ou Município c,
em cada una aposentando-se, proporcionalmente •

Isto por'e provocar en:curroc.!'1 de aposentadorias pre_
ceDes, danosas ao orçalllento publlco.

EMENDA lP20605·7
f" DEPUTADO VASCO ALVES

EMENDA lP2060G-5
tJ

§ 4R _ Sem prejuízo do disposto

nos §§ 22 e 32. poderão

os Estados. através dI::

organismos especializE:

dos, pr~starem assistê.2

eia técnica aos Hunlc1.

pios q....e assim o solic!

terem.

A remuncral;fão do chefe do E.t.ect.ti

VCi Municlpal deve vincular-se a 11
mi te, a exer:plo do que ocorre

a r-emune r-açjio dos Vereadores

Com a J.nclusão d~sse dispas! tivo

objetiva-se cclocar órgãos t:é=,~

cos E:spe.ciall::=.cos à c.iSJosição dos

Municípios carertes da assessorIa

indispensável para a realizaçno

das comeptênc:ias que lhe são com~

tidas.

JUSTIFICACÃO

JUSTIFiCAÇÃO

seguintes termos'

DISPOSITIVO~. Art. 55

Inclua-se o § 4~ no artigo 55.

EMENDA lP20GOl·4
f: 12Asrn Ai IH=5

f:J Plenário da A.N·:~dIUMCOU1S'lo/'U';O""sl'

r;r---------- fUl0/IU."',c.çlo,---------

rr";;;;;'--J

lli';;;7ã7J

rr=;;;;~

[<lU!'",; .;]

de lnconstltuclomllidade.

TI.fO/.USflf~·C"O

EUENfJA AVITZUA

fJrSPOSITl tiO E~fENfJAfJO

JUSTlFICAÇXO

1 Ex.i6te., à.4 ue.ze.s, a. neceu.(.da.de. de. ttUmU41t.(.0 palta a

I uec.ução de. algul16 p1t.ogJt4ma.6 pJtÓpJt.i.06 e e4pec.Z ó.l.c.04
de. de..te.Jtm-lnada. adm.l.ndtltação mUIU.c..ipal, pltO!llt.cÚna.6 e4
te4 que devem 4e e4gota1l. 110 pe.Jtlodo daquela I1dm.(.JP..;
~~. 
M6.(.m lIe.Jua .(.nteltellllante pe.ItIlf.l..tUt que. o JlUlt.(.c,zp.r.o
..l.n.s.t1.tu:l44r. Ll/Il/1. contJu.bu.(.ç.,io pa./ut c.oblt..l.lt tad de.~pe

446.!e.x.(.g-lndo-4r. a pa1l..t.tc.<.paç.iia da Ciimalta. com;;

"qudltum" de dO-l4 teJtÇOll pMa qu.e. haja. mlU..aJt JLeplte6l!.1l
tail.I1.l.dade. em .6ua. I1pltovação. -

Ac.ltuc.elltl!.-.6e um aJtUgo na. Seç.ão 1. do Ca.pZtut.o l.do
rUuto VII. c.om a. .segttinte lLedaç.i1o:

Compete. 404 ~lunicZp.(o4 ,(.nlo.:ec...tu.ilt.. como t4buto, CO!!

tlt..i.bu..r.ç.li.a paJuL gall.O.ttt.v'f. a. e:r.e.c.uç.do de. pILog/tttma.4 p'l.Õ

pJt.i04 c.l.Jtcun4cJu.t04 ã. v.igênc..l.a. do mandato do Exe.c.u.t;
ve , dudl!. que. tal contlt.l.bu.t.ç..io- e. 04 pltoglt.allla4 a que
e e de4t.(.ne 4ejam apltovad04 pOIt do.c.4 ..teltç0.4 d04 mem
bltoll da. CiimaJt4 ~fLlluc.(.pa.(.. -

EMENDA lP20597-2

['J DEPUTADO VASCO ALVES

EMENDA lP20598·1

l" DEPUTADO VASCO ALVES

A'('llda, ac.ltl!.6c.e.ntnlt no ~<.nnl da. Jtedaçã:o "e. lIe "'õ .(.!lll'c4
to l!.4.tadual ex:clu ..ul. o mun..(.c...(.pat anteJ'Ú.oJtnll!.llte -llt!lu.tu:ldo .le.'l.~
a:pl-lc.ada. a Ille.sma d.<..v.t.6iio 110' pitOduto da a.tl.'teca.daç.âo".

c.<.pat".

JUSTIFICAÇÃO

Como Jã. 60..(. e6telldtda a. cor.lpetênc.t.(t /"~e.s.r.duttt ta· berll

d04 IIUIl.r.c.1p<.O.s, O' e.ée.(.to dc~ta. ddpaJ.(.ç.iio deve H,'t

a.deqlw.do.

..r~'... /cc~I... le/."•• c"'"'.e ~

ASSI:~IDl.~IA NACIONAL CONSTITUUITE

~~
DISPOSITIVO F~II:NDADO'- InclsP 11 do art .as

~b

Acrescente-se ao lnC1.S0 11 do artlgo..s-5'", após a c'(pres-

são '~concurso públlCO ~ provas" o te:-.to segulnte ~ ~

admlss.io ~ caráter tcmporân.o ~ ~~ .!:.E!.~ conDlc~~~nt"r

~RIO DA

VISPOSIT1VO EUENOAOO - INCISO 1, 00 ART. 212

EMENDA ~IOVIFICATIVA

JUSTlFlCAÇ,l;O

Com e.4ta alteJtaçã:o vai 4e. pe1f.m.r.t..(./t que. p E.6tado p046t1 .t;.ol.~

bu.J;alt a pll.oplt.(.edadc p1l.e.d.(.al, dellde que. la. p1Lop/t..(.edade tc.!!,
ItdoJt.i.al coltlte4pondente ten/ta. duunaçã:o Itultal. A104.i.m ve!!:.

Exc.lua-4e o teltnro ó.l.naL "teltlt.r..t"04al Itultal." C .(.nclua.-6e

"pltecLt.al e. te.JtJu..toJu.a.l 1t/VI.a.t".

r;r fruOf.U'flr'c•• õo' -,
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EMENDA lP20G07-3
[li DEPUTADO VASCO ALVES tr~;;~'~-"]

rr~';;;z;;J

A mera criação de distrito não traz

qualquer espéete de beneficios à CoS.

munidade 2. ser atingida

EMÉNDA lP20G14-G ..ri.- --,

l:J ConstJ.tu:1.nte VASCO ALVr:S I p:r-;;;~;i~-;-J

f'l M~"''''''''''''''''''d' I f'l:0";;;?~

saúde, de magna l.mportiincl.a par-a o futuro nacaonm

Objetl.va a presente ElI'enda. que sucaece-acs apzovaçâo dos

tl.l - em vãexes regl.õcs do Pais.

Art# j e # Dê-se a segul.nte redação ao artl.go 343, do Projeto

um dever do Est.ado.

Art. 344. Deve o rstado aS$egurar a saúde, TI"enacntc e

. J
IJI - a aplicoçiio pelü unaêe, pelos rut.eece, pc Lc nu.

\..rh..o Feâeral e pelos ncmc.ípacs , de ura pancontiun I de SI.!

arr~codaçiio tnbuLána~ nunco ,nfenor ou dentm'''' à ed~-'
casao, piJr<: a wonutir-nçeo a eeecuveavancnt,c do sasuce ~ ur-...-

Ico Ü(. S<lú(l~. a nc r- rcgulQmcnt<.:tl~ em aca ,
I

te teor

Art. 2!! Dê-se nova redaçiio ao c e pu t: do ar1..:l.go 344, do Pro

jeec de ConstituJ.ção, cceeeceneenec-ec-aue um item 111, COI'l o segul.n-

nobres ccnetaeeanece , prever recursos orçamentár1.os para a área da

de Constl.tu3.ção:

Art. 343. A sáude é um dJ.reJ..to de toéla pessoa hun:ana e

!
i

Dcf.l.(.J.(IlC'"'<l, c r n« 11.<.11.(;:<. F..11..;; de ;'::".1',I"Cl,' -",' ,.(" ~ ll'~ J

I t.,ír~<l c i'i"S"ll~~~ com.iJ.çõo~ de vl{l, F". , cc-n -rue o l..t<5'1C'~r.' -·J~.I ,I
povo doente e grande o Indace de rnortall-daéle - essecaermenee anren-

~~:art.72 liRetirar do texto desse artigo a frase" ••• c:or.stituí.aas

:fOr unfdades federadas limítrofes, pertencentes ao mesma ccopiexc Ç;~3

econêmico, •• " e en seu lugar acrescentar ..... de DesEm"Olvi!::.cnto~,)

nêmico .....

:e desnecessâria a explicitação: " ••• constituídas FOr

1J!lidades federadas, pertencentes ao mestre CCt'Plexo çececc-ô-dcc

cem efeito, a palavra "região" indica, no caso, zstaecs-reccreõcs l.=.

mí.trofes, cem caracterIstJ.cas canuns, a e>'.e:nplodas g~~cas.,'b

se pede ter regifus sem que as urudaães cccecceee nâc te.'l."~ caracte

rísticas ccmms e 5eJalI mo llmítrofes. Se integr.:r:n tl'iL:'l reg~ão s50

forçosa:rente, IWeiras. Por outro lado, se fer só um Esl::.2.dO"""'ll"e"lbro ,

mo se te:'! rC""'Jião.

"'''''"''''.''''--,

prPllIAon VASCO ,!lI \!1:'5

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA

SUU6UtU.(.Jt ('I tC1LIllO "iLec.e.(.,ta. de. nl1.tUlLc.za. .tlU6utiiJ:.-t/ltl

P0l/.. "1l.cc.e.<..ta. de .(.~lpO.s.t061J.

Art. 29/3 - •• ••••••••••••••• •
parágrafo úmcc - Para os ereaecs de c;.:e

trata o "ceput" deste ar
tJ.go, agregam-se as :-e

cea t as correntes, dedua i.das as trê..'1sfe);_::==
mta-eçcver-nenentaas , bem como o d1SP~r.C:''::

com ~ pessoal de eurerquaes e: funo#a.,.'""Õ=s :.-!
ta tuãdae e mant adaa pelo poder- Dubl:;.co,c ...<:::

recebam recursos do orça.,e"1~o :J.scal

VISPOSITIVO AlTERAVO - INCISO 1 VO ART. 292

o .tc.h.mo "natulteza. .tu6utiiJt.(.a.1J ê a.mplo, po.(.6.se ....c6..!;:
ae a: toda..s a6 e.spec.(.c6 de .tJubl!toJ. Á6.6.un .(.ncltt-t. a.J tnxtt6 e c.".!!
,t'.,t.(.bu.(.ç.ôe.s que, pOIt 6U('6 na.tuJLeza&1Le6.sa.Il.c..itõJl..(.~.óbJL.(.ga.:t(Ju.anze.It.t1!.,

têm 6uM dJVl.ccada.ç.õe6 v.<.nc.u.la..:tah a. deteJ1Dt-i.nada..s dC<!.pC.M:.s.

Polttanto a. l1.lnc.ula.ção vedada devMii 6 e1l. ape.na.6 !ih
Itc.c.cuta.t. d06 -Ln1po.&to.s.

EMENVA .'IOf)IFICATIVA

EMENDA lP20608·1
[:J

substa tuar' no parágrafo Um co do a:-t:.g::: 2;0:
a palavra "das" para "as",

JUSTIFICATIVA

EMENDA lP20G09-0
iJ OEPUTAQO WI':;C~ l\!:V!::S

Não está claro a da sposaçâc do par-aqr-agc
único, d:;.f:;.c...ltandc c ::.ntc:'p:-e::=.ç.ã~ e "'~r

seqUente ept icecâo Pela redação de\e-sii"
deduz a r- "das tr-ensrerêncaes antr-açovar-z.a
nentais", que-ide o coz-r-e rc serua deêto::'"-::;
"as ta-ensrerênc res arrtr-aqover-nanerrraa s«

er;;;~;~~

p:r;"'oU

EHENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EI.\ENDADO Acrescente-se ao Título X, das

OISPOSIÇ~S TRANSITÓRIAS do projeto

~t..~tUiÇão I o seguJ.nte) E1A.d..e-

Art - A. Pr-evrdêncfa Social r eccr-oora , no praac oe

ccze meses, os valores de todos os beoefI 

cios concedidos nos üt t nscs vinte aros oa 

ra que r-ecuper-em ÜS valores reais qua-tda ::h

concessão do reepec t rvc beneficio

EIlEI~DA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO # Acrescente-se no tItúlo VI capítulo III

a seção VI I renumerancc-se as seguintes:

SUprJ.mJ.r no J.ncJ.so lU, § 19, d'o artlgo 2é:
a expressão "orçarnentárJ.os e".

§_ Lei complementar de iniciativa do PresJdente

da República estabelecerá a organização da ~ (..U.

O grande esforço de trabalho, obrigüções e respon

sabilidades da Administração Federal está na Cnrreção dos

seus procedimentos e na legalidade dos seus atos, o que exi

ge c determina o conhecimento próprio e especIfi=o de tcdo

o regime jurídico a que se subordine desempenho etribuído

&u~ ::r~J.V'!t".u~ jUlíull.u~, 1Il;l ~Ud iailld consultiva e na pIe 

venção dos riscos e erros que gerarão as lides judiciais#

Assim como nas lides judiciais se faz uma ela:,<=. di~

tribuiçl10 de tarefas e competência da Procuradoria da RepJ

blictl, assim também, não se p6de olvidar o desenpenho CClute
lar e preventivo das responsübilidodes da I\d~in!.stt':::Ç":':l <:!.... 

tes do eslfigio forense.

A AdvocacIa Consultiva da Unt~o prc!.:nde fl':-~:J.' 

7ar a meH,o:, eo;trutura e a melhor organiznçJo.....r;::rc o d:~r .

penho das tarefas QU~ Vlsam a essa hn<lliclr.d~ pre~ervativD.

dos órgdos público'" e elc sun's rcspon<;abllJdttd~<;

De fato, essa formulação não inol.'a o serviço jurí

dico que já ex).ste, mas persegue a eficácia dos recursos

disponiveis, aglutinando_os de forma a habilitar l'Ielhor o

seu desempenho e otJ.mizar os resultados desejados pela Ad

mInIstração

A organicidacle estrt.tural que se !ll'pi:le a nível

constitucJ.onal garante uma vitalidade maior ao conjunto e,

sob!"etudo, a possibilidade de maior uniformidade doutrHll~

ria e das diretrizes superiores em ampliação,tudo com re

versão de efeüos e largos beneficios nü prevenção dos ví

cios e responsabilidades danosas aa Administraçllo

JUSTIFICATIVA

seção VI- DA ADVOCACIA CONSULTIVA DA UNIÃD

Art.- I:. Inst.Ltuiua a Advocacia Consultiva da uruâo
no Poder Executivo, destinada a :

1- zelar pelo otns ervâncIa da ccnat í turçac , das leis

e dos t r ataccs , bem as s rm dos ates emanados da

Administração Federal,

II- desempenhar as atividades de consultoria e esoe

ssoramento jurIdicos no ãmb...to da AdninhtrãçdCl

Feder:::!;

UI-Promover a defes<l judJ.cJ.al e ertrajudJ.cH!:l dos

6rgãos J.ntegranLes da Administração federal Di·

reta e Indireta, bem como das fur.ções scb supe:-

visão 1'l1ofristerial e das der«J1s entidades contto
lodas dlrl'l3 ou indirc..l<:"leno:u pele Unl<:Ú

§_ A I\dvo(..,c~i.! ctlnsu1livr, da Un'-) leM l'.:or c'. f2 lO

consullOl Geral da Repúrylke ccllvrc nor _",;-~, ... I)~

lo Prt.!sidl'nte d~ Reputl.llc:l, t"ntrc cio. l_~~ '1"

ores de 35 dflOS, de notável sab L r JuridJ C'l e rc

flut.J~'10 ilib<ld:;l
§- Os Advogados da ACU ingressarão nos cargos inJ.~

ci.ais da carreira mediante con:::urso público de

prçlVas e trtUlo.s

I

do l" .~.lc..~~ I
}JJ~2...·IC~j~\

f (1(0 st.,$(ln(.l tino,: n (·).!Jc.::L;;I~l.v;:< lI'fal.,! d,~ \,]('n,
ro, nos centros urbnnos. ~Ienor, al.nda, na área rural.

Enfrêntando, quase sempre, condl.ções .adversas, o nossO t.rü

balhador. ao aposentar-se, 'com os atua1S lJ.ml.tes de J.dade, não chcgo.

a bcnefJ.cl.ar-se, por mu~to tempo, do merecl.do repouso, que serl.<l um

( eccscntaoor í as e pensões) pagos pela Pr ev í dênc ra Soci<.:1

Ô uma necees Idace urgente em resgate da credibilld...de da

qucla instituição, restJ.1.uindo a quem JJ deu sneInor de s;
para o cescnvctvâmento nacional , o que lhe per-tence

provação de nossoSl pares.

prêm:1.o por longes anos de luta.

é, aSS:1.m, de l.nte~ra Just3.ça a redução do tempo prevl.sto

pi:lra a aposent.adorl.a, por J.dade, que submet.elT'os à aprecl.ação e à a-

Dê-se nova redação ao art~go 356, alíneas "a", "b" e "d", I
com o bfil:gul.nte teor

Art. 356. t Q:;segurnd.. dposcnt.adoJ:i<l con prov:.ntoa de I

valor l.gudI i.: ••• (a..tiss~s) ._ •• b~n~fic)o. I
a) com t.riut.1;l anos de t.rab;:p;lho paro. o hO"IlQf:I; I
b) cem v;r.nt.c e cin..o anos de trülJ<)lno pa;:c d ml lher, I

...................................................... 1

.....~; .~:~. ::;~~:::. ::~ .::~~::~: .::::.~:...:~~~~.... ~~~~...:I
1I0';lCr,1, c 80S cJ.nqu~rtta e cincp üno~ .le icI;;I(i(., [llIrd d rnn·l
lhCH..;

Dispõe sobre a aposentadorl.'l do trn-

JUSTIFICATI\'A

bülhador, por idade c_ po~ ~o d,.;..

servl.ço.

..,,-- n:TO!JUJT'''C,;i'

EMENDA lP20613-8
['J Conshtu.nte VASCO ALVES

f: ~~IU;'/CC"'==1./5""""U"'b

~ - A criação de distrito irr.po.:

ta na imolantação e runc~E.

namento de, no nfnirr.o um pC.!L

to de guarda municipal,

ae saúde e uma escola.

A cz:iação de distri to depende n'.:!ce~

sarial'lente da implantação de SQ"vl

ços básicos que atendam os intere~

ses da coletividade.

o artJ.go 288 consagra o pr:::.ncíoJ.o da an_a::.
dade do orçal'lento. J.sto é, o J.n:íclo a , i CE
JaneJ.ro e térmJ.no C: 31 de dezembro de ca=a
exercicJ.o fJ.nanceu·o. Em conseouêncJ.a, a l~:L

orçamentárJ.a auto::latJ.ca"l'ent:e dS"J.xa de v:'
gJ.r. em 3' de deze.,bro, não podendo os s::::
dos orçamentárJ.os sereJI' apro.'e:nados no ;z;ii
ciClO subseqúente, ~e'l1 contrarJ.ar o "cap!..t"
do artJ.go.

AdernaJ.s, nos casos ce orça,ent:os Su:)e);=-=":_
mados, os saldos q'JE t:'o~e::':La7 a'.::L"lç:.!' a: _.;"
tante em até '00%, ;:assar::l.art a J.rte;:-::::- :.
orçanento futl.orc st:": oual~uer p::-c;::-a.... ""=;:;
de det:pesa.

JUSTIFICACÃO

JUSTIFICATIVA

~ MOD!FICADO EQt! !l SUPRESSÃO

êr-e• 288 - # # ••••••••••••

§ t s - .
111 - normas sobre a aplJ.cacâo dos s=.:

dos f:mance1ros verJ.f::l.cáveJ.s ao
fJ.nal do exercicJ.o.

DISPOSITIVO Ef,ENDADO Art. 66, ~:ro-

Inelua-se~ao~{igO65,

seguintes termos) (Á ~:Jv~1.(. c.~ ...w'\.:



Assembléia NacionalCOhStituinte e 2209'

- [Íêla t.cc, ne 1.50-1, de 30 de novembro de 1964, que cu;=piL I
sobre o T~ct<ltuto da T:rr3. I
Art.. ae • xcer.seen ce-nc , ao C'apít.l·lo 11, do Titulo IlIJI, cio I

~~~;::~~~:f.ll.~~~t~t~: lW.mt.utdo ecrno~l
nrt., 3.!1. (J suncc .l<lcJ.o,~.:;l ue HerDrl~a Ag::árl.<l, co.a cJ

do..ltd:;::o m cvvs ce no ~ilti?o 'Ia, per~9l.arc. 'Jur ...o, 1~C'~t'llél'~ f
I

1 - a ir,-~r, ...=D","~O r-oa pU'iJ ,:,,·I~íl:"').J ~·c t.c rvc- .. ~t.."'r,'Cl !
plJ.••cid'} prn J.1~Lt.1.I"'Sfl~ '?_1,,1, p_JU íl.l1,': d~ :torto .. ,i;' .::.,,':'J1I; l~

II -.'), "j"lul<JI.::U .J_ ·í1fJ:';-(·~·.rU ..\I .. - C'/' .~II"h:' I
vii5r. • .J, ~"·Idlar..n , rrllc.GJ.C'f'cJl r' tl"'r,,]r,.J.':.:l -, ,. ..... :o ..•. :.; I
dc asse:IltéJmento de trabalhadores ruraJ.s beneeacaeece pelo~ I

proJetos de: :reforma agrár1a.

Parágrafo únl.co. A lei deíill1rá a ccepceacêe, ecmpe-.

tênc:t.éi, organJ.znçào e funcl.Onamellto do runuc Nacl.Ollal de

nerorma 1\grlÍr:t.a, respeitadas as chretrl.zes consignadns nC9-/

te art.igo.

JUSTII'ICATIVA

Apcsor de rnShtu'do há note e trêc enca - o "stetUto ec I
Terra diJtn de 1964 -, o Fundo uecaoneü de neforma lIQrárl.a 11';0 foJ. re- I

gularnentado, nen eseêc defJ.nl.dos os recursos neces~Jrl.o& H.c-I
pltlIltaç5o.

Sem recursos, orçemencumernent;c peevae toe , não ne.cí lJO~Sl.- r

voa ~ rcall.':l'Cã-lio de uma rc rocme agrárla c re t.ava !'cão ba:..td d:!.~, ,I c: I
verbas p<:lr<t l.nc1oni:mc.eiio das tClrtlS cie3:lp\Opr.lad,s • r.: pr"=I"':, ta _ '

b;m, atender dS dc:.pr"ws relclcl.on<ldà'" com Q ,J<:lccnl.'e'~~nl.o c1o:_,=, t=,,'1~ ~ I
l~h<'ldOrOs rUTdJC, bene:f~cJ.iJdos com cJ redl.strl.buJ.çào de 91 .. \)/._, r~tu I
c. o ob)o'Cl.vO da pr~lJentc [:JJ'!:'ncJa, quo ~UbJI!JtcllOl. d COIlt:l.~ ..·ll:iç.... ""I
r'),ilmc (~-=- rrJhu~<; Co.l'.ll.t\lJnte:s I

EMENDA lP20621·9
t: DEPUTAM VASCO 81 Vt:''i

rr-~'~~~~---;']

~~8;;;..1

E-;'~D~~-:

r-I; 'O';;-8Z,

•••1.

EMENDÁ UODI FI CÁTI VÁ

DISPOSITIVO E,\IHIDADO - § 30 DO ART '1.11

,DISPOSITIVO~ <!rt. 73

JUSTIfICAÇliO

o texto desse artigo dC\Teser substituído r:elo se:r~.:.'1l~·

"As &eas Metttlp:llitunas e as Microregioos são cri~as, nodifJ.ca~,s 0"..

extintas PJr lei estadual, ratificada p3las cinaras "l'.micip.:lis c:::.s re..1
J;;eCtivos "lunicípios. If

SubJ:tliu.1.J1. na Jteda.ç.ão do paltiigJr..a.6o emi!.lldado o .<.I1Zc..(.O,
ou. Je.ja., "04 EJ:tadolt en.tJr..eg4'l.â:o''.., poJr. lia. Ul1.tiio cntlte!J4'l.n '<'!Jled-t/t
.t4mente.".

A Un-tã:o a.ltlteca.da., depod ltepa.Jba. ttO~ E~ta.do.s e ce ccs,

en.tã.o, A./tão JtepauaJr. aoJ UunA.cZpioJ '

Quando o .1Lc.pa..5Jc. jã. e: dJ.Jte..to da. ulI.<.ão ou. do.5 Eóta.dcJ

a.OJ A1ulI.ic.Zp.<.OJ o cttlll.<.nho e tongo e den'oJr.ttdo, o que. ee

tÚ./ti'i: dc.~.tc. ":.tplt./.~e qu.e vcn i,h JUtl.4 C..t.a.PM r UJ eâeA..:(C~

do "tlLJt.tJ>mo"de d.tI1f1e..tlto Jã:o po/t. de.mtt'<'J eoJtltec.tdoJ.
A4J-UlI, a. Ull.tdO dc.vc-Itã. Jtepa.JJa.1L dA.lteta. e .imed.ta.tttm:!.l'.

:te 40.& ~luu.<.cZp.(.O.i, devendo os E4:ta.dolt .<.1t60ltnH1Jr.. a.p~

na.4 Olt llldA.c.e4 4 ,sc.Jtem apl..l.c.adoJ>.

r.r----------Turo/.uSf"",.~I~ l

rrr----------fn1D"ust",c..~.~

I
que obJetl.vE:!m o resguardo do ,respel.to ~ C:ons~~tuJ.çii?, as

õena i.s normas em vl.gor no Pal.S,

EMENDA lP20617·1
I: O"PUTAOO VASCOAOUiSS

EMENDA lP20618·9
t' DF.PUTADO VASCO ALVES

cnzfruto r r

Art. 43. Incumbo ao c..onsolho Popular, come órg~o snb:n

árJ.o de controle da at:l.Vid<::dc üdml.ll:i.::iLraLJ.\'a, z.elar (.l'~1~ e-I
fcb.va :..ubmJ.Bsão dos podr!les do I:st.ado e doa p=:Jdercs s.~::adJ.5

de relevdnCl.a públJ.Cd, à ConstJ.t.uiçào o b~ lei:...

lIrL. 44. 05 membros do Conselho Popular serão eleitos

Dl.SpÕe sobre a ne rensorae do Povo c

propõe sua trans:Cortllaçào em cc-iaeãhc

pelo Cougrcsso NiJcl.onal, denLLC: brasl.lel.ros natoS', com

de Lr:r.ntn c cJ.nc.o anos e Üf" reputa,;"';") ilJ.b<,(Iu, p~rc. 1..'

'popular.

l'aré!]l.ilío ínJ.co. O llqp.Il\l.nLo CO .. U.:l <lo Cono cr.!>o ·.CJ.O-;

Ilal ã1.Df'Ortl sob:;:c o prccC'.....o c:.. e:l::....I.~.) Lure. _(;~ ne..:l...':. "l.J·1

!lo, b"'l CO!1.) ::.obJ;l. <' clP,l.C""oléC:;O ~t· c ...f'(l:r? _l,'I'!, cr. (..I' _,~ I

1110 P<lE? fIar, por e!'lt'~t1,.rJ!!~ _c.prc:::cl t..lt.~",,~ !la cconunlc1M/',., {"I I
espec1al daquolas de caráter cconôml.co, prof:Lssion~l e < cu1-

DO CO!"SI;LHO POr'Uf.i\R

Esses esforços ja vem sendo tentado sen maior sin
tonia, exatamente à. mIr,gua de um coroamento legal de baSI:;;

Com esse suporte constitucional, cs, enearos de es
t rucuraçac e orga~·izáçãO sec.unoária frubflcarao e vavenc ,

arâc a melhor rcrmaçãc do quadro dos recursos humanos e m;
teraaí.e de que deva dispor a Administração em sua advocac.i a
preventiva, assim como 05 métodos de ma.ío.r efdc.i ênc.Iu e e
fictlcla do trabalho jurídico.

f\ enenda juslific:: esse olljelivo bc sf Ler qveçocr
si só, juslifh.d a pi eocupação c a es trut.n eç ao de- 51;"+0 _

re s rcderaí s de trabalho Jurídlco en deresc da r,dr,~rlJ.:::'. ;~o

e dos seus órg<los e, enfim, a favor da pr(;")r1a co-u.mcla ,'.
nacional

Dê-se, ao Capítulo 11, ec Título 111 e a Seus artJ.gos 43,

44, 45, 46 e 47, do ProJeto de ConstJ.tuJ.çào, a scguJ.nte redação

EMENDA lP20616·2 ••,!. __,

l!J ccneta.euanee VASCO ALVES } ~;~;7~

lC:= a;,C"""""''"'''''''~ ] (l1!/o'fjl})
-""c- rur~/.u.T1"C.~.O-----------__,

r:,,':'ô:i]
PJ3"ji'ffiJ

Suprimir o 1-01"10 In c . "'nl.-<::raI' os

subseqUentes.

A hipótese t!.r. I nt.l : • (r.;.i c no ··'.Jni ci

pio, elenea-:=- no J ll~ 1':-0 L.tI, i: c~

SU1stica e 1 ~"'I t'l ;t 'l~1 Q,-;ao f'~scal..!.

zadora da p",; ;--10'1 cc - _-I cc3d\j conc,2

mitantement' :C"l;1 ('âlllal",;l MUhleipal

~UU""'.O"''''e/l'''Co'''''''' ",

JUSTIFICACÃO:

tJ PLENÁRIO

EMENDA lP20622·7
l: "'11'

'EMENDA lP20623·5P Coost"ur"tc VASCO ALVES

DISPOSITIVO~: Art. 75

fi 19 Quando a proposta de consulta se 01'J.&1nar do Le

gl.slativo·. deverá ser subscrl.ta pOT, no mínl.I:l.o~
um qUlnto dos membros das Casas Leglslau\-as.

fi 29 A decl.são da consulta prevalecerá sobre a

ção ou veto."

a or.;
Acr~sc:ente-se ao Título V, Seção VIII. Subseção II do

ProJeto de Const1ttnção. o segulnte Artl.go e seus parágrafos) s-wk.-
QH..<.~,

"Art. __ g facultado aos Poderes Executn'o e Leg1.!

latJ.vo realJ.zar consulta popular sobre PI'.2
Jetos que houverem recebJ.do veto ou sanção.

'~f1M~ _ As faixas circunvizinhas às reservas indígenas. ambientais

e preservadoras dos recursos hldricos f serão desJ.gnadas Faixas
de Proteção e terão tratamento especial, no sentido educativo
fiscal, conforme o que dispuser lei complementar."

nal de Reforma Agrária.

ft~TO/.~.'tr1C'C'O-'--" --'

A vedação, assim. genérica, pode, ao invés de moral.!,

aar, propieiar troca de empregos interautoridades •

ampliando o chamado "empregul.sco", set:l que qualquer

autoridade tenha protegido_"diretamente" qualquer

parente seu.

Prevê recursos. para o rundo Nacl.o-

Acrescente-sê: no art. 84. após o vocábulo "~",

a expressão "~.e.!!.!.~' cmprcfto ~ func:ão E!:. con:flanC:l

~ deelara~os .!:!!!. lel."

DISPOSITIVO~ - ART, 84

A proiblc:ão de nomeação de parent.es de autor1-dades.

inclusl.ve • para cargos em comissão é extret1amente

rígJ.da e prejudl.cl.al.

JUSTIFICACão

~ HODIFICATIVA

nicípios lmú.trofes. se não constituirem agru;:ü:r.ento mo são lil"í=2

fes e se não são li.mítrofes não r:c:dem ser agrupa..nentos e, via ca co~.;;~

quencla, não p:dem ser áreas ou microregiões.

De outra parte, para aterder ao princIpio da analogia, a

lei estadual que cria, m::difica ou e:..tingue as heas ':etro;:oh'..:..-'\s e

as !-licrorcqiÕes devetl ser ratificadas ;elas Câ!r'.aras ::.t-dcJ.p.:I:Ls, C=:s=
var-se-ã assim, solenidade sern:llhante a que se e:uge por o:asiS:> :::.

criação, rncdificação ou extinção das RegiÕ2S te Desc"l'Jolvjr~"ito ;;:;:.-~

mico, isto é, a ratificação da lei federal p3!as Assc'lbléias kJis:1.:l.:..i

vas dos respectivos Estados-membros.

:e desnecessário, pxque natural, inllccr q..Ie as keas \l

EMENDA lP20620·1 .•:.. --,
(OI Constl.tUl.nte VASCO A[VES 1 pr-;;;;;iB
p ~."..~,...".."'....."''''. ~ p13"j~~

EMENDA lP2061g·7
rr=OEPUTAOO VASCO I\LVgS

r.r--,-----'.tt<.IUO/CO~', .. IJIIU"."~...... ..,

:> PLF.:\RIO DA ASSEHULf:I~ I,ACIONAL COUSTlTUI:"TE

r.r fuTo/.~n"".~.o .,CCmt.1-o. oc.eÕC!I ou Ollll.'JSÕC:: lo .L\'''S DO'. ":lCUS J.nt.el.':.s~o::', pl.O

tiCLd".; p01- 1l':.ulü..- de cal-50 C,l íl.1c,;:iO públJe..:, rClc~LcIl':.O r

III - crJ.t1C"1: Cl Ccll!:õUJ"llratoo tl,t ad'J.u:&'T<1t..ÕO p.í
blica, zelar pela sua celcrJ.dade e pel<i rac1onall.zaçào dos

processos adml.nl.strat:Lvos e recomendar correções e melho:::J.<':s

dos serv1ços púb'lJ.COS;

bl1.Cd :Ccc1erel, e!stuclual e 1:1U11J.cJ.pal;

apurando õl:'3 rC'.pect1vas c]t'~J '"dS c c1enúnC1ilS;

ccssua.LS dos membros do Congresso Uacl.oral c os vcnCl.:nent.os

dos l:l.:\.n:Lstros do Supremo TrJ.bu~a:t. redcral, prol.bl.do o cxer

ci:c1.0 de qualquer outro cargo ou runção públ::..ca e atl.v1.c1 ...-

tural.

Popular, bem ("orno o seu :CuncJ.onamcmt.o.

parágrafo único. Os membros do Conselho Popular terão

a lI1esma l.nvl01il~alidü.de, J.mpedl.rrentos e prcrrogç;tl.va"> pro-

'1: - velar pelo cumprl.mento da ConstiLUl.ç~o, das ] CJ.5 e

demrJJ.s normas regulament01.eB por parte da nQmJ.n1str<Hj5Cl pú-

propõe, b 1"rO)elO c1c Con,;t1-tu ...ç;'o, C' c1-l.;;çao c1e Ut;1O l)c"",q-(WH' C~.. 1'=·. '
I
I
I

Frlbo) <t <JpliJucliJMc"õ li :.üc::J.... c <:lcfendul,'oS a !:o'Hl l.L. l'~:,' ~ ~":.::;:;,

cm mandamento constJ.tucl.onal, entendemos que· a responsabJ.lJ.dade J.ne-

rente à defesa da col'i!tiv1.dade contra os desvl.os de poder, abusos de

Art. 45. teJ. complementar definl.rii a composl.ç5o,

petência, orglln~ r.ação e re:crutiJmento de pessoal do Conselho

de pr1V<l<la.

IV - promover a defesa da ecologJ.a e dos dl.reJ.t.os I:JO~I

consulll1dores.

Parágrafo úm.co. Será confer1da 1egit:l.m1dade at1va pro

cessual ao Pre~l1denLe do Conselho Popular, para repref.lcntor,

pcranCo n Podar JuOreidrio. o a,uiz"r ac açõ," pert>nontos.1

em nOL1e da comunidade, tlobre qualquer abuso ele auLor1el::dl'-,'

Ocsno de poder ou má aplicoç•• de rocursos PÚblrCOC_. I
1Irt. 47. 1Is Conat1.tu:lções ast.aiJuais :lnst1tu1rl.O, nO'>1

rRRr,,:>(>r,vn.t;·~Qt'1"Q~. Ço-"'sellto~ !lop..11.::::=c::, ec ccnfC"'i.d<1~t:.'1

COmos pr1ncípl.os const.üntc~ deste CapítulO.

I
i

autoridade e má aplJ.caçào de recursos públJ.cos, entre outros, não po- Art.. 12, Acrescente-se, ao ert1go 270, do Projeto de Cons-

dem ser enfel.xadas nas mãos de um só l.nd~viduo.

Pretendemos, assJ.m, em vez de um sl.mples DeCensor Públl.CO,

a crJ.ação de um Conselho Popular, com a amplJ.aç5o da competê~c1a orl.
,

g:lnarl.amente prev1sta, conferl.ndo-se, :LI'clus1.ve, tio seu Presl.den1.e,

legl.tl.midade processual atl.va, para a proposJ.tura de ações judJ.c,l.a·s

tJ.tUl.ÇdO, o segu:lnte par';grafo

Art. 270! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'•••••

§5t ... UnI por cento cl., arrco;:ucidCã-dO tributoÍda <la Unl.ão

15er<Í: dCl';l.inuJl.: ao Fundo Necl.onei ele rc:CorF.::':I lIgrdr:l.o.l, cr1uOc.o I

JUSTIFICAÇÃO

Uma consulta popular. sem qualquer dÚVIda. tem pode

res lnfinJ.tamente superl.ores ã sanção ou veto de qualquer J'latérla

por agente da admJ.nJ.stração púbhca, cabendo ã Constltul.çâo asse

gurar esse dlrelto ã população, lmpedlndo desta forma II pro\alên

cia de dccl.sôes autorl.tárJ.as e despátJ.cas.
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der-açjio brasileira Todavia o pr.~j::

to carece de maior objetiVidade. ::0

consagrar o t'.ll.;;iCfpio 00"10 ente r.·-1.
rado Eis a razão da proposta aup r a

<fJ1tt:vCOJ7Xo...;-O Acrescente-se ao Capítulo IV, DA CIl';;>:CIA li TEC:-'OLOGIA

rcj e tc de ccnsmtuãçâo , o segum te ar t i gc

"Art. A ene r-gi a nuclear serã ut al a z ada excfus r-

vamente COM Eanu Li.dade pacIf i ca , do fo!.

ma s ínt om aada COM a pesqua.sa e o desenvoavimcntc tc.f.

nológ1co. "

JUS TI F.I CA~

Dê-se ao Item I do Art1go 188 do Projeto de Constitu.!.

ção a seguinte redação

"I - o prcvamenec Lmci.a l na car-re a ra depende de apr,2

vação em concurso píibã acc de provas e títulos,

com a par-trcapaçâc do Ministério Público, da Ordem dos

Advogados do Brasil. fazendo-se as nomeações de aco.!

do com a ordem de classificação e, da eLeaçãc , pelo

povo, de Juízes teagcs , na forma da Lea ;"

DISPOSITIVO~: 1ü!nea "e". do itell XIII, do art. 12

JUSTIFICAÇÃO

Não pode o Judicl.ârlO se manter como Poder da s t an't e

do povo, fechado em Sl nesnc , sem fazer a aplicação da j us t aça CO!!

forme a Lea , A 1nstl.tuição de Juizes teagcs l1'1plica e1'1 radacaa m.!!.

dança do perfil do Judicloârio. aproximando-o da iimca e legítl1'1a '

fonte de poder.

r;:';;:~'."0

flJi';frJ(:.J PLENÁRIO

EMENDA lP20633-2
I'l Conshtu,n'e VASCO ALVES

Os terrenos urbnnos, quar.do não utili2aélos, sSo propn.N=.

des que não exercen função sOCJ.a1, JustificaJrlo-se, assim, o paga":l~to

de desapropriação de forma diferencleda da regra geral que dete!JlJ.na o

pagarr.ento ã vista e en dmheiro. A Constitui~, !;Or essa razão/deva re!.
mitir que a lei ordinária dispjr.ha cato à ir.de:úzaçâo ccrrcspcoôenee
desapropriação deva ser paga.

BupriMir do texto da alínea "c", do itan XIII, co 01t. 12,

as !?3lavras' ", •• serão eencre pagas à vasta e G'I dínl-efro;" e.c- seu lu

gar, :=alocar ••• de terrenos ociosos semo pagas ia f01."'r.ada !ai. -
A defJ.nJ,çâo expã Ic i.t.a na constaeurçãc da u t a Lâ zação

excluSl.vamente pacffc ce da ene r'g i a nuclear renrescnt a una gurant ra

para a população de que. sem seu ccnhecmentc , se de Lrbe re C'iI seu

nome, pela construção de armas nucleares em nosso País. fato que

certamente me r-ccer-i.a a repulsa da maa.oz-La do povo bras i i e i rc

o obj e t í.vc ma i or- do desenvofvanent;c da caêncãe e Icf.

ncjogra é justanente o de promover a paz e a melhoria da quahdade
de vada dos cadadãcs ,

JUSTIFICAÇÃO

",-------.,,"'''''''.,,',---------,

Acrescente-se ao proJ eto de ccnscacuaçêc , o segul.!!

te artigo~i7'k';~merin~'-se~~u'b~e~U~ntes.

"Art. 351 S ans t a tuIdo o monopôho estatal de

produção, ccnercaafaaaçâc e napcrcaçãc

das aaeêr-aas-pr-aaas bâsacas des t anadas à Fabr-aca

ção. de medicamentos pela andiist r-La farmacêutJ.ca "

"a) da.re rt;c de orgamaeçâo , assocaaçâo e sindl.ca1u.,!

çâo , de forma Lrvre e Independente."

JUSTIFICACÃO

A única maneara para coa ba.r abusos das nutumacão
n aJ.S da área Earnacêu'mca contra o consumidor e COntra a andiis t.r-La

nacional é mst.rtuí.r o noncpôt.ac de que trata a presente emenda ao

Projeto de ccnsta.tuãção , obj et.avandc disc1pllnar de uma vez por

todas esse setor VItal para a saúde da população bra sa Ieara ,

~~III•• 'O' •• ~""lo""".Oll'I..O

Dê-se ã alínea "a" do l.t.en !V do ArtJ.go 17 do ProJ eto

de ccnsmeurçâc , a seguinte redação

EMENDA lP20634-1
f:J Coosh'u,"'e VASCO ALVES

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

---I
Acrescenta ec art. 303, mais U!n p:rrâgraio, o 59, ccn a sC-<;.li~ I

te redação:

DISPOSITI\"Or.::xD1OO Art 303

o ~Jeto n50 recncíona a quem cace intervir no daiúnio ccc-ô

mico. O "lUniclpU)~ intervem no dar.íru.o cccnêracc, tal =o ccccee r.;
zcocamento urbano. Assim, para afastar conflilo, no caso de CO'iJ:etên::a<l. dr-s

três esferas federativas, convêm eâacaonar o prefa1.::ldo p.:lrág:'afo

~ 59 - A int:eJ:ven1j"Eo da união exclui a do t:s~"clo e esta a do

~ic1pio, e-r matéria de canpetêncJ.a concorrente,

E~IENOA ~IOVIFICAT1VA

EMENDA lP20629·4
f'J II f} S Cf> A LU", s"".------ I ~J:i~D
(:J Plcn5rio da hSSml)lá;~"·~~~~~~~~~~:;;:~~----J ~ffi~~

=- n.'o/.~SI'f"'.Ç.õO _

EMENDA 1P20630-8r l/ASCO ALI)F;S.
tS;I':~"ii""]

Fi3i~'Vill

"XIII - par-tacapaçãc da ret.e e obnga'1:órIa nos lucros

ou no faturamento das empresas p r avadas e píi

bka cas , ou nos órgãos da admrms t r-açãc da re t a e mdr

reta, não lnferI?r a cmquenea por cento."

Dê-se ao Item XIII do ArtIgo 13 do Proj e tc de Ccns ta
tUIção a seguant;e redação

Nada mars JUSto do que assegurar aos trabalhadores a

pareacxpaçâc nos lucros das empresas, para os qua i s cont rabui ram

com sua força de trabalho e com a sua p rodut rv rdade O percentual

nunca infer10t a cmqüen ta por cento, será um estímulo permanente'

ã melhoria de seu desempenho p r-cELs s acna L e una forma de mduaf-Lo 1

a uma maior prcêutavrdaae , consciente de que quanto me i s lucros a

empresa gerar, nuas ele VIrá a receber para melhorar as ccndaçêe.s
de vida da sua Eanfl aa ,

f:J PLENÁRIO

EMENDA lP20626-0
l!J const r tumte VASCO ALVES

Ac-rescente-se ao Pr-nj e to de ccnsmturçãc o segul.~te
Artigo 11. renumerando-se o atual e os subseqUentes VISPOSIT1VO E/IEIlVAVO - LETRA "CU, 11, '00 í JO '00 ART. 461 JUSTIFICACÃO

"Art 419 ••••••••••••••

JUSTIFICAÇÃO

r-r;;;;:;:CJ
'f3.';/it--J

tcl.O'.U ...."'••.õO ---,

JUSTIFICACÃO

"Art. __ Os cnmes contra a adm1nlstração públ1ca

em qualquer esfera de poder, serão apur.!!;

dos e julgados por Trl.bunal.s com partl.cipação da so

cl.edade CIvil, na forma que a le1 estabelecer."

A Labe rdade para os trabalhadores se organi::arem de

forma independente, s emanenhuma ingerência do Estado ou de quem '

quer que seJa, deve ser claramente expressa na Constitu1ção. Cabe

aos trabalhadores defin1r a forma de organl.Zação que nus atenda

seus ~nteresse5, com o obJet1vo de representá-los no debate com os

representantes patronaloS e nas dIscussões com os governantes.

A partIclpação da sociedade CIvil na apuração e Julg.!!.

mento dos cr1mes contra a admlnIstraçâo públIca pernl1tlrá que ta1s

processos adquJ.ram a ind1spensâve1 transparênc1a e passem a serVIr

de exemplo para os dema1S adminlstradores públ1cos.

do f;.Lfú..teJ[ Acrescente-se ao Capítulo V, DO m'{ISTSRIO P(JBLIGO.
o segumte artIgO} ~cl.t.- ~,

EMENDA lP20635-9 M~ ---;

tJ Constltuinte VASCO ALVES i tT?:;~:'~+J

i rrJi1!ifCl

EMENDA lP20636·7
f!J ConstitulRte VASCO ALVES

I
I.
1~-PLENJlRrO

F!:'I':~TJ

Uf~iD

A ..s.ttua.ção ó"n4Itc.e./..Jta do.s Uun,(.clp.to~ e: tã.o pltec,l::l.ttl.

e .tão pübUca. que ./..l1depellde. de. ~llÚoJte.s c.ourelttã ....to~, c.
não ltã. dii.v.(.da. que. elM Itece.s.sitam Jã. de. um .1..I.c. ...Cl:'c.!.,.

to de .sua..s óonteó de Jtc.c.e.tta..

COllro o S.l..stenla. TJt./..bu..td't.(.O ~Õ enbi.a.Jt4 e~1 v.l.goJt e.1!' 1'5~,

pltOpOlll04 que. a. .tltan46e.'têue.c.a. do FPIJ pa44 e. tt \...{..J(I

1ta.Jt. .últe.dia..tamc.n.te apô'!' 4 pubti.c.aç.,io_da. COI.s.t./..tU.(.ç.c.o,

.suplt-tm./..udo a44A.m, em pa.lt.te, a.que.!a. dc.n./..c./..êllC./..tt.

IV - às crIan~as pobres o regIme de sen1-:.nternato

no enSlno de prl.me1rO grau, na rede of1c1al "

"f) é assegurado o amparo espeCIal ao Idoso, à crI

ança e aos deficl.!lntes."

Dê-se a alínea "f" do item I do Art1go 12 do Projeto

de Const1tuição a segu1nte redação e, acrescente-se, ao art1go '

419 do mesmo Projeto,' o seguinte 1tem

Sub..stdu..l.Jt toda. a.Jtl.'.daçttO cOltuda. eM/te o~ te:un"Jlltt }...:L':.tt.... J..!."
a..té "a.Jtt. 277" pOIt " el1t Jta.ltã em v..{.goJt na da.ttt da. puúl.(.caçâ:c dc~t't

Colt.sldu../..çã:o"

JUSTI FI CAÇÃO

tJ PLENJlRro

EMENDA lP20631-6
(:J Constt.tumte VASCO ALVES

Art 22 - O Brasil é uma F'edel'Sç~Q

constituida pela u,i~o i:.
dissolúvel dos Ilunic1Ph,s

e dos Estados, adota a f 0"3

Rep..lblica.'"Ia de govemo , seh

o regJme representativo.

e tem como fundamento~

Plen~rio dn. A N.C

loladificar a redação do art. 29 pa....

"Art. 11 A par-tf capaçâc do BraS11 no mercado l.nter.

nacional de arnementos deverá ser desest1=.

mulada, sendo pJ;olblda a apllcação de recursos pú

bll~os na l.ndústna béllca de exportação."

,~I li • • "'1~ou,..1.o/.~.~o~,., ....

a seguinte:

o estímulo que a produção de amas em qualquer Pafs

representn para o fomento de guerras, constituI uma prát.1ca cog
denãvel, que envergonha a índole pacíflca de nossa população
s1gnifica uma part1cl.pação efe'tiva na morte de tantos 1noc"entes.

A produção de armamentos no BraS11 deve se voltar excluslvamente

para abastecer as forças Armadas em sua m1ssão de defesa do País,

no caso de agressão externa.

JUSTIFICAÇÃO

DISPOSITIVO~' Art. 22 "caput"

EMENDA lP20627·8
GASCÔ' Allle5

~----------1u10/.un.'tc.çio--------

JUSTIFICAÇÃO O l~unicipio é uma realidade inafast~

velo -O projeto consti tucional avar.çou

em diversos portos, consagrando

rcinVlnd1cações da c~lula-nate- (.

O detalhamento sobre corno se dará o amparo espcc1al'

às cnanças pobres deve hgurar no Capítulo especifICO ~estc do!:.

Vil constar apenas que eles, bem COJ'lO os idosos e os defIc1entes,'

terão ass1.stênc1a especial. Por l.sso. acrescentamos lotem ao art.!,

go 419, que trata do refer1do assunto.

Acrescente-se ao ~tem XV do Artl.go 12 do Projeto de

Constl. tUlção. o segu1nte Parágrafo

r assegurado a todos o acesso aos foros e

tr1bunais, na defesa de seus ul.;'eitos e 1nteresses."
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EMENDA lP20641-3
1: Const1.tuinte VASCO ALVES

JUSTIFICACÃO

Para a efe'ti.va democratização das opor-tumdades , é e,!
seneaat que se pcs sabaã ãt e aos cadadâos o acesso ã j us t i.ça • r: PLENÁRIO

.~U"III"~wt,,i"'"UIÇ~.I:I"'O

r-;:'I~':'~;-;;:J

j (TQ'~LfrJ

EMENDA lP20645-6
tJ Constitumte VASCO ALVES

tJ PLENÁRIO

f1J'"''''P 1I.D.B.

lUT~fJ"''''lUçio

EMENDA lP20637-5
t: üons tacumte VASCO ALVES

I: PLENÁRIO

r;r---------..""'"'''......

Dê-se ã alínea "h" do a'tem II do Artl.go 17 do Prcj et;o

de consmeuacão, a seguan te redação

Dê-se ao Art1.go 73 do Proj e tc de consermtção , ,1

guinte redação

"Art. 73. Os Municip10s poderão, em função da exis-
uêncaa de anteresses comuns, estabelecer •

ccnsôrcacs intermunicipa1s para o p Lan ej arren'to , cap

tação, execução e exploração de obras e servaçcs p~

b11.cOS de seu interesse."

Dê-se ã alínea "K" do a-tem XV do Artigo 12 do Proj etc

de ccsnta.tuãçãc a seguarrte redação

"k) o preso provisórJ.o ou o detido tem da rea to ã a.!

• sas têncãa da retu e reservada do advogado de sUlb

escolha, antes de ser mquaa-ado , a ser ouvadc pelo

juiz, e ã identlflcação dos responsâvea.s pelo 1Dterr,E.

gatór10 políc1al."

"h) As Assocl.ações cavãs e enta.dedes de classe terão

Lega't Irm dade para, em defesa de ante r esse prõ-

pT10 e de seus flHados. propor mandado de segurança
c representá-los em JUízo ou fora dele."

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

o obj e'tavc desta emenda é substa.rua,r as Re&J.ões Metr2,

politanas e Aglomerações Urbanas, deaxandc os líund c Ipaos Lavres da

tutela das Estados ã neceasâraa conj ugação de ,esforços para solu

ção de problemas comuns.

JUSTIFICAÇÃO

o daz-ea.tic do advogado encontrar-se pessoal e reserva
damente com seu cliente. serva.rã para c01bir qualquer tipo de vi!!

ãêncâa contra a pessoa do preso, s ej a em deãegecaas ou presfdrcs ,

A legitunl.dade que agora se estende a assccmçêes c.!.

Vl.S e entidades de classe va sn a ampLaa'r- a poa aab a.Ladade do exerci

C10 de da reat c cons t a t.uc LcnaL,

,."..- lU.OIJU....ICIl;l.o

EMENDA lP20638-3
l: ccnsm tuarrte VASCO ALVES

Acrescente-se ao § 19 do ArtJ.go 66 do proj e tc de rono!

ta.tuaçãc , os seg~intes a tens '

Promover as desapropriações que forem neceg
sâraes para a reaã aaaçâo de planos de reforma urbana.

"q) o preso prcví.sõr rc ou condenado tem da r e r te ao

respeito ã sua dâgnadade , ã 1ntcgndade fís1ca e

mental, ã ass í.s'têncxe esprrauuef e' jur-Idaca , ã SOC1a

b Lj.a.dade , comunicação e 8(J trabalho produtJ.vo com re

muneração não inferior ao saj âr-a,o rni'm.mo, obedecadc o

mínimo profissional ou piso saãaraaã , quando houver.

Serã nmast.rada ao preso educação. a fim de 'reab i.Lat!

-10 para o convfvac social."

Dê-se ã alínea "q" do item XV do artigo 12 do ProJeto'
de Constitu1ção a seguinte redação

"§ 3 9 O Municípl.o com população supe r-ror- a um nu Ihâo

de haba.t an tes poderá ans t.a tua r Conselhos de Co!!.

tas MunJ.C71pais."

Dê-se ao § 39 do ArtJ.go 67 do Proj e tc de ccnsmturçãc
a seguinte z-edaçêc ,

."- u ......." ••,,•• ------,

r=;:~;:»:]

.~u•• 'of'oN,..lofl".~ONt:lUO_--------,1 fuD1AJ
I.:J PLENKpIO

IncIua r a par t Icapaçâc das organizações P2,

pulares no trabalho de execução de seu plano de refo.!.

ma urbana,"

JUSTIFICAÇÃO

As dJ.fJ.culdades enfrentadas pelas PrefeJ.turas para
ptomover deseprcpraações e o assentamento de munfcapes ro'rnam-ae

iTremovíveJ.s, sendo mdaspensãveã que 8 consmnnçãc assegure este

dí reat c , sempre com o cbj e tavc de se promover o bem comum. Quanto

ã obragatcruedade da mctusãc das crgaru aaçêes populares no proce~

50, a emenda visa gn'ranta.r- que esta Eac r j adade concedrda ao Poder

Munacapa L, sej a dcvadnnent c acompanhada e fJ.~cal1.zada pelas cornun.!
dades, evitando-se, desta nanc i re , qualquer pcssab í Iacade de ôes

va.r-cuamentc dos cbj e tavcs propostos

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda cbj et rva , essencaatmenue , pe'rmâ-t ar- que

os Municípios com população super-ao r a um mi ãbãc de habauances lJl~

titul".ID Conselhos de Contas HunJ.cipa1s sem a resuraçâc ampos t a p~

la atual redação, pOJ.S não podemos permltir que alguns llunJ.cíp10S
sej em prejudacadcs

u ..."'''"."•• --,

JUSTIFICAÇÃO

A exploração do trabalho do preso. com salário arrfe

'r10r ao mín1mo e não cbeddêncaa do p1S0 salarial e o mfnamc pro

f1ss10nal, avilta a sua pessoa tornando o que dever-as ser fator de
ressocaaraaaçãc em ve rdade i rn pena acessâraa,

EMENDA lP20647-2
tJ ccnstacuãnte VASCO ALVES •

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

.....".n"~'..::::::::=::==~~

Dê-se ã alínea "f" do item IV do artJ.go 17 do Prcj e tc
de Cons:t1tu1Ção a seguant;e redação:

nê-se 80 a.t em V do § 19 do Arhgo 66 do Projeto de

ccnseãeuacão, a seguinte redação:

"V - uso e ocupação do solo urbano e rural, de acordo

com o interesse comum e de modo a prevenir a eo!

peculação impbil1ãria, preservados os ecoss1stemas."

Acrescente-se ao Título X, DAS DISPOSIÇOES TRANSITO
RIAS, do Proj e tc de Constl.tuição, o seguance at't1go e seus par!

grafos} ....ek.. "'""-~ .

"Art. __ Ficam convocadas eaeaçaes para Pze sadentc

e vace-Presadente da República para o daa
15 de novembro de 1988.

§ 1" AS;. eieições a que se refere o ..!:.!..E..!:!! deste art,,!

go serão realizadas por voto dJ.reto e sufrãg10
universal de todos os cidadãos.

§ 2'i' A posse do Pres a den t e e do vace-Pres rdente da

Repúb1J.ca eãextcs en 15 de novembro de 1988
correrá a 15 de março de 1989."

"f) Os representantes dos trabalhadores e Ie r tos para
os sãndacatos , comissão sanda caj na empresa, Pe

deraçãc , Confederação ou entadadea cent r-aa s não pede

rão sofrer qualquer 1J.mJ.tação ou constrangimento no
exercfcac de suas funções."

JUSTIFICAÇÃO

Pretendemos, com esta emenda. as s egur'ar a defesa dos
da r-agentes de en tadades que representam os trabalhadores contra

constrangimentos e l1ml.tações no exercfcao de suas funções amda-.
caas ,

EMENDA lP20648-1
fi Consdtu1nre VASCO ALVES

Dê-se ao § 29 do Art1go 417 do ProJeto de Const1tuJ.

ção. a seguJ.nte redação

"§ 29 Além de assegurar ass~stência ã famílu, a lei

coibl.rá qual.squcr atos que envolvam agressões

físicas e pS1cológicas, na constãncla das relações fa
mi11ares e o abaildono dos f1lhos menores." -

JUSTIFICACÃO

Esta emenda V1sa dar aos Municípios o dJ.rel. to de def.!.

nJ.r sobre o uso de seu território de modo a atender, sempre aos 1!!

teresses da mal.Or1a dos munícJ.pes. ao contrât'10 do que ocorre atu
almente. quando uma ínf1ma m1nor1a de privl.leg~ados d1spõe sobre o

terntórl.o mun1c1.pal de acordo com seus 1nteresses ~nd1.vidua1s. E.

quanto ã necessJ.dade de preservar os ecossistemas, l.números estu-
. dos de cient1.stas bras1le1.ros e l.nternaC10na1.S endossam de forma

veemente e com argumentos l.rrespondive1.s tal propos1.ção.

JUSTIFICACÃO

A maioria do povo brasJ.leiro concorda hOJe que se to.!.

na imprescindível a Nação encontrar-se com si mesma, e que 1SS0

só se rã possível através da, legl.tiJllJ.dade inerente a um PreS1dente
da Repúbl:t.ca eÚ~J.to d1retamente pelo povo. Não basta que o poder

seJa legal, é fundamental que seJa legítJ.mo, e o povo é a ún1ca

fonte leg!t1ma do poder. Ass1m, as eleições dJ.retas para Pres1

dente e VJ.ce-Presl.dente da RepúblJ.ca devem Se realizar em 1988 •

r: PLENÁRIO

f1J:;;~~;;;:]

..,....,..."...,..".......-------" l:JJ)"w

Acrescente-se ao ProJeto de Const1tu1Ção no Tít,,!lo VI,.
DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇOES DEMOCRÁTICAS, Capítulo I,

DO ESTADO DE DEFESA, o segu1.nte artigo)~~~,

"Art. :s cl'J.ado o MJ.nistêr10 da Defesa, subord,,!
nado ã Pres1dênc1a da Repúbl1ca, ao qual

se v1ncularão todas as Forças Armadas."

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

Acrescente-se ao artigo 67 do Projeto de Constl.tuJ.ção

o seguinte § 4 9

"§ 49 No caso de omlssãQ .da Câmara Mun1c1pal, o Tr1-

bunal de Contas do EstadQ ou outro órgão est,!

dual a que 'for atnbuída essa cbmpetêncJ.a, podet'ã pr,E.
por ações vJ.sando a proteger o interesse púb11co e a
lisura adrnl.nistrat1va."

JUSTIFICAÇÃO

A 1nclusão desta emenda na Const1tuJ.ção 1rá assegurar

.a proteção de l.J;lúmeras famíbas e menores frutos de un1ões não re

g1das pelo casamento. em número elevado no Bras1l, cUJo abandon~
tem provocado o agravamento dos problemas SOC181S

r;r lU1Df....... o:.açil>

JUSTIPICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

A nova Const1tuição há de determinar como at1" idade

precípua das Forças Armadas a defesa externaJ restr1.ng1.ndo UT.l pa

pel que se pretendeu bem ma1S amplo no passado.

O. controle das contas do Mun1cfp1o deverá ser feita
pelo Tt'ibunal de Contas do Estado ou .outro órgão estadual a que

for atnbuída essa competenC18, podendo, l.nclus1ve, buscar sua e
fetJ.vação no Poder JudJ.ciãrio. -

'" Dê-se ao artigo 35 do ProJeto de ConstltuJ.ção.
guinte redação, suprim~ndo-se seu atual parágr3fo únlco

"Art 35 Conceder-se-á mandado de segurança para pr.Q.

tege:r: dJ.reJ. to 1i'qu1do e certo não amparado
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por~ corpus ou por~ data, seja qual for a

au'tor-rdade responsável pela aIega í adade ou abuso de
poder. pessoa fís1ca ou Jurídica. de di rea to públl.co

cu privado. adsu rmdc-ee que as assccaeçêes CiV!l.5 e

entidades de classe, leg1timamente. em defesa de :Lute
resse próprio ou de seus f111ados I proponham mandado
de segurança."

EMENDA lP20653-7
E Ccnstatumte VASCO ALVES

fl PLEN~RIO
r.T"' ~_---lIu.,,~ ...'....çi.

Açre,scente-se ao artl.go 137 do :ProJeto de Consti

tUl.ção, o seguarrte parágrafo iim.co ,

EMENDA lP20657-0
fl ücnst rtumt;e VASCO ALVES

I:J PLBN)(RIO
r.T"' Tlu.,.~ ...,...çio

Acrescente-se ao Projeto de Constituição, o segul..!!,
,,~~!9..&

te artigo 490, renumerando-s~sWseqUentes:

JUSTIFICAÇÃO

o Mandado de Segurança. como Ação Const1tucional de~

uma-se a defensa • contra ato lesivo de d'rrea tc SUbJCt1VO. prcvm

do de autor rdade no exercfcac de suas funções. ou a pretexto de -;
xercê-j.es , A Leg r.tnm i.dade que agora se estende às assccaaçêes c~
vis e errt rdades de classe vasa a ampliar a pnss ab Lkd dade do

cfcac desse ducl. to consta tucional.

u:parágrafo íinaco, No caso de ceu.ssâc do Poder 1,!.

~islativo, o Trl.bunal de coe
t.as poderá propor ações visando a proteger o mt.!.

resse público e a ãasure administratl.va "

JUSTIFICACÃO

"Art. 490 Pacem suspensos os pagamentos dos juros

e do principal da dívida externa pelo

prazo de dez anos."

JUSTIFICAÇÃO

f!Y":;;:';;;;:J

tJfl1i/frJ

JUSTIFICAÇÃO

Esta dívida tornou-se absolutamente 1IIIpagável d3.a,!!. "

te da conjuntura nacional, sendo imperioso estabelecer o prazo de

dez anos para que a Nação, antes de pensar em seu pagamento, tenha

ccndaçêes de resgatar a incomensurãvel dívJ.da social que tem para

com seus cidadãos.

A soberania só pode ser baseada na socaedade

"1 - A soberania nacional. expressa pelo poder P2.

pular. que ê exe r cadc de forma suprema e pe!.

manente pela sociedade cavdL, Os demaa.s poderes

da República manterão aeaos que cbj etavea a inte!!.

sa paredcapaçãc popular no processo de gestão do

Estado."

JUSTIFICACÃO

Dê-se ao item I do artigo 2'" do Projeto de ccnsm

tuição. a seguinte redação.

r.T"'---------- ee" ...."".~,.----------____,

~ PLENÁRIO

EMENDA lP20658-8
'fl Constitumte VASCO ALVES

r-;:~:'~+J

V4@:J

() controle externo das contas dos poderes. em to

das as suas esferas deverá ser reaj.a.aedo pelos Tribuna1s de Con

tas que, cncfusave , poderão buscar o Judl.cl.árl.o, com o arrtuato de

efetl.var tal controle.

"c) Os bancos de dados parcacutures somente pode-

rão manter cadastros com 'regrsurcs pessoaas ,

quando previ.amente auüo ra zado pelo mceressado, se!.!.

do defeso o fornecimento de tiaa.s dados a t.ercea

ros."

A garantia ã pr-avacâdade mpêe-ee sej a preservada,

de forma a imposszbJ.lztar, a qualquer organismo ou l.nstJ.tul.ção, a

ut1llZação de dados peasoaaa do l.ndl.víduo contra a sua pessoa. T.2.

dos os que postulam pela implantação de regras demccrâtacas cond.!.

nam , de maneira unânme , a ut.ilização de dados pessoaas e afexl.stên.
cia de bancos de dados para tal flom.

Acrescente-se ao item VIII do artugc 12 do Projeto

de ccnecaeutçãc , a seguinte alínea "c":

ti PLEN~RIO

EMENDA lP20654-5 _•• __,
.l!J Constl.tul.nte VASCO ALVES

JUSTIFICACÃO

"Pal'ágz afo ã"l:€~ g vedado o exerc Icac do controle

de inadimplêncl.8 dos negõcacs pr.!

vados, excetuando-se as partes da.ret.enente envcfvr-

das."

As Sl. tuações vexanêraas a que são submetados cidadãos

brasileiros que neceas r t am recorrer ao crédl.to são boj e expressas

dncfusave pela publlcação de editais em Jornais dê brande c rrcuta

ção e também pelos Servrços de Prot.eção ao Crédl.t.o que invl.ablI1

Z8.lll a vada eccnêmrcc-Efnancerra de lnúmaras pessoas. inclusive d~

quelas que regularizam sua Sl tuaçâo de pendênca.a em algum estabel.=

eascnee , Esta emenda não excIua o dlrel.to líqU1do e certo de co

brança e execução de dêbr tos , mas Ldrm t a os abusos atualment.e ver~
ficados

Acrescente-se ao item VII do Artigo 12 do Projeto de

ücnsta turçãc , o seguinte~fu-.ú1H:€<X

Dê-se a alínea "s" do item XV do Artl.go 12 do Proj et;c

de ücnsta.tuaçãc a seguante redação:

EMENDÁ lP20655-3
['J Conat í tumte VASCO ALVES

vaa , organizada e ciente dos veraeaearcs anseaos do Pais, com

reação de todos a qualquer forma de agressão arrterna e externa

da preservação dos valores básicos da nacdonaj adade ,

"e) a mdrvrduaã raaçâc da pena e de sua execução, ne

nhuma pena passará da pessoa do responsável. :;

Lea regulará a l.ndividualização da pena que vaaarâ ,

p rncapuamente , ã reeducação do apenado, a obrl.gação

de reparar o dano e o perdmeneo de bens poderão ser

decretados e exccutados cont.ra os sucessores, at.ê

Lami.t,e do valor do patrimôn10 -t r-an s fe r a.do e de
frutos. "

JUS T I F' I C A ç Ã O

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

Dê-se a alínea "e'", do item 111. do artlogo 12 do

Projeto de Constitul.ção, a segumt.e redação

"111 a igualdade ent.re homens e mulheres em dl.re.!

tos e obrl.gações, ancausave no acesso â ans

trução e ã formação prcãi.ssaonat , no trabalho, na

cer-re rra m.t í ear , na política, na sccaedade , na fa

mília, na ordem econômica e na cultura." -
Acrescente~se ao Artigo 25 do Proj eto de ccnsctcurcãc

o seguinte item.

A mdavdduaj.aaaçâc da pena se ccns t a tua em ponto bás,!

co para que possa o apenado vi.r a ressociall.zar. Tendo a pena, fun

damentalmente, a função de recuperar o preso para o convIvao so:
cãat , é amper-at.avo que a met;a p ranea ra da p ru s âo sej a a educação

do homerr , para que possa ele antegr-ar-vse ã sociedade.

EMENDA 1P20652-9
tJ Constituinte VAsca ALVES

~L'''.''''••~,''i.I}'''•••'''''' "

JUSTIFICAÇÃO

Poder-eaee.a pensar que a igualdade sugerida se con~

t.itul. num r-et r-ocesso , no que se refere a alguns aspectos da propo

saçãc , porém, os p'ronuncaamennos das Lader-anças polítl.cas feml.nl.

nas nos úl 't rnos anos reforçam os argumentos da rguafdade que a

ConstItuição deve consagrar.

"pela parnrcapaçãc popular da reta na adnãmsnra

ção da Jus taça e no Julgamento das contas dos agentes

da administração pública."

JUSTIFICACÃO

A per-tdcapaçãc popular é a única maneira de se asseg!:!.

rar a t.rensparêncae da ação da Justiça e dos admmãsuradcres públ.!

ccs , evat andc a ampunadade tão comum em n~ssos dl.as.

Part1.cipando da adt01.nistração da Justiça e da fl.sca1i

zação das contas dos agentes da arlml.nl.stração públl.ca, a população

terá condições de fazer uma avall.ação desapaixonada e l.senta dos

atos praticados,.L ••••,./~O....../C.......'IU.. --_--,

-~ M
R_e.rando-se o atual parágrafo único do artl.go ;JZ

do ProJeto de Constl.tul.ção, para § 1"', acrescente-se o scgu1nte 5

2"':

ar;
"Art.;;5 ..

SI'

§ 29 Aos representantes de entl.dadcs democrátl.cas. de

reconhecida representativl.dade, é assegurada ã
utihzação das t1."1.bunas das Casas Leglslativas fede

ral.S, estadUllJ.s e munl.cipal.s, na forma estabelecida

por lei."

Acrescente-se ao ProJeto de Const1tul.ção, o segul.!.!.
te artigo 10, l:enumcrando-se os subseqUentes

"Art. 10 A Segurança Nacl.onal é ansel.O permanente

da Nação e tem como obJetl.vo a defesa da

integri,dade do território e das riquezas

nais, a paz e a trariqUl.11dade social."

...........I.~ .lo/l .....

r.T"'---------.....".n"~~.----------__,

Acrescente-se ao Artigo 328 do Projeto de Constl.tul.

ção o segul.nte "parágrafo único

JUSTIFICAÇÃO lIParágrafo único. Fica l.nst1tuído o monopóll.o esta

tal dos estabeleclmentos bancários
JUSTIFICArÃO

Nos dl.as atuais, nem sempre é possível aos represen

tantes de entidades democrátJ.cas, de reconhecl.da representatJ.vJ.da- I
de, apresentar suas propostas ou defender seus dlrel.tos da tribuna

das Casas Legl.slat1vas. Quando conseguem falar, 1StO ocorre em I
sessões especials, mas o freqUente é o apelo a parlamentares para

leltura de documentos, o que nem sempre é possível. Este tl.pO de

permlssão ora proposto, garante a democratl.zação das Casas LegJ.sI!

Uvas.

Devemos garantir, sob todos os aspectos e dlorel.-
t.os, a segurança da população em todos os níve1s, ao contrário do

que Vl.gorou até 1i.OJc,-...obJetivando-se as l.nstit.uiçõcs Vl.gentes, até

mesmo em detn.rnento da população.

Esta emenda ao ProJeto de Cons'tl.tul.ção vJ.sa asseg!!,

rar também os 1nteresses nacloonais, no que se refere ã l.ntegr1dade

de seu terri tÔl.ro e das rUl.uezas naCl.OnalS, além de pressupor como

obJetl.vo essencial a garantia da paz e tranqUl.lidade socl.al a to

dos os cidadãos ~

e credl.tícios."

JUSTIFICAÇÃO

Os escorchantes juros bancários praticados atualmente

e os lucros exorb1tantes obt.l.dos pelos banqueiros privados nos ú!
timos anos em nosso País, constituem fator indelével para o empo- AI
brecimento de nosso povo. Portanto, torna-se indispensável libe!

tar a Nação dessa ínfl.ma minorJ.a de privilegl.ados.



Assembléia Nacional Constituinte e 2213

PAULO MINCARONE

EMENDA lP20661·8
fl Deputado PAULO MINCARONE

tJ PLÊ!IlARIO

EMENDA lP20665·1
fl Deputado PAULO MINCARONE

PLC••• "".o"ts.lollwacow, •• lo _,
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---...........
EMENDA lP20669·3
fl
r.T" .....I.,~'=ow ..lo"w.=.u,.sIo _,

PLENARIO
r;r Tc...,.us." ... çlO

fC;~~~:J
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Substi tua-se o Art. 356 pelo se9.uinte: Substitua-se o Art. 355 pelo seguinte:

Art. 356 _li Os beneficios previdenciários serão-e~

belecidos pela Admim.stração da Previdencia •

na medida das J:egras atuariais aplicadas

sua gestão, de modo a assegurar a rentabilid~

de mInima indispensável ã perpetuidade de seus

serviços.

JUSTIFICATIVA

Através de emenda ã parte, concedemos plena autonomia de

gestão ã Previdência Social, que deve ser administrada de forma

par~tãria, com igual participação dos elT'pregados, empregadores e

uma representação do Estado. Com essa auecncrua , a arevãôêncí e

deve ser igualmente autônoma, no que diz respeaec às con tz-Ibua 

ções que estabelecer e aos benefícios que estipu.lar, evitando-se

a ingerê!,!cia política em sua administração.

Art. 355 - " A Previdência Social será calcada em con

tribuição tríplice e igual dos empregados, em

pregadore.s e governo, através de tributo pró

prio. sendo a sua gestão parJ.tária entre os

contribuintes que desJ.gnarão, pela forI'la que a

lei a.ndd caz , os seus representantes em todos

os níveis. Nenhum recurso público, quer da Ad

minJ.straçâo direta. guer da Administração ind.!

reta, será destinado ã contr~buiçáo previdenc~

ária que não seJa a parcela do tributo própno

referido neste artJ.go."

JUSTIFICATIVA

A emenda concede autonomia administrativa. financeira e pa-- 

trimonial ã PrevJ.dência Social, faveanec-e da ingerência indébita

do Estado, salvo no que diz respeito ã sua representação nos res-,

pectavcs Conselhos de AdmJ.nJ.stra~ão.

Substitua se o art 343 pelo seguinte

Art ;343 - Os serviccs de sauoe publica serão .eosteacos pelo seguro saude
ebnqatônn para todo Cldildlio que exerça qualquer anvrdade produtiva e possua renda pró •
prla, e serão prestados sob a forma de servrçcs eooperauvadcs, mediante administração pa
ntáne entre o Estado os prestadores de serviços e os UStl3TlOS A contnbUlçA'odo Estado será
ferra excluavamente em Investimentos e em quantia Igual e proporcional à que ecuber, 'em
cada cooperativa, aos usuãncs, 05 benehcrânos do seguro-saude serão livres para se vmcula
rem a qualquer das cocperanvas legalmente canstltutdas, em qualquer parte do temtôno
nacmnal Em caso de Internamento do sC!gurado, cessa a ccmnburção, ate a ccncessêc da
alta

JUSTIFICATIVA

Os serviços de saude devemser umftcedcs e custeados pelo seguro seude a que
devem ser obrrgados todos os brasneuos que exerçam função remunerada, segundo sua capa
Cidade tnbutâna e poder ecorsmvc O Estado, no entanto, não deve participar de sua g<:lstão,
a nâc ser como 6111ão de fiscalização A administração de tee servrçcs deve ser entregue, sob
forma cooperatwada, aos proíeaonars da área e aos respectivos uscánes. Por ISSO, a corun
buu;ão do Estado deve ser garantida para custeie e meestuneotcs

r.r-
1u
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EMENDA lP20670·7
fl Deputado ~AULO MINCARONE

fll PLENJiRIO

PLENAAIO

EMENDA lP20666·9
fl
fl

fl3;;;;;':J
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EJI1ENDA 1P20662·6
f'J Deputado PAULO MINCARONE

Substitua-se~o Art. 13, inciso XXVI pelo seauanee- r;r TU.OI.~.TI"•• çio Substitua-se o Art. 118 pelo seçuanee

PLENAAIO

DEPUTADO PAULO MINCARONE

.LC.'~OO'CO"lS.Jol'UICOW"""

Pretendemos um tratamento diferenciado para as emendas con.§.

et.eucacnec s , As que disserem respeito aos Direitos e Garantias, e

aos Poderes do Estado, só poderão ser aprovadas por dois terços

dos congressistas, em duas Legislaturas consecutivas. Todas as r~

lativas ãs demais disposições, poderão ser reformadas com o voto

da maâcz-ra absoluta dos membros do Congresso.

Art. 18 - "São considerados brasileiros todos os nascidos

no Brasil e os filhos de pais brasileiros que. mesmo

nascidos no exterior, se-rem registrados nas reparti

-ções consulares, até a idade de 18 anos. são privat.!,

vos de brasileiros natos os cargos de Presiç1ente e

Vice-Presidente da República e mais aqueles que a lei

indicar."

JUSTIFICATIVA

Trata-se de manter, como é da tradição do Direit~ Constitu

cional BraSileiro, o principio da nacionalidade p~;ã todos os na§.

cidos no território nacional e os nascidos no estrangeiro, quando

filhos de pais brasileiros.

Art. 118 - " A reforma da Constituição que importe em

alterar os limites dos poderes do Estado ou res

tringir os direJ.tos e garantias ãndí.vãdvaí.s nela

assegurados, só ?oderã ser feita mediante a apr2

vação de dois terços dos deputados e senadores

en duas Legislaturas consecutivas Todas as de

maas modificações, sob a forma de emendas, serão

adotadas sem essa formalidade, desde que ass rm o

decida a maioria absoluta dos membros do Congre§.

50 Nacional."

JUSTIFICATIVA

Art. - O cumprimento da pena de reclusão J.mposta a

qualquer réu será obrigatorJ.amente eumpxa.da em estabelecimento in

dustrJ.al ou agrícola em que o interno ficará sujeito ao regime de

trabalho de 8 horas diárJ.as, parcialmente remunerado, assegurando-s.§.
-lhe o direito a isolamento individual nos períodos de descanso.

Substitua-se o art. 18 pelo seguinte.

r;r uno'.~n"'u~.o

EMENDA lP20671·5
fl Deputado PAULO MINCARONE

fl PLENARIO

EMENDA lP20672·3

f'l
P

A forma proposta na emenda é o caminho Que entendemos

razoável, num Estado democrático, para limitar a ação do Estado no
domínio econômico.

-.......
--~-Substitua-se o Art. 19 pelo seguinte:

JUSTIFICATIVA

Art. 19 - " são igualmente. considerados brasileiros os

estrangeiros que se naturalizarem, na forma est!:.

belecida pela lei e os que, 'mes;no não naturl;Lliz!:.
dos. vivaro no paIs há mais de cinco anos e seJ am
pais de filhos brasileiros."

Art. 303 - " O Estado não intervirá no domínio econô

mico a não ser nos casos de emergência, para r;

gularizar o abastecimento público, prevenir o;

abusos e, nos termos da lei. promover atividades

consideradas essenciais ao desenvolvimento eco

nômico, que não possam ser exercidas pela inici
at ãva privada, depois de oferta pública a QU;
todos poderão concorrer."

O Distrito Federal, segundo a tradição constitucional bras!

leJ.ra, sempre foJ. caracterizado como municípJ.o neutro, e assim deve

Continuar sendo concebido. em face de suas peculiaridades espccâexs,

A transformação do cargo de Prefeito em Governador foJ. um ato gratu!

to da dJ.tadura militar. para contemplar os coronéis delegados do Prg

aadente da República que governaram a cidade. depois de 64.

5uaSTITUA=5E O ARTIGO 69 PELO SEGUINTE:

Substitua-se o Art. 303 pelo seguinte:

Art. 69 - O Distr~to Federal, onde se 10caliza-a~Çapitalda

Repúbl~ca. terá sua autpnomia assigurada através da escolha de seus

representantes no Cetngresso Nacional.~
Parágrafo únaco - Será admul1strado por um P~o nomeado

pelo Presidente da Repúbl~ca. depois da aprovação de seu nome pelo

Senado Federal, em audiênc~a públ:o..ca. e por uma Câmara de Vereadores

com representação de 30 (trJ.nta) membros, distrJ.buídos proporcional

mente entre o Plano-piloto e as Cidades-Satélites, segundo suas res

pectnvea populações.

JUSTIFICATJ:VA

EMENDA lP20668·5
fl Deputado PAULO MINCARONE

tJ PLENÂRIO .~~~.~"••O

EP:~;~

rn7~MJ;

Art. 407 - " A preservação do patrimônio eco16gico

do pais é um dever do Estado e uma obrigação

de todo cidadão e de qualquer instituição. T.Q.

dos serão parte legitima para pleitear na Ju~

t rca, através de rito sumarfsaimc , medidas de

proteção ao meio ambiente e de preservação das

áreas declaradas parques e reservas naturais,

inclusive as indígenas. Igual proteção é devi

da ao patrimônio histórico, aos sítios arque~

lógicos e aos bens declarados patrimônio públ.!

co inalienável, como as praias, as fontes de

tigua, os rios, os lagos e todos os demais Que
a lei indicar. A ação do Estado na defesa do

meio ambiente será exercida através da Curad.Q.

ria do Meio AmbJ.ente, que existirá ob~igatori2.

mente junto ao Ministério Público."

JUSTIFICATIVA

Substi tua-se o Art. 17, inciso V, alínea b) pelo seguinte

b) :e livre o exercdcac do direi to de greve que será

arbi trado pela instância competente da Justiça do

Trabalho, no prazo máximo de'8 horas de sua defla

gração. A continuação da greve declarada ilegal pe

la Justiça, importa na pena de demi.s sêo por Justa

causa.

X"VI - Todos terão direito ã aposentadoria com proventos

iguaJ.s aos percebidos na atividade, desãe que concedida

a partir dos 60 anos para os homens e dos 55 para a mu

lher A lei assegurará os mecanismos necessários ã defe

sa dos proventos de aposentadoria e das pensôes, contra

os efeitos da inflação, de modo a assegurar o seu poder

aguisitivo. "

JUSTIFICATIVA

Enquanto não se unificar o critério de aposentadoria para

todos os contribuintes da Previdência, não teremos um sistemap1:§!.

videnciãrio independente, autônomo e fortalecido. A fraude, só

por essa forma. pode ser evi tada. O princípio assegura a igualda

de de todos perante o sistema pxeva ôencd âr-a.o

A preservação da qualidade da vida e do meid_ambiente

deve constar da Constituição, através de princípios e di ret rãaes
sintetizados na emenda, cabendo à legislação ordinária, dispor so

bre as nedrdas complementares necessárias à aplicação desse prece!

to constitucional.

fl PLENARIO

"' 'L •• b'o'.ow, •••o,.U •• oWlSllio _,

Substitua-se o Art. 407 pelo seguinte:

r;r----------n.."'.unor... ;lo ---,

r;r Tcno'.w ••", •• çio

EMENDA 1P20664·2
(l Deputado PAULO NINCARONE -----------" (=ÇID~1t•• ____:J

fi PLENARIO I (lEi';,fl9J

EMENDA lP20663·4
~ tJ Deputado PAULO HINCARONE

JUSTIFICATIVA JUSTlrlCATIVA

JUSTIFICATIVA

A emenda assegura o direito de greve de forma irrestrita,

submetendo o seu exercicio, no entanto, ã es!fera da apreciação
JudiciaL

A emend'a tem por objetivo assegurar a nacionalidade brasi

leira a todos os que se naturalizarem e aos que, mesmo não natu

ralizados. vivam no País há mais de cinco anos e seJam pais de

fil,hos brasileiros.

o problema carcerário do País é um dos mais grave que li

socaeôade brasJ.leira enfrenta. Só acabando com os depOsl.tos de pre

sos e obrJ.gando o cumpr-amentio da pena em estabelecimento agrícola

ou industrJ.al, se dará à pena o caráter educacavc que ela deve ter.
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JUSTI-FICATIVA

Substitua se o art 96 pelo seguinte

s , - PRJ:VAÇÃO DE DIREITOS

igualmente assegurado o livre exercício dos cultos religiosos.

I
Por eocavc de crença religiosa ou de eenvaeçêc política'

ou filosófi;a, ninguém será privado de seus direitos..- salvo se o in~
voce'r peea exJ.Inir-se 'de obrJ.gação legal a todos imposta. caso e,

que a leJ. poder~~de~erm1.JJ.ar a perda dos d1reitos ::lncoB1pativeis COOl
escusa de ccnscaenca.e ,

6.. - LIBERDADE DE UJPRENSJ\

Fica assegurada a liberdade de ampxenaa exercida po

qualquer meio de comunicação. assegurado o d1re1.to de resposta e

:::~~:::~:od:a~:V::'n::r:::o: ::r~~~~c:::o:ã:b::::n::ed:O:;::~: 1)
eença da autoridade. nem será tributada. A censura dos espetáculos 1
ee d1.versão pública será apenas classl.ficatória e terá por f1.n'l.lída-1

de 1.nformar o públ1CO quanto à natureza de seu conteúdo. j
'1. -' SIGILO DA CORRESPONDf::NCIA

É :l.nvJ.o1ável o s1.gJ.10 da correspondência e o das comuni

cações telcgráfl.cas e telefônicas, perml.tida a escuta telefônica pe

la autoridade Jud1cial competente. quando tiver por c'bjetiavo resgu<l_

dar a vl.da e os d1.reitos ameaçados do cidadão. em C1JSO de ceac-e pre-l

V1StO na legJ.sla-;ão penal. 1
8. - INVIOLABILIDADE DO DO"::ICILIO I

A casa é o asilo invl.olável do ci~c1dão. nJ.nguém pede rC-1

la peneTrar s.em consent rs« ..nr t o do 1l'orador. salvo com ordem Judic~a]

da autoridade competente ou em caso de crime ou desastre.

DEPUTADO PAULO MINCARONE

PLENARIO

JUSTIFICATIVA

PLENAAIO

SUBSTITUA-SE O 1\RTIGO 229 PELO SEGUINTE

A organização da Justiça dos Estados deve ser matéria de

ccmpecêncaa das ConstJ.tuições Estaduais. segundo a organização fede

xatnva que adotamos. respel.tadas as diret:l:izes e princípios adotados

para a organização do Jud1.ciário da ünaâc,

Art. 229 - A Justiça dos Estados será organizada com b,!!

_ se nas xeapectiaves Const1tu1ções. observadas as mesmas diretrizes

eseeeeaecaeee para a organ1.zação do poder Judicl.ário da União~.

,.,- ...00•• " ....."""• .,.... ,

EMENDA lP2067B-2
[:JE'~:~~""]

tWi';;'.rft]

PLENÀRIO

PAULO MIN CAADNE

PAULO MINCARONE

•••••"o/<.w.dolluno.,u...,' ~

PLENÁRIO

EMENDA lP20673-1
[:J

m-------- ICUQ(.u.'''<:&;lo' ~

Art 96 - São Poderes da Hepübhca, harmônrccs e Independentes entre SI, o
legislatIVO,o êxeeutwc e o Judlcláno

o Trtulo da Organizaçãodos Poderesdo Estadodeve começarpela enumera
ção deles,como~ da rrêJdlçJ10 constitUCional bras/letra

li
EMENDA lP20674-0
[:J

[:J
r.r---------- Tnlo/.lIt.. "c •• l~

9. - LEGISLAÇÃO PENAL

JUSTIFICATIVA

Substitua seo art 287 pelOseaumre

Esta emenda apenas complementá a que, em separado, apresentamos ao art
286, drspondo sobre a umflcação erçarnentána

Nenhwna pena passará da peasca do delinqüente. A lei re

gUlará a indl.vidualizaçdo da pena.

Ninguém será preso senão :m flagrante delito ou por or

dem escrita da autoridade judicial competente. A pr1são ou a detençã

de qualquer pessoa pela autoridade policJ..al será. sob pena de respon

sabilid'ade. comunicada ao juiz competente. no prazo de seis horas,

que a relaxará se não for legal. A lei disporá sobre a prestação de

fiança e a ôe.re sa em 11.berdade do réu pr1.t'Iár1o.

12. - INTEGRID1illE DO PRESO

13. - DIREITO DE DEFESA

Responderão por Cr1mC de abuso de autor1dade todos aque

J.es que desrespeitarem ou concorrerem para que seja desrespeitada a

1ntegrJ.dade física e moral do detento e do presldl..ário.

11. - INDIVIDUALIZlIÇÃO DA PENA

10. - PRISÃO

Não haverá pena de morte, prisão perpétua ou ban:unento •

ressalvada quanto à primeira, a leg1s1ação penal aplicável em caso

de guerra externa. A lei d1sporá sobre o confx.sco de bens. nos caso

de enr~quec1.lllento ilic:t.to e nos crimes financeiros. como tal defini-

.. dos na legislação.

SUBSTITUA-SE O ARTIGO S4 pELO SEGUINTE

Art. S4 - Nenhum servidor público. c).vil ou militar. po-

derá perceber benefícios que não seJam igualmente assegurados por

lei a todo e qualquer trabalhamor da 1nic::lativa pt;'1vatla.

JUSTIFICATIVA

A remuneração deve ser expressa pelos salários ou vencx-.

ment.cs e não por ).ndividualizações que se tornaram abusivas no Servi,

ço Público.

EMENDA lP206BO-4
f'

f!J

E;~;;;~~

ffi!o~7DJ

PAULOMINCARONE

PLENARIO

Art. 287 - Haveráapcnasumorçamrmtoem cadaUnidadefederatIva. aprovado
pelo respectivo Poder LegislatIVO Estes orçamentos conterão a prevrsão de todas as receitas
da Admimstraç50 Direta e Indireta e a bmuacãc das resoccuvea despesas, só podendo serem
modIficados, no curso de sra execução,mediante autcnzação legislativa

r.T------ .." .." ......."'",,.......-------~

EMENDA lP20675-B
[:J

Sub~ltua se o Da. 97 pelo seguinte

Art. 97 - O Poder LegislatIVO será exercido pelo Congresso NaCIonal,com a
partlclpaçEo do Presrdente da Repubhca, nos termos preserues pela ConstituIção

JUSTIFICATIVA

o Caprtulo do Poder LegIslatIVO deve conter a enuncracãc de quem o exerce,
ccmquetermos.

PAULO MINCARONE

SUBSTITUA-SE O ARTIGO 55 PELO SEGUINTE:

Art. 55 - A ConstitUição assegura aos Estados e MunicípJ.os

a plena autonomia que se caracteriza pela eleição de seus mandatári

os e peJ.a gestão de seus negôc~os, em tudo que disser respeito 

seu peculiar antier-esae ,

Parágrafo Único - A intervenção da União nos Estados e a

dos Estados nos Municipios se ver1ficará sempre que constatados

atos de abuso do poder. mediante prévJ.a dec1são do Congresso Nacio

nal ou das Assemblé1.asLegislativas. tomada mediante voto secreto da

mal.orl.a absoluta de seus membros. nas vinte e quatro horas que

seguirem ao pedido dos Poderes Execut1vo ou Judiciário.

A lei assegurará aos acusados allpla defesa com os recur

sos a ela anereoccs , l,do haverá foro priv1]L9J.,Jdo nem t.ribunais de

, exceção. Salvo em caso de guerra externa, nenhum civl.I será process,ª

do em Julgado pela Justiça Militar. ~
14.. - INSTRUÇÃO CRIMINAL

A instrução c:t"1.IIIinal será contradl.tórl.a. observada a lei

arrceracr-, no relativo ;:to crime e à pena. salvo quando agravar a S:l.

t.uação do réu.

15. - PRISÃO POR DíVIDA

Não haverá pr.l.são por divida. multa ou custas., se fve o

caso do deposi.tário inf1el ou do responsável pelo :t.Iladimpl~meJ1to de

obr1gação alimentar. na forma da lei.

PLENARIO

Substitua se o art 29 pelo scücmtc

Art. 29 - São livres a organlzacão e o funcrcnamentc dos partidos pcturces
S6 terão dmntc à reprssemaçâo parlamentar, no entanto, aqueles que alcançarem quocientes
rnrmmos de representatIVIdade que a ter estebetecer

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A autOnomia estadual e munic1pal devem ser expressamente

asseguradas na ConstituJ.ção Federal que. igualmente. disporá sobre

a intervenção federal nos Estados e a intervenção estadual nos Mu

n1.cípios. Tudo o mais que dJ.ga eespea.ee à competência e organiza

ção dos I:stados e Municípios. não deve esta:J;' regulado na Constitui

ção Federal, mas sitn nas Constitu1ções dos respectivos Estados 

nas le1.s orgânicas dos MUn1Cipl.os.

16. - TJUBtmAL DO JURI

"t mantida a instituição do jur1.. que terá cecpecêncae no

julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

17. - EXTRADIÇÃO

Não será concedida a extrad1ção de estrangeiro por erme

pol:t.tico ou de opinl.ão. nem. em caso algum a de brils1leiro.

16. - HABEAS CORPUS

Dar-se-á "habeas corpus" sempre que alguém sofrer ou

ecnee ameaçado de sofre Violência ou coação em sua liberdade de loc,Q

moção. por J.legal1.dade ou abuso de poder. Nas transgressões discipli

nares não caberá "habeas corpus"
DEPUTÀDO PAULO MINC1\ROne

DEP"Tl\,DQ eMir Q MINCM0&;

JUSTIFICATIVA

PLENÁRIO

24. - LIBERDADE DE REUNIÀO

22. - PROPRIEDADE iNTELECTUAL

19. - MANDADO DE SEGURANÇA

Conceder-sc-á mandado de -;egurança para proteger dircit'o

líquido e certo não amparado por "habeas corpus". seaa qual for a a

torJ..dade responsável pela l.legalidade ou abuso do poder.

é assegurado o d).reito de propr1.edadc:. salvo nos casos

de desapropriação por necaasaõcãe ou utilidade públ1ca. ou por intg

resse soc1.al. med1.ante prév1a e Justa indenização. nos casos de ca

lam1.dade públ1.ca ou de iminente perigo para a coletJ.vidade. as aut.Q.

ridades cOlllpetentes poderão usar da propriedade partJ..cular. assegu

rada ao proprietário indenização posterior.

23. - LIBERDl\DE DE LOCOMQÇÃO

Em tempo de paz. qualquer pessoa poderá entrar Com seus

bens de uso pessoal no território nacional, nele permanecer ou dele

sair. observado, em relação aos estrangeiros. o princípio õa recipr

C1dade do tratamento dado aos bras1.lcJ.ros pelos países com os qua:l.s t
o Bras11 mantenha relações-.

21. - PRIVILÉGIO DE MARCAS. INVENTOS E PATENTI:S J
A lei assegurará aoS autores de inventos privilégl.o te

porário para sua ut1lização. bem como a propriedade das marcas de 1.

dústria e comércio e a exclus1.vidade do nome comercial.

Aos outores de obras .. l.terárias. artistl.cas e cl.entifi.

cas pertence o direito e:x:cJ.usivo de utilizá-las pelo tempo que

le1 determinar. Esse dl.reito é transmissível por herança.

20. - DIREITO DE PROPRIEDADE

3. - IRRETROATIVIDADE

A lei não retroaglrá senão para benefic1.ar. e não preJ.!;!

dJ.cará o d1reito adqu1.rJ.do. o ato Jurídico per!'e1to e a cOJ..sa Julga

da. l'cnhuma lesão de d1reito lnd1vJdual poderá ser excluída da élpre

ciação do Poder Judiciario.

PLENÁRIO

Não 'haverá limlt.cs à liberdade de conBciêncl.a. flC;;Hldo

"'''"..."..,..---------,

4. - LHJERDl\DE DE CONSCI~hCIA.E DE RELIGIÃO

Art. 12 - A const1tuição assegura a todos os que vivem no territ6r10

nacional os direitos constantes da declaração que 1ntegra o sell te>..

to COUlO Anexo e ao qual ficam 1ncorporadas as DeclaraçZes dos Direl.

tos Humanos da ONU e todas as demais convenções internac10nais sCJbre

direitos e cidaf}an1a subscr1tas pelo Brasil e rdt1ficadas pelo Con

gresso Nacl.onal.

2. - II1PÉRIO DA LeI

N1nguém será privado de seus direitos nem será obrigado

a fa.l!:er ou deJ.xar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei~

'L - IGUALDADE DE TODOS

Todos são iguaJ.s perante a le1, que puniriÍ qualquer fo~

ma de discr1.minação em razão de raça. sexo. credo religioso ou con

vicção politica. A igualdade aqui prcvJ.sta importa na nulidade de

qualquer ato do Poder Público que x.mplique na concessão de beneficJ.o

ou prx.vilégJ.os que não seJdm assegurados 1ndistintamente a toõos~

A emenda estabelece a hberdede de nrgamzaçâo parudene mas ressalva a te
presentatundede mtmme, na forma que VH?r a ser estaaclccrda no Código Eleuoral Es~a renre
semanvidsde, tanto pode ser prevista em termos de desempenho e'eu., q~? de flll<lção

~

A competência, a estrutura e a organ1.~ação dos TTibuna1s

, ::, .....O:l:'e5, prev1stos na Constituição, devem ser obJeto de Leis 0:1:'-

ç:~ _cas' t'·re.l:a complementat'.

SUBSTITUA-SE o ARTIGO ISS PELO SEGUINTE

1~{-
Art.. );Rfr - Para Julgar matérl.a de sua competêncaa, que a'

lei estipulartÍ. são crJ.ados, com base nas respectl.Vas leis orgânicasJ

que definl.râo sua organl.zaçào e func1.onamento. os segu1.ntes Tr1.bunai

Super1.ores da União:

ai - Supremo Tr1bunal rcdera~;

b) - Tr1bunal Federa~ de RecursoS;

c) - Tribunal Super1.or do t.rabalho;

d} - Tr1.bunal Super1.or Ele1.toral;

e) - Super1.or Tribunal Ml.litar e

f) - Tribunal de Recursos F1.sca1.s.

EMENDA-IP20677-4
,[:J
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t assegurado o direito de reunião em recinto eeebaee, p,ª

ra toda e qualquer at:l.vJ.dade lic1ta. independentemente de licença ou

prévia ccaurucecâc às a~toridadcs.

25. : DIREITO DE MANIFeSTAçÃO

Todos podct:l xeunar--ee e"'man1fcstar-se pacifJ.camente, me

diante prévae comun1cação à eueceaeeae pól.1.cial que não ;l.nterv1rá s~

não para manter a ordctl. pública e repr1mir os abusos.

26. - LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO

§ 19 - Se o plebiscito rejeitar o projeto, a Assem-I
bléis Nacional Constituinte será dí sscfvma e os atuais Deputados e

Senadores terão os seus mandatos llmitados ao exercício de suas atribu

ções no âmbito da Câmara Federal e do Senado da República
§ 29 - A nova ecns t í turção deverá ser elaborada por

constituintes eleitos para esse fim

§ 3g - A conv1cação das eleições de que trata o pará

grafo anterior, será feita pelo Presidente da Assembleia Nacional con.§:'
tituinte

comssJ(o DE SISTEMATIZACÃO

1. Indefa.rc a proposta de emenda orcrccraa , de acordo
Com as mfornacões da secrecarra

2. Dê-se caêncm ao anteressado

(~~-/07
constit~ln~c AFO"lSO ARINOS7

Prcs1dcnte

DA 1P2~686·3
Ccns m tuante ROBERTO D'ÁVILA r:='''''''j

., ..,."' ...""o''".... '''~ ..,) tIV;;JUJ

CONSTITUINTE SUBSCRITOR ...

posta aC1ma.

ENTIDADES RESPONS~VEIS:

- MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO;

- C~RITAS ARQUIDIOCESANA DO RIO DE JANEIRO;

- HlPERIAL IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA DO

OUTEIRO.

_____"''--n'Utu1nt'' K.WOl:LCASTIIO

-======4~~~-=~/~~~!-=..
ttem V artJ.go 24 do Regmento Interno da Assel'lbléJ.a Necaonat Con~

t a'tuante ,

comssÀo DE SISTEMJ\rrZACÀO

A Propriedade admJ.n1stratJ.va, no slstema Juríd1co v1gen
te, acha-se devidamente tutelada por normas penal.s, que def1nem o;

cr1mes contra a adm1n1straçâo púb1J.ca e normas admln1stratlvas de ca
Tãter d1sc1plinar. -

Contudo, é 1negâvel que certas normas, at1nentes ã mOTa
Inação do serviço público, no ãmb1to federal, estadual e mun1c1pal:
carecem de maJ.or aperfeiçoamento a nível const1tucJ.ona1. para qUI!

possam alcançar a abl'angênc1a J.nd1spensável ã sua ef1clÍc1a plena.

Buscando el1mlnar essa deflcIêncJ.a apresentamos a pro-

JUSTIFICATIVA

tncfua , onde couber, na Seção II (Dos servaderes Púbh

ccs CIV1S), do Capítulo VUI (Da Admms t recãc Piib Lrca L, do Título IV

(Da ürganaaacãc do Estado), ar-g ros e parágrafos com a segurnt e red,!
cão.

IlArt. _ Os cargos púbhcos serão aces sfveas a todos bra
s aâe arns que preencham os r equasj.tos estabe1eC1dos em Lea , -

§ 10 _ A admissão no servrcc pâbtaco , quer na adrmms-,

tração dare ta , quer na admmsuracâc mdí.reea , mcãusave nas SOC1.!:.

dades de econceu.a m s te , de pessoal suj e a'tc ao regrme es tatutãrac ou

ao regime especaat das Ieas t.rabaãbaseas , dependerá sempre de prévia
aprovação em concurso público. de provas ou de provas e títulos. as
segurado o acesso funcional.

§ 21! - A cbragacão da prêvae aprovação em concurso, de

provas ou de provas e títulos. abrange a adsu.esãc de pessoal de to

dos os Poderes da Repúb1J.ca, a nível Federal, Estadual ou Mun~cipal.

§ 3Q - pres candar-li de concurso a noneacâc para cargos

em com.saâc ou em função de ccnfaanca , declarados, em tea , de Lavre

nomeação e exoneração.

§ 4° _NenhlD1l concurso terá va1J.dade por prazo m810r de
quatro anos, Contado da homologação.

Art. - Os vencaraent.os dos cargos do Poder Leg~slaiivo

e do Poder JudJ.cJ.árJ.Q não poderão ser supe r ror-es âque.tes pagos pelo

Poder Bxecutavc , para cargos de at r rbua çjies aguaas ou assemelhados.

S 1° - Respel.tado o dlSposto neste ar-ti.go , é vedada \ m
cufecãc ou equapaa-açêc de qualquer natureza para ejeatc de remuner-a

ção do pessoal do servaco pÚM1CO. -

§ 29 - Nenhum servrdor púb1J.co poderá receber, a qual
quer título, exceec no caso de acumulação legal, reer-abuacãc supe-
r ror â pr-evi.s ta em lel. complementar.

Art. - Qualquer pessoa no exercIcao de ~argo ou fun-
ção píibã i.ca está SUJeita a todos os aapcs tcs gerais.

Art. - Todo servJ.dor que exercer funções que lnclua~

~.a admin1straçáo da cOJ.sa púbhca ou do dlnhelro púb1J.co, além da

responsab11J.dade decorrente da lega11dade de seus atos. deverá res
ponder, também pela cfic1êncJ.a dos mesmo·s."

,rl1o/,uJfltluçOO

EMENDA N°
POPULAR

fi PLENARIO

JUsrIFlCATIVA

O advento da procuradcraa Geral da Umão, distinta da Procuradcraa

Geral da Repúbllca, ê uma conquista desta Assemblêla Necacnaf Constatuinte que,

por lÓglCOe necessârac, se compromete com a dcutmna e a jurisprudêncaa quando

estas separam, por inconc1liãve1S, as atU<11S funções exercidas pelo Mmisténo

Público Federal. O Prcmotor de Justiça wo pode ser parte no processo como ad

vogado de quem quer que seja e, neste caso, IIIlltO menos das pessoas de ducito

púbhco.
Enstlndo o SlStema da Advocacia Consultiva da 1.111130, por lÔg1CO é de

se dcfeur a este a cornpos1çâo da Procur:ldona Geral da Umão, que asstJmuâ a
representação Judic1al e extraJud1cial da União :e o que esta Fmendabusca, per.
mitIndo-se ameIa que aos atualS membros do J.fim.stétJ.o Públ1co federal seJa def,!

ndo prazo de opção pela nova carre1ra.

O Sistema da MvocacJ.a Consult:LVada Url1ão con~regn, atualmente, cer

ca de 3.500 advo~ados que, se' não inteqrndos ã Procuradoria Geral da Umão, te~

Tão dccretnda a oCl0sidade 'deste grupO que não pode ser relegado ã inatiVIdade.

J! a JustifJ.caçõo.

Artigo ••• - Integram a preeuradoraa Geral da UnJ.ão, de que trata o

artigo 186, os atums membrosdo Sistema da AdvocacJ.a Consul tava da Uruão e os

Procuradores da Fepúbhca q,ue optarem no 'Prazo de sessenta d13$ a contar da d!,
ta da pr01m.llgação desta ccnscrnnçãc,

1 - De uma forma ou outra, grande parte do trabalha
político voltado para as Interesses populares se encontra em '1 forçar"

oportunidades, em arrombar a porta das instituições e tornar presente

o povo, cujo poder de participação é subtraído a cada golpe e contra

golpe

2 - A tarefa desta Constituinte se renova-na medida
em que os di ferentes setores e segmentos da população se fizerem e se

raaea presentes no Congresso através de representações, entidades de

cãaese , lideres de comunidade locais.

3 - Tivemos, portanto em mãos elementos suficientes

para elaborar uma Constituição com material e reivindicaçãoes realme!l

te populares.

Todo este processo. entretanto, só terá legitimida

de maior se o povo, parte originaria do poder, homologar nossos trab2.

lhos. NORBERTO SOSSIO. afirma que a luta pela democracia pressupõe,e!l
tre outras coasas a

"Desconcentração do poder, com participação efetiva

da comunidade nos processos decfsõr Ics , seja a nível nacional, est2.

dual e municipal"

ENEND.l\ ADITIVA
Nas Disposições Transitõnas, inclua-se onde couber o segumte artagc:

JUSTIF"ICATIVA

TOOO PODER·EMANA DO POVO E COM ELE SEM EXERCIDO

r.r----------TIlTO/..",ll.lC~l~--- __,

EMENDA lP20684-7 .....-------" m-"'
p
'IJf''' -----'t= a::Nsrrnrr}'ITE~ ANNA MARIA RATTI:S ,L...-_J

EMENDA lP20685·5
fl Const1tulnte MANOEL CASTRO

f'J PLEN!lRIO

30. - DIREITO À SUCESSÃO

32. - DIREITO À J:NI'ORMAÇÃO

Todo cida.dão brasileJ.ro poderá requerer às repart~ções

públ2cas a expedição de certidões relativas à defesa de seus direito
e ao esclarec:unento de situações que lhe d2gam respe2to. Sob pena de

xeaponaeba.ãadade da autoridade competente, 'teu.e certidões serão expg

didas no prazo de C2T1fo dias úte:a.s.

33. - DIREITO DE ASnO

29. - lt..SSrsrtNcIA JUDICIJiRIA GRATUITA

J. Le a assegurará a quantos provem estado de probreza ou
insuf:tc2ênc1a de recursos, o d1re:a.to à assistência Jud2ciár2a gratu~

ta: Nenhuma prestação Judiç1al de:ucará de ser dada a quem quer que. ..
eeja, por mct.avca economa.ccs ou por falta de pagamento das custas.

o Bras11 'reccnbcce o d1reito de asilo e o concederá a

todo e qualquer persegu1do politico que o solic2tar às autoridades I
brasile~ras competentes, no país ou no exterior.

34. - PitOl'EÇÃO AO ME't~OR ABANDONADO I

O menor abandonado pela familia será colocado sob a tu-,

tela do Estado, cabendo à autoridade Judicial requÍ-s2tar os me~os

necessários ao seu internamento em estabelecimento de ensunc idôneo
e livre de discrl.ml.pação ou ccnsueençamencc quanto à sua sl.Luação. O

Cód1go de Menores est~pulará os processos e melos"de reeducação e de

ressocial2zação dos menores 2nfratores.

35. - hHPARO AOS DEF,XCIENTES

Qualquer pessoa será parte legítima para propor ação po

pular que va se a anular atos lesivos ao patr1mônJ.o de eeeaeeeee pú

blJ.cas, aSS2m como para pleitear, esgotadas as dcmaJ.s 2nstânc2ilS, a

anulação dos atos 1nconstitucionaJ.s, perante a Corte Constitucional.

A sucessão de bens de estrangeiros si tuados no Brasil s,g

rá regulada pela aea brasJ.le2ra, em beneâacLo do cónJuge e dos fl.lho

ceeeaaeãrce, sempre que não lhes eeje maa.e favorável e lei pessoal

do "da cujus";

36. - AMPLJ:TUDE DOS DIREITOS J:NDIVJ:DUAIS

A Espec::Lf2Caçào dos dl.re2tos e garant2as expressos nesta

Declaração não exclu," outros d2re~tos e garant1as, mesmo que aqui
não expressos, decorrentes do regime e dos principios que ela adota.

.ru5.TJ:FICATIVA

t assegurado a qualquer pessoa o dire1to de representação

e de ;pet.l.ção aos Poderes PúblJ.cos. em def~sa de dircJ.to ou contra a

busos de autoridade. 11 resposta e essas representações ou petJ.ções

serão dadas pela aut.oxaõeôe a que forem dirJ.gidas, no prazo de 72 h.Q.

A Declaração de ~ireitos deve integrar a const1tu1C;ão, e
nada impede que seJa, como e~ outras const:J.tuições, um documento au

tônomo, preservado o quanto possivel'de emendas que estr2~Jam Suas

d1sposições. Esta sistcmiÍt1ca, inclus1ve, aJuda a popularl.zar a Dc

clartlçâ.o de D2reJ.tos como um 1nstrumento v2tal pdra a deLesa e a g~

rantJ.a dos cidadãos. Csta e a ra.!:ão da emenda, na forma proposta.

27. - DIREITO DE P,cTIÇÃO

31. - DIREITO A PROPRJ:EDADE RURAL

28. - AÇÃO POPUL1\R

Os def2cicntes terão direito à proteção especial do Es

tado e preferência para o desenvolv2JlIento de sua potcncial:t.dade como

ser humano e elemento proüutivo dentro da 'sociedade. A lei poderá

d2spor sobre o seu apro';e1tamento obrigatório, em procent.ag~ns mín::L

mas, nas atl.vidades pr::Lvadas e nas do Estado.

É assegurada a liberdade de associação para fins lícitos

Nenhuma associação poderá ser eãeeeavãee senão em vJ.rtude de decisão

JudicJ.al.

A lei disporá sobre o d2rel.to de proprl.edade no meio %J!

ral por braS1leiro e por estrangeiro xes rdent.e no país, assim COQO

por pessoa natural ou Juridica, estabelecendo restrições que visem
à defesa do território e a justa dl.stribu:u;ão da propriedade.

EMEI'IDA lP20682-1
!!J Constituinte HALULY NETO

tJ PLENARIO

TUT~oonl''''';Io --,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimir o Art 39.

JÚSTIFICAT VA

tornar élJto-apl1rável o exerc!cJ.o dos direitos

e liberdades ir ~duais, coletivos e políticos constIltuclonalu2.

dos, sem restri... JO de qualquer espécie, a norma desarma inteiramen

te a sociedade e o Estado, subordimendo o direito ao estado de se
.guranç", do Povo brasileiro ao direito e liberdade de. indivíduos .ou
de segmentos da sociedade.

éF~':~"----"]

I rç-;;J:;J
r.r 'lnOllusnr.cAtlo

OISPOSIÇOES TRANSITORIAS- í!.-/qLoX
Inclua-se onde couber:

Art. Projeto de Constituição voltado pelo plenário

constituinte será submetido globalmente ao referehdo da população elel
toral do país, trinta dias ap6s a publicação do s'eu texto -

Inclu1, onde couber, no Capítulo I (Dos DJ.re1tos Ind1\1

dua1s). do Título II (Dos Due1tos e L1berdades FundamentaJ.s). d1spo:
sitivos com a seguinte "redação

"Art. - A le1 d1spora sobre a crJ.ação de DelegaC1as de
Defesa dos DJ.reJ.tos do C1dadão, em todos os Munlcíp10S do terrltóno
naclonal.

Parágrafo ún1co - LeJ. complementar garant1ra a cnaçáo
de parques-of1cJ.na para ocupação e lazer_do idoso, em todo o País."

JUSTI FI CATIVA

Insustentável o descuido ~ des:mteresse do Estado rela
t ).vamente ao 1doso.

Por essa razão, membros de soc1,edades de ba1rro e da P2
pulação ,em &~ral manifestaram_se, através de prop'osta popular, contra

tal vJ.olação do~ due1tos do c1dadâo.

Plor. a1nda, quando se pensa que a massa produ!1va de
hoje,..un d1a sofrerá em decorrênc1a do descaso ao velho que. doente ou

são merece. sobretudo. respeito da socJ.edade, amparo governamental,

acesso a alternahvas d~ ocupação e lazer, além de local adequado p!
ra o merecldo descanso.

JOVEM HOJE, VELHO MlJ\NHÃ I

RESPONSÃVEL.

_ ANTONIO FlLGUElRA FORTlNA (representante da Zona It!,

pappanaJ

1 Indef1ro a proposta de emenda oferec1da, de acorde..

com (1S J.nfornações da Secretar1a.

2. Dê-se c1êncla ao lnteressado

~<"U/l_ ..A.,.:;...ry
Conslhufnle- AFoNSo ARINOS 1

Presidente

CONSTITUI1IJTE SUBSCRITOR
=- [QCilllIlINIESImCIIlnn ..,

\C_\p': ... '\ (\.
I ~Y,II"'lIlA

Item V, artigo 24 do Reglmento Interno da Assemblêla ~aC10nal Con~

tltu1nte.

.u,,""IO/U"IJllo/ll/IgOllllliO ..,

EMENDA NO

POPULAR

1. Inclu1, onde couber. no Capítulo I (Dos DUe1tas 1n
diV1duais), do Título II (Dos Dire1tos e L1berdades Fundamenta1s) ,aI
t:t.gos. 1tens e parágrafos com a segu1nte redação:



221'6 • Assembléia Nacional Constituinte

"Art. - A toda pessoa é garant rdo o da.re i tc ã. Lavr-e e!
colha de credo re t rgacso , de adêa aa fl.losóflcas ou po Htaces , poden

do difundi-los pubtacanente , respea radcs os dxrea tos e as hberdades

de cada um

Art. - O Estado manterá ass rs rêncaa ref i gacsa nas For

cas Arnedas e nos estebe tecmentcs de ante rnaçâo coâ e t i.va garantada

a l1berdade de opção de cada un ,

Art. - A te r assegurará a andavfdua Lr aacâc da pena
e da sua execução, dentro de um 're gime de fanado , que compreenderá'

I _ pr.ivecãc da Labe r dade ,

Il _ perda de bens. no caso de enr-Lquecrme nto 11 íc.,!.

to no exerc Icac de função pílbtaca , em emprego
direto ou delegado, ou na condicão de admim.s

er-edcr- de empresa ccncessacnãrra de servrcc pQ
bf rcc , errt i dade de representação prcraasacnat ,

sociedade. de economra nisna ou msmrurcâc fl

nanceã'ra de economa popular,

III - multa,
IV _ rea í.a aecãc de prestação seca ar af'te rna t ava

pT1São na forma da lCl;

V - suspensão ou interdlção de di r ea tos.

§ 19 - Não haverá pena de morte, de pnsão perpétua,

de trabalhos forçados, de banamen tc e de ccnsascc , salvo quanto ã
pena de morte, nos casos de ap í acaçãc da Lea ml11tar em tempo de

guerra com país esurangea ro ,

§ 29 - Nenhuma pena passará da pessoa do responsável.

A obrlgação de reparar o dano e a perda de bens poderá ser decre

tada contra os sucessores, ate o Lamte do valor do pat rãeêruc

t.ranafer-rdo, e de seus frutos,

§ 3 9 - Será mmst rade ao preso toda a as sas tênc i a

necess ãraa a Eam de lhe p ropor ca onar- a obtenção das condaçõcs m

daspensâveas para voltar a vaver em Labe r dade , atendendo-se, aas am

a fin.t; adade p recapua da pena. üb t adas t.aa s conda ções , cessará o

cumpnmento do restante da cond~nação, qualquer que seja o período

fal tante.

S 4 9 - Apôs c:umpnda a pena a pr-rvação da j aber-dade

do condenado rmpor tarâ em crrme e respons aba.Lr dade cav i I do Esta

do.

S S9 - Não poderá haver qualquer dl.scnml.nação

egresso do sas eeme Pena tenca.ârac ,

Art. - Os presos têm dl.reJ.to ao respel.to de sua dl..&.

nidade e l.ntegrl.dade físJ.ca e plental, ã asslstêncla esplTJ.tual e

Jurídl.ca, ã socl.abJ.l1dade, ã comunlcabJ.l1dade e ao trabalho produ

tl.VO e remunerado na forma da Le1.
S 19 - Os estabelecimentos destl.nados ao rccolhlme.!!

to de presos deverão obseTvar todas as regras de salubndade destl

nadas a proteger a saúde dos I'lesmos, devendo o pessoal que nel;,

trallalha ter quallficação especl.al1zada.

§ 2 9 - Em nemhuma hlpôtese o preso serã lmpedldo de

receber, regularmente, Vl.Sl.tas de seus faml.lJ.ares. advogados e as

sistentes espJ.rl.tual.s, com os qual.s poderá sempre se correspo!!.

der.
S 39 - A remuneração do trabalho do preso deverá ser

compatível com o padrão do mercado."

JUSTIFICATIVA

A ComJ.ssão Arquldl.ocesana de AcolI'panhamento Consut!!

cl.onal verJ.fJ.cando que o slstema penl tenclârlo é um dos graves pr..Q.

blemas da atualidade em nossQ País, eXlglndo o convenl.ente dl.spos.=.
tivo constJ.tucJ.onal para a sua equação, elaborou o texto aClma com

base no documento da Igreja "Por uma nova ordem constltucJ.onal" e

o Projeto Afonso Annos.

ENTIDADES RESPONSÁVEIS

_ MITM ARQUlEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO,A.

_ CÁRITAS ARQUIIHOCESANA DO RIO DE JANEIRO,
_ IMPERIAL IR."1ANDAlJI: DE NOSSA SENHORA DA GLORIA DO

OUTEIRO.

cmlIssJ!.O DE SlSThMATIZACAO

1. IndefJ.ro a proposta de emenda ofereC1da, de acor

do com as informações da Secretaria
2. Dê-se clênC:l.a ao mteréssado

CDn~INOS
Presidente

CONSTITUINTE. RELATOR ..

I
CO'ISlllul.ltSLtlSOOll"l

~'lInllOl.>'''YlLlI-

.. Item V, artJ.go 24 do Reg1.mento InteI:no da Assemblé1.3 Nanonal

Const1 tUl.nte.

EMENDA lP20688-0
l:J Constl.tuJ.nte RONAN TITO

lUTO/~\I.tl"c.çia --,

EMENDA N9

~

Insere, onde couber, na Seção I (Da Saúde). do Capít~

lo 11 (Da Segundade SOCla}), do Título IX (Da Ordem SOCJ.al), artl.

go e parágrafo únlco, com a seguJ.nte redação·

"Art. - 1: assegurada a preservação e o cultl\'o

plantas medlclnals, o desenvolvimento e a pratica da medlclna não-!.

lopatica ou natural.

Parágrafo único - Cabe ao Poder Público, em relação

ao disposto n0.E!l!!!.!, amparo técn1co e financeiro, lnclus1ve com a

alocação de recursos, a título de fundo perdldo."

JUSTIFICATIVA

o Proje tc de ConstitulÇão da üomss âc de Sas remat r za

çâc revelou, acrma de qualquer outra coisa, a 1J1'enSa preocupação

dos Senhores ccns ta tumtcs com questões de caráter sccaat , quando

da formulação do texto da futura Carga Magna, como' a p revadênca a

e essastêncae , a educação e cultura, o mea,o ambiente, a família, o

menor e o idoso, os inãzos , Todos esses assuntos apresentaram, de

uma Eorna ou de outra, avanços. na meda da em que eram redagados e

aprovados dasp os a t avos que s arr s Ei.zes.s em as neceaaadades bSsl.cas e

as p r-ancapaLs demandas do povo b.raaa j ea ro ,

No setor da saúde, porem, apesar dos esforços empree!!

da dos no sentido de ccrporaErcar ccnquas tas SOCl.alS, através de me

dulas de grande slgnifl.cado, não se consegul.tl' evã tar .falhas advm

das da d1Í1culdade em conca j aa r metas como' da re í.t.c de todos ã saú

de. de sas tema Ilm.cc para ações e servaçcs da saúde, além da obrlg!.

'toraedade , do Estado, de controlar e f Ls ca La za r- a produção e comer

caaraaeçâc de nedacamentcs , com a falta de recursos para o setor e

a necess adade de es t amuj ar- pesquisas e melhorar a qualidade dos prB.

dutos Isso, sem eeacacnareos o dJ.fíCll acesso da grande massa ru

ral a uma aas I s têncra médica, Já tão precârua para os menos caren

tes haba-tarrtea das metrópoles

O umversc exas t.errte de conhecimentos do potencial e

das poss a.ba.La.dades ce repêutacas , advandos do uso de plantas, ervas

e folhas (na f1toterapl.a), dos varaadcs t apos de massagem (sha.aesu ,

dc-an , com raro laser), da bacenergêr.ãca , da acupuntura, além da

consagrada honecpama, vem integrando o daa-a-dí.a do nosso povo, c~

ja sabedcm,a levou ao emprego cada vez maaor de todos e cada um de~

ses métodos e t.e rap í.as , prancaparmente como formas prevenraves de

doenças. Crescente, cucross rm, o número de adeptos da arrmerrtaçâc
na't.ur-a L, da nacrobaétaca e da ve genar-aana

Há neces.sadadc de es raaurar-ee o ensanc , a pesqua.sa e
a prãtaca dessas modall.dades de med i cLna nãc-efopâtaca, a ôespea to

das pressões de muI emacacnaãs vancuj adas a andiis ta-a as fannaco-qu!

rm cas , com vaa tas a defendermos melhor ação e serviço de saúde. por

anre rnêdao da arrtegraçãc dessa medac Lna natural, de custo bem anfe
rior aos tratamentos pela meda c.ina nradrcaonef , ao Su s t.ema Naca onaã

de Saúde. a f1m de que o povo brasafexrc não seja forçado a pagar.

com a vada , o preço da cmsaâc de maus governantes, o peso de nosso

enda va damerrto externo (ccnprcseredcr de nossa mdependêncaa tecnol.§.

gJ.ca também nessa ârea), além do descalabro da exploração clandest.=.

na de nõssos recursos naturais e matérlas prlmas, essenCla1S aos

laboratórlos estrangel.ros.

"A saúde é dlrel to de todos e dever do Estado."

Que esse dl.sposl.tl.VO seja efetlvamente cumprldo, para

o bem dos brasl.le1.ros.

ENTIDADES RESPONSÁVEIS.

- INSTITUTO BR..o\SILEIRO DE MEDICINA NATURAL,

- DIRE'I6RIO ACADt=.HICO JOÃO LADEIRA DE SENA,

- DIRETORIO ACADt=.~IICO DO INSTITUTO DE CISNCIAS BIOLO-

GICAS.

comssAo D~ SISTENATlZACÃO'

1. Indef1ro a proposta de emenda ofereclda, de acor

do com as 1nformações da Secretarla.

2. Dê-se Cl.ênCla ao l.nteressado.

~Àv..·"""1
Const1.tuinte AFonSO ARINOS

Presidente

.. Item V, artJ.go Z4 do Regl.mento Interno da AssembléJ.a Nacional

Constltulnte.

EMENDA N9

POPULAR

Acrescenta, onde couber, artl.go ã Seção lI. Cap~ulo 11,

do Título IX (Da Ordem Soclal), do Projeto de ConstJ.tU1ção. da Comls

são de S1stemat:.zaçâo, com a segUl.nte redação

"Art. - Flca assegurada a Aposentadona das Donas-de

Casa, que poderão contnbuJ.r para a Segundade Socl.al."

JUS T I F I C A T. I V A

S fora de dÚvl.da a contrlbul.çâ.o dos serVlços das Donas

de-Casa na geração de renda faml.l1ar, embora constJ.tua uma economia

1n\'lsível, 19norada pelas estatístlcas ofJ.cl.al.s.

Por outro lado, mJ.lhões de mulheres tlveram suas at1\"l.

dades proflssionais supr1ml.das por causa dos servlços desenvolvJ.dos

no recesso do lar

Assim, até mesmo como medl.da reparadora ãs mulheres

que não tiveram acesso a uma vl.da profl.ssional se lmpõe a concessão

da aposentarol.a das Donas-de-Casa.

AUTOR. ARMANDO BARRETO ROSA E OUTROS (132.528 subscritores)

ENTIDADES ReSPONSÁVEIS.

- FEDERAl;i\O DAS ASSOCIAÇOES DE BAIRRO DE SALVADOR

- ASSOCIAÇÃO DE MORADDRES DE PLATAFOJU.lA

- ASSOCIAÇÃO DE ~fULHERES DE COSH]; DE FARIAS

COMISSÃO DE SISTEHATIZACÃQ

EMENDA POPULAR N9 PE-19, de 1987.

"nrspôe sobre a aposentadoria das donas-de-casa ..

Entldades nesponsâveas r

- Federação das Ass ccaaçêes de Baar-ro de Salvador,

- Associação de Moradores de Plataforma,

- Assoclação de Nulheres de ccsne de Farias.

Relator Cons t.a tuarrte BERNARDO CABRAL

subscra ea por 132.528 efea rores e apresentada por

três entndades assccxatavas , a presente emenda va s a assegurar às

donas-de-casa, no futuro texto ccns ta tucaenat , a poss rb a.Ladade de

se aposentarem pela Segundade Social

Competindo a este CoIeg.rado , nesta fase dos traba-

lhos, ana l as a r a proposta apenas em seus aspectos formais e cons a

derando que esta, segundo J.nformações da Se cr-e t a r-aa , atende às

exí.gêncaas prevrs t.es no art. 24 do Reglmento Interno para sua re

gular tramitação, raeu parecer é no sentrdo de que a cceusaãc
manifeste pelo recebanentc da EMenda Popular nv PE-00019"9,

vada a aprecaaçãc de mêr1 to para a ccasaãc p rép rae ,

C-~:~::R:~BRAL
Relator

EMENDA lP20690:1 .'
~[J REINALDO CA].[l.IA ROSADO E:u·-r-.-os----------,) E·""DO~

tJ EMENDA POPULAR _.~pM{Ea~~r;:iõ""··OM' ..Io ) t'jiJozJlli
r.r----------.....".......,..------------,

EMENDA N9

POPULAR

Inc1ul., onde couber, na Seção 11 (Da PreVldêncl.a St'

clal). do Capítulo II (Da Segundade Soc1al), do Título IX (Da Ordec.

Socl.al) ,o segul.nte dlSpOS1tlVO:
"Art. - 1: assegurada aposentador1a l.ntegraJ para a

mulher apôs 25 (Vl.nte e Cl.nco) anos de contnbuição para a PrevldeJ.

Cla Social "

JUSTIFICATIVA

A força de trabalho da mulher na socl.edade moderna.s~

ja na 1ndústrl.a, na escola. no comérc10, etc, é algo relatJ.vaI'lente

recente na hlstorl.a da human1dade. Para Se ter uma l.dél.a, deve-se

consl.derar que no Brasll de 30 anos para cã,cresceu muito o núI:lerc

de mulheres que trabalham. Em 1950 eram cerca de d01s ml.lhões, ho

Je esse número chega a ma1S de 14 m1lhões.

S notóno que a leglslação que ampara a mulher não .!
companhou o crescimento do unlverso de mulheres que trabalham. por

l.5S0 a oportunldade que esta Constl.tulnte tem de apcrfe1çoar-e atu.!

11 zar as leis que protegem a mulher, em especlal a que trabalha. ê

ímpar.
Vale destacar. que a mulher que 'trabalha têm que ser

amparada, p01S quando o Estado faz lelS resguardando e defendendo 05

seus d1reltos. está salvaguardando as futUras gerações, além de re

conhecer o seu trabalho e a sua contnbul.ção para a construção da

nossa soc1edade.

Dessa forma,o mal.or reconhecimento ao papel da mulher
em nosso Pais é o estabelecl.mento da sua aposentadorl.a lntegral 0.

pôs 25 anos de contrl.buição Levando-se em conta que a vida út1.l

da mulher, geralmente, começa al.nda em tenra idade, estendendo-se de

pois ã vl.da adulta, quando além de trabalhar por d01S ou mal.S perío-:

dos alnda tem sob sua responsabil1dade as tarefas do lar, cuidado com

os fl.lhos, etc. Ampll.ando, de forma prát1.ca, o seu perÍddo de traba

lho para quase 20 horas por d1a. o que representa. lnegavelmente,~
de desgaste físico e psíqu1.co.

bsse processo desgastante atl.nge seu âplce quando a

mulher chega ã casa dos 40 anos. Idade na qual uma mulher dl.Í1cl.l 

mente consegue um novo emprego, Justamente devl.do ao seu estado fís.=.

co e psíquico altamente desgastado, o que em uma sociedade esugm~tl

zante, ConSUllll.sta e voltada ma1S para a produção: representa um fat~
que também tem que ser levado em conta.

Quando se trata do desgaste exceSS1VO no trabalho, de
ve-$c cons:derar que varl.as cat:egorJ.as de trabalhadores masculinos ;á

conseguiram vantagens como aposentadorias após 2S anOS de contr1bu1

ção, além de condJ.ções eSpeC13l.S de trabalho.

Por l.SSO, podemos af1rmar que é lnJusta a genera1l.za

ção do tempo de aposentador1a para hoM.ens e mulheres, porque o esfor,

ço da mulher no lar tem que ser computado e respel.tado, consoante~
a evolução da humanl.dade

Esta Assembléia Nacional Constitu1nte tem todas as con

dl.ções de, neste momento, fazer hlstôna, reparar inJustlças e atuaw

llzar-se no tempo, estabelecendo na nova Carta Hagna a aposentadona
para a mulher apôs 25 anos de contr1bul.ção.

o mOVl.JI'ento que gerou esta 1nic1.atl.va conSegul.u mal.S

de 30 mll adesões, o que representa, com certeza. o anseio de: IlI1lhões

de braslIe1ros que con:f1aram aos Constltu:mtes a defesa das suas mal,2

res esperanças.

AUTOR

REINALDO CANMA ROSADO e outros (32 040 subscrJ.tores)

ENTIDADES RESPONSÁVEIS·

- SINDICATO DOS OPERÁRIOS NOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE SANTOS,

s1i.O VICENTE, GUARUJfi; E CUBATÃO.

- SINDICA!O DOS NOTORISTAS EM GUINDASTE DE SANTOS;

- SINDICATO DOS E"HPREGADOS NA ADl.uNISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS POR
TUÁRIOS DE SANTOS, SÃO VICENTE, GUARUJÁ E CUBATÃO.·



A supressão do § 19 se dã pela 1ncorporação do obJe-
to de sua regência ao "caput" do artigo. e tl. do § 211 resulta da

AUTOR JOSS CARLOS DA C,ONCEIÇ'AO RIBEIRO E OUTltos (43.960 subscra ccres

ENTIDADES RESPONSÁVEIS
- ORGANIZAÇAO DAS COOPERATI\'AS BRASILEIRAS,

- ORGANIZAÇ1i.O DAS COOPERATIVAS no ESTADO DO RIO GRA\-

DE DO SUL,
- 'ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DA PARA!BA.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAC1i.O

EMENDA POPULAR N9 PE-2S. de 1987.

"nrspêe sobre a j abe r dade de ccns t1tuição das cooP'!"

. ratavas e sobre a asençâc de t rabut.os sobre o ato

cocperatnvc nos termos em que o defme ;"

Bnta.dades nespcnsãveas

- ürgam auçâc das coope ramvae uras a.Jea ras ,

- ürgam eaçâc das cccperat rvas do Estado do Acre.

- Organ1zação fIas cooper-at rves do Estado do Parê , do

Estado do Naraahâc , do Estado do paauf , do I:stado

do Ceará, do Estado do R10 Grande do Norte. do Esta

do da Paraíba. do Estado de Pernambuco. do Estad~
de Alagoas. do Estado de Se r gapc , do Estado de Ml.~

nas üerars , do Estado da Baha a , do Estado do RJ.o

Grande do Sul, do Estado de Mato Grosso. do Estado

de G01âs. do Estado do Mato Grosso do Sul. do Esta
do de ncndêni a , e do Estado de Santa Cat ar-ma ,

Relator Cons ta tuantc BERNARDO CABRAL

JUSTIFICATIVA

Sala das Rewuões. en

"I - Dê-se ao artigo 438 e seus parãgrafos a segu1n-

Subscnta por 43.960 efeatcres e apresentada pelas e,!!

tidades acama nomeadas. a presente emenda vasa da spcr sobre a 11-

berdade de constl. tuição das cooperatJ.vas e 1sengão de tnbu-

tos do ato cooperat1vo.nos termos em que o deflne.
Competl.ndo a este Colegl.ado. nesta fase dos trabalhos,

ana11sar a proposta apenas em seus aspectos forma1s e cons1derando

q.ue a J.n1Cl.at1va ora' sob exame. segundo as J.nformações da Secreta

ria, atende às eXl.gênc1as preVl.stas no Art. 24 do Reg1mento Interno

para sua regular tram1tação. meu parecer é no sentl.do de que esta

Com1ssão se manifeste pelo receblmento da Emenda Popular n 9 PEM
00025~3. reservada a aprec1açâo de mé1'1to para a ocaSl.ão própna.

EMENDA lP20693·6 ".."' 1 "'=""""~
t: DÓ"lINGOS PEREIRA MAIA E OUTROS _ C- _J

te redação

Etll:NDA N9

~

Art. 438 - F1ca cnado o Estado do Tocant1ns, com o

desmembramento da área do Estado de G01ãs abranglda pelos Mun1cí
p10S de Almas. Alvorada. Ananás. Araguacema. Araguaçu. Araguaína.
Araguatl.ns. Arapoema. Arra1as. August1nôpol1s. Aurora do Norte.

,~. AXJ.xa de G01as, Dueré, FatJ.ma. F1gile1rõpolls, FJ.ladélfia. Formoso

do Aragua1a. GOl.atl.ns. Guaraí. Gurupi, ItacaJã .l}Itaguat1ns, Itaporã

de GOl.ás. L1zarda. l-l1racema do Norte, 1>I1ranorte. Monte do Carmo.

NativJ.dade, Nazaré. Nova 011nda. Novo Acordo. Palmel.rôpo11s. Paraí
so do Norte de GOJ.ãs. Paranã. Pedro Afonso. PJ.ndorama de G01ás~
P1um. PontE' Alta do Bom Jesus. Ponte Alta do Norte, Porto Nac10-

nal. PreS1dente Kennedy. R10 Sono. São Sebast1ão do Tocantlns, Síl
vanópo11s. Sít10 Novo de GOl.âs. Taguatl.nga. Tocantínla. TocantJ.nó:

po11s. Wanderlãnd1.a e Xamb10ã ....compreend1dos com os seus atua1s I,!

m1tes externos.
S 19 - O Governador do Estado do Tocant1ns será no~

meado pelo Pres1dente da Repüb11ca no prazo de 30 (tnnta) dlas.

contados da data da promulgação desta Constl.tu1ção, para o período

que se encerrará com o do mandato dos atual.S Governadores.
.. § 29 - O Execut1Vo Federal f1>:ará um municípl.o COIrO
sede provisórla do Governo do Estado. obedec1do o cri tér10 da' cen

tral1Zação geogrã:f1ca. até a aprovação da Cap1tal pela Assernbléu

Legl.slat1va do Estado do Tocantl.lls.

§ 39 - A Un1ão antec1parâ receI.ta até o valor equ1".!

lente a seJ.scentas e quarenta nul Obr1gaçõcs do Tesouro NaClonal,

para as despesas pre11minares. que o Estado do Tocantlns ressarC1

râ em dez anos -

§ 49 - Aplicam~se ã cnação e J.nstalação do Estado

do Tocant1ns. no que couber. as normas legaJ.s dlsc1pllnadoras da
d1vJ.são do Estado do Mato Grosso. exceto quanto ã abertura de cré
d1to das despesas prell.m1nares de instalação ..

Inclui, no Título X (D1spoSJ.ções TranSJ.tônas). do

ProJeto de Const1tuição da Comissão de S1stemat1zação o segulnte

sarã da palavra para das cuta.r a proposta. o sll'lJatáT1o. DI'. Roberto

Rodngues
Estamos seguros de que. por seu aI to gr~1U de compreen-

são quanto à neces s rdade da defesa const1tuc111\l ,11 das eooperat rv as ,

recebera nossa proposta. dando-Lhe a deva da tl,lnl1tação.
Além da três errt rdades assoc18llvas respcns âveas pela

subscraçêc dessas naa.s de quarenta m1l assl.nntUlas. fizeram questão

de apo i ar e Juntar-se ã mob111cação nacional {'llJ defesa do cocperaea-

I vasmc , as Organl.zações das ccope raeaves dos st>l:u1ntes Estados a) do

Maranhão. b) do P1auí, c) do Cearão d) do R10 br-ande do Norte. e) de

Paraíba. f) de Pernambuco. g) de Alagoas. h) de âe rgape , 1) da

aehaa , )) de Ml.llàs üe rea,s , 1.) do R10 Grande dI! Sul, 1) do Mato GrosSO

do Sul. m) de Goiás. n) do Mato ürosso , o) de Rcndêru a, e p) de Santa

Catarl.na. todas com seus ni tbares de respect1Vos f111ados.· aqua repr.!:.

sentados pelos di ragentes de cada uma dessas cntadades ,

ne1ro.

EMENDA N9

~

Relator Constitul.nte BERNARDO CABRAL

1. Inc1u1. onde couber. no C3pí"tulo I. do Título VIII

(Da ardem [conôm1ca). o seguinte art1go

calização dos atos que an ter-Ee rem na vada SOCJ.al. no controle da ges

tão dos recursos púbhcos e no que for p recaao para assegurar a eh:

câcaa das normas ccns t i tucaonaas ,

Os subscratcres desta Ina ca.at i va contam também com a

pcss rba t rdade de avanços reaas em outros capítulos da ccns tatauçãc ,
em'especaat no que se refere ã garantaa da Independênca a do poder JU

dJ.cl.áno. à ga'rant i.a das prer:ogat1vas do r egas Iatavc e ã desccncen

tração do poder exe cutu.vo , para que as formas e rns t rumentcs de par
ticl.pação popular propostos possam atanga r sua plena ef:tcácia

As propostas aqua apresentadas foram elaboradas a par.

ta.r de sugestões reccntadas , Junto à população. pelas en tn dade s e

pessoas que se articularam:" ao longo dos dca s anos que precederam a

atual fase do processo ccnsta turnte , em Pâenâru.cs e Mcvamerrtcs Pró
Part1cl.pação Popular na Cons tn tuante , espalhados por todo o Pa Es .A~

sumidas pelas enta.dadea de nível necacnat que se respons ab rf r aaram

pela coleta de aaamaturas , contam também COM o ap010 de uma sêrre

de outras errtadades , andacadas em anexo. que pertencem a da fe rerrtes

níve1s soc í.a i s e aos maas drverscs setores de etavrôade,
A presente Inacaa t.ava se res t r angau , corao não 'pod1a

de i xar de ser, uru.camen te a natéraas da üons ta'cuaçâc Federal. Mas

seus subs cra tcres consideram que suas propostas podem e devem

retomadas quando da elaboração das Cons t1 tUl.ções üs eaduaas , até

nível munaca.pa L, para que as espa.reçêes democrata aentes , de que são

portadoras. anp regnem toda a estrutura polít1ca do país.

"Art. - O Poder Púbhco fomentará e apourâ o coop~

ratl.V1smO e a le1 assegurará ã hberdade de const1tu1ção das coope~

rat1vas. sua atuação em todos os ramos da at1v1dade humana. ll.vre
adm1n1stração. autocontrole. acesso aos 1ncentl.VOS f1sca1s e const.!

tU1ção de seu órgão de representação legal"

2. Insere, onde couber. na Seção II (Das L1m1taçÕes

do Poder de Tnbutar). do Caphu10 I (Do Slstema Tnbutãno Nacl.o

nal), do Título VII (Da Tnbutação e do Orçamento). o segu1nte ar

t1g0
"Art. - E vedado à Unl.ão. aos Estados. ao D1strJ.to

Federal e aos Mun1cíp10S l.nst1tu1r tnbutos sobre o ato cooperat1vo.

aSS1m cons1derado aquele praticado entre o assoc1ado e a cooperatl
va ou entre cooperat1vas assoc1.adas. na rea11zação de serV1ços. oP-'=.

rações ou at1v1dades que constituem o obJeto soc1al

COMISSÃO DE SISTEf.lATIZAÇ1i.O
EMENDA POPULAR N9 PE-24. de 1987.

"Ins ta t ura o mcnopêf ac estatal das tefeccaum..caçêcs

~_o Conselho Nac i ona I de ccmuni caçêcs;"
Brrt a dades nesponsâveas - -----

- Federação Interestadual dos Trabalhadores em Empre

sas de 're tecomuniceçêes e Operadores de Mesas Tele
fõnl.cas. 

- Aes ccxaçâo de Empregados da Embratel no R10 de Ja-

Com base no Art. 24 do Reg1menlu Interno da AssembléJa
Nac10nal Constl,.tU1nte'. as ent1dades associatl.\II.... aba1xo subscr1tas

todas l1gadas ao cooperat1v1smo bras1lelro. aj1lcsentam a Vossa E>..ceM

lêncJ..a proposta para Emenda ao ProJeto de Con'll1tu1ção. subscnta por

43.960 eleitores. conforme 11.stas. que seguem 1Illcxadas. d15trlbuídas
por Estado (OCE). A1nda com fundamento no 1 t e tli \ 1 do mesmo art1go. u-

3. Acrescenta. onde couber. no Capítulo III (Da Edu

cação e Cultura), do Tí~ulo IX (Da Orde~ 'SQCUl) o segulllte art1go.

"Art. - O enS1no do coopcrat1v«..smo e do aSSOC18.t,!

V1smo constl.t"U1rã dl.scJpl1na facultatl.va dos horános norm81S das

escolas e inst1tu1ções de enS1no de todQs os graus."

Subscrita por 111.192 ele1tores e apresentuda pelas

ent1dades aC1ma desl.gnadas. a presente emenda Vlsa a 1nst1tu1r o mo

nopol1o estadual das telecomun1cações e a cr1ação do Conselho Nac1o:
nal de Comun1cações.

Compet1ndo a este Coleg1ado. nesta fase dos trabalhos,

ana11sar a proposta apenas em seus aspectos forma1s e cons1derando

que a 1n1c1at1va ora sob exame. segundo as 1nformações da Secreta

r1a. atende às eX1gênc1as prev1stas no art. 24 do Reg1mento lnterno

para sua regular tram1tação. meu parecer é no sentl.do de que esta Co

tllI.ssão se man1feste pelo recebl.mento da Emenda Popular n 9 PE-00024~·S.
reservada a. aprec1ação de ménto para a ocas1ão própria.

Sala das Reun1ões, em

AUTOR lRANY GONÇALVES FERREIRA E OUTROS (111.192 subscraucres)

ENTIDADES RESPONSÃVEIS
- FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES EM ENP~

SAS DE TELECOf.IUNICAÇOES E OPERADORES DE MESAS Tl::LÉ.

FDNICAS:
- ASSOCIAÇ1i.O DE E~IPREGADOS DA EMBRATJ:I. NO RIO DE JA

NEIRO.
- SINDICATO DOS TRABALHADORES EH :bMPRESAS DE TELECO

MUNICAÇOf,S E OPERADORES DE MESAS TELEFONICAS DO MU

NIC!PIO DO RIO DE JANEIRO. -

JUSTIFICATIVt\

- Sl.nd1cato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomu
n1cações e Operadores de Mesas Telefônl.cas do Num:

t:Íp10 do R10 de Jane1ro

EMENDA lP20692·8 ,..".---------,J I'"r" ....".~
CJJOSE CARLOS DA CONCEICÃO RIBEIRO E OUTROS _ C- _J

r.T ~_"n"'""'''..',•• _=_____,

A Assemb,lé1a Nacl.onal Const1tUl.nte. ao I.nCIU1r a nor

ma da In1CI.at1va Popular em seu Rcgl.mcnto Interno. deu uma 1mportan
te demonstração de sensl.bl.11dade pelos ansel.OS de democrahz.ação qu;

marcam o atual momentQ hl.ston(;o bras1le1ro

Com esse J.nstrurnento. l.ntc1ramente novo em nossaã nor
lias Jurídl.cas, ela enfrentou coraJosamente as 1nsuf1c1êncl.as e 1mpef

fe1ções de nossa democrac1a representat1va. Ao mesmo tempo, cr10U

cond1ções para aumentar a corresponsab:tlulade de toda a socl.cdade na

elaboração da nova Const1tUJ.çâo e. portanto. a sua prop1'1a leg1t1m.!.

dade.
A presente proposta pretende enfrentar o mesmo desafJ.o

c busca conso11dar a1nda ma1S o avanço Já rea11zado O que se quer.
agora, ê que a In1cl.atJ.va Popular seJa 1ucorporada ao processo legJ':::'
lat1vo permanente. ou seJa. ao processo comum da elaboração das

le1s. tanto no que se refere ã legl.slação ordJ.n~rJ.a como às emendas

que forem necessánas para o aperfe1çoamento prpgresslvo dâ' ordem

constJ.tucional. O que se quer. a:f1nal. é aumenvar o nível de part1c.!,
pação direta da soc1edadc nas dec1sões de interesse colet1vo, na h,!

JUSTIFICATIVA

1. Inclu1. onde couber. no Capítulo 'V (Da Comun1cação),

do Título IX (Da Ordem Soc1al). os segu1ntes dI.spositl.vos

"Art. - ,Const1tu1 monopõllo do Estado a 1mp1antação.

manutençã~ e exploração dos serV1ços públ1cos de telecomunJ.ca\:ões.
comun1caçao de dados. 1ncluS1ve transfrontel.ras. comunl.cação postal
e telegráf1ca.

S 19 - Os serV1ços pr1vados de teleconun1cações pode
rão ser 1mplantados desde que se utl.l1zem das redes púbhcas de tel;

comun1cações exploradas pelo Estado em reglme de monopôl1o. 

§ 29 - S assegurada a prestação de serv1ços de 1nfor-
mação por ent1dades' de d1re1 to puvado, através das redes públ1cas
de telecomun1cações

Art, - A 1mplantação. manutenção e exploração dos

serVl.ços públ1cos de telecomun1cações pelo estado em reg1me de mono'

póho serv1rão obngatorJamente de oportun1dade a q~e empresas e en

tidades genu1namente naC10na1S seJam agentes do desenvolv1mento c1e;
tífl.co, tecnolõg1co e 1ndustr1al do país -

Art. - FJ.ca 1nst1tu1do o C~nselho Nac10nal de Comun1

cações composto por representantes do Estado e da soc1edade c1v1l~
na forma da Le1.

Art. - Compete ao Conselho Nacional de Comun1cações.
na forma da LeI.

I - conceder ou autor1zar a utl.lização de frequênc1as

ou cana1S de rad1odlfusão.

II - autor1zar a 1mplantação e operação de redes pT1\a
das de telecomun1cações. -

lI! - def1nJ.r as tanfas a serem cobradas na l,restação

dos serV1ços públicos de telecomunlcações.

"Art - S l.nviolável.o sig110 das telecomun1cações.
sUJe1tando-se o l.nfrator às penas da Le1,

Subscnta por 32.040 efeaecres e. 'também, pelos Senha

res Constatumtes l>el Bosco Amaral e RUa Casara, esta enenda, apresentada peras
ent.adades ass ccaata vas acama nencaonades , pretende anc Iua r no futuro

texto cons t i tucaonaâ a gnranta.a de apcsent.ado r-i.a ant e graI para a mu

lher após vanre e p.nco anos de cont.rabui çãc para a p revrdêncaa Se
caat ,

Competindo a este Colegiado. nesta fase dos traba-

lhos. ana l rs ar- a proposta apenas em seus aspectos fo rmaa s e conside
rando que esta. segundo mãcrnaçêes da secre tara.a , atende às e:ugê.!!

caas prevas tns no Art. 24 do Reg r.ment.o Interno par-a sua regular t ru
In1 uaçêc , meu parecer é no semadc de que a ccmssâo se man1í~ste pe

10 recebmentc da Emenda Popular nv PE-00023-7. reservada a aprecaa
çãc de mêra tc para a ccesaão prôpr-aa,

Sala da cceussão, em

Relator' Ccns t.a tuant;e BERNARDO CABRAL

EMENDA N9

~

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA POPtJtAR N9 PE~23. de 1987

"Es'tab'êle~e a eposerreaêcraa arrte gra I para a mulher

após 25 (vante e cmcc) anos de cont.rabuaçãc para a

Preví.dêncie Soca.aâ"

Brrt i dadea üesponeãve rs , os Sandaca tcs

M dos üpe râracs nos .se rvaçcs Por-tuiir-i.ca de Santos.

são vacente , GuaruJá e Cubatão,

- dos ~lotor1stas em Gumdas te de Santos.

- dos Empregados na Adm1n1stração dos servs çcs Por

tuâracs de Santos. São vacente , Guaru]á e Cub~
tão, e

- dos Empregados em Estabelecimentos üencâracs de

Santos.

2. Acrescenta. onde couber, ao Capítulo I (Dos DueI.

tos Jnd1\'1dua1s), do Título II (Dos Dl.re1tos e l1berdades FUlldamen:

ta1s). os artJ.gos aba1xo, com a segu1nte redação

"Art. - S assegurado o acesso às 1nformações e refe
rências eX1stentes em reg1stros de ent1dades públl.cas e prl.vadas re

lat1vas às pessoas aí menc1onadas. as qua1s têm d1re1to a proced1me~
j to JudlCl.al S1gI.loso. para a l.ntrodução de correções nos dados res-=

: pectl.Vos
Art. - S assegurado o ducito à l.nformação, iE!

~ lled1mentos nem d1SCr:Lmlnações. tI
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2218 "Assembléia NacionalConstituinte

daapens a de consut t a p Leb r s ca tji r aa , enquanto os §§ 49, 5"', 69 são

s up r-amrdos porque a natên.a de que tratam ou )á é obj ct;o de trata
mento nas outras drspos rçêcs do Projeto ou se contêm na Le1 Compl~

mentar a que o § 9 9 faz remss ão,
E que a emenda popular se faz pela vontade domrn an t.e

da população da área a ser desmembrada. expressa em 72.958 3SS1na

tures , dentre as qU0115 as de todos os representantes dos três pod!:.
res cons t a tuídos do Estado de GOJ.ás.

no PLEBISCITO

Os Cons t.a tuanucs dá Sub ccrus s âc dos Estados, en mcmE;

rfivc-I reuru iic públl.ca na Asscrrblíha Lcrns racave do Estado de GOiás.
no dt a ] 'l de I:la10 deste ano. testemunharam o uníssono SUl dos gera

nos ã crcaçâc do Estado do 'rccantms , embora p ropnreaenade oportun.!.

dade para »amree ceções em ccntrârac durante as exp Ianaçêes e deba

tes que curmnaraa COI'I a aprovação da 'respec t rva sugestão de norma

A Organlzação dO.Estado, mesmo para des1l'embramento,f,:!
são e ancorporação t.er-r-at or-aa I de suas umdades fed'eradas, é mat ê

ma con s tn tucaonur , sendo que em relação ao Estado do Tccan t ms tE.

dos os Cons t r tuan tes gca anoa exerceram prcsef a t.i smc na reg rjic a ser

desmembrada cumpr'onu s s ndc s com sua e fe t rva enancapeçâo , e esta Eaa
a têmca da campanha, em todo o Estado, do cand i dat c va coracsc

Governo de GOlás. então senhador Hen ra que Sant1110,

Além de urna secular vontade regacnat , conta-se agora

com uma de-te rmmarrtc dec.i s âc polítlca estadualmente consensuaIa aada

A consulta pleblscltâria oportunizada pela As s embl ê ra
Nacacnaã Cons t.a tuante para a davxs âo t e r r-at oz-aa I dos Estados-~Ie!!!.

bros, recomendada pela cons caêncm nacaonaf à conta do a r'r-aca ona t as

mo e da anacrcma da drvasâo geográflca do país, é um blS.!!! 1der~

ou, no mfn rmo , a devolução do poder ccns t.a tuante ao povo, de onde

se emanou, descaractera aendc , por lSS0 mesmo, a própna outorga PE.

pular des t anada a prover o país de uma nova Const1tulÇão

Igualmente, é desnat.urado c'mga r o desmembramento do

Bst ado-nembro ã vontade da maaora.a de sua população, p01S s rtuaçêes

hã, colfio a da reglào por const1t't1lr o Estado do Tocantlns, que o

potenclal eleltoral é 1/4 do contll1gentc do Estado de GOlás, quando

o preponderante é o móvel polítJ.co-adnlnlstratlvo e econôm1co-f1nan

coiro do desmembramento, mcd1do por parãmetros de terntóno, popu:

laça0, renda e aspectos infra-estru'tura1.s de cada ul'la das umdades
resultantes e, sobretudo, servldo do consenso polítlCO e soclal.

O cn'téno substanclal da deC1são sobre a cnação de
uma unldade da federação deve se pautar pela hvre apreclação do

Congresso Const1tl\lnte, com o consenso de suas Com1ssões Temát1.cas,

V1Sto como encerram a representação de todds os Estados Federados

e de suas respectJ.vas populações, sem dÚV1da observâncla dos pnn

CíplOS consuetud1nár10s que regem o Estado bras11el.ro, incluslve o
da organJ.zação federat1va.

Fora a forma representat.lva, só a consulta dlreta à
população nac10nal cobr1na a razão natural da eXls'tênc1a da íede- •

raçã~o, em caso de alteração geopolíuca do País. Não há outro melO

lÓg1CO e rac10nal para desquabílCar o e)..ercíClo do Congresso Cons

tl'tU1nte no prdcesso de cnação de Estados e Terrltórlos. -
Quqndo se enfat1.za o sent1.do do respeJ.'to à federação

na consulta popular, o que se est.á proclamatJCI ê o prlncíplo de so

beranla dos Estados, que é própno da Un1ão Federatlva.

o. caráter transltóno da norma de criação do Estadc

do Tocantlns faz dispensável a lncidêncla do normatlVO genénco da

consulta popular, conhdo no <;apítulo da Organlzação POlít1co-Adm.!.
nlstratlva.

Revela a1nda notar que o CTl tél1.0 pleblsc1 tâno para

uma 1n1clativa secularmente COnduzlda e malS recentemente. nos úl
t1.mos 05 anos, no "front" da discussão e votação congressua1s, com

êXl'tO só lnvahdado pelo ExecutJ.vo Federal, procrastina as medldas

de dcsenvolvlmento econômlco soc1al e polítlcO do territono cman

clpado e onera milJ.S os cofres da União aC1ma do 1ndlspensável P.!

ra a lrnplantação do no"o Es'tado~.

CAPITA~

A necess1dade de flxação de um cri téno para def1nl
ção da Cnpltal se lmpõe, devldo não só ã cUlm1~ãnc1a da Ó1SP,J't3 p!.

lo sedlamento, hoje entre as cldades de Gurup1. Porto l'lac1onal e

Araguaína, como porque a centrahzação da Capl'tal justlf1cará o

princ1pal móvel do desmembramento de Goiás, que é o de ordem polí

tJ.co-admlnlstratlva, além de propJ.clar ã Reg1ào do atual tiordest;
GOlano, que se lncorporará ao Estado do Tocanl:1ns, vantagens

terl'los de dlstâncla em relação às sedes l1'dmlnlstratlva

PRAZO DE INSTALAÇi\O

O enfoque cOn;;'t1tuln'te ã cnação do Estado do Tocan

tlns e a eVldêncll1 de sua maturação sócio-polítlca é uma determl

nante para o vácuo em termos de planejamento e defln1ção de progr;
mas íedcraJ.s e estadualS, Jã sensível. de 'sorte que o abrev~ament~

do prazo de lnstalaçâo do novo Estado se recomenda pelo própno mó

vel polít1co-admlnlstratlvo que fundament.a o processo leglslat1v~
em marcha

A\JTOR Dm.lINGOS PEREIRA MAIA E OUTROS (72 958 subscn tores)

ENTIDADES RESPONSAVI:IS

- CONlT€ PRO-CRIAÇM no ESTADO DO TOCANTINS,
- ASSOCIAÇÃO DOS l-IUNIClpIOS DOS EXTREMO NORTE DO

ESTADO DE GOIÃS.
- ASSOCIAÇAo DOS MUNIClplOS DO NORDESTE DO ESTADO

DE GOlAS.

COMISSÃO DE SISTE~L"TlZAÇÃO

E}j"ENDA PoPULAR N9 PE-2ó, de 1937

"Dispõe sobre a criação do Estado do Tocantlns"

EntJ.dades Responsáveis

- Comltê Pró-Crlaçâo do Estado do Tocant1ns,
- .AssocJ.ação dos lolun1cíp1oS do Extremo Norte-GO
- .Assoc1ação dos Hunlcípios do Nordeste-GO

- .AssocJ.ação dos MUlllcíplOS do Vale do Aragu31a-Tocan

tlns - AMVAT

- Com1ssão de Estudo dos Problemas do horte GOlano
CONORTE

Relator COnSt1tUlnte BERNARDO CABRAL

"

Subs cr-a.t a por 72.958 e f e at cz-es e tanbém por alguns S!.
nho res ccns t í tumccs , entre os qua aa SlqueJ.ra Campos e José pr-eare ,

a presente emenda pretende alterar o art. 433 (na 'reaj i dade art. 4~6)

do Projeto de ccns rrcurção, no sentido de ef amanar a consulta ple
bãsca t5na prevas t a no respecurvo § 2? para a craaçâc do Estado do
'rocentans , bem como de Eaxar prazo para a nomeação do futuro ücver

nador e s ImpLafa ca r , no entender de seus subscra rcres , o texto do

r e fe ra dc dlSpOS1t1VO meda an t e a supressão de alguns parágrafos cuj o

teor Já es rarxe atendado pelo conteúdo tanto do~ quanto do a
tual § 9 9 •

Como compete a este coregaade , nesta fase dos traba

lhos, anaf as ar a proposta apenas em seus aspectos formais e consa de

r-ande que a anaca.atava , segundo J.nforrnações da secre t eraa , atend:

às cxagenca.as prevas tas no art 24 do Reg rnent c Interno para sua
regular t.ram eaçâc , meu parecer é no sentldo de que es-ta com.ssâc

se mam fes te pelo r-eceb amento da Emenda Popular nv PE 00026-1,

ser-vede a aprecaação de mér1to para a ccesrãe próprla

EMbNDA N'1

~

Inclul, na Seção 111 (Dos Impos'tos da União) do Capít.!:!

lo 1 (Do Slstema Tubutâno Nacl0nal), do Título VII (Da Tnbutação

e do Orçamento) art1go, l.ncl.SO e parágrafo ún1co t com a segU1nte r~

dação,

"Art, - Compete ã Unlão 1nst1tU1T lmposto sobre renda

e proventos de qualquer na'tureza, escoimadas as despesas efetuadas.

Parágrafo únlco - Constl'tuem despesas, sem 11m1'tes, as

deduções com percentual fl.xO sobre a renda ou provento bruto, e so
bre os aba'tlmen'tos devldamente comprovados~"

JU,STIFICATIVA

A palavra "lmposto" vem do lat.lm "J.mponere", "J.mpos.!.

'tum", "lmpostum", que sl.gn1flca colocar sobre. Em sentl.do amplo, PE.

de-se d1zer que "J.mpos'to é a parcela da recelta püb11ca com a qual

cada c1dadão contTlbUl. para custeSl" as despesas públ1.css.
A pr1meira forma de 1mposto foi a de contr1bu1ções pa

gas pelos povos vencldos aos vencedores~ Os díz1.mos, na Lei ltIosafsta,
representavam, igualmente, uma espéc1e de lmpOStO. Durante a 1dade

mêd1a. os l1l'poStos const1tulam-se das ofer'tas dos vassalos ao prínc.,!.

pe, sob· a deslgnação de "AdJu'torlum". Nos 'telupos modernos, a revolu

ção francesa lnclU1U o lmposto na ConstJ.tuição como uma obTlgação
honrosa para os cJ.dadãos

Já para a escola l1beral o 1mposto era um desfalque e

fetuado pelo estado nos bens dos contubulntes, a fim de fazer face

às despesas colet.lvas. Esta defln1ção, basicamente, é vál1da até

hOJe. O 1.mposto ObJ~tlVa. o a'tendlmento das necess1dades coletlvas,

de lnteresse geral, essenC1ais ã prôpna vlda do Estado. Por

mesmo, ele é 1mposto, ou seja, seu pagamento é determlnado coercl

tJ.vamente, sem que dlStO decorra qualquer van'tagem part.l.culqr para

o contr1bu1nte ou a esperança de recuperá-lo (como, por exemplO, a

contece no emprés timo compulsór1o que, neste país, também não acon

'tece,.~) Se o lmpos'to não fosse coat1vo, n1nguém o pagar1a espont!
neamente,

Na verdade, serla ma1S acertado que se retlficasse a

proposlção acima, pala dlzer que no lmposto e>.iste uma vantagem, eE!

bora apenas po'tenc1al, decorrente do pagamento, j â que o contrl.buin.

te é membro da colet1v1dade, cUJ as necessldades prl.mârlaS deverão

ser atend1das. Não e)..lste, porém, proporc10nalidade, ou qualquer r!

lação dlreta entre o pagamento do tr1buto e a vantagem receblda, o

que 'traz, por conseqUêncla, o fato de que o contubulnte não se p,2

de furtar ao recolh1.men'to sob a alegação de que não auferiu prove.!.
to part1cular.

Asslm, para adaptar o conceJ.to llbera! ao espírlto a
tual, portanto, ser1.a necessârlo 'tão somente acrescentar que, além

dos custe10S das despesas de governo, ele Yl.sa, também, a operar

uma 1ntervenção no melO socl.al, estabelecendo a redlstnbuição hal:o
môn1ca da rlqueza,

E, ten'tando concilJ.ar os pontos controvérsos sobre o
assun'to, surgiram certos princíp10s gera1s a serem observados. Adam

Silllt.h os formulou, nestes termos. I?) "Just1ça" ( ••• ), 2'1) "Segura!!

ça" ( ••• ), 3 9 ) "Bens" ( •• ), 4'1) "Econom1a" - Toda contrlbuição de

ve ser estabelec1da de manelra a retlrar do bolso do povo o mínlmo

possível.
Neste caso, procurando comple'tar est.es pr1ncíplos,que

~tourm lnt1tulQu de "declaração de dlrelto do contr1bulnte", S1smo,!!

d:l. estabeleceu out.ras normas) la.) Todo lmposto deve reca1r sobre

a renda e não sobre o cap1'tal, 2a.) O lmpos'to não deve nunca atln

g11" a parte 'da renda necessárla.à Vlda do contribu1nte, 3a.) No la}!
çamento do impos 'to não se deve confund1.r renda bruta anual com ren

da trJ.bu"tável, 4a.) O l.mposto deve s-er moderado na med1da em que a

nqueza é fUgldll1 (. 'o).

Como se vê, para a escola cláss1ca, tanto melhor se

rlam os impostos quanto ma1S atendessem aos prlncípl0s de "Igualda

de", da Just1ça e do rend1mento. eram devend1dos pelas regras aCl.ma

transcr1 'tas.

Os flnanclstas modernos conslderam que esses requlSl-.
t.os se acham ligados a tlm terce1ro, que é a poss1bJ.lldade de 1n'ter
venção no melo sócio-econÕmico. HOJe em dla o estado orl.enta a a't.!.
v;tdade por melO de um sem número de lmpos'tos, dlr1gindo-a aos pon

tos que Julga essenClalS ao seu desenvol Vlmento. Isso, porém. não

cna um choque com os pnncípios de 19ualdatle e rendlmento, válidos

alnda hOJe. Os impos'tos, sob o as.pecto :l.ntervencl0nista, arrebanham
polpudos recursos para 05 cofres públicos. cujo exemplo ma10r é o
que reca1 sobre.a renda.

Assim. no ncnentc em que. o Governo nâc se enve-r-gonha
de fazer o Jogo do "gato e ra'to", o aras ra , em relação ao Impcs tc

de renda. no qual o leão voraz e pantagruêf rco ê o árbJ. no t-axamo
dessa peleja (o leão, alia.'s, por~~51 só já é um símbolo cdrcso e

faSC1S ta. prôprac de país subsdesenvcfvado), press i cnandc e a

neaçandc o povo b ras rfet rc , trabalhador, ordea.rc , pacíf1co e "'CU}]

p ru dc r de deveres e obrigações. J: mais do que chegada a hora de se

expulsar da arena deste ca.rcc nedrevaf em que se transformou a n~

çâo , com um basta defamtavo , a sanha e os arreglos rnper-turbâve rs

desse leão que assusta. que esp~ta, que morde, que esrraçarba a

vada de nu Ihêes de bras í rea.rcs , anda gnadcs e revoltados com a an

sens rbr í a dade do flSCO bras af e rro , p01S é forçoso reconhecer-se

que, no arasx í , "O aapêrac do leão flscal, sempre foi edz.Ercado

sob o sagnc do terror."

Nos países ada an t.adcs e cavaf i aaôcs são ccns a de radas

zodas as despesas fea t as pelo con t rabuan te declarante, desde que

comprovadas pela documentação necess ãraa , Espec1flcamente sobre o

imposto de renda no Br-as a L, Se tal meda da ocorresse, os ês eadcs
ne Ihcr-ar i am subs rancaatnente a arrecadação do lIi1pOStO de clrcul.!!.

ção de mercadoraas (ICM) e, cbvaamente , a dos aumcfpaos (tanto na

arrecadação do imposto sobre serviço (ISS), quanro na part1c1pação

da arrecadação do leM , p01S havera.a forte es t.Imuâc , em função do

re ff exo da exa gêncaa de documentação srscar , que pas s amu a ser

exagada , de modo a espelhar a apuração da base de cálculo para a

p Li caçâc do anpos to deva.do sobre a renda ou provento líqU1.do de

cada declarante, trazendo ã luz os beneHcaos que a alteração pro
posta propiciaria no combate â sonegação de ampca tics , que só vem

p re j udrcando os honestos, ou seja, aqueles que realmente pagam.

Por outro lado, a documentação flSCa-l, p'rop i.ca.ar-a a ã
umêc , a recíproca da propcsaçâc , de vez que os produtores, os co

merciantes, os andus t ra aas e os prestadores de serviço (fornecedo
res) t.eraaa de operar com um "caaxa" real e epresenrara.am, 'também,

uma renda líqu~da passível de naaor- e real mcadênc.l a de ti ampos t.c

sobre a renda".

O Erãno Públ1co da União, em qualquer h1.pótese, só

teria a ganhar em decorrência do contlgente de pessoas interessa

das em des'tru1r o esquema do "calxa Z" t hOje, sab~damente e)..ls'te,ll
'te em todas as camadas SOCla1S

Imperioso, pois. que a al}:quota da 'tabela prog:ressi
va seja achatada, aglu'tlnada, ao menos pela metade, em varlação de

5 a 25\, Com percentual fixo na fon'te de apenas 10\. e que a arre

cadação do "lmposto sobre a renda" seja d1nâmlca em função da base

de cálculo apurada caso a caso e em função do rend1men'to ou prove,!!
'to de cada declarante.

Como o ma10r número de pessoas SUJe1"tas ã apresent.!

ção da declaração do lmpos'to sobre a renda utll1.za a cédula "C" ,p.!

ra que se não incorra em dlgressões, entendemos ser .redundõ,nt.e aos

preclaros cons'ti tUlntes, alJ.nhavar aqui dados e elemen'tos dessas

d1storções. cUJa existênc1a o própr~o Governo Federal reconhece,

sal3.entando, a titulo de exemplo, apenas o fato de te'l" a rece:l.t.a

federal, em seu "manual-pessoa físJ.ca/1987", es'tabelecldo um teto
para as despesas com ins'trução dê dependent.e de apenas "sete m1.1 e
duzentos cruzados" anual.S , quando, só para locomoção do dependen

te, de sua moradla ao local de enSlno, tal lmpo:rtânc1a revelou-se

1rrisór~a.

Além do ma1.S, o aposentado passa a apurar mal.or re,!!
da líqu1da, p01S perde o d1relt.o de se locomover ou de manter seus
conheclm~ntos técnlcos, p01S a recelta federal allJa-o ao llm1tar e

vJ.ncular tal.S gastos ao exercícl.o da probssão. quer dl.zer, para o

estado, aposentou, morreu. Isto é a justJ.ça soclal 'tão apregoada pe
lo Presldente da Repúb1J.ca? - -

Como se depreende do exposto aCl-ma', sempre se cult1

vou, no BraSl.l, a lmagem do estado que tudo pode e contTa o' ~ qual

os c1dadãos nada podem, prl.nc1palmente se forem assalarlados_; ta>..!!.
dos na fon'te.

Este é o es'tado de cOJ.sas que preclsamos reverter. em
nome do bem e da Just1ça socla1s, para que, com d1gn1.dade, se ele\e
o nível e a quabdade dê~'v~da do povo bras1lel.ro, sobretudo, atra

vés de uma red15tnbu1çâo harmôn1ca e equãnlme da r1queza. Neste

sentldo, urgem provldêncl.as no sentldo de se enjaular esse "leão" .!!

troz, para que o povo braslle1ro possa 'trabalhar e dorm1r um pouco
mais tranqullo

ConsidenJ, r016~ ser lmperioso, e, sabi~~~e.nte, nece~

sárl.o que a Assemblé1a Naclonal Constltu~nte, ado'te, entre outras

medldas, uma verdadelra dlstrJ.buição da "JustJ.ça Flscal" aos bras1
lelros e demal$ declaran'tes dos dados e elementos demons'tra'tlvos da
base de cálculo, para a apuração da renda elou provento de qualquer
natureza,

Posto que ta1s declarantes foram espobados, llilo

ano, pelas J.nstruções emanadas da secretana da receJ. ta federal, na

medlda em que não mais puderam deduZ1r os Juros pagos aos bancos e
às entldades fJ.nancelras, nem os prem10s de seguro (v1da ou inva11

dez) 1 nem, tampouco, apbcar a correção monctiÍr1a ao imposto sobre

a renda/salário, re'tldo na fon'te alnda que redunda a acha'tada quan
do confrontada com a 1nfIação real ( sempre, oficlalmente, escamo-

"teada), além das 1J.ml.tações eX1s'tentes nos campos das deduções e

dos aba't1mentos. onde os patamares fJ.);;ados ÍJ.cam l'lUlto aquém da

realldade, causando decepção, prejuízo e revol'ta no contr1bulnte.
Levando-se em conta a existêncJ.a da 'tabela progress1 '

va, aplicável ã renda líqulda (que de 'lÍquida nada apresenta), e1;

que os patamares de llm1tações, em termos de d1stribuJ.ção de Just..!
ça fJ.scal, são colocados ao arrep10 da real despesa efetuada, dis

'torcendo-se o resultado real, bastando atentar para os 11m1tes 1~

postos às despesas fe1tas com aluguel, com dependen'tes e sua 1ns

trução, com as doações. com a própria locomoção, 1neXlstlndo, uma

llnha de dedução do lmpOSto sobre a renda, pago aos cofres públi

cos no ano base, sem contar com o ríd1culo patamar e percentual do

desconto-padrão.
Sabe-se que a "nova Carta Jtlagnn" deverá focal1zar,

como renda ou provento, para "lmposição" do imposto, o produto ou
valor resultante como "sobra", como "lucro", como ganho real, "es
c01.madas e respe1tadas" as despesas rea11zadas no ano base, ~

..29. deduções compercentual Í1xo sobre a renda ou proven'tos brutos, e!

bat1mentos, deVldamente comprovados - ambos "sem llm1'tações" e sem

aqueles odiosos patamares, ,

EnÍ1m, noss~ propos'ta· não 'tem foros de e1J.m1nação do
'!lmpos'to sobre a renda" obtJ.da pelos declarantes através de salâ 

.!!.!!!' vencimen'tos, ~, remuneração, ~,prestação de
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* Item V art 24 do Rcg rment;o Interno da Assemblé1a Nacacnn'l Consutumte

Comlssão de Sa.stemat i aacâo-

JUSTIFICATIVA

A Carta üons ta tucaonef era va.gcr , ao êaspc r que "todos

são a.guaa s perante a rex", não assegura ans t runcrrtos parn garan ta r

essa mesma aguef dade , refatavaaente aos da re a t os da mulher e, por

J.gual. nas relações entre homens e mulheres, buscando corrigl r as

dfs crãnunaçêes exas eentes ,

Na sociedade brasafea.ra , a maacr-aa das mulheres sofre dJ!

pIa opressão: enquanto parmcaparrtcs dos setores populares e enqua!!.
to mulher S por essa razão que, como cadadâcs , lutamos pelo da rer-,
to ã terra, ao trabalho·. ã mnr ada a , ã educação. saúde, transporte,

lazer e seguranca , parmcutarment;e atravês das reformas agrárla,ur_

bana c admma strra t ava do Estado. conccmtantemente , lutamos pela eo!

t mcêc de todo t rpe de dxscr.ínmacâc cm todas as formas nas quaa s

se nater raraaaa , em par-tactnur contra a subcrdmacâc da mulher ao
homem.

Essa subcrdmacâc se mamfesua atravês da das crmmacãc
nos satãraos e nas condaçêes de acesso ao trabalho; na falta de ser

V1.ÇOS para atender ã mulher na sua condacâc de reprodutora b1.ológ1:

ca da espêcae humana ass í.s'têncaa à naternadade e à craanca , Nam..

festa também através da anfer-Ioradade da mulher em relação ao homem

na partilha das respcnsabaj.adades do lar e no cuadudo dos f1.lhos e

em relação a paruãcapacâc socaat e polítlca.

Durante dois anos. centenas de grupos de mulheres de t.o

do o país reaã i aaram um trabalho ccnjuntc através de um projeto de
ncnanado "Nós e a ccnstutumte", Como resultado de encontros, senn
nâr rcs e assenbfêaas , foi elaborado um DOSSlê de Propostas. cuj a •

síntese está contada na presente emenda sobre os "ürrertos da Mulher'

que desej anos ver assegurados na nova Constitu3.ção Br'a s a Lear a ,

Esta aní.caat rve popular reforça outras macaatavas pcpu
lares que ans í.s t em num.a Constituição que garanta o acesso ã l.guald!,
de de da rei tos para cadadiia e cadadâcs e o cunprinentc das leis
que assegurem essa agua Idede ," O conteúdo desta arnca a t.ava se restrl!!.

ge a assuntos retatavcs à ccnstrturcãc Federal e será retomado quan
do da elaboração das ConstJ.tulcões Bs tadua rs e leis muna c Lpaa s-, bem

como das Lez s ordanjir-Las ,

O presente abe rxo-assanadc fo1. easusudo por grupos de mu

lheres que se respcnsebrfaaaran pela coleta de as s ana'tur-as e conta 

ram com o apcac de mui t as entadades nacaonaas e es raduaas ,

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

EMENDA POPULAR N9 20-2, de 1987

"Dispõe sobre direi tos e garantias da mulher".

Entidades Reponsáveis:

- Rede Mulher - SP

- servãçc de Informação da Mulher - MS

- SOS - CORPO - PE

Relator Constituinte BERNARDO CABRAL

Subscrita por 4,2.444 eleitores e apresentada por oit.o

entidades associativas, a presente emenda obJetiva incluir no futu

ro text.o da Carta Magna, vários princIpios para assegurar direit.os
e garantias ã mulher.

competindo a este Colegiado, ne~ta fase dos trabalhos,

analisar a proposta apenas em seus aspectos formais e considerando

que esta, segundo informações da Secretaria, atende às exigências
previstas no art. 24 do Regimento Interno para sua regular tramita
ção, meu parecer é no sentido de que a Comissão se manifeste pelo
recebimento da Emenda Popular n9 PE 00020-2, reservada a apreciação
de mérito para a ocasião própria.

do Capítulo

seguinte

~l

ENENDA N'"
POPULAR jJ}

1. Inclua-se, onde couber, ~II'
(Dos üa.re i rcs e Laberdadea Pundanencaas) , oI, Título II

dlSpOSlt1.VO·

"Art. - Todos são 19uaJ.S perante a Jea , Homens e H.!:!

lheres possuem a mesma da gnadade pessoal e sccaa í , não podendo ser

preJudlcados. prlvJ.legl.ados 'ou tratados de forma dlscrlmlnatôrla

por ato de qualquer naturezo, em razão de naclonal1.dade, raça, cor,
sexo, relJ.glão, convJ.cção polít1.ca ou fJ.losóflca, deilclencla ris.!

ca ou mental, l.dade, grau de lnstrução, atJ.vldade proflsslonal, e~

tado cl.vJ.l, classe soc1.al e condlções de nasclmento."

2. Incluam-se, onde couber, no Capítulo lI, do Título
II (Dos Dlrc1tos e L1.berdades Fundamentals), os segu1ntes dl.spos1.t.!

vos.

"Art. - São dl.reitos fundamentais dos trabalhadores
e trabalhadoras

I - proJ.bJ.ção de dlferenç:a de salárlo e de critérJ.o
de admlssôes por motJ.vo de sexo, cor ou estado civil.

11 - descanso remunerado da gestante, antes e depo1.s

do parto, sem preJuí'zo do emprego e do salârJ,o."

1. Inde Fa.r-o a Proposta de Emenda Popular câerecada , de

acordo com as anãcrnscôes da secreearaa

ENTIDADES RESPDNS!i.VEIS:

- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO I'-IOBRAL _ FUNDAÇÃO EDU
CAR.

- A educação bâsaca de Jovens e adultos merec~

rã um tratamento de 19ual quahdade ao das d~

naas faaxas etárias, dentro das caract.er-Is tj,

cas que lhe são prôpr ras ; e, f1.nalmente, que

- :s dever do Estado garantJ.r e apj rcar recur _

50S públl.:os :;táve1.s para o Eannncaanen to
da educecãc bãsaca de Jovens e adultos.

2. Dê-se caêncaa ao mtereseadc ,

t /)..../..,~.../h..'h.J)
Const;, t~{nte AFONso ARINOS 1

Presidente

EMENDA "1P20696-1 ·....------~I r;r-""'''-,l:J SYRLEI APARECIDA BARROS E OUTROS . C- _,

r.r lIiUDOU.T1"'oao;lD --,

"Dlspõe sobre imposto sobre a ren

da "'e proventos de qualquer natureza". 

Bnt i dades respons âveas

- Associação Comercul e Industnal de Pr~

aadente Prudente,

- sandãcatc do Comérc1.o vare ras t a de Pres.!
dente Prudente;

- Slndlcato dos Empregados em Batabejeca 

mentos Bancârros de P'res r dent e Prudente.

THEODOMIRO FERNANDES PINHEIRO E OUTROS (30.000 subscn.t,2

Relator' ücns ta 'tuarrte BERNARDO CABRAL

PLEN!i.R!O

Cons RNARDO CABRAL

Relator.

Subscrata por 30 000 eteatcres e apresentada pelas entndades

assccíatavas acama menmonadas, a presente emendavisa alterar dasposacêes

do Projeto de ConstltU1Ção referentes a amposto sobre a renda (art. 275)

de modo a prever a pcasalujrdade de deduzar-, dos ganhos crabutãvers, as

parcelas referentes às despesas efetuadas

Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Coleglado an!,

11sar a proposta apenas em seus aspectos formaas e consaderando que a Jm
matava sob exame, segundo rnfonnações da secretaraa, atende às exrgêncaas

prevastas no art. 24 do RegllllCnto Interno para sua regular tramtacâo, meu

parecer é no scnhdo de que esta Conussiio se manlfeste pelo receb:unento da

l2nenda Popular nO 00027-0, reservada a apreclaçâo de ménto para a ocasiiio

próprla. Sala da Comlssã. m

~ .te

servaccs , etc••• vasendo , as te sam , ampt errtar um tratamento cedu

lar dí.fe renc t adc para oS",cleclarantcs da Cédula "C". de modo que TE.

gas rrem e arrrtara que suas rears despesas serão ace a t as (quer na es
te1nr das "deduções", quer no rol dos "ebatmentce") , o resultado se

rã a apuração de uma renda líqul.da real, honesta, t.ransparente, pCL
fel.ta e verdadeira.

Esta. pcas , a proposta cons-ta ruca onaã que. assentada
na força moral de maas de 30 rnll (tnnta ml.l) aasana'tur-as co Ih rdas
em 70 cadernos. em anexo. a Assocl.açâo Conez-ca aj e Indus t.r-a.aL, ao
lado do Sl.ndl.cato do ccaêrcrc Vanej a.s t n de Pres adent;e Prudente, bem

como da Aes ccaaçêc dos Professores do znamc OfJ.c1.al do Estado de

são Paulo (APEOESP), também com a participação de outras assocaa _

ções, Sandacatcs , Bnt rdades e Clubes de Se rva çc , submetem à ap recra

ção e ao Julgamento dos doutos membros da Ass embãêaa Necãonar Cena
tn tuan te ,

EMENDA POPULAR N9 PE-27, de ]987.

lnlD"U1T"'C.;.D ~

AUTOR-

res)

ENTIDADES RESPO~S!i.VEIS.

- ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PRESIDENTE PRUDEl>.TE.

- SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE PRESIDENTE PRUDENTE,

- SINDICATO nos EMPREGADOS EH ESTABELECIMENTOS BANc!i.RIOS DE
PRESIDENTE PRUDENTE.

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

EMENDA N°

JUSTIFICATIVA

Insere, onde couber, na Se cão I (Da Saúde), do Capítulo

II (Da Segundade Socul), Título IX (Da OrdeM Socul), o segulnte

d1.SpOS1.tlVO

5;~""~

(lfli;;;;:m]
lC1TO/'U1f l"Ca<;&D

EMENDA NO

POPULAR

'.CM""'I<'UI,s1,',u'ODM,..b

Um dos setores báslCOS da ativ3.dade da saúde púbhca, o

saneamento eXlge do homem esforço ma1.or e CU1.dados espeC1.alS rela
-tJ.vamente ao mcJ.o ambJ.ente. Só medlante atend1.mento de ta1.S preoc.!!

)lações poder_se_a eV1.tar doenças e tentar controlâ~las.

Sua lnstaIação envolve planos de tratamento de água e

dos esgotos, além de examee" licenc1amento dos allmentos e. em esp.:

clal, coleta e destlnação de ll.xo, controle da POlU1Cão (em suas

d1.versas modalldades: ao ar. ã água e ao amb1ente). além da exter_

minação de ratos. lnsetos e outras atrlbu1.çõeS'.

O tratamento do esgoto lndustr1.al é o de tecno]ogla malS
sofJ.stJ.cada, uma vez que deve ellmlnar substâncla químlcas. Todo o

materlal tem de ser tratado I antes de ser lançado ao mar. aos rlOS

ou às lagoas e aos lagos, caso contrlÍno contarnlnarâ a ãgua e, com

o tempo ext1.ngulrã flora aquátJ.ca e matara os pelxes.
A água poluída, além dos danos ã saúde é lmpossível de

ser beblda. Na zona rural, os donos àe casa têM de prover sua prõ~

pna lnstalaçáo de tratamento desse mater1.al, através de ca1.xas e!!

terradas, taI'lbém denomlnadas "fossas séptlcas".

"Art. O Estado garantlrá a todo cidadão acesso ao

saneamento báslCO, como tal ent...endldo o abasteclmento de água, o

tratamento do esgoto sanltárJ.cre dos resí.~uos SÓl1dos, aSSlm como

a drenagem"

Sala da Comlssão. em

.,!t<d
__-rsI~~~f,E~R~NA~RDOCABRAL

tJ pl ENKprn

EMENDA lP20697·9 ..... --,
l!J CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL

5 Acrescente-se, onde couber, na Seçiio I, do Capítu

lo lI, Título IX (Da Ordem Socla]), o segulnte artlgo

"Art. - e assegurada a todos a llberdade de deterllu
nar 11vrenente o número de fllhos, sem lnterferencla do poder públ!.

co ou de enUdade pnvada e taI'lbém assegurado, sob o controlé do

Estado, o acesso a ampla lnformação sobre o uso e os efeltos de m.€
todos contraceptJ.vos _"

"Art. - O Estado assegura a defesa dos mtcresse$ indJ.v.!

duns e da comunidade, contrar1.ados pela propaganda da nolenC1.a

ou de atos que discrlmlnem pessoas ou ent1.dades."

reltos Indiv1du8J.s)"Título lI, o segulnte artJ.go

3. Acrescente-se, onde couber, na Seção I, do Capít.!:!
10 lI, Título IX (Da Ordem Socnl), o segu1.nte artlgo

"Art. - Ao Slstema NaClonal de Saúde Públlca compete

formular, executar e controlar a prestação de serv1.ços de saúde etl
todo o terr1.tôrlo naclonal, e em especlal, a prestação de assJ.stê,!!

C1.a J.ntegral e gratu1.ta à mulher nas diferentes fases de sua \'lda ..

6. Inclua-se, onde couber, no Capítulo II (Da Polit.!,

ca Agrícola, Fundúlna e da Reforma Agrána), Título VIII, o

gU1.nte dJ.SpOSltlVO

"Art. - e garant1.do a homens e.mulheres o d1.re1.to

lndivldual da posse e da propr1.edade da terra, quallf1.cada como

bem necessário ã manutenção de uma vlda dlgna para o l.ndlviduo
os fam1liareS que dele dependem."

7. Acrescente~se, onde couber, ao Capítulo I (Dos Do!.

4 Incluam-se,onde couber. no Capítulo VII (Da ramí

lJ.a, Do Nenor e Do Idoso). Título IX, os segulntes dlSpOSlt1.VOS

"Art. - A famílJ.a. const1.tulda de dlrelto ou de fa
to. tem dlrelto ã prot~ção do Estado, que é obrlgado a adotar todas

as med1.das que permltam a realJ.zação pessoal de seus membros.
Art. - e assegurada pela le1. a plena l.gualdade de

dne1.tos e deveres dos cônjuges. no que diz respe1.t~ à socledade

conJugal, ao pátrJ.o poder, ao registro de f3.lhos, à f1.xação do dom,!

cíllo da famílla e à tJ.tulandade e adml.nJ.stração dos bens do ca~

sal.

Art. - O Estado reconhece à maternldade e ã patern.!

dade função socla!, garant1ndo aos palS os me1.OS necessânos ã a11

mentação. saúde, segurança e educação dos fllhos.
Art. - e assegurada a assistênc1a méd1ca e psic;ol.§

gJ.ca ã mulher vítlma de vJ.olencla sexual."

lIArt. - g dever do Estado prover a educação bâs1.Ca, pQ

bll.ca e gratulta de l.gual qualldade. para todos os Jovens e adultos
que foram excluídos da escola ou a ela não t1.veram acesso na ldade

própr1.a~, provendo os recursos necessâr1.os ao cumpr1.mento desse de
ver".

A eXlstônCl.a hOJe, no Branl. de aprox1.madamente 60 ml

lhões de braSlle1.ros com 15 anos e malS, sem o 10 grau completo, ~

clUlndo-se aí cerca de 18 mllhões"-de analfabetos, )ustlflca o en:

volvlmento da Assoclação dos Servldores do MOBRAL, atualmente Fun

dação EDUCAR - ASMDB, na defesa da educação de Jovens e adultos no
texto da futura Const1.tulcão

D nâo.:.atJ.ngJ.mento da meta quantltatJ.va est1.pulada para
as emendas populares não l.mpade o reglstrp. Junto ã ComJ.ssâo de Sl.S

temat:Lzação, da nossa luta pela educação básJ.ca, públl.ca c gratul-

ta de 19ual quall.d~de para todos os J avens e adultos que foraI'l ex

cluídos da escola ou a ela não hveram acesso na ldade prôprla, en
quanto um dever do Estado. -

Ao anal1.sarmos os fatores que contr1.buíram para o não.,!

t1.nglmento das 30 mll ass1naturas, em mOVlmcnto deflagrado a nível

nacJ.onal, deparamo-nos COl'! o estado de perplexldade dos funclonár..!.
os da Fundação EDUCAR. dlante do gradatlvo processo de esvaZJ.amen

to do Orgão, um dos ún1cos. a nível governamental, responsável pe

la educação de adultos no País

JUSTIFIUTIVA

tias, aJ.nda aSSlm, COntlnuamos acredl tando ser do nosso

dever dar esse testemunho, pelo compromlsso de trabalho educatlVo

assUlllJ.do Junto às camadas menos favoreCldas e de luta pela deflnl
ção de uma polít1.ca de educação de Jovens e adultos, a partlr de
uma dlscussão ampla e profunda das questões educaclonals, com
partlc1.pação do Estado e de toda a socledade C1.Vl.l.

Com nstas ã valonzaçâo da educação de adultos, no p!
J.S, conslderamos essencial seja assegurado que:

- I! dever do Estado a educaç~o bás'J.ca. públl.ca

e gratu1.ta para :Odos os Jovens je adultos que

dela foram excluldos ou a ela n<!o t1.veram a

cesso j

Inclui, onde couber, no Capítulo III (Da Educação e Cul

tura), do Título IX (Da Ordem Soclal), artl.go com a segulnte reda :
ção.
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A grande preocupação dos Constl t.uantes com as metrópoles,
decorre do excesso de pc tuacãc andus t r i a L, São Jabora tôr ros de quí
mr ca farnacêut i ca e/ou andus t ru a L, que lança dCJ e t.o s , pós. 1 Iquidcs

e produtos tjixacos que, cedo ou tarde, serão ange r rdcs pelo homem.
com sêrao l'lSCO para seu orgamsno

• Daí a necess rdadc de medadas preventavas , acauteladoras

c FascaLaaadoras , na Carta Magna , sobre esta questão, não somente
sêr i e como descurada pelos governos, em todas as esferas, que é a
do saneamento bâsa cc

ENTIDADES RESPONSÁVEIS:

- FEDERAÇJio DAS ASSOCIACOES DE BAIRRO DE DUQUE DE CAXIAS
-MUB

... FEDERACÃO l-IUNICIPAL DAS ASSOCIAÇOES DE MORADORES D,E
SM JOÃO DE MERITI _ ABt-1

- CENTRO COMUNITÁRIO DA ÁREA no JARDHI GANDU

COMISSÃO DI: SISTEMATIZACÃO

1. Indc fa ro a proposta de emenda ofe'r-ecada , de acordo com
as 1nformacões da secreearra ,

2. Dê-se caêncaa ao mtaresaado ,

. ~,._-,~."-J)
co~ ~u{';;:~AroNSO ARl~O~/

Presidente /

COt.STITUINTE SUBSCRITOR'

r-;- ttHffI1\ll'lTt!Ul!l:llITtll ----.,

Const1tlllntl!LYS~HI\CIEL

Para estruturar essas entidades fechadas de prev!.

dência privada, foi editada a Lei n9 6435, de 15.07.1977, que as con

ced tuou como "Inst1tuições de Assist.ência Soc1a1."

As constituições brasileiras, a partir de 1934,

tem Lnaer-a.do , em capItulo p'rõprio, pxeced,tos que visem à melhoria da

condição dos trabalhadores e, entre eles o que assequra previdência

social nos casos de que, nos termos da lei, visem ã melhoria de

ccndaçâc social, velhice, invalidez e morte, seguro-desemprego, segu

ro contra acaôenees do trabalho e proteção da maternidade, mediante

contr1buição da União, do empregador e do empregado (art. 1.65 e inc!.

so XVI).

Ora, as entidades fechadas decorrem do espírito

de co:npreensão e solidariedade do empresário, complementando os pro

graJllas da previdência social, garantindo o elementar direito de vida

digna do trabalhador ao final de sua vida laborativa. Faz-se {Ilistér

o seu reconhecimento na nova Carta Magna'- v1abilizando a extensão dos

benejIc.ros da previdência complerrentar a todo trabalhador bxear.Le.i.ro ,

Impõe-se, por absoluta incompatibilidade, a su-

pressão do dd.apcs Lta.vo apresentado pela cceuasâc de Sistematização,

que fixa limite de oereãcaceçãc dos órgãos e emoresas estatais no cu~

t.eao dos planos de pr-ev.i.dêncd a das entidades fechadas, por eles patr2

cinados, estabelecendo a paridade na contr1buição de emoregados e em

pregadores, com extensão à prevaõêncaa parlanentar.

Além de constituir matéria cujo tratamento extra

pala os princíp10s que devem informar o texto constitucional, J â se

encontra ela disciplJ.nada tanto pela Lei n9 6435, de 15.07.1977,

seu regulamento, Decreto n9 81.240, de 20.01.1978, quanto pelo Decre

to nç 93.597, de 21.11.1986, em vias de ser alterado por anaca.atnva

do próprio Poder z.eecueavc , visando a aperfeiçoar os dispositivos ne

le criados.

Não ê demais lembrar que na manutenção da previ-

dência complementar pz-a.vada , não ê equitativo limitá-la apenas e de

forma diferencial para aqueles ligados ao Setor Público.

O Estado e suas empresas possuem a mesma neceesj,

dade de retengão de mão-de-obra eeoeoí.aj.a.aaôa que o Setor Privado, o

que justif1ca a flexibJ.11dade na concessão de benefícios. Caberá a le

g1s1açâo ordinâria a regulamentação da matéria. -

d) o Congresso Nacional mstatarrâ, por lei cOlJl)lementar.cs
chgo de Defesa do Ccnswudor;" -

2. Mantém, no Capítulo I (Dos Princíp10S Geraas da Interven

ção do Estado. do RegurJe de Propnedade do Sub-Solo e da AtJ.vJ.dade Econõnu.caJ:

do Título VIII (Da Ordem EcanÔ!n1ca e smanceare) , a Integra do texto do Proje
to de ccnstanuçãc, da Conussão de SlstematJ.Z3ção, referente aos Dueitos do

Ccnsunudor
"Art. 300 - A ordem eccnôsuca. fundada na hvre amcaatava e

na valorização do trabalho humano, tem por ilm assegurar a todos exrstêncía d;:,
gna , conforma os distares da justaça socaaj e os seguintes prmcfpaos

v - defesa do ccnsemdcr ,

3. Mantém, na Seção I (Da Saúde). do Capítulo II (Da Segundade

sccmí , do Título IX (Da Ordemsccrat) , a íntegra do ar-tagc 347, atem I a VIII e

Parágrafo âmcc, do Projeto de Constitmção da Cornssão de S1Sternatl.zação,nas par

tes referentes aos Dareatos do ConsUlllldor.

JUSTIFICATIVA

Em 23 de abnl do corrente ano, durante a realização do 89 EnCCl.!!
tro Naeonal de Bntadades de Defesa do ccnscmdor , que contou com a partacapaçâc d

representantes de todos os Estados e de países da Europa' Portugal e Espanha. da

Arrénca Latina' Uruguai, Argentma, Chile. Peru e do Carabe Cuba. os PRDCO.."l5 Es

taduais e.Assccrações C1V15 de Defesa do Consurndor- encamnharam propostas para

que diSpOSlt:J.VOS sobre os Dareatos do Consusndcr constassem da NO\"a Constl.tUJ.çâo •

referendadas por 38 696 assinaturas populares.

A luta. hoje , ê pela nanurençâo dos textos sobre ürrertcs do

Consumdor que já constam do Projeto de ConstitillÇão

Sendo os Darea.tos do Ccnsuaudor universalmente reconhecidos ~

la Orgamzação das Nações Urudas (ONU), crgamsnc mtemacaonaf do qual o BrasJ.l

é UM dos países ftmdadores, esses rurertcs merecem trata..rente ccnstatucaonat , de

vendo prevalecer, COl'lO prancfprc da nova carta Z,lagna, os textos referentes ao as

sunto e constantes do Projeto de ccnstanuçâc, da COllUssãode Sas tematazaçâo,

AUTOR CARMEZITA RIBEIRO DE BARROS E OUIROS (38.696 Subscritores)

ENTIDADES RESPO.'iSÃVEIS.

f1Y.~';'''~

CI(ii;",JQl

Relator

1:.MENDA N9

POPULAR

__---€tJI!!!;~~~~Er.R~N~ARDOCABRAL

JUSTIFICATIVA

"Art. - Os Mun1cíp1os que sed1am ref1nar1Bs de petró'

leo terão d1reJ.1:o a inden1zação de 5\ (cinco por cento) do valor d~
produto objeto do refino':

Sala da Com1ssão,

Relator ConstJ.tmnte BERNAROO CABRAL

InCIU1, onde couber. no Capítulo IV (Dos Mun1cíp10S).

do Título IV (Da Organuação do Estado). o seguJ.nte art1go.

a:iuSSÃO DESI5m,t.\TIZACÃO

Subscnta por 38.696 eteatcres e apresentada por dez entidades
essceaatãves , a presente emenda objetrva tomar defJ.Jutivos os prmcíp10s de pro
teção do ccnsumdcr inscntos no texto do Projeto de Constitw.ção. -

,Com, nesta fase dos trabalhos, ccspete a este ColegJ.ado anafa

zar a proposta apenas em seus aspectos form:us e consaderandc que a amcaatava
sob exanc , segundo mfonnações da Secretaria, atende às exrgêncaas P~VJ.stãs no

art. 24 do Regimento Interno para sua regular tranu eeçêc, meu parecer é no senta

do de que esta Conussão se manifeste pelo recebiJrento da.EJrenda Popular n-;

00045-8, reservada a aprecnação de mênto para a ocaslão prêpna.

Iartadades gespcnsâveas-

- Movimento das Donas de Casa de "hnas seraas ,

- ~toVJ.JneJlto das Donas de Casa de Nova L1ma.,

- Associação Commatiiraas do sarrrc Santa 'rereemba - Belo Ho-

rizonte.

- E sete outras Assoaações.

As extrações de petroleo, gases naturalS e o transpo,r

te destes produtos, imprescJ.ndíveis ã economJ.a nacional, trazem. po

rém, para as locahdades de onde são extraídos. ref:J.nados e transpo,r

tados. graves danos ecológJ.cos, paísagíst1coS, bem COmo à 1nfra-es 

trutura urbana e 1nterurbana.

A fJ.m de dar aos Mun1cípJ.os, que servem de sede para

o refJ.no. condJ.ções de reparar ta1s danos. torna-se, pois, neces

sâno estipular a denda 1ndenização e 1nser1-1a na Nova Carta Cons

tituc10nal, para não sujeitar essas locahdades às delongas da legl,!

lação ordJ.nâna.

"Dispõe sobre a proteção do constemdcr",

EMENDA POPULAR n9PE-45, de 1987

- MJV~ DAS OONAS DE CASA DEMINAS GERAIS,

- "DVll-lENTO~ OOMS DE CASA DE ~-OVA. LJJ.1A. e

- ASSOCIAÇAO ca.lJNITÁJUAS 00 BAlRRO SENTA 1ERE2UJ-.A- BEW00-

RIZo.'ITE.

ENTIDADES RESPONSXVEIS.

- ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSEÇXO DE DUQUE

DE CAXIAS.

['J PLENARIO

EMENDA lP20700·2 .._
tJ Cons'titu1nte VIVALDO BAlmOSA----------,

CAJlI>EZITA RIBEIRODE BARROS E ournos

EMJ:NDA POPULAR· PImlRIO

AUTOR: ANTONIO DE ALHENDAA FREITAS NETO E OUTROS (339.007 subscrito 

res)

IX - O rnNSu.n

Sala da Comissão, em

a) :e da responsabJ.1idade do Estado controlar o nercado de

bens e seI'VJ.ços essenC1ais ã população, sem acesso aos quaJ.s a cckXJ.stencJ.a rI.!
gna ê ~ossível;

b) o Estado proverá o mÍtull'D mdispensâvel ao consumo es

senoal dos brasJ.1euos sem capac1dade aqw.sJ.tiva. atendendo para esse efe1

to o dJ.sposto no art 12, ítem I, alíneas "b". "c" e "d"

c) as assooações. smdJ.catos e grupos da população são le

gJ.t:unados para exercer, com o 'Estado. o controle e a fJ.scal1zaçâo de sunrJJnen

tos, cstocagens, preços e qual1dade dos bens e serviços de CCIlSlIllO.

Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL

Subscrita por 339.007 eleitores e apresentada Dor

três entidades associativas, entre as quais a Associação Brasile~ra
das Entidades Federadas de Previdência Privada, representando o plei

to das instituições a ela vinculadas, a presente emenda, obJetiva dis

ciplinar a existência e a não tributa"ão das entidades de previdên:
cias privadas, sem fins luc;rativos.

Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este C!2,

legiado analisar a proposta apenas em seus aspectos forma:J.s, e consid~

rando que a inj,.ciativa sob exame, segundo informações da Secretaria,

atende às exigências orevistas no art. 24 do Regimento Interno, para

sua regular trami tação, meu parecer é no sentido de que esta Com1ssão

se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular n9 00042-3, reservada

a apreciação de mérito para a ocasião Drópria.

EMENDA. N9

1. Mantém, no Capítulo III (Dos Dire1tos Coletivos), dO Tít!!.

lo II (Dos Dlre1tos e L1berdades Fundarnenta~). a Integra do texto do Projeto

de ConstJ.tUJ.ção, da CCJJU.ssão de SJ.sternat1Zação.referente aos dueHos do COIlSE.
midor, •

Art. 17 - São dJ.re1tos e hberdades colet1vos mVloláveJ.s

I:UTIDADES RESPONSÁVEIS:

- ASSOCIArÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES FECHADAS DE

PREVID2NCIA PRIVADA (ABRAPP)

- FUNDAÇÃO REDE FERROVIÂRIA DE SEGURIDADE SOCIAL

- CAIXA DE PREVIDENCIA D~S FUNCIONÂRIOS DO BANCO
DO BRASIL (PREVI)

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA POPULAR N9 PE-42, de 1987

"Dispõe sobre a previdência privada sem fins I!!

crativos"

zntdôades nesponsêveã s-

- Associa"ão Brasileira das Entidades fechadas
de Previdência Privada;

- Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Soci

al; e

- Caixa de Previdência dos Funcionários do Ban
co do Brasil.

r.r- TUT~h"ST'rlC••iQ----------__,

EMENDA lP20699·5
ê'
l'l

JUSTIFICATIVA

EJ.IENDA N9

POPULAR

1nclu1, onde couber, na Seção 11 (Das Limitaçõ~s

do Poder de Tributar), do CaDítulo I (Do Sistema Tributário Nacional)

do Título VII (Da ,:>:,r1butação e do Orçamento), o segu1nte artigo e pa

rágrafo:

"Art. - t:: vedado ã União, aos Estados, ao D1str1

to Federal e aos Municípios'

I - Instituir Imnos tc sobre o patrimônio, a renda

ou serviços das entidades de previdência ?rivada sem fins lucrativos,

observados os requisitos estabelecidos em lei.

parágrafo Onico - A lei regulará a previdência

privada sem fins lucrativos com caráter comnlementar dos nlanos de s!::,
guro social."

ó caráter assistencial, indissociável dos servi

ços e das ccaeãeeeneeçêes de beneficios orevidenciários que constitu

em as findlidades básicas das entidades fechadas de previdência priv~

d", torna-as titulares reais da 'imunidade tributárra conferida pela

constituição às instituições de assistência social, consoante o est!

belecido no artigo ).9, inciso 111, allnea "C" da Constituição Fede

ra!:

c) o patrimônio, a renda ou os serviços dos parti

dos polIticos e de instituições de educação ou de assistência social,

observados os requisitos da leI.

O preceito, a rigor auto-aplicável, tem sido con

trariado pela legislação ordinária, exemplificadamente:

"Artigo 69 do Decreto-Lei n9 2065/83 - As entida
des de previdência privada referidas nas letras a do item I e b do

item II do artigo 49 da Lei n9 6435, de i5 de Julho de 1977, e;tão i

sentas do Imoosto de Renda de que trata o artigo 24 do Decreto-Lei n9

1967, de 23 de novembro de 1982.

Parágrafo 19 - A isenção de que trata este artigo

não se aplica ao imposto incidente na fonte sobre dividendos, Juros e

demais rendimentos de capital recebidos pelas referidas ent1dades.

Parágrafo 20 - O imposto de que trata o parágrafo

anterior será devido exclusivamente na fonte, não gerando direito
resti tuição.

Parágrafo 39 - Fica revogado o parágrafo 39 do ar
tigo 39 da Lei n9 6435, de 15 de julho de 1977. ti ~ -

"Artigo 44 da Lei 7450/85 - ao rendimento e ao 9a

nho de capital de que trata esta lei, aplica-se o disposto nos pará:

grafos 19 e 29 do artigo 69 do Decreto-Lei n9 2065, de 26 de outubro
de 19133."

Carecem as entidades fechadas de previdência pri-

vada, pois, de maior explicitação do mandamento constitucional, de

forma a preservar o patrimônio que a constituição coloca a salvo Qa

incidência trihutária.

Por outro lado, a previdência privada é praticad3

há vários anos em virtude da reconhecida deficiência dos benefícios

, da previdência oficial. Para atender a e~sa situação há entidades a-

ertas de previdência privada e entidades fechadas de previdência Pri

vada Estas (fechadas) são necessariamente, entidades sem fins luc~a:
tivos, obedecendo, na aplicação de sua receita, a regras rIgidas fixa

das pelo Ministério da Previdência e Assistência SociaL Tais entida:

des ~IIf por obJeto instituir planos privados de concessão de pecúlios

ou de rendas, de benefIcios complementares ou asseMelhados aos da Dre

vidência social, mediante contribuição das empresas instituidor:s~
dos respectivos empreqados.

Atualmente, existem no Brasil 180 entidades fecha

das de previdência privada, mantidas por cerca. de 700 empresas, incor

'porando um contingente de 6 milhões de trabalhadores e seus dependen:
t.es.

f: EI4ENDA POPULAR _ ;~;~~;;~lO/I"UN..,.Q--------,

EMENDA lP20G.!:l8=-L.••..• --,j r;r-'''''OO~

~o DE AIJi'.ENDRA FREITAS NETO E OUTROS _ L _J



Assembléia NacionalConstituinte e 2221

Art~ - A lei estabelecerá em nivel nacional, prin

cipios básicos das carreiras do magistério publico para os diferente;

nlveis de ensino, assegurando:

I - provimento de cargos e funções mediantes con

curso publico de tItulos e provas:

II - salários e condições dignas de trabalho
aperfeiçoamento profissional:

III - estabilidade no emprego, seja qual for o rs.

V - direito irrestrito ã sindicalização,

VI - condições para a elaboração e aplicação do

estatuto do magistério municipal em todos os municIcios que dispuse

rem de rede própria de ensino. Os municrpios que não cumprirem o esta

belecido serão punidos na forma da lei. -

Art. - Integram a receita de im.DOstos dos Estados

Distrito Federal e Municipios os tributos diretamente arrecadados,

bem como aqueles que lhes forem transferidos nos termos da lei

Art. - Os estabelecimentos privados de ensino não

serão beneficiados por isenção fiscal de qualquer nature2a, ficando

sujeitos aos mesmoS impostos que incidam sobre as atividades das de

mais emoresas privadas.

Art. - Os valores das receitas e das despesas dos

Poderes Consti tu1dos das esferas federal f estadual e municipal serão

de domInio público no que resDe1'ta às suas diversas origens e finali

dades, modos de arrecadação e formas de emprego.

gime juridico.

ENTIDADES RESPONSfLVEIS:

- CONFEDERArÃO DE PROFESSORES DO BRASIL tCPB)

- ASSOCIArÃO NACIONAL DE DOCENTES DO ENSINO SUPE-

RIOR (ANDES)

Art. - As empresas comerciais, industriais e agri

colas são obrigadas a recolher a contribuição do salário-educação, nb

forma da lei.

parágrafo Onico - Os recursos do salário-educação

destinam-se exclusivamente ao desenvolvimento do ensino público afiei

aI de 19 grau, veàado seu emprego Dara qualquer outro Um. 

l\rt, - Anualmente a Onião aplicará nunca menos de

, do valor do Produto Interno Bruto em atividades de pesquisa cientI

fica e tecnológica desenvolvida no país. -

Art~ - O Estado autorizará a existencia de esco
las particulares... desde que não recebam verbas oúblicas, que estejam.

segundo padrões de qualidade e que sejam subordinadas às normas orde

nadoras da educação nacional.

§ 19 - A existência de escolas privadas estará

condicionada ã observância daquelas normas, ã garantia aos professo

res e funcionários da estabilidade no emprego .. de remuneração adequa

da, de carreira docente e técnico-funcional e da participação de alu

nos .. professores e funcionários nos organismos de deliberação da ins:

tituição, bem' como a garantia de que a instituição sustentará econõtn!

ca e financeiramente o funcionamento da escola.

§ 29 - Cabe aos poderes Piíblicos assegurar, atra

vés da fiscali2ação, a observância permanente dessas normas e condi

ções .. sob pena de suspensão da autorização para o funcionamento.. sem

prejuIzo das sanções cablveis .. na forma da lei.

§ 39 - Os estabelecimentos de ensino privado, em

funcionamento na data de promulgação deste Ato, deverão ajustar-se

aos dispositivos legais ou terão sua autori2açâQ de funcionamento BU!.

pensa, na forma da lei.

Art. - Compete ã lbuão elaborar Plano Nacional de Educa

câc prevendo a participação dos Estados, Distrito Federal e Munict
pios.

Art. - 1\ lei regulamentará a responsabilidade dos

Estados e Munic!pios na administração de seus sistemas de ensino e a
participação da união com vistas a assegurar padrões de qualidade, na

forma do artigo inicial.

Art. - A lei regulamentará a participação da comE:

nidade escolar (professores, estudantes, funcionários e paiS), da co

munidade científica e das entidades representativas da classe traba

lhadora em organismos democraticamente constituidos para a definição

e o controle da execução da poli tica educacional em todos os nIveis

(federal, estadual e municipal).

Art. - A gestão acadêmica, cientIfica.. administr!,

tiva e financeira de todas as instituições de ensino de todos QS n1

veis e das instituições de pesquisa, além de todos os organismos pú

blicos de financiamento de atividades de pesquisa, extensão.. aperfei

çoamento de pessoal docente e desenvolvimento cientifico e tecnológi

co deverá ser democrática.. conforme critérios oiíblicos e transparen

tes.

§ 19 - A funções de direção e coordenação nas in.!

tituições de ensino em todos os nveis e nas :instituições de pesquisa

Iserão preenchidas através de eleições pela comunidade da instituição

respectiva, sendo garantida <r oarticiDação de todos os segmentos des

sa comunidade.

§ 29 - A produção.. a seleção, a edição e a distri

buição de materi<íl didático sob a responsabilidade do ooder públiC:

devem ser suSmetidas ao controle social e democrático da comunidade

garantindo-se a representatividade dos diferentes pontos de vista,

respeitat;Ias as especificidades regionais e culturais.

Art. - As normas de funcionamento e supervisão do

ensino, fixadas em lei, visarão assegurar padrões de qualidade ..

forma do artigo inicial.

AUTOR: MARIA EDILEUZl\ DE MELO E OUTROS ( 258.984 subscritores)

anos de serviço;

IV - aposentadoria com proventos integrais aos 25

I:
parágrafo Onico - A legislação complementar esta

belecerá sanções para os casos de violação dos mandamentos Constitue!

cnais relacionados nos artigos .. itens e parágrafos deste capItulo.·

JUSTIFICATIVA

O elevado~número de subscrições (258.984) à Emen

da popular que defende, entre outras matérias, o ensino publico gra

tuito, além da legitimidade dos órgãos re9resentantes dessa causa.. c,2

mo: ANDE, ANDES, ANPAE, CPB, CEDES.. CGT, UNE, CUT, PASUBRA e FENDE,

bem revelam o alto significado dessa proposta de ordem educacional,

anteriormente defendida no Forum da Educação na COl)sti tuinte em Defe
sa do Ensino Público e Gratuito.

Art. - .e livre a manifestação oúbl1ca de oensamen
to e de informação. Sobre o ensino e a produção do saber não incidi:

rão quaisquer imposições ou restrições de naeueeea filOSófica, ideoló
gica, religiosa ou pol!tica. -

Parágrafo Onieo - e proibida toda e qualquer for-

,.. § 49 - A União assegurará, suoletivaJTente .. aos Es
tados, ao Distrito Federal e aos MunicIpios os meios necessários 

::orimento da obrigatoriedade escolar na forma do~ deste arti-

Art. - O ensino de segundo grau constitui a aequn
d~ etapa do ensino básico e é direito de todos. Visa assegurar forma:

çao hurnanIstica .. cientIfica e tecnológica voltada para o "aeeenvctvã-.
mento de urna consciência crItica em todas as modalidades de ensino em
que se apresentar.

I - formação geral;

II - caráter profissionali2ante .. em que a forma

ção geral seja articulada com formação técnica de qualidade;

III - formação de professores para as séries ini
ciais do 19 grau e da pré-escola.

Art. - As instituições de ensino e pesquisa brasi
leiras devem ter garantido um padrão de qualidade indi~Densável par;

que sejam capazes de cumprir seu panel de aqente da soberania cultu

ral, cientifica.. arttstica e tecnológica do paIs, contribuindo para a

melhoria das condições de vida .. trabalho e oarticiDaçâo da pop~lação
brasileira.

§ 19 - As instituições de Ensino Superior terão

plenamente garantida a sua autonomia pedaqógica .. científica, adminis

trativa e financeira. '

li 29 - As Instituições de Ensino Superior brasi

leiras serão necessariamente orientadas pelo 'tlrincípio da indissocia

bilidade do ensino, da cesquisa e da extensão.

Art. - A formação mediante eeeãcãcs deverá Drooi

ciar condições de aprendi2agem condignas e compatIveis com cada área

de especialização, na fórma da lei.

Art. - O Estado garantirá a todos o direito ao en
sino público e gratuito através de programa sociais, devidamente orç;

rnentados no seu setor especifico, tais como:

I - transporte, alimentação, material escolar e
serviço médico-odontológico nas creches, pré-escolas e escolas de 19
grau;

11 - bolsas de estudo a estudantes - :matriculados

na rede oficial pública, quando a simples gratuidade não permitir que

continuem seu aDrendi2ado.

Art. - Inclui-se na responsabilidade do Estado
na forma do artigo inicial:

I - a oferta de creches para crianças de zero

tres anos e ensino pré-escolar: dos quatro aos seis anos:

11 - a garantia d~ educação especializada para os

portadores de deficiencias f!sicas, mentais e sensoriais em qualquer
dade.

Art. - O ensino, em qualquer nIvel, será obrigato

riariamente ministrado na lingua- portu~uesa, sendo assegurado aos in:

diqenas o ensino também em sua lIngua nativa.

Art. - Anualmente a União aplicará nunca rneno~ de

13%, e os Estados, o Distrito Federal e os MunicIpios 25% no mInimo,

da 'receita tr.ibutária, exclusivamente na manutenção e desenvolvimento

dos sistemas oficiais de ensino, na fomia' da lei.

§ 19 - Para fins desse ~rt1.go e.xcluem-se as esco

las e centros de treinamento destinados a f1ns eSDecificos e subordi

nados a Minia'térios, Secretarias e empresas públicas .. que não o Mini:!,

tério da Educação. '

§ 29 - g vedada a transferência de recursos públi

\ cos a estabelecimentos educacionais que não integrem os sistemas OU:

ciais de ensino,

Art. - Serão criados mecanismos de controle demo

crático da arredadação e utilização dos recursos destinados ã educa

ção, assegurada a participação de estudantes, professores .. ~funcioná

rios, pais de alunos e representantes da comunidade cient!f!ca e ent!,

dades da classe trabalhadora.

ma de censura.

Art. - O ensino de primeiro grau .. com oito anos
de duração .. é obrigatório para todas as crianças a partir de sete a

no~o~eosi.dade, visando proplciar formação básica comum indisDensável a

§ 19 - Cabe aos Poderes públicos a chamada ã esco
la até .. no m!nimo, 14 anos. -

§ 29 - e permitida a matrIcula no primeiro grau
a partir de seis anos de idade.

§ 39 - O ensino de pril'leiro ,grau -público e gratui

to será tambêrn garan~ida aos jovens e adultos que na idade própria a
ele não tiveram acesso.

Paráqrafo Onico - No segundo grau serão ofereci-

Inclui .. onde couber, no Capítulo 111 (Da Educação

e Cultura) .. do Titulo IX (Da Ordem Social) .. os seguintes artigos, oa
rãgrafos e itens:

"Art. - A Educação .. baseada nos princ!oios da dee.

mocracia .. da liberdade de expressão, da soberania nacional e do res

peito aos direi tos humanos é um dos agentes do desenvolvimento da ca

pacidade de elaboração e reflexão crItica da realidade, visando a ore

paração para O trabalho e a susten~açooda vida. - -

Art. - O ensino público, gratuito e laico em to

dos os niveis de escolaridade é direito de todos os cidadãos brasilei

ros, sem distinção de sexo, raça .. idade, confissão religiosa, filia:

ção pol!tica Ou classe social.

Parágrafo ünaec - e dever do Estaào o provimento

em ccêo o território nacional de vacas em número suficiente cara aten
der à demanda -

dos cursos de:

"'----------"..,,,...,,"',',--------------,

~l

_

---"~~~'~!t IERJlARDO CABRAL
Relator

A Ccns ta turçãc bras i í ea ra deve conter drspcs i tavcs

que abordem questões atinentes à pe repect rva de part acapaçâo do Br.!

s11 numa guerra nuclear. uma vez que põe em r1SCO a con t muadade d a

vada, não só em nosso Pafe , como em todo o planeta.

Preocupados COIl\ a necess rdade de texto cons t i tucaona I

sobre a matêraa , as sccaedades Bras r Ie r ras para o Progresso da caên

cia e da Fís1.ca. além da Assocução Br-as i Iea ra de Ant ropo í cg ra , as

suai ram a rcspcns eb r l rdade de coletar e env rar ã Assemb l é i a Nacrcna í

Const1.tulnte o número exrg ido de ete reores , para apresentação desta

Emenda Popular Toda a nação b ras r l e i r-a , em verdade, deve lutar, em

Wl esforço continuado. contra o armamento nuclear munda.af ,

A não paruc1paçâo do Bras11 em p'roj e'tcs dessa natur~

za ou que desenvolvam a ut111zação de armas nucleares. de há muno

vela sendo exagada pelo povo nas ruas, nas umveraadades .e , até. nas
dave rsas esferas do Poder Leg1slativo.

S necessêruc que se proíba. ' J ã , a fabricação. armaze

namento e transporte de armas nucleares. mesmo que através de acor 

dos anternacacnars , Assim fazendo. forçaríamos outros Países a assu

mirem o mesmo compromisso em prol da defesa da paz mund raj ,

AlTI'OR. GLAUCIA ALVES FERREIRA E OUTROS (62 000 subscritores)

Relator: Const1tumte BERNARDO CABRAL

En't'idades Responsãve1s,
- Soc1edade Brasileira para o Progresso da C1ên 

cu (SBPCj5P),
_ SOC1edade Bras1leua de FíS1ca (SBF/SP), e

_ ASSOC18Çâo Braslleua de Antropolog1.3 (ABAjSP).

"Art. - Compete ã llm âc

- envadar esforços em prol do desarmamento nE:

Subscnta por 62 000 ele1tores e apresentada por tres

ent1dades assoc1at1vas. a presente emenda V1sa ao estabelec1mento,na

futura C",rta Magna, de pnncíp10 segundo o qual" ••• a nação brasl.le.!.

ra se compromete com um reforço pelo desarmamento mund1al", proibl.!!.

do a fabricação. armazenamento e transporte de armas nucleares.

Como nesta fase dos trabalhos. compe"'t:e a este Colegi.!

do anal1sar a proposta apenas em seus aspectos foPlla1s e cons1deran

do que a inl.ciat1va sob exame. segundo as informações da Secretar1a.

atende às eX1gênc1as preV1staS no art. 24 do Reg1mento Interno para

sua regular tram1tação, meu parecer é no sent1do de que esta Coml.S
são se man1feste pelo receb1mento da Emenda Popular n 9 PE 00043-I,r~

aervada a aprec1ação de mênto para a ocas1ão prôpna.

comssM DE SISTEMATlZACM

"D1spõe sobre o desarmamento nuclear~'

EMENDA POPULAR N9 PE-43. de 1987

- ASSOCIAÇÃO COMbRCIAL E INDUSTRIAL DE DUQUE DE CA 

XIAS.

ENTIDADES RESPONSÃVEIS:

- SOCIEDADE lIRASILElRA PARA O PROGRESSO DA CIENelA

(SBPC/SP) ;
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE FíSICA (SBFjSP) .e
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPoLOGIA (A~AjSP).

JUSTIFICATIVA

... Item IV. do art 24, do geganentc Interno, da Assembfêaa Necacnat

Constl. tuant....

Sala da Com1Ssão. em f

II - proahí.r a fabrl.cação, o armazenamento e

transporte de armas (bombas) nucleares,

III - part rcrpar , direta ou mdare tanente em pro

jetos que vrsea ao desenvojvmento ou uso de tuas armas ;'

CONstITUINTE SUBSCRITOR

Cbnst~~~(
Presidente

clear aundrat ,

1. Indefuo a proposta de emenda câerecada , de ecêr
do com as mâcraeçêes da secretarae ,

2~ Dê-se caêncaa ao mteresaadc,

EMENDA N9

~

COMISSXO DE SISTEMATIZAÇÃO:

1. Inctua , onde couber, no Capítulo 11 (Da ümâc) ,do

Título IV (Da Orgamzação do Estado) os segumees atens

EMENDA lP20701-1
l!JGLAUCIA ALVES FERREIRA E ~;ROS

"'----------"...,,".,,'~,,-------------,
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..
Pouco após o golpe de estado de 15 de novembro de 1889.

que bamu de nossas terras o aaperedor Dom Pedro 11, de tão ben

fazeJa atuação ã testa de nosso- país durante quase meio século de
es tabaj.adade constitucional. o Governo provisório prometera ao po

vo bras rLe Lrc a realização de plebiscl to, no qual tena a oportu:

mdade de pronuncaarvse sobre a forma de governo de sua prefer-ên
caa e Mcnarqui.e Parlamentar ou Repúbhca Presldenc13llsta.

Até hoje tal promessa não f 01 cueprade , E um número an
calculável de bres rre rrcs sente-se frustrado no seu da re i ro de e;
colha -

As Instltuições então vagenues , no parlamentarismo moná!

qUICO. garantiam ampla l1berdade -na justiça e na ordem _ peruauarea
o desabrochar das melhores pc'tencraLa.dade s do gêmc nacaonaã , ASSIm.

para admIração das nações irmãs de nosso ccrrtmente , o Brasll atãn

giu alto grau de harnunaa sccaat , de aatur-adade política e de pro

gresso aater-aat ,

TU....,N."."''''=1a-------------,

No entanto, esse pacíflco e prceu.ssor aprimoramento de

nossas instituições democráticas sofreu brusca interrupção no dia 15

de novembro de 1889. ã qual o povo assistiu "beseãaã raado , acêm.tc ,
surpreso sem conhecer o que slgnlflcava. MUltOS acredreaven SlnC!

ramente estar vendo uaa parada". no testemunho Insuspeito de Arist.!
des Lobo, ministro do governo prcvrsêr ro ,

O resultado não se fez esperar. de 1889 a 1926. só tm~
51dente da repúbllca, Campos Saltes. governou sem Estado de Sítio -.
e de 1926 até nossos dias apenas um presidente CIVll, Juscelino Ku.

bitschek, chegou ao fim de seu mandato.

EMENDA NI?
POPULAR

Inctua , onde couber. no Título X (Disposições TransIt.§.

r-ras) , o seguinte artigo e parágrafos:

n Artlgo _

A 15 de novembro de 1993. o povo deflnlrá, através de
plebiscito. qual o regaae de governo adequado para o país, entre

o presddencaarasao , o parlamentarismo republlcano e o parlamenta
r rsac acnârquacc ,

Parágrafo Iimcc - serã assegurada a hvre expressão. e

por tempo determinado, dos mt.eressadcs na dlvulgação de cada um.

destes sistemas através dos meios de coaumcacâc de massa cessio

nâracs de servaçcs públlCOS."

JUSTIFICATIVA

EMENDÁ lP20704-5
tJ MARIA MARTINS DA SILVA E~ROS

(!J EMENDA POPULAR _ P~~N~~~"Ie/~\lm.ulo

Art. - O Estado garante o dâreatc ã proteção, segurança e
higIene do trabalho. O processo produnvo será orgaruzado de modoa garantar- a

saú:ie e a vida dos trabalhadores cabendo ao servaçc públ1co de saúde e as ergam
zações dos trabalhadores. partiopar na fonllllação da leglslação. flScal1zar e

controlar as condições dos equipeaentos dos amlllentes e da organização do traba
lho.

Parágrafo único - As pessoas que detêm o poder de decisão so
bre a orgaruzação do processo prcêutrvc serão responsablliUldas Jud1cIalnente ~
los ecadentes e doenças retacrmdes às condições de trabalho. -

Art. - As políticas de recursos bonanos, anstaos , equipamen
tos e õesenvctvisenec científICO e teClológlco para o setor saúde serão subordina

dos aos anteresees e dJ.retnzes do Sastema Nacional de Saúde. 

Parágrafo iiruco - A polítIca de recursos humanos do SIstema 1'oa
Clanal de Saúde garantuá aos proflSSlCllalS de saúde: -

- PltmO de cargos e salános com alternativa de carreiras:
- Rem.meração cmdrgna ,

- Iscecma e equiparação salanal nos nfvers Federal, Estadual
e Murucipal com equiparação entre arrvcs e mamvos ;

- Adlm.ssão através de concurso públ1co,

- Estalnl1dade no enprego.

- Incentwo ã ded1cação exclusiva e teDt'Q integral;

- Capacitação e recrctagea pemanentes ,
- ürrertc ã sl.lldIcal1zação e ã greve,

- CondIções adequadas de trabalho para a execução de suas atl\1
dades em todos os níveis. -

2. Inclw.. onde couber, no Título X (Da Disposições TransItá-

nas) do projete àe Constltulção da COllussão de Srstenataaaçâc, os segw.ntes dJ.!
'2os1tivos

I - O volume IllÍn1JD') dos recursos públicos destmados pe-

la Utuão. Estados, MumcíplOS e DIStnto Federal, corresponderá anualnente a 13\

(treze por cento) das respectrvas receitas,
11 - A PreV100ncia SoClal alocará o mínuoo de 45\ (quare,!!

ta e cmco por cento) da contribuição patronal ao Fundo NaClcnal de Saúde.

UI - Os recursos da Prevrdêncía socrat , destmados ao fa
nancaasento do Sastena Na~ona1 de Saúde, serão gradualmente substatufdcs por O;!!

tras fentes, a partir do eceentc em que o gasto nacrcnat em saúde alcance o eqU;!,

valente a 10\ (dez por cento) do Produto Interno Bruto.

IV - Dentro de 10 (dez) anos faca vedada a tmnsferêncra,

sob qualquer título, de recursos públlcos às UlStltU1ÇõeS caD fms lucrativos na

asslstêncla ã saúde.

Art. - O poder públ1co terá o JOOnopôho da mpcrtaçâc de

maténa pnrna ql1Ím1co-farmacêutlca e organizará um sasteaa estatal de produção e

mstnbU1ção, sob o pnncíplO da soberama nacíceaã , de cooponentes fanracêutaccs

bêsaccs , nedrcaeentcs , produtos quínucos. inmoblOlôglCOS. bactecnctôgrccs , cdm

tolõgJ.cos. sangue e hemoderivados, estabelecendo lFla relação bâsaca de produtos '

com ngoroso controle de qualadade , vrsandc supnr toda n demanda e torná-los a
cessfvers a toda POPulação.

Parágrafo úruco - Paca prolbido o comêI'Clode órgão e de ele
rentes do corpo humano

Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL

Subscrita Por 258.984 eleitores, e apresentada
por quinze entidades aesccí.etãvas , a presente emenda prevê a qratuida
de do ensino, em todos os n!veis, e estabelece Drinc!plos para imple:
mentação dessa garantia constitucional.

Coroo, nesta fase dos trabalhos, compete a este Co
legiado analisar a proposta apenas em seus aspectos formais, e consi:

derando que a iniciativa sob exame. segunao as iniormaliões da Secreta

ria, atende às exigências previstas no art. 24. do Regimento Interno~

para sua regular t.ramitação, meu parecer é no sentido de que esta Co

missão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular n9 PE 00049-1,
reservada a apreciar;ão de mérito cara a ocasião própria.

I Inckua , CI1de couber. na Seção I (Da Saúde), Capítulo 11 (Da

Segundade Social). do Título IX (Da OrdemSocIal), os segumtes d1SPOSItIVOS'

dalIlentaJ.s:

"Art. - A sai.íde é \ZI direatc mal1enável da pessoa htmana ••

sem qUalquer fator de discrmínaçãc, sendo assegurado pelo poder públ1co consta
tuído ã toda população do país.

S 19 - O dJ.relto a saúde lllphca nos segwntes w.reltos fun~

EMENDA lP20703-7
(l1lEllRI1P' MAX ZOON E 00TRllS

- WIÃO NACIONAL DE ESTUDANTES (UNE)

• COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

EMENDA POPULAR N9 PE-4.9, de 1987

"Oispõe sobre o ensino püblico gratuito. n

Entidades Responsáveis:

- Confederação de Professores do Brasil cePB)

- Associa<;ão Nacional de Docentes do Ensino Su-

perior (ANDES)

- União Nacional de Estudantes (UNE)

- 12 (doze) outras associações

- acesso ã terra e aos neios de produção,

11 - confuções dlgnas de trabalho. saneanento, morafua,al.!
W1mtação, educação, transporte e lazer.

111 - respeIto ao melO aJfblente e controle da poluição am-

biental,

IV - desenvolVJ.mento do sanearento básICO doou.cllar, in
cluS1Ye no caso de habItações subnormalS até que seja real1.zada a sua total erra
dicação através da reforma urbana. -

V - lIlÍOtmações sobre os rISCOS de adoecer e IOOrrer m-
clwndo condIções indlvldwns e coletlvas de saúde,

VI - dIgnidade. gratuidade e qual1dade das ações de saúde.
em dl1'elto ã escolha e ã recusa

VII - recusa ao trabalho em ambientes msalubres, pen,gosos

ou que representem nsco grave ou 1JlUnente, enquanto não forem adotadas me~hdas

para sua ellmmação sendo vedada qualquer purução ou redução de remneração;

VIII - opção quanto ao tamanho da prole.

I 29 ~ Todas as Pessoas. mdependentell'ente da natureza de

sua deflClenCla ou doença gozamplenamente dos chreltos e estão SUJeItos aos de

veres CmslgnadoS nesta CC6lStltUlção.

Art. - :Edever do Estado:

I - 1Irplenentar polítlcas econÔlnlcas e soclais que cmtri

bwua para eluninar ou redu%1r os rlSCOSde doenças e de outros agravos ã saúde,
U - NormatIZar, executar e controlar o conjunto das ações

e sel'V1ços destInados ã pI'Cm'JÇão, proteção, reCUl*ração e reabil1t3Ção da saúde

COllJ) uma função da natureza públ1ca, •

lU - Garantlr o acesso uruversal. gratUlto e 19ual1tárlo às
ações e seI'V1ços de saiide em todos os níveIS.

IV - Assegurár a f0I1ll11ação, execução e controle da Polítl

ca Naclonal de Saúde CmstltUlndO o SIstema Omco de Saúde,'segtmdo as segum

tes chretnzes'
a) mtegração das ações e seI'V1ços can comandopolítlco-ad

mmstrat1vo únICOem cada-nível de go~-ernb,

b) mtegralldade e I.DUdade na prestação das ações de saúde

adequadas às realldades epidemolõglcas.

c) descentralização político-adllwustratlva que respeIte a
autcnania dos estados e IllJnlCíplOS.

d) partlclpação em nível de deCIsão de entIdades represent.!,
tivas de usuános e prOflSSlalal's de saúde na fornulação, gestão e controle das

polítICas e das açÔli!s de saúde em todos os níveis

Art. - O fmanclamento das ações e servIços de respondabi
lldade piibhca será promvido COIII recursos flscais e paraflscais com destmação- ..

específica para a saúde. cujos valores estabeleCIdos em lel e sub~tldos ã ges

tão Ú1uca através do Flmdo Unico de Saúde nos vános níW1.5 de organização &;
SIStema Naoooal de Saúde.

Parágrafo úruco - ~ vedada a transferêncla dos recursos públ.!,

cos para in\'Cst1Jlento e custelO às lllStltUlçooS privadas COl'll fUlS lucratlVOS na
asSistenC18 ã saúde. A coapra transltóna de serviços a estas instltU1ÇõeS se d2.
rã ~thante contrato de dueito pübl1co.

Art. - As 1n5tltUlÇOOS sem fms lucrativos poderão ser

chamadas a colaborar na cobertura asslstencIal â população sob as condlções esta
belecldas emcontrato de Duelto Público. 

Parágrafo Ú1uco - A lei Canplenentar def1Jllrá os parâmetros '
para que lDa entldade sem fins lucratIVo!; possa ser enquadrada neste ítem.

Art, - O poder púbhco poderá mteI'V1r. desapropriar ou

• expropnar os servlços de natureUl pnvada necessános ao alcance dos obJetlvo:,
da polítIca nacional de saúde.

JUSTIFICATIVA

Polínc:urente cClIprooEUdos coma superação das pésS1JJlaS

d1ções de Vlda e saúde da lIlal.ona da população brasileua. as entidades e I!XW!
Ilentbs populares que cOlfIJÕeil a PLENAAIA NACIONAL PELA 5AODE NA a:l5TI1lJINl'E as
sUll'em neste rrar.ento lustõrico a luta UfUtãna pela inclusão das propostas da 8'

cna:ERENCIA NM:lctW. IE SAOrE no texto da futura ConstItUIÇão. como cond1ção mí

nIma e mdlspensáve1 p"ra assegurar o pleno exercício do direIto ã Saúde.

O direlto ã saúde ltrplica na garantla pelo Estado de condIções

chgnas de trabalho, aliJoontaçâo. moradIa, educação. transporte, toc!10 anfllente,1'!
pouso, lazer e segurança. alem do d1reito ã I1berdade, ã hvre orgaruzaç?:o e ex

pressão. ao conhecimmto e controle dos trabalhadores sobre o processo e o anbl
ente de trabalho. bemCOllD o acesso- uruversal e iguahtário aos serv.J.ços seto

nais em todos os nívelS.

PlenallEl1te consoente das Iilflcu1dades que se levantarão aos

nossos obJetlvos, conc1amam:JS constitumtes, outras entldades e tooVlJleIltos pDp.!:!
lares a se unirem ã nossa luta pela aprovação desta proposta de erenda ao texto
consb.tuClonal.

AUTOR HEKRIQUE MU WRNe Outros (55.117 subscntores)

FJ'l.tIdadeS Responsáve1.5
- crnsElID FEIERAL IE Jo.BJICINA,

- FEIERAÇl<l ERASILElRA tE NUIlUÇ1ID,.

- SINDICAlU oos ENFEJlI.EIm5 00 DI5lRIlU FEIERAL.

BENDA POPULAR N9 pt-50, de 1987

"DISPõe sobre a questão da saúde na forma de Refor
ma SaIu tân.a. "

EntIdades ReSponsáVC1S

- Conselho Federal de ~dH:ina,

- Federação Braslleua de Nutrição, e

- Smdicato dos Enfenneiros do Ihstnto Federal.

Relator: Constltuinte BERNARIO CABRAL

Subscrita por 155.117eleltares e apresentada por alto enuda

des assoClativas. com apolO de várias outras. a presente emenda trata da questão
da saúde, prevendo fomas consUtuClonalS para sua defesa pelo Estado.

Corro, nesta fase dos trabalhos, compete a este ColegIado anah

sar a proposta apenaselII seus aspectos fo1'llla1s e consIderando que a 1ll1C1atlva '7
sob exame, segundo as mfonnaçõcs da SecretarIa, atende às exigenClas preV1stas
no art. 24 do Reglllento Intemo para sua regular t1"3lll1taçâo, DEU parecer é no sen
tldo de que esta COllI1ssão se maJl1feste pelo receb1JreJ1to da Enenda Popular n9 PE
000SO~4, reservada a apreaação de mênto para a ocaslão prãpna.

Sala da Comnsão, em

Entrementes,nossa pátria experlmentava e sofrla de tudo.
como as sangrentas lutas fratlcldas da últlma década do século pas

sado, durante as quaIS tlvemos. lncluslve, a lntervenção de naylcOS

de guerra do; Estados Unldos, a favor do governo repubhcano. repr.!

Blindo a revolta da armada. Nessa ocaslão. o almirante Saldanha da
Gbma lançara o seu Blanifesto propondo a realização do prometido pIe
blSCltO. com a esperança de obter a pac~ficação naClonal. -

l! bem conhecldo que no tempo da monarquia os republlca

nos gozavam da maIS ampla hberdade. tlnham o seu partldo .. eleglam

deputados, alguns jornalistas e professores em faculdades de ~nslno

superIor faz.lam franca propaganda da repúblIca. sem nunca terem Sl
sldo objeto de nenhUllla repressão, e a 1mprensa republicana circu~.!

va livremente.

Implanta-se ~t república e o que acontece? Aqueles que

se apresentavam como os paladinos da malS ampla democratização do

país, em vez. de reconhecerem a plena I1berdade de todos, Inclus1.ve

dos partIdârlos do regime deposto, es;abelecem com relação a esses
um míqUo nApartheld n. E o princítllo de liberdade de opmlâo é
calcado aos pés por aqueles que. no Impêno. tanto dele se benefl-

A promessa de uma consulta pleblScltãria não 'se cumpre.
e todas as constitUIções republicanas incluem a chamada "Cláusula
pêtrea". que llmlta os dIreltos políticos dos monarqulstas.

Se os republicanos conslderassem de um modo ponderado a
SItuação por eles criada. notarIam que a apenas d01S anos do cen_

tenário da república - uma mancha macula a fronte desta: ,aprese:!!.
ta-sem a repúbllca, como o áplce da democracia politlca. mas arra!,

ta. atrás de sJ., amordaçado e algemado. o ldeal monárquico,ao qual,

mesmo transcorrIdos cem anos de vlda republIcana, teme dar a menor

parcela de l1berdade. e preciso ter em mente que repúbllca não é
slnõnimo de democracl.a. Certamente a nossa repúbh.ca não tem sido
democrática para as grandes malOrl.as do povo brasileiro. EinsteIn

dJ.sse certa vez: "e mau fácil quebrar um átomo, que quebrar

preconcelto" •

AUTOR: MARIA MARTINS DA SILVA E OUTROS (44.632 Subscntores)

ENTIDADES RESPO~SÃVEIS:

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS MO~ÃRQUICOS DO RID GRANDE
DO SUL

_ CIRCULO MON~QUICO DE SÃO PAULO

_ CIRCULO MON~QUlCO nD. PEDRO HENRIQUE DE ORLEANS E BRAGANCA"

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

EMENDA POPULAR N° Pê 00051-2

"Dl.spõe sobre o regime de governou.

Entidades Responsâvels:

- Instltuto Braslleno de Estudos Monárqulcos do

RIO Grande do Sul

- Circulo MonârqUlco de São Paulo

- Circulo Monárquico "D. Pedro Hennque de Orleans

e Brilgança

Relator: Constl.tUl.nte BERNARDO CABRAL
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CONSTITUINTE SUBSCRlTOR:*
PreSIdente

EMENDA lP20707-0
f!l SILVIO- SORDARAE OUTROS

l: EMENDA POPULAR _ ~~-;:~"';~oJl_''''"lo

EMENDA N9

~

ENTIDADES RESPONSAVEIS:

- ASSOCIA('.ÀO DE MORADORES DOS PARQUES-RESIDgNCIAS 

PCNTA NEGRA / ALAGAMAR

- CLUBE DE MÃEs GUIOMAR RAMOS

- CENTRO SOCIO-CULTURAL E DESPORTIVO PAUFERRENSE

COMISSÃO DE SISTEMATIZAr.ÃO

L Indefiro a proposta de emenda oferecida, de acor

do com as informações da Secretaria.

2. Dê-se ciência ao interessado.

CO~~N::::~

Inclui, no Titulo X(Disposições Transitórias), do

ProJeto de Constituição da COrdssão de Sistematização, o seguinte:

-I - Dê-se ao artigo 439, i tem V e Pi'râgrafos 29

39 a seguinte redâção:

Art. 439 - Ficam criados os seguintes Estados. Santa

Cruz, Triângulo, Maranhão do Sul, Taoajós e Iguac:u.

JUSTIF"ICATIVA

V - Do Iguaçu, com desmembramento da área dos Esta

dos do Paraná e Santa.., Catarina abrangido celas municinios de, Ampére.

Assis Chateaubriand. Barracão. Boa Vista da Aparecida, Braqaney, caf!:,

lándia, Cantagalo, Capitão Leônidas Marques, Cananema, Cascavel, tca
tanduvas, céu Azul, Chopinzinho, Clevelândia, Corbélia, Coronel Vivi

da, Dois Vizinhos, Enéias Marques, Formosa do oeste, Foz do Iguaçu,

Francisco Beltrão, GuaIra, Guaraniaçu, ItapeJara do Oeste, Jesuitas,

Laranjeiras do Sul, Mangueirinh}'. Marechal Cândido Rondon, Mariópolis

Marmeleiro, Matelãndia, Medianeira, Missal Nova Aurora, Nova Prata do

Iguaçu, Nova Santa Rosa, Palmas, Palotina, Pato Branco, Pérola do De!,

te, Planalto, Pranchita, Quedas do Iguaçu, Realeza, Renascença, Salg!.

do Filho, Salto do Lontra, Santa Helena, Santa Izahel do oeste, Santa

Terezinha do Itaipu, Santo Antônio do Sudoste, são João, são Jorge do

oeste, são José das Palmeiras, são Miguel do Iguaçu, Terra Roxa. do

oêeee , Tol~do Tres Barras do Paraná, Tunãssi, Vera Cruz do oeste, V!!.
ré, Vitorino, estes situados atualmente no território Paran{lense. A-

rlado Luz, Agua Doce, Aguas de ChaDecó, Anchieta., Arroio Trinta, C!!,

çador, Caibi, Campo Eré, ceemeea , Catanduvas, cachambu do Sul, ChaO!.

cõ, Concôrdia, Coronel Freitas, Cunha Porã, Descanso, DionIsio •. Cer

gueira, Fachinal dos Guedes, Galvão, Guaraciaba, GuaruJá do Sul, loi

ra, Ipumirim, Irani, Itã, Itapiranga, Jaborâ, Joaçaba, LacerdoDÔlis,

Maravilha, Modelo, M::mdai, Nova Erechim, OUro, Palma Sola, Palmitus,

Teritiba, Pinhalzinho, Pinheiro Preto, Piratuba, Ponte serrada, pres!

dente Castelo Branco, Quilombo, Rio das Antas, Romelãndia, Salto Vel~

so, São Carlos, são Domingos, são José do Cedro, são Lourenço do Oes

te, são Miguel do oeste, Saudades, Seara, Treze Tilias, Vargeão, Vi

deira, Xanxerê. Xavantina, Xaxim, esses situados em Santa Catarina,d.=;
vendo a ca-oital do Estado ser escolhida mediante manifestação das po

pulações interessadas. através de plebIscito.

IV (Da Organização do Estado) o artigo e parágrafo único com a seguin

te redação:

nArt - O ingresso no serviço oúblico dar-se-á medi

ante Concurso Público.

parágrafo único - A todo cidadão de idade entre _18

(dezoito) e 50 (cinquenta) anos é dado o direito de particioar nos re

feridos concursos".

* Item V artigo 24 do Reg!Jnento Interno da Assembléia Nacional ConstA,

tutinte.

A prática da Justiça, na admissão de pessoas no ser

viço público, car-ece de amoaro constitucional claro e objetivo. Com e§.

ta emenda ao projeto de Constituição, deeej amce assegurar a todos os

brasileiros a oportunidade de particioar nos processos seletivos para

I ingresso no serviço da Administração Pública.

Alguns órgãos públicos, no Brasil, como os vincul.!

dos as Prefeituras Municioais e a Governos Estaduais, vem admitindo pea
eceã de forma indiscriminada, sem um processo seletivo democrático e

aberto ã oopu'lação ootencialmente oreoarada nara os cargos. A indica

ção é pessoal, do chefe do Poder público.

Outra injusti<:a ê a 11mi tação da idade. Temos

exemplos amplamente conhecidos o do Banco do Brasil e o da Caixa Eco

nômica, que somente admitem pessoal de idade até 30 anos. Através do

posicionamento limitativo destes e de outros órgãos, estão sendo con

sideradas como deficientes todas as !'lessoas com idade acima de 30 a

nos, posto que não podem mais participar daqueles processos seletivos

de pessoal.

Com essa emenda ao ProJeto de Constituição, estamos

lutando para edificar em nossa sociedade uma prática justa para o po

vo, nos sistemas e nos processos de seleção e admissão de pessoal, no

Serviço público brasileiro. Para tanto, estamos certos de contar com

o apoio de todos os Constitu,intes, neste momento histórico da vida

brasileira.

COMISSitO DE SISTEMATIZAr.Ao

ENTIDADES RESPONSllVEIS:

- COMISS1(O BRASILEIRA JUSTIÇA E PAZ - RJ;

=:i~~:~~~ ::~~:~: ~: ~:N~Ap~R:~I:AÇÃO
POPULAR NA CONSTITUINTE (ABAP) - SP.

"Cria formas e instrumentos de particioação P,Q

pular" •

EMENDA POPULAR N9 PE - 21, 1987

Relator: COnstituinte BERNARDO CABRAL

EMErtDA N9

~

Insere, onde couber, na seção 11 (Dos Servidores ·Pú

bli.cos Civis), do Capitulo VIII (Da Administração Pública}, do Titulo

7. Inclui, onde couber, no Capitulo V (Do Minist§.

rio público), do Titulo V (Da Organização dos Poderes e Sistema de G2.
verno), o seguinte:

Subscrita por 303.538 eleitores e apresentada por

três entidades associativas, busca, a presente emenda popular, na futg,

ra Constituição, as formas e os instrumentos de partic:inação popular
na vida polltica do PaIs.

Competindo a este Colegiado, nesta fase dos trab!.

lhos, analisar a proposta apenas em seus aspectos formais, e conside

rando que esta, segundo informações da Secretaria, atende às extçên
cfas previstas no art. 24 do Regimento Interno} para sua regular tra

mitação, meu parecer é no sentido de que a Comissão se manifeste ce-

I lo recebimento da Emenda Popular n9 00021-0, reservada a apreciação

de mérito para a ocasião própria.

AUTOR: JOS2 ROCHA SOBRINHO E OUTROS (303.538 subscritores)

"Art. - Na falta da lei, para tornar eficaz uma

norma constitucional, o Ministério Público ou qualquer interessado PÇ!

de requerer ao Sudiciário que determine a aplicação direta da norma~
ou, se for o caso, a sua regulamentação pelo 'Poder l.egislativo.

Parágrafo üní.cc - A decisão favorável do 3udiciá

rio tem força de coisa julgada, a partir de sua publicação."

Com esse instrumento, inteiramente novo em nossas

normas jurIdicas, ela enfrentou ecrajcsemence as insuficiências e i~

perfeições de nossa democracia representativa. Ao mesmo tempo, criou

condições para aumentar a c:orresponsabilidade de toda a sociedade na

elaboração da nova constituição e, portanto, a sua própria legItimi
dade ,

A Assembléia Nacional Constituinte, ao incluir a

norma da Iniciativa Privada em seu Reqimento Interno, deu uma importil!!

te demonstração de sensibilidade pelos anseios de democratização que

marcam o atual momento histórico brasileiro

JUSTIFICATIVA

A presente cececsea pretende enfrentar o mesmo

desafio e busca consolidar ainda mais o avanço já realizado. O que se

quer, agora, é que a Iniciativa popular aeae íncorporada ao processo

legislativo permanente, ou seja, ao processo comum da elaboração das

leis, tanto no que se refere à legislação ordinária corno às emendas

que forem necessárias para o aPerfeiçoamento progressiva da ordem

constitucional. O que se quer, afinal, é aumentar o nlvel de partic!

pação direta da sociedade nas decisões de interesse coletivo, na fis

calização dos atos que interferem na vida social, no controle da ge;

tão dos recursos públicos e no que for preciso para assegurar a efi

cácia das normas constitucionais.

Os subscritores desta Iniciativa contam também

,çom a possibilidade de avanços reais em outros caoItulos da Consti

tuição, em eeeecí.at no que se refere à garantia da independência do

poder judiciário, à garantia das prerrogativas do legislativo e à

desc:oncentração do poder executivo, para que as formas e instrumentos

de participação popular propostos possam atingir sua plena eficácia.

As propostas aqui apresentadas foram elaboradas

a partir da sugestões recolhidas, junto ã populacão; pelas entidades

e pessoas que se articularam, ao Lenço dos dois anos que orecederam

a atual fase do processo constituinte, em Plenários e "1ovimentos Pr§.

-participação popular na Constituinte, espalhados por todo o paIs.1\!

sumidas pelas entidades de nível nacional que se responsabilizaram •

pela coleta de assinaturas, contam, também, com o apoio de uma série de

outras entidades, indicadas em anexo, que pertencem a diferentes ni

veis sociais e aos mais diversos setores de atividade.

A presente Iniciativa se restringiu, como não D2

dia deixar de ser, unicamente a matérias da Constituição Federal.Mas

seus subscri tores consideram que suas propostas podem e devem

retomadas quando da elaboração das Constituições Estaduais, até

nível municioal, para que' ae aspirações democratizantes, de que são

portadoras, imoregnem toda a estrutura polItica do paIs.

r,r----------TtI.Of.UST",C&ÇI0--------------.,

I
- -§ 29 - Decorrido este prazo, o proJeto vai auto-

maticamente a vceaçac,

§ 39 - Não tendo sido votado até o encerramento

I da sessão legislativa, o projeto ~$tará reinscrito para a votação na

sessão seguinte da mesma legislatura, ou na primeira sessão da legis-
latura subseqtlente.

EMENDA lP20705·3 '_~ --'I r;r-'~"'~tIaosa ROCHA SOBRINHO E OUTROS . L...- _J

EMENDA N9

POPULAR

TlITo/.ultl"uçlo

Sala da COlDissão, em ,

1. Inclui, onde couber, no Capítulo I (Dos Dire!

tQs Individuais), do TItulo 11 (Dos Direitos e Liberdades Fundamen

tais), o seguinte:

"Art. - Qualquer cidadão, sindicato, partido po

lítico ou outra entidade associativa regularmente instituIda tem di

reito ã informação sobre 05 atos do governo e das entidades contraI!,

das pelo poder público, relativos ã gestão dos interesses coletivos,

na forma estabelecida em lei.

parágrafo Onico - As informações requeridas se-

rão prestadas no prazo da lei, sob pena de crime de responsabilid!,

de."

"Art. - A emenda constitucional aprovada, que

tenha recebido voto contrário de dois quintos dos membros do Congres

,so Nacional, e a emenda constitucional reJeitada, que tenha recebido

voto favorável de dois quintos dos membros do Congresso Nacional, po-

~ de ser submetida a referendo popular, se esta medida for requerida •

por um quinto dos coneressrseee ou por um por cento dos eleitores, no

prazo de cento e vinte dias, contados de sua aorovação.

parágrafo Onico - No caso de emendas aprovadas,d!:.

corrido o prazo estabelecido neste artigo, e não anresen~ado o reque

rimento, a emenda entrará em vigor~

6 Inclui, onde couber, na Subseção 11 (Disposi

ções Gerais), seção VIII (Do Processo Legislativo), CaoItulo I (Do L~

gislativo), Título V (Da organização dos Poderes e Sistema de Gove!.

no), o seguinte:

"Art. - Fica também assegurada a iniciativa POp!!

lar no processo de emenda da constituição, mediante proposta subscri

ta por um número minimo de eleitores igual a um por cento do eleitor!.

do nacional.

Subscn.ta por 44.632 etea tcres e apresentada por
quatro entidades assccaservas , a presente emenda prevê a reat i ãa _
cão, a 15 de novembro 4e 1993, de pfebdsc i to para de f i m'r o reg i.me
de governo entre as formas' de República Pres rdencaef ou Parlamen _
tar e Monarquia Parlamentar.

Como, nesta fase dos trabalhos. compete a este ce,
fegaadc enatasar a proposta apenas em seus aspectos formaa s e con
aaderandc que a rmcaat rva sob exame, segundo as mforaacôes da S..!:.
cre tarí.a, atende às exagêncaas previstas no ar~. 24 do Regcaento I!!
terno para sua regular erameecão , meu parecer é no sentado de que
esta ccmssão se mam Fes t;e pelo recebusencc 'da Emenda Popular na

PE 0005-2, reservada a apreciação de mêrJ.to para a ccasrâc prõprae,

Art. - Fica assegurada a iniciativa popular da

lei, no processo legislativo, mediante proposta subscrita por senten
ta mil eleitores no mInimo.

§ 19 - Apresentada a proposta, o Congresso a di!.1
cutirã e votará em caráter prioritário, no prazo1máximo de cento e o!

tenta dias.

2. Inclui, onde couber, no Caoítulo 111 (Dos Di

reitos Coletivos) ,TItulo II (Dos Direitos e Liberdades Fundamentais),

o seguinte:

"Art. - O sindicatos, as associações profissio

nais e as demais entidades associativas regularmente instituídas são

parte legítima para pleitear ou defender os direitos e os interesses,

coletivos ou individuais, de seus filiados, em qualquer instância jg,

dicial ou administrativa.

Art. - O planejamento da atividade do governo ,

nas eeaeae de elaboração dos planos e de seu acomoanhamento e contr,Q
le, terá a Darticipação das reoresentantes da comumdade ;"

3. Inclui, onde couber, nlt CapItulo V (Da Saber!.

nia popular), TItulo II (Dos Direitos e Liberdades Fundamentais), o

seguinte:

-Art. - As leis e atos federais, relativos aos

direitos do homem, às liberdades sociais dos trabalhadores e às con

dições mesológicas do oaís, serão submetidos a referendo popular, sem

pre que isto aeje requerido por um número de eleitores igual a meio

por cento do eleitorado nacional.

parágrafo Onico - As leis orçamentárias e tribu

tárias não serão submetidas a referendo popular."

4. Inclui, onde couber, no capItulo I (Disposi

ções Gerais), Título III (Das Garantias Constitucionais), o seguin

te:

-Art. - Qualquer entidade associativa, regular

mente instituída, é parte legitima para propor açào de desconstitui

ção ou proibição de atos praticados, ou que possam vir a ser pratic,!

dos, por pessoa de direito público ou privado, quando tais atos, em

bora formalmente regulares, lesam o patrimônio público, os bens de

uso comum do povo, os bens de reconhecido valor artIstico, estético

ou histórico, os interesses legItimas dos consumidores, a natureza e

o equilIbrio ecológico, os meios de v~da dos indígenas, a q,aúde pú

blica, a administração da Justiça e os direitos humanos.

Art. - oualquer cidadão é parte legItima para

propo~ diretl~mente ação de inconstitucionalidade de lei ou ato do P,Q

der publico..

S. Inclui, onde couber, na Subseção I (Da Emenda
à Constituição), Seção VIII (Do Processo Legislativo), CapItulo I (Do

Legislativo), Titulo V (Da Organização dos Poderes e Sistema de Cove!.

no), o seguinte:
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CONSTITUINTE SUBSCRITOR:, ..

JUSTIFICATIVA

Relator: Cons.t.ituinte BERNAROO-cAnRn..

Subscrita por' mais de 30.000 eleitores e apresen
tada por quatro entidades associativas,. a presente emenda garante ao

trabalhador a participação no re$ultado da atividade econôJll.1ca, sen

do-lhe assegurada condição de trabalho e de vid~ CDmp<lttveis coa

diglUd~de humana..

Competindo a este Colegiado, nesta fase dos traba
lhos, analisar a proposta apenas ela seus aspectos formais e conside

rando que esta, segundo informações da Secret.aria, atende ás exigên

cias previstas no art. U do Regimento Interno para sua regular trami

tação, meu parecer é no sentido de que a Comissão se manifeste pelo

rec~bim:ento da Emendl! popular n9 PE-00035-l, reservada a . "apI:eciação

de mérito para a ocasião própria a

EMENDA N9

~

S.l. d. Comiss3'0t ea

. ~CIJlI\AL
~rBt.RNMl

COMISS~ DE SIS'l'EMATlZAÇÃO

2HENDA POPULAR N9 PE-35, 1987

-Dispõe sobre princ!nios da livre iniciativa

Entidades Responsáveis:

- Federação das Indústrias do Estado de são ra!!
lo;

- Centro das Indústrias do ~stado de são Paulo,

e
- Federação do COmercio do Estado de são Paulo.

JUSTIFICATIVA

AUTOR~ HERMANO PEREiRA SAMPAIO E OUTROS·(30.000 subscri..t;ores)

EN'rIDJ\DES RESPONSAVEIS:

.. FEDERAÇÃO DAS IlroDSfR.IAS -DO ESTADO DE sXO PAULO

- CENTRO DAS INDOSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

- FEDERAçXoDO COMeRCIO DO ESTADO DE sXO PAULO

Inclui, onde couber, no CapIt.ulo I (Dos PrincIoi

cs Gerais, eec .}, do Título VIII (Da Ordem EconQmiea e i'inan-=eiral os

seguintes artigos:

-Art. - A erdem econômica tem por finalidade a s,!

tisfaçãc das necessidades hwnanas, visando assegurar a todos o bem-e,!
eae , devendo ser organizada dentro do respeito ã liberdade de inicia
tiva, ã propriedade privada dos meios de produção e aos direitos do

trabalhador.

.Art. - A economia ergan!-...."se-á segundo as leis

de mercado, cabendo preferencialmente às emnresas nrivadas, com o ee
tImulo, o apoio e a fiscalização do Estado, explorar as at.ividades
eccnôaícas ,

Art. - Na disciplina das atividades econômicas,

serão rigorosamente observados os princIpios do Est.ado de Direito,

não podendo ser estabelecidas obrigações a não ser em lei, resneitada
a igualdade entre os interessados e sob o crivo do .Judieiário.

Art. - Em caráter excepcional, poderá o Estado

desempenhar atividade econômIca, ainda que sob a forma de man09Ól1o,

autorU:ado pOI:: lei especial.
Art. - t livre a associação de capitais e pesso

as para a exploração de ativid;ade econômica.

Art.. - t garantida a liberdade de concorrência,

bem cop) a igualdade entre as emnresas , não se nermitindo discrimina
, ção entre elas, em virtude da origem do capital.

Art. - A bropriedade haverá de ter função soci
al, de modo que a lei reprimirá o abuso do ooder econômico, especial

mente quando caracterizado pelo domInio de mercados, a eliminação de

concorrência e a aumento arbitrário dos lucros.

Art. - :e garantido o direito" de propriedade. Não

haverá expropriação salvo, em cases definidos previamente em lei, de

necessidade ou utilidade pública ou de interesse social mediante pré-
via e Justa indenização em dinheiro. .

Art. - Não serã permitida intervenção estatal no

processo econômico que resulte em limitaçã.o ã rentabilidade da eaere

sa privada, d1ficuldade para seu desenvolvimento tecnológico ou res
t.rição a sua livre gestão.

Art. - Será garantida ao trabalhador a particip~

ção no resultado da atividade econõmica, aendc-dhe assegurada condi

ção de traba1qo e de vida compatíveis com a dignidade humana."

tt\conteste a importãncia da medida proposta.

Não é sem fundamento que essa Emenda contou com

o apoio dfi! representantes ilustres como os see, Mario 1unato - na qua

lidade de Presidente da Federação das Indústrias Paulistas e do Cen

tro de Indústria de são Paulo - e Abram Szajman - PJ:esiden.t:e da Fe

derar;ão do Comércio do Estado de são Paulo e do Centro de Comérci~

desse mesmo estado sulista. .

Enxpresãrios e industriais preocupam-se' com' os des
caminhos da atual polIt.ica econômica e, com os p~ejuI%os do sistem:;

r
e s t a t i zante , sem equivalentes e necessários organismos de rigorosa

fiscalização das atividades das empresas sob controle governamental.

.. O br::.ileiro, povo que serqpre viveu de esperanças
e esperas, nao mais aceita o papel de "fiscal" solitário de políticas

sempre alteradas, porque são alijadas da realidade nacional.

O número de subscrições diz melhor da relevânoia
da função scerar ã propriedade, da Urgência, enfiDI, de dispositivos
legais que reprimam o abuso do poder econômico.

~l

COHtsSAO DE SISTEMATI2ACAo

../,1..1.. oJO-.> ./j",ovW71
constl~~{;;;;-MORSO ARIKOS

Presldente

ENTIDADES RESPONS!VEIS

- ASSOCIAÇAO DOS INDUSTRURIOS APOSE\TADOS E PEfooSl0

NISTj\S DE VOLTA REDONDAj

- ASSOCIAÇAo DOS MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO SESSE'
TA.

: UNIÃO HOSPITALAR GRATUITA

Proventos os há de eur tas espêcres , Com a mesma desi.&
nação. as mais varaadas fontes de proventos de valores 05 maJ.s d!s- _

pares. A apcseneadcra.a não ê m3J.S. em nossos da as , UIl me~o favor. i:
necesaãrac , imprescindível mesmo. que se poupe o aposentad-;de.Ulll. em
pcbrecrmeneo progressno e mexorâvef que lhe tisne os ül taeos du;

da exas têncaa , Se a mdexaçãc presa por sua natureza ao saláno Jlí

nUlo de cada repão e sem a preservação dos quantitatJ.vos com o que
o aposentado possa reguIaraente contar. gera-se em torno da velhJ.ce
o desespero de quem gastou toda a sua maturJ.dade ea provea.to da co

letiV1dade, da geração de r.rque zas e do engrandecâeentc da patru.

1 - IncluJ.. onde ccuber , na Seção III (Dos Impostos d

União). Capítulo I (Do Sistema 'rnbutâno Nacl0nal). do Título VII

(Da Tnbutação e do Orçamento). do Projeto de Constitulção da Comis

são de Sistematl.zação o seguarrtee
"Dê-se ao a eea III e pariÍgrafos de Art. 270 a segtunze

.. Itea \!,c artigo 24~ do Rejillerlto Interno da AsseJllblêu Nac10nal Con!

t1tulnte.

Art. 356 -

Parágrafo I1nJ.CO - O rapes te de renda sobre proventos
da apcseneedoraa só incJ.dJ.râ a partar do montante correspondente a
vmce salârlOs mínulos.

çâo.

EMENDA N"

~

1. lndefuo a proposta da emenda ofereCida. de acôrdo
co. as J.nforll3ções da Secretaria.

2. De-se cil!nc1a ao!> i~teressado5.

Entidades nesponaãveãs e
_ Rádio e TV Bandeirantes S/A (programa aa, Visão)

_ Igreja Católica carismática no Brasil
_ Associação Umbandista e Casa de Caridade "Pai João da Porteira e

cabceãc Pena Branca"

Relator: COnstituinte BERNARDO CABRAL

Subscrita por 534216 eleitores e apresentada por três entid~

des associativas, a presente emenda visa garantir o exerctcio e a

prática da assistência e tratamento espiritual, desde que realiz!!:,

dos gratuitamente.

COmpetindo a este Colegiado, nest.a fase dos trabalhos, anal!

sar a proposta apenas elI1 seus aspectos formais e considerando que

esta, segundo informaçÕ(!s da secretaria, atende às exigências pre

vistas no art. 24 do Regimento Interno para sua regular tramitação,

meu parecer é no sentido de que a Comissão se lllanifeste pelo xece-'

bimento da Emenda popular n9 PE 00033-4, reservada a apreciação de

mérito para a ocasião. própria.

Sah da COril.i~5ão,. em

Art. 270 -

n r - renda e proventos de qualquer nature ea ,

SI9 ----------------------
52" - O J.mposto ae renda de que trata o {tem 111 só J.

c~dJ.rã sobre os proventos da aposent;,tdor:l.a nos

termos do parjigrafo únlco do Art. 356.

S39 - O imposto de que trata o ítem IV ---~------

I - --------------------------------------------
11 - --------------------~-----------------.-----

54 9 - O lmposto de que trata o ítem V -----------

559 - Na cobrança -------------------------------"

Z - Insere. onde couber. na seção LI do Capítulo I. d

Titulo IX (Da Ordem SOC13I). o seguarrte

"Dê-se ao Parágrafo Ún~co do Art. 356 a seguinte reda-

redação"

-Dispõe sobre a prática da assistência e tratamento

espi:dtual desde que realizados gra~uitament.e."

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
ENENOA POPULAR N9 PE 033-4, de 1987.

tJ PLENXRIO

m- PL.....ICl/CO'lSlo/._~UIo _,

r,r----------rUrO/.lu'T1'.e&Çlo---------_---,

EMENDA lP20709-G "-----:----------.1 rn--p'-MD"B~tJ CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO • . L _J

Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL

COMISSÃO DE SISTEMATIZArÃO

EMEt.DA POPULAR N9 PE - 32, 1987

-Dispõe sobre' a eriação do Estado do Iguaçu

Entidades Responsáveis:

- Sociedade para o Desenvolvimento e EmanCipação

do Iguaçu,

- Ordem do Advogados do Brasil -accseecrcnat de
Cascavel, e

- Associacão Comercial e Industrial de CascaveL

EMENDA N9

~
IncluI, onde couber, no CapItulo I ( dos Direitos Individuais)

do TItulo II (dos Direitos e Liberdades Fundamentais) o seguinte

dUpositivo:

"Art. - t assegurado o exercício e' a prática da assistência e
tratamento espiritual, desde que realizadas gratuitamente".

Subscrita por 4i.234 eleitores e atlresentada por

três entidades associativas, a presente emenda ]n'etende alterar o aE,

tigo 439 do pJ:ojetQ de Constituição no sentido de se criar o Estado
do IguaçU.

Como nesta fase dos trabalhos, compete a este Cole- •

giado.anal1sar a peopcsee apenas em seus asnectos fOrmais e conside

rando que a iniciativa sob exame, segundo infonnações da Secretaria,

atende às exigências previstas no art. 24 do Regimento Interno para

sua. regular tramitação, meu parecer é no sentido de que esta Comis

.ia se manifeste pelo recebimento da Emenda popular n9 PE 00032-t),

reservada a apreciação de mêri'l:o para a ocasião própria.

A criação do Estado do Iguaçu representa legItimo an

seio das poDulações residentes no oeste e Sudoeste do Paraná e Oeste

de santa Catarina, regiões que compunham o antigo Território Federal

do Iguaçu. Com identidade cultural própria, economia auto-suficiente,

a nova unidade terá iUlIPlas condições de progresso se alcançar sua in

dependênci'a pOlltlco-admintstrativa como Estado da "1!'eaeração.

JUS'r'IF'ICA'I'IVA

AUTOR: LUIZ AHA:OO E OUTMS ( 53.216 subscritores)
EBTIDADES RESPONSAvr:IS:

_ ~IO E 'lV BANDEIRAN'l'ES S/A (PROGRAMA 3.11. VISÃO);

- IGREJA CATOL:ICA APOSTOLICA CAAISHATICA NO BRASIL;

_ ASSOCIAÇXO UMBANDISTA E CASA DE CARIDADE "PAI JolO DA PORTEIRA E

~ fEItA lRAMCA-.

JUS'Ui':ICA'UVA

AU'l'OR: SILVIO SORBARA E OU'l'ROs(41.234 subscritores)

ElftIDADES ImSPONSAVEIS:

- SOCIEDADE pARA O DESENVOLVIMENTO E EMANCIPAÇÃO DO

IGUAÇU

- ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSECCIONAL DE

CASCAVEL
- ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASC}"VEL

A própria Ot:ganização Mundial de Saúde, da ONU, depois de

longos I'! cuidadosos e:;tudos e observações, chegou ã conclusão deque

u práticas usadas pelos que cura por meios não-ortodoxos deVer&.
.,r incentivadas, especial.Rnte nos paIses do Terceiro Hundo.O exee
clcio eaprática da Assistência e Tratamento Espirit.uais, são trad!
cionais nas nações do Oriente e 'ti'êmsenso grandemente incentivadas

n" jovens nações Africanas. Na Inglaterra e em outras nações f:uro

peias, os chamados sensitivoS são organi2:ados até mes!QO em Sindica

tos de classe e têm acesso a clínicas e hospitais, COM supervisão

dll equipes de saúde.
Sendo o arasil considerado pelos lllais respeitáveis estudlE.

.0. da Parapsicologia COJ'110 o maior celeiro de sensitivos do mundo

te:~ de nó. nio conhece ww.a be:l\udeira? l) i! inachllissIvel que ho:

_ns e mulhetes com o desprendimento e a dedicação de um José Arigó
ou CIcera Maria, e ate do Dr. Edson Que1roz, sejaa marginalizados

e enquadrados no código Penal.

Esperamos...ea nOftle de Brasileiros e Brasileiras Espiritualista

e também ea nome daqueles que têm. obtido a cura de seus males gra

ças a ação de Sensitivos, curadores g / ou ParanormaisJ a aprovaçãC'.J

pela Asseml::l1éia Nacional Constituinte, da emenda popular ã Nova

constituiçã~ que garanta o exercício e a prática da Assistência e

Tratamento Espiritual, desde que realizados gratuitamente.

Sala da CPlll~55ão, em

§ 29 o Iloder Execut.1vo adot~rã todas as providências

necessárias 'Cara a instalação dos Estados do Tocantins, do Triâng\110,

de Santa Cruz do Maranhão do Sul, do TapaJós e do Iguaçu, até 360 di-

.... após a realização da consulta Dlebiscitãria, se favoxãvel a sua

crbção.
§ 39 Aplicam-se à criação e instalação dos Estados.

previstas neste artigo, as normas leqaiS disciplinadoras da divisão
do Estado do Hato Grosso, ficando os dispéndios financeiros a Cargo

União, que usará eecusecs provenientes do Fundo Nacional de Desenvol

vimento - FND, em valores atualizados proDorclonais à pceuãaçâo , área

e número de municlpios de cada Estado, exceto ao Iguaçu, cuja instaI!,

çio Derá auto-finaJ}cia.vel."
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Relator' Constituinte BERNARDO CABRAL

"D1spõe sobre a preservação das
entndades mantldas pela Indiist'r ra e p~

lo Comércio. (SESO e SE-JAI)n

Bntadades respcnsêveas e

- Federação das Indústrus do Estado de
São Paulo;

- Centro das Indústnas do Estado de São

Paulo, e

- Federação das Indiis-t r ras de Brasília.

EMENDA POPULAR N9 PE_36. de 1987.

Sala da Comissão, em

COMISS~O DE SISTEMATIZACAO

subscr.rea por 418,052 efea tores e apresentada por 3

(três) entadades aSSOC18t1vas. a presente emenda tem COIBO finahda

de a preservação do servrcc Social da Indústna-~ do Serviço Naci2
nal de Aprend1zagem Indus t r i a I te i s como exas t em, através da garan

r

tia de suas fontes de receaea e de suas organ1zações COI!. estrutur-;

de darearc prlvado.

Competindo a este cotegaedc , nesta. fase dos traba 

lhos, anaã r sa'r a proposta apenas em seus aspectos forma1s, e cons.!, ~

derando que esta, segundo 1nformações da Secretaria. atende às ex!

gêncaas prevrs tas no art. 24 do Regmerrto Interno, para sua regular

tram1tação. meu parecer é no sentado de que a ücaa.ssâc se aamfea-
. te pelo r-ecebamentc da Emenda Popular nl? PE-00036-9, reservada a !
. precaacâc de ménto para a ccasuâc prôpraa ,

Relator. Cons ta.tumre BERNARDO CABRAL

"DlSpõe sobre a formação de mão-de-obra prof1ssio

nal':

Bnt adades Respcnsâveas

- Centro das In-dústnas do Estado de são Paulo,

- L1gas das Senhoras Catôllcas, e
- Federação Espínta do Estado de Sâq,Paulo.

comssM DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA POPUItAR N9 PE - 37, 1987

~
S.l. da comis~ão. em

5t' ERNARnO CABRAL

Relator

repúdio àquelas d1spos1ções, que levarão o SENAI ã morte ou ã triste
ccndaçãc de mais um desserviço público.

Subscnta por 214.124 efeaeo res e apresentada por
três enudades assccaatavas , a presente emenda cbj e t rva acdi Eaca r o

art. 389 (na reall.dade art. 384) do Projeto de Const1tulçâOJ de modo
a preservar a eX1StenC18 do SESI e do SENAI.

Como, nesta fase dos trabalhos, coçete a este Cole

gaadc anef rs ar a proposta apenas em seus aspectos forma1s, e ccnsade

rando que a macaat í.ve sob exame, segundo as lnformações da Secreta
a-aa , atende às exrgêncaes previstas no art. 24 do neganent;c Interno
para sua regular tram1taçâo, meu parecer é no sentido de que esta C.2,
mssâc se aamfes te pelo recebímento da Emenda Popular nv PE' 00037-7,

reservada a eprecaaçâc de mêr1to para a ccasaâc própria.

AUTOR. ANNA MARIA C.CoRRBA E OUTROS (214.124 subscritores)

ENTIDADES RESPONS,(VEIS.

- CENTRO DAS I~DOSTRIAS DO ESTADO DE s1I.O PAULO;

- LIGA DAS SENHORAS CATOLlCAS,
- FEDERAÇÃO ESP!RITA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

EMENDA N9

POPULAR

deral~

1 - Insere. onde couber. no Capítulo Il (Da Umão)

do Título IV (Da Organização do Est'ado). os segurntes dlSPOS1~V~'

"Art. - Compete ã Unlão:

I - organlZar e manter Os Polícia Rodonãn3 Pe-

AUTOR: ANTONIO HENRIQUE B.CUNHA BUENO li OUTROS (175.623 subscritores)

- UN!XO DO POLICIAL RODOVURIO DO DNER - "Casa do
Inspetor" ,

- ASSOCIAÇM DA PATRULHA FEDERAL DO PARAN1\,

- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA POLICIA RODOVIJ(RIA FEDERAL.

ENTIDADES RESPoNS1\VEIS:

r.r----------TIITtl/.UIl"c.oç1o-------------,

" 2 - Incfua , onde couber, no Capítulo IV (Da Seguran-
ça Pübl1ca). no Título VI (Da Defesa do Estado e das Instltulções De
accrãeacas}, o texto abaaxcr -

"Art. - A Polícia Rodonáru Federal é também um ôr
·0 de Segurança Púbbca. -

Par~grafo Iinaco - A Polícu Rodoviâna Federal. co r-,

poração especfârca e subordinada ao órgão executavc de polítlca de
trân51.to do Governo Federal, ans t í t.urda por Iea , êes tana-se ao patru
lhamento cs teneavc das rodovias federaJ.5, zelando, nas respecnavas
faixas de dcafmc , pela segurança do tráfego, do trânsno e dos pró

prios da umão, prevenindo e cmbIndc 1nfrações ou transgressões das

leis, regulamentos e posturas lfdmin1strat1vas pe rtanentes , colaboran
do com as autondades admmrs t rataves e jud1clárlas no combate ac
crane , ao tráf1co de drogas, ã sonegação, ao contrabando e ao desc,!

• aioho."

.~~:..-_----------------------------------------------

EMENDA lP20711·8
I'l ANTONIO HENRIQUE B.CUN~";;"UENO E OUTROS

tJ EMENDA POPULAR _ ;~~;í~;;'lloI'UK"'uIo

EMENDA N9

POPULAR

1 - Inclui, onde couber, no Título I (Dos Princíp10s
Fundame nt.aa.s j , o seguinte art:L-go

Art. - são reconhecidos às Nações Indígenas os seus
d1re1tos or1ginârios sobre as terras que ocupam, sua órganização so
c1aI, seus usos, costumes, tradições, línguas e autonO.la na gestão
dos- bens e negôcios que lhes dbem respeito.

Parágrafo único - compete ã Un1ão a proteção às ter
ras, às inst1tuições, às pessoas, aos bens,à saúde e i educação das
Nações Indígenas e seus membros.

.Art. - 1: garant1do às Nações Indígenas e seus-
bros O uso Oflcul de suas respectivas línguas:

1 - nos itun1cíp1QS limi troCes às suas terraS,
II - no órgão ind1gen15ta da União,
III- no Poder Jud1ciãnoõ

IV - no Congresso.

Art. - e saranfida às Nações Indígenas e seus me.

bros escolaruaçãõ ea língua portuguesa e em suas línguas lII.aternas.

Art - São bens das Nações Indígenas as terras por
elas ocupadas. as ríquezas naturalS do solo, do subsolo, dos cursos
fluv1ais, os lagos 10cal1zados em seus liJll1tes dOlll1n181s, os rios

que nelas têm nascente e foz, e as llhas fluviais e lacustres..

S]" - São terras ocupadas pelas Nações Indígenas as
por elas hab1tadas, as ut1lizadas para caça, pesca, extração, coleta,
agncultura e outras atlvidades produt1vas, e as áreas necessânas ã
sua reprodução física e cul tural, segundo seus usos, costumes e tra
d1ções, 1ncluídas as necessânas ã preservação do meio-amb1ente e do
seu patnmônlo cultural.

S 2' - Os bens e dueHos das Nações hldígenas são
gravados de inal1enab1l1dade, 1mpenhorab1l1.dade, 1mprescrlt1b111dade
e 1nalterab111dade de sua destinação, salvo quanto aos bens móve1s,
que são al:1.enãve1S.

5 39 - B vedada a const1tu1.ção de usufruto sobre os

bens das Nações Indígenas •
S 49 - São nulos, desprovldos de eflcâc1a e não pl'O

duz1rão efeitos Juríd1cos os atos de qualquer natureza, mesmo Já pra

tlcados, que tenham por objeto o domínlo, a posse, o uso, a ocupação

lou a concessão dos bens 1IllÔVe1S das Nações Indígenas.

"Art. - O Bras11 é uma Repúbhca Federatlva e plur,!
necacnat , ccns t Ltuada , sob o regime representat rvc , pela umâc dndas
solúvel dos Estados, do Distn.to Federal ~ dos Terntõnos" -

2 - Acrescentar, onde couber, ao Capítulo I (Dos D1

reitos IndiV1du81S), do Título 11 (Dos üa rea tcs e Labe rdades Funda
aentaas) , os segurnees daspcs r ravcs

"Art. - são cadadâos bres i re rrcs natos os nescadcs
no Bras1l, andependennemenue da sua naeacnaj i dade , e os filhos de e,!
trangeiros, desde que os p81.S não es tej am a se rv i çc de outro País.

Parágrafo iim ec - os membros das Nações Indígenas

possuem nac ronaj rdadea própnas, das t mtaa entre S1 e da nacaonaf rda
de bras í tea ra, sem prejuízo de sua c rdadema brasa Ie Lr-av -

3 - Insere, onde couber, no Capítulo VIII (Dos fn-
dl0S), no Título IX (Da Ordem sccaat) , o texto abuxo:

"Art. - As Nações Ind1genas são pessoas Juríd1Cas de
d1reito púb11co 1ntemo, const1tuídas por soc1edades, comun1dades ou
grupos étn1cos que se conslderam segmentos d1Stlntos em v1rtude de

sua continuldade h1Stónca COII sOCledades pré-colomb18nas, da qual
têm consclência.

r,-------.."'.."n"<~..

res)

ENTIDADES RESPONS}I;VEIS.

I

- FEDERA~O D~ INDOSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO;

- CENTRO DAS INDOSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, e

- FEDERAÇÃO DAS INDOSTRIAS DE BRASfLIA.

lRANICE MARIA DASILVA NEVES é Outros (418.052 subscnto_

Base de apoio de nossos trabalhadores, o SESI, SENAI, a
lem do SESC e SENAC. formam, allpliam e prestam assistênc1a, 1ncluS1
ve ao aprenduado de c1dadãos empregados nos lIais diferentes seto 

res e atiV1dades proÍ1ssionals. inclusive dOllesticos e autônomos.

A ameaça de estatizaçâo de ta1s entidades, que tão rele_
vantes serviços tê. prestado, vem gerando aflição, quer e. nossa po
pulàção quer nos setores da 1ndústru e do comércio•. Os prejuizos~
danos que a aprovação dessa estatização acarretará- às classes trab!
lhadora e empresanal são de extensão 1nlmag~nável.

Existentes há .ais de 40 (quarenta) anos, essas 1nst1tu1
ções, de ass1stênc18: social, ã s~aüde, ã educação e ao lazer" vc.
cUll.pnndo todas suas .etas co. êXltO 1nconteste, a despeito de even
tUB1S reduções no recebl.ento de recursos públicos. -

Os relevantes serviços prestados e. favor das famílias dos
trabalhadores brasileno$ são plena.ente reconhecldos por toda a po
pUIação do País. E isso é tão verdaduro que a si.ples senção de e~
t1n8uir-~e tais entl.dades e de reduzir as atua15 fontes de receita 
de órgãos cuja estrutura fosse pr1vada, gerara. incrível lIobil1za _
ção nacional e, e. pouco te.po; todas as Câ.aras Mun1cipa1s, Assell_
blêias Estaduais, Sindlcatos, Federações, Assocuçáes de Classe, de

!81rro e Co.unitánas, ~Ié. da Iar.eja- e- de vânos outros aovilllentos
soc18is unira.-se para lutar contra a única estatização indevida e
divorcuda da reahdade brasIleira, relativamente ã iniciatl.va pri_
vada. que era a dessas tradic1ona1S instituições, cUJo desempenho,
cuadas e lllant1das que for",. com recursos adV1ndos dessa inic18ti _
va, tell sido satisfatórlo.

Inexlste, portanto, qualquer fundamento para que se pre _

tenda sua estatizaçâo, ao contrãno, seru fator de atrelamento e..
certaJlente. de inefic1ência, inef1cácla-e inoperância, típ1cas do
g1gant1smo estatal.

AUTOR'

JUSTIFICATIVA

"Art. - A5 entidades mantidas pela andíist r-aa e
pelo ccaêrcac , des t madaa ã orientação, formação pr.2,.
f1ssional. cultural, recreatava e de assistência s.2,.
caat , d1rig1das ao trabalhador e sua famíl1a, perm,!
necerão com sua estrutura, o'rgemaecãc e fonte de

receaeas atuais."

EMENDA NÇ

POPULAR

tnctur , onde couber, no Capítulo II (Da Seguridade Scc raj )
do Titulo IX (Da Ordem Soc1BI), o seguinte artigo.

~__-----_-_Tl.To/.u.r"tc~l<t----------_,

EMENDA lP20713-4
[!J lRANICE llARIA DASILVA NEVFS E rumos

.....ú-./co.I.W.-.... ulo

[!J EMENDA POPULAR - PLEN.lRIO

Inclui. onde couber. DO Capítulo III (Da Educação e

Cul tura), do Título li (Da Orde. Social) o seguinte.
_ iJt. O

"De-se ao Art. ~ do ~roJeto da Comissão de Si!

teaatuação a seguinte redação:

Art. ~ - As empresas cOlllerc1ais e industr1a1S são

obrigadas a manter .. eJl cooperação, escolas de aprend1Zagem para aen.2.
res e cursos de quahf1cação e aperfeiçoamento para seus trabalhado
res.

Parágrafo úmco - Excluem-se das dispoS1ções desta
Constituição referentes a contribu1ções socia15 , para todos os ele.!
tos, as contribuições f1xadas em le1 para manutenção do sistema de

educação para o trabalho, de que trata o~ do artlgo."

Sala da Coa1ssâo, ea

-~DOCABRAL
~BE~~ __

EMENDA H"

POPULAR

Entldades nespcnsãvers

JUSTIFICATIVA

"DJ.5põe sobre a organa aeçãc e manutenção da Polícla
RodoVlãna Federal~'

- umâc do PollClal Rodonâno do D.N.E R "CASA no
INSPETOR";

- Assoclação da Patrulha Federal do Paranâ,

- Associação Nacacnat da Po1ÍC18 RodoV1ãna Federal.

Subscnta por 175.623 efer tcres e apresentada por

três ent rdades assccrat rvas , a presente emenda pretende tncfur r , 0l!

do couber, no Projeto de ccneeatutçâo , drspcsãçêes relativas à or&!
nização e ã ccepeeêncaa da Políc1a Federal.

Como nesta fase dos trabalhos, compete a este Cole
alado anaãasar a proposta apenas ee seus aspectos rcreare, e cons1d~

rando que a mãcratava sob exame, segundo lnformações da Secreearaa ,

atende às exfgêncaas previstas no art. 24 db Reg1mento Interno para
sua regular tr8lll1tação, ~eu parecer ê no sentido de que esta ücaas
sio se manifeste pelo recebmentc da Emenda Popular n9 PE 00038-5
reservada a aprecaaçâc de mEri to para a ocasl.ão prôpna.

EMENDA POPULAR N9 PE - 38, 1987

Relator: ConstltU1nte BERNARDO CABRAL

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇllO

Estão lncluídas, no projeto da nova Const1tu1ção,d1.!

posições que proíbem a constnbu1ção das 1ndústnas ao SENAI e ao

• SESI coa base na folha de salános, e ao mesmo terpo 1ncorporam ao
Fundo Hac10nal de Segur1dade Social todos os recursos hOJe d~st1na -
dos a essas ent1dades. '

, Os subscntores desta proposta, donhecedores e bene
f1c1ános do sistella de en51no profis51onal do SENAI, manifestam seu
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S S9 - A nuâ adade de que trata o parágrafo enaeracr

não dã drre i tc de ação ou mdem zaçãc contra o Poder PiibLrcc ou as lI.,!

ções 'Indígenas.
S 69 - Nas terras ocupadas pelas Nações Indígenàs é

vedada qualquer atavrdede de raqueaas não renovâve rs , exceto cata.
rarscaçêc cu garlmp3gem, quando exercrdae pelas próprias Nações Indí

genas.

S 7' - F1C3m vedadas a remoção das xaçêes Indígenas
de suas terras e a aphcação de qualquer medrda que lím1te seus d1-

rea tos às mesmas.
Art. - A ümâc demarcará edeumserat rvaaenee as ter

ras ocupadas pelas Nações Indígenas. observado o d1SpOS to no parágra

fo que trata das terras ocupadas pelas Nações Indígenas, e garantlda

a partlc1pação das Nações Indígenas em todo o procedimento.

Art. - As Nações Indígenas, suas organuações, O Ml

nlstêno Públlco Federal e o Congresso são partes legítlmas para en

trar ea jU1ZO na defesa dos dl.reltos e mteresses nas Nações Indíge-I
nas.

S 19 - Compete ã Jus e rçe Federal conhecer e proces

sar as ações que envolvam darer tca e anteresses das Nações Indígenas.

S 29 - Ao Ml.nl.sténo Púb11CO Federal cabe a defesa

e proteção destes direitos, Judiclal e exerajudrcãatnente , devendo a

g1.r de ofícl.O ou mediante provocação. -

S 39 - A defesa e proteção compreendem a pessoa, o
patr1mÔn1.0 mater1.al e 1ma1:en.al, bem como a preservação e restaura _

çãc destes d1.rci tos, a reparação de danos e promoção da 're sp cnsab aLf
dade dos ofensores. -

Art. - A execução da pctItaca mdrgemsea, subaetr

da aos princíp10s e dr rea tcs es eabe recadcs- nesta ccns taeurçâo em re

lação às N~ções Indígenas. será coordenada por órgão prôpno da adeu

ms traçêc federal. subcrdmede a um conselho de representações 1ndf

genas , a serem regulamentados em Iea , -

Art. - A Lea, regulamentará forma e o exe rcIc ro da
representação das Nações Indígenas nos demais poderes do Estado

Art. - Os atos que POSSl.b11ltem. aucoru aem ou cena
t1tU3. mvasâc de terras das Nações Indígenas ou resur rçâc a ~lgUII.

dos dite1 tos a elas atnbuídos, ou que atentem contra a an teg'm dade

fís1ca ou cultural das Nações Indígenas e seus membros são cruaes ma
fianç:ávels. -

Art. - A om1ssão do Poder Públlco q~anto a alg.um dos

direltos das Nações Indígenas será declarada anccns ra t.ucronaj pelo

órgão competente do Poder Judrcr âr rc , que de te rmmarã seu rmed rat c su
sup r.raerrto , -

Art. - Os bens, rendas e serv rçcs da Nações Indíg~

nas gozam de plena asençâo tnbutána e paraflsca!.

Art - Os membros das Nações Indígenas são isentos
do servaçc m1lltar~'

4 - tnctua , onde couber, na Seção I (Do Congresso

Nacional). do Capítulo I (Do Leglslat1Vo). Título V (Da Organização

dos Poderes e sas teea de Governo), o seguante ar1:1.go:

"Art. - Compete excfusavanenze ao Congresso Jeg rs Jar

sobre as garant1as ~ aos da.rea tos das Nações Indígenas~

JUSTIFICATIVA

"Nós nascemos pr-meã ro , aqur no Bras r L,
HOJe temos mur t cs problemas no meu povo.
O povo dos senhores (dos brancos) mata
va o meu povo. COl.tado: l'lôs estamos a
cabando nas mãos de v~cê~. Você tem que
T=spe1tar meu povo Nos e dono da terra.
Nao me que r rum de axar- entrar no Congres
so, Pedr ram documento. "'lnha orelha fu:'
rada -- essa é dccument.c;'

cacnat , nv 81-83, João Paulo II em Manaus, 10 de JUlho de 1980). e re

da gada com base em outras ccns t i turçêes , e em estudos de Juristas, an

tropólogos e documentos mtemacacnars , dará uma druensâc mais Justa

às relações entre Indaos e nâc-Indacs , abr-ando ceamhc para a paz, a

deaccrecae êrmca e a ve rdadea.ra grandeza do BraSll.

AUTOR. OSMAR GOMES RIBEIRO E OUTRqS (44.171 subscritores)

ENTIDADES RESPONS.(VEIS:

- CO~SELHO INDIGENISTA MISSlONARIO (CIMI)

I
- ASSOCI AÇÃO NACIONAL DE APOlO AO fNDIO (ANA!/RS)

- MOVIMENTO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

- OPERAÇM ANCHIETA (OPAN)

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA POPULAR N9 PE - 39. 1987

"üaspêe sobre as nações indígenas~'

Bntadades gespcns âve rs ,

- Conselho Indí.gemsra M1ss1onário (CIMI);

- éssccaeçâc Naca one t de ApOlO ao Indao (ANAr/RS) ;

- Novamente de Jus taça e urrea tcs Humanos, e

- Operação Anchaet.a (OPAN).

Relator ccnsea eumee BERNARDO CABRAL

Subscnta por 44.171 eleitores e apresentada pelas en
tidades ass oc i ar rvas ac.raa mencionadas, a presente emenda pretende 1;

ctua r , na futura ccns ra tuaçâc , vãr rcs dãspcs rtavcs ref acaonadcs , esp;

1ca a Imente , a d.í rea tos das populações lndígenas. -

Como. nesta fase dos trabalhos, compete a este Cole _

giado analisar a proposta apenas em seus aspectos formalS e conside

rando que a mrcaatava sob exame, segundo as mfcraaçêes da Secreta _

r-aa , atende às exagêncãas prevas eas no art. 24 do Reg rment c Interno

para sua regular t r-enn t açâo , meu parecer é no sentido de que esta Co-~

m1ssão se aemres ee pelo recebament;c da Emenda Popular n9 00039-3, re
servada a aprecaeçâc de mérito para a ocasião prõpraa,

Sala da Co.issão, e.

EMENDA lP20715-1

f:J MARIA JOSE TAVARES PEREZ E OUTROS

tJ EMENDA POPULAR _ ;:;;;~IoJ,_g.,Ulo

EMENDA N9

~

:Inclui. onde couber. no TItulo :I (Dos Princ!'Dios
Fundamentais). o seguinte artigo:

"Art. - A sociedade brasielira é pluriétnica."

ainda nao demarcadas, observado o disposto no § 19 do artigo anteri

-------
§ 19 - O disposto no caput não exclui. do reconhe

cimento e da demarcação 'Dela união, as terras de Indios contactados ;

pós o prazo de quatro anos.

§ 29 - Ficam vedadas a remoção de grupos indíge-

nas de suas terras e a aplicação de qualquer medida que lim!te s-eus - 

direitos à posse e ao usufruto exclusivo.

Art. - são nulos e extintos e não produzirão efe!

tos jurIdicos os atos de qualquer natureza, ainda que jã praticados.

que tenham por obJeto o domlnio, a posse, o uso, a ocupação ou conce~

são de terras ocupadas pelos indios.

§ 19 - A nulidade e a extinção de que trata este

artigo não dão direito de ação ou indenização contra a União ou os I!!,

dios.

§ 29 - Os atos que possibilitem, autorizem

constituam invasão de terras indIgenas ou restrição ilegal a algum

dos direitos aqui previstos, caracterizam delito contra o patrimônio

público da União.

Art. - Os indios, suas comunidades e organiza-

ções, o Ministério público e o Congresso Nacional, são partes legiti

mas para ingressar em juizo em defesa dos interesses e direitos dos

Indios.

Art. - Ao Ministério Público compete a defesa e

proteção dos direitos dos Indios, Judicial e extra-Judicialmente, ôe
endo agir de ofIcio ou mediante provocação.

§ 19 - A proteção compreende a pessoa, o patrimô

nio material e imaterial. o interesse dos Indios, a preservação e re~

tauração dos seus direitos. a reparação de danos e a prolroção de res-

ponsabilidade dos ofensores. ...-

§ 29 - Em toda relação contratual de que puder r~ '"
sultar prejuIzo aos direitos dos Indios, será obrigatória a interven!
ência do Ministério Público sob pena de nulidade. n

JUSTIF:ICAT:IVA

Aos Indios devem ser reconhecidos:

- o direito, enquanto brasileiros cultutalmente

diferenciados, a suas formas de organização social~

- o direito. enquanto primeiros habitantes dQ Br,!

si1, às terras que ocupam e a suas riquezas naturais, do solo e do

subsoloJ e

- o direito, enquanto vulneráveis sobreviventes

:~ :: ~:~~:Inio e de uma espoliação seculares, a uma proteção espec!, ..

AUTOR: MARIA JOs2 TAVARES PEREZ E OUTROS (41.114 subscritores)

ENT:IDADES RESPONS1\VEIS:

- ASSOC:IAÇÃO BRAS:ILEIRA DE ANTROPOLOG:IA (ABA)

- COORDENAÇÃO NAC:IONi\L DOS GEOLOGQS (CONAGE:)

- SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CItN-

crx (SBPC)

COM:ISS!O DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA POPULAR N9 PE 00040-7. 1987

"nrseêe sobre as populações indIgenas ~ ..

Entidades Responsáveis:

- Associação Brasileira de Antropologia (ABA) ;

- Coordenação Nacional dos Geõlogos{CONAGE) ,e
- Sociedade Brasileira 'Dara o Progresso- da Ciê,!!

cí.e (SBPC).

Relator: COnstituinte BERNARDO CABRAL

POPULAR

EMENDA N9

1. Inclua, onde couber, no Caprtulo I (Dos Direitos IE

dividuais), do TItulo 11 (Dos Direitos e Liberdades Fundamentais).

o seguinte:

Parágrafo Onico ... As informações requeridas serão pre!,

tadas no prazo da lei, sob pena de crime de responsabilidade.

2. Acrescente, onde couber, no Ca'Drtulo II:I (Dos Dire!

tos Coletivos), Titulo II (Dos Direitos e Liberdades Fundamentais).

o seguinte:

..

Art. - Qualquer cidadão, sihdicato. partido polIticooo

outra entidade associativa regularmente instituIda tem direito. à ia

formação sobre os atos do governo e das entidades controladas pelo

poder público. relativos à gestão dos interesses coletivos, na for

ma estabelecida em lei.

subscrita por 41.114 eleitores e aoresentada pe

las entidades associativas acima mencionadas, com apoio de várias ou

tras associações. a presente emenda visa a estabelecer, no futuro tex

to constitucional. princípios que assegurem proteção e direitos 

Indios.

Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Co

legiado analisar a proposta anenas em seus aspectos formais e consid!!

:tando que a iniciativa sob exame, segundo as informações da Secreta-

ria, atende às exigências orevistas no art. 24 do Regimento Interno~
para sua regular tramitação, meu parecer é no sentido d-: .que estc\ Co

missão se llIanifeste pelo recebimento da Emenda Popular n9 PE 00040-7.

reservada a apreciação de mérito nara a ocasião prória.

~
S'la d. comis~ão: e.

st' ERNARDO U::BRAL
Relator

EMENDA lP20716-9
tJ JUAREZ CAETANO ANTUNES ALVES e outros

(:J EMENDA POPULAR _ iiE;a;iõUlo"utePlUlo

Insere, onde couber. na seção :II (Das Atribui

ções do Congresso Nacional), do CapItulo I (00 Legislativo). do TItu

lo V (Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo), o SegUint;
dispositivo:

"Art. - Os Indios gozarão dos direitos esoeciais

"Art. - COmpete exclusivamente ao Congresso Na-

previstos por lei.

§ 19 - são reconhecidos aos Indios a sua organi

zação social, seus usos. costumes. línguas, tradições e seus direi

tos originários sobre as terras que ocupam.

§ 29 - Compete ã União a proteção às terras, às

instituições, às pessoas. aos bens, ã saúde e ã educação dos Indios.

Art. - As terras ocupadas 'Delas Indios são inalie

náveis, destinadas ã sua posse permanente, independendo de demarca

ção, ficando reconhecido o seu direito ao usufruto e';clusivo das ri
quezas naturais do solo e do subsolo, das utilidades nelas existentes
e dos cursos fluviais. assegurado o direito de navegação.

§ 19 - são terras ocu{)adas pelos Indios as por e

les habitadas, as utilizadas para caça, pesca. extração, coleta, agri

cultura e outras atividades produtivas, e as áreas necessárias à sua

reprodução fIsic"ã e cultural, .segundo seus usos, costumes e tradi

ções. incluídas as necessárias à preservação do meio ambiente e do

seu patrimônio culturaL

§ 29 - As terras indlqenas são bens da união, ina

lienáveis, im~rescritrveis ~ indisponlveis a qualquer tItulo, vedada

outra destinação que não seJa a posse e usufruto dos próprios Indios.

§ 39 - Aos Indios é permitida a cata, faiscação e
garimpagem em suas próprias terras.

§ 49 - Excepcionalmente. a pesquisa e lavra de re

cursos minerais em terras indígenas 'Doderão ser feitas aoenas 'Del::

união, em regime de m:::mopólio, com prévia autorização dos Indios que

as ocupam. quando houver relevante interesse nacional, assim declara

do pelo Congresso Nacional para cada caso. provada a inexistência de

reservas conhecidas e suficientes para o consumo interno da riqueza

mineral em questão em outras partes do território brasileiro.

§ 59 - Nos casos previstos no parágrafo anterior,

o lucro resultante da lavra será integralmente revertido aoa Indios.

Art. ~. A UD!âo, no orazo de quatro anos, formali

zará o reconhecimento e executará a demarcacão das terras lndIgenas

Acrescenta, onde COuber, no Capitulo VIII (Dos

Indios). do TItulo :IX (Da Ordem Social), os seouintes artigos e pará
grafos: -

indios ...
I - legislar sobre as garantias dos direitos dos

cional:

ES1:as são algumas das frases do das curse que o cacr
que Raon1 Metuktire fez na Subcomissão da Nac10nal1dade. da Sobera _

nia " da~ Relações Internac1onal, da Assembléla Nac10nal Const1tUln
te, em 07 de maJ.o de 1987.

Desde a chegada dos pnme1Tos europeus. em 1500, os
índios passaram a sofrer uma hl.Stôna de opressão que unda não term.!

nou. HOJe eXlstem CeTca de 170 Nações Indígenas dlferentes. que sobre

viv"raJl ao longo de quase SOO anos Desde o lníclO da conqu1.sta. o;

índios fora1l conslderados lnferiores. Até hoje as leis para os índlos,

no Braul. têm por obJet1vo fazer com que eles dixem de ser índ1os.

tornando-se brancos -- como se este fosse b único e melhor destino
para eles.

As hações Ind:(genas que sobreVlveram ao longo da hlS

tórla colonlal e neo-colonlal. foram obngadas a abrir mão de mUl.1:OS

duel tos. nque zas e costumes. Contudo, contlnuam como Nações Indíge.

nas, fundamentalmente dlferentes da socl.edade não-l.ndígena,porém não

1nferlores a ela. Esta d1ferença pode-se observar na sua organização

soc).al, na sua cultura e nos seus conheclmentose sua sabedorl.a sobre

a natureza que prec1sa ser preservada. .

O índlos têm duelto a Ulllfl nda que preserva est"a dl..

ferença, que é uma nq~~7.a para o país O Brasil será mU1 to malS br.,!
S1.lelro. se os índ10s puderem manter-se d1st1ntos da socledade não-1n
dígena. Cont1nuar sendo índ10 não slgn1f1ca de1xar de ser brasllelro~

os índios são, ahás. os bras11elros malS autênt1cos.

Está na hora de parar a guerra da socl.edade nâo-lndi

gena contra as socledades l.ndígenas. Isto pode ser fel. to se Ílcarem

garant1dos na C0'l1StitU1Ção os dl.reltos lndlspensável.s para que eles
possa. V1ver permanecendo índ1os.

Para 1StO, a melhor fórmula )urídlCa é a que reconhe

ce que os índlos constituem verdadeuas Nações Indígenas. cUJos mem:

bras possuem naclonalldade prôpna, sendo todos, porêm. cldadãos bra-"

sí1el.ros. Este é ó pr1.nCíplO adotado nas Constltu1.ções de Espanha e R

mên1a -- entre outras. O reconhec1mento constl tucional das Nações In

dígenas. as suas garantias terrl.tor1a1s, 1ncluSlve do subsolo, e o pIe

no exercíclo de sua C1dadanla não ameaçam a lntegridade fís1ca ou

soberan13 polítl.ca do Estado Braslleuo, ao qual naciona1s não-1ndíge

nas e l.ndígenas 19ualmente se submetem.

Além dlSSO. devem f1car garant1dos s~us d1re1.tos orlgl.

nâg1.os às terras que ocupam, ã sua organlzação social prôpna. . aos

seus costumes, tradlções. usos e línguas própnos. Devem ser lnluídos

na Constl tUlção mecanJ.smos efJ.c1entes de defesa destes dueHos, e de

ve ser assegurada a part1clpação das Nações Indígenas em todas as l.ns

t1. tUlções e l.nstânclas onde se tomem declsões que a~ afetem.

Esta proposta de Emenda Popular, lnspirada na hlstón

'e nos anse10S 1.ndígenas. não somente no Bras11, mas em toda America L

tl.na. confirmada pela palavra da Igreja (Por uma hova Ordem Const1.tu -
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Art. - A ação popular é sempre gratuIta. Seu autor, aia

da que vencido, não responderá pelas custas, honorários ou quais

quer outras despesas p:t:;oc:essuais.

Art. - Os sindicatos, as associações profissionais

as demais entidades associativas regularmente instituídas são parte
legitima para pleitear ou defender 05 direitos e os interesses, co

letivos ou individuais, de seus filiados, em qualquer instância ju

dicial ou administrativa.

Art. - A atividade do governo, nas etapas de elaboração

dos planos, acompanhamento e controle, terá a participação dos repre

sentantes da comunidade.

3. Insira, onde couber, no Capítulo V (Da Soberania Po

pular) I do Titulo ItI (Das Direitos e Liberdades Fundamentais), o se

quinte:

Art. - As leis e os atos federais, de interesse nacJ.o

na.L, serão submetidos a referendo popular, sempre que isso ae j a re

querido por um número mInimo de eleitores correspondente a um porcen

to do eleitorado nacional, distribuído proporcionalmente entre cmc
_stados da Federação.

, parágrafo ünrcc - As leis orçamentárias e tributárias

não serão submeti~as a referendo popular.

4. Acrescente, onde couber, no Capítulo I (Disposições

Gerais), no Título 111 (Das Garantias Constitucionais), o seguinte:

Art. - Qualquer cidadão ou entidade associativa regu

lannente constituída tem o direito de mover, na forma da lei, eçã

contra servidor público, me~ro do Poder Legislativo, do Poder axec
tivo ou do Poder Judiciário, sempre que houver manifesta ilegalida

de ou abuso do poder.

Art. - Qualquer entidade associativa, regularmente Lns

tituída, é parte legi.tima para Fropor ação de desconstituiçãoou pro!

bição de atos praticados, ou que possam vir a ser praticados, porç:e5

soa de direito público ou privado, quando tais atos, embora formal

m~nte regulares, l~sem o patrimônio público, os bens de uso comum d
povo, os bens de reconhecido valor artístico, estético ou históri

co, os interesses legítimos dos consumidores, a natureza e o equil!

brio ecológico, os meios de vida dos indígenas, a saúde pública, a

administração da Justiça e os direitos humanos.

Art. - As entidades repesentativas de âmbito nacional,

constituídas na forma da lei, poderão propor ação de inconstitucio

nalidade da lei ou ato do poder público, perante o órgão do Poder~

• diciário competente.

: - parágrafo Onico - A decisão que reconhecer a inconsti-

tucionalidade será irrecorrlvel, revoljando imediatamente a partirda

sua Dublicação a lei ou o ato praticado

S. Inclua, onde couber, na Subseção I (Da Emenda ã~
tttuição), seção VIII (Do Processo Legislativo), CaDítulo I (Do Le

gislativo), Titulo V (Da Organização dos Poderes e Sistema de Gove!:

no), o seguinte:

Art - A emenda constitucional aprovada que tenha rec~

r bido voto contráno de dois quintos dos membros do Congresso Nacio

, ~ nal, e a emenda constitucional reJeitada que tenha recebido voto f~

.torável de dois quintos dos membros do Congresso Nacional po:1erão ser

1

- subwetidas a referendo popu~ar se a medida for requerida por um~
to eeeo:::ng%essistas ou por um por cento dos eleitores, no prazo de Cle:!!
to e vinte dias, contados da votação.

6. Acrescente, onde couber, na Subseção I! (Disposições I
Gerais), seção VIII (Do Processo Legislativo), capitulo I IDo Legis

lativo), TItulo V (Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo),
o seguinte: -

.c. Art. - Fica assegurada a iniciativa popular no proce~

so de emenda da Constituição, mediante proposta subscrita por um nú

mero rdnlrno de eleitores igual a um por cento do eleitorado nac10:
nal.

parágrafo 19 - Apresentada a proposta, o Congresso a
discutirá e votará em caráter prioritário, nó prazo máximo de cento

• e, oit.enta dias.

parágrafo 29 - Decorrido esse prazo, o oroJeto vai au-
tomaticamente ã votação. • •

parágrafo 39 - Não tendo sido votado até o encerramen

to da sessão legislativo, o projeto ~stará inscrito para.a votação

na sessão seguinte da mesma legislatura, ou na primeira sessão da
legislatura subseqllente.

7. Acrescente, onde couber, CapItulo V(Do Ministério

Público), Título V (Da organização dos Poderes e Sistema de Gover
no), o seguinte:

Art. - Na falta de lei que torne eficaz uma norma cons
titucional, as entidades representativas de âmbito nacional,consti:

tuldas na forma da lei, poderão requerer ao Poder Judiciário que d~

termine a regulamentação da norma ao órgão competente.

Parágrafo Onico - Caso a regulamentação não ocorra em

pra20 razoável (90
4diasl

o Poder Judiciário fica autorizado a dete.=:

minar os critérios de aplicação da norma constitucionaL Nesse' caso

a decisão terá força de lei !Iara todos e será irrecorri.vel,passando
a suprir a falta de regulamentação.

JUSTIFICATIVA

A bandeira em defesa da participação do povo nas deci

sões mais relevantes do quadro nacional-se]<n de ordem econõmica,P2

lItica ou social - tem mobilizado os mais variados segmentos da so
ciedade brasileira.

A presente Emenda Popular foi encampada pela Ordem dos

Advogados do Rio Grande do Sul, pelo Movimento Feminista de Ação ~

mocrãtica, daquele Estado, e pelo S:Lndicato de Trabalhadores na In

dústria, atingindo um total de subscrições equivalente a 40.538 as

sinaturas. Só uma dessas entidades, a ADFG - Amigos da Terra, defen

de, há 23 anos ininterruptos, a promoção da cidadania atuante, com~
elemento básico do aprimoramento do processo d~mocrático.

.. Com efeito, o despertar da conscipncia poHtica do ci-
dadão, que reivindica sua participação no orocesso social é,fenâme
no mais caracterIstico da atualidade mundial, do que fruto de casu!

mos políticos. OUtro de seus obJetivos de relevãnci~ é o da questão

ecológica, de cuja lutra várias organizações participam ativamente,

algumas desde 1972, sela a nível nacional ou internacional.

O Movimento Gaúcho da Constituinte, desde sua fundação,

procurou deixar clara sua presença no que respeita os mecanismos de

P~TtlciDaç'ão Pocular. cons Lde r-ada l!dima expressão da sociedade cir
vil, além de fundamento de princípios básicos. Enfim, é neceesãdaea
de todo Estado Democrático, pois que geradora de legitimação do po

der constituído.

AUTOR: JUAREZ CAETANO ANTUNES ALVES e OUtros

(40.538 subscritorês)

ENTIDADES RESPONSAVEIS:

- ORDEM DO ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO 00 RIO GRANDE DO SUL

- AÇÃO DEMQCRÂTICA FEMININA GAOCHA - ADFG

- SINDICATO DOS TRABALHDORES NA INDOSTRIA DE PAPEL, PEPELÃO E

CORTIÇADE GUA!BA.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA POPULAR N9 PE 22, de 1987

"Dispõe sobre mecanismos de participação popular".

Entidades Responsáveis.

- Ordem dos Advogados do Brasil - RS

- Ação Democrática Feminina Gaúcha - ADFG

- Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Papel,papelão e
Cortiça de uueãba,

Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL

Subscrita por 40.538 eleitores e apresentada pelas e,!!.

tidades associativas aci'lla mencionadas, a presente emendà pretende

incluir j na futUra Carta Ma~na. mecanismos através dos quais se ter

ne possí.vel a participação popular nas decisões poHticas do pals~

Competindo a este Colegiado, nesta fase dos trabalhos,
analisar a proposta apenas em seus aspectos formais e considerando

que a iniciativa sob exame, segundo as informações da Secretaria,

atend às exigências pr{Vistas no art. 24 do Regimento Interno para

sua regular tramitação, meu parecer é no sentido de que esta Comi!,

são se manifeste pelo recebimento da Emenda popular n9 PE-00022-9,

reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria.

Sala da ccmssâc , em

EMENDA N9

1. Inclua, onde couber, no CaDItulo 11 (Dos Oireitos

SOciais), do Titulo II (Dos Direitos e Liberdades Fundamentais) ,os
seguintes artigos e {tens·

Art. - A constituiçao assegura aos trabalhadores em
geral e aos servidores !,úb1i-cos civis, federais, estaduais e muni

cipais, indeoendente lIe lei, os seguintes direitos, além de outros
que visem ã melhoria de sua condição socaaã e

salário mínimo, nacionalmente unificado, ca
paz de satisfazer efetivamente ãs suas necessidades normais e ãs

de sua família, a ser fixado nela Congresso Nacional. Para a deter
rntnação do valor do sij,lário mínimo, levar-se-ão em consideração a;

despesas necessárias com alimentação, moradia, vestuário, higiene,

transnorte, educação, lazer, saúde e urevt dêncí.a social;

II - salário-família ã razão de 10\ (dez "oor cen-
tal do salário mínimo, eoz filho ou deoendente menor de 14 (quator

ze) anos, bem corno ao filho menor de 21 (vinte e um) anos e ao côn

juge, desde que não exerçam atividade econômica, e ao filho invá:
lido de qualquer idade;

III. - salâ't'io de trabalho notu't'no sunerior ao diúr
no em pelo menos 50\ Ic í.nquence ocr cencc l , das 18 (dezoJ,to) às 6"
(seis) horas, sendo a hora noturna de 45 feauarenta e cinco) minu
tos,

I~ direito a um décimo terceiro salário, com ba-
se na remuneração integral, nano em dezembro de cada ano:

V narticicacâo direta nos lucros ou no fatura-

mento da emnresa:

VI alimentação cus.teada ceIo .emcregador. servJ.do

no -local do trabalho, ou etll outro de~ conveniência.

VII - reajuste automático mensal de salários, remu

neração, pensões e oroventos de aDOsentadoria, !,ela variação do ín

dice do custo de vJ.da;

VIII - dura~ão máxima da Jornada diária não excede.!!

te de 8 (oito) horas, COI'I intervalo oara recouso e alimentação, e
semahal de 40 (auarenta):

IX re'lluneração em dobro nos serviços errergenclais

ou nos casos de for~a maior,

repouso remunerado nos sábados, domingos

feriados, ressalvados os casos de serviços, indis'1ensáveis,quando o

trabalhador deverã receber naCJamento em dobro e recouso em outros

dias da ..emana" garantido o reoouso em um fim de semana nelo

uma vez ao mês;

XI qOZO de férias anuais de Dela menos 30 (tri.!!
ta) dias, com naqanento igual ao dobro da remuneração mensal;
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XII - licenç:oa remunerada da gestante, antes e de-I
Dois do carta, ou no caso de interruccão da gravidez, ee Ic eeeec t2

~~ta~1~de,-"18"O,-d",1,,,a=-s:,-__

XIII - estabilidade desde a admissão no emcrego, sal

vo o cometimento de falta qrave comnrcvada Judicialmente e contra

tos a termo,

XIV - fundo de garantia por temco de serviço,

xv reconhecimento das convenções coletivas de ~

balho e obriljatoriedade da neaocí.acãc coletiva;

xvI - greve, que não poderá sofrer restricões na l~

gislacão, sendo vedado às autoridades oúblicas, inclusive judiciá

rias, qualnuer tipo de intervenção que cassa limitar esse direito;

XVII - hiqiene e sequrança do trabalho,

XVIII - .oroibfção de diferenca de salário nor traba

lho iqual, qualquer que seja o regime Juridico do nrestador, inclu

sive nos casos de substituição 0\1 sucessão de trabalhador. bem cerne

proibicão de diferença de critérios de admissão e erzmocâc , cor mo

tivo de raça, cor, sexo, religião, opinião Dolitica, militância si!!,

dical, nacionalidade, idade, estado civil, cxrcem, deficiência fIs!.

ca , condição social ou outros motivos discriminatórios] ,

XIX - ;.roibição de qualquer trabalho a menores de

H (quatorze) anOS1

xx - oroibição de trabalho em atividades insalu-~

bres e perigosas. salvo se autorizado em convenção ou acordo colet!.

vot

X:XI - broibição de distinção de direitos por traba

lho manual, eêcmee ou intelectual, quanto ã condJ.ção de trabalha
dor ou entre os Drofissionais respectivos;---

XXII - :çlróibição de locação de mão-de-obra e de con

tratação de trabalhadores avulsos ou temporários para a execução de

trabalho de nature2a 'Permanente ou saozonal,

XXIII - nroibicão de remuneração lnteqralmente variá

vel denendente de crodução do emnregado, qarantindo-se semcre um s!,

lário fixo como narte dela;

XXIV - CÔM9uto interrral de qualquer tem!>o de serviço
comlJrovado, não concomitante, prestado nos setores público e crãva

do, para todos os efeitos:

xxv - pronorção minima de 9/10 (nove décimos) de e!!

I preqados brasileiros;

XXVI - assisténcia integral ã saúde;

XXVII - qarantia de manutençã.o de creche e escola ma

ternal pelos emoregadores, para os filhos e decendentes menores de
seus empregados; e nelo estado no caso dos trabalhadores rurais au

eôncmce r

X)tVIU - 9revidêncla social nos casos de doença,velhi-

Ice, invãlidez, maternidade, morte, reclusão, desaparecimento, sequ

ro-desemcrego e seguro contra acidentes de trabalho, mediante con-,

tribuicão da União do emnt-eqador- e do emceeoedo r inclusive cara os

trabalhadores rurais autônomos.

XXIX - anosentadoria, com remuneração í eua.l à da at!,

vidade, garantido o ceerus eamento para ru-e se r vaçâo de seu valor real;

a) com 30 (trinta) anos de trabalho, para o homem;

b) com 25 (vinte e cinco) cara a mulher;

c) com tempo inferior ao das alíneas acima, pelo exercício

de trabalho noturno, de revezamento penoso, insalubre orl
peri90so;

XXX - aoosentadoria Dor idade aos trabalhadores rurais autô
nomos, sendo.

a) aos 55 anos de idade car-a os homens;

b) aos 50 anos de idade Dara as mulheres.

XXXI - t: garantida a liberdade sindical aos trabalhadores atra
vês da livre organização, constituição, e regulamentação interna de
entidades sindicais •

Art. - A Justiça do Trabalho coder â normatizar e as entida
des sindicais cceerâc estabelecer acordos, em tudo quanto não contra

venha às disl)()sições de Drote~ão ao trabalho ecevã s eas nesta seção.-

AUTOR: JOSe ANTONIO ROSA E OUTROS (400.000 subsceiecres!

ENTIDADES RESPONSÂVEIS:

- INSTITtrra NACIONAL DE F01U'\A~.ÃO - CENTRAL ONICA DOS TRA1lA
LHADO'lU:'i;

- ASSOCIACÃO NACIONAL DE COOPERJ\C"ÃO AGR!COLA/INCA - MOVlMEli
TO DQS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA:

- COMISSÃO PASTORAL DA TERRA.

COMISsAo DE SISTEMATIZArAO

EMENDA POPULAR NO pE 54-7, de 1987

"DisrX5e sobre os direitos dos trabalhadores".

Entidades Responsáveis:

- Instituto Nacional de Formação - Central Onica dos

Trabalhadores,

- Associação NaCJ.onal de Coonerarão Aqricola - ANCA

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra;

- Comissão Pastoral da Terra

Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL

SUbscrita ~r 400.000 eleitores e apresentada por três Entidades

associatJ.vas,a cresente emenda tem por obJetivo dotar o futuro te:l(to

constitucional de orevisão analítica dos direitos dos trabalhadores.

Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Cole

giado analisar a cro!?osta atlenas em seus aSDectos formais conside

rando que a iniciativa sob exame, serrundo int'orlTlacões da Secretaria,

atende às exigências orevistas no art 24 do Regimento Interno cara
sua reqular tramitacào. "'eu narecer é no sentido de que esta ComiS
aio .e manifeste nelo recebimento da E_nda PorJUlar n9 PE00054-7, re-



JUSTIFICATIVA
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servada a ecreeí ee-âc de mêrito nara a ocasião orópria.

Sala da-"Combsão, em

r.r---------n"n'."...."' ----,

EMENDA N9

POPULAR

Insere, onde couber. no Capítulo I (Dos Pnncípl0s Ge

rars , da lntervençãodo Estado. do Regame de Propnedade do Sub-So:

lo e da AtlVldade Econôlll.1ca). os seguintes ar-t a.gos e Parágrafos

"Art. - S dever do es-tado regular a at r v i dade eccnên
ca em todos os setores. a f1m de preservar o poder aqua sa tl vo da

moeda nacaonat , bem como proteger os mteresses dos consumidores ,a
saúde. a segurança e a jncra l adade púb!J.ca.

§ 19
- Caberá ao Estado explorar dr re t amen te todas

as a t.av adade s relacionadas com o s as eeaa Emance i ro ,

5 Z' - Aos órgãos de planejamento caberá de Ema r

as áreas de empresas de propriedade pr-rvada , públ1.ca e eus tas , pa
ra as Idr s mntas atlvldades econêmces ,

Art. - As J aaadas , manas e denaa s recur-sos 1B1ne-

raas , bem como os recursos po tencaaa.s de ene rg r- hldráullca são cb

j et;o de propnedade da Unlão e devem ser explorados e admn i s t.r-a
dos di re ta ou lnduetamente pela ümâo ,

Art. - Depende de aurom aeçâc do gpverno federal

e de seu controle. ccncedrdc em função das da re t r i zes e p r r.c'r-adade

do plano nac ronaI de desenvotvraentc , a msta í açãc de qualquer em

presa sob controle dueto ou anda re t c de pessoas físlcas ou jurídl

cas domiCllladas no exterrcr , 'bem como a at reneçãc a essas pessoa;.

ou a pessoas j ur Idrcas por elas controladas, de controle de empr!
sas Já rns t a l ada s no país.

Art. - O Poder públlco explorará da r e t amerrt e ou por

mero de ecnceçãc as atlvldades de mteresse públlco de prestação de

se rv rços , de produção e drs tribulção de bens, de acordo com os m
teresses da sccaedade e em hene Hcac da socaedade ,

Parágrafo Iln rcc ~ O monopõllo públlco será cr1ado. po~

lel federal. es tadual ou mumc ipat ,

Art. - SOmente serão reconhec rdcs os emprês t mos , f.!.
nanca amen tos e outras acdajadadea de lndlvldamento. públlCO ou pn

vado Junto ã organlsmos.bancos e 1nstltU1.çÔes estrangelras. desde
que aprovados pelo congresso nac:1onal.

Parágrafo Onlco - Os emprést.imos sob qualquer modalid,!

de. Já contraídos serão objeto de reVlsão e avallação de acôrdo com
a lel lO

AUTOR MARTINHO GALDINO DE MEDEIROS E OUTROS (ZOO.OOO subscr.lt.ores)

E~TIDADES RESPoN'SÃ\EIS

- Il'oSTITUTO NACIOJ{AL DE FORHAÇM - CE\TRAL ONICA DOS

TRABALHADORES,

- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE COOPERAÇÃO AGRfCOLA I ANCA 

MO\'IHENTO DOS T.RABALHADORES RURAIS SEM TERRA, e

- COMISSÃO PASTORAL DA TERRA.

COfolISSÃO DE SISTE\L\TIZACM

EHENDA POPULAR N9 PE-S5, de 1987

"D1SPÕ': sobre a ordem econômlca e socJ.al '

Enudades Responsávels

- fnst.1tuto Naclonal de Formação - Central
Onlca dos Trabalhadores.

- AssocLaçâo ~aClonal de Cooperação Agríc,2

la - ANCA - MOV1mento dos Trabalhadores R!:!

ralS sem Terra, e

- Comlssâo Pas toral da Terra

Relator ConstItUInte BER'{ARDO CABRAL

Subscnta por ZOO.OOO eleItores e apresentada por

tres entldades assoclatlvas. a pres;te el'lenda tem por flnalldade

regular algut!s pnncípIos da Intervenção estatal na ordem econ.§.

Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Col!
gudo analIsar a proposta apenas em seus aspectos formals e con-)

slderando que a lnlclatLva sob exame, segundo as Informações da Se

cretaria. atende às eXlgenclas prevlstas no art. 24 do Reg1ment~

Interno para sua regular traml tação. meu parecer é no sentldo de

que esta Comlssâo se manifeste pelo receblmento da Emenda Popular

n 9 00055-5. reservada a aprec1ação de mérl to para a ocaslão prô
pua.

Sala da Comlssão.

EMENDA N9

Inclui, onde couber, na seção 11 (Da Previdência So-

cial), do Capitulo II (Da Seguridade Social). Titulo IX (Da Ordem So

cial), os seguintes dispositlVOS:

"Art - serão assegurados aos oensionistas e accsenea

dos, assim considerados em lei, os seguintes direitos:

- equiparação salarial e reajueeee das

tadorias e ..ensÔes secundo os índices aclicados aos salârl0s dos tr~

balhadores na ativa;

11 - inualdade de cota da nensão a ser recebida pela

viúva com o último valor salarial do falecido, não codendo em nenhu

ma hioõte~e, esta cota ser inferior ao salário mí.nimo vigente;

rI! - não incidência de nenhum tributo ou emprêstimo

compulsório sobre os vaãoree da pensão e da anosentadoria;

IV - recebimento de !lensão eetc cônguJe sobrevivo tte!.
mo que venha a contrair matrimónio ou união estável;

V - recebimento pelos aposentados, DOr temoo de se!

vico, do aaj.ârí.c famllia;

VI - igualdade de valores de oensões e aecsencedo-

rias, indecendentes de ser o segurado t.rabalhador rural ou urbano;

VII - a nart Lcfnar-âc , resneitado o cr r têr-Io da nrooor
cionalidade com os trabalhadores na ativa,-naaclministrÇaão de ór-

gãos e entidades da zeeví.dêncí.a Social.

Art. - cons adecem-ae deoendentes da Previdência 50-

cial:

- a esposa, o marido inválido, a comcanheira man
tida há maas de 5 (cinco) anos, o filho de qualquer sexo menor de 21
(vinte e um) anos ou invã-lido.

Parágrafo Onico - Os filhos do segurado' nensionista ou

do aposentado, maior de 21 anos, terão direito ã asarseêaeaa médica,

• mesmo que não tienham vInculo com a Prevldência Social

Art. - Os. incapazes receberão da PrevJ.dência Social as
pensões que lhes forem devidas, aanda que em tramitação eseeree
processos de tutela e curatela.

Art. - Será único o sistema de Previdêncla Social,

Brasil, bem como o qlano de beneficios, não sendo admitida discri-

minação de qualquer/ordem.

Art. t O descumorimento dos oreceitos estabelecidos
neste capItulo sUJe:itarâ a admin1stração pública, â ação prónria, e

imolicará na resoor/sabilidade nenal e civil da autoridade a quem se

possa im_o\ltâr a orn}ssão"

I
A previsão constitucional de um cacítulo onde esteJam

consàgrados direitos, garantias e orincioios constitucionais conce!

nentes aos pensiJnistas, "aos aposentados e ã Previdencia Social é
uma exigêncJ.a in~fastãvel.

o/tratamento discriminatório dlsoensado pela leg1s-

lação nresente i toda essa cate(loria de brasileiros têm os ievados

a um estado de ~isêria absoluta, levando ao desnrestíetio social un:

orqanismo oúblico com competênc1a lnstitucional voltada ã satisfaçã:l

das necessida~~s essenciais daqueles nue, embora inativos ou deoen

dentes, contrIbuíram, direta ou indiretal'lente, na constituiç'ão de

fundos a seri" utilizados no futuro.

A adoção do sistema único de Previdência Social, sem

tratamenttiferenCiadO de qualquer natureza, bem como a unicidade
do nlano d benefIcios é outra reivind:cação legitimada, dentre ou

tras, nel linha evolutiva na legislacao comcarada.

/ Finalmente, a oarticioação de aocseotadcs e ceosicoi~
tas na ~dministração de órgãos e entidades da Previdência Social sig,

nifica o fortalecimento do reqime democrático, onde a partici'Dação

dos segmentos interessados nos organismos Dúblicos é urna nota esse!!.

cial.

Neste momento em que o congresso constituinte se reú

ne, podendo o DOVO aoresentar suas reais oroDOstas, os seus reore
sentantes ccnstituintes têm o dever de levar adiante as- suas mais

legítimas reivindicações, sob pena de fuqa das funcões que lhes fo-

ram autorgadas. •

AUTOR: lINTONIO JOsE: DE LIMAE OUHOS (58 000 Subscritores)

ENTIDADEC:; RESPON<;AVEI~:

- FEDERACÃO DOS APOCiENTADOS E lJENCiIONISTAS 00 ESTADO DE SÃO

PAULO;...

- UNIÃO DOS APOSENTADOS E'-1 TRANSPORTES COLETIVOS E CARGAS DE

SÃO PAULO;

- ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONI~TAS DE RIBEIRJiO PRE

TO.

COMISsAo DE SISTEMATIZArÃO

EMENDA POPULAR N9 PE-59, de 1987

"D1soõe sobre dJ.reitos e garantias const.ituc1.onais dos

oensionistas e acosentados da Previdência Social".

Entldades Resconsáveis

- Federação dos ~oosentados e Pensionistas do Estado de são

Paulo;

- União dos Aoosentados em TranJ;oortes Coletivos e Cargas de

são Paulo,

- Associação dos Aposentados e :Pensionistas de Ribeirão Pre

te.

Relator' ConStituinte BER.~ARDO CABRAL

Subscrita cor- 58.000 eleitores e aoresentada cor três

entidades associativas, a cresenee enenda tem por finalidade inse

rir, na futura Carta, direitos e qarantias dos oensionistas e ano

sentados da Previdência SociaL

Como, nesta fase dos trabalhos, comoete a este Cole
giado analisar a croposta acenas em seus eepeceos formais e consi

derando que a iniciativa sob exame, eequndo inforI'l.ações da Secreta

ria, atende às exigências previstas no art. 24 do Regimento Interno

para sua reaular tramitacão, meu narecer ê no sentido de que esta

Comissão se manifeste Dela recebimento da Emenda popular n9 00059-8,

reservada a eerecrecãc de mêrito para a ocasião próDria.

Sala da Comissão. em

EMENDA 1P20720·7

tJ JOS~ FUno VENTRrCE BERCOTT E QIJTBOS

[J EMENDA ropm AR _:[L;;;~~;;da....~a....Jo

EMENDA NO
POPULAR

IncLua , onde ceuber , no Capí.tulo I (Dos Pr1ncí-.
p10S Gerais, Da tntervencãc do Estado, Do gegaae de P'rop'r aedade do

Subsolo e da At rvadade Bccnêsuca) , do Título VIII (Da Ordem Econômica

e Pãnancearaj , o propcstc nos daspcs rtavos aba rxo e

"Art. - Inclua-se, entre os da.spcs a t ívcs relatl_
vos ã Ordem ãconômca, o seguante ar t í.go e respect rvos parágrafos.

Art. - Faca assegurada partlclpação dos trabalh.!.

dores no lucro real das empresas ao final de cada exercIc io Emancer-

§ 19 - As empresas píib Lxcas , as scc.redades ,de

economia ars ta e as empresas pr rvadas t.erão pelo menos UJIl cargo de d.!,

retoria e uma vaga no seu conselho adamrseretIvc a ser ocupada por
representantes de seus empregados •

§ 20 - Esses representant.es serão escottudcs e,

e.te reão dar et.a pelos rcocrcnãrros , presente a aa íor ra absoluta deles.

- § 3° - A tea def1nuâ a forma da pare i crpecâoncs
lucras prevrs ea no~ deste art.lgo."

JUSTIFICATIVA

A part rc ípacâc dos empregados no lucro das empr!

sas, alé~ de um avanço eccnêmcc e SOCIal, é UlR poderoso estímulo ao

~umento da produção e da produt rv rdade , Todo empregad~ trabalha •com

~
a10r est.ímulo e atlnco quando tem em vJ.sta a percepçao de beneflc

financeLro dlreto do produto de seu trabalho. e alnda uma forma de

dlstribulç!io de rJ.quezas e de democratll.ação do capl'tallsmo. A propo,!

ta obJet1va transformar em real1dade essa declaração de l.ntenções co!!.

tlda nos programas de todos os partldos polítlcos e, propondo~que a
lel def1na a forma de partlclpação nos lucros. enseJa a abertura do

capltal das empresas públicas e prlvadas li partlclpação dos tra~a1.ha-

dores. '

Para que melhor se atlnJa a partlclpação n~s lu

cros. é fundamental que os empregados partlclpem também da gestão das

empresas, elegendo UlIl seu representante para a dlretoria. a f1m de se

1nteuarem das polítlcas ;t.dos obJetlvos das empresas. de sua real s.!,

tuação financeua e dos problemas que elas enfretam. 11 certo de que

essa partlclpaçâo levará os trabalhadores a compreender melhor as em

presas ell que trabalham e partlclpar. com sugestões e com seu esfor

ço, da solução dos problemas que podem redunr o lucro ou lnvlabllLzá

-las. I
Neste momento em que se lançam novas bases para

a socledade brasllelTa. conSldera-se oportuno Inclulr em. ~ossa C;;lrta

Magna essa proposta de cunho emlnentemente democrático, de alto con

teúdo soclal e que atende aos anselOS de desenvolvlmento econômlco de

nossa pátua

AUTOR. JOS~ FLÃVIO VENTRICE BERCOTT E OUTROS (4Z 226 subscntores)

ENTIDADES RESPONS.(VEIS·

- ~S~~I:IÇ:O(:::;~;~L DOS FU~CIONl\RIOS DO BA~CO•

- UNIÃO ~ACIONAL DOS ACIONISTAS MINORITfi:RIOS DO

BANCO DO BRASIL (UNA\IIBB)

- ASSOCIACÃO DOS ANTIGOS FUNCIO'lÃRIOS DO aA.'iCO

DO BRASIL (AAFBB)

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

EMENDA POPULAR NO PE-60, de 1987

"Dispõe sobre partlclpaçâo no lucro e democra

tll.ação da admin1.stração das empresas."

Entldades Responsâvels

- Associação Nacional dos Funclonárlos do Ban
co do BraSll

- Unlão Nac1.onal dos AC10n1stas Mlnontános do

Banco do Brasil

- Assoc1acão dos Antlgos Funclonárlos do Banco

do BraSIl

Relator. Const1tUlnte BER."'iARDO CABRAL

Subscrlta por 42.226 eleltores e apresentada por

três ent1c!ades aSSOClatlvas. a presente emenda obJet1.va prever. na f~

tura Carta, a partlclpação dos trabalhadores na adminl.Stração e nos

lucros das empresas.

Como, nesta fase dos trabalhos. c:ol'lpete a es •
.. ColegLado anallsar a proposta apenas em seus aspectos formaLs e cons,!

derando que a lnlClat.1Va sob eX:1me. segundo l.nforma.,;ões da Secreta~
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1'1a. atende as exa genca.as prevas tas .no art. 24 do Reglmento Interno

para sua regular tTamltaçã~ meu parecer é no sentido de que esea 'Co
\ll.1.ssão se manifeste pelo recebamentc da Emenda Popular n9 PE 00060-1,

reservada a eprecaacãc de mênto para a ccasaão própria.

fC"G/.".r".. ~iG' ~
Turo"""",,,.~lo -,

EMENDA POPULAR - PLENÃRIO

E-IENDA N'l

POPULAR

fME~DA N°

~

rncnc , onde couber, na Seção II (Das r.um tacêes
do Poder de Tributar), do Capítulo I (Do Saateaa Tnbutârl.o Nacac-

nal) I do Título VII (Da Tnb~titção e do Orçamento). o seguante
"Art. - Incluam-se, entre os üispcs atavcs perua

nentes ao Sas t ema Trlbutârlo, o seguinte ar-t r go e seu parágrafo'

Art. - O fato gerador do imposto de renda anca
dente sobre salários e proventos de qualquer natureza não poderá exce

der o teto de ccnrr rbuãcâc prevrdencaâr re Erxadc para as respectLva~

ca tegcr ras proflssl0nals.

Parágrafo Ilnrco - S vedada a rncfdêncae do anpcs
to de renda sobre os valores percebadcs pelos trabalhadores em decor:
rêncaa da conversão. em abono pecumâr-rc , de fêrlas. Jacence-prêarc

ou OUtra vantagem em descanso a que t iver dareatc ;"

JUSTIFICATIVA

EHENDA N<;>

~

Inc~u~. onde couber. na Seção I {Da Saúde}, do Cap~>:.=.

10 11 (Da Segurldade Socla1.), do TÍ'tulo IX Cna Ordem scccea) , cs :~

guarrtes d~SpOSlt':1.VOS:

"Art - Compete ao Poder Púbh.co prestar assls<:ê'"'c_~

anregr-af ã saúde da mulher. nas dlferentes fases de sua vrce , E:l.:"=:
-tar- a homens e mulheres o da r-ea-ro de detern.1t,ar Lavr-enerrce o ~:-;:;~;

de fl1hos. sendo vedada a adoção de qualquer prátl.ca coercJ."t:.\a F'=

lo Poder PúblJ.co e por errt a.dade s pr-avadaa , assegurar eces so à e:::!..:'f

ção, inforMação e aos ~êtodos adequados ã regulanentação da fer-::._.=.

dade, eespeaeadas as opções andavaduaa.s ,
. Art - A mulher te!" o da.r-ea'tc de conceber, 12.....-::l.. a

concepção ou arrter-r-craper- a gravldez a.nde se j ada , até 90 (;::o\'e~"t=

daas de seu J.nic,lo •

§ 1<;> - Compete ao Es-t adc ganarrtar- este dar-e i to a'rra

vês da prestação de aesâ.srêncae r n-tegz-a L às nuãher-es na r-ede ce !õa;

de públLca
§ 2<;> - Serão eespea.reôe s as conv::.cções êtaces , ri=_:,.

giosas aridav aduea.s "

• _~ ENTIDADES RESPONSÁ"EIS.

Relator ConstLtul.nte BER."JARDO CABRAL

JUSTIFICATIVA

- união de Mulheres de são paulo:

E desse drama tiram proveito <1:IS clínicas clandestinas

que contam, Dermanentemente. com o "sinal verde" da Dolicia, da Jus

tiça e mesmo dos mais convictos opodteres do direito ao abortamente.

Nesses locais, pratica-se o abortamento com desreSDeito à vida;> das

mulheres, sendo elevado o número de lesões irreverS!~eis e óbitos.

Por ser o abortamento considerado crime. mui tas mulhe
res acabam por se ';iolentar quando interroml:lem a gra\~idez com seus

próprios "recursos". Perfuram o útero com agulha de tricô, com talos

de mamona, sondas e até antenas de TV. Usam venenos que corroem a m!!.
cosa vaginal, bebem chás de ervas intoxicantes. Acabam com a' saúde e
com a própria vida. Não são nem uma nem duas. são milhões de mulhe
:r:es: uma realidade de saúde oública.

ENTI.DADES RESPO!ilSJ\VE.IS:

- COLETIVO FEMINISTA SEXUALIDADE E SAODE;

- UNIÃO DE MULHERES DE SÃO PAULO;

- GRUPO DE SAODE NOS MULHERES DO RIO.

Entidades Responsáveis:

- coleti;o Feminista Sexualidade e Saúde;

JUSTIFICATIVA

Mas milhões de mulheres fazem aborto apesar de uma lei

que a ameaça de prisão. Tal situação é vivida com grande sofrimento.
medo e culpa.

"Dispõe sobre a saúde da mulher".

o direito de evitar a conceDçâo nressuoõe a orientaçã.o

e o acesso aos métodos não lesivos à saúde, de tal forma que se ga
ranta às MUlheres-a-p:õSSIliI!idade deot:ltar nela mate"EiI'aãae e decid.tr,

livrel"lente. quanto ao número de filhos e o escaçamento entre os oa:r
tos Cabe ao Estado garantir o acesso às informações, meios e méto

dos existentes nara regulação da fertil1c1ade. não lhe cabendo entre
tanto o direito de interferência na determinação do número de filhos.

Não teJllOs. ainda no Brasil, implantado na rede oública;
um programa de assistência integral ã saúde da Mulher O aborto, úl

timo recurso nara a interrupção da gravidez indeseJada, é inflacion~

do nela falta de acesso e informacões aos métodos adequados para a
regulação da fertilidade. E é proibido •

AUTOR. MARIA LEONUDIA C. REAL E OUTROS (32.995 subscritores)

Aborto não Dode continuar a ser um caso de polícia. O

direito ã interruoção da gravidez deve ser qarantido às mulheres.en
tendido não como um mêtodo contraceptivo, e sim como último recurso

para se evitar o sofrimento e ~s conseqf1ênc:Las de urna gravidez inde

seJada.

Concebemos o direito aO abortamento na Constituição n!!.
ma visão de resneito às conviccões éticas e religiosas. Tal direito
não se reveste de ~arãter 1J'\po~itivo e deverá ser di sciplinado ten

do-se em vista a preservação da saúde da mulher e a sua liberdade i!!.

dividual de decidir sobre seU corpo.

COMISSÃO tlE SISTEMATIZAC"'.ÃO:

EMENDA POPULAR n9 PE-65. de 1987.

o exercíciQ. da direito de escolha de ter ou não ter

filhos é essencial às mulh~res A maternidade ê uma função social, e

como tal deve ser tratada - se assim não o fosse. o que sex-ia da crª
xima geração se todas as mulheres decidissem não ter filhos? P.as,'Dor

outro lado, é também uma opC;ão individual, Um direito que Cada mu

lher tem de COntrolar o seu nróorio coroa, de determinar a conveniê!!

cia - ou não - e Melhor MOmento de ter fi1hCJs, se assim o deaeyae ,

2 neste binômio - uma função Social e um direito inêi
vidual - que esta questão deve se inscrever.

Assim, Dor ser função social, a maternidade deve CO'1
ta:r: com a c:r:oteção do Estado. através da assistência inter;!ral a ser
prestada através da rede oública de saúde.

~ ncxêm fundamental. uma vez que nossa visão da mulher
não se limita à sua função renrodutiva, que esta assistência inte

gral se estenda a todas as fases de sua vida, reprodutiva ou não. do

nascimento à ncree , num enfoque bio-?sico-social da saúde. •

o direito de conceber siqnifica atenção esoecial dUr2"'1
te a gravidez. asseguradas as condições de saúde ncessárlas às mãe;

l e aos bepês em desenvolvimento Requer o resoeito ao nrocesso natu

ral de gestação e a pre9ara~ão dos Drofissionais de saúde t:lara a cr~

tação de um serviço que leve em conta os aspectos psíquicos, emocio
nais e bjolóaicos que envolvem. o oarto.

Relat.o:r: Const1t.Ul.nte BER~ARDO C.~~RAL

Subscnta por 30.864 e)eltores e apresentada por

três entidades assoclativas, a presente emenda pretende a inclusão,

na futura Carta. de dlSpOSltlVOS sobre a lncldência do Imposto de Ren

da sobre salárl0s e pro'lentos de modo a titutá-la ou mesmo vedâ-Ia"e;
certos casos.

Como, nesta fase do$. t:r:abalhos, compete a este

ColegJ..3do anallsar a propos-ta apenas em seuSl asp~ctos formalS e consi

derando que a lniciattva sob exame, segqndo infd'rmaçàes da Secreta:

rla. ;tende àS"exigênc13s prev1Stas no art. 24 do Regimento Interno

para Sua regular tramitação, meu parecer é no sentldo de que esta Co_

1Il1ssão se manlfeste pelo.receblmento da Emenda Popular 'lI] PE 00062_8,
reservada a apreciação ete mêrito para a ocaSlão próprla.

Sala a. Comissão. em

ENTIDADES RESPOllSlivEIS:
_ ASSOCIACÃO NACIONAL DOS FU'JCI0\JÁRIOS DO BANCO

DO BRASIL U""BB)
_ UNIAO NACIONAL DOS ACIONISTAS \lINORITÁRIOS no

9ÁNCO DO BRASIL (UNAMIBa)

_ ASSOCIACM DOS ANTIGOS t\NCIO'~IOS DO BA.~CO

DO BRASIL (MFBB)

Nesse sentadc , efaâs , aprendemos com o Mlnl.stro
Russomano (Comentános à CLTI forense. Iüe edacãc , pâg. 439) que " as

garantlas regaas concedidas ao sefâr rc devado ao trabalhador fluem

dessa noção sot rdarus ta, eranscenderrtat , suave e protetora, c:onhecida

por eqlladade , de deflnição dlfÍCll. mu de compreensão fic1.1 'Para

quem t aver- olhos para ven os dramas dlârlos da vada t.rabarbasea e co
ração para sentí_Ios. d

COMISSJi.O DB SISiEMATl'lACJI;.o
EMENDA POPULAR N9 PE-62, de -1987

"Dispõe sobre o Imposto de Renda sobre salã-
r'lOS e pr!'ventos de qualquer natureza."

E'lt1dades Responsâve1S:

.. AssocLação NaClonal dos Funcionãnos do Ban

co do Bran1
_ Unlaa. Nacl0na! dos AClonistas IohnorltárloS

do Banco do BraSll
_ Assocu~ão dos. Antlgos FUncionán.os do Banco

do Bra.sll

Nada obstante isso. essa eqüadade persegmda

campo da )eglslação rrabathasne vem sendo contmuamerrte prejudrcada

'Pela legl.slação trlbutâr1a. quando se tr1.butam os rendreentcs do t ra

ba Ihc e se deaxaa asenrcs , na prátlca. os rendnnentcs da especulação

flnanCelra,. da produção agropecuána e Indus t r-aa I e da economia capa 
talLSta não ofLclal (paralela). Aqueles I de controle fácl.1 pela máqul

na arrecadadora. porque v1Dculados à falha de pagamento, são ataca:

dos pela voracldade do Estado; os últlllloS f que efetlvamente traduzem

a defln1.ção de renda por decorrerell. do cap1.tal. escapam a trlbutação
por falta de meios efetlVos de controle e cobrança.

A remuneração percebaéa pelos trabalhadores obJ~

t rva a sua subs Iatêncaa e dos que estão sob sua dependêneaa ' econêm
ca , COl\ função pouco alem da a tmenear-, Por essa razão, a contrapres

tação pelo trabalho vem merecendo dos legl.sladores a maitlT das aten ..
côes no campo scc i qt , enaej andn o eseebetecaaentc de normas garantldg

ras de que prop í.cre realmente. com eqürdade , esses mares de SUbS1Stê!!
caa ,

Dessa forma, não há como negar a mínlma proteção
constltucl0na1 ao salárl.o, no que se refere ao lmposto de renda, que
só se vlabll1zará. perenemente. com a flxação de um teto de lncidên_
ela.

~se o ÓC10.

AUTOR: VAGUINALDO De SOUZA E OUTROS (30.864 subscntores)

-Relativamente à conversão de férias f licença-pré
10 ou outra vantagem ell abono pecunlárlo, são dl.spensávels mal0re;

omentârios a respeito. Impende registrar, apenas. que, ao converter

m pecünia um período de descanso assegurado por lel ou regulamento.

.e cobra em dupl1cl.dade o lmposto de renda, ou seja. o correspondente

10 salâno do trabalho efetlvo e o relahvo ao descanso a que tena
lrelto no mesmo período.

Penaliza_se dessa forma. o trabalho. premiando

Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Co!e

gudo anahsar a proposta apenas em seus aspectos fotm3l.s, e coits,!

dcrando que a im.C1.8tlva soh exame. segundo as 1.nforlllaçõcs da Sc
cretarla, atende às eXlgênclas prevlstas no art. 24 do RegllllentO

Interno, para sua rc&u)ar tramltação. meu parecer é no sentldo de

que esta Com1.ssão se lIIanlfeste pelo receb1.mento da Emenda Popular

n'l 00061-0, reservada a apreclação de mérlto para a ocaslâo pró
pna.

~
sala da comissão: em ,

st E RDO CABRAL

Relator

AUTOR. MÁRCIA IZAllELA D. MELLO E OUTROS (31.094 subscntores)

- ASSOCIAÇAO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO

BRASIL - ANABB,

- U\IAO NACIONAL DOS ACIONISTAS MINORIT.,(RIOS DO

BA.'lCO DO BRASIL - UNAMIBB, e
- ASSOCIAÇAO DOS ANTIGOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO

BRASIL - AAFBB.

"DlSpõe sobre os proventos de aposentadoTl.a~'

tOMISSÃO DE SISTEMA!!ZAC]\O

Entl.dades Responsáve1.s

Sub nta por 3J .094 eJeltores e apreselltada por três

entt.dades aSSOC.l3tlvas, a presente emenda pretende iarantLr aos

aposentados proventos lnteira:l.s da atlndade e aposent'adona aos
bancár10s, com. vinte e cinco anos de atlvldade.

A aposentadona,como drrea to em expectat rva , de lon

&0 p'r aao , não pode subord:mar-se a fatos conjuntura1.s. nem estar

suj e r ta a alterações casufst reas para menos, a depender da vontade

do leglsJador orglnârio, sob pena de descaracter-r zar a garantla de
uma vejbace t"ranqU1.1a come prêmio por toda uma vada de trabalho.

Desnecessâno sena acentuar aqul as pecullar1.dades

da proflssão dos bancár;los. que a tornam objeto de atenção esp!.
c1.al desta AssembléLa Nac1.onal COnStLtuLnte. Mas não é demat.s Te!,

saltar que dos brasile1.ros a ela dedlcados eXlgem-se vârlos atTl,

butos, taLs como a urbanl-dade no trato com os c1lentes, responsa

b1.1Lc1ade na ma1u:pulaçáo de altas SOm.aS em d1.nhebo de propr1.edad;

de tercelros, longo período de estafante attvldade lntelectual,a-

(. ~::ç:od:s:::::~o~oD os nÚllleros manlpulados e agllldade de racloc.!

Asslmf entendemos ser uma questão de Justlça a con-
cessão da aposentaêona especial aos 25 anos de serV1ço a todos

os que atuam na auv1.dade bancá:u8. prl.vada e estatal. Estamos

certos de que esta A.sselllbléla Nacl0nal ConstLtulnte dará acolhl
da a esta nossa proposta.

EI,[ENDA POPULAR N9· PE-6I, de 1987

- Assoc13ção Naclonal dos Funcl0nários do Banco

do Brasl1 - ANABB,

- Un1ão Naclonal dos AClonistas M1norJ.tárlos do
Banco do Bras:l1 - UNAMIBB, e

- Associação dos Antigos Funt:Lonários do Banco
do BraSll - AAFBB.

Jncfua , onde couber, na Seção II (Da Prevadênca.a Se

cíaI). Capitulo II (Da Segundade Socul). do Título IX (Da Ordem

Social), os segurnees dl.spôsft.nos

"Art. - tncruea-se entre os D1SPOSltlVOS relativos

ã Ordem Soela!. os segurntes r

Art. - São assegurados aos trabalhadores. mdrs-
taneaaenre , proventos de aposentadoraa equ rva Len t e -ao valor da T!
muneração pe r cebada no mês da j ub r f açâo ,

Parjig rafc Ilmcc - saca assegurada aos bancâr rcs a

aposentadona aos 2S (vmte e canco) anos de at rvadades inlnterr.!:!

p tas ,

11'
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"nrspêe sobre a es t ab rLadade no emprego."

JUSTIFICATIVA

Inclui, onde couber, no CapítUlo III (Da [duca

ção). do Título IX (Da OrdeJl Soc13l) J o segU1nte artIgo:

"Art. - O enSlno será gratulto em todos os ní-

veIs, em qualquer estabelecimento J para os que demonstrarem aprovel

tamento e insuhclêncla de recursos. 11

EMENDA NQ

~

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

EMENDA POPULAR N9 PE-82. de 1987

ENTIDADES RESPONS.(VEIS:

- CENTRO DAS INDOSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRA~DE DO

SUL;

- ASSOCIAÇÃO DE E'tPRESXRIOS DO ESTADO DO RIO GRAh
DE DO SUL, e

- ASSOCIAÇÃO nos DIRlijE'\1TES DE VE~DAS DO BRASIL.

- Centro das Indústrias do Estado do Rlo Gran

de ~o Sul, - ~
- Assccaaçâc de Empresários do Estado do Rio

Grande do Sul, e

- Assoclação dos Dlrigentes de vendas do Bra
s11.

Relator: üons ta tuarrte BERNARDO CABRAL

tlVOS, regronaas , setor raas , vaâvers , e esta otlm1zação somente é
possível por um processo de negccaaçâc coje tava,

Propõem a emenda supra ao texto do Antepr~jeto de-'

Constltuição.
A emenda ora proposta decorre do fato de entendermos

que nossa has tér-La Já provou invlãvel qualquer sistema que, apa

rentando proteger ou garanta r o emprego, acabe por er-rar uma dg.!
dez do mercado de trabalho que p re j udaque e afronte a l1berdade

de trabalhar.

Estabihdade no emprego sem a contrapartlda de garan- I
tne dos negõcacs é uma equação msotãvet , As everrtuaas lnstabil1d!

des da econcaa.a fatalmente comprometerão a produt rvrdade , a eflclên
eia e a competitividade. -

AsSIII, a garantia da relação de emprego deve estar res
salvada das segulntes cccr-rências -

- Contrato a Termo - trata-se de necessadade da econo

ma particularmente na demanda de servrços altamente espec1allzad;s

com cbje tãvcs faxadcs dentro de determinado período

- Falta Grave - o empregador p re c r s a daapo'r desta al

eerneeave de dispensa a f1.!9 de preservar a harmonia Interna de seu

quadro funclonal, sendo ms ta tutc contemplado em todos os ordena

mentos j urIdaccs ,

'- Contrato de Expenêncla - é prerrogativa lndlspensá

vel para os cbj etavcs de eêacaêncaa da at.ava dade empresarial pel;

constatação da cepacataçâo prcrass rcnat do contratado.

- Fato Econômico Int rans ponfv el ,técnlco ou de lnfortQ
D10 da empresa - como atavadade de r1SCO, ã empresa deve ser con

ferlda aob r l rdade razoável para o enfrentamento de problemas m

uranspcnfveas ,vrsandc a preservação da a t rva dade eepresaraat , devr
damente demonstrada essa ca rcunsuânma pelos próprlos fatores l.ne-=

rentes a varaãveas do universo no qual o eapreendraentc está mae
ndo;

H Pagamento de Indem eaçâc - ao empregador cabe ares

pcnsaba í i dede de pagamento de mõeru eaçãc prcpcrcacnat e progress-;

va ao tempo de se rv i ço como Iim ca medida adequada capaz de cccpen
sar o empregado pelo período de sua dedicação ã empresa sem anvfa
blllZá-la.

Enndades aespcnsâveaa

AUTOR: EDEGAR LUIZ ZABKA E OUTROS (32.425 subscnt.ores)

.subscr-aee por 32.425 ereaeores e apresentada por três
ent:i,.dades as s cc í ata.vas , a presente emenda pretende alterar o Prole

to de Constitulção no sentido de estabelecer ressalvas ao dlrelt-;;

de es t aba Lrdade do trrabaêhado r ,

Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Cole

g~ado anal~sar a proposta apenas em seus aspectos forma1s e conS1
derando que a ln1clatJ.Va sob exame. segundo 1nformações da Secreta

rla. atende às eXlgênclas prevlstas no art. 24 do Reglmento Inte;

no para sua regular tramltação, meu parecer é no sent1do de que e; •

ta Comlssii:o se man1feste pelo receb1mento da Emenda Popular n9 PE 1'
00082-2, reservada a apreCIação de mêuto para a ocasliiõ própna.

Sala da Comlssão, em

Não basta garant1r a gratu1dade de enSlno, DIas é
preC1So assegurá-la Juntamente com o direlto de escolher o curso, a •

I
escola e o t1pO de educação de interesse do aluno e da famílIa, se

gundo suas conVIcções.

GaranilT apenas a gratuidade de enSInO públlco

dlScTlluna o pobre que J sendo qual for sua crenea ou convlccão, não

EMENDA lP20727-4
(!J ELIAS DE CARVALHO E OUTROS

(!J EME'IDA POPULAR _ .;~~~;;.;~bll"'~.""d"

"Art. - são dlreJ.tos SOCla1S dos trabalhadores ur-

banos e ruraJ.S, além de out.ros que visem à melhorla de sua condl
ção soclal

Art. - Será realizado através de comissão do Con

gresso Nacional, com a carticipação de todos os oartidos, riaorosa au

ditaria sobre a dívida externa e as condições em. que foi contraída. ,,-

I - Garantla da relação de emprego. salvo

a) contrato a t.ermo,

b) ocorrência de fal ta grave,
c) prazos defl.n1dos em contratos de experlên

cu, atendidas as peculiandades do trabalho a ser executado

d) supervenlencia de fato econômlc~ 1Dtra~spo
nível, técnlco ou de infortÚnIO da empresa,

e) pagamento de lndenlzação progresslva e pro

porclonal ao tempo de serv1Ço, na forma da lel.

EMENDA N9

POPULAR

JUSTIFICATIVA

Inclul, onde couber, no Capítulo II (Dos Dueltos SE.
cla15). o segulnte'

JUSTIFICATIVA

AUTOR: MARIA JOSe GOMES E OUTROS (41.441 subscritores)

ENTIDADES RESPONS~.vEIS:

- CONFEDER1I('ÃO NACIONAL DAS ASSOCIAC"OES DE HORADQ

RES (eONAM)

- UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES (UNE)
- UNIÃO BRASILEIRA DOS ESTUDANTES SECUNDARi"5="

TAS (UBES)

Relator consta tumre BERNARDO CABRAL

e questionável o montante da dívida externa. Há

fortes indícios, levantados cor diversos setores, inclusive oela CPI

da Dívida Externa, realizada recentemente cela Congresso Nacional, de

que boa oarte da dívida que nos é ãmouteda Já foi neca , A nação tem
sido saqueada através da aqiotaqem da dIvida externa, o que acarreta

enormes sacrifícios nara o DOVO brasileiro.

As. classes eJl\presar~aJ.S do RlO Grande do Sul, sob a
églde -de suas entidades respresent.at1vas, conSClentes da responsa

bllldade soclal que lhes Incumbe, neste momento, face aos traba=

lhos da Assemblé13 Naclonal ConstltUinte, conslderando que

_ A ConstltulÇão deve ser elaborada com obJetlvoS a

longo prazo e não casuíst.l.tos õ

_ A Const1t.ulçâo não deve atender a uma pauta de

relvindicações lnVlãveis. por maIS soclais que possam. ã pnmeira

Vlsta, parecer as propostas.
- A Constl tU1ção deve conslderar que G malor ben~

fíC10 soc131 será alcançado ã medlda que proplc13r a cnação e m!

nutenção de postos de trilbalho,
- A ConstitulÇão deve dehnu os pnncíplos pelos

quals empregadores e empregados. pelo processo de negoclação, en~

contrarão os cam1nhos para o creSClment.o do mercado de trabalho ,
ÚDlca forma possível de se obt.er um real aumento do nível de Vl

da dos cidadãos,
_ Concessões, benefíclos e avanços soclalS não de

vem ser lntrodundos seni"'o devldo respaldo de uma correspondente

elevação do nívl!l de'produtivldade e devell ser oportunos, grad.!,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO.

EMENDA POPULAR ~9 PE-80, de 1987

"ürspêe sobre a Dívida ãxceme ;"

subser i ea por 41.441 efea tores e apresentada por
quatro ent rdades assccratãvas , a presente emenda va s a a suspender o

pagamento da dfv rda externa e a de temunar a reallzação de audr te
na a seu respe i tc ,

Como. nesta fase dos trabalhos, compete a este Cole
g i adc anaf as ar a propesea apenas em seus aspectos fornaaa e cons r

derando que a rmcaat.íva sob exame, segundo informações da Secre:

t arua , atenda às exagêncfes prevas tus no art. 24 do geganent;c In-

terno para sua regular t.rasuueçâc , meu parecer é no sent i dc de

que esta cceusaâc se mana Fes t e pelo recebimento da Emenda Popu-

lar n 9 PE 00080-6. reservada a apreciação de mén.to para a oca-
saãc própna.

Entldades Responsáveis:

- Confederação Nac aonal das Assccaaçêes de

Moradores;

- União Nac ronaâ dos Estudantes;

• llmâc Brasileua dos Estudantes Secundan~

tas, e

- ümãc da Juventude secaaras ta,

EMENDA lP2072&6
tJ EDEGAR LUIZ ZABKA E OUTROS

tJ EMENDA POPULAR _ "'&~;;;;;;'~ie~.""e""d"

Inclui, onde couber, no TItulo X (Nas DiSDo~ições
Transitõrias), do ProJeto de constItuição da Comissão de Sistematiza-

ção, os seguintes artigos: \

I
"Art. - Fica susoenso 'Dor 1:emco indeterminado' o 'Da

gamento da dIvida externa e dos resoectivos Juros. - ~"-

Relator Constltulnte BERNARDO CABRAL

COMISS~O DE SISTEMATIZACÃO

EMENDA POPULAR N° PE_77, de 1987

"ürspôe sobre excepcãcnars;"

Entldades R;~ponsã\elS. ,

- Assoclaçao Canoense de Def~cJ.ent.es FíS1COS
- Escola Especlal de Canoas (RS)

- Llga Femlnina de Combate ao Cãncer

EMENDA lP20724-0
t: FLORISMUNDO CORREA DA SI~;~IRA E OUTROS

;-
A Assoclação Canoense de ueãrcaentes FíS1COS as

voluntânas da Laga Pemmna de Combate ao Câncer _ núcleo regl~na'1
de Sapucua do Sul e os dUlgentes da Escola Espe c ra I de Canoas. l~!

nanando-se aos Senhores Ccsne i tumtes , re tat rveeent e aos inúmeros pro
'blemas existentes em nosso País. e a cred at andn venham es ees , em pa;=-'

te, a 'seres so í uc rcnedcs através de uma nova ccns r i tuacãc , defendem! a

urgêncaa da mc l usjio de emenda que ampare fmence rr-anente pessoas ef

cepcaona rs • ãs ee. amparo se r ra com a dotação mensal da quan t aa de um

salirlo-~ínlllo mens.al parlJ. suas necess rdades mínlnlas I uma vez que

grande numero dos mesmos faz parte de famíl1as de baaxa renda, mui tas

vezes não tendo recursos sequer para suas malS prementes neces s adades ,

Crendo em Vossas sens rba Lrdades como c1dadãasle,
acaea de tudo, chefes de famÍl.u., apresentamos nossas esperanças lem

Vossas axcetêncaas e, que tal emenda venha de encontro de tão ,us~os

anse rcs , j
AUTOR: FLORISMUNDO CORRBA DA SILVEIRA li OUTROS (48.877 subscr-i tcres)

ENTIDADES RESPONS.(VEIS

- ASSOCIACÃO CANOENSE DE DEFICIENTES FISICOS I(CA

NOAS-RS) -

- ESCOLA ESPECIAL DE CA~OAS (RS)

- LIGA FEMININA DE COI'IBATE AO CA.'IlCER

Sala da ücmas sâc , em

rncfur , onde couber, na Seção III (Da Assisten

caa SOCla!), do Capítulo II (Da Segundade sccaaj j , do Título IX ( Da
Ordem sccaat) , o seguaat.e artlgo:

"Art. - Paxa o auxílio de um salário-mínimo às
pessoas portadoras de deflcJ.êncla. que não t.enham ccndrcões de se au
rceante r ;"

Como, rtes ce fase dos trabalhos, comoete a este cole

giado analisar a pronosta apenas em seus aspectos formais e conside
rando que a iniciativa sob exame, aequndo as informacões da secreta

ria, atende às exigências orevistas no art. 24 do Re~imento Interno

para sua regular tramitação, meu parecer é no sentido de que esta C0

missão se manifeste eeãc recebimento da Emenda PODular n9 PE -00065-2

reservada a anrecí.acâc de mérito oara a ocasião nrôor-í.a ,

EMENDA NO

POPULAR

EMENDA N9
POPULAR

Subscri.ta por 32 995 eleitores e anresentada por três

entidades associativas acdma menca.onadas , com o apoio de várias ou- I

tras, a oresente emenda visa disnar, na futura Carta Magna, sobre ror I

mas de nroteção ã saúde da mulher.' -I

Relator. Ctmsti tuinte BERNA~O CABRAL

- Grupo de Saúde Nós Mulheres do Rio.

JUSTIFICATIVA

SubsCrlta por 48.877 ele1tores e apresentada por

três entldades aSSOCIatIvas I a presente emenda pretende assegurar

percepção de salânó aos dehcientes que não tenham condIções de

..nter.

Como, nes'ta fase dos trabalhos, compete a este
Coleaiado anal1sar a proposta apenas em seus aspect.os formals e conSl

derando que a lnlCIatlva sob exame, segundo ~nformações da Secreta:

na. ate;nde às eX1gênClas ptenstas no art. 24 do RegImento Interno

para sua regular tra.ltação. meu parecer é no sentIdo de oue esta Co-

i
1SSãO se manlfeste ~elo re~ebllJ;lento da Emenda Popular nO PE 00077-6.

reservada a aprec1açao de merIto para a ocaslão próprla.

Sala~ da Comissão. elD



As~eJ:llbléia Nacional Constituinte ~' 2231.

Relator. Cons tn tumt;e BERNARDO CABRAL

mo.

I § 4'1 - Os demars llIlÔ""elS rurais que não ccr-responderen ã
obngaçã~ SOCIal serão desapropnados por mteresse social para f1ns de Refor

ma Agrána, rediante mdemzação paga em títulos da dfvrda egrârra, de valor

por hectk e h.qw.dez inversamente pr't:porc1.onaJ.s ã área e ã obngação sccrer
não atentIlda, e com prazo daretanente prcporcacnaj aos mesmos fatores.

\ Art 29 - A indemaeçãc referida no art 19, § 49, sJ.gn1f1ca
tornar seei dano unicamente em relação ao custo hJ.stônco de aqUJ.slção e dos

invest1rlenfos reafazadns pela prcprretêrac, seja da terra nua. seja de benfea

tonas, e com a dedução dos vetores correspondentes a mveseincnecs públicos e
dêbatos emkerto com mstltU1ÇõeS ofacrars ,

§ l'ô' - Os títulos da dív1da agrâraa são resgatá\e1S no pra

zo de vmte anos, a partJ.T do qumto ano, em parcelas anuars sucessavas , asse:

gurada a sua aceaeeçâc, a qualquer tenpo, comoneão de pagamento de até C1n

quenta por c4nto do inposto tern,tonal rural e comopagamento do preço de te..::

ras Públicas:\
5 Z'1 - A declaração de mteresse socaaf para fms de Refor

ma Agrnna ra autcnatacarente a asussâc da lJmão na posse do 1Il1ó\el~ pe~

tandc o regratrc da prcpraedade Qualquer constestação na ação prêpna ou em

outra medida judrcaaj somente poderá versar sobre o valer depcsa'tado pelo ex
prcpraante,

S 3'1 - A desapropnação de que fala este artago se apl1ca
rá tanto ã terra nua quanto às benfea.toraas 1nàCJuzá\eJ.s.

Art. 3'1 - O l.IllÔvel rural desapropnado por Interesse SOCIal

para fms de Reforma Agrâna será 1l1dem,zado na proporção da utilidade que re

presenta para o melO socJ.al e que tem COlOO parâmetros os tnbutos honrados pe
lo propnctáno·.

, c) observa as d1.spOS1ÇõeS Iegars que regulam as reãeçêes de

trabalho! e de produção e não nntha confl1tos ou dlsputas pela posse ou ~-

a) ê racacnetnente eprocertadc,
b) conserva os recursos naturais renovãvers e preserva

Parágrafo Omca - A desapropnação de que trata este art1go
ê de corrpetênc18 exclusl\'a da UnIão, e poderá ser delegada atra\'ês de ato do

PreSIdente da Repúbl1ca

Art 4'1 - Nmguêmpoderá ser propnetárlo, dueta ou mdue

tmrente.. de lll".õ''el rural, de área contínua ou descontínua, supenor a sessenta

(60) lTIÔdulos regJ.onaJ.s de exploração agrícola, fJ.cando o excedente, mes'IID que

corresponda ã sua obngação socIal, sUJelto a desapropnação por mteresse s~

Clal para fms de Reforma 4grár1a.

Parágrafo I1ruco - A área refenda neste art1go será Cor1SJ.

derado pelo conjunto de JJlIÕ\eIS rurals de umIOOsmo propnetáno no País

Art. 5'1 - Durante a e>..ecuçãoda Reforma Agrána fJ.c8l7' sus

I pensas to~ as ações de despejOs e de remtegração de posse ccntra arrendatá

rios, parcelros. posseJ.TOS e outros trabalhadores rurals que mantenham rela

ções de produção CCIlI o tltular do' domÍll1O da gleba. amda que induetamente.

Art 6'1 - Estão l!Xcluídos de desapropnação por mteresse sg

qal para fms de Refonna Agrána os 1méiveJ.s rura1S dueta e pessoalmente ex~

pIorados em dImensão que não ultrapasse a três (03) módulos regIonaJ.s de explo
ração agrícola

§ 19 - S dever do Poder Público pTOJlDver e CrIar as condJ.-

çõcs de acesso do trabalhador ã propnedade da terra econOll1lcamente útJ.l. de
preferenc18 na regJ.ão em que hab1ta, ou, quando as ClrCunstânClas urbanas

regIonaJ.S o aconselharem, em zonas plenamente ajustadas. na forma que a le1

ner a deternunar.

• § Z9 - O Poder Públ1co reconhece o dlre1to ã propnedade da

terra agrícola na forma cooperat1.va. condomuual, C01ll1l111tár1a. assOC1.at1va. m
dJ.V1dual ou rnlsta.

Ar! 7\ - Terras públicas da UnIão. Estados, TerrltóT10s e

f.Ml1ci'PIOS SCll"enteserão transfendas a pessoas fíS1cas braslleJ.ras que se qual.=.

fJ.quempara o trabalho rural medlante concessão de DUClto Real de Uso da Super
íÍCle. lrnltada a c).tensão a um lTIÔdulo regJ.anal de exploração agrícola, excetua 
dos os casos de cooperatnas de produção ongmânas do processo de Reforma Agt:!

na e ressahadas as hipóteses preVistas nos arts 13 e 14

Art. B~ - Pessoas fíS1cas ou JurídICas estrangeiras não po

derão possun terras no país CUJO somatóno, amda qlJe' por mterposta pessoa,se

Ja stJPenor a três (03) módulos regJ.onals de e"Ploraçâo agrícola.

Art. 9'1 - Aos propnetános de mmeis rura1s de área nâo

excedente a três (03) módulos regIonaiS de explora~âo agrícola que os cult1\"em •

explorem dJ.rct8Jlente. nele res1dem e não possuam outros llllÕ\eJ.s ruraIS e aos be

nef1.ciârios da Refonna Agrána. serão assegurados as candJ.çães de apo1o fman

ceuo e técnICO para que utJ.l1zem adequadarente a terra.

Parágrafo I1ruco - .E l1l5uscetí\el de penhora a propnedade ~

ral até o ll.rnlte de três (03) tnÕdulos regJ.onaJ.s de e::<ploração agrícola, incluíd<\

a sua sede. explorada duetamente pelo trabalhador que nela resJ.da e não possua

outros 1JIIÓVelS rurjl.lS. Nesse caso, a garantIa pelas obrIgações 11IlUtar-se-á ã s.fl.

<TO
Art 10'1 - A desapropnação por utl1J.dade públIca dos unÔ\'CIS

ruraJ.s mencaonados no artJ.go 99 somente poderá ser feJ.t8. se 35sm preferJ.r o e~

propr18do, lred1ante pennuta por área eqmvalente SItuada na regIão de InfluênC18

da obra motlvadora da ação.

Art 11'1 - A Cont~buJ.ção de Helhona será cXlglda aos pro

pnetânos de lJIIÕVC1S valOrIzados por obras públicas c terã por llJlllte global o
custo das obras públ1cas, que Incluirá o valor das despesas e mdemzaçõcs de\.!,

das por e\OCntua1S desvalorizações que as mesmas acarretem,. e por 1111Ute mdJ.V1dual

exIgIdo de cada contnbmnte, a estlmatl \"3. legal do acréscJ.t1lO de \ alar que resulta

para imôl.e"1S de sua propnedadc.
§]9 _ A Contnbuição de f.~lhor1a serã lançada e cobrada

dois anos subsequentes ã conclusão da obra.

i Z9 - O produto da arrecadação da ContnbU1ção de I-Selhona

obras reahzadas pela Uruão nas áreas de Refonna Agrána desunar-se-ã ao Ftmdo \a

cional de Refonna Agrána.

Art. lZ'1 - O Poder Púbhco poderá reeonhecer a posse pacíf1ca etl

lIDÍveJ.s rurais pübhc:os ou prn'<ldos, sob certas condJ.ções lmpostas aos benef1CJ.á 
nos e em área que não exceda três (03) módulos reg10nais de explora~ão agrícola

Art 139. - Todo aquele que, não sendo propnetáno rural. possw.

como sua, por tres (03) anos Inmterruptos. sem Justo título ou boa fé, área ru

ral partIcular ou devoluta contínua. não excedente a tl'es (03) módulos 1"Oglon81s d

exploração agrícola, e a hoU\er tornado produt1.va com seu trabalho e nela tner Sll

morada permanente, adqul.Tu-lhe-ã o domímo med1ante sentença dec1aratóna, a qua
seIVl.rá de título para o regJ.stro J.1'lObJ.l1âno respectIvo

Art. 14'1 - Le1 Federal dJ.sporâ sobre as condJ.çÕCs de legJ.t11ll8ção

de ocupação até três (03) módulos reglonaJ.s de exploração agrícola de terras públ,!

cas para aqueles que as tomarem produtiVas, eom seu trabalho e de sua família lO

d) não excede a área numa prevasta como 11mte reg10nal,

e) respeita os dareatos das populações mdfgenas que vh-em

nas suas lmew.ações
I i 39 - O lm5\'el rural mm área super-ror a sessenta (60)

m5dulos regrcnars de exploração agrícola terá o seu dcmiruc e posse úransfera

dos. po~ sentença decfaratêraa quando pennanecer cceetreate mexpferado , duran

te três (03) anos consecutavos , mdependerrtenente de qualquer mdem aaçâe ,,

neic amblente.

nolõgicas no processo pncdutiavc ,

S29 A polít1ca tecnológ1ca tomará como prlncípio o a

proveitamento não-predatórlo, a preservação e a recuperação do ne ac

ambiente, bem como o respê1to aos valores culturais da comuru.daâe ,

539 A J..Jnplantação ou expansão de s as-temas tecnológJ.cos
de impacto sccaaf e eccnêeuce, preservados os danea'ecs das naçoes

indIgenas, devem ser obJeto de consulta ã aoca.edade , através de rae

ceru.sraos que a Le1 de.fin1rá -

549 O Estado garant1rá a cr1ação de cr-gand.srro s especi

a1S controlados pela socaedede C1Vll e mentadcs pelo poder público,

capazes pa-ta , de modo Lndependerrte , gerar e fornecer dados e 1nfo:-

mações sobre a 1mplantação ou expansão dos aa.s-remas tecnolóSJ.cos
tratados no parágrafo arrrer-acr-,

559 A polít~ca c~entí.f::Lca deverá proteger o patrimôf':!.o

paleontológ1co, arqueológ.1co e hlstórico, ouvidas as sccaedaâes ~i

entí.flcas e também preservar e ~arantlr o 11vre acesso a documenta
ção tu.etSr-a.ce , ,

Art. Os servaçes de telecomun~cação, lançamento e oP;

ração de sas-t emas espacaeãs , coleta e di.fusão de lnformações mete~~

ológlcas serão cbjetc de contínuo aper-f'ea.çcamerrto tecnolõg1co e e~

tarão sob controle estatal

Drasíhol. de lIgosto de 1987.

rnn;t\l~&J~~JMl
Presidente

=-------~nf\/VlTtSW5CllnOl _

.ç.~~- ;!:;.fZl.(w<n 2,'4é~I

CONSTITUINTE SUBSCRITOR:f<

- FEDERAÇÃO NACIOlílAL DOS ENGEf:HEIROS

- ASSOCIAÇÃO BRASILLlRA DAS IJJSTITUIÇOES DE PESQUISA :=:C
NOLOGICA INDUsTRIAL - P-EIPTI -

- COORDENAÇÃO NACIONAL DOS GE6LOGOS - CONA,GE

1. Indef1ro a proposta de eme"lda oferec1da, de acordo

com as in.{ormações da Secretarla.
2. Dê-se ciênC1ê. ao lnteressado.

Art. são vedados a produção, a construção. o armazena

mento e o transporte em território nacional de armas nucleares, qui

nucae , b101ógicas e outras de igual efeito devastador.

ti Item V, artigo 24, do Reg1mento Interno da Assemblé1a NaC10"lal
Const1tU1nte.

COIUSSÃO DE SISTEMATIZAÇAO

ENTIDADES RESPO:~S1i.VEIS

Art. A trnaêc deve assegurar a produção, d1vulgação e 1

livre acesso de dados e informações neceasâr-a.as ao pleno exer-cfcao d~

cadedende ,

519 As inst~tulções errcarjr-egadas pelo poder púb11CO da

coleta de dados e produção de Inda.cea serão subme t ades à "flscal:Lzaçâo I

e controle do poder Leg a.sLa't.Lvo e de encaõeeea repr-eaerrtat avea da $0- \
ciedade cdva.L, \

§39 t vedada a transferência de informações para cen

tra1s estrange1ras de arl$azenal'lentr. e processaMento de daãos salvo no

casos prev1stos em tratados e co'nvkqções com cláusulas de reclproa1d~, ,
4e \ '

Insere, onde couber, no Capítulo I(Dos DJ.re1tos Indlv.!,.
dualS ), do Título II(Dos DJ.re1tos e L1berdades FundamentaJ.s), os se

gu~ntes parágrafos·

519 Todos os c1dadãos, mediante o' lnstltuto do lIhabeas
data", tem o dlreito de tomar conhec1mento do que constar ojl seu res

peito de reglstros, públ1cos e pr1vados, e do .f1Jn a que se dest1nará,

podendo exiglr a ver:L.f1cação dos dados e sua atualização.

529 A legislação ord~nãr1a f~xará regimes espeC1a1s de

rior1dade para preservar a produção lntelectual de 1novaçôes tecncl§.

g1cas, tals como slstemas e programas de processamento de dados, f ê 

nes e outros t1poS de inovações que aSS1Jn eX.1jam.

S39 Aos autores de obras técn1cas, l1terárJ.as, clen':!
.ficas ou artíst1cas pertence o d.1re1to autoral de utl11zã-las."

EMENDA lP20729·1 '"~' --'I ",,"'''''---"=]

f!J ADELAlDEpuno n." SILVA E oumas . '=-- _I

_=------------ tUTo/lun" .. ~ç:io

r
· BIEND.>\N'1

1. Inelm.. 'nd' c,::, C,~rtu1' 11 (D, Po1ft". Ag";:",,,.
Fmchária e da Reforma Agrária). do Título VIII (Da Ordem EconÔIlu.ca e Fmance1-

ra). os segw.ntes rhsposJ.tJ.\':cs
''Art.]'1 ~ Ao d1re1to de propnedade de lJllô\eI rural corre~

pande \ml8 obngaçãÇ: SOCIal. •

§]'1 ~ O J.mÓ\el rural que não corresponder ã obngação 50

aa] será arrecadaC'io medJ.ante a ap1:Lcaçâo dos mstJ.tutos da Perda Sumãna e da.

Desapropriação por Interesse Socul para fms de- Refem2- Agrãna.

§ 29 - A propnedade de l1nõ\el rural corresponde ã obngaçãC'

socul quando. sinultaneamente:

529 zace as!i"egurado o acesso públlCO às fontes pr~':'Iá-

, rias, ae'tedcãcgaes de cálculo, es-tat-Is-tucas e dados neceasãr-aos ao co

nhecimento~ da realidade sccaeã , eccnêeuca e terrltorlal do País qu;

disponham a Unlão, os Estados, os Terr1tõrl0s, o Distr1to Federal
os Municípios.

~';~;:J

tE/;gM
lUTO/,,,sf,,",&ÇAO

EMENDA N9
POPULAR

Sala da COIl1l.Ssão. em

PLENÁRIO

EMENDA lP20728·2 .=., _
...(!1 CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL

COMISS1\o DE SI'EMATIZAC1\O

,f EMENDA POPULAR N9 PE-83, de 1987

"Dlspõe sobre o ensin~ gratuaec em todos os !!,í
ve rs ,"
Brrt rdades nespcnsâveas ,

- Federação Nac ronaã dos Bstabe Lec rmerrtos de
êns rnc

- Smdacatc dos Bstabe lecament.cs de Ens rno
Estado de Nanas üera rs

- Smd1cato' dos Estabelecimentos de Bns anc de
Duque de CaX13S

- êssccaacâc das Escolas Particulares de Minas
üerars

ENTIDADES RESPONSÁVEIS:
_ FEDERACÃO "lAC!ONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE E\

SINO (FENEfo.');

_ SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ~O E~

TADO DE MI"lAS GERAIS (SINEPE-'ml. e

- SINDICATO DOS eSTABELECIME."lTOS DE ENSINO DE DQ
QUE DE CAXIAS.

subscr rce por 40.929 eteatcres e apresentada por

quatro ent rdades associativas. a presente emenda tem por Ema I rdade

estabelecer a gratuidade do ens mo , em todos os nfveas , desde que o

aluno demonstre aproveitamento e não da spcnha de recursos para cust!

ar os estudos.

Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este

Colegiado anahsar a proposta apenas em seus aspectos formais e con_

slderando que a Inlc1atlva sob o exame segundo 1nformações da Secre_
tarl.a. atende às eXlgênclas previstas no art. 24 do Reglmento Inter_

no para sua regular tramitação, meu parecer ê no sentido de que esta

Com1ssão se manlfeste pelo receblmento da Emenda Popular na PE-OOOB3_1.

reservada a apreclação de ménto para a ocaslão próprla.

terá me10S de escolher uma escola parercutar , até mesmo nos lOCa15
onde não houver escola públ'lca.

Inclul, onde couber, no Capítulo IV(Da Clêncla e Tecn,2

10g1a), do Título IX(Da Ordem SocJ.al{, os seguintes dispositlvos

"Ar. A Un1.ão, juntamente co~ os Estados, Terrltórl0s,

Distrito Federal e os M1.micípios, promoverá o Desenvolvlmento Tecn2

lÓglCO do pá:Ls. das clênc:Las báslcas. naturãls e soc:La:Ls, d:Lfund1.rá

os conhecIJnentos c1entí.flcos e tecnológ1cos e zelará pelo acervo g.!:.

rado pelas Instltu1ções de pesqulsa com o obJetivo de &arant~r o c,2.
nhec1Mento da nossa real1dade, autonoMia tecnológ~ca. o desenvolv1

mento econôm1co e as cond~ções de vida e trabalho da população.

519 A Un:Lão tomará medidas para que, anualmente, os in.

vestimentos públ1COS e prJ.,vados em ciência e tecnologia, correspon

derá ã. no mín1mo. 2% do p;odU'to lnterno bruto. garant~do para tal

I - Não menos que 5% do orçamento flscal da Un1ão se

Jam apllcados, anualmente, em ciênc1a e tecnolog1a,

com dest:mação excluslva para o setor púb11co e
gestão com a part1c~pação da comun~dade t:::Lentíf~ca

e tecnológ1ca e da SOC1edade civ:Ll.

II - Não menos que 1\ do .faturamento das empresas vJ.nc:!:!

ladas ã Un1ão seJa destlnado à pesqU:Lsa e desenvo!

V1mento, com dest~nação exclus~va para o setor pti
b1:l.co e gestão com a partlc~pação da comunJ.dade c,!.

entíf1ca e tecnológ1ca e da socledade CiVl1
529 A un1versJ.dade e' demais institu1ções públ1cas de

pesqu~sa devem ser parte integrante do processo de formulação da P2
lítlca c1entíf1ca e tecnológica e agentes pr~nordia~s desta polítl

ca, que será elaborada pelo Congresso Nacl0nal.

Art. ~O mercado interno 1ntegra o patrlmôn10 da Nação

e sua ocupação co"n"forme def~nlção em Le1. serã orientada pela busca

da autonomJ.a tecnológ1ca nacJ.onal e da melhorla das cond1ções de vi

da e trabalho da população.

519 Para 'at1ng1r os obJet1vos deste art:!.go, a Le1

d1sclpl~nar a at::LV::Ldade econõm1ca, d1sporá sobre os ::LnVest1mel"tos,
privados e públJ.cos, podendo cond::Lc::Lonar ou limitar ~I)VestJ.Mentosde

pessoa fís1ca e empresas estrange1.ras e estabelece:- áreas de rese:-

va de mercado para empresas cUJo controle acionár1o e as dlreçÕces ad

Ill::Ln1strat~vas e tecnológ.1.ca seJam naCl0nalS.

529 A Un1ão, os Estados. o D1strito Federal, os Terri

tór10s, e os Mun1cípl0S, bem c'omo as empresas a eles vJ..nculadas .. U'"
sarão seu podl!r de compra para promover a aqu1s1ção de bens e serv,!.

ços às empresas CUJO controle ac~onárlo e as dlreções admln~strat1

va e tecnológ1ca sejam naC10na1S.

Art. ~ garantJ.da a liberdade de pesqulsa c1entíflca,

sempre que seus resultados sejam de domínlo públlCO.

~ Art. F1ca assegurado o controle sbcial das aplicações

da tecnologia.

519 As organJ.zações dos trabalhaCfores envolvldos terão

garantla de )?art1cipação nas dec1sões relativas a trans.formações tec

AUTOR: ELIAS DE CARVALHO E OUTROS (40.929 subscntores)
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Inclui, onde couber. no Capitulo VI (Das RegIões de

Desenvolvimento, Das Regiões Metropolitanas e Das MicrorregI.ões) ,

do Titulo n' (Da OrganIZação do Estado). os seguanzes ar-t ages e Pl!

râgrafo "Art - As RegJ.ães cUJas cond~ções SOCIaIS

econâr.:.i.cas apresentem dIsparIdades de desenvolvlcento en relação

às suas congêneres receberão tratamento '~hferenclado e pr~orltátl0
por parte da UnIão •

Parágrafo OnI.oo - COI!lO forlila de dI. ':!'I1nu:l.r as dls
paridades lnter-reeionals, a partI.c1pação dg cada Região nos J.nve;

t~mentos da UnIão será feIta na proporção 2nversa à sua rend;

"per caplta" dIreta à respeotiva população.

subscrc.te por 202.577 eãea tor-es e apresentada por

quatro errt adades essccaemvae , a presente emenda busca ccnscaaeer-,

na futura ConstJ.tulção. a orlação do Estado do TrIângulo

Como. nesta fase dos trabalhos. ccnpet;e a este Cole

giado anaã a.ser- a proposta apenas em seus aspectos 'forrrais e ccnaa-'

~ derando que a andcdeta.va sob exame. segundo as J.nformações da Se

-tez-ae , atende às exagêneaes peevaseas no art. 2t1 do Regamerrtic In
terno para sua regular tram~tação.. meu parecer é no serrti.dc de que

esta Conussão se marufes're pelo r-ecebamentro da E'llenda Popular n'i'

PE 00067-9, reservada a apreciação de mérJ.to para a ocasião pró-

pru.e ,

Refere-se à necessidade da recuperação das reg1.õe;s

deprJJllIdas (AmazÔni.a e Nordeste). através da dInamIzação da sua eco

nomia, do aproveItamento de suas potencia1J.dades e de sua maior pa:-

tlcipação no creSCl.meOl:O do produto e da renda do País e, oonseque-

temente, da atenuação dos baixos índ2ces sociaIS e econôl:1ic:os Sue
maroam elevada d1.Sparidade com relação às del:\a~s l"",giões do Pats.

Sala da Com1Ssão./em

f o/., .tI
st' DERNARDO CABRAL

~elator

Art, ~ - A União asse~urarã recursos orçamentã 
rios anu2.is. que serão depos1tados nos bancos federa~s de fomento

naoionaJ.s e regIonais, sufIcientes para o finanoiamento da e..cecuçâo

dos planos e programas naCIonais e regIonais de desenvolvimento ec,2

nômico e SOCIal

Art. - Cumpr1rá à União. aos Estados e aos H~
n1.cip~os a orI.ação de mec::anlSl:l0S que p~sslbilJ.tel!l. o amplo aoompanb~

J:lento popular da ap11cação e adm~nistração de todos osprecursos fi

nanceIros postos à sua disposição, dIscriminando as fontes. tribu

1:árias ou não, e as formas de aplicação."

Art. - O planeJamento econônioo e soclal na-

cional funCIonará 1nterativamente oom o planeJamento regIonal, de

modo Q.ue se considerem as peculI.aridades e necess1dades de cada ~

g1ão.

§ 19 - O representante máXImo do organ15I'1o de

planejanento econôml00 e s00"1al de cada RegIão será membro do Con

selho de M:Lnistros da República, oom igualdade de direitos e pod~

res nas deO:Lsões do coleg~ado.

5 29 - Os planos reg~onals de desenvolvimento

eCOnÕD"lCO e SOCIal serão elaborados pelos organISMOS regl0na1S di'

planeJamento econômico e social e encaminhados pelo Poder Execut1vo.

conjuntanente com o plano nacIonal, para d1scussão e aprovação pelo

Congresso Nac:Lonal.

§ 39 - Sem prejuízo do dIsposto no p.arãgrafo Q
nioo do art ••• , não poderão os planos naCl0na~s de desenvolVJJllen~

to econômI.co e 5001.a1 con'templar as Regiões ca;rent'es com ,invEl'st1J:lea
tos inferJ.ores à medIa obtida para o conjunto das ReBl.Ões.

§ tl9 - As leis que aprovaret'l os planos de deSCE

volVlmento econômico e $oc1al 'terão caráter adl"'inistratIoVO vincula-

A presente proposta !espalda-se nas jusf1tlvat~vas

seguir, conforn:.e os aspectos envolvidos:

a) A Questão RegIonal

••
EMENDA lP20731·2'
l:J FELIPE FIALHO NETO E OUT;;-

JUSTIFICATIVA

ENTIDADES RESPONSÁVEIS ~

_ ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO TRIÂNGULO MI-

NEIRO; •

_ ASSOC1AÇÃO DOS VEREADORES no ALTO PP"õ{A',f-!

BA, e
- COORDENAÇàO PARA CRIAÇAo DO ESTJo.DO no

TRIÃNGULO.

Sala da com1Ssão

1em
~~DOCABRAL~:rD1:K;';i\H

O express1vo~apoio que acompanha a presente eMenda, é

uma justiflcat1va Incontestável para a oportun1dade e Justeza do

deseJO de emanc1pação do Estado do Tr1.ãngulo Lutar contra a

cr1açâo é prE'tender sufocar o grito de lIberdade representado pe

la DróprlaAssembléia NaCIonal ConstitU1n'te.

IncluI.. onde couber, no Titulo X (Das DI.sposições Trc..;}.

sI.tórI.as), os eeguarrees da spoea,tI.VOS

"Art. - face criado o Estado do TrIângulo. ccns'ta-
tui:do pelos munlci:p~os de AbadIa dos Dourados. Água ComprIda. Ar=.

guar-a , Arapuá. Araxá. cachcear-a Dourada. campana Verde. cenpo Flo

rido. canpcs Altos. Canápolls. CaplnópolI.s, Carmo do Parc.-c.íba.Ca.§;.

calho RICO, Centrallna. Comendador Gomes. Conceição das ~lagoas.

Conquitas, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza. Delfinõpol~s, Doura

dcquar-a , Estrela do Sul. Fr-orrrea.r-a, Frutal. Gruplara. Gua!:'da-Xor •

GUlmarânla, Gurlnhatã. Iblá. Indlanõpolis, Iplaçu. Iraí de zanee ,

Itapag;;,pe, Ituiutaba, r'cureme , João PI.nhelro. Lagar:ar. Lagoa FomE.

se , MatutI.na. xeõeaece , Monte Àlegre de gI.nas. Monte Carme Lo , nova

Pcrrt e ; Par-ecerru , Pat-os de M~nas. PatrocínlQ. Pedr~nõpolis. Perd~

zes, PI.raJuba, Planura, Prata, PratI.nha. PreSIdente OlegárI.o. R:LC

Paranaíba, ROI'larla, são Francisco Sales. são Gonçalo do Abae;:é,Sào

Gotardo. são João Batista do GlórIa, são Roque de M~nas, Sacramen

to, Santa Ju11ana. Santa Rosa da Serra. Santa VitórIa. Serra do SE

litre. Tap:Lra. Taplraí. Tupaciguara. Uberaba. Uberlândia. VargeJ:.
Bonita. Vazante. VeríssI.lIlo.deamembrados do Estado de Minas Gerais,

§ 19 - A superfície territorIal do Estado do

TrIângulo fIca defim.da pelos lI.mites externos dos municípios que

o compõe, nas dIovisas com os Estados contíguos.

COMISSX"O DE SISTEHATIZACAo

EHEl'.DA N9

~

EMENDA POPULAR N'i' PE-67, de ~9B7

AUTOR TÂNIA REGINA DA SILVA e outros (202.577 Subscr1.tores)

§ 29 - O TSE terá o prazo de 180 dias. a partIor

da promulgação desta Const:Ltuição, para realizar pleblsoito nos J:IU

nlcípios referIdos neste- art1go, VIsando ã ratIfIcação da crI.ação
do Estado do TrJ.ângulo.

Art. - Uma vez rat:Lf1cada a crIação do Estado do

• Triângulo, caberá ao PreSIdente da República, no p!:'azo de 180 dias

nomear o governador provisór10, cujo mandato se extingu1rá com
posse do G~vernador e do Vice-Governado::, eleitos eo 1990

§ lI? - O Presidente da RepúblIca 1ndlca!'á o mUil

cipio que sed1ará a capItal provisõr~a do Estado Triâr.fUlo -

Art, - A eleição do Governador e do Vice-Gover"'i!
dor; dos Senadores, dos Deputados FederaIS e dos Deputados Esta

duaIS será realizada em 1990, presidIdas pelo Tribunal Super10r E

leitoral

§ 19 - A posse do Governador e do VJ.ce-Gover>"ado

dar-se-á na mesma data dos demaIS governadores eleItos em 1990.

S 29 - A AssembHHa Legislativa será instalada e

199];, na meSI:la data das demaIS assemb1é12.s eS1:adU2.1S, pelo Ereside!!

te do Tr1bunal Superior Eleitoral e terá o prazo máxJ.Mo de seIS Mo!:,

ses para elaborar a ConstituI.ção do Estado do Triãngulo. a qual ca
berá def1n:Lt' a ~ocalI.zação da cap1. tal permanente.

Art. - A implantação do Estado do TrI.ápgulo obe-

decerá·às disposiç'ões constitucl0naI.s, ã praxe ce:nsagradq no orden,!,

mento Jurid1co br<\sJ.1eiro e aos costumes

Corno. nesta fase dos trabalhos. corpete a este Coleg1ado anal!

ser a proposta apenas em seus aspectos fOJlll3~s.e consaderandc que a amcâatava

sob exarae, segundo mfonnações da Secret.ar-ra, atende às exrgêncaas prevastas ne

art. 24 do Regmento Intemcj para sua regular tranutação, meu parecer é no sent,!

do de que esra Ccnussiic se namfeste pelo recebmento da ~nda Popular n9 Pé

00053-9, reservada a aprecaação de rrér.I.to para a ocasaâc prõprae.

a) Manter o domíruc dos ln5\"C1S sob tltulandade da Uruão.

b) Concessão de USo real ã íarnl13 benefacrâraa , vetadas a ce~

sao ou transmssâc de posse ã qualquer título.

c) Caso haja desastêncaas a área se transfenrã para uso da c,2

mmrdade ou de\'Olução ã Ullão
Art. - Durante a execução da reforma agrnna, os trabalh!,

dores devera partacapar em todas as mstâncaas decasõrras do governe soore assun

tos de reforma. agrâraa , devendo sespre ter no mimnc cinquenta por cento dos vo

tos, nos diversos foruns de dCC1São •

Art: - O crêdrtc roral com 1Jt~hzação·de recursos púbhcos.

da lhuão, Estado ou msutmçêes píiblacas semente poderá benefacaar- pessoas fís,!,

ces ou Jurídicas que, carpro\adamente tenham na atnvadade rural sua ocupação cc,2

nomeá exciusrva e não expforen estabefecarentcs ruraas com área supenor a ClD

co (05) IDÔdulos regacnaie- '
Art. - A receara púbhca da tnbutação dos recursos fundI.,!

racs rurais deverá atender exctusavanente aos programas gcvernamentafs de desen

vctvancntc rural e, prererencrernente, ao processo de reforma agrána

Art. - Será ccnstatuído o Fundo xecicnar de Reforma.Agrá-

na. com do~ação orçamentária de no IDÍnlttO 5\ da rece1ta prevIsta no orcatl'Cnto_
___da_llllão''-- -_.--

- INSnTIrrD !\.~IO.\AL DE FOF.\1-\Ç.3,O - CEXrn..\L U\IC:\ ros 1R~BAl..H.~

DORES,

- ASSOCIAÇAO MClQ.\.~ IE {IX)PERAÇ.1D AGR1'CDL~ J .\.\C.",- ?>D\1ME.~

lOS OOS TR·\B.'\LH.OORES RURA.IS SE.\I lERR.-\, e, -

- mnssJD PASTOR-\!. m. TERRA

Conf~gura-se aqw, cada \CZ I:I31S, uma sItuação selJClhante ã
que engendrou a JlI310na das reformas agrár1as. De um lado una grande massa de p.!

riaS mgrando pelo país afora ã procura de trabalho De outro, umaconcentração

cmstante da propncd;de flUlchâna que lhes proíbe o acesso a seu pnnclpal ga

nha-pão Os dados' são chocantes as propríedades classifIcadas of1clalrcnte co
., 1atJ.fúnd10s, isto é, mantldas "deílC1entc ou lnadequadamente exploradas" • ..de

têIlmis de 3/4 da área agrícola do País Coro é bemfáCIl escapar dessa qual1

fiação através de declarações ao Il\CAA soare áreas "florestais produt~vas", de
Ye-se pensar :ulclusn-c que o qUlTlhão dos latlfundliíTlOS seja aInda llIaJ.or.

Encontramo-nos, portanto, nuna.SItuação seroolhante ã que engen

drou todas as reíonnas agrâl'1as de que se tem notíCla. ,.tas não se deve conclwr

dú que ela esteja prestes a se Illpor cano Úõl1ca solução do problema agrário na

cenal. ?\ao é uma fatahdade do desen\ol\,;l.Irento capltal1sta a adequação das estlJ:!

turas agrál'las atra\-és da dlstnbulção de terras desaproprladas por estarem ~m

produt1\as. Ele oferece aos lat1fÚõlChos a altemau\a de se transfonnareJ:l en m0

dernas ellpresas agrícolas ou pecuánas. Para que essa. \1a pre\aleça é necessáTlo,

entretanto, que os outros setores da e~nOlllla possar. absoner o g1gantesco ê'XOdo
naal que~decorre da redução constante das oportunidades de eeprego no setor agr!
cola, \~sto que essa modernI::ação transforma mwtos postos de trabalho pe:rnanente
_ arrendatâna5, parcenos, ncradores. etc - em ofertas de trabalho apenas s,!

zonais Tanbém é 1Illprcscmdível que se" cnem condlçõcs para que a ut111:ação pro

dut1\a dessas te~ proporcione a seus proprietános relat]\~nte maIS lucros

• do que a sua s11!ples manutenção COll'O resena de \alor contra a corrosão InflaCIO

naria. ou Ilel0 de acesso a pnnlég10s Ílscais e cred1tícI0S DOlS requ1s~tos de
difIcí1J.mo cunprJJtento no IlOIOOnto atual, que transfon:l3IJl essa altematl\a nUll".a

espécIe de nuragen, apesar de contlnuar sendo o eIXO da polítIca econór.ll.ca do go

verno.
De qualquer forma.. o canunho que seguIrá a ConstItwnte,

V1Stas ao desemolnmento econônu~ dependerá esscnc1.alrnente das forças que pode

rão reunir os partidáTlos de cada uma dessas duas saídas possí\e~s. a deroocrât1ca.

que atendena o clamor dos trabalhadores rura1s pela refoma agrána, ou a despó
tica, que os confinar~a em novas fa\elas lnchando a:t.nda mais o "e>.érc~to lndus

trial de reserva". com todas as c~scquênclas SOCIaIS conhec1das, entre as qua1S

a da tão falada VJ.olênoa urbana

AUI'OR ADELAlIE PII\'!O DASILVA E OUTROS (500.000 subscntores)

Na prmeara rctade do século n, o crescimento demográfIco e a

industnallzação mpuscram al~ modIfIcações na ngldez do sasreea lat~fundl!
no. A frontena agrícola e>.:pandltl-SJL,CollS1dera\"elnente e, em períodos de cnse,

ntJIerosas fa::endas e engenhos foran desnei'brados Mas, a despe~ to de todos esses

accnteamentos, o slstema lat~fund~áno se mantel~\"cm se e>..pandrndo de fonna

surpreendente nos últlJlDS tnnta anos. Graças ã polít~ca de ocupação da ).ma:!õma
• adotada pelos \ános go.vernos d~tatona1s, as pTÓpnas muluna':10'l31S passarar..
a adqmnr J,JOOnsas áreas, onde os fIns'especulat1\'Os são dJ.sfarçado$ por fabulo

sos projetos de pecuána extensnã ou de e>.,"ploraçâo florestal 0\0 resmo ter'po , •

esse "fechanento" da fronteIra agrícola e a expulsão crescente de farúhas da ne
radore's e colonos das grandes plantações pro\ocaran tm' mCI'Í\"Cl mchaço do con

tingente de la\radores sem teTra que V1\em de precár10s arrend~ntos do traba

lho volante e da busca de no\"aS terraS de posse

JUSTIFICATIVA

na, pressuporão

2. Insere, onde couber. no Título X (D~SpOS1ÇõeS TransHónas) •
os segiantes urtagos

"Art. - Até que a IC1 especaaf detertune a fonna de cálculo
do Módulo Reglonal de Exploração Agrícola. -refcrado nos ArtlgOS "]9". "49", ~'6<;"·.

"7 9". "S9". "as", "12". "13" e "14" e derme a área geográflca das respectaves Te

&1005, será utajazado o cálculo descratc para o mooulo fascaj no ArtlgO 50, § 29~

da Le1 4.50!, de 30 de rcvcnarc J: ]964, com a redação dada pelo AI"! ]9 da Lei

6.746 de la de éezer-brc de ]9"19, e no art 49 do Decreto nO 84.685 de 06 de mala

de 1950, e consaderado como reglâo o HJll.lcíp10 ou grupo de Hurucíp10S com carac

terfs tacas econônucas e eccrôgrcas bonogêneas ,

Art. - O acesso ã. terra, objete da execução da regorma agr!

E-IE.\'D.\ POPUL-\R},Q rE-S3, de 19S-

"Ihspõc sobre Refonna Agrána e polít1ca agrícola'

Entldades ResPOnsá\"C1S,

- lnstItutO' l\ac10nal de FOJT'ação- Central Ornca dos

Trabalhadores,

- AsSOCIaçãohaclonal de Cooperação Agrícola/A.\C\

Mo\1nento dos Trabalhadores Rura1s Sem Terra, e

- Comissão Pastoral da Terra.

Relator Constiturnte BEre\.A.ROO CABRAL

SubscrIta por 500.000 eleitores c apresentada por três cnt1dl!
,des BSsoclatl\.JS, a presente emenda obJeu\'a prever, na futura Carta, pnncípIos
norteadores da rcfoIIll3 agrána e da polítIca agrícola

"Dispõe sobre ao crlaçáo do Estado do

Trlãneulo~l

Ent:Ldades Reponsáveis

_ Associação dos Vereadores do TrIângulo

MIneiro - AVETRIM.
_ Assoc1açâo dos Vereadores do Al;:o Par!.

naíba - AVAP.
_ Coorder,ação para crIação do Estado do

Triângulo - CET, e
_ Clube de DIretores LoJ1stas de ".ragua

rI - çentro:

Relator Const1tU:I.nte BER~:ARDO CABRAL

b) Os Organisnos RegionaIS

No Nordeste. o Banco do Uordeste do BI'as~l S.A.

(BNB) e a Superlntendênc1a do DesenvolVIMento do Nordes'te (SUDENE)e,

na Amazô·ua., O Banco da 1.nazôn1a S.A. (BASA) e a Super:l.ntendênClc.
do Desenvolvinento da AMazônia. (SUDAM) exerceriam suas fu,ções ~.!,

titucl0nais, ficando as superI.ntendênc1as com a obrigação de elabo

rar os planos regIonaIS de desenvolvinento, articulando-se com os

dema:Ls organismos do Governo Federal e com os Estados e MUnlCípIoos.

r~!5peitado o nível das especiflc1dades regIonais, e cabendo aos ba:!.

oos de desenvolVImento regional, COMO agentes financeIros dos pro

gramas de desenvolvimento regI.onal, intensificar suas ações, auto",!

tI.camente oontemplados com os reoursos ordinários e e>:traordlnárJ.o~

de qua1squer fundos federais de fomento.

Desta mane1ra, serlan resgatados o planeJaMento na
cional e regI.onal. assim como as funções do s1stema nac1.onal de ba_
oos de desenvolv~mento.



Assembléia Nacional Constituinte e 2233

•......!....-_-------------------~---------

Relator Const~tul.nte BERI.ARDO CAERP-L

AUTOR FELIPE FIALHO NETO e Outros (35 560 subscrl.tores)

ENTIDADES RESPONSJi.VEIS:

EMENDA POPULAR PE N9 70. de 19B7

Para a consecução destes objetivos institucionais, o SEr.AC utiliz,;.
cinco m~aalidades operativas· a) .2E. Centros ~ FormaçãCr Profissic.
nal - sao, atualmente, 93 centros de atendimento ocupaciona~
si!'lcados,.72 mini centros, nú~leos e agências de !'ormação profissic
nal, 3 hoteis-escolas, 13 restaurantes-escolas, totalizando 214 uni
dades escolares :fixas. b) Empresa pedasógica _ são unidades que s~
ccnstitue~ numa metodologia de ensino e igualmente numa modalidade
de !'ormaçao profissi,;mal. com instalações e caracter1sticas empre
sa1"iais, aberta ao publico, possibili tendo aos participantes vivere;:,
total ou parcialmente. as rotinas de uma emj)resa real~ Entre elas,
destacarr_se a rede de restaurantes. hotéis, salões de beleza, pnstos

de gasolina, e.tc. Comb ~rincipais características, cabe mencionar o
atendil"'",ento direto ao publ3.co. proporcionando aos alunos condições
reais de trabalho e compati~ilização dos custos com o produto !'im.l.
buscando sua apto-sustentaçao f'inanceirai c) Unidades rróveis _ mo::~
lidade operaciona~ pela qual os progr2I'las são~lVi"'dõSi'oraoc,z
Centros de Formaçao Profissi onal, com instrutores especializados o..~
se desloca'll pa:a as dlversas regiões do interior do país e para . G

periferia das ar;as metropolitanas, atendimento que, atingiu, E,
1986, 1<:<:4 municipios brasileiros d) cap&c1t&ião ~ e!'lpresa _ 1T,c,:a
lidad; desenvolvida na empresa, visando o aprimorarr,ento profissio~a:
no proprio local de trabalho e uma otimização da poli tica de rec\.. ..
50S hu;.a.'1os, e) teleducação - é a educação por meio de corresponê.~:
cia, ra.::lio ou TV, que perrr,ite ao SEliM~ chegar à própria casa do t-;
balhador ou candidato a emprego. A. !'ormação profissional, devem::
,atingir ~.ais rapi~amente o maior nUTero de pessoas, deve acompant;a"
a evoluçao tecnologica e soc;al na area da comunicação.

O SEN.tC dispõe de 15 áreas ocupacionais, nas quais utiliza de m,;,is
de 200 diferentes tipos de programações, a saber:

Por sua vez, o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGE~: COIt,ERC1AL _ SEI.;:
vem se dedicando com inegável sucesso à tarefa de aprendizage..,
eper-ret çoementc profissional e constitui hoje U'7 aí s tena aberto C!

qualificação de pessoal Rara as atividaoes do setor terciário. 'Tré!:
vetores básicos sintetiza'!", a cper-ac í cnar reecêc dos serviços pres:!
dos: a)~ proi'issional - preparação 00 enpr-e geco pare o tra=!
lho, cuidando-se da compatibllidade entre o desenvolvimento í.nten-e,
da pessoa e a aquisição de conhecimentos científicos, realizada e
cursos, seminários e pr-ogr-arees de treinamento, b) desen/olvil'"'é-''!.O!:.
presa"hl.1 - progr2I'lações dirigidas à: empresas cem va a tas ao •aes~:.
vo i vamerrcc de pessoal e da organizaçao, mediante cursos, aenf nar-j os ,
pr-ogr-amas de capacitação, consultoria e eesesscr-eaente à empr-eee ,
c) valorização profissional - executada atr-avés de atividades espe::!
:ficas de orientação para o trabalho, de in:formação profissional e de
diversas atividades de grupo, de diVUlgação e intercâmbio.

a) Administração de empresa,
b) Escritório;
c) Compra,
d) Venda,
e) Propaganda;

~~ ~~;~~~:g:rn~l::::~~~:~ã~~:P:~~~~~o:ev:::~:~~~ias,
h) Comércio artesanal. '
i) Comunicação;
j) Hospi talidade,
1) Turismo;
m) Saúde; ,
n) HIgiene e beleza;

o) Conservação, manutenção e serventia,
p) ln!'ormát1ca.

Cabe especial referência à área da informática, onde o S!NAC vem s~
destacando por sua~~, acompanhando assim a era da co ..",::
tação nos processos de ensino e aprendizagem. Neste setor, houve I.L

crescimento de matriculas de cerca de 37,6% no periodo 1985/1986. :
SENAC vem investindo intensa'liente elT rnicro-co"'"Jputadores e oiv€rs:!:
outros equioamentos de apoio graças a um convênio co-'. o Pro,Ç;ra::a c~

Apoio ao Desenvolvir,ento de hão-de-Obra (PRODEI.:l) e do E,;,nc:o Interra
cionel de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) Destaca-se, por n::.
uma outra ação de vanguarda do SErMe, qual seja, a criaç~o de um CI;P

tro Nacional de Produção de: TV, proporcionando, a !'lad10 prazo, u=
instru'nento adequado para novas metodologias no que se rei'"ere a re
cursos instrucionais. -

O SEN.hC atua ativanente na área q,e cooperação técnica internac:lo"",,~
e já serviu de modelo à criação de insti tuições congêneres na Amer1
ca Latina. são inúneros os convênios para prestação de SErviço Cfrl!
brados entre o SEIMC e diversos paises latino-anericanQs- e africanos,
valendo salientar inclusive, a cooperação oferecida a outros pais~:;:

de lingua portuguesa, CO"lO Angola, Moçambique e Guiné-Bissau Ainca
no plano internacional, oportuno registrarmos que o SEN.hC é flliac~

ao CINTERFOR, órgão da Organização Internacional do Trabalho (OlT)
f" _ --\.

Toda esta estrutura voltada para a capac1taçao profissional tem atrai
do enormemente a classe obreira, cujo interesse resultou, em 1986-:
1.059.613 matriculados, registrando-se, desde a criação do SENAC,
em 1946, um total de 12.448.267 matríCUlas, sem incluir as ativida
des especificas de assessoramento empresarial e valorização profi;
sional. -

SESC e SENAC e as entidades co-irmãs SESI e SENAI, que igualmentE,

pl"oóuzem inestimáveis benefícios à classe industriária.. devel'"l seu s,::
cesso ao caráter privado ~ suas ad"1inistrações, buscando-se semp"E
os critér~eflclênciae produtividade. Por isso, diferem-se .ce
tantas outras entidades organizadas pelo Governo e ql.oe pereceram nos
cipoais burocráticos de nossa Administração Pública, como os Ser\::'
ços de Recreação Operária do Ministerio do Trabalho, os restaurantes
do SAPS, os eMpréstl.mos financeiros e os apartar,entos vendidos atra
vés do IAPe, IAPB, IAPI, IAPTEC, os Centros Sociais Urba",os, o Ser.I
ço Nacional de Aprendizagem Rural (SEhf..R) e o Sl-l.DU (Serviço de 1-1
slstência Méaica Domicil1ar de Urgência). Por outro la':lCr, SES:
SEI.AC, SESI e SEt~AI eS'TlE'ra-,-se no controle financeiro õe s<Jas rect:i
tas e submetem seus Orçali"entos à Secretaria de Planeja"',Ento 'da Pr~
sidência da República, prestar,do contas anualrrente ao 'Irlbural 
Contas da Uniào Todas estas entidade$ possuerr r€prt:sen1.a:-.tes gO\'e.:
n8J"er.tais em seus órgãos ad",inistrativos e fisccois E o:;: resultado!:.
promissores até agora obtidos o fora,.. ~~ !:!:~~ ~

~&2~'~!!E.bo]sCr!!2.~

A supressão dos dlSpositivos acima mencionados do atual Projeto d€
Constituição atende, portanto, a i!,",peraUvos do próprio interesse r.§:
cional '

o SESC ve-n se preocupando intensaJ'",ente co» as disparidades scc í ers
resul t.antee do processo de crescimento eccnêr i cc , notaõeaerrte nea
á.reas urbanas, provocando, nas populações de baixa renda, UIT';' delõ'a,.
da intensa por equipamentos eccj aj a , culturais e de saúde. Ape aer- c~

agudização destes pr-cbj e-nas e do recrusdecimento do processo infla
cionário err 1987, o SESC varro superando os períodos recessivos, r-ea ..T
vou sua expansão física e recuperou o nível de sua recei ta de: contrl
buição. Tanto que se prepara para enfrentar novos desafios, já have:
do a] aborado um Plano Naciona] para o triênio 1988/S0. A prograrr.aç.â:
projeta duas frentes (Ia trabalho, que se ccmpkement.ame uma vol tece
para as necessidades básicas de 'SaÚde, alimentação e educação e ou
t:a dirigida ao desenvolvimento~ - sócio. recreativo, cultural.
Sao programas que visam crerecer- a clientela aquilo que ê I'a , por
seus próprios meios, não têm possibilidade de alcançar, em niveis
compatíveis com B. sua condição humana e que, correspondem e re t r vamer
te. a uma complementação do salárl.o real. Os objetivos a serem alc~
çados estão raxaecs nas seguintes metas: a) Setor de saúde _ exp~
são das atIvidades em 37,5%, elevado os atendimentos a 36,6 milhões

I
em 1990i b) Cul tura - expandIr as atividades sócio-cul turais e r-e
crea.tivas em 33,7%, para atingir o volume de 67 milhões de atendi mE::'
tos em 1990; c) Assistência"" expansão das atividades do programa e=
23,2%, com 29,9 milhoes de atendimentos em 1990

Temos a salientar, preliminarmente, que a mater-t e contida nos disp:
sitivos supra aludidos é imprópria~ figurar ~~.~
nal, de vez que a norma cuida de questão de disciplina ti pica de le::'
ordinária, pela Vinculação que há de existir entre aquelas nomes e
a dinâmica da evolução econômica

~

Desenvolvimento físico-esportivo
Recreação
Expressões artísticas
Recreação infantil

SAÚDE

RefeiçÕES
Assistência odontológica
Educação e saúde
Lanches e merendas
Assistência médica

Bib'lioteca
Desenvolvimento artistico_cul tural
Comemorações

A presunção inconvincente de que só a Previdência Social merece 50;::

benef~ciária de contribuições sociais revela um certo sectaris'To,
traduzindo-se em nítida involw;ão social, ce-io se não exr et í ssen , n:
presente e no !'uturo, outros setores que ta'Tbé!'"' não mer-ece aser-, o a.,
xiliP de contribuições sociais. -

ASSISTÊNCIA

Inspirados ~os lemas de democracia social inscritos na !'estejada Cal:
ta de Teresopolis, subscrita, em 1945, pelas lideranças das Classes
Produtoras do Brasil, os empresários do comércio e da indústria de
senvolveram um trabalho ímpar na valorização das categorias pro!'is
sionais dos comerciários e industriários, dentro de uma perspectivã
de harmonia e solidariedade entre as categorias~ de produção
de bens e serviços. •

As razões deste bem sucedido empreendimento residem exat.ement.e na ca
pacidade ~ iniciativa privada .!!.=.~~ E.2!:!! destinacão E;
~, dentro dos criterios de eficiencia e produtividade. Prc
duziu-s:, assim,. uma obra soci;;l significativa no campo de. profiss::'C"
nar raecee e de multiplos beneficios sociais concedidos aos assalar:!~
dos. _

Temporada de !'érias
Cursos de atualização de conhecime.,tos
Cursos supletivos
Assi stência comun! tári a
Assistência especi&lizada
Trabalho eM grupos
Creches

o SESC e o. SESI têm-se de~icado exclusiva....ente à valorização c a c Lea
se comer,;iaria e industriaria. pela prestaç~o continua de servic::'i"
sociais aquelas categorias pro;fissionais, entre as quais destaca-_.s",
as atividades recreativ6s, de desenvolvimento ;físico-es;Jortlvo b'
blio~E:cas, assistência médica e à infânCia, teatro, música, c~lôn:::~
de :ferias. restaurantes e ,cantinas -e. preços reduzidos, etc.

Daí porque não possui a norma um objetivo ~!:.~, salvo u~
enriquecimento imoderado da Previdencia Social, err, detrimento de c.,
tros setores da atividade privada que delas são merecedores, porqu";
dos recursos têlT ;feito correta aplicação. como é o caso do Serviço
Nacional de Aprend:l.zagelT, Comercial - SENAC, Serviço Nac í onaj de:
Aprendizagem Industrial - SENAI, SerViço Social do Comércio _ SES:
e Serviço Social da Indústria - SESI.

JUSTIFICATIVA

Por outro lado, _o SENAC e o SEHAI praticam U,\" trabalho singul ar rc
campo da ;duC'açao profissional, mantendo verdadeiros laboratórios o;
ensino, j~ que. enquanto aprendem, os alunos exercitaor., efetiva,n'~
te, os o!'icios aos quais pretenôelT. se dedicar. Fstas entidades reprE'
sentam signi:ficativas alavancas na politica de emprego do pais, pelô
esmero com q1;1e realiza'fl a J;reparação da mão-de-obra quali!'icada n::
setor do comercio e da lndustria,
Tais entidades !'unciônam gracas e exclusiva'llente a recursos obtido"
~ comerciantes ~~ brasileiros, seM q~alquer ônus pa:-~

"os cofres publicas. Não poderia, portanto, o Fundo Nacional de Segu
ridad; Social captar toda e qualquer contribUição social existente
no p~iS. ~ resguardar ~ atividades ~ sucedidas no campo da a.s
~~!:.~ empreendida ~ U"W'e-Wciãtivã:"
Por out:o lado, o re!'erido Fundo, alem de mtoriament;eS"'"tat~

me !'eiçoes de gigantismo, pois, cem seu apetite avassalador, incorpor~

~~~:az :O~::~b~~Ç~:~á:~~=:~:c:~ã~~~o:e~:~~~~~:~:r;I~SOc~~~ied~~!~
disto, a PreVidência Social passaria a assumir cunho quase monopolis
tico. quando, em verdade. poderia o texto Constitucional resguarda";::
e incentivar o caráter suplementar da Previdência privada

Convé,. recordarmos que. há quarenta anos atrás, quando o Brasil da\a
decisivos passos para deixar de ser uma sociedade quase que exclu:!::::
vamente agrária, veri:ficou-se que nosso processo de desenv01Vimen~~
enfrentava sério obstáculo !'altava adequaoa forrração profis.siona:
aos traba.lhadores soHci tados pela indústria nascente e pelo comÉ:
cio, beõ como conoições para que estes trabalhadores desfrutasser- oE
as.sitência e be!'l estar social. Como o Estado, àquela época, não t~
nha mEios suficientes para resolver estas carências (situação. aliás:
que se agrava em razão ao crescimento demográfico). os empresáric:!õ
do cO'T,Ércio e da indústria, nurr,a colaboração com o Poder Público e
com a sociedade em geral, resolvera'\'. agir para a superação destas CE
f"iciêndas, nuJ'l momento histórico err que as Classes Produtoras vis
lumbrara:- que o desenvolvlmento.braSileiro pressupunha a qualidac";
de vida do trabalhador e sua quaU!'lcação profissional, através de
aprendizado. Dai~ surgido, .!!2..=.~ iQ, !?~. SEI\PC, gg e
SENAl, cujas ativl.dades têm demonstrado, desde então, o Cql1lpriment~

ilii1vo das finalidades a que se destinaram, ou seja, o combate
pauperis'liO, o aumento da renda nacional, o desenvolVimento, a de!'"::
eracia, a justiça social e a reduç~Q das tensões sociais urbanas. -

Hoje, mais do que nunca, este empreendimento se 'torna imprescindível
ao Brasil. numa fase de. reconsti tucionalização, q,;ando estão sendo e~

tudadas as novas bases sobre as quais se assentara o crescimenlo eco
nômico nacional. As discussões se voltam mais uma vez, para os desa
jústes sociais, a má distribuição de renda, o direito à saúde, ~ alT
mentação, ao lazer e uma adequada POlítica de emprego -

A titulo exempli:ficativo, passaremos a registrar alguns dados
• respeito do SESC e do SENAC, bastante ilustrativos a respeito do tra

balho realizado por est<j.s entidades. -

Em 19B6, o SESC atingiu uma clientela de cerca de 1.150.201 matricu
lados em todo o país Atualrrente são 116 Centros de Atividades Se
cio-Recreativas. 7 Centros Campestres, 175 cantinas, bares e lanc1-.õ
netes, 14 Centros CultUrais e Desportivos, 56 restaurantes populares,
li) colônias de !'érias. 271 gabinetes odontológicos. 11 balneá.rios
UM centro de formação artesanal e 156 blbliotecas, co- U'T total
102 279.117 atendimentos a seus bene:ficiarios.

Esta clientela percebe de O a 2 salários-m1nimos, concentrando_s~,

nesta faixa, 61 ,2~ dos matric\llados. são, elT, 56". criancas e . jove~,E
até 25 anos, sendo que 29,2~ na :faixa de 2S a 40 anos. ha proporç~:
de 62,S}, são t.rabalhadores sem eScolaridade ou de baixa escolaric~
dE:, situando-se freqUentemente no 12 grau. -

Com um variado parque de atendJmento, conforire relatar.os a,:il"';;, o
SESC trabalha COI'", três gra.,des progra"'as-filT saúd5, cul tura e assh
tência, reunindo 19 atividades, que abaixo discriminamos -I p==""oo~

••c~~"'./c.~... i.O/.U.COM'Ui.· .,1 B5Li;'gAiJ

EMEnDA N9

~

PLENÁRIO

Subscr~ta por 35 560 elel.tores e apresentado por três

entl.dades associatl.vas. a presente emenda tem por f~nal:l.dade ass~

gurar tratamento prl.or1.târl.o. pela Unl.ão, às reg~ões J'lenos desen
volvidas do Pais.

Como. nesta fase dos trabalhos, compete a este Cole

giado anall.sar a proposta apenas em seus aspectos forr.al.s e cons.!
derando que a ~nJ.Cl.atl.va sob eXilme, segundo l.nformaçõe.s da Secret,!
rl.a, atende às ex~gêncl.as previstas no art. 2~ do Regíl"'ento InteE

no para sua regular traml.t~ção, meu parecer é no sent3.do de que e!
ta Coml.ssão se manl.feste pelo receb~mento da Emenda Popular nO PE
00070-9, reservada a aprec~ação de mér~to para a ocas:l.ão prõpr~a

Sala da Cornl.ssão. em

~DOCABRAL
~~~:r"L.r"'I\~

- Assoc~ação dos Funcl.onár~os do Banco do
Nordeste do Brasl.l,

- Assoc~ação dos Func~onáI"l.os Aposenl:ac~5

do Banco do Nordeste do Bras:!.l,
- 5~nd:l.cato dos EJ"pregados el" Estabelec:.

mentos Bancár3.os no Estado do Ceerá

Ent~dades Responsãve~s:

- ASSOCl'AÇJ\O DOS FUNCIOnARIaS DO BANCO DO NORDE~

TE DO BRASIL. •
- ASSOCIAÇÃO .DOS FUnCIOllJ!.RIOS APOSEI'':.tDOS DO BAi!

co DO NORDESTE DO BRASIL, e
- SINDICATO DOS E,..PREGADOS EM ESTABE:"ECIMENrOS

BANCJi.RIOS NO ESTADO DO CEAM

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Estende-se esse propõs:Lto à reforma f~scal que

fortaleça os Estados e os Mun~ci.pl.os.

e) politl.cas Setorl.a~s

Adotadas pelo Governo Federal .. elas servl.rão p~

ra atenuar as da.apar-adade s upter-regl.ona~s e não para agravá-las,
ecrnence quenac o próprio Governo ll.derar dnve sta.nento enpr-eser-aaas ,

Suprimam-se Art~gos ro Titulo X (D1Spos~çôes Trans~'ti

rias) e dê-se nova redação aos I\rtl.gos do Capitulo 11 (Da Segur~c:§.

de Socl.al). Título IX (Da Ordem Soc~al), na forma que se segue

IIDl.spôe sobre o Desenvolvl.mento Reg:l.Onal"

o fortalecJ.mento dos cr'genasmos r-eg.ronec.s sob 05

aspectos polítJ.co, l.nstl."tlJ,c1.onal e f'anencea.nc ser-ae ccnda.çjio básica
para anrensa.r'acer- o ceeenvcãvameeee regional, preservadas as car-ac
teris:ticas espec!fl.cas e próprJ..:l,s dessas áreas depriPudas Urge una

distrJ.buJ.ção maa.s eqüa t ata.va dos recursos fl.nanceJ.I'OS e do poder P,2

lítJ.co.

c) TransparêncJ.a a nível Nacaonaj da Destl.nação
dos Recursos j'edecea.s

As regJ.ões depr-ama.daa (Nordeste e Arraaoru a) cpe

I'aJTl com total reensperêncae , sendo sobe j ame-rt e davuj.gedos e avat i.a
dos os recursos fedenaa.s que lhes são destinados. Faz-se anedaéivej

adotar idêntJ.co pnccedamerrto para todas as regJ.ões. através do Con
gresso Necacnea , que far~a ava.liação s~stemét~ea e per~ód~ca do de;§.
uano e apl~cação desses recursos, com o fim de se corr~g~reM even
rue a.s das'cec-çces •

"Supr~tram-se os Artlgos ~B7 e 48B e dê-se ao Art 33~

e ao parágrafO ún~co do Art. 337 a segul.nte redação

Art. 336 - A folha de salárl.os é base exclUS:lva da s.=.
gurl.dade socl.al e sobre ela não poderá ~ncld~r oualquer outro tr:
buto ou contrl.bul.çâo, ressalvadas as contrl.bu:l.çôes dev.:l.das, .a
forma e nas cond:l.ções de lel vl.gente, às entl.dades de C:l.reH:O pr:.
vado servl.ço soc:l.al do comêrcl.o - SESC. Servl.ço Soc:l.al da Indús
t:l.ra - SESI, Serv~ço Nacl.onal de. Aprendl.zagem Comerc~al - SE1~AC e

Servl.ço Nacl.onal de Aprendl.'Z.agelll Industrl.al - SEfUoI
Art. 337 .••• • ••'.. •

Parágrafo ún~co - Toda contr~btJl.ç~o socl.al Ins'tl.tuie.a

pela Unl.ão dest~na-se exclus3.va e obrl.gatorJ.ame/nte ao Fundo a q\..'!
se refere este art~go, observada a ressalva contl.da no art. 336."

d) Eq6~dade na Part~c~p.ação dos Recursos Federa....s
Os orçamentos da União buscarão aJustar-se a uza

sa s t ena da s'tzu.bu'tavo , de tal forma que cor-r-a j em as graves d~storções

hoj e exa.s-terrte s e que penaj.a.aam fortemente as re8~ões depr~M~das A

repartição dos recursos públ~cos procurará alcançar as daversas ~

reas do Pais. levando em conta o con'ttrngerrt e deI'lográf~co a La, exia

tente. ~ntens~ficando-se a sua apl~cação de Modo anver-sanerrte pro

por-caona.l, à renda ~ cap~ta Como forMa de romper o~ ..9.!!.2
pretaeer- uma polit~ca efet i.va de redução das da aparu.dade s regaonaa.s

@EJ-'ENDA POPULAR

, '
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"Dispõe sobre a pr-eaee-vaçâo cas ent:::.dades S:::SC.

SENAC. SESI e SEMAI"

Errtadade s Respcnaâveas

- Confederação Necaonaâ dos Tra~alnac,jres: de ':o",érc_:I

cnrc,
- Serv3.ço tiec ronef de Apr-endaaagerr cenercaea - SENI\('.

- e 135 outras entJ.dades asseeaeõas ã pr1.MeJ.ra

Relator Const::.-tuarrte BERIiARDO CABRAL

Subscr-a'ta por 626.202 eâea'tor-es e apresentadas por
• 138 errt a dadea aesccaetaves , f1.1J.adas à Confederação Nac roneü dos

Trabalhadot'es do cenêecac , esta enenda pretende a manutenção do

SESC e do SEUAC nas ccndaçôee üegaae em vagcr-

Como, nesta fase dos urabathcs • compete a este Cole

guadc anaã r s ar- a proposta apenas em seus aspectos fc rmaa s e cons a

derando que a arucr at i va sob exame. segundo as J.nformações da S!:.
cre t araa , atende às exa gêncaas prevas t as no art. 24 do Regu.ment.o

Interno para sua regular uramtação , meu parecer é no sen t rôo de

que esta Ccnr s s âo se manr fe s t e pelo recebament;c da Emenda Popular

nv PI: 00068-i. reservada a ap rec i açâc de mêr i t.o para a ccas i ãc pr.§
pa-aa ,

Sala da Ccmassâo , em

são se menafesee pelo recebanenrc da E..enda Popu'Lar- r.9 Pi:: o:.:!)71-7 ,:-~

ser-veda a aprecJ.ação de mê;J.to para a cce s aâo pró;>r:'ã

tJ El'EllDIo POPULAR _ p~;;;;;;~'."o'""mW"...
~...O,.",." ... çIO _____,

EMENDA NP

POPULAR

Inclu'l.~ onde coubep~ no Capit.ulo II (Da polit'l.ca Ae-r:

cola~ Fund'l.ár ...a c da Reforma Agrár'l.aJ~ do Titulo VIII (DQ Orde1T Ec::

nõm'l.caJ~ os segu'l.ntes apt'l.{]os.

Apt - t garant'l.do o d'l.re1-t.o de propr'l.edad,; de ':o-é.,;:

rural

Parágrafo Or,1-CO - O uso do u,óvel rural deve a<.l:l'"pl''''~'

função 80c'l.al~ def'l.n'l.da em le'l.

Art. - Le'l. e8pec{fica~ a ser pro.,ulgc:âa n::: pr;:::J:o ie .....
ano, a'L8popá sobre 08 objJet.'l.vos e 1-nstr~mcr.tos de polit'l.ea agricc:a.

Art. - A re forma ·agrár'l.a~ de e.:::clwnva oo"pe~;ne1-a :;'J
Pres'l.dente da Repúbl'l.ca~ será fe'l.ta em terras i ne ep l ora-ia z , que ~:::;

cumpram fW1ção soc'l.aL~ pela desapropl' ..ação por intereeec ""cl.aL~ ,.oe-

d'l.ante 1-ndcn ...zação Justa e pf>év'l.a~ pagaa as benfe ...tor'l.ae e"l d1- het.~';

e a terra nua em titulo8 da div'l..da agráp'La~ com prazo de até 1. 1'2té

anOB~ em prestações anuais e euoeee i-vae , com clául]ula de e::ata C':l'

reção monetár-:.a.

"Art. - Compete ã sociedade e ao Estado assegurar à
criança e ao adolescnete, alén da observância dos dirietos e garan
tias individuais da pessoa humana em geral, os seguintes direitos

I _ á vida, à alimentação, â moradia, à saúde, ao l~

zer e ã cultura, à educação, à dignidade, ao respeito e à liberda-

de;

11 - à assistência social, seJam ou não os pais

responsáveis contribuintes do sistema previdenciário;

111 - à proteção' especial quando em situação de vulne

rabilidade por abandono, orfandade, extravio ou fuga do lar, defi

ciência física, sensorial ou mental, infração às leis, dependência

de drogas, vitimi2ação por abuso ou exploração sexuais, crueldade
ou degradação, assim como quando forçados por necessidade ao traba

lho precoce.

Art. - O Estado garantirá ãs famílias que o necess.=.

tarem e o õeee j arem a educação e a assistência gratuitas às crian-

• ças de zero a seis anos, em instituições especiais corno creches
pré-escolas.

, Art. - Toda criança tem direito ao ensino gratuito

a partir dos sete anos, até a conclusão do nível médio.

parágrafo único - O Estado garantirá ê socaedcõe a

participação no controle e na execução da política educacional em

todos os níveis, nas esferas federal, estadual e I'Iunicipal, atra
vés de organismos coletivos denocraticamente constitui.dos •

Art. - O Estado promoverá, ccmuneenenee com enti
dades não-governamentais, políticas de saúde materno-infant~l e de

prevenção à deficiêncl.a física, sensorial e mental, assim corro

políticas de integração à sociedade do adoles.cante portador de de

f1.ciência, meda.errae o treinamento especiali:o:ado para o trabalho e
a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços cole

tivos, com a eliminação de obstáculos como preconceitos e barrei
ras arquitetõnicas. - -

Art. - O trabalho da criança e do adolescente será ~
regulado em legislação especial, observados os seguintes princí

pios:

I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao
trabalho;

11 - garantia de acesso à escola do trabalhador
nor de dezoito anos,

III - direitos trabalhistas e previdenciários:

IV - isonomia salarial em trabalho equivalente

JUSTIFICATIVA do adulto:

lu.o,,,,n,,,.-.çio

JUSTIFICATIVA

As entidades abiaxo-ass1.nadas, que apresentam a Emen

da popular "Criança, Prioridade Nacional", dirigem este documeni:~
Assembl~a Nac10nal Constituinte, na forma do Art. 24 do seu Regi

mento Interno, com a finalidade de alertar para a gravíssima situa_

ção da infãncia e da Juventude brasile1.ras e de contribuir para que

a nova Constituição contenha dispositivos indispensáve~s à promo

ção e ã defesa; dos direitos da criança e do adolescente, principais
vitimas _ porque em geral indefesas _, da crise econômico-social e
de valores que abalam o Pais.

Assim, Constatamos que em 1986 morreram no Brasil

400.000 criança;; de O a 5 anos, por doenças perfeitaJ'\ente evitáveis:

Isto equivale ao efeito devastador de 5 bombas de Hl.roshima em ape

nas um ano.

Por outro lado, dos 66 milhões de brasileiros entre
O a 19 anos temos hOJe no Brasil:

- 45 milhões vivendo eM condições sub-humanas

- 25 milhões em situação de alto risco

_ 15 milhões sofrendo de desnutrição 'crônica

_ 12 milhões abandonados ou órfãos desassistidos

_ 9 milhões obrigados ao trabalho precoce

_ 8 milhões em idade escolar sem acesso ã escola

_ 7 milhões protadores de deficiência (fisica, sen

sorial ou mental), sem atendimento especializado

7 milhões vivendo nas ruas e praças
_ 4,5 milhões de meninas e moças lançadas à prosti_

~~i:::~~ milhões das quais com idade entre 10 e ~

_ centenas de milhares confinados em internatos-pr!

sões, em cond1.ções desumanas r
_ dezenas" de milhares presos irregularmente, vít!

mas de maus-tratos e degradações de todo tipo

cente.

Art. - Le~s federais, a sereI'l aprovadas no pra20 de

dez meses contados da promulgação desta constituição, disporão so- .-l
bre O Código Nacional da Criança e do Adolescente, em substituição ~

ao atual Código de Menores, bem como sobre a instituição dos Conse
lhos Nacional, Estadual e Municipal da Criança e do -Ãdolescente,

dos quais deverão participar entidades públicas e privadas comprone

ttidas com a promoção e a defesa dos direitos da criança e do adole~

V - proibição do trabalho insalUbre e perigoso, bem
como do trabalho noturno.

Art. - No atendill'ento pelo Estado dos direitos as
segurados à criança e ao adolescente, caberão à Unl.ão e às Unida
des Pederadas os papéis normativo e supletivo, respectivamente, e

aos Municipios a execução das politicas e programas específicos,

respaldados por conselhos representativos da sociedade civil.

Parágrafo único - A lei determinará o alcance e as
formas de participação das comunidades locais na gestão, no contro
le e na avaliação das politicas e programas de atendimento 

dire1.tos da criança e do adolescente, e de assistencia ã gestante

e à nutriz.

Art. - A criança e o adolescente a quem se atribua
a autoria de l.nfração penal terã garantida a instrução contradlt§.

ria e ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes.

§ 19 - A aplicação à criança e ao adolescente de.
qua-lquer medida privativa da liberdade decorrente de infração pe_
nal levará em conta os seguintes princípios;

I - excepcionalidade:

11 - brevidade: •

:III - respeito ã condição peculiar de pessoa em- desen

volvimento.
1 § 29 - E: estabelecida a inimputabilidade p~naL -até

os dezoito anos.

Art. - 1:: ratificada a Declaração Universal dôs Di

reitos da Criança, cUJOS princípios são incorporados a esta Const!

tuição.

Art. - [w.criança e ao adolescente dar-se-á priori
dade máxima na destinação dos recursos orçamentários federais, es

taduais e municJ.pais.

EllTIDADES PESPOIlSAvEIS

AUTOR" -F:LI}/,A CAllDIDA DE JESUS' E OUTROS

Posto que a propr'l.edade r<.l:l·al prodtttiJa ri2,]e .sE'!' ça» I

rantl.da e pl'esepvada pelo Ectado~ ercamu·r.a""':s à ,{e::er::;-:.e: I Qc;.;-I

nal. Const'l.'l:U'l.nte a presente proposta popular de el'"';;'lda :I:=O D!',;;;;et.: a«

co~st'l.t.u'l.ção~ v1.8ando d-:.spor 80bre a polit'l.ca a9ri::::::::l <li c reta:rl'":! ~ li

gra:r'l.a.

1

I
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~

Como~ nesta fase dos 'trabat1,oê~ c01"lpete a ejlt.. 001.;;-

g'l.ado anaZ'l.8ap a proposta apena8 em seus aspeotos for ..:ns e cor.s'l.êe:- _

rando que a 'l.n'l.C'l.at'l.Va sob exame~ 3~ndo 'l.rfornaçpG8 ia Secré;:ar-:.=~

atende às e::::igênc'l.as ppeV'l.stas no art 24 do Pe!iJ'l.mel"-:.a lr.tspno par:/:

sua regular tpa1Titação~ meu parecer é no 8entido de que eata Cor;...a

são sc manifeer:e pelo recebimento da EMenda Populap n9 O:JOP8--1}~

servada a appeciação de nérito para a oaae'l-ão própr'l.a
Sala- da ComJ.ssão, em

Inclui, onde couber, no Capitulo VII (Da Família, 00

Menor e do Idoso), do Título IX (Da OrdeI'l Social), do ProJeto de

constituição da comissão 'de sistematização, os seguintes disposit!

- Organ1.3ação das Cooperat-:.vas Bpasii.el.ras;

- Soc'l.eifade Rural Bra81.Ie'l.ra_

- COl/FEDERAÇÃO llPCIOllAL DA AGRICULTIJRA;

- ORGAllI2AÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIliAS~

- SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA

Subscrita pop f3.2í'~ elei"topC'$ e apresi!ld:aãa peZas e"

t'l.dades aS80ciat-:.vas aC"'Ma mencionadas~ a ppeeente enerd::: 1.isa

reforma agrária justa que permita o aCeSfll:õ à terra de toc.QS QS br:;;-

8'l.Ze-:.pos que nela dcseje1"l ppoduz'l.r {TituZo i'jII~ Capil:ulo I: - ;,:

polit:'l.ca J:l1ricola~ Funã-:.ár'l.a e da ReforMa Ar:rál'':oaJ e que será et6

tivada em t.erras 'l.nexplopaaas~ que não cu"'pren funçà(; 8Qo ...al~ r;ed ...a~

te 'l.ndeniaa~ão justa e prév'l.a

Rei.at.or" Cone-t:.tuinte EEP·,J.PDO CAEPI.:'

Em pa::J:ão da necessl.dade de UI"1t'7 refor'l"a aG:r.5!· ...c: Jus-;a

que pepm'l.ta o acesso à t-erra de todos os :1;Iras...Ze~r:;s c ..e nela de,n

Jem produ8'l.r~

t do conhec'Lmento de eoâoe q.u; o Bras:.Z de

una polit-:.ca al1ricoZa que ampare o prodllto:r~ ee as. ...u!.e a proc:ução de

al.'l.mentos e eV'l.te o êxodo l"'ul"'al~

Emenda Popular n9 PE 98-9~ de 1987

"Dl.cpõe sobre Polí.t'l.ca Agl'í.cola e Peforr-a -'erárl,:;;".

Ent'l.dadGs Responsáve'l.s·

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO:

- Confedcpação Nacional da Agrt.cu!::ura;

==--==,.---:.'''"...,,,.,,...,......,.... 1 ~/"ylfP}:J EMENDA POPULAR - PLENARI9 _ ~ .J.!..!:J

EMENDA lP20735·5 ••". '1 ~"""'~
tJ MARIA APARECIDA L:IMA DOS SANTOS E OUTROS _ '=--- _ J

Il=-'''''''~

I t.lJCj~ffil

- FEDERJ'';lio llJlClm~tL DOS ESí?3E:tE:C!'::' :-::: :'E S:q\:::ÇCS

DE SAO!.E:,
- ASSOCILÇt;.O B~.ASIL::IRA r:.: ~ :::::-::.- :::: :;= ?::'"

- FrDERAç;:O BRfS!LEIR.4. n: ...l:~?::":iS

os prl'·.cipios

AUTOR" LAIS SEt''JA DE !I:J~!lE GO :::5 E CUTP('5 (71 501 s ..=scr:.-:o:-es)

E:'TIDADES RESP;:l\lSÃVEIS

I - universalJ.daae do atend:.rr1õ'ito,

11 - pluralJ.sIl'o de s1stenas r:.édl.coS-éoS!::'$"tê-.cJ.a::.s.

111 - l1vre exercícJ.o pro=:lss:lo-a~.

IV - lJ.vre C?;ão co 1."lc1vicltoo e-,tre dJ.v!;:-sos sJ.ste-as "

Lnc Lua , onde couber, na Seção I (Da Sa.:ide), do Ca~itu

lo 11 (Da SegurJ.eade SocJ.al>, Título IX (!la Orden Social), o segu_·,

"te artJ.go

EME1WA I~o

POPULAR

Subscr1ta por 72 501 elel"tOres e ap:-esentada por cJ.n=::1

entl.dades assoc:latJ.vas, a presente emenda obJe"tlvà :l.nclu~r, na fut~

ra C".:-"ta Magna, rol de prl.ncípl.os que deverão rege:- o Sl.s'te-a I ac_::

nal de Saúde
Corno, nesta fase dos traba!-o5, ccrpe~e a es;;e Coleg_~

do analJ.sar a proposta ape'1as em seus aspectos fOrr"",ã:lS e cO~S:lêeréop

do que a in1clat;LVa sob exame, segundo as J.nforoaç3ss ca Se:::-e-arl=-,

, atende às eY::.~~.:;:!.as J=rev1stas no ar;; 21. do l\egl.õ'"E-."tO Inte:--,o !:la:-a

sua regular ~ra-i.tação, !,",eu pa:-E>:,er é r,o se"l"t.cc d~ q ...e es':a. :Oi-l.

EntJ.dades Responsáve~s'

- Federação lJac10na2 dos Es"ta=-elecJ.ne,-;:os ::e Se:-v...ço'1

de Saúde;
:- AssocJ.açâo Bras~leJ.ra de r"eo~c;ma de: G:r_;.>c,

- Federação BràSilel.ra de Hospl.1:aJ.s,
- Ins1:~tuto de Estudos dos Pro:>2e....as Co"'-:e-,porâ-eos do:.

COl'lUnldade;

- AssocJ.ação BrasJ.lel.ra de l-OS?J."téoJ.5.

co ,:551\0 tE SIS7E:MATIZl.j:!;.O

EHENDA PO~ULAR 1.9 P:;-71, de 1~a7

"DJ.spõc so~re o~Sl.s"tet"ia I a':::_':l-.a! :;!<:: :a::::e"

Os subscr~tores õesta propostéo, erro cc-:;crdâ"c:'a .co, as

pos1ções assul:'iêas pela Federação 'iaC1CtTlal dos Esta:;e~~cJ."'e-."tos ee

Serv~ços de Saúce - FEflAtSS, Fed'Jração Bras:!.le::.ra de hos?.::ta:ls - r~~

~Assoc~ação B:-asile~ra de Hosp ...ta~s - A31., Jlssoc::.açâo Erasile:lra

l{edic~na de Grupo - ABRAnGE: e Ir-S1:1tlito de Estudos Cor..t:e-;>crâ'"ieos da

COll"unidade - IPCC, encallllnham ã. Assemblé::.a Nac::,o",al Co",stituJ."

te sugestões ii nova Carta I-fagna da "ação para que s'.:! cons..:ga ur- 51f.
terna Uac~oilal de Saúde mais Justo

Para que SEJa ating1do tal obJet1'Jo é r.e:::essár1o qu,= c
Sl.ste-a !'"C'':'c.~,a2 de Saúde respeite prin:::íPl-os COl:'O ~ uro.:. JerSil~~Gi!.::e

do atenchl'lc -~, o plura11smo de sisteMas ,..êd:::.cos-ass::.s-:e"lc::.a::.s, o l:!.

vrc exerciClo prof1ssJ.onal, a. ]lvre opção .00 1ndJ.víduo e-,;::-a d:!.ve!"

scs s~sT.e"''';'!' e 'tanT.os out1'OS rnecqnJ.sC"os q..le pooerãc SE:- Lt:.l::.zaoos

JUS T"I r I c A T I \, "
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Art.. 59 - Durante a execução da Reforma Agrária fi

cam susoensas todas as ações de despeJO e de reintegração de posse

contra arrendatário, parceiros, posseiros e outros t.rabalhadores ru-

rais que mantenham relações de produção com o titular dodomInio=-da - ~

gleba, ainda que indiretamente.

Art. 60 - Est.ão excluídos de desaprooriação ocr int!

resse social para fins de Reforma Agrária os imóveis rurais diret.a.. e
pessoalmente explorados em dimensão que não ultraDasse-a-três (03)- 1llÓ_

dulos :reqionais de exploração agrícola. -, -

§ 19 - t: dever do Poder Público promover e criar

as condições de acesso do trabalhador ã prooriedade da' terra economi

cament.e útil, de preferência na região em que habita, ou, quando as

circuntãncias urbanas ou reqionais o aconselharem, em zonas p1ename.,,

te aJustadaS', na forma que a lei vier a determinar.

§ 29 - O" Poder Público reconhece o'direito ã Dro

priedade da terra agrícola na forma cooperativa, condomimnl comunit!

ria, associativa, individual ou mista.

Árt. 7C? - Terras públicas da Un~ão, Estados, territÉ

rios e MunicípiOS somente serão transferidas a pessoas físicas brasi

leiras que se qualifiquem para o trabalho rural mediante concessão de

Direito Rea:. de Uso da superfIcie, limitada a extensão a t.res (03) tt:.ã
dulos regio-.ais..de exploração agr~cola. excetuados os ~asos de cooce.

tivas de produçao originais do processo de Reforma Agraria e ressal\·!

das ~s hioé-:.eses previst.as nos arts. 13 e 14.

Art. 89 - Pessoas fIsicas ou jurIdicas estrangeiras
não poderãc possuir tê:rras no Pa!s cujo somatório, ainda que por in

terposta cessoa, seJa superior a t.rês (03) JllÓdulos regionais de exolg

ração agr.icola

e) respeita os direi tos das oopulações indlgenas

que vivem .nas suas imediações.

§ 39 - O imóvel ru:ral com área superior a sessen

ta (601 mõdulos regionais de exploração agrIco1a t.erá o seu domínio e
posse transferidos, por sentença declaratória, quando permanecer to

talmente inexplorado, durante t:rês lD)) anos consecutivos, independen

te de .qualquer indenização. ~~ ----.::..... ==-=-
§ 49 - Os demais imõveis rurais que nao correspo!!.

derem ã obriqação social serão desapropriados por interesse sqo;;:ial o,!

ra fins de Reforma Agrária, mediant.e indenização oaga em títulos da

dIvida agrãria, de valor Dor hectare e liquidez inversamente proDor

cãcne.í.s ã ãrea e à obrigação social não atendida, e core prazo diret.a

mente proporcional aos mesmos fatores.

Art. 20 - A indenização referida no artigo anterior,

§ 49, significa tornar sem dano unicamente em relação ao eueec histó

rico de aquisição e dos investimentos realizados eeae procrietãrio.

ee je da t.erra nua, s aj a de benfeitorias, e com a dedução dos valores

! correspondent.es a invest.imentos públicos e débitos em aberto com ins

t ti tuições oficiais.
§ 19 - Os titulas da dívida agrãria são resgatá

veis no prazo de vinte anos, a partir do quinto ano, em parcelas anuaIs

:Ur;e':;5~'·3S, assegurada a sua aceitação, a qualquer tempO, C<:8\O1lle:L
o de pagamento de até cinquanta cor cento do imposto territorial ru

ral e como pagament.o do preÇo de t.erras púbHcas.

§ 29 - A declaração de interesse s'Od:al-par-a-fins

de Reforma Agrária opera aut.omaticamente a imissjo da União na passe

do imóvel, permitindo o registro da propriedade. Qualquer c:ontestação

na ação própria ou em outra medida Judicial soment.e ocderá versar'"so

bre o valor depositado pelo exproDriant.e.

§ 39 - A desapronriaçác de que fala est.e artigo

se aplicará tanto ã- terra nua quanto ãs. benfeitorias indenizáveis.
Art. 30 - O imóvel rural desaorooriado por Interessf:

Social oara fins de Reforma Agrária será indeniz;do na Droporção ca
utilidade que reoresenta para o meio social e que tem como l'arãmetrcs

os t.ributos honrados pelo oroprietário.

• Parãgrafo Dnico - A desacrooriaçâo de que • trata

est.e art.igo ê de competencia exclusiva da União ~ e ooderá ser de.leg!.

"da atravês de ato do President.e- da Reoública.

Art. 49" - Ninguém IJOderã ser propriet.ário, direta Q"J

indiret.ament.e, de imóvel rural, de área contInua ou descontínua, SU?!

rior a sessenta (60) módulos regionais de ex01oração agrícola, fica:

do o excedente, mesmo que corresponda ã sua obrigaç:âo social, sujei'to

ã desapropriação por int.eresse social para fins de Reforma Agrária.

Parágrafo On"ico - A á:t'ea referida nest.e a:rt.igo a!

rá considerada pelo conJunto de imóveis rurais de um mesmo protlrietá-

I rio no Pais.

regional;

serva o meio ambientei

c) observa as disposições l-ega:l.s que regulam as

relações de trabalho e pe proãução e não motiva conflitos ou disput.as

pela posse ou domínio,

a) não excede a área máxima previst.a como ·limit.e

Art. 99 - Aos nx:oprietários de imóveis rurais de ã-
reli. não excedentc" a três (03) m5dulos regionais de eXD1oraiâo agríco-

la que os C"oIltivem, exolorern dire.t.amente, neles residam e não possuam

out.ros imõ\'eis ;J:urais, e aos beneficiários da Reforma Agrária, serão ~

jlsseguradas as condições de apoio financeiro e técnico Dara que util!

zem adequadamente a terra.

parágrafo Ontco - t insuscetível de penhora a prg

prledade rural até o limite de três (03) módulos regionais de ex:plor!

ção agrIcola, incluída a sua sede, exclo;:ada diretamente pelo traba~

lhador que nela resida e não possua out:ros imóveis rurais. Nesse ca

so, a garantia pelas obrigações limitar-se-á à safra

I
Art. 10 - A desapropnaçãc por ut~lidade pública

dos imóveis rurais mencionados no artigo 99 somente tI,Jaerã ser feita,

se assim preferir o expropriado" mediante necnnutd por área equivalen-

te situada na :região de influência da obra t\OtiV'adora da ação. .

Art 11 - A Contribuição de Melhoria será exigida

aos propnetáriC's de irnõveis valorizados por obras públicas e terá

por 11mi te qlobal o custo das obras públicas que incluirá o valor das

dem Econõm~ca e Financeira), os seguintes art.~gos, itens e parágra

fos

"Art. l0 - Ao direito de 'Oro'Oriedade. de l.n\óvel rural

corresoonde uma obrigação social.

§ 19 - O imóvel rural que não corresponder ã obr!

gação social será arrecadado meda arrte a aplicação dos insti tutos da

Perda Sumária e da Desaprooriação por Interesse Social cara fins de

I
Reforma Agrária.

§ 29 - A propriedade de imóvel rural ccr respcnde ã
obrl.gação soO'1.a1 quando, simultaneamente·

a) é racionalmente aprovei t.ado: ---- --

b) conserva os recursos naturais renováveis e cr!!.

AV'l'OR. NAllCO AlJTOllIO ALVES DE SOúZA E OU'i'ROS (45 If71 z.l.?Js~!,';torel!)

Sala da Comissão. eM

No Brasil~ a criança e o adolescente sofrer:! a v1-olir.

cia ~ o- deBJ'"eepcito ri sua d1.gn1.dade. de p~SS04" aob 48 ma1.S diver3a~

formas .. desde aquelas inst1.tuc1-onal'J.%adas pela pobreza e pela margt.

fJa"Li#la~ão sociat e eeonôm1.ca, como a fome~ a desnutJ'"ição, a doença l!

a Morte pJ'"ematura, a [alta de UIIl lar e de r;orad;:a~ de etpa~o par::
bJ'"1-ncar de tempo e mC1.0S papa \t'L-ve: a sua ...nfânc1-a. a faZ.~a de cro1i

ches, p~é-escolas e esco"Las !!ratuitas" até as fOJ.ffl2:iJ d1-rctan de ~n,::..
são fíBica, pe1.Co"Ló91-ea~ mOl"a"L s cultural..

A Conshtu1-ção não pode ficar OMissa à-=::::..ts àcat::: 1·,,;:

lidade .. Ela p"de e deue eetabelocol' as conàiçõtJs e O? "'.<.11.08 para

respe1.t:J e o apo1.o ã Cpiânça e ao Adolescer:e e a ua1.orizaçã.:> da 'io'

fância o:!omo fase importante, e~ sob diversos aspecJ::Cl! dea'Ll!1-pa da .~

dq. hum<t1'a" const:s;rando pJ'"1-nci'pi:os de Jutrt'ioça social .. J não ...ot>a ...àaz;:.!

tepnal1.Btas ou S1./1Ipt.llsmente cOMpensatórias para 81.tloa~a-es ã6 dee'

gualdatie social e econômiccr.

Como.. nesta !'alI6 dos trabaZ;'oe.. cor;plir-~ a eCJ;u ::::;l~? =:
do Qnaliear «proposta. apcl".ae em seus cspect.o6 f0I'''I~1.8 e cc .. z--:...::.c .... :::.:..

ão que a in1.ciat1.Ua sob eJ:ana~ aegundo 1.nfol·...::t~õct da S2c:N .. :::r-;a. :::

tandc àa e;;:igéncloas pJ'"8uistas ,.0 art 2~ à:. Pel?1-l'ôlir,:" Io.:.fi~r; P::!':

aua regular tl"am1.taç'ão~ mau parl:oer i no tel"rido de que ec'ta Corri&
aão IUI manifel!"ta pe"Lo J"'l1cebiMento da E"enda Populal' "" 0;;01)';-': ..

servada a apreciação de Mérito paNt a ocasloãc pJ'"épJ'"loa.

Trata-se de pJ'"1-naipios ee88I"C1-a1-B entre o~J::pos dt:[~'

did08 pet.a Corrissão Naciona"L e pelas Con1-BSÕeS Estadua1-? Crloança ~

C01"8t1.tlJ.inte~ para assegural' o cUlIlprimento de d1-J'"e1.t08 fu"da~6ltta':e

da cr1.arlça e do adoleltcente em nOS8a 8oc1.E!dade

Subscrita pOJ'" '5.971 e"LS1.tores e apresen'tada p~!' t2"is

entidades aseoc1.ativas .. a pre~ente el"ôctlàa te/'"" por :iraZid::::e 'trC'!.,-;'~

no fut~J'"o te:rto conBtlof;uc~cna:·.. regras d1.8p:n" .. :;1-uaa B~b:t"c c... ~'",~tCE 2

pl"oteção da criança e do adol.2ecente.

RelatoJ'"· Constit041.nta BERI.""RDO CAE~A':'

JUSTIFICATIVA

- Comlotê Nac1.ona% Braslo"LaiJ'"o da Organi.:;ação para a E'':~

cação Pri-Esco'taJ'";

- Sociedade Bras1.leira de Ped1-atl"ia..

- Federação Nacicnal de Jornalista;.

§ lP - A Poltt1.ca l,ac1.onaZ de Educaçãc 3 regn:ada

I61. .. d1-sporá.. neaeSSar1-aMenta .. sobre o r-luel.pl·é-esco;:ar prat- .... sto rii!

te a1't'l.90'

§ 29 - Lei espec'/.al d1.8pOrá soôre percelltua1.B nin1.r;e

para a educa.~ão pré-escolar••

Art. - O ensino gratuito e de o~a-:'1.daaa é ...... d-:'::'I:!1.tc-::e

todas as er1.anças e ;Jovens e una oor'l.!!ação da Ea:"tado.

Inclu1. .. ar de eoubeJ'", no Ca'Ottuz.o VII {Da Fa"'{;'l.1.a~

Menor e do IdosoJ .. Tttulo ~X (Da OJ'"de7'l SOC"1.a?J~ o segu'l.nte.

L Inclui, onde couber, no CapItulo II (Da Pol!t.!,

ca A"Il;lcola, Fundiária e da Refom.a Agrária). do TIt.ulo VIII (Da Or-

- SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA:

ElnOADr5 RE5POllSAvEIS.

- co,'.fnE NACIONAL MASILEIRO DA ORGM:IZAÇXO l"UNe;;,:. Nr/" /, EV.

CAÇÃO PRt-ESCOLAP;

Art - Proib1.ção de qua"Lquer tJ'"abalho a menor de 14

anos.. mesmo na oond1.çáo de aprend1-2.

Art. - r",ea 1.nat1.tuido o Conselha llac1-ona.Z da Cpianç:1

e do Ado"Lescente

Papágrafo On1.co - A 101 regulará as atrioU1oções eÓa

fornação do Consetho.. a nillet fedf'JCat~ estadua1 c mUr'lo.:'ipa"L" aau;...
ralldo a paJ'""t'f.c1.paçãa tlfet1-va das 1.r.stitu;.çõee de at'l:l àir-,mto à C}':.

ança e ao ado"Leeoemte na proporção de dO'l.8 terçOS ae sola cor;pos",çi::

AJ'"t. - O Podel' Leg1.sZati.1Io etaborará o cód'l-ga l.c::e ...o~:::

da CJ'"loança e do Adolesccrte em eubstitu1-çiio ao at04:::! Cód1-go de Pcr::

J'"es~ em pJ'"aao não Bup6rior a dOloB anos.

Art - As crianças e adoleaceJltee er; si'tua-ção 1.r1·o6"f:'

lar, ser; preju'Í.ao da J'"eeponS~b1.Zlodade C1-L1-t ~u pera I doe t'C'LS, ';;e

rão d1-J'"et.to a espee1-aZ a.;;,mr:ão e p:roteção ãa So:,!1.e::aãe e do Estac.~ ,

contra todos os t1.pOC de dloBCr1-Minação .. opressâ(J ou e;;:?r:or.::;ã:."

to'tat. ar;paro~ a~imentaçã.,.. educação" sa:iao6"~ e <tfet.a.

18 anos.

~--------,..,;..".,,«.
EMENDA N9

POPULAR

Art. - A lei gapant1.rá a 1.n1.Mputab1.Z1.dade penal até

Art - A le1- c01.Ã1-rá a v1-oZênct.a fteica" ne71J;ai: ou pz~

co"Lóe1-ca de au"Ltos ou de l.nst1.tu1-ções sobre a cJ'1-allça .. garartindO""Z;'.?
sua {,ntegridade e estabe lecerá os me1-OS pJ"ocess«a1-B adeqAadcs pard ~:::

fim.

- FZDERAÇÃO NACIonAL bE JORPI.L1S'l'AS.

, COIJISSXO DE: SISTE/f"ATIZAÇXO:

Emenda Popular 11.9 6~-4, dfl 1987

"Di.spõe ~obJ'"e os direit08 da cJ'"iança 6 ão adolescent""

Entlodadc8 Rssponsáue1.ll'·

,EMENDA lP20737·1
(l GABRIEL DE ALMEIDA S1\NTOS E OUTROS

.....b ..... ,c""ulM""'C""U'"r eMENDA POPULAR - PLENARIO

Art. - E aasegurada aos pOJ'"tadores ae def'''eiênc1.a fí
ll'loca.. ecnsonal e mental a melrO~1.<t de Bua c(;IId1.ção sac1.al e econômi

ca .. pal"ticul:armente medianto sdueaçào espec1-al e gratuttá, asc'I.,.ti!!

cia~ habihtação~ J'"llabititação, 1.nserção e rei7lserção na tl1-da econâ

mica e social do País e pJ'"oibição de di8criminação~ inc~us1.ue quanto

à adm1-ssão 0.0 trabalho e ao saruiço púbheo, auslol1; como aO satã}";_o.

Inclui~ onde coubeJ'", no Capttulo III (Da Educaçiio

Cul'tuJ'"aJ, Tttulo IX (Da Ordem Soci.alJ .. o segu1.nte:

Art. - O Estado garant1.1.ã gratu1.tam~nto às farolhas c..e
o deeo;Jal"em a edueaçáo e a ass1.stincia às cJ'"ianças de ;&61"0 a se!.s

_r,08, em 1.nstitui"Ções 'llspectf1-eas eOMO cl"echés e pré-escoZ,ae

Art - o podfor IJÚbtico ~stalie:€eel"<Í" eol'"" c::tl'";:ter pr!.,

l"itál"io .. pl"ogJ'"amas de aStJutênc1.a integl"al à saúde dt: criança e ao

adotllscan til.

EMENDA lP20736-3' .~"'--;-:=:-:-- ---,
I'l"'"co AI/TOI/IO ALves pe SOVZA-e OVTROS I pr-......=:J
f:EMENbA Pl1PU].AR - PLEitl;{IÕ"d""'U."Ula I rrzi7i]IJ

Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL
• Subscrit.a por 70.324 eleit.ores e apresent.ada pelas

entidades acima mencionadas, a presente emenda visa a incluir, no

TItulo IX _ D" Ordem Social _ disposições sobre os direitos e ga

rantias da criança e do adolescente.
Como, nesta fase dos trabalhos, compete a est.e Cole

giado analisar a proposta apenas em seus aspectos formais e consid.!
rando que li, iniciat.iva em oxrone, segundo informações da Secret.aria,
atende às eXigências previstas no art. 24 do Regimento :Interno pa:ra

sua regular tramit.ação, meu parecer é no sentido de que esta Comis

são se manifeste pelo recebimento da Emenda popular nC? 00096-2, r.!

servada a apreciação de mérito para a ocasião própria.

Não obstante esses números, afirmamos que o quadro
de miséria, carência e sofrimento, violência e degradaçâo que viti

ma a grande maioria da nossa infância e adolescência não apenas de
ve como pode ser mudado. -

Para ãaso ti preciso que a nova Constituição ccnee
gre os , direitos capitais da criança e do adolescente e 9arant.a oã

instrumento$ de participacão da sociedade nas politicas e programas

destinados ã superação da situação atual. •

Baseados nos princípios da Declaração Universal dos

Direitos da Criança _ aprovada pela ONU em 1959, com o voto do Br,!

sil, mas até hoj e não ratificada pelo Congresso Nacional - os 7 Di

reitos Capitais da criança e do Adolescente são·
_ o d1:I:eito li. vida

_ o direito à sobrevivência digna

_ o direito ao futuro

_ o direito à infancia e à adolescência

_ o direito à dignidade

_ o direito ao respeito e à liberdade h

chamemos portanto os constituintes para, acima das

barreiI:as doutrinárias, soO'iai~, politicas ou l:eli<g:iosasl apoi<U'em

e votarem favoravelmonte esta Emenda que, se aprovada, terá efeitos

altamente positivos nas áreas da ecbrevãvênere , da saúde, da educa

ção, do trabalho, da proteção especial,\ da dignidade e do desenvol

vimento integral da nossa infância e juventude.

Assim como é_o futuro da Pátria que está ameaçado p.=;

10 desumano presente a que condenamos a maioria das nossas crianças

e jovens, é o amanhã da pát.ria que será resgat.ado se, em dignidade

e solidariedade, soubermos darmo-nos as máos para t.ransformar essa

.realidade que nos envergonha como Nação civili~ada, e ant.e a qual

o silêncio e a omissão, mais que cumplicJ dade, signific<Ult falta "de

amor ao Brasil e de compromisso com o seu grande destinO.
AUTOR: MARIA APARECIDA LIMA DOS SANTOS E OUTROS (70.324 subscrit.,2

res)

ENTIDADES RESPONSÂVEIS:
_ FEDERAçJ\O NACIONAL DA SOCIEDADE PESTALOZU

- AçJ\O - VIDA;
_ SERVIÇO NACJ:ONAL JUSTIÇA E ·NAO-VIOLtNCIA.

COMISsAo DE SIS'l'EMATIZAC1\O
EMENDA POPULAR N9 PE-96, de 1987.

-Dispõe sobre- os direit.os e garant.ias da criança e

do adolescente."

Entidades Responsáveis:
_ confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

_ Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)

_ Federaçio Nactonal das Sociedades Pestalozzi

(PENASP)

_ Mov,iJQento Nacional Meninos e Meninas de Rua

_ Frente Nacional de Defesa dos Direitos da Criança

CFNDDC)
_ Serviço Nacional Justiça e Não-Violência

- vários milhares mortos por suicldio todo ano

- vários milhar~s escravizados pelas drogas

- vários milhares tentando o suicidio

- vários milhares mult.ilados por acident.es de trab.!
lho

- vários mi1hares mortas anualtllente na violênc.ia das

grandes cidades.

;- , ...." ....."IC&ç10

r
' EMENDA 11'''

!.!!EJlM!J.
• Inclui .. onde couõel".. no Capttu:O' II (Da SeglJ.l"idade 51;)--l c1-al) .. Sttção I (Da Saúdll) .. T'Ítulo IX (ba Ol"àel'l S~::ial) .. o 8eg~int".

Al"t. - boa rs"urSOB tota1-S deB'!.....nados ao setor- Baúdot..
(1 Esto:rdo cstaoelecerá cano p'r-ic.ritárloa a at::c::tç.io ce u- rcior pcre;l:~

tual a p:roaJ"arras dfl A8sietineia de sa:ide Ila:al.l"no-1-).!'ar.:;-ct.

Inclui, onde coube:r.. no Ca?~tlJ.:c II (b::t Seg ..ridade Sa

cia?), se~ãa 111 (Da AesistEnciaASoc1loalJ .. r!:.lZ~ 11 {Da Or::etflSo:na?J...

o seguinte:
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Medl.da consetânea com as delllalS aqul propostas está
a suspensão dos despejos. A proposlçâo ob]et.l.va resguardar direi

tos de agricultores que mantém a posse transltórla da terra alhçia.

Tenta. tambem,1.mpulsionar a. realuação da RefOrma Agrána, dado

que 1rá assegurar a permanêncla na gleba dos que a cultlvam, de t~

dos os parce1.ros. arrendatárlos e outros trabalhadores que mant.e _
nham relações de produção com o titular do domínlo do illlóvel, a:ln~

da que induetamente.

I
O aumento---da-coneentracãJ:L..fundlária e a prollferação

dos imóveJ.s 'ruraa.s gigantes-l~ecessldade de conceber meca 

msacs para a llmltação de área através-d~do latlfúndlo por
_ dmensãc crradc pelo Estatuto da Terra _________

Nessa llnha;-a proposta aqul manlfestada aperfeiçoa e --

de Lam.t a com na i or m gc r esse msrrunento , Para tanto, propõe - a

fJ.xaçâo da área aâxma em 60 (sessenta) módulos que j us t.a f'a ca-cae en

razão de extrema concentração da p rcpr aedade fundlãrla observada no

País De acordo com dados do Cadastro de IJIl.ÔVelS ãuraas do INCRA

(l985). os lmóveJ.s com área aprovevtâvet superior a 50 (cinquenta)

módulo$ flscals, apesar de representarem tão somente 0.5\ (meac por
cento) do total de lmóvelS 'ruraas cadastrados no País, se ap rcpr-a-
am de uma área de maa s de 100 (cem) milhões de hectares. área essa

superior ã soma da super-Hcae dos Estados de são Paulo, Paraná. Sa~

ta Cat arma e R10 Grande do Sul. bem como ao soaatdrac dos terrlt.§.

rios de vâracs países da Europa. Além dlSSO, entadades representg

travas na questão agrária. como CONTAG. CNBB e. entre outras, as pr2
p'r i.as assccaacêes de ençenheiros agrônomos, de 'reconhecada Credlb!

Ladade têcnrca , defendem esse limlte.

Por outro lado. a ef1câcia da "aercraa Agrár1a tambêm

está vmcufade ao processamento rápido das desapropraacêes Deve-

se ter sempre em conta que a des.aproprlação por mteresse soclalp~

ra fins de Reforma Agrária ccns as ce em aedada sancaonadcra de imó-" '
vel rural que não es tej a cuap r mdc com sua obragacâc sccaat , Isso

corresponde aflTmar que a ação da União. nessa hapõeese , se faz em

aeendasenec ao interesse geral da cotetavtdade , recamõe sobre o

proprJ.etârlO cmssc ou negligente. O atual trãmlte adennds t ra tdvc
e Judicial das desapropriacões exage , por consequêncla. aprlmorame!!.

to. O aperfeiçoamento sugerido está na previsão no texto cons tn tE.

cional de que a declaração de -mteresse social para flns de Reforma

Agrárla opera autolllatlcamente a llllssão da União na posse do imó_

vel. Além dlSSO, sUgere-se que a contestação -do ato restrin] a-se

apenas ao "quantum" l.ndenizatórlo. Tal proposta se fundamenta no ..

caráter discrlcl0nário do ato admJ..nlstrativo praticado e na dele-

gação política que a Constltulçâo pode fazer por tal dispOSltlVO,

ao PreS:ldente da Repúbllca.

As medldas aqul. propostas não se desculdam dos peque_ t:
nos propr1etârlos, segulndo, allás. a orlentação do próprio Estat.!!

to da Terra. Para isso, propõe-se flxar que estão isentos de des!

proprlaçâ1) para Reforma Agrãrl.a os lJl\ÓVelS ruralS explorados dlre-
ta e pessoalmente pelo trabalhador, até 3 (três) Dódulos reglonais

ae exploração agrícola. Tal dlSPOSi.tivo protege o patrimônio mín.,!

mo lndlvldual e famill.ar. proporclonando~se.por outra parte. o a~

cesso ã posse da terra na mesma Teglão onde o beneflclárJ.o potenc.!
aI hablta.. ExplJ.cl.ta-se. al.nda. o reconhecimento às formas associ

ativas de proprledade da terra agrícola. essenclal ao atendillento

de uma realldade naclonal que ]á lncoTpora esse tlpO de dOlDínio.
Sugere-se, também, a outorga do Duelto Real de Uso da

SUDerfícJ.e. para eVltar a lrreversJ.bl1J.dade que traz o título de d~"

mínlo. A con - - trlta a pessoas físicas e aos naClonalS ê
flxado o lJ.rnlte de área, com exceção par resultantes

do processo de Reforma Agrána.

No boj o de ta1s ações, procura-se, ao mesmo tempo, e
vJ.tar a desnacJ..onalJ..zaçâo do terrl.tór1.o, crJ.ando restrl.ções ã aqu.!
slção de extensões de terras CU]a aproprlação por estrangelros é

incompatível com a soberanla do País.

Dado que a redJ.stnbulçao da terra ê elemento funda ~

Enquanto a desaproprlação por lnteresse social é prl- mental, mas não lsolado e excluslVO, no processo da Reforma Agrá _
vatlva da Un1.ão, na outra modall.dade estão 1egltl.mados a desaJU.O..-- rla, recomenda-se a adoção de prlncíplo destl.nado a garantlr cond.!

prlar, alem da União;" os Estados e Munlcíplos Neste caso, o ob]! çôes de apOlO flnanceiro e técnlco para os que utllizem adequada _

to pode ser qualquer bem. enquanto que na desapropriação para flns mente a terra, como se encontra no articulado proposto. Além dlS-

de Reforma Agrária somente a proprledade terrltorlal rural em cond.,! so, slll!Ultaneamente. reputa-se relevante fJ.xar a lmpenhorabllJ.dade

ções especials A razão da desapropriação por necessidade ou Utl- dos lmóveis rurais até 3 (três) módulos reglonals de exploração a.
lldade pública está na cónvenlêncla ou mteresse do Poder Público, grfcola

Na Reforma Agrárla. a desapropriàção-"lnode sobre lmóve1 cUJ a for- O artlculado aqu~ ~ sugerJ.do atenta. amda. para a rei- 'll
ma de utllização é avessa aos valores fund~~rdemeconõ- vlndlcação dos camponeses cUjas terras foram desapropriadas para

mlca e soelal. Nesse caso há um caráter de sanção. em função do lE - ~onst-l"uçã~ barragens e outras obras púbhcas. Tais atlvldades

teresse coletJ.VO. VlSando cOlbir o mau uso ou Cl slmples abandono do Poder Púb1J.co precisa'iils-er-d-iseJ..P-1lll:adas de modo a evitar que
derJ.móveis rUralS. Alem dlSSO, cada uma das moda11dades têm uma se sobreponha ao lnteresse soclal.

processualística próprla. A desaproprl.ação por necesSldade ou ut2 Embora a materla pertlnente ã co~ránça da Contribul _

hdade pública está regulada no Decreto-Lei nO 3.365, de 21 de JU~ í ção de Jolelhona pode melhor sltuar-se em outro Capítulo da futura

nho de 1941 , enquanto que a desapropnação por lnteresse sOC18l .e Constituição, sugere-se incluir tal lRstrumento at~ hoje não util!

dlsclplJ.nada basicamente pelo Decreto-Lei n9 554, de 25 de abrl1 zado como mecanismo de pressão soclal para eVltar a concentração I
de 1969. Dlferem. ainda:quanto ã forma de indenJ.Zação. Na desa- _

_ _' __ _ fundlarla. Juntamente com o Imposto TerrJ.torlal Rural e o Imposto
propnaçao por necessidade ou utJ.hdade pUb:1ca--os--.c~ são _d"l;- sobre a Renda. ~ ~

ferentes daqueJes ut~lJ.Zadcs ~a ~eforma Agrarla. Naquela .~~ ----Propõe--...s.e.-Ila mesma toada, que a posse pacífl.ca,
o desapropr1ado se ve na contlngencla de transferlr seu bem ao Po- ---iP"1 _ _ _
der Público muito mais_em fU~o do interes:e da Admlnl.stração Pu_ b::::~~::ia{:::aa::::n~:c~::m::::c::~:e:;~~:~:;:::;:~~r-
bIica d~ q~e em decorrencla de ato ou omJ.ssao de sua parte: Na d~ menta constJ.tucJ.onal. como conclulu o I Congresso Nacl.onaJ do
saproprl.açao por l.nteresse soc1al para flns de Reforma Agrarl.a. cu
Ja lndenlzação ê flxada em'títulos da dívlda agrária, a Unlão, a~ PMDB. _
desaproprlar, age no J.nteresse de toda a coletlvldade sobre <L.pro- O texto propoe aperfelçoar o J.nstltuto de usuc~

pr1edade que não_c_o_rr+esponda~ã_obr.jga~_ã_o_s.Qc~aLa-e1a_imposta--=;:;;rI---=':::P~ "pro labore". ~antendo. como ê da tradlção constltuCl.onal,g!.

benefíc1.o de toda a coletlvldalle. Assim atuando na proprledade ru rantúloa-1e-gl-u.maÇ.ao de posse para aqueles que tornarem produt.,!

ral que não cumpre com sua obrlgaçâo social. a Unlão, aJ.nda asslm: vas, com seu trabalho _e de suas ramíT1as.--te.r-r-aS-p.ii~__

lndenlza o proprlet~, atendendo, porém, a parâmetros bastante Por ultlmo. a proposta constante do art. lS pe.!.
dlf~renciados. ~-... ' mlte a lmpIementaçâo lmed13ta da Reforma Agrána até que a legls-

Nessa llnha, propõe-se como teto mâxlmo de lndenJ.Z<t\oâo Iação ordlnána deterrnlne a dlmensão do "módulo reponal de explo

o valor cadastral dos tnbutos honrados pelo. p'roprletárlo. O dlS- ração agrícola", concelto i'ntroduZldo por este articulado. O obJ;

posJ.ti\·o proposto ~llmlna dúvldas e lnterpreta~m~ mo- tl.VO é utllJ.zar provJ.sorlamente o dlmenslonamento modular em Vl-

tlvaram a dec1araçao na lnconstltuclonalldade de parte substancn-l-t--- gor na legl.slação atual para a classlflcação dos J.móvels ruralS
do Decreto-LeJ. nO 554/69. A proposta encontra guarlda em alguns --_____

outros exemplos na seara )urídl.ca e tem respaldo no hlstórl.Co voto ENTIDADES RESPOl';SJ\VEIS: 1
do Mlnlstro FranC1SCO Resek no Recurso Extraord1nárlo JUlgado em
1908.1983. pelo-Supremo Tnbunal Federal (constante da ReVl.sta dos - CONFEDERAÇÃO NACIOl>:AL DOS TRABALHADORES !'oA

Tnbunals. nO 581, p 245) AGRICULTURA (CONTAG).

Cabe sallentar que, desde os debates da ConstitUl.ção - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REFORHA AGRÁRIA

de 1946 ê reconheCldo que a "propriedade lmoblllárut'filjJos-hmJ.-;;- - (ABRA)

tes que forem estabeleCld~$ na~legJ.slação clvJ.l" (At1110 VlVacqua). - comssÃO PASTORAL DA TERRA (CPT) ~

As leis de locaçã~ que_tanto se dlScute hOJe, constituem, em Sl. !
xemplo dessas restnç.ões. COMISSÃO DE. SISTEHATlZACÃO

ta tuí.cãc de 1946 lançado rumos um pouco IIIUS defmados no sen t ado

de acentuar as fultações ao da redtc de prcpr-aedade da terra. A

p ar t ar de 1964, o poder saa.u-ae com evas avas , alnda que formalmen

te a Emenda co-ismtucaonat nc 10 e o Estatuto da Terra tenham dado

alguns passos ã frente, que na prãt.rca pouca eficâcla revelaram.

A ccnst reuacâc em vagcr , ao ccndac ronar a propraedade

ao exerc fcac da função sccaat (art. 160,oJ.nclso lI!), estabelece
(art 161, § 2 0 ) medada defmada à ãnobservacâc desse princíplo,que

ê a desaprcpruacãc por mteresse sccaaã para Ems de Reforma Agrâ

r r a- De um concea to profundamente prrvatasue , a ordem constltucJ.2,
nal vl~ente lã chegou ã concepção da função sccaaj, da proprledade
rural J!, porém, msusacaence , carecendo de aprimoramento e moder.,
m aacãc , Além dlSSO, tal concea tc , hoj e elevado ã categona de pTln

c Ipao jurId rco , necess a t.a de maror precasâo , o que J.ndubltavelmen-

te corrtraburrâ com a efet rvacãc da Reforma Agrána.
Em r~zão dlSSO, sugere-se a prevasâc constnrucaona I de

prlncípl.o segundo o qual ao da.r e i.t;c de prupr-a.edade de lmóvel rural
corresponde uma cbrrgacâc sccaar

O ccnceatc de cbr rgecâc atende ã moderna 'tendêncaa cons
tntuc ronaã do da rea tc comparado e é muatc aaas congruente com o f;;;
damento,das lJ.mitações impostas ã propnedade rural. Alem dlSSO 

t rana-se de um COnCel!!? que demonstra, por sa só, a exagêncaa de ~

pr-mento de determinados deveres como pressuposto para o exercício

do dâ rea tc de p rop'r a.edgde rural. ccnst rtua , por lSSO mesmo, uma

situação j ur Ida ca imposltlva e expt Ica ta de maaor peso e substãncia.

'rrata-se , enfam, de um precea to dirigldo ã essêncaa do da r e ato de

p r-cp'r r edade e não apenas uma prática, uso ou dependêncaa de outra
r-ea Ladade , Enquanto que a função adJetl.va a propriedade, a obrlga
cão ccndãc rcna sua razão de ser. -

Desse modo. propõe-se um texto constltuclonal af1rlla

tivo~erente COIl a atual tendenc13 das leglslações tnalS avança_

das, cons1gnando-se que ao dlreito de proprledade de lmóvel rural

corresponde uma obrlgação social.

JUSTIFICATI\A

No Brasll. a tradlção constltuclonal. lnlclada com a

Carta Impenal de 1824, da qual em mUlto não f 01 dlferente ã Cons

êJ. tUlçào Repubhcana de 1891. te\'e um marco com o texto de 1934 ql.la;!!.

do se COgltOU, pela prl.melra vez, de J.nteresse 50clal como condl 

Clonante do dueHo de propnedade. Embora se refenndo ã desapr,2,

prlação. a ConstJ.tUJ.çâo de 1937 não avançou na matérla, tendo a C0I!.!.

Estamos dl~nte de uma sltuação bastante paradoxal. Os

t:rabalhadores clamam pela Reforma Agrá.na e esta podena ser lni

cladâ, a qualquer momento, por um elementar cumpr1mento da lel.No
entanto, o Estatuto da Terra, obra do própno reglme mllltar. foi

engavetado graças ã força de que dlspõe ns grandes propnetános

funalárlos A saída despóuca de creSC1IDento econômlco adotada ne§.
tes Z3. anos de sufoco garantl.u uma razoã\el concórdia entre os i!!
teress~es l.ndustrlalS domlnantes e a manutenção dos privlléglos I!.

tlfundlárlos. O cumpnmento do Estatuto da Terra aparece clarame!!

te como uma ameaça de ruptura dessa "Santa Allança". Para os set.2

res lndustrlals, ~.º.I:!!.eJ~lals e Ílnancelros, a desaproprlação de te.!:
ras pouco produtlvas, Voltadas ã especuLação, e sua dlstrlbUlção

aos la\'rado_res não col.~ca em xeque a sua própna e:ustênCla enqua!!

to classe soclal, e mUlto menos a sua domlnaçâo.

No que se refere ao Setor Agrícola. de uma COlsa se
pode ter absQ.Jtlta certefa qualquer "redeflnlção de pacto soclal"
passa hOJe necessarlamente pelo l.solamento polítlCO dos latl.fund.!
ários e pelo atendlmento lntegral das relundlcações dos trabalh.!

dores agrícolas. Durante os úl tlmos clnqUenta anos os empresários

se esqulvaram dessa opção e podem contlJlUar llIalS uma vez às suas

veleldad~s llberal-democrátlcas que, volta e mela. parecem culti
var.

.A época contemporânea eVl.denCla uma conflguração 50

Clal aphcada ao dlTe:l to 'de nl'Qffl'it:Jade da terra CO"'C' '.!ecorrijncl.a
da supremácla dos lnteresses SOClalS e coletivos sobre a vontade l!!

diVldual.

Hlstorlcamente. é a partlr da ConstltulÇão de Welmar,

que a ordem ]urídlCa moderna começa a reconhecer que ao dlrel to de
proprledade também correspondem deveres, HOJe, a Constl tU1cão da

Repúbllca Federal da Alemanha (art 14. alínea Za) é exemplo da cO!!

sagração desse pnncípJ.o que vem gradatlvamente recebendo aco1hl.me!!

to nas demal.s legl.s1ações con~emporãneas,

despesas e indenizações devades 'Cor eventuais desvalorizações que as

~smas acarretem, e por limite Lnda'vf dua L, exigido de cada contrib_i,!!
te, a estimativa legal do ecré scar-o de valor que resultar para J.1""5

vei 5 de sua prooriedade.

§ 19 - A Contribuição de Melhona será lançada e

cobrada nos dois anos subaeqhentiea ã conclusão da obra.

§ 29 - O produto da arrecadação da Contribu1çâo

de Melhona das obras realizadas pela União nas áreas de Refo~a Agrá

ria dest mar--ee-ji ao Fundo Nacional de Reforma Agrária

Art 12 - O Poder Püblico poderá reconhecer a posse
pacifica em imóveis rurais públicos ou orivados, sob certas condições
impostas aos beneficiários e em área que nâc exceda três (03) módulos

regiqnais de exploração agricola.

Art. 13 - Todo aquele que, não sendo proprietáno

rural, possuir como sua, por três (03) anos ininterruptos, sem Justo

titulo ou boa fé, área rural oarticular ou devoluta continua, não ex

cedente a três. (03) módulos regl.onais de eX!Jloraçâo agricola, e a ho!!,

ver tornado produtiva com seu trabalho e nela tiver sua morada perma

nente, adquirir-lhe-á o dominio mediante sentença declaratórl.a, a

qual servirá de titulo para o registro imobJ.liário respectivo.

Art. 14 - Lei Federal disporá sobre as ccndaçôes de
legitlmação de ocupação até t rês (03) módulos reg í.cnaas de expIor!

ção agrícola de terras públic.a.s para aqueles que as tornarem pro
dueaves , com seu trabalho e de sua famíba.

2 - Insere , onde couber, no Título X (üí spcsaçêes
TranSl tórlas), QS seguanres armgcs

Art. - Até que a Iea e speca aI de termne a forma de
cálculo do Módulo Reglonal de Exploração Agrícola, refendo nos AI
tagcs 19, 49, 69~ 79,89,99,12,13 e 14 desta proposta popu

lar, deílna a área geográflca das respectnas reglões será.utlb

zado o cálculo descrlto para o módulo flscal no Artlgo 50, S 29,da

Le:l 4.504.""de 30 de nO\'embro de 1964, com a redação dada pelo -Art.

19 •. da Lel 6 746. de 10 de dezembro de 1979. e no Art 49 do~~
to-Lel 84.685, de 06 de -mala de 1980, e considerando como região o

Munl~íplo ou gru~o de )'lunlcíplos com c::;cterís:u~onõmlcas e
ecologlcas homogeneas.

Art - A recel.ta-públ1.ca da trl.butação dos recursos
fUndlán.os rur;J.l.S de\oer-ã atel!der< exclUSlvamente aos programas go

vernamentals de desenvolvlmento rural e, preferenc~almente, ao pr~

cesso de reforma agrãrla.

Art. - Será constituído o Fundo Naclonal de Reforma ~

grárla, com dotação orçnmentá'ria de no mínl.mo 5\ da recelta prevl.!
ta no orçamento da Unlão. •

Conseqt1êncla da aplJ.cação de tal pnncíplo é o estabe

leCllllento de um conjunto-de medldas calcadas em quatro lnstrumentos'
perda sumárJ.a, desapropriação por interesse socla1. indenlzações de
valor regressl.VO em relação ã área e dlferencl.ação de prazos de re.!

gate dos TDAs. A não-extensão do lnstltuto da Perda-Sumãrla a to

dos os lmóvels ruralS que não corresponlam a obrlgação soclaI re 

presenta 1lJIla liberalldade do Constltulnte.

Na estelra da apllcaçâo desse prlncípio. propõe-se.nos

casos de desaproprlação por lnteresse soclal para f1ns de Reforma

Agrána, um cnténo de lndewaçãó calcado na real acepção do COE

celto de lnden17.a~ão. O que é sugerido se fundamenta no fato de
t~rre-(-sem. dano) a proprledade desapropruda ressarclndo

seu custo hlstón.co e de lnvestJ.mentos reallzados. O atual texto
A reforma agrána só sé colocou verdadelramente constitucional faz. co-;-que a desapropr13ção- de um latlfúndlo seJa

com" uma exigencl.a soclal premente t!m países, ou regl.ões, em que tratada jurldicamente como uma simples venda compulsôrla, quando.

exist1a una grande massa de la\radores jmpedldos de ter acesso ã _ np<:'te caso. tem o caráter de lntervenção corretlva. O texto pro-
propnedade da .terra. Só em Sl tuações desse tlPO é que ganhou fo.!: ~

sto dlrlllle dúvldas que trouxeram dlfJ.culdades operatlvas e em r!.
-- s!~ a ldél~ de que a terra deve pertencer a quem a trabalha cursos dJ.Clais.

----- , Nos dias de hOJe. o que Il31S lInpede que os la\ r.!
dores. tenham acess~~a-coJ1.!:entr-ação-da-propnedadefun A:ss - - não é exatamente o-p:r::.e.cp da terra que será pa-

diárla nas mãos das chamadas "oligar~~uenonÉ. go na desapropriação, ma , . to Slm. ocorrerá uma lndenização a ser

lIero de famíl1as ncas,-~nfJ~ntes e poderosas Esses gran~t----- conferJ.da ao proprietâr~o. Indenl no seu sentldo preclso. Sl.&

pnetárJ.os. ao lnvés de se dedlcarem à exploração da terra, à ~deixar indene, sem dano., sem pre]ufz.o. corresponde-

sua utllização produtl.va. detêm grandes áreas com flns meramente I rá a p~pr.o.p~~absentl.sta. dando_lhe uma premlaça'~::T-l~~:~~:~~~~~~~~;~~:~~~;;~~l
especulatl\~s. Contentam-se em delxâ-las com redunda ou lnexJ.S- lo seu comportamento antl-so"cl.~ altamente preJudlclal aos lnte

tente produtludade vlsando apenas a vaIonzação fundlãna que resses colet~vos.

decorre da abertura de estradas, cnação de novos povoamentos .el~ Essa angulação para enfocar o tema decorre da compre-
trlÍlcação. construção de açudes, barragens e obras públlcas em ensão exata da desapropriação por lnteresse social para flns de R!,
geral. Em..outros casos, a proprl.edade de grandes fazendas extens.!. forma Agrárl.a. e atenta para a fundamental dl.ferença desse J.nstlt!±
vas facl.lJ.ta mu1to algul!!,.as operações fraudulentas com relação ao to com a desaproprl.ação por necessl.dade ou utllidade públlca. Es-

f15CO, que costumam ser fel tas por profisSlonals llberal-!i e mUl- ta se encontra prevlsta no art. 153, § Z2, da Constltuição Federal,

tas empresas dos ramos 1ndustr1al, comerclal e flnancelro. Isto e aquela no art. 161 da mesma Carta Magna

quando não são os próprlos governos que dlstnbuem lncentlvos fl!

cais e fa\ ores credl tíCl.1)S aos grandes compradores de terras. Se~
J8.m quals forem as sua,s motl.vações, é sobretudo a manutenção ~de

terras lnatJ.\'as ou mal aproveltadas por esses Iatlfundlános que

veda o acesso dos trabalhadores ruralS ao meio de q!Je necessltam
para Vlver.



EMENDA POPULAR N9 PE 53. de 1987

"üispõe sobre reforma agrã~a. polít1ca agr!
cola e fund1.ãl'l.a':

Ent1dades nespcnsâveas
... Confederação Nacacnar dos Trabalhadores na

Agncultura.
- Assocaaçâc Brasa Iea'ra de Reforma AgrârJ.a,e
- ccaassâc Pastoral da. Terra.

Relator ccns ta turnte BERNARDO CABRAL

Lade rada pela CONTAG. com o apoac de vãraas outras e!!.

tidades assocaataves , a presente emenda, subscnta por 614.023 ele.!,

t.cres , tem por _f:lna119ade a ancjusâo , na fut\1ra carve , de d1.S110S1
tlVOS atinentes i rercrma agrán8 e ã polínca agrícola e fundaji-
T1.8. •

Como. nesta fase dos trabalhos. compete a este Cole

g1.ado atralisar a proposta apenas em seus aspectos Eormaa.s e cons!.

derando que a andc i.at ava sob exane , segundo mrcraeçêes da secre
li earaa , atende às exrgêncaas prevas tas no art 24 do gegaaentc In-

(.~teTno para sua regular t.r-armt açâc , meu parecer é no sentado de

que esta ücsassâc se mam.feste pelo recebmentc da Emenda Popular
n9 PE 00052-1. reservada. a eprecaaçãc de mênto para a ocas1ão pró
pria. -

r;r----------"..,.''''',\I~0d4.----------_.,
EMENDA N9

~

1... tnsls:tt. onde- couber .. CapItulo t (Do$- Oireit.os lnd1
v.iduais), TItulo 11 (Dos- Direitos e Libe~dades Fundamentais) ... o se:

9Uint~l"

-Art. - O- povo t.eZl o direita de carticjpar da adm

t.raçio pública..

§ 19" - Este direito ê exercido através de Conselhos

de particiatlção Ponular formados por reoresentantes du: associações

de bairro, sindicatos de trabalhadores., associações crefiaaionais e-
• outras formas de orqani:taçio popular regularmente c:onstitu.idas ..

§ 29 - No- municInio-, distrito ou bairra, o oovo,atra

vês do Conselho de ParticiDacio- popular, narticitla diretamente d;

adm1.-nistração para a formação de decisões sobre as prioridades lc::ais
e de tuco aquilo do interesse nopular, bem como de controle e fisca

lização dos atos 9:0 Doder cúblico.

§ 39 - Para se- garantir o direito da participação~

pular em todos os nIveis da adminiStração pública. Lei Complementar

regulamentará as formas de funcionamento destes. Conselhos e estabel;!

cerã no:;mas Dara'

:r - Garantir a plena desc:entralizacão e a ampla demo
cratização das decisões de poder público, -

11 ,'" Garantir efetiva participação:

a) dos consumidores, por órCTãos de fiscalização

em defesa da economia pOpular,

b) dos usuários, nos órCTãos prestadores de ser.

viço público, inclusive na administração indir.!;.

ta e concessionárias particulares I cUJas tari

fas e orçamentos serão submetidos ã aprovação ~

gislati.vai

c) dos contribuintes, na fiscalização" financei

...r4 e orçamentária, interna e' externa, dos ór

gãos públicos;

d) dos cidadãos, na escolha dos agentes do po

der público em carqos de direção ou chefia

setores do interesse imediato e cotidiano da P2
pulação, como eàucação, saúàe, segurança, abas

tecimento, transporte, entre outros, bem como

na sua destituição, quando estes aqentes viola

rem a constituição ou leis viqentes.

Art. - QUalquer entidade regularmente c:onstituIda tem

o direito ã informação sobre os atos do aoverno e das entidades con

troladas pelo coder público.

§ único - As informações reaueridas se~ão prestadas
no prazo de 30 dias, sob pena criminal e civil.

2. Acrescente, onde couber, no CanItulo I (Discosiçees

Gera.is), TItulo 111 (Das Garantias Constitucionais), o sequinte;

Art. - nualauer cidadão, entidade reaularmente const.!.

tuida ou o Ministério Público nodell\ propor ação visando a anulalj'ão &

atos lesivos ao catrimônio núblico ou de entidades de ('tue narticipe o

Poder Público, bem como de pr1viléaios indevidos cóncedidos a pes-

1
soa fís'icas ou JurIdlças.

§ 19 - Também sao passIveis de açao popular as empre

sas privadas.

§ 29 - A ação popular é sempre gratuita.

Art. - Qualquer entidade associativa de âmbito nacio

nal pode requerer do Poder Judiciário competente a extinção de lei

0\1 ato ~ poder público e tOl:las, as suas consequênc:ias, quando forem

contrários' à Constituição.

§ único - A decisão do Tribunal competente Que reconh.!;.

cer a inconstitucionalidade é irrecorrIvel e zevoçe imediatamente, a

partir de sua publicação, a lei ou ato Draticado.

Art. - Qualquer entidade associativa pode pronor ação

proibindo atos aue preJudiquem os bens de uso comum do povo, os inte

resses dos consumidores, o equilíbrio ecológico e os direitos huma':

3. - Acrescente, onde couber, na Subseção I (Da Emenda

à Constituição), Seção VIII (Do Processo Legislativo), CapItulo I

(Do Legislativo), Titulo V (Da Organização dos Poderes e Sistema do

do Governo), o seguinte:

Art. A emenda constitucional aprovada que tenha recebi

do voto contrário de 2/5 dos membros do Congresso Nacional e a~
constitucional r~..1eitada que tenha recebido voto favorável de 2/5

dos membros do Congresso NaCional poderão ser submetidas' a referer

do popular, se a medida for requerida por 1/5 do Congresso ou por

1% dos eleitores no prazo de 120 dias contados a partir da votação.

4. - Insira, onde couber, na Subseção II (Disposições

Gerais), Seção VIII (Do Processo Legislati.vo), capItulo I (Do Legis

lativo), Título V (Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo),

o seguinte:

Art. Fica assegurada a iniciativa popular para propor

emenda ã ConstituiÇão através de proposta assinada por, no mínimo,

um por cento do eleitorado nacional.

S. - zneâue onde couber, no Capitulo 111 (Dos Direi

tos eoletivos) , TItulo II (Dos Direitos e Liberdades Fundamentais)

o seguinte;

aee., oualquer entidade associativa pode requerer ou

defender os direitos e interesses coletivos ou individuaisde aeJ$

filiaaos em. qualquer instãncia judicial ou administrativa. .

&.. ~crescente, onde couber, no CilpItulo V (Da Sobera

nia. populart, TItulo II (Do.- Direitos. e Ltberdades Fundamentais), o
sequintez .

Art~ - As lels e atos Illunic:ipais,., estaàuai5 e fede

raia serio subaetidos li referendo poDUlar, se.pre que isto sejaJ:eq'.Ie

rido por,. no .Infao, 3'- cios eleitores do munieIpio.. 2' dos eleitore-;

cI!) Estado e 1\ dos eleitores cIa Naçio....respectivaJatlnte-.

bt, - Fica assequrada. a Inic:iativa Popular para pro

por lei municipal, estadual e federal, bem como Lei Complementar .:

través- de proposta assinada f)()r,. no rdnimO,. li doa eleRores ão muni

cIpio.,., a,.l\ dos eleitores do. Esudo e cr,os, dos eleitore~ da Nac;ão :

respectivaaente.

§ único - Ao câmara dos Veredores~ Assembléia Legisla

tiva Estadual ou- o Congresso Nacional têm o prazo- de 120 dias para

discutir e votar a proposta apresentada.

7. Insira .. onde couber r no CapItulo V {Do Ministério

Público) ... TItulo V tDe. Organhaçio doa- Pode.res e Sistema de Governo>,

o lSe9uint~:

Art. - Na falta de- lei que torne eficaz uma DOma

const.itucional, qualquer e~tidade associativa de imbito nacional PQ:

de requerer ao poder legislativo a regulamentação da norma. -

§ único - Caso a regulamentalj'ão não se de no prazo deI
90 dias .. o poder judiciário definirá sua aplicação dentro- dos princ!

pios gerias desta nonoa e da Constituição.

JUSTIFICATIVA

o poder enana do povo, como afirma o princIpio unive!:

sal da democracia. Portanto este poder deve ser exercido com o povo,

através da qarantia de uma efetiVa oarticipação popular nas decisões

do Estado e na elaboração de leis.

O cidadão isolado não tem condição seauer de fiscal i 

:tar ou pressionar o representante eleito, nem combater desgovernos,a

corrupção, mordomias, etc. Esta posição passiva o afasta da polItica

e perpetua o circulo vicioso. Por isso, estamos propondo o direito

de participação popular ativa, além da ampliação dos direitos deste!

dadãos na defesa de seus interesses

, Se o cidadão passa a ter participação ativa a par1ir

do próprio local onde sua vida real acontece, seJa elegendo a diretE.

ra da escola, o médico do Centro de Saúde, o delegado de PolIcia ou

participando da fiscalização do Poder públi~o pelos Conselhos de PaE

ticipação Popular, e propondo leis, ele exercita concretamente sua

cidadania. Nas suas entidades representativas, tais como Sindicatos,

associações e outras organizações populares, ele se firma politica

mente, sendo esta uma forma básica da afirmação Dopular. Estas org~

nizações Dopulares cumDrem o oapel de escola primária de democracia e

de polltica, fortalecendo-as para que funcionem como freio aOs inte

resses econômicos e pollticos individuais ou de grupos desvinculados
do bem comum.

O r-econhecirnento Juddico deste papel das organizações

:Opulares, Juntamente com partidos fortes. são fundamentais para se

conquistar urna democracia verdadeiramente particinativa, com a co
responsabilidade de toda a sociedade na elaboração de suas leis e na

participação nas decisões do Estado.

AUTOR:

HONORIO JOS~ SILVEIRA e OUTROS (35.000 Subscritores)

ENTIDADES RESPONSJWEIS' •

- FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DE MIl\AS

GERAIS - FETAEMG

- SINDICATO DOS TRABALHADORES EM J::MPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E

OPERADORES PE MESAS TELEFONICAS NO ESTADO DE, MINAS GERAIS

SINTEL

- UNIBAIRROS.

COMIssAo DE SIBTEMATIZAçKO

Assembléia NacionalConstituinte e 2237·

EMENDA POPULAR N9 PE - 56, de 1987

"Dispõe sobre os direitos de participação

popular"

Entidades Responsáveis'

- Federação dos Trabalhadores na AgricultUra do Estado

de Minas Gerais - FETAEMG

- Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de 'l'elecom,!!

nicações e Operadores de Mesas Te:.lefónicas no Estado

de Minas Gerais - SINTTEL

- U.NI.BAIRROS ti

- Associação "Brasileira de Enfermaqem - ABEn

Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL

Subscrita ecr 35.000 eleitores e apresentada por qua

tro entidades associativas, a oresente emenda visa a disciplinar a

participação popular no futuro -eexec constitucional.

Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Colegi

ado analisar a proposta apenas em seus aspectos formais e CDnSidera:!1
do que a iniciativa sob exame, segundo informações da Secretaria ,

atende & exigencias previstas no art. 24 do Regimento Interno para

sua regular tramitação, meu parecer é no sentido de que esta Comis

são se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular n9 00056-3, re

servada a apreciação de mérito para a ocadão própria.

.tn"l\It••'!Ca.,b ---,

PMENDA N9

~

) - Inclui;, onde coul)n-.. na Seção 111 (Dos lllpostos ali
União},.. do CapitulO" I (Do Si$teaa. Tribu'tár:io Naciópa-l) .. do Titulo

T.. \E~I:_~·~hfQ..::J1ltt1ri'ão~e do-O~çllllento), o segumte IIr~igo e plI~ilnfo

"Art... Caa'Pete i- União instituir e arrecadar ill'P0!
te,.. que exclui li incidência de qualquer outro .. sabre- /I e~tração. /I

eirculaçào.. a dIstribuição ou o ccnsuee dos- alnerais ÔO ~ais"... enu ...
aerados ca lei, ou sobre qualquer- destas apençõe;.

Pa~ãgrafo 1.lnicCt - 90\ (Noventa por cento) do pioauto
da arrecadação do impos-to de que co&fta esee artigo serão 1&ualat'n

te distribuídos pelos Estados e MUtüc-iPloS, proporcional.ente i
produção. 11

2 - Insere, onde couber, no Capitulo I (D05 Pnnci'piQs

Gerais, da Intervenção der Estado, dn Reglme de Propriedacfe do Sub.

solo e da Ativ1dade Econôlllilca), do Titulo via (Da Oreielll Econô.ica

e 'Fl.nanCeiTa}, aTt1.gos e paTâgrafas com a seguinte "Iedação~

"Art. Fica lns.tituído Fundo de Exaustão em favor

dos Hunlcipios COBJ at1.V3.dade Ilineradora, a ser utJ.lizado. na forma
da. le-1, no dcsenvolvllllento sÓcl.o ..econôm1.co de suas cOClum,dades. a
'tÍtulo de ecepensacâe pelos prejuízos a eles catlsados pela mencio

nada atlV3.dade .. lnéluído- o empobreci1llento irreversível de' seu solo.

Parágrafo Onlco- - Os recursos da Fundo serão entre ou

tras, os arrecadados, a titulo de indennação. com base na expIar!

c:ão e aproveitamento dos recuz:sos minerals.

Art. Aos Municíp10S bca assegurada, na fOl1lla da Lel,

p.aTtlc1paçào no processo de outoTga de autoluação. p.eTmissão ou
concessão. bem como no de fiscalização e controle. de pesquisa ou

aproveitamento, no. respect1Vo terr1tór1o, de Jaz1das. mlnas e outros

recursos mlnera1s, tendo em v1sta. entre outras finalldades, a prS
servaçào do mel.O-amb1ente e o controle dos trl.butos e fundas arre~

cadados com base na at1vidade mlneradora." .

i!.!!~!!!!f..6!!Y~

A Assoclação Brasl)e1ra das Cl.dades M1neradoras _ ABCM, I

a Assoc1ação dos Munlc1p10S da Reg1ão Carbonifera de Santa Catarl

na. a Prefe1tura Munlclpal de Itablra e outras entidades. apresen.

tam esta Emenda Popular ao Projeto de Constl tU1ção, dlspondo sobre

a part1c1pação do Mun1cíplo na part1lha do Imposto Onlco sobre M1

nera1S - I.U.M., e em Fundo de Exaustão, conforme proposta subscr;:'

ta por 31.239 ele1tores bras11elros. -

Flnalmente. é da malor 1mportânc1a que o Munlcíp10 e a~'

nova política mlneral esteJam prev1st05 e eom d1SpOS1t1VOS, expll-~

c1tando o percentual da arrecadação do Imposto. bem como a part1c{

pação municlpa1 no proeesso de outorga de autonzação, permlssãoo~
conces~ão de pesqu1sa mlnera1. •

AUTOR

MARIA MORAES DE SENA e -Outros (31.239 subscntores)

ENTIDADES RESPONSÁVEIS:

_ ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE CIDADES MINERADORAS

_ ASSOCIACl\O nos }<tuNIC!PIOS DA. REGlltO CA.RBO'lIFERA

_ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA

COMISsAo DE SISTEMATIZACAO

EME'lDA POPULARN0 PE - 46, de 1987

"Dispõe sobre os Munlcíplos e a polítlca ~'lneral."

Ent1dades responsive15
_ Assoclação Brasllelra de Cldades lhneradoras;

_ Assoc13ção dos MURlcíplOS da Reglão Carbonífera, e
_ Prefe1tura Munlc1pa1 de ltab1ra.

Relator: Constitu1nt'e' BERNARDO CABRAL
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MARCELINO CARLOS PARREIRA E OUTROS

DA lP20741-0

- k~SOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA. REGlÀO Mr.lROPOLUAllA toE FLOí'IA', #_

F;:a=

Sala da Comissão. em

j) Hospitalidade;
1) Turhmo;
m) Saúde:
n) Higiene e beleza;
o) Conservação, manutenção e serventia,
p) Inforl"atica.

SubeC'rl.ta por l08.000 elc'/..tOl'ct! c aprcsc'I'ltada pel::c ~
entl.dadl1s abGoC'...at ..vaa aet-I'l.:l '7fcllC'1-o01adas, a préGllnte c'1'cnda Vl.sa 1-'::..

d"tfl.~al' c art. 3012 d",tcrm~nando que a folh':l da sa!;r"/.-?D 5 bal!o': €:_

elulHva ac So!!gul'~da:1l' SO~t.a.1 c sobl"c ela 01.i;;; poder; tllC'ldtr qua"

qU,.lr o~tr.; tJ" ...b,.t~, ou cOO1tr1.bul.çáo, ~zeeçãa fe"ta par<2 o estabcl~-

C1.a nas art$ 38"A c 383 do PrjJt!to.

- S~ndz,"'ato doe Empl'crJadol1 ~1'! Entt.dad..o Cul.tllrat.s, RrcPlJatz.

vab (! de ASS1.6tê01C'"l-a Sornal, de Orienta."ão e rOl'm:l"ão Pl'O

f1-SMona.! do Estado de Santa Catar1-na - SENALBA,

- Aesocia"ão Bcn~f"/..centc d-:uJ SCl'v"/..d'.:tNJtJ da FIESC, SESI,SENAJ,

CIESC. lEL de Santa Catart.a - AEFISSl,

- /,s60C''/..a::;0 E'1'pl"e,gartal da Rc(J"tão Nctl'opolt.tana ãc Flart:t-

CÕ1'1C ncata léU: .. dOr! tl'..Jà..JZ'Jl:'o, o::o"'P<Jtc a este C.:J:~-

gtalo a"::z:l.[,(/1' a propQ~ta ap"''las t':r; gCUO acpc~tN: !or":;:,o e cono1-:::,!

:ranJo ql.<€ a iPlLC'at1.Va sob c:ra1/lC, s~glmd~' tnfo:r'7laçõclJ d". ScC'rctal".;

at,'01d.: àl! f?::7,gi'l'l"Jtaz prcVt.rtav no ar'!; 24 dr.- Re.Jt"""ltc Irtl':>n~ ra":

1'1l~ r":?'t•• .:ll' ,/;:>aOllt tar,i::>, m~'u pal'~~cl"' ti no SC'lt~d" do: ql.H.. c3ta Co,,"_!.,

~2~~ 3C r-;.n.f~'E:tc pe:'o l'C,,"'OI....~If"t.J da E"l{:y,::::: POI:' .. lal"' 01~ aOl::.r-l:~ rc

sel"t'ül,.1 .1 aJ:l1'~C':'Ição ao mél"ito pa:>a a o~ac~à .... pl"Órl"'l.2

EN'l'IDADEE FESPONSAVEIS

- F:',DICATO DOJ EMPREGADO:, EN ENTID/,DES .,CULTUPAIS, RECREA1:

Vt.!' E DE A33IS'J't/,CIA SOCIAL, DE ORIENTAÇJO E FORMAÇÃt.' PR:

r:SSIONAL DO ESTADO DE aio/dÁ CATARHA - SENALEA,

- k?SOCIAÇÃO BE1,EFIClhTE DOS SERVIDt'FES DA FIESC, SE'SI.SElll>",

C-E:::C, lEL DE: 51.1.'1,1 CA'l/<RINA - A:;F!::JCI,

E"tEr.:JA POPULAR 019 PE-ZE;;-S, de J98í'

"ihl$põ~' llOCrl1l a Pl"ctJcl"l.'aç:áo das c01tt.dall'1!J SEsI~ SEJC, EElJA:
e EEJl,lC"

RI. 'ator' Conl!Jt~tUt01tc EERllAR~O CABRAL

Cabe especial referência à área. da infornática, onde o SEUAC vem s"
des!acando por sua~ inovadora, acompanhando assim a era da COI'";::='
taçao nos processos de ensino e aprendizagcr'l. Neste setor, houve tr

crescimento de matriculas de cerca de 37,6'= no per-Iodo 198~/1986
SENAC vem rnveat.í nee intensa:nente em nucrc-cc'nputaõcr-es e diverE~!

~~~~~sa~q~:~~~~:~~:rl~~t~P~~oM!:~â:~o:r~m(~~~~~~~~ :o~ooB:~~~r~~er~~
cional de neccnatr-uçâo e DesenvoJvimento (SIRD). Destaca-se, por r::.=,
uma outra aç eo de vanguarda do SENAC, qual seja, a criação de um ce-
tro Nacional de Produção de TV, proporcionando, a médio prazo, u.:'
Lne't.r-un-errt c .adequadc para novas metodologias no que se refere a r-e
cursos instrucionais. '

O S~NAC atua ativament: na ár-ea de coopereção técnica tnternac rcna;
e ja serviu de modelo a criação de inst1 tuições congêneres na Al'léri
ca Latina, são inú'r.eros os convênios para prestação de serviço cele

e:~=~~oe::~~e~t~;N~~c~u=~::~s~sc~:~:;:ç~:t~~~;:~~~c:n~~t;o:fr~~f~~:'
de llngua portuguesa, como Angola, Moçambique e GUiné-Bissau Ainda
no plano internacional, oportuno registrarmos que o 5ENAC é filiac!.~
ao CINTERFOR, órgão da Organização Internacional do 'I'rabalho (OIT).

Toda esta estrutura vol teda para a capacitação profissional tem atrai [
do enormemente a classe obreira, cujo interesse resultou, em i986-:.
1.059.613 matriculados, registrando-se, desde a criaçio hc SENAC,
em 1946, um total de 12 4J;8 267 matriculas, sem incluir as ativida
des eepec i rrcea de assessoramento empresarial e valorização prof"1s
aã onaf , -

SESC e SENAC e as entidades co-irmãs SESI e SENAI, que igualmente
produzem ine~t1máveis.bene:r{cios à classe industriária, devem seu .5_

cesso a~~ privedo ss~ administrações, buscando-se sempre
os criterios da er'rc rénc r e -e produtividade. Por isso, diferem_se de
tantas outras ~ntidB.des organizadas pelo Governo e que pereceram nos
cipoais burocr~ticos ~e nossa Administração Pública, como os Ser\i
ços de aecr-eacéc Operaria do Ministério do Trabalho, os re.Maurante5
d~ SAPS, os emprestimos financeiros e os apartamentos vendidos atr-a
ves do IAPC, lAPB, IAPI, IAPTEC, os Centros Sociais Urbanos, o Ser-,'r
co N~cional.de Aprendizagem Rural (SENARl e o SAI.mu (Serviço de J.'i
sistencia Medica Domiciliar de Urgêrlcia.). Por outro lado, SES:~
SENAC, SESI e SENAI esmeram-se no controle financeiro de sues receã
tias ...e suo-ne tem ~eu's orçamentos à Secretaria de Planejamento da Pr'E
eãeenc í s da Rp.publica, prestando contas anualmente ao Tribunal d;
Contas da União. Todas estas entidad€:s possuem representantes goV~;
namentais em s,;us órgãos administrativos e f'iscais. E os rêsul tado'i
promissor!'s ate agora obtidos o foralJ' ~ E!..!.!!: !:!!!.~~ ~

tas 2.2~,~ !!2~~ trabalhador. ~

A supressão dos dispositivos acima mencionados do atual Projeto dE
Constituição atende, portanto, a imperativos do próprio interesse rI<
cional. _

AlIrO.::: 1'1<!.::RA GlACOUOZZI !.A/'IE:;SZI E OUXRO~

rUf.OOO Bllbs<?r~t"l"~ll)

pr....,,~

~==========~) mio'@)
~------nl"..'.,eeMtuJo'I""'"M'n,l.tJ EME"WA POPULAR ~ PLENARIO

r
E'IE},PA N9

POPULAR

Inclul, onde couber, no Cnp.L"tulo I (Dos Dlreltcs Indl

vldu"s) _ do Trtulo Il lDes Dueltos e LIberdade, Fundarrental'), o :t
. segu.1nte arugo

o SESC vell' se preocupando intensamente corr as disparidades socia~~
resul tantes do processo de crescimento econômico, notada.~ente n...os
áreas urbiU1as, provocando. nas populações de baixa renda, uma. dell'~
da intensa por equipamentos sociais, culturais e de saude. Apesar dã
agudização destes problemas fi: do recrusdecimento do processo infl ...
cionário err 19~7, ? SESC velfi superando os periodos receSSivos, reatl
vou sua expansao fisica e recuperou o nivel de sua receita de contr1
bulção. Ttmto que se ?repara para e.nfrentar novos desafios, já have-=
do elaborado um Plano Nacional para o triênio 1988/90. A programaçã;
projeta duas frentes de trabalho, que se complementam' uma voltado
para as necessidades bÁsicas de saúde, alimentação e educação e ou
t:a dirigida ao desen~nto~ _ sócio, recreativo, cultural.
Sao programas que visam oferecer a clientela aquilo que ela, por
Beus próprios meios, não têm possibilidade de alcançar, em nIvei!';
compat1vels com a sua condição humana e que, correspondem efetivarnen
te, a uma complementação do salário real. Os objetivos a serem alca;;
çados estão :fixados nas seguintes metas: a) Setor de saúde _ expa.':i
são das atividl1des em 37,5%, devado os atendimtmtos ã36;6 milhõe"S
em 1990, b)~ - expandir as atividades sócio-culturais e rI;:
creativas em 33,7", para atingir o volume de 67 milhões dI!' atendime:"
tos em 1990; c)~ - expansão das atividll.des do programa e-=
23,2%, com 29,9 milhoes de atendimentos em 1990.

Por sua vez, o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL _ SEm::
vem se dedicando com inegável sucesso à tarefa de aprendizagem
aperfeico~ento profissional e constitui hoje UlT. sister:.a aberto ce
qualificaçao d~ pessoal para as atividades do s~tor terciário. 'I'r~s
vetores basico~ sintetizam S operacionalização dos serviços pres:~
dos' a) fortMlçao profissional - preparação do empregado para o trat:
lho, cuidando-se da compatibilidade entre o desenvolvimento integra:
da pessoa e a, aquisição de conhecimentos Cient1:ficos, realizada e
cursos, seltinarios e progrB!'las de treinamento, b) desf:nJolvimento e~

presarial - prograrrações dirigidas às empresas com vistas ao desê='"
volvimer.to de pessoal:: da organização, medlante cursos, semInário!;;:
progra.'Ilas de _capaci taçao, consultoria e assessoramento à empres&,
c) valorizaçao pr~f1ssional - executada através de atividades especf
ficas de orientaçao para o trabalho, de informação profissional e d;
diversas atiVidades de grupo. de divulgação e intercâmbio.

Para a consecução destes objetivos institucionais. o SEI~AC utiliz~
cinco modalidades operativas. a) os Centros de Formação Profissic
nal - são, atualmente, 93 centrosde~mento ocupaciona~
sif1cados',72 minicentros, núcleos e agências de formaçiio profissiõ
nal, 3 hoteis-escalas, 13 restaurantes~escolas, totalizando 214 uni
dades escolares fixas; b) Empresa pedagógica _ são unidades que ,;;
constituem numa metodologia de ansino e igualmente numa modalidad~
de formação profissional, com instalações e carftcterísticas • emprl!
sariais, aberta ao público, possibilitando aos participantes vivere~,
total ou parcialmente, as rotinas de Unle empresa real. Entre elas,
destaclBJI'-se a rede de restaurantes, hotéis, salões de beleza, pnstos
de gasolina, etc. Como principàis caracteristicas, cabe mencionar :I

atendimento dJ.reto ao público, proporcionando aos alunos condiçõ~E
reais de trabalho e compatibilização dos custos com o produto final.
buscando sua auto-sustentação financeira, c) Unidades móveis _ mo::;.
lidade operaciona! pela qual os programas SãO~lVidõS:foraac=
Centros de Formaçao Profl.ssional. com instrutores especializados qt...
se deslocam pa~a as diversas r~giões do interior do pais e para • ~
periferia das areas metropolitanas, atendimento que, atingiu, e
1986, J.(J;4 munic1pios brasileiro~. d) cfipacitaciD ~ I'!mpresa _ IflC::~
lidad: desenvolv.1da na empresa, visando o al=rifl1ora."ento profissiom'i..
no proprio local dl" trabalho e UfTl;l> otirrizaçào da poli tica de rec .....
50S; hu~,;mos; e) teleducação - é a educação po:r meio de correspondÊ:'
eia, racHo ou TV, que perm~te ao SENAC chl"g&r à própria casa do tr';
balhador ou c"'ndidato a emprego A. formac.ão pro1'issional, devem:~
atingir ~ajs rapl~amente o maior nUm!:ro de pE'"Ssoas, deve acompanh..~
a evoluçao tecnologica e socia.l na área da corrunicação.

O SENAC dispõe de 15 áreas ocupacionais, na!; quais utiliza de ma!!"
de 200 diferentes tipos de programações, a saber.

a) Administração de empresa,
b) Escritório;
c) Compra.,
d) Venda,
e) Propaganda,
:C) Armaze~agem, emball'lgem e l"xpedição de mercadorias;
g) A:re~içao e classificação de produtos vegetais,
h) Comercio artesanal,
:1.) Comunicaçâo,

Temporada de férias
C1,lrsos de. atualização de conhecimentos
Ctlrsos supletivos
Assistência comunitária
Assistência especializada
Trabalho em grupos
Creches

de vida do trabalhador e sua qual1:ficaçao profissional, através de
aprendizado. Dal terem surgido. ~~~, s SES:, ~,SESI !.
SENAI, cujas atividades tem demonstrado, desde ent.ao , o cwnpr-rmentc
~vo das fina.lidades a que se eeat íner-em, ou seja, o combate ec
peuper-t smc , o aumento da r-enda nacional, o desenvolvimento, til. de,...:..
cr-ecte , a justiça social e a 1-eduçào das tensões sociais urbanas.

Hoje, mais do que nunca, este empreendimento~ se torna impr::scindfvel
ao Brasil, numa fase de reccnst t tucãcnat í.eacao , q~ando eetac Ilendo e!
tudadaa as novas bases sobre tlS quais se assentara o crescimento I'!c.~

nômico nacional. As discussões ae voltam mais uma vez, ..par-a os des,!
justes aociais, 8 má distribuição de renda, o direito a eecee , t':. a11
mentação, ao lazer e uma atlequada polI tica de emprego.

A titulo exemplif'icativo, passaremos B registrar alguns dados a
respeito do SESC e do SENAC, bastante ilustrativos a respeito do tir-a
balho realizado por estas entidades. -

Em 1986, o SESC atingiu uma clientela de cerca de 1.150,201 mat r-íci,
lados em todo o pais Atualmente são 116 Certros de Atividades Sr
câc-necr-eat ívee , 7 Centros Campestres, 1'75 cfl.r\tinB.s, bares e lanch'C
ne tee , lJ; Centros cci turais e Desportivos, 56 restaurantes po~ulares,
18 ccrêní ee de férias, 271 gabinetes odontológicos, 11 balneários:,
um centro de formação artesanal e 156 bibliotecas, com um total
102 279'.1).7 atendimentos a seus bener.tcr àr-i cs

Esta clientela percebe de O a 2 eai ár-rcs-minrmcs , concen'trando_sf,
nesta faixa, 61, 2~ dos matriculados. são, em 56%, crianças e jovens
até 25 anos, sendo que 29,2% na faixa de 25 a 40 anos Na proporçi:
de 62,8~, são trabalhadores sem escolaridade ou de baixa escoi er-í e..
de, si tuenec-ae f'reqllentemente no 1 t grau. -

Com um variado paz-que de atendimento, ccnrcree relatamo!'; acima, o
SESC trabalha com três grandes programas~f1m saúde, cul tur-a e eaers
tência, reunindo 19 atividades, que abaixo discriminamos: -

SAÚDE

Refeições
Assistência odontológica
Educação e aaúde
Lanches e merendas
Assistência. médica

~

Desenvolvimento físico-esportivo
RecreaçÃo
Expressões art1sticns
Recreação infantil
Biblioteca
De.s~nvolvimentoart1stico-cul tural
Comemorações

ASSISTÊNCIA

pr''''''':J
l f:Jfl;D3"@J

o SESC e o SESI têm-se dedicado exclusivamente à valorização da. CIH

se comerciária e indu~triária, pela prestação continua de serviç:'i"
sociai~ àquelas categorias profissionai~, entre as quais destacarr-s~
as atividades recreativas, de desenvolvimento risico-esportivo, b~

bliotec:ts, assistência médica e à in:rância, teatro, música, colôr~'i:
de férias, restaurantes e cantinas a preços reduzidos, etc

Inspirados nos 1elJ'as de democracia 80ci8l inscritos na festejada Ca"
ta de 'I'eresópol1s, subscrita, em 1945, pelas lideranças das Classes
Produtoras do Brasil, os empresário!; do comércio e da indú~tria de
.envolveram um trabalho impar na valorização das categorias profi;
8ionais dos comerciários e industrilÍrios, dentro dI'! uma perspectiv"i"
de harmonia ê solidariedade entre as catl!gorias~ de produçiio
de bens ê serviços.

As razões deste bem sucedido empreendimento residem exatamente na Cl'o

pacidade ~~ privada ~~~~ destinação !i
aistencial, dentro dos cri te rios de eficiencia e produtividade. Prc.
~assim, uma obra social significativa no campo da profiss':'"C
nal1zaçiio e de múltiplos beneficios sqciais concedidos aos a~salar~:!
dos.

Ternos ti. salientar, prel~minar~ente, que a matéria contida nos cUSl=E.
_itivos supra aludidos e impropria~ :figurar ~~ constitucic
nal, de vez que 8 norma cuida de qUl'!stao de disciplina tipiCB de 11:.
õrdinária, pela VinculaçÃo que há de existir entre aquelas normas E
• dinâmica da evolução econômica.

"O a:r~ '/..go 3(:: do anttipl'c,.1t!t!:J da Cc,"'tssãc dI!: .<:'.~tf:"";!.:

lJa~ã" pa8Sa a tGl' a acgu'f.ntl1 rcdaçãe;

Mod'/..f'/..ea o Qrhgo 33C do ProJeto de COtlst1.tllt.çâo ia

COTr'''/..lJsão de S'/..st.u'lataação, no Cap{tll.lo 11 (Da Sf'gll.l'tda.d~ StH)t.aZ J,.:!~

Títl.<20 IX (Da Ordem SoetaU, nos termos do FrCope-sto a 811gUtr

Dal porque não possui a norm" um objetivo~~ definido, salvo u:"

enriquecimento imoderado da Previdencia Socia.l, em detl"imento de o..
tros setores d~ atividade privada que ~elas são,merecedores, porqu';
dos recursos telT' feito correta aplicaçao, corno e o Cll,SO do Serviçc
Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC. Serviço I>:acional I:It
AprendiZagem Industrial - SENAI, Serviço Social do Comércio _ SES:
e Serviço Social da Indústria - SESI.

A presunção inconvincent~ de que só a PreVidência Social merece se
bene:ficiãria de contribuições sociais revela um certo sectarismc,
traduzindo-se em nitida involução I;ocial, como se não eXistissem, n;
presente e no :futuro, outros setores que tll.'ribérr, não merecessem o a..
xilio de contribuições sociais. -

Art 342 - a fo'Lha d~ salártoa é base c:re!t.t'H'a da s_
gurtdad~ SOtnaZ (J #obrc ell1 não podn''; "/.-nC'''/..d-:.l' ql.<alqucr outl"O tl'U .. 

to OI.< C'ontrt-buição, t'f'zC'l'çãe f,nta pa:ra " (Jl'tabeZtJcido nos A:rtB. Z;E

11 J89 d~Bta Constttut"ãc (atuat-s a1':-l" S8~ c UH de- Fl'tJJGtD de Corl.'

titM"ãoJ ".

JUSTIFICATIVA

EMEND/, ll';

subscrrta por 3] 239 e Ie r t cr-es e apresentada pelas ent..!
dades as s ocã atavas acama eencaonadas , a presente emenda V1Sa an

cãurr , onde coube r , drspcs r t rvo que derernma a parta capaçãc do ME.
D1CíplD na p a r-t r Jha do lUM - ampcs to ÚnlCO sobre mme ruas - e em

fundo de exaustão, ana t r tufdc Da presente emenda Assegura aos ME.

D1Cíp10S partlclpaçâo no processo de outorga de eutcra aaçâo , per

auasâo ou concessão, bem como no de Íl-scallz1lçio e controle. de
pesqUisa ou aprove-rtaneme , no -respec t rve te r-rr tjirac , de j a za das •
manas e outros recursos niue rai e

Como nesta fase dos trabalho. compete a este Co.le gr ado

anaã i s ar a proposta. apenas em seus aspectos forro/as e cons ade r-ando

que a am ca at t va sob exame. segundo mfcraaçêes da. Secretana,ate!!

de às exrgêncaas prevas ras no art 24 do Regrnent.c Interno para
sua regular tramltaçâo, conforme entendamerrt,c do Pres rden ee desta

cceussãc , Consti tu rrrte Afonso Ar incs . meu parecer é no sentado de

que este Orgio 'l'êcnlco se nam ees te pelo receba mente da Emenda Po
pular n 9 00046~6, reservada a aprecaaçãc do mén to pua a oca
não própria.

Tais entidades funcionam graças ~ exclusivamente .!~~
dos comerciantes e industriaia brasileiros, sem qualquer onus paroE.
õScof'res publicos. Hao poderia, portanto, o Fundo Haoioml1 de Segu
ridade Social captar toda e qualquer contribuição social existentê
no pais, !!!!!!. resguardar !!~~~!!.f!.~ ~ ~
Bistênc:1a~~ educacional empreendida R!!! ~ ~.
Por outro lado, o ref'erido fundo, alem de ootor1amnte estatizante, 8S!>.I

me f~içôes de gigantismo, poi~, can seu npetiu avassalador, incorpor-;'
outras contribuições sociais de grande relevância para a sociedadf,
como é o caso do salário-educação e dos recursos do FINSOCIAL. Alt!·
disto, t1 Previdência Social passaria a assumir cunho quase monopoli,g,
tico quando. em verdade, poderia o texto Consti tucional resguard&"
e in~ent1var o caráter suplementar da Previdincia privada

ConvéM recordarmos que, há quarenta anos atras, qua.ndo o Brasil da\ê
decisivos passos para deixar de ser uma sociedade qua~e que exclwz~

vamente agrária, verl.fl.cou-se que nosso processo de desenvolv1IM:nt:
enfrentava sério obstáculo. fal tl'lva adequa1a forma;ão profissiona..
aos trabalhadores 801iei tados pti'la industria nascentl? e pelo corro":
cio, berr, como condlções para que estf'S trabalh~dpres desfruta~,!,;err. 0'

assitência e bt!m estar social. Como o Estado, aqut"la epoca, n20 t.:;.
nha meios suficientes para resolver estas carÊn9ia~ (situação, mIM
qu@' se agrava err, razão do crescimento derrotráfiqo), os errpresáncl'
do corrércio e da indur.tria, nUIJi;:l. col/lboração c01 o Poder Publico e
com a socjedade em geral, r&solverarr, agir para a superação destas o:,
ficiênciaE, nu!"", momento historico em que as Classes Produtoras Vl~

lumbrararr que o desenvolvim~nto brasill"iro pressupunha a qUal1da~lO-

Sala da Comissão. ell

Por outro lado, o SENAC e o SENAI praticam urr trabalho singular r=.
campo da educação prot'issional, mantendo v~rdadeiro's la.boratórios d~
ensino, já que, enquanto aprendelT, os alunos exercitlllf" e:retivaIr,~
te, os oficios aos quais pretendem E;~ dedicar. Estas entidades repr~
flentam sign1:f1cativas alavancas na poh tica de emprego do pais, pelo.
esmero co!\', que reali2.an'l ti. p:reparaçi.o óa mBo-de-obra qual1flcaôa r,:;
setor do comércio e da indústria.

EMENDA lP20740-1 - "'M'
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bj i ca ,

Parágrafo iina cc - A rea , objete de veto. deve râ, automa

ticament.e, ser SUbmetlda a referendo popular.

Art. - Na falta da rea , que trate da questão urbana, p!.

.ra torna eflcaz uma norma ccns ta tucaonaf , o ~hnistérlo Púbhco ou

qualquer Interessado pode requerer ao JudIciário que determine a a

pj acaçâc daz-eta da norma. ou se for o caso, a sua regulamentação p.!

lo Poder Legns Jatnvo ,

Parágrafo jlna cc -.A decasêc favorável do Judlcláno tee

força de COIsa JUlgada, a par tu r de sua publicação.

Art. - O descumpnmento dos precea tos estabelec1d~ne.!
te capítulo sUJeJ.tarã a adamas t.raçãc piibf ace ã ação p rôpr-aa , e 1.JII

plicará na responsaba í adede penal e CIVIl da autondade a quem

possa anputa'r a omsaâc ,"

2. Insere, onde couber, no Título VIII (Da Ordem Econõml

ca e Pmancexra) , os s eguant.es dãspcs rtavcs -

"Art. - O poder Público, assegurará a prevatêncaa dos

dã reatcs urbanos, at.ravês da utllização dos seguarrtes ans t runent.cs

I - Imposto pz-ogres s rvo sobre ãaôveas ,

II - Imposto sobre a valorização imobihána;

II! - Dl.rel to de preferência na equraaçâo de mõveas urba

nos,
IV - Des ap r-opr a açâo por Interesse secae i ou ut.a Ladade pú~

v - ürscramnaçâc de terras públlcas,

VI - Tombamento de môveaa ,
VII - Regame especa at de proteção urbanfs t rca e p reser-va

ção embaen tar ,

rII! - Concessão de da re i tc real de uso,

D.. ~ Parcelamento e edlÍlcação compulsôrlos

Parágrafo Iina cc - O Imposto prog'res s rvo , o anpos to sobre

a valori::ação mcba r rãr-aa e a edrfaceçâc compulsôna não poderão m

cada r sobre te~reno até 300m2 , des t rnadc ã noradaa do JlropnetárlO~
A-rt. - O dl.Teito de p'rcp'r a.edade t.eT'rl.~Ti;1.l u-rbana não

pressupõe o da rea ro de cons t rua r , que deverá ser eut.o r i zadc pelo

pode-r piibj r cc aumcapat ,
Art. - Cabe ao poder píib í acc munac rpa I exigIr que o pro

prletáTio do solo urbano ccaosc ou subutill'1.ado p'r cao.... a seu adequ!.

do ap'rovea tamento sob pena de submeter-se à trIbutação progressiva

em relação ao tempo e ã extensão da prcpraedade , SUJeitar-se ã des.!.

prcpraaçãc por ante re s se SOCIal ou ao parcelamento e edl.hcação co;

pu1sQTios.

Art. - Ã unaêo , aos Estados e aos Mumc Ip í.os , vasandc o

mt.ercsse 30:: ...a'l , cabem obngatoriamente adotar as medrdae aduunlS

ta-at rvas necess âraas à ldent1.flCação e recuperação de terras públ.!.

cas e ã. dlSCTl.mlnaçâo das ter-ras de ....cjunes , sendo gan1ntl.da a pa'rt,!

cl.pação das 'representações s mdacaas e'rassocae t avas ,
Art - No exercfcao dos da re í t.os urbanos consagrados no

"pramea rc art r go , todo C1dadão que, não sendo prcpraet.ãrac urbano, de

t1ve'r a posse não contestada, por t-rês anos, de. te'r'ras públlcas o~
puvadas, cuja metrageiQ. será dehnlda pelo Poder Mun1.c1.pal at~ o 11

mlte de 300m2, ut1.11zando-a para sua moradu e de sua famíll.B, adqul-:

r1r-lhe-ã o domínIO, lndependente de Justo título e boa fé.

S 19 - O dnel.to de usucap1.ão U'rbano não será reconheCldo

ao mesmo possuldor maIS de uma ve~.

§ 2° - Os terrenos contínuos ocupados por dol.s ou JI1ais

possu1.dores são suscetíveJ.S de serem usucapidos coletl\·am,.ente atra

vés de entIdade comunl tárla e obedecerá p'rocedlmento sumst'íssl.mo.

S 39 - Ao ser proposta ação de usucaplão urbano, fIcarão

suspensas e prolbldas qualsquer ações reJ.\ l.ndicatónas ou possessó

rJ.as sobre o J.môvel usucapl.do.

Art. - Para assegurar a todos os cldadãos o dlrelto ã
morad18 Ílca o poder públlco obngado a formula'r polítlcas hablta

Cl0nalS que permItam'

I - regularlzação fundiána e urbanIZação de áreas ocupa

das em reglme de posse ou em condlções de sub-habit,!

ção,

11 - acesso a programas públlcos de habltação de aluSuel

ou a flnancIamento públICO pa.ra aquisJ.ção ou constru

ção de habltação prôpna,

111 - regulação do mercado l.mObllJ.ãno urbano e proteção do

lnquilinato, com a hxação de 11ml te máxlmo para o

valor inJ.clal dos a.luguél.s residenclals,

IV - aSsessorl.a tecnlcs ã construção da casa prôP-Tla.

Art - Compete ao poder púbhco garantl.r a destlnação de

recursos orçamentár10s a fundo perdIdo para a Implantação de habIta

ção de lnteTesse socIal.

Parágrafo únICO - E prolblda a l1pllcação de recursos pú

blICOS ou sob admlnl.stração púbhca para flnanclar lnvestimentos pn

vados aSSIm -como a IntermedIação f1.nancel.ra na obtenção e transferê~
Cla ,de recursos destlnados a programa de habItação de Interesse so-:

clal

ArL - LeI Federal dl.sporã sobre a cnação e a manuten

ção de agênCIa que coordenará as po1Íucas geral.S de habltaçáo.

S 19 - As polítlcas e proJetos habl.taclonBlS serão

plementadas pelo MunlcípJ.o de forma descentrallzada, cabendo o con

'troIe d1.reto da apllcação dos recursos ã população, através de suas

entIdades representatl."as

§ 29 - Nas apllcações para compra ou construção de habl

tação popular não haverá qualquer Incl.dênCl<l de encargos fl.nanceiro;.

§ 39 - Os contratos de compra, venda, cessão, aluguel de

l.móve1.s urbanos terão seu pagamento e forma de reaJuste fIxados

moeda corrente, sendo vedado o uso de qualquer moeda fIscal ou cam
bulo

§ 49 - As prestações mensalS refentes a emprésbmos pua

a compra ou construção de habJ.tação prôpna não poderão comprometer

maIS de..-20\ dos rendImentos fam1.11ares.

Art. - Os índlces de reaJuste do aluguel Tesidenclal
do pagamento das prestações e os débltos de flnanClamento dos 1mô

velS serão atuall zados com perlodlc1dade mínIma de 12 (doze) meses,

temi.o como lImIte máXlmo o índlce de vanação salanal.

Art. - A prestação dos serVl.ços públlcos é monopóho do

poder públlco e será re'aluada através da admln1stração dIreta e J.!!

dlreta.
Parágrafo Onlco - Lel. ordJ.nãna regulamentará o dISPOStO

neste artigo, flcando desde Jâ vedado todo e qualquer uso de recu;

sos púb1J.cos pa.ra subsidIar serVIços públl.cOS operados pela lnlCla

tlva prnada.

Art. - As tarl.fas dos servlços de transportes coletl\'OS

urbanos serão flXadas de" modo que a despesa dos usuários não ultra

passe 6\ do sa]âno mím.mo mel)sal.~ -

COMISSAo DE SISTEMATIZAcAo

EMENDA POPULAR N9 PE-85, de 1987

"Dispõe sobre a não-divisão do E:stado da Bahia."

Entidades Responsáveis

- Associação Baiana de Imprensa
_ Associação Comercial da Bahia

- Federação das Indústrias do Estado da Bahia

A1JTOR. MARIA RITA SOUZA BRITO LOPES PONTES - lRMK DULCE E OUTROS

(433.638 subscritores)

EME"lDA N0

Subscrita por 433.638 eleitores e apresentada pelas

entidades associativas acima mencionadas, a presente emenda visa su

primir o item I do art. 439 do ProJeto de Constituição, de modo a

não permitir que parcela do Estado da Bahia se desmembre para cria

ção de novo estado, seje para incorporação ou anexação a outra unida
de federada. -

Como r nesta fase dos trabalhos r compete a este Cole

giado analisar a proposta apenas em seus aspectos forma,ts e conside

rando que a iniciativa em exame, segundo informações da Secretaria,

atende às exigências previstas no art. 24 do Regimento Interno para

sua regular tramitação I meu parecer é no sentido de que esta Comis

são se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular nl? PE 00085_7,

reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria

S,.18 da Comusio. em

ENTIDADES RESPONSAVElS
_ ASSOClAcAO BAIANADE IMPRENSA

_ ASSOCIAçKo COMERCIAL DA BAHIA

_ FEDERAcAo DAS lNDOSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Constituinte BERNAR.qO CABRAL

1 Inclul, onde couber, no Capítulo I (Dos DlTeltos Indl

vldua1s), do Titula II (Dos Dl.relt.os e l.lberdades Fundamentlns)

segUl.n'tes dlSpOS1tl\OS

"Art. - Todo CIdadão tem dlrel'to a condl.ções de VIda ur

bana dIgna e Justlça soclal, obrIgando-se o Estado a assegurar

I - Acesso ã mOTadla, tl'ansport.e púb11CO, saneamento, e
nergIa eletnca. llumlnação públ1ca, comunIcações, educação, saúde,

lazer e segurança. aSSl.m como preservação do patrimônlo amblental e

cu1tural.

de assina.tur~s~ na certeza de que esta ~enda traduz o sentimento

dos baianos contra a divisão do seu Estado. \.

Para pugnar pelo inegociável direito a nossa integr!

dade territorial, fica creõeneaaõc o Presidente da. Assembléia Legis_

lativa da Bahia que falará em nome dos proponentes na forma do Regi

mento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

EMENDA lP20743-61
fl NAZAR~ FONSECA DOS SANTO;"~' OUTROS

II - A gestão democrátIca da c1.dade.

Art. - O dlrel to a condlções de vlda urbana dIgna condl

Cl0na o exercíclo do dIreI to de propnedade ao ln'teresse SOCIal no

uso dos lmô"els urbanos e o subordIna ao prlncíplo do estado de ne

ceSS1dade.

Parágrafo únIcO - E assegurado o amplo acesso da popula

ção às lnforrl8ções sobre planos de uso e ocupação do solo e transpo;
'te e na gestão dos servlços púbhcos -

Art. - A desapropnação da casa próprla somente poderá

ser feJ. ta em caso de eVIdente utl11dade púbhca, reconheCIda em Juí

zo. e medJ.ante plena, lntegral e préVIa lndenlzação em dlnhe1.ro, d;

cUJ o depósIto dependerá também a ImIssão provisôna na posse do bem.

Art - O poder publJ.co, respenado o dlSpostO no art
59, pode desaproprlar lmôvels urbanos para flns de Interesse SOCIal,

[

me d I an t e o pagamento de IndenIZação. em títulos da dívl.da públ1ca

resgatá\el em 20 anos Essa IndenIZação será flxada até o montante

cadastral do Imóvel para flns trlbutárlos, descontada a valonzação

decorrente de l.nveshmentos públ1cos. ,

§ 19 - A declaração de Interesse SOCIal para 'fIns da Re

forma Urbana opera automatJ.camlmte a 1m1ssão do poder públICO na

posse do lmóvel. perm1tIndo o regIstro da proprledade.

S 29 - Por Interesse SOCIal entende-se a necesSldade do

: lmóve1 para programas de moradla popular, para a ins'talação de J.n":

I
fra-estrutura,de equlpamentos SOClalS e de transportes coletl"os

ATt. - A desapTopTlação dos lmô"elS necessárl0s à regu

lar:zação fundlána de áreas ocupada~ por comunldades consohdada~
sera fe1.ta cons1derando o valor hlstorlco de aqu151ção do imô"el

I atra\és de ação Jud1.Clal, SUJeIta ao procedl.men'to ord1.náno. e cUJa

sentença. depols do trânslto em Julgado, \'alerâ como ti"tulo para

flns de reglstro lmobll1áno.

Art. - No cálculo da IndenIZação pelo valor hlstônco

não serão cons1derados os negôcl.os que, em'olvendo os J.mô"els desa
pTOpT1.ados seJam Teal12.ados subsequentemente ã da<:a das pTlmel.ra~
ocupaÇões da área.

Art. ~ A valonzação de lmóvelS urbanos que não decor

ra de investImentos real1zado
1s

no próprlo l.mÓvel mas que seJa pro\'!

nlente de lnvestlmentos do poder púbhco ou de teY'cenos podc'râ ser

aproprlada por Vla trIbutârJ.a ou outros me10S.

Art - g assegurada a lnlclatl.Va popUlar de leJ.S no âlll-
bl to munlcl.pal, relatIvas à Vlda urbana. medIante proposta ar"tl.cula

da e just1f1.cada de cldadãos eleltores em núme'ros eC\.Ul.valente ;
0,5\ do colêg1.o elel.toral

Art. -:E assegura"ào a ~um conJunto de cIdadãos. que re-I'
p'resente S\ (CInco PC[ Cell.to) dô eleItorado munlclpal. suspender. ['

através do veto 'popular, B execução de lei urbana promulgada que ,-

contrarIe os 1nter.sses da popUlação.

EMENDA POPULAR N9 PE-84, de 1987
"DIspõe sobre a manutenção da censura"

Ent.ldades nespcnsêveas-
~ Assoca açâc Necrcnat dos Censores Peêeraas ,

- Associação Nacacnat dos servrdores do Depa:

tamento de Por Icaa Federal,

- Assocução dos Delegados de Polic18 peéera,

ReIut.or ' Cons t.a tuarrte BERNARDO CABRAL

- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CENSORES FEDERAIS - ANACP,q

- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO DPF, e

- ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POL!CIA FEDERAL.

COMIssM DE SISTEMATIZACM

ENTIDADES RESPONsAVEIS

AUTOR ~lA.RCEL1NO CARLOS PARREIRA e Outros (67.136 Subscntores)

subs craca por 67.l36 eleItores e apresentada pelas

entldades aSSoclatlvas aClma menCl.onadas, a presente emenda Vlsa

inseru', no ProJeto de ConstltulÇão, dlSpOSltivo estabelecendc

que a verlflcação e o controle das dIversões públ1cas seJam atri

bU:Lções da políC18 Federal (art. 253)

Como, nesta fase dos t.rabalhos, compete a este C~

legiado anal1sar a proposta apenas em seus aspectos formaIS e co!.

slderando que a lnlclatlva em exame. segundo lnformações da Secr!

taTla, atende às e:ugenclas prevlstas no art. 24 do RegImento Ir,

terno pa:ra sua :regular tramlt.ação, meu parecer ê no sentldo àe
.La..! 'que esta Comlssão se manIfeste pelo recebullento da Emenda Popular

.,. n9 00084-9, reservada a apreclação de mér1t:o para a ocaSIão pró

pua.

SJlla da ComlSsão. em

EMENDA Nl?

~

Inclui, no Titulo X (Das Disposições Transitórias)

A divisão territor:ial do Estado da Bahia não se JUs

t.ifica, em função do princípio federativo que confere a cada estaão o

direito de decidir sobre a destinação do seu solo

Do ponto de vista econõmico, também, a desagregação

territorial revela-se danosa fracionando um estado economicamente

forte para a criação de dois estados empobrecidos, acentuando_se, a.:!

sim, os desequilibrios regionais e a dependência crônica ao poder

central.

i seguinte'

"Art. - A manutenção da cen-sura dos espetáculos de

dave rsões públlcas vmcurada ao Departamento de Poj Icaa Federal ..

JUSTIFICATIVA

Entendemos censura como a anâtase de obras deatanadas

a aavea-sêes pilbj xcas , com a ErnaLadade de c í assaârcã-fas etar r amep

te Não se confunde, POIS, essa atlVldade com a proabaçâc pura e

s mpfes ou com a mutl1ação de espe tâcutcs , A atuação do órgão en

carregado dessa verlflcação deve estar voltada para a formação do

menor e para a preservação dos valores famIhares, ref agacscs • 211,2

raas e SOClalS do povo bresaüear-c , c1nglndo-se umceaeme às dlve:!:.

sôes píib La cas - com destaque para aquelas que, como a re leva.s âc ,
at angem aaacr píib f a cc , de forma mdas craamada,

Uma das funções do Estado é a preservação de pnncí

paos êuaccs , méaspensãveãs à vida em sccaeéaée , através da defe

sa de costumes sadacs , da manutenção da nacionahdade e da ordem

s oca.af , Isto só pode ser Eea tu por m termêdac de um ozgamsmo es

tatal que. por sua próprJ.a estrutura. sej a capaz de evi tar os abu
sos ou ccajn-ücs , com ação p'rcnt.a e resoluta.

Por 1550, propomos também, nesta Emenda, que a ve r i fa

.kc~ção e o controle das dlversõe~ p~blicas sej en e eraburçêes da Po-:

..,.1J.Cla Federal, de vez que esse orgao di spêe de sufacaerrte credxba

Ladade , asençêc , mdependêncaa , fOTça e pres'te ae de ação. para fa

zer cumpr a.r as Jeas , que esper-amos s ej an elaboradas para regular .!
dequada e e facaaaen te essa atavrdade ,

JUSTIFICATIVA

Assim, a tentativa de criação do pretenso Estado de
Santa CrU2 violenta, do ponto de vista histórico, )urldico, p:::l1.Itioo ,

cultural, econômico e social, a unidade do Estado da Bahia sedimen

tada ao longo de sua existência como berço da nacionalidade.

O desmembrament'o de qualquer área do Éstado da Bahh

f
~:::n~~rêSCimO a outra unidade feàerada merece total repulsa.do povo

A Bahia, pois, não deseja território de outrem e nem

abre mão do seu. "
li- Bahia não se divide e não se dividirão

Neste sentido, a Assoc;:iação Baiana de Imprensa, a As

soc.iação co~ercial da Bahi\3., a Federação das lndústrias do Estado d~
Bahia, a Federação de Associações de Bairros de Salvador, a pederêl

çio dos 'rrabalhado:t:es na Agricultura no Estado da Bahia e a Ordemdos

I ~dvogados do Brasil - Secção da Bahia, organiz:am esta ampla coleta

"Art _ t vedado qualquer dispositivo qUe importe em

atingir parcela do território do Estado da Bahia, seja para criação

de novo estado, seja para incorporação ou ane~ação a butra unidaãe

-e: federada."

1
I
I
I

•..
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§ 1 9 - Lea ordmâraa ôaspcrã sobre a craaçâc de um f~

do de transportes. adeumst.redc pelos nunacIprcs e Estado para co
bertura da da fe rença entre o custo do transporte e o valor da cer-a

fa paga pelo usujir-ao ,

§ Z' -!'to reajuste de üarr.Eas de serva.ços públlcos se
rã obsenada a autorl.z~ção Lega s Lat a'va e -garentaôa a ampla dl.vulga

ção dos elementos inerentes ao cálculo tarl.fâno. -

Art. - Na elaboração e lmplantação de plano de uso

ocupação do solo e transporte e na gestão dos servaços píibf a ccs , o

poder munac a.pa'l deverá garantlr a aprovação pelo Lega s f a't avo e a

parmcapaçâc da COlllunldade através de suas entidades represent.atavas ,

uta tu aandc-se de: audaênca.as píibãacas , conselhos aumcãpaas de urba

na smo , conselhos ccaumtjir i.os e pfebasca.tc ou referendo popular. -

AUTOR: NAZARS FONSECA DOS SANTOS e Outros (131 000 subscntores)
ENTIDADES RESPONSÃVEIS

- FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENGENHEIROS

- FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ARQUITETOS
- INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL

Can 15S0, os produtores são mdundoS a canalizar crescente vc

lure de produtos ao aercado externo, e é sob este objetivo, pnncipablente, ~

se assentam as declsões do que, quanto e quando plantar. O .oorc:ado interno toma

-se, assin neta seamdána, mdo a reboque dos preços internaciooais. via de re
gra nuito acima do real poder &qIUSl.UVO da população, e c<nstl.tuin~se em foCo
pnmãrio de inflação.

A proposta em apreço vem, justasente , buscar UIla forma de con

trolar essa questão, dando ao Congresso N~cional conchçõcs para detectar e adnn

mszrar os desejustes que eventualnente ocorram quanto a essa maténa

AUrQR' SOOIA REGINA HERRERD E OOI'ROS ,(45.546 subscntores)

ENI'IDADES RES~IS

- SnmICAlO 00 cu.e«:Io VAREJISTA IE CARNES FRESCAS m ESTAOO

DES1ílPAULO,

- SnmICATO m r:n.íRCIO VAREJISTA IE CARNES FRESCAS, GareROS
ALDoENI'fCIOS, FRI1fAS. VEROORAS,FlORES E PLANTAS IE BRASfLlA,e

- liUÃO NACIONAL 00' CDM!RCIO VAREJISI'A DE CARNES E IEUVAOOS.

- salário mínimo real, naciona1.JTlente unificado,

capaz de aatnafaae r efetivamente às suas necessidades normais e às

de sua família, a ser fixado Dela Congresso Nacional. Para a deter

minação do valor do salário mínimo, levar-se-ão em consideracão as

despesas necessárias com alimentação, moradia, vestuário,hiqiene,trans

oorte, educação, lazer, saúde e orevidência social,

rI - salário-faMÍlia, à razão de 20% (vinte por cen-

to) do salário mínimo, nor f:Llho ou denendente menor de 14 (quator

ze) anos, ben como ao filho menor de 21 (vlnte e um) e ao cônguJe d~

de que nâo exercam atJ.vidade econômica, e ao fil~o inválJ.do de qual

quer Ldade ,

111 - salário de trabalho noturno suoerior ao diúrno

em Dela menos 50% (cinquenta oor cento), independente de revezamento,

das 18 (dezoito) às 6- (seis) .noras , sendo a hora noturna de 45 (qua
\

IV - direito a um décimo terceiro salário, com base

na remuneração integral, paqo em dezembro de cada ano;

V - particinação direta nos lucros ou no faturame~

1;0 da empresa,

COMISSÃO DE SISTE~lATlZAÇÃO
VI - alimentação custeada pelo emoregador, servióa

no local de trabalho, ou em outro de mútua conveniência;

IX - remuneração em dobro nos aexva.coe emergenciais

ou nos casos de força maH5r,

- reoouso zemune redc nos sábados, dominqos e fe

r~ados, civis e religiosos de acordo com a tradigão local, ressalva

dos os casos de servlços and.í aeens âve.í.s , quando o trabalhador deverá

receber pagamento em dobro e repouso em outros daas da semana, gara!!

tido o repouso de pelo menos dois fins de semana ao mês,

XXXI - garantia de manutenção de creche e escola

ternal oelos eMpreqadores, oara os filhos e deoendentes de seus

oreqados, até no mlnirno 6 (seis) anos de ldade;

XXXII - Previdência social nos casos de doença, velhi- ,t
ce, invalidez, maternidade, morte, reclusão, desaoarecimento, seguro

desemoreqo, e sequro contra acidentes de trabalho, mediante eontri- ltI
buição da União, do ernoregador e do ernnreqado:

VII - eeajusee automático mensal de saláriOS, rem ..-

neração, nensões e oroventos de aoosentadoria, nela variação do ír-.
dice do custo de vlda; ,

XI - gozo de férias anuea.s de oelo menos 30 (tnn-

ta) dias, com cecemenec igual ao dobro da renanereçâc mensal;

XII - licença .rerrunereda da gestante, antes e deoois

do parto, ou no caso de interrUpÇão da gravidez, com perí.odo não 1n

'ferior a 180 (cento e oitenta) dias;

XIII - estabilidade desde a admissão no emprego, salvo

o cceeeanenec de falta grave ccnprcveae Judicialmente;

XIV - fundo de qarantia por temoc de servico,que 00_

derá ser levantado pelo trabalhador en qualquer caso de re~clsão do
contrato de trabalho;

xxx - proporcão mínima de 9/10 (nove décimos) de em-

pregados brasileiros,

XXIV - proibigão da caracteriza~ão como renda, para e

feitos tnbutãrios, da remuneração l'lensal atê o liMite de 20 (vinte)

salários lllínJ.I'IOSI

XXIII - proibição de remuneração integralmente variável

decendente da produção do emnregado, garantindo-se semore um salário

fixo como parte dela;

VIII - duração máxima da Jornada diárIa não excedente

de 8 (oito) horas, com intervalo para renouso e alimentação, e sema

nal de 40~ (auarenta);

XXVlIl- Organização de comissões l')()r local de trabalhe,

para a defesa de seus interesses e intervenção democrática, seJa nas

empresas privadas e públicas, seJa nos órqãos da administraçã9 dire

ta ou indireta, tendo os membros das comissões a mesma oroteção le
gal garantida aos diregentes sindicais:

XXIX - cômouto lntegral de qualquer tempo de servico

comprovado, não concomitante, prestados nos setores público e priv~
do, para todos os efeltos;

XXVII - acesso, Dor intermédJ.o das organizações sindi

cais ou comissões por local de trabalho, às informações adninistra

tivas e aos, dados econôMico-financelros dos setores, ernt')resas ou ór

gãos da admJ.nistração oública, direta e indireta;

XXVI - seguro desemnrego até a data do retorno ã ati

v1dade, cara todo o trabalhador que, nor motivo alheJ.o a sua vontade,

flcar desemox:eqado;

XXII - proibigão de locação de mão-de-obra e de contr!

tação de trabalhadores avulsos ou temoorários para a execução de tr~ .,'
balho de natureza nernanente ou sazonal:

XXV - não incidência da prescrição no curso do contr~

to de trabalho, até dois anos de sua cessação;

xv - reconhecimerto das convenções coletivas de tra
balho e obrigatoriedade da negociação coletiva; -

XVI - qr-eve , que ~ão poderá sofrer restrições na le-

gJ.slação, sendo vedado às autoridades oúblicas, inclusive JudiCiá

rias, qualquer tioo de intervençãb que oossa limitar esse dIreito; é
nroibido o tcceuees I

i
XVII - higiene_e stgurança do trabalho,

XVIII - proJ.biçao dr diferença de salário por trabalho

iqual, qualquer que seJa o reqlmelJurí.dico do orestador, inclUSIve

nos casos de substituJ.ção ou suce$são do trabalhador, berrl co"'.o oroi

blção de diferença de critêrios d~ adMissão e promoção, cor motJ.vo de

raça, cor, sexo, relioião, Oninià? oolítica, nilltâncl.a s1ndical, n~

cl.onalidade, idade, estado civil, i origem, deficiência fís1ca, condi

ção social ou outros motlvos d1scfiminatór10s.

XIX - proibição de qualquer trabalho a fllenor de 14

(quatorze) anos e de trabalho noturno aos Menores de 18 ldezoi to};

XX - pro1bJ.çào de trabalho en at~vidaaes insalubres

e oerigosas, salvo se autorizado em convencão ou acordo coletivo;

XXI - oroib~ção de distincão de direi tos Dor traba-

lho manual, técnico ou intelectual, quanto à condlcão de trabalha-
dor ou entre os nroflsslonais respectivos;

para

federal

.) representação por 1nconstJ.tucl0na11dade ou

1nterpretação de le1, ato normat1vo ou ato admIn1stratn'o.

ou estadual,

,~ .
Art. - São partes legítlmas para propor ação de

1nconst1tuc10nalIdade ou para representar com relação a dÚ\T1das de

1nterpretaçáo de lei, ato normatIVo ou ato admin1stratho, federal
ou es tadual, ', I

EMENDA N9

"Art. - A Constituição assegura aos trabalhadores

aos servidores oúblicos civis, federais, estaduais e munici1:lais, ir;

de1:lendente de lei, os seguintes direitos, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:

POPULAR

InclUI. onde couber, na Seção Il (Do Supremo Tnbuna]
Federal), do Capítulo 1\' (Do JudlcIáno), Título V (Da Orgam zação

dos Poderes e S1stema de Go\emo), os seguJ.ntes dISpOS1tl.VOS.

"Art - Compete ao Supremo Tribunal Federal

- processar e Julgar, onginariamente.

Inclui, onde couber, no Capitulo Ir (Dos Direitos So

ciais), do Título rr (Dos Direitos e Liberdades Fundamentais), ds se
guintes disoositivos: -

:EMENDA POPUI.AR N9 PE-47. de 1987

I - o Presl.dente da República.

11 - o Pr1me'iro-M1nl.stro,

III - a Mesa do Senado Federal,

IV - a ~lesa da Cãmara dos Deputados.

V - os Governàdores de Estado;

VI - as Mesas' das Assembléus LegIslatlvas,

VII - o Conselho Federal e os Conselhos Estaduals da

EHENDA N9

~

''Dl.SpÕe sobre a pcfftace de abastecmentos de gê

neros almentfcrcs"

Ent1dades respoosâveis

- Smdlcato do eomeroo vareraeea de Carnes Frescas do

Estado de São Paulo;

- Smdicato do Ccmé'TC10 VareJista de carnes Frescas,~

neTOS AlllOOlltíCI0S. Frotas, Verduras, Flores e Plan

tas de Brasíha •

- lhuão NaCl.onal do Comércio VareJ1Sta de Carnes e

Derlvados .. e
- E onze outras Assoc1ações.

Relator Ccnstanunte BERNARDO CABRAL

Bubscrat a por 45.546 eleitores e apresentada por quatorze

ntadades ass ocaat rves , a presente emenda objetiva displinar as dare

trizes ccns tatucãonars da poIít1ca de ebas t ecaaerrto , -

Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Coleg1ado

anahs\lI; a proposta apenas em seus aspectos fornaa s e considerando

ue a ~1.!}~il),t?-va sob .~xame. segundo Informações da Secretaria, ate.!!.
e às exigênQas previstas no art. 24 do Regamerrt c Interno para

sua regular t.ramraçãc , meu parecer é no sentadc de que esta Comis

são se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular nv 00047-4. re
ervada a aprecreçâc de mêrl.to para a ocaeaãc própna.

Relator

- ---i-~~~E~R~NA:RDO CABRAL

Sala da Comissão. em

"Art - A polít1ca de abasteemento de produtos agrícolas de-

ve consl.derar pnontar1all'ente, o CCiIlÉrcIo específ1co, garantmdo-lhe cond1ções de

trabalho.
Parágrafo 1Jfuco - Cabe ao COngresso Naaonal, nos teTlllOS que a

leI detenninar, aprovar as exportações de gêneros ali.tomtíclos bãs1cos"••

InclUl. onde couber, no Capítulo II (Da polít1ca Agrícola.FundI,!

n.a e da Refonna Agrárla), do Título VIII (Da Ordem ECOOÕlluca e Fmancena), o ~
gw.nte artigo e parágrafo

Ao estabelecer polítJ.cas de abastecmento de cunho soaal, OO\-e

o Governo dar pnondade de tratammto às elIpresas que atuam em tn só I'aIOO de co

nê'TC10.

Até hoje, a dJ.stnbUlção dos estoques reguladores gove:maJOOllta1S

tem pdviIegIado as grandes redes de supenoorcados. sob a alegação de possuírem

múneros pontos de venda, o que f8Cl.htana o escommnta dos produtos. Ocorre, en
tretanto, que tal sistemática tem penahzado, mJustalrente, do1S segnentos: o cal'"

Slm\1dor fma1. de baixo poder aqUlSitJ.vo e localizado na perifen8 das cidades. <!!.
de gerabente as grandes redes nãomantêm estabelecmentos, e o pequeno vaIeJl.Sta,

ou seJa. aquele que se mstala nas periferias, CCIOO é o exeIJ1)lo dos açouguenos. O

primeno ê penalizado pot' estar d1stante da d1stnbUlção do produto que lhe é ~
tinado, o segundo, por nãO" poder contar can o produto, que é o-prlnCl.pall.tem de

coneroalização do seu ramo.

Além dJ.sso, por serem nus nmerosos os pequenos estabelecllll!'.!l

tos varej1Sta5 atIngem, prlnapa1llente,Duo'f' população de bauca renda, o que J~

tJ.f1ca serem merecedores de trat.mlrnto dJ.ferenciado.
O d1spos1t1vo sugendo destma-se, portanto, a sanar a anomalia

apattnda , e a dar verdadeira fmahdade SOClal aos progrwm.s dessa espéae.

Em relação ao parágrafo, tem:>s a dJ.zer que a deflcente estru

tura de produção agrícola do país é \Ill dos fatoreS que 113.15 vem contnbumdo, ao

longo das úl~t1Dl8S décadas, para a petpetuação de nosso processo mflaaonãno jã

crãuco

Por Ull lado, há gargalos nos Sl.Stema5 de annazenaJIEIlto e fman

clanento, ausênCl.8 de \Ill planeJanento de longo prazo e 1l1certezas de toda ordem.

que desestinÜlam o cresciJoonto da produção. f
Por outro, há quase UIla obsessão por pa~ do Governo em est.1.ll!!

lar as tupOrta~ões a qualquer preço, que na de regra ê f11tO através do uso m
tensivo da políuca cmdJ1al, com desvalorizações sensível.S da 1!Deda, caoo fama

de cmtornar as distorções que detenoTmll. a ~titividade de nossos produtos,DO

extenor.

- Federação Naca onaj dos Bngenhearos ,

- Feder-ação Nacaonaj dos Arqul. t.e t çs , e

- Ins t r rut.c de Arqua te'tcs do Br-as a j ,

EMENDA POPULAR N9 PE 63, de 1987

Entl.'1:des zespcnsâveas ,

Relator Constl. tuante BERNARDO CABRAL

"naspõe sobre a reforma urbana "

JUSTIFICATIVA

subscrata por 131.000 e í ea tores e apresentada por três en

tadades assccaat rvas , a presente emenda tem por cbj emvc a lnclusão:

na futura Carta Magna, de vâracs pa-Incfpacs drretavcs da questão ur

bana
Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Coâegradc

anaj asa r a proposta apenas em seus aspectos fornai.s e ccns i de r ando

que a ana ca a-trva sob exame, segundo mrcmações da secretaraa , aten

de às exr gênca as p revi s tas no art 24 do Regaraen to Interno para sua

regular t.r-ama t ação , meu parecer ê no sent.a do de que esta ccms s ãc se

eamfes te pelo j-ecebaraent.o da Emenda Popular ne 00063-6, rese rvada

a eprecraçãc de mêr1to para a ccas râc prôpr-ra

~ lr.,o"".... 'e-,,:l., ---,
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XXXIII - eeceeneadcrda , com remuneracão igual à da ati

vidade I garantido a reeyuseamentc oara nreservação de seu valor real.

a) - com 30 (trinta) anos de trabalho, nara o homem;

b) - com 25 (vinte e cinco) nara a mulher:

c) - com tempo inferior ao das aã Ineee acima, pelo

xere í cfc de trabalho noturno, de revezamento, pe

noso, insalubre ou perigoso

Art. - A Justica do Traéalho noderã normatizar e

entidades sindicais naderão ~stabelecer acordos, em tudo quanto não

contravenha às disposições de erceee-âc ao trabalho previstas nesta S~

ão e nas nornas coletivas de trabalho.
I
Art. - S assegurada a particlpação dos trabalhadores, er

pandade de representação com os empregadores, em todos os ór

gãos, organismos. fundos e instl turções onde seus mteresses pro
Eaas r onaas sccaaí.s e prevâdencaâracs sej aa obj e t.c de discussão e
defabereçãc ,

JUSTIFICATIVA

A presente proposta {oi elaborada por parlamentares. di

f ragentes sandaceas , advogados t.rabathrs tes , em trabalho c'rgumaa-

_dO pelo DIAP - Departamento Interamdrcaj de Assessona ParlBlpeE.

tar, a nível supraparcadârao , contando com a per-eacapaçãc da z-et a

de da.ragentes e assessores das Cent.rars Sandacaas (CGT, CUT

USI), das Confederações Nacl.onB1s.de Trabalhadores (CONTAG, CNTe,

CONTCOP, CO~TEC, CNTI, CNTTMFA, CNTT, CNPL), e das entadades n,!

C10nal.S que representam os ee rvadcres públlCOS (ANDES, CPB. CSPB,
FENASPS e FASUBRA).

A proposta cons rde ra , macaafmente , a mcfusâc dos serv.!

dores púb11cos Cl.V1S, feder-aas , es taduaas e munac i paa s , não se es_

tabelecendo dJ.stlnções entre as vâra.as ce regcrc.es de trabalhadores.
Estabeleceu-se, também, que as vantagens prevas tas ande

pendem de In. eva tando-se as ccnbecades sa ruaçêes em que a pre

vaaâo cons ta tucaonaf permanece ao longo de décadas sem r-egul amen

t açâo , Paralelamente, no artJ.go seguarrte faxou-ee a poss ab a Lr dade

de dus t a ça do Trabalho normata zar sceueções não pr-eva s tes ou que
'requea r-em 'tratamento especaat

. A mar or par-ae dos at.ens enumerados andependem de JustJ.f,!
cação face ã obvaedade do que se pretende e da ]egl t rrm dade lnc0E.
teste

Destacam-se, no ent.errto , alguns pontos.

S lnadml.ssivel que não se lncluam nos elementos que de

vem compor o salárlo mínJ.mo parcelas para o atendJ.mento de educa

ção, lazer, saúde e prevldêncla sOcla!. A não lnclusão l.mporta-

rJ.a em se adml.tl.r que os trabalhadores não preClsam de recursos

para o atendlmento dessas e:ngênclas de \·l.da condlgna. Al.nda

quanto ao salárlo mínlmo, deve caber ao Congresso I\aclonal, como

l.nstltUlçâo dlretamente hgada ao povo, a apro\'ação dos valores

corretos. Ob\'l.amente que, aprovado o t.exto constltucl0nal, dele

rá o Congresso estruturar-se tecnl.camente para o at.endl.mento de,é
se encargo

Quanto ao saláno-famí1l.a a parcela atual de 5'l. (clnco
por cento) é malS do que lnslgDJ.flcante redundando no grau de
desnutnção e mortalldade lnfantl1 eXJ.stente

O trabalho not.urno é profundamente penoso, devendo ser

estabeleclda urna redução da Jornada. UI'! pagamento majorada e uma

abrangênCIa maIor do seu período de duração. As horas da nOl.te.

mesmo antes das 22 (vl.nte duas) horas, não devem ser destl.nadas
ao trabalho

A allmentação, no lntervalo de repouso, deve ser UMa re~

ponsabll1dade do empregador. O empregado deve trabalhar de\'1dame!!
te alImentado, e .as facllldades do empregador em organl.zar um res
'taurante, oc de contratar o_forneCJ.mento de all.mentação,são mui-

to slmples se comparadas co;; as dlÍ1culdades do t.rabalhador em
buscar um restaurante ou em trazer marml ta

O reaJuste salarlal automãt1co é prl.ncípl.o bâsllar, por

qualquer ângulo que se examlne a questão O trabalhador recebe o

seu salárIO para o atendlmento de suas necessldades, não poden

do ser aVl.ltado mês o seu poder aqulsItlvO.

A Jornada de trabalho de 48 (quarenta e 01 to) horas

exceSSlva. não se podendo cOJ'lpreender a sua manutenção. Grande

parte das atlVldades Já goza do benefíclo da Jornada de 40 (qua

rante) horas, não sendo Justo que OUtra parcela respe1tã\'el seJa
subJ'letlda a uma Jornada de sacrlfíclo A Jornada de 48 (quarenta

e 01tO) horas não é acelta na malor parte de países do mundo

As horas extras devem ser suprl.mldas, só se adml tJ.ndo

qualquer prestação de serVlços, além do horárlo normal, em cará
t.er elflergenclal e, alnda aSSlm, com um salárlo maJorado que de

sestlmule a crlação de condlçôes que possam ser conslderadas co
mo emergenclals

O repouso remunerado, semanal, como consequêncla da JO..!.

nada de 40 (quarenta~~ horas, deve abranger normaJmente ° sábado
e o domIngo Mesmo nas atl.vldades em que o serVlço nesses dl.as
seJa mdlspcnsável, de\e ser resguardado o dncl.to do gozo de p!

lo menos dois ÍJ.ns de semana.

As fénas, pela slstemâtlca atual, são pratlcamente ln!

X:lstcntes, apesar do mandamen'to COnStltuclonal, Os salârl0s são
habltualmente bal.Xos e estão totalmente comprometl.dos com os err
cargàs'mensal.s. não restando qualquer parcela que o trabalhador

possa efetl.vamente dJ.spensar no gozo de férl.as.

A lJ.cença remunerada da gestante, deve, obvIamente, alca!!

çar as hl.póteses de lnterrupção da grandez
O SIstema VJ.gent.e de opção entre a establlJ.dade e o fundo

de garantla por tempo de servJ.ço representa, na verdade, uma SUbIL:l.,é

são do trabalhador ao regIme do fundQ. Sempre que 'forças dIferen

tes e antagônIcas são colocada frente a frente. deJ.xando-se
partes em hberdade, previlegla-se o mais forte, que fará l.mpor a

sua vontade. A establlJ.dade deve ser consagrada como du:elto, au
pIamente. independentemen'te de depóSltos que Sl.rvam de garantla de

tempo de serVlço, adml tl.ndo-se que a rescJ.são contratual se faça

em razão de fal ta grave, comprovada JudIclalmente, e no contrato a

termo, que só' será váll.do nos sen'lços cUJa .natureza ou transI'torl.
edade JustIfl.que a predet.ernll.naçâo do prazo, nas at.l.vldades empre
SaTl.alS de caráter t.ransltôrio e nos contratos de experiêncla. O

trab~lho é ç'brigaçâo socIal e o trabalhad~r não deve flcar despr,2

'tegldo, aWnltlndo-se', como ocorre na legls1ação atual, a reSCIsão

contratual l.11ml tadt!.
A greve é um fato SOCIal que não comporta 11ml tação le-

gal. A hl.Stóna revela paralizações desde escravos, no t.empo da e.!

crevrdão , ~tê greve de magast.redcs , Na s rs temât rca bresafeara a

.Jus ta ça do Trabalho é utr Lr zada como ms t runentc cerceador do dl

ru to de greve. S ampreecandIvef que não se peraa.t e a manutenção,
dessa s a tuaçãc , delegando-se à Jus t r ça do Trabalho o seu magno pe

pel de fazer efetIvaménte justaça socaa l , O locaute não deve ser

àdmludo. porque dlnge-se ao Estado e não às relações de trabalho.

S um absurdo que se possa cons ade r-ar corno vâj r da a pre,é

tação de se rvaços por um nenmc de até 13 (treze) anos de adade ,
Até essa idade, em hlpótese nenhuma deve ser pemntrde a pres ta

ção de servaçcs , Se os salários dos paas sãc buxos, é preC1SO

que se j am aumentados da re ranente , mas que não sej a adrmt i.da a e.!
ploração da mão-de-obra de cnanças

A locação da mão-de-obra é uma forma de exploração do
trabalho arbeac , pe rma te a mternedaaçâo , o eva r tamemc do

valor e a eXJ?loração do trabalhador. A execução de trabalhos pe!.

manentes por trabalhadores avulsos ou tenporâraos caracteraaa-se
em vardade i r-a fraude. Se o trabalho é permanente, não há razão

pará que o trabalhador também não o seja. O produtor rural que

desenvolver atavadades s aaonaas , deve, necess ar-r amenta , daversa

f1car a sua produção, cuadando que haj a trabalho em todos os pe

ríodos do' ano. O que não tem s en t r dc é o est.abeleclmento de mon,2

cut turas, com períodos de trabalho e períodos de fome

Não se deve adma.t ar- que o aaj àr ro dependa mtegearnente

da produção do trabalhador: "devendo , s~mpri' ser garant ada uma
parcela faxa ,

O trabalhador aposentado deve receber os mesmo valores

que aufe r ra quando em atavrdade , sem qualquer decrêscamo em sua

Sl tuação de vada e o valor es t abef ec rdo deve ser 'preservado, a

tua1J.zando-se, na ccnfo rmi dede com o aumento do cus te de vrde ,
nantado o seu valor real.

A JustifJ.cação é fel.ta santet í.canerrre , mas a maténa é

t.oda da mar or reãevânca e Não se pode adm t i r o es cabeaecmentc

de normas consta tucaonars , que certamente alcançarão o século

XXI, preservando-se o grau de msêrãa e abandono da classe t.raba

lhadora. A classe empresanal, em grande parte. quer apenas o Iu

cro fácl.l e rápl.do, em amblção desmedada Os ccns t r rumtes que

subscrevem a presente proposta estão certos que não será adm t.a 

da a preservação desse estado de exploração dos trabalhadores e

que a nova ccns t.a eua ção honrará ao Congresso Cons tarumte e a Na
ção bras a ãea ra , -

AUTOR ANTONINA SANTOS BARBOSA E OUTROS (272.624 subscntores)

ENTIDADES RESPONS!\VEIS

- CENTRAL GERAL DOS TRABALHADORES,

- DEPARTAMENTO INTERSINDlCAL DE ASSESSORIA PARLMIEb.
TAR, e

- CENTRAL tll\lCA DOS TRABALHADORES

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

EHEl'.DA POPULAR N'I' P-E 66, de ]987

"Dlspõe sobre os dueJ. tos dos trabalhad,2
res".

Entldades Responsá"el.s

- Central Geral dos Trabalhadores,

- Departamento Intersl.ndJ.cal de Assessona
Parlamentar;

- Central tlnlca dos Trabalhadores,

Relator COnSt.1tulDte BERNARDO CABRAL

Subscnta por 272.624 eleltores e apresentada por três en
tldades aSsoclatl.VaS e apolada por \'árlas outras. a presente emen:

da trat.a da lnclusão, na futura Carta Magna, do rol de dlreltos dos
trabalhadores

Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este ColegIado a
nallsar a proposta apenas em seus aspectos formaIS e conslderando -;

que a lnlclatl.Va sob exame. segundo as lnformações da Secretarla, ,!
t.ende às eXlgêncl.as pre\'1stas no art,24 do Reglmento l~terno para

sua regular traml tação ,meu parecer é no senhdo de que esta Coml.ssã

se manlfestc pelo recebl.mento da Emenda Popular n'l' PE 00066-1,

servada a apreclação de ménto para a ocasJ.ão prõpr13

da Ordem dos Advogados do BrasIl,

VIII - os Parudos Políhcos, através de seus dnetonos

naCI0nalS ou est.adua1.s,

n.. - as Federações e Confederações Slndl.caJ.s,
X - o Procurador-Geral da RepúblJ.ca':

JUSTIFICATI\A

A Emenda" Constl tUCl.onal n'l' 1. com a redação que lhe

deu a Emenda Const.J.tucl.onal n'l' 7, prevê, em seu art. 119. lnc. I,

letra "1". a poss1bl.1l.dade de o Procurador-Geral da Repúbhca r!

presentar o S T F , argUl.ndo Inconstl.tucional1dade, ou com \'is

tas a esclarecer dÚvl.da de J.nterpretaçâo de lei ou at.o normat1\'O,

federal ou estadual 1\0 texto envudo ã Comlssão de SístematlZaM

ção pela Comlssão Temãtlca competente (art. 101. letras "1"

m" e art. 103). são J.ncluídos novos casos de competência para

l.niciatlva da ação de.. _inconstltucJ.onalidade, permanecendo,porém.

o Procurador-Geral da Repúb1J.ca como ÚD1CO tJ.tular do direl.to de
argtll.r dÚvl.das sobre a interpretação de lel. ou ato normatJ.vo fe-'
deral, A proposlção representa. data venia. um retrocesso. na

Iledlda ell que exclul a apreciação de lei ou ato normat.ivo ~

dual, e uma omissão. na med)da em que não conSldera a bpótese

~epresentação.versMand~ sob\e ato administrativo. A emenda p,2

pular ora encallinhada supre ,Olbas as lacunas. permi tlndo. ainda,

POSSU;Tepros,ntar • respcl.to de dúvidas de lnt.erpretação as me~
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mas pessoas ou entadedes competentes para propositura da ação de
msccnsr.ãtUClanal adade ,

AUTOR JERONHlo GARCIA SANTANA E OUTROS (39.600 subscra tcresj

ENTIDADES RESPONSÃVEIS

- SOCIEDADE PRO-DESENYOLVIMEt\TO INTEGRADO DE ROI\

DOhIA - PRO-RO:

- SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA J)E VItCUlOS DO

ESTADO DE RONDOI\IA. e

- FEDERAÇÃO DAS nmOSTRIAS DO ESTADO DE R01'.DONIA

COlolISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA POPULAR N'I' PE 57. de 1987

"Daspêe sobre a ccapeeêncaa do Supremo

Tribunal Federal~'

Entidades Respcnsêveas ,

- socaedede Prê-üesenvcfvmentc Integrado

de Rondônia - PROwRO,

- Smdacet.c do Comérclo varej rs te de Veí-
culos do Estado de gcndême , e '

- Federação das Indúst.nas do Estado de
Rondõma.

Ret ator , üons t a turme BERNARDO CABRAL

Subscr-a ta por 39.600 e Lea-trrre s e apresentada pelas
entadades ac rma eencacnedes , a presente emenda vasa a modlflcar

dãspcsaçêes do Prcj e tc de Const.lt.ulÇão (art. 201, atem I, ali

ne as 1. e !!! e Z03), propondo a mcfusâc , como ccape têncaa do Su

premo Tr rbuaaj Federal, do Julgamento de lnterpretaçâo.de rei ,

ato nc rmat avo ou ato admInlstrativo federal ou estadual, que
poderá ser propost.o pelas partes enunci adas no art. 203.

Como, nesta fase dos trabalhos, conpete a este Co

Jegxado anahsar a proposta apenas em seus aspectos fcrnaaa e

ccnsrderando que a maca.ata va em exame, segundo mfcrmaçêes da

secretaraa , atende às exagêncaas prevas tas no art. 24 do Regl

ment.o Interno para sua regular tramltação, meu parecer é no sen

tldo de que esta Comlssão se manifeste pelo receblmento da Eme~

da Popular n'l' 00057-1, reservada a aprecJ.8ção de ménto para ;
ocasJ.âo prôpna.

Sala da Comissão, em

'."O'Ju.",It.~Jio

EMENDA NP

POPULAR

IncZu1., onde c~uber, no Ti:tuZo X (D1.spos1.ções Trans ..
tór1.as), os segulontes dispoS1.tloVOS'

Art - Até seloS meses da promulgação desta Constlotui

ção l'ealizal'-se.-âo.. por meloO de sufl'ág100 unloversal: e voto d1.l'eto e
secl'eto, em todo o Pats.. eZeloções simultâneas, para Pl'e81odente 6 V1.ce
Pl'6Slodente da República, bem como pal'a o Congl'6SS0 Nact.onaZ

§ 19 - Sel'á const.derado elet.to Pl'est.dente da Repúbl:i:=a
o canat.dato que obtivel' maiol't.a absoZuta de votos.. não computados os
em bl'anco e os nulos.

§ 2P - Se nenhum cand1.dato a Pl'es'l.dente da Repúbhca
obtt.ve1' mat.ort.a absoluta em pl't.meil'a votação .. fal'-se-á nova eleição
30 (tr1.nta) dt.as após a pl'omulgação do resultado.. com a pal't1.Clopação
apenas dos 2 (dot.s) candt.datos mat.s vo'tados.. aons1.derando-se elet.tc o
que obtt.ver ma1.ort..a s1.mples de votos.

§ ,Hl - A eleição do Pl'est.dente da Repúblt..ca 1.mpl1.cal'á a
do candt.dato a V1.ce-Pl'est.dente com ele regt..strado,

§. 4P - O pzoest.dente e o Vice-Presidente da Repúbhca ..

bem como os membros do Congl'88S0 Nacloonal .. tomarão posse noventa d..:rs

após a primeira votaçâo da eZet.çào p~est..denct.aZ.

JUSTIFICATIVA

O Bl'ast..l não pode contt..nual' na C1't.se genel'alt.aada e de
e:et7'ema g2'avt.dade em que se encontra.

A economt.a nac1.onal está em Cl'ue. A 1.nflação chega a
porcentagens nunca att.ngt.das. Os preços 8stão fOl'a de qualquezo con
trole e a cal'estia atinge n-ive1.S l.ns,uportáveis para a maiol't.a do po

vo. Alugué1.s e prestações de casa pl'ÓpZOloa, edueação e saúde torna

ram-se 1.naCessi'v81.S. Os gêneros alimenti'ct.os estão 8scas;os.. l'uins e

caroe. Combustivet.s, água} luz.. gás e outl'as tal't.fas aumentam cada
vez mais rapt..damente Roupas e sapatos.. a mSBma C01.sa. A vt.da está 'ÍJIl

posstvel.

Pequenos e médios produtores e empl'esárt.os também re
clamam da Cl't.se, dos ganhos dos gzoandes e~l?l'esárt.os .. dos banqu8il'os

e dos lat1.fundiál't.o8 .. .dos altos Juros e da t..nflação. Concordatas e
falênct.as sucedem-se em rt.tmo crescente. A l'ecBssão e o deS8mpl'ego
amsaçam a todos

o real poder aqu1.sitivo dos salál't..os 8sttz cada vu
mau ba1.:eo em relação ao n~vel dos preços. 08 reaJustes automáticos I

não.. conseguem l.Iencel' a 1-nflação. E o Governo acabou com o g1:ttt.lho dD~

servidores públicos e depo1.s aeabou com () gatt..t.ho aà todos os tzoaba
lhadol'6s do Pats.
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o Governo da "Nova Repúbl.1.ca" mostra-ss 1-ncapa~ de--;'e

solver e s eee probtemas e procura empurrar a crt.8e com a barri.!1a.O P~

láo'!.o do PZana1.to lança mão das Forças Armadas e das forças polt.

c1.a.is contra os que ousam l'ecl.ama2'. SaI'ney pel'de 3 d1.a-a-d'ta~ ered1.bi

l.'l.dade~ l"cprsssntat1.lJ1.dade e legit1.m1.dade. Mas~ não 8ati8fe'/.to~inte!:.

vêm autOl'1.tar1.amente na. Doberania da Const1.tU1.nte e declara ii Nação

que pretende cont1-nual" na Pr8sidênct-a peto menoe até z'989. Para oon

S89U'/.1' um mandato mo.1.0r.. zoeforça uma recomposição mihtar1.sta e d..

Z'eitista. E.. enquafr'lto 1.S80.. fecha os olhos à cOl'rupção .. ao descal.a
bro e às negoc1.atae

Só há uma forma de enfrentar 0.8 manobras cont1.nu1.taedo

do Palác1.o do Planalto. Só há uma saida para a em-e e, O povo bras1. 

lel.ro prec'tosa mob1.1.uar-se~ neste instante~ para lutar pOl' 'liberdade

e conqU1-Btar uma nova Polí:t1-ca eoonõmoo e sQc1-al. Nova poltt1-ca que

só poderá eer formulada c aplicada por um novo Governo~ ele1-to âvre»

tamente pelo pcuc, 1-nteiramente compromet1-do com a ezceee trabalhadE,.

ra~ e d'tosposto a enfrentar a ezploração~ a opressão e a :roepressão.

A 1.uta é uma só. o povo bt'a81-le'tro e=ige d1.t'etaa Já'

AUTOR KLEBER LUIZ ZAMPERETTI E OUTROS (49 1.78 Bubscr'ttores)

ENTIDADES RESPONSAvEIS·

- PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT;

- SINDICATO DOS NETALORGICOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO~

- CENTRAL DNICA DOS TRABALHADORES - CUT

• COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

El"lenda Popular n9 88-1~ de 1987~

"D1-spõe sobre DIRETAS .TAn

Entl.dades Responsáve1-s.

- Pat'tl.do dos Trabalhadores~

- S1-nd1-cado dos Metalúrgicos de são Bernardo do Campo~

- CentraZ Onica dos Trabalhadores

Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL

Subscr1.ta por 49 178 eZe'totores e apreaentada petas en

tidades assoct-ativas aC1-ma mencionadas~ a presente emenda l11-Sa inst1

tU1-r elet-ções DIRETAS .TA para Pres1-dente e Vice-Pres1-dente da Repü=

bZ1-ca~ bem como para o Congzoes80 Nac1-onaZ (Art. 458)~ a reaZ1.zar-se
até ,Deis meses da pt'omulgação da Constt-tuição.

como, nesta fase dos trabaZhos~ compete a este Cole-

g1-ado anal1.8ar a proposta apenas em ssus aspect08 for~a1-s e cons1-de

rando que a 1.n1.c'tat1.Va em e%ame~ segundo 1.nformaçõeB da Secretar1.a~

atende às 8:r:'t.gênc't.as preV1-stas no art. 24 do Reg't.m8nto Interno para

sua regulat' tram't.tação~ meu pal"eaer é no sentido de qu.e esta Com't.s

são S8 man't.feste pe1.o receb1.mento da Emenda Popular·n!? 00088-l~

servada a aprec1-ação de mér1-to pazoa a oca61-ão pzoópr1.a.
Sala da Comissão, em

EMENDA N9

P~

IncluJ., onde couber, no Capítulo !lI ( Da Educação e

Cultural, do Titulo IX (Da Ordem Soc1.al). do ProJeto de ConstituJ.

ção da Com1.ssão de SJ.stemat:1.2.ação, o seBul.nte texto na forma que

se segue:

"Dê-se ao Art. 399 do AnteproJeto de ConstituJ.ção de
Sistematização a segul.nte redação

Art 399 - As empresas comêrcl.al.s e industrl.al.s são

obrl.gadas a manter. em cooperação, escolas de aprendJ.zagem para m!:.

nores e cursos de qual1.f1.cação e aperfel.çoamento para seus traba

lhadores.

Parágrafo únl.co - ExclueI!l;'"se das dl.sposl.ções desta Con§.

tl.tuição referentes a contr1.bul.ções socl.al.s. para todos os efel.tos.
as contrl.bul.ções fl.xadas em lel. para manutenção do sistema de educ~ .

ção para o trabalho, de que trata este Artl.go."

JUSTIFICATIVA:

Temos a salientar. preliminarmente. que a matéria contida nos dispo
sitivos supra aludidos é imprópria E!!:! figurar em texto constituciõ
!!!!. de vez que a norma cuida de questão de discIPI1õãti~
ordln~rla, pela vinc~lação 9ue há de existir entre aquelas normas E
a dinamica da evoluçao economica.

A presunção inconvincente de que só a Previdência Social merece se"
.benei"1ciária de contribuições sociais revela um certo sectarismo~
traduzindo-se em nítida involução social. como se não existissem no
presente e no futuro, outros setores que também não merecessem o' a,J
xhio de contribuições sociais. -

Dai porque não possui a norma um objetivo .:!!!:e.~~, salvo u::.
enriquecimento imoderado da Previdencla Social, em detrimento de 0.1
tros setores da atividade privada que delas são merecedores. porqu-;
dos recursos têm feito c.orreta aplicação. como é O caso do Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial .. SENAC. Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial - SENAI, Serviço Social do Comércio _ SES'"
e Serviço Social da Indústria _ SESI. ~

Inspirados nos lemas de democràcia social inscritos na festejada Car
ta de Teresópolis, subscrita, em 1945. pelas lideranças das Classe;
Produtoras do Brasil. os empresários do comércio e da indústria de
senvo1veram um trabalho impar na valorização das categorias profiS
sionais dos comerciários e lndustrlários, dentro de uma perspectiv'i
de harm~nia e solidariedade entre as categorias~ de produção
de bens e serviços. ~

• 0 !
As razoes deste bem sucedido empreendimento resirem exatamente_na c,!
pacidade .!!!.~ privada ~~ recursos ~ destinaçao ~

s1stencial. dentro dos criterios de eficiencia êI produtividade. Pro
duz1u-se. asSill, uma obra social significativa no campo da profissiõ
nallzação e de móI tip10a beneficios sociais concedidos aos assalariã
dos. • -

o SESC e o SESI tê~-se dedicado exclusivamente à valorização da cla~
se comerciária e industriária, pela prestação continua de serviços
sociais àquelas categorias profissionais. entre as quais destacam-se
as atividades recreativas. de desenvolvimento fisico-esportivo. b!.

, bliotecas, assistência médica e à infância, teatro. música, colônia.
, de férias, restaurantes e cantinas a preços reduzidos. etc..

Por outro lado, o SENAC e o SENAI praticam um trabalho singular no
campo da educação profissional, mantendo verdadeiros laboratórios de
ensino, já que, enquanto aprendem, os alunos exercitam, efetivame.!!
te. os oficios aos quais pretendem se dedicar. Estas entidades -r-epr-e
sentam signif'icativas alavancas na pol1tica de emprego do pais. pelõ
esmero com que realizam a pr~paração da mão-de-obra qualificada no
setor do comércio e da indústria.

Tais entidades funcionam graças ~ exclusivamente !~ obtidos
dos comerciantes e industriais brasileiros. sem qualquer onus para
õScof'res publicO'S. Não poderia, portanto, o Fundo Nacional de Segu
ridade Social captar toda e qualquer contribuição social existente
no pais. ~ resguardar .!! atividades bem sucedidas ns~ ~ .!!
sistência social.!:. educacional empreendida ~ ~ ~.
Por outro lado. o referido Fundo, alem de notoriarente estatlzante, 8SS.1

me feições de gigantismo, pois, cem seu apetite aveeeeredcr-, incorpo;;'
outras contribuições sociais de grande relevância para a sociedade,
como é o caso do salário-educação e dos recursos do FINSOCIAL. Alé::
disto, a Previdência Social passaria a assumir cunho quase monopoll§.

~i~~~e~~~:~'oe:a;!~=~d:~p~~~:~~:rod~e;~~V~~~:~~:u~~~~:~a. resguardar

Convém recordarmos que. há quarenta anos atrás. quando o Brasil deve
det!isivos passos para deixar de ser uma sociedade quase que exclusl
vamente agrária, verificou-se que nosso processo de desenvolvimento
enfrentava sério obstáculo' faltava adequada formação profIssion.e.:
aos trabalhadores solicitados pela indústrIa nascente e pelo comê!
cib bem como condições para que estes trabalhadores desfrutassem de

ass~tência e bem estar social. Como o Estado. àquela época, não ti
nha meios suficientes para resolver estas carências (situação. aliás,
que se agrava em razão do crescimento demográfico). os emcr-eeár-rce
do comércio e da indústria, numa colaboração com o Poder Público e
com a sociedade em geral, resolveram agir para a superação destas d1.

I raeaêneres, num momento histórico em que as Classes Produtoras vi~

lumbraram que o ceeenvctvrmentc brasileiro pressupunha a qualidad€
de vida do trabalhador e sua qualif'icação profissional, através do
aprendizado. Daí terem surgido, !!2!~~• .2. SES~, SENAC. SESI !.
SENAI, cujas atividades tem demonstrado. desde entiec , o cumprimentc
eret1VO das finalidades a que se destinaram. ou seja, o combate ao
p aupe r-Lsmc, o aumento da renda nacional, o desenvolvimento, a dell'2,
cs-ecra, a justiça social e a redução das tensões sociais urbanas.

Hoje. mais do que nunca. este empreendimento_se torna impr:scindível
ao Brasil, numa fase de reconsti tucrcneaãeeçec, quando estao sendo C!
tudadall as novas bases sobre as quais se assentará o crescimento ec,2
nômico nacional. As discussões se voltam mais uma vez. para os des!;
justes sociais, a má distribuição de renda, o direito à saúde. & aI!
mentação. ao lazer e uma adequada política de emprego.

·l A titulo exemp1:lficativo. passaremo;; a registrar alguns dados a
respeito dõ SESC e do SENAC, bastante ilustrativos a respeito do tra
balho realizado por estas entidades. -

~

Em 1986~ o SESC atingiu uma clientela de cerca de 1.150.201 matricu
lados em todo o pais. Atualmente são 116 Centros de Atividades Sõ
cio-Recreativas, 7 Centros Campestres. 175 cantinas. bares e lanchõ
netes._14 Centro,! Culturais e Desportivos. 56 restaurantes populares,
18 colonias de feri~s, 271 gabinetes odontológicos. 11 balneários,
~ centro de fonnaçao artesanal e 156 bibliotecas, com um total de
102.279.117 atendimentos a seus beneficiários.

Esta clientela percebe de O a 2 salários_mínimos. concentrando-s~

ne::ta faixa, 61,2% dos matriculados. são, em 56%, crianças e joven~
ate 25 anos. sendo que 29,2% na faixa de 25 a 40 anos. Na proporçã~

de 62,8";. são trabalhadores sem escolaridade ou de baixa escolaricE
de. situando-se freqUentemente no 12 grau. -

Com um variado parque de atendimento. conforme relataJ'los acima o
S;:SC trabalha com três grandes programas-fim: saúde. cultura e' assis
tencia, reunindo 19 atividades. que abaixo discriminamos; -

SAÚDE

Refeições
Assistência odontológica
Educação e saúde
Lanches e merendas
Assistência médica

~

Desenvolvimento tfsico-esportivo
Recreação
Expressões artistic.as
Recreação infantil

Biblioteca
Desenvolvimento artistico-cul tural
Comemorações

ASSISTtNCIA

Temporada de férias
Cursos de atualização de conhecimentos
Cursos supletivos
Assistência comunitária
Assistência especiali.z:ada
Trabalho em grupos
Creches

o SESC vem se preocupando intensamente com as disparidades socia:!.s
resultantes do processo de crescimento econômico. notadamente nas
áreas urbanas. provocando, nas populações de baixa renda. uma~ derne:
da intensa por equipamentos sociais. culturais e de saúde. Apesar oã
aguelização destes problemas e do recrusdecimento do processo 'infla
cionário em 1987, o SESC vem superando os periodos recessivos. rea'tl
vou sua expansão !"lsica e recuperou o nivel ele sua receita de contrI
buição. Tanto que se prepara para enfrentar novos desafios, já have!!.
do elaborado um Plano Nacional para o triênio 1988/90. A programação
projeta duas f'rentes de trabalho, que se complementam: uma voltada
para as necessidades básicas de saúde, allmentação e educação e ou
t:8 dirigida ao desen'Võ'iVi.iii'ento~ - sócio. recreativo. cultural.
Sao programas que visam oferecer a clientela aquilo que ela. por
seus próprios meios, não têm possibilidade de alcançar. em níveis
compativds com a sua condição humana e que, correspondem efetivame!!,
te, a uma complementação do salário ~rea1. Os objetivos a serem alcS!!
çados estão fixados nas seguintes metas: a) Setor de saúde - expa:!
são das atividades em 37.5%. elevado os atendimentos a 36.6 milhões
.em 1990. b)~ - expandir as atividades sócio-c~lturais e l'!
creativas em 33.7", para atingir o volume de 67.milhoes de atendime:
tos em 1990. c) Assistência - expansão das atividades do programa e::'
23,2%. com 29,9 milhoes de atendimentos em 1990.

Por sua vez. o SERVIÇO NACIONAL DE AP~IZAGEM COMERCIAL - SEN.t:
vem se dedicando com inegável sucesso a tarefa de aprendizagem
aperfeiçoamento profissional e constitui hoje um sistema aberto o:
qualificação de pessoal para as~atividades do setor terciário. Tres
vetores básicos sintetizam a operacionalização dos serviços pr;es!.,!
dos: a) formação profissional - preparação do empregado para o trat~

lho, cuidando-se da compatibilidade entre o delJenvolvimento integra_
da pessoa e a aquisição de conhecimentos cientificos, realizada e=
cursos, seminários e programas de treinamento; b) desenJolvimento!::.
presarJ.al - programações dirigidas à~ empresas com vistas ao • dese:
volvimento de pessoal e da organizaçao. mediante cursos, seminarios.
programas de_capaCitação. consultoria e asses~oramento à empresa;

c) valorização profissional - executa-da atraves de a~ividades especl
ficas de orientação para o trabalho, de informação profissional e de
diversas atividades de grupo. de divulgaçiio e intercâmbio.

Para a consecução destes objetivos institucionais. o SENAC utlliza
cinco modalidades operativas: a) .2!! Centros ~ Formação Profissic
na1 - são. atualmente. 93 centros de atendimento ocupacional dive:.
sificados, 72 ernãcenta-cs , núcleos e agências de formação profissi,2
nal, 3 hotéis-escolas, 13 restaurantes-escolas, totalizando 214 un!.
dades escolares fixas; b) Empresa pedagógica - são unidades que se
constituem numa metodologia de ensino e igualmente numa modalidade
de formação profissional. com instalações e caracteristicas empre
eer-reãs , aberta ao público. possibilitando aos participantes vivere;:.
total ou parcialmente, as rotinas de um~ empres! real. Entre elas,
destacam-se a rede de restaurantes, nceeae, saloes de beleza, pnstos
de gasolina, etc. Como principais cer-ecter-Ietaces , cabe mencionar o
atendimento direto ao público, proporcionando aos alunos condições
reais de trabalho e compatibilização dos custos com o produto final.
buscando sua auto-sustentação financeira; c) Unidades móveis - mcea
lidade operacional pela qual os. programas São~lvidos fora dos
Centros de Formação Profilssional. com instrutores especializados que
se deslocam para as diversas regiões do interior do pais e para
periferia das áreas metropolitanas, atendimento que. atingiu. • f

1986. 1444 municipios brasileiros: d) capacitação !!.! empresa - rro::!.
lidade desenvolvida na empresa. visando o aprj.moramento profissiona:
no próprio local de trabalho e uma otimização da politica de rect..:
sos humanos; e) teteducação - é a educação por meio de correspondê
era, rádio ou TV, que permite ao SENAC chegar à própria casa do trã
balhador ou candidato a emprego. A formação profissional. devenê:
atingir mais rapidamente o maior número de pessoas, deve acompanha
a evolução tecnológica e social na área da comunicaçãõ.

O SENAC dispõe ele 15 áreas ocupacionais, nas quais utiliza ee mais
de 200 diferentes tipos de programações, a saber:

a) Administraçâo de empresa;
b) Escritório;
c} Compra;
d) Venda;
e) Propaganda,
f) Armazenagem. embalagem e expedição de mercadorias;

~~ ~~:r~~~~ :r~;::~i~cação de produtos vegetais, •

i) Comunicação,
j) Hospitalidade;
1) 'ruriamo;:
m) Saúde;
n) Higiene e beleza;
o) Conservação. manutenção e serventia;
p) Informática.

Cabe especial referência à área da informática, onde o SENAC vem se

~::~:c:~op:~e:~~s~e~:~~:d:r:~r:~~~~:::d~e:~:i:e:o;~ah~:V:om~~
crescimento de matriculas de cerca de 37.6% no período 1985/1986. :
SENAC vem investindo intensamente em micro-computadores e drver-ecs
outros equipamentos de apoio graças a um convênio com o Programa c:
Apoio ao DesenvolviI',ento de Mão-de-Obra (PRODEIlO) e do Banco Interra
cional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Destaca-se, por 1'1=:.
uma outra ação de vanguarda do SENAC. qual seja, a criação de um CF
tro Nacional de Produção de TV, proporcionando, a médio prazo, ~

instrumento adequado para novas metodologias no que se refere a re
cursos instrucionais. -

O SENAC atua ativamepte na área de cooperação técnica internacionE.~
e já serviu de modelo à criação de instituições cpngêneres na Amér!
ca Latina. são inúmeros os convênios para prestação de serviço ceie
brados entre o SENAC e diversos países lat1no-BI'Iericanos e africanos,
valendo salientar inclusive, a cooperação oferecida a outros países
de língua portuguesa, como Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Ainca
no plano internacional. oportuno registrarmos que o SENAC é f'iliac'':)
~o CINTERFOR. órgão da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

~~d:n~::m:~~~u:u~~a:~;t:~~e~~~7 ~u~:P~~~:~::;/~~~~~~~~~al:::;~ ..
1.059.613 matriculados. registrando-se. desde a criação do SENAe.
em 1946, ~ total de 12.448.267 matriculas. sem incluir as. ativida
des especificas de assessoramento empresarial e valorização profI;
s10na1. -

SESC e SENAC e as entidades co-irmãs SESI e SENAI. que igualmente
produzem ine~timáveis benefícios à classe industriária. devem seu su
cesso a~~ privedo ~~ administrações. buscando-se semp~

os cr1terios da eficiencia e produtividade. Por isso, diferem-se de
tantas outras entidades organizadas pelo Governo e que pereceram nos
cipoais burocráticos de nossa Administração Públ'\ca, como os Servi
ços de Recreação Operária do Ministério do Trabalho. os restaurantes
do SAPS. os empréstimos financeiros e os apartamentos vendidos atra
vés do IAPC, lAPa. IAPI. IAPTEC. os Centros Sociais Urbanos. o Senl
ço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e o SAMDU (Serviço de /-'";,
sistência Médica Domiciliar de Urgência). Por outro laáo, SESC:
SENAC, SESI e SENAI esmeram-se no controle financeiro de suas recei
tas e submetem seus orçamentos à Secretaria de Planejamento da Pr-;
sidência da República. prestando contas anualmente ao Tribunal d5
Contas da União. Todas estas entidades possuem representantes gover
n~entais em seus órgãos administrativos e fiscais. E os resultado;
promissores até agora obtidos o foram ~~ !:!!!! centavo~ E2!!
tas ~~, ~ !!2~ do trabalhador.

A supressão dos dispositivos acima mencionados do atual Projeto de
Constituição atende, portanto, a imperativos do próprio interesse ne
ciona1. -

AUTOR. VERA LOCIA MENEZES DE MADEDO E OUTROS b9tJ.752 subscrl.tores)

ENTIDADES RESPONSÃVEIS

- CÔNFEDERAÇAO NACIONAL DA INDOSTRIA.

- FEDE~ÇÃO DAS INDOSTRIAS DE BRAStLIA,

- ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DOS SETORES DE INOOSTRIA,

ABASTECIMENTO E GRÁFICO.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA POPULAR N9 PE-95 t de 1987

"Dl.spõe sobre a formação de mão-de-obra nas er.t!

dades SESI e SENAl. li

Entl.dades responsável.s

- Confederação Nacl.onal da IndústrJ.a

- Federação das Indústrl.as de Brasíba

- AssocJ.aç~o das EPtpresas dos Setores de IndCs-

trl.a. Abastecl.mento e Gráfico

- Assocl.ação dos Empresãr1.os da Re~1ão Metropo}..l.

tana de FlorJ.anópolJ.s

- ASSOCl.ClÇão BenefJ.cJ.ente dos Servl.dores da FIESC

- SESI - SENAI - CIESC - IEL de Santa Catrul8.

- Federação das Indústrl.as do Estado de Santa Ca-

tarl.na

Relator Constl.tuinte BERNARDO CABRAL

Subscrita por 290.752 e1e1.tores e apresentada pelas ent.!. •

dades assoCl.atl.vas aCl.ma mencionadas, a presente emenda Vl.sa a alte-

rar dl.sposl.ções do ProJeto de Constitul.ção referentes ã manutenção dó

ensJ.no profl.ssJ.onal pelas empresas comercl.ais e l.ndustrl.ais para men2. •

res e cursos de quall.fl.cação e aperfe1.çoamento para seus trabalhad.2.



Assembléia Nacional Constituinte e 2243

'" ,e
res , em cooperação com o Poder Púb1].co(art. 3811), a f~ de preservar

a exãetêncae do SESI e SENAI como atualmente ccns'tatuidos

Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Ccâegredc

analJ.sar a proposta apenas em seus aspectos formais e ccnsader-ando

que a arucae'rave sob exame, segundo J.nformações da secceeeeae , atende

às exagêncaes pr-eva s t aa no art. 211 do Regamerrtc Interno para sua reg!:!

lar traml.tação, meu parecer é no serreado de que esta Comissão se man,!

feste pelo receb:l.'ll\en'to da Emenda Popular n~ 00095-"1, reservada a apr~

caeçêc do mêrüo para a ccasaêc próprJ.a

Sala da Comissão,

EMENDA N9

~

11 - Fornecimento de material permanente e mater,!

al escolar e de consumo;

111 - serviço médico-odontolõqico;

IV - Alimentação;
V - Cursos de atualização pedaaógica e de forma

ção de magistério, com currIculos e proaramas orqanizados com a part,!

cipação da comunid~de. ~
Art - O Estado, através de seus Conselhos de EdE.

cação, reconhecera o professor Le.í.qo" com mais de cinco anos de exerc!

cio de; magistério, cuja competência foi comorovada através dos resul

tados de seu trabalho pedaqógico.

Art. - O Estado leqalizarã e fiscalizará o funcl2,

namento das Escolas Comunitárias de áreas de periferia urbana, como

'favelas, bairros carentes, zonas rurais de difícil acesso, de minori
as culturais, desde que me interação com o prõprio contexto cultural,
etrganizadas e autoqeridas pela comunidade de forma democrática.

Art. - As Escolas Cornmltãrias atenderão a cria'"l

ças, jovens e adultos do pré-escolar ã. 4q- série do orimeiro grau, em

classes normais ou especiais, em equivalência ao ensino oficial, pr!:,

parando-os para o ingresso na 59- série da rede oficiaJ,. do Estado e

preparando-os para a independência econõmica através de cursos de pr2,

fissionalizaçâo e organização de coocerativas de trabalho.

Art - O Estado destinará 20% da verba de Educa

ção ás Escolas Comunitárias de Educação Popular."

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

o atendimento orevisto deverá ser crestado - com

base na legislação prócria a ser subsidiariamente editada - através

dos respectivos convênios assistenciais e orevidenciários ou, na in,!!

xistência destes, pelos órgãos competentes do Poder Público

Face ã proposta, todo brasileiro excencional, ao

atingir 18 (dezoito) anos e sendo comprovadamente inapto naee inte

grar-se no mercado competitivo, deverá receber do órqão erõerio da

previdência Social a ;importância de meio salário-mínimo mensal, des

de que eseeje frequentando "programas de treinamento" para trabalho

e ou trabalho abrigado ou protegido.

Tal pagamento cessaria a partir do momento

que o brasileiro excepcional pudesse ser integrado no. mercado de tr~

balho.
Os p~09ramas de treinamento profissional e ou

trabalho protegido serão de competência dos 13rgãos públicos Estadu

ais e Municipais, mas poderão também ser mantidos por Entidades So

ciais e ou Empresas Particulares

ENTIDADES RESPONS1'i.VEIS

- ASSOCIAç1\O DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DE

EDUCACÃO ESPECIAL "HARLY BUISSA CHIEDDE"

- LIONS CLUBE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RUDGE RA

MOS

- ASSoçIAÇKO LAR HENINO JESUS

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

Inclui, onde couber, no Capitulo V (Da Soberania Po-
• lar), do Tít.ulo II (Dos Direitos e Liberdades Fundamentais), o

guinte artigo

"Art. - A criação, a incorporação, a fusão e o des

membramento de Municípios, obedec.idos os requisitos de lei estadual,

dependerão de consulta prévia, Mediante plebiscito, às populações d!

retamente interessadas."

JUSTIFICATIVA

A Associação das Comissões Emancipacionistas, repre

sentada por seu Presidente, Senhor João Mainardi e pela Federação das

Associações Municipais do Rio Grande do sul propõem a inclusão de

Emenda à futura Carta Magna, que visa devolveraos EstaOos, a compe

tência de legislarem sobre a criação, incorporação, fusão ou deamen

bramento de Municípios, em medida que mobilizou grande número de c!

dadãos gaúchos.

AUTOR: SATURN!NO SOARES E OUTROS (37.400 subscritores)

ENTIDADES RESPONSAVEIS

- ASSEMBL~IA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

SUL

- ASSOCIAÇ1i.o DAS COMISSÕES EMANCIPACIONISTAS
- FEDRAçJi:.O DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNIC!PIOS DO RIO GRA.~

DE DO SUL

COMISS1i.O 'DE SISTEMATIZACAo

EMENDA POPULAR N9 PE-29, de 1987

"Dispõe sobre a criação, a incorporação, a fusão e

o desmembramento ue municípios."
Entidades Responsáveis:

_ Sociedade dos Amigos de Tarumã _ Assis - SP

_ Associação das Comissões Emancipacionistas
_ FAMURS _ Federação das Associações de Municípios

do Rio Grande do Sul

Relator: Constit.uinte BERnARDO CABRAL

Subscrita por 37.400 eleitores e apresentada pelas
entidades associativas acima mencionadas, a presente emenda visa de

volver aos Estados a competência de legislar sobre a criação, a in

corporação, a fusão e o desmembramento de municípios (T!tulo IV, Ca

pItulo IV, onde couber).
Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Cole

giado analisar a proposta apenas em seus aspectos formais e conside

rando que a iniciativa sob exame, segundo informações da Secretaria,

atende às exigências previstas no art. 24 do Regimento Interno para

.. sua regular tramitação, meu parecer fi no sentido de que esta Comis

são se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular n9 PE 00029_6,
reservada a ê1preciação do mérito para a ocasião própria.

No Brasil, desde o Impêrio, formulam-se leis

bre Educação, mas que não são cumpridas, como a de 15/10/1827 que

criou "escolas de primeiras letras ém todas as cidades e vilareJos."

Coube ã sociédade civil, tradicionalmente, concr~

tizar a alfabetização para o povo, através de associações de classe

sem fins lucrativos (MG - 1860, PE - 1834, SP - 1874, RS e PR - 1857;
BA - 1875, etc) Beisegel, 1974.

Apesar da criação do Ministério da Educação e Sa§.

de Pública em 1:930 com a meta de Edu.cação para todos, o analfebetismo

continua a atingir a milhões de brasileiros são a população assalar!

ada , sub-empregada, marginalizada.

As más condições sõcio- econômicas são as causas

primeiras que levam á evasão nas primeiras séries, ã repetência,

analfabetismo.
É nesse contexto que, nos últimos dez anos, vêm

se concretizando as Escolas Comunitárias de Educação popular nas com!!

nidades carentes organizadas onde, além do ensino oficial, desenvol

vem-se atividades da cultura local e atividades profissionalizal"tes

que permitam aos menores carentes conseguirem meios de subsisténcia

para dar continuidade ã sua própria educação, Dois desde os 06

de idade Já contribuem cer-a a renda familiar.

O Ministério da Educação e o Ministério da Cultu

ra jã apoiaram tais iniciativas, a exemplo do "ProJeto Interação en

tre Educação Básica e os Vários-Contextos Culturais" a nível Nacio

nal, assim como a nlveis estadual e municipal, como no Pará, no Reci

fe, etc.
A Escola Comunitária não substitui a Escola Ofi

ciaL Ela a antecipa e prepara o menor para a escola pública oficial,

a fim de evitar a repetência e a evasão. A passagem pela Escola Comu

nitária permite aos estudantes carentes (crianças, Jovens e adultos),
o encontro com suaiCentidade cultural, o desenvolvimento de suas pote!!

cialidades, adquirindo auto-confiança, reconhecendo-se como valor e,
sobretudo, perroitindo-lhes o desenvolvimento da linguagem.

A Escola Comunitária não tem fins lucrativos e é

a ma;l.s pública das escolas, pois é autogerida pela comunicade, parti

cipativa, aberta e prepara a criança cara a vida

Reconhecer e aooiar a Escola Comunitária como Es

cola Pública e reconhecer a realidade brasileira, sem demagogias ou

utopia' de criação de leis para não serem cumpridas.) € encarar ccxaão

~ samente o problema da Educação e do Analfabetismo no Brasil.

iNTIDADES RESPONS1'i.VEIS

- MOVIlotENTO DE DEFESA DOS FAVELADOS

_ MOVIMENTO NEGRO UNIFICADO

_ COMISSÃO JUSTIÇA E PAZ

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

1 - Indefiro a proposta de emenda oferecida, de

acordo com as informações da Secretaria•

2 - Dê-se ciência ao interessado.

1 - Indefiro a proposta de emenda oferecida, de

acordo com as informações da secreeacte ;":"

2 - Dê-se ciéncia ao .interessado.

-.
<../J~~''''''J

ConstItUInte AFONSO ARINOS

PreSIdente

CONSTITUINTES SUBSCRITORES:*

COll$tit.ulntc& IlIROTCIXEIAAellCr..sO

.~ Item V do artigo 24 do Regimento Int.erno da Assembléia Nacional

Const.ituinte.

iEMENDA lP20752-5 '"".:c:-:-::-------;-'I ror-"""'~f:J J1ARY SACRAMENTO MONTEIRO E OUTROS . '=---- _J

EHENDA N9

~

Dê-se, a seguinte redação, ao artigo da Seção 11 (Da~

vidência Social), do Capitulo 11 (Da Seguridade Social), do· Titulo

IX (Da Ordem Social)

.. Suprima-se onõe couber, no Çapltulo da sel;luriôade S!2.'
eaea , a norma que tem a seguinte redação:

Art. A participação dos órgãos e empresas estataisno

custeio de planos de previdência supletiva para seus servidores e em,

pregados não poderá exceder o montante de contribuição dos respecti

vos beneficiários.
Parágrafo iinico _ O disposto neste artigo aplica-se

ã previdéncia parlamentar."

JUSTIFICATIVA

Inclui. onde couber, no Capítulo 111 (Da Educação

e Cultura), do TItulo IX (Da oxôem Social) os seguintes dispositivos

"Art. - A Escola Comunitária ê uma escola pública

alternativa em interação com seu contexto sócio-cultural, aut.oc:rerida,
organizada com o apoio de entidaded nopulares recresentativas de conE.

nidades carentes e/ ou minoritãrias, dé periferias urbanas e zonas r.!:!

rais de difIcil acesso, apoiadas pelo poder público a nivel federal,

estadual. e municioal que visa at.ender a todos os menores e Jovens c~

rentes, trabalhadores, meninos de rua, com dificuldades de acesso ou
acompanhamento a outra forma de escola.

Art. - O Estado aarantirá o ensinb oúblico e ara

tuito das escolas comunitárias através de proaramas s~ciais a níveis

• , municipal, estadual e federal. tais como:
I - Manutenção do corpo docente e serviçais, orie undos do próprio cont.exto sõcio-cultural e escolhidas de forma demo

crãtica pela comunicadade;

AUTOR. HARY SACRANENTO MONTEIRO E OUTROS

A mat.éria constante do Artigo não é de naewreae consti

tucional. O objetivo nele previsto, se conveniente for, poderá ser

objeto de lei ordinária. O que se encerra no Artigo não envolve ma

téria substancial referente ã ordem econõmica, à ordem social, ã or
ganização do Estado ou à garantia de direitos essenciais. O assunto,

por sua ordem, escapa ao conteúdo de uma constituição.

Além disso, o dispositivo ê de manifestar inconveniên

cia pelos riscos que acarretaria à previdência Supletiva, dados os

recursos que esta perderia, e peloe- prejuízos que traria a benefi

ciários e aposentados desse tipo de seguro sociaL Depois de ean

tos anos de vigéncia do regime como o atual, que favorece milhões

de contribuintes e suas famIlias, alterar o critério que a todos

Peneficia ê criar solução embaraçosa que não condiz com os objeti-
I vos maiores de Justiça social de uma Assembléia Constituinte.

Se o legislador comum pede apreciar oportunamehte

assuAto com tempo maior e melhor conhecimento de seus pormenores ,

não há porque situá-lo no rigor dos trabalhos da Assembléia Con,:!

tituinte. :e o que sugerem os sigqatários da presente list;, organi

zada pela Associação de Mantenedores Beneficiários da P~ROS-AJIBEP,

SLndicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração drf Petrõleo na

:Bahia _ STIEP, Assoc.iação dos T:E:abalhado]:e.s PO:E:tuários da Cidade de

Candeias, Associação dos Engenheiros da. Petrobrás - AEPET, Sindic!

to dos Trabalhadores na Indústria de Extração do Petrõleo nos Est~

dos de Alagoas e sergipe - SINOIPE'l'RO-ALSE, Sociedade dos Trabalh!

dores Aposentados da Petrobrás e eeaaí.e Empresas Extrativas e se

troguímicas do Estado da Bahia - SOTAP".

ENTIDADES RESPONS1'i.VEIS:
_ SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INOÓSTRIA DA EXTRA

çAo DE PETROLEO NO ESTADO DA BAHIA - STIEP

_ ASSOCXAcAo DOS MANTENEDORES BENEFICIARIOS DA pETROS

fI:;:;~~

fS97~m

CONSTITUINTES MIRO TEIXEIRA E NELSON CARNEIRO

EMENDA N9

~

EMENDA lP20751·7

tJ PLENARIO

.... 'l;lJGIlTUllflt~lItR-------___,

constitulnt""CRISTItlA TAVAJI;S c )L\.\OEI C:,\'>TRO

Inclui, onde couber, no Capítulo I (Dos Direitos

Individuais), do Titulo 11 {Dos Direitos e Liberdades Fundamentais),

o seguinte dispositivo'

"Art.. - t assequrado,a 1:030 brasileiro porta&:Ir dé.~
cionalidade, o direito de atendimento Médico e clínico voltado ã sua I
habilitação e ou reabilitação, e ao seu desenvolvimento e integração

sociais. "

.,. Item V, artigo 24 do Regimento interno da ~ssembléia Nacional CO"lSl

tituinte. I

CONST>ITUINTES SUBSCRITORES:'"

rr;~~:~:;]

PS?i'~wtJ

EMENDA 9

Sala da COlfl1ssào, em

,EMENDA lP2075O-9
f'l COUS.'.""".'S CRIS.'"' TAlI,"ES E MONDEI C'STBo
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- AMBEP

_ ASSOCIAcAo DOS TRABALHADORES PORTU~RIOS DA CIDADE

DE CANDEIAS

AsS1m, os cidadãos sãgnetâr rcs desejam aos regas r a

dores o naas patriõtl.co SUcesso, para serem lembrados e louvados ~
la hl.stória futura. -

§ 29 - o processo de extinção de propriedades que
não atendem ao § 19 deste artigo far-se-á:

a) por desapropriação progressiva e ininterrupta.

b) por desapropriação imediata de todas as áreas

SOlADOR COIlSTtTUtlqt: 11 •."'1 TtTO

ENTIDADES RESPONSÁVEIS

2. Dê-se caência à entadade ante reasada ,

oI por confisco das terras griladas ou com titu_

los ilegais que não se enquadrem no § 19 deste artigo.

Art. - Não se admitirá propriedade rural de em-,
presas de capital estrangeiro ou a elas associado.

Art. - Toda terra desapropriada ou confiscada,
bem como as terras devolutas constituirão reservas do Bstado que as
utilizará do seguinte modo:

_ a} distribuição de lotes de 20 a 50 hect.ares, s!!.
gundo a. reg1ao a camponeses sem terra, e a camponeses com áreas in_
feriores a 20 hectares.

b) Sleção de áre~s suficientes ã implantaçãQ de

cooperativas agropecuárias de pequenos produtores e assalariados a-
grícolas para exploração conJunta. •

c) seção ?e áreas aos estados e municípios, de!.
tinados à criação de fazendas-modelo.

• d) ocupação de espaço necessãrio à construção de

ernpxeendaraenbca agropecuários de alto rendimento a cargo do Estado.

Art. - O acesso ã terra, ObJeto de execucâc
Reforma Agrária, pressuporá:

a) manter o dominio dos imóveis sob tit,ularidalêS
da União.

b) ~oncessão de uso real à famIlia beneficiária,
vetadas a cessão ou t.ransmissão de posse e qualquer tItulo.

c) c~? haja desistências, a área se transfer.irá
para uso da comunidade ou devolução à União.

Art: - Que a Reforma Agrária, por direito insti
tucional não inclua terras-necessárias a uma vida digna da civiliza
çáo indlgena. -

~
priação por interes:t~e-R~;:=::eA:::~~:~vamente, à União a desapr,2

Art. - Os assentamentos de Reforma Agrária darão
prioridade a:

a) trabalhadores que trabalhem no campo e lá mo-

b) trabalhadores expulsos do campo e que queirac

inexploradas.

""----------,1 tG;;~';,"~

'uuOlo/oau".zo/IUO<OU,•• iO 'j t5õJÕ'M]

Item V. do ar-tu gc 24. do Regamentc Interno. da Assembléia Nacl..2.
nal Const1tuínte.

CONSTITUINTE SUBSCRITOR'

- HOVHIENTO DE LUTA PRO-CRECHE (BELO HORIZONTE/MG)

- ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CJU:CHE COMUNITÁRIA CASA DA vovo (BELO
HORIZONTE/f.lG)

- FUNDAÇÃO F:S E ALEGRIA DO~BRASIL

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~./"h,'vW7
Const.l.tuJ.nte AFONSO ARINo~l

PresidentE!

1. Indefl.ro a proposta de emenda oferecida. de acordo COI:!
as mrcrmeçêes da Secretaria.

tJ PLENARIO

EMENDA lP20754:-i
tJ CONSTITOINTE RONAN TITO

- Sindicato dos Trabãlhadbres na Indústria da

Extração de Petróleo no Estado da Bahia-STIEP

- Associação dos Mantenedores Beneficíários da

PETROS - MlBEP

- Associação dos Trabalhadores Portuários da

Cidade de Candeias

_ Associação de Engenheiros da PETROBRAS-AEPET

"Dispõe sobre a previdência nas empresas

estatais e sobre a previdência parlamentar

(Supressão do art. 360 do ProJeto)

EMENDA POPULAR N9 72, de 1987

Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL

Eptidades Responsáveis:

COHISSli.O DE SISTEMATIZAcAo

Subscrita par 41~188 eleitores e apresentada pelas e,!!

tidades associativas acima mencionadas, a presente ~emenda pretende

suprimir o art. 360 do pro)eto. de Cõnstituição que dispõe sobre

participação de órgãos e empresas estatais nos planos de previdência

~plet:.iva.
Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Colegi.ê;

do analisar a proposta apenas em seus aspectos formais e considera,!!

do que a iniciativa sob exame, segundo as informações da Secretaria,

atende às exigências previstas no art. 24 do· Regimento Interno para

sua regular tramitação. meu parecer é no sentido de que esta Comis

são se manifeste pelo recebimento da Emenda popular n9 0072-5, re

servada a apreciação de mérito para a ocasião própria.

.; trabalhar.

EMENDA lP20753·3,
tJCONSTITUINTE RONAN TITO

lu.a/.uu"l;A;lO-- --,

Inclui, onde couber, no Capi:tulo VII (Da FamíJJ.a, do M~

nor e do Idoso), do Título IX (Da Ordem Social), os segumtes daspc
sit1VOS:

"Art - A educação é o dr rea ro natural de todo C1-
~dadão e dever do Estado, que se responsabi11zarâ para que sej a un1

versal, públ1ca, gratuita, em todos os níveis e períodos desde o pr1
aeiro ano da criança. -

5 19 - :s assegurado a todo cãdadâc-cr-aança , de O a
6 anos, o dl.reito ã creche e ã educação pré-escolar, acruvês de

I) Crl.ação de daspcsa t.avcs Jegaas que regulamentem

uma pct Itaea relativa ã educação pré-escolar e

às creches, para tanto da spcndc sobre

a) percemue.ts mínl.mos para a educação pré-esco
lar e manutenção de creches de responsab111':"

dade íimca dos estados e dos numc Ipacs

b) criação de rede pâbraca de creches.

c) obr1gator1edade das empresas de cruarem e mau
terem creches e pré-escolares para os fl.lhos
de seus trabalhadores

5 29 - Lei especial d1sporâ também sobre o reconhe

cimento da 1mportância do papel sccaat desempenhado pelas creches e

pré-escolares de dnacaat.Iva comum tjir-aa ao sas teae formal de ensanc ,
garant1ndo-se angreasc automático. nas escolas de 19 grau às crran _
çss egressas das pré-escolares de ãnãcaeeave comuR2tár2a, assegura _

dos os seguanres pnncípios:

a) oferta de escoi as gr a t ua t as com opções de ha

bilitação profl.ssl.onal que atendam às necess i.-.

dades eccnênncas e SOCl.a1S da Conunadade em que

estão mser-Ides ,

b) educação especaef era escol as com período arrte-.

zral de .funcl.onamento, para craanças e Jovens

portadol'es de defic1ênCl.as fís1cas e mentaas

Art. - Os recursos públicos deverão destinar-se exctu
si;-arrente ã estola públl.ca, obJe"tivando a quaj a.dade do ens rno , -
~xpansão e manutenção.

EMENDA N9

POPULAR

Inclui, onde couber, na seção I (Disposições Ge

rais), do capItulo IV (Do Judiciário), do Título V (Da Organização

dos "Poderes e Sistema de Governo) os seguintes dispositivos.

"Art. Todo o Poder Judiciário do País será uni-
ficado

§ 19 O Ministro da Justiça será escolhido pelo
Poder Judiciário.

§ 29 Os cargos do Judiciário serão preenchidos ,

por nomeação, de indicados pelo Ministério da Justiça, sem. interfe

rência de outro poder.

Art. O Ministro da Justiça receberá verba sufic!
enee , para manter todo o Judiciário em suas necessidades, inclusive

vencimentos.

parágrafo único - Caberá também ao Ministério da
JUstiça a manutenltão da rede física, de todo o Judiciário.-

ENTIDADES RESPONSJÍ.VEIS:

- SrNOICATO DOS TRABALHADORES RURAIS - STR (PA 
TOS DE MINAS (MG)

- SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDOSTRIAS DE
EXTRAç1\.O DO FERRO E METAIS exsrcoe E DE MI~

RAIS NÃo-ME1'JÍ.LICOS DE PA~OS DE MINAS-ME:I'ABASE:

- ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE

CERRADO (PATOS DE MINAS/MG)

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

1. Indefiro a proposta de emenda oferecida, de ~

cordo com as informações da Secretaria.

2. Dê-se ciência ã entidade interessada.

l:..h1-J:A'~~.k.<)
Const). tufn"t;AF~~SO ARINOS 'I

Presidente

CONSTITUINTE SUBSCRITOR:

. Art. - Dar prioridade ã produção agrícola a ser-
~ viço do mercado interno, ao invés de iI)centivos a produtos dQ ~o:a;

i' eacêo, -=
I Art. - Desenvolver uma politica de fixação do ho

men ã terra através de mecanismos eficazes que evitem o êxodo rural.

Art. - Garantia de formação e assistência técni- .L.
.ca ao produtor por parte dos órgãos do governo. ..,

Art.....Garat1tir.•finaociamento..accesslvel, pbssibi
litando armeaenanento e comercialização dos produtos.

Art. - participação dos trabalhadores nas decã-,

sões de reforma agrária e política agrícola.

Art. - A Justiça Federal criará varas e specda Ld-,
zadas para diminuir Conflitos fundiários, onde forem necessários.

• Art. - Durante a execução da Reforma Agrária, fi
cam suspensas todas a ações de despeJOs e de reintegração de posse

-conexa arrendatários, parceiros, posseiros e outros trabalhadores

rurais que mantenham relação de produção com o titular do domInio

da gleba, ainda que indiretamente.

ENTIDADES RESPONS1i.VEIS:

- SINDICATOS DOS TRABALHADORES RURAJ:S

- SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDOSTRIAS DE

EXTRACÂO DO FERRO E DE MINERAIS NJiO-METJ\LICOS

DE PATOS DE MINAS

- xseccrxcxc DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE
CERRADO

COMISS1í.O DE SISTEMATIZAcJí,O

1. Indefiro a proposta de emenda oferecida, de

acordo com as informações da Secretaria.

2. Dê-se ciência ã entidade interessada.

/~./h..'vW7
Const3. tUlnte AFONSO AAINO~ 'l

PreS1dente I

CONSTITUINTE SUBSCRITOR: fi

~1<ttSl.GSC'l1'(Jl --,

SI:IlADORCOllSTrfiij1JTJ:lIONAlITno

Item V. Art. 24 do Regimento Interno da Assembéia Nacional Constitu
inte.

flY;;;'~"~

fl0V'ó'yA?J

EMENDA N9

POPULAR

.'''"b'''/eeu.uioIOol'tOOu.UiO ---,

tIPLENJi.RIO

:EMENDA lP2Ô756-8 ,
f'JCONS'I'I'l'UIN'l'E NILSON GIBSO~u",._--------~

* Item V, Art. 24 do Regimento Interno da Assembléia Nacional COR,!

tituinte.

Inclui, onde couber, no Capítulo VII (Da FamIlia,

0130 Menor e do Idoso), do TItulo IX(Da Ordem Social), o seguinte

"Art. - ••••••••••••••••••••••••••••••••••
I _ proteção ã vida desde a sua ccncepçâc;"

F~""~

~;;'iIDJ
TI..a'....."fl=~lo

'EMENDA lP20755-0
(? CONSTI';UINTE RONAN-TITO

Art. - A educação pré-escolar e o ensano bâsacc serão

de 'r e sponsaba La.dade prl.ncl.pal dos f.lun1cíp10S, dos Estados e dos Ter

ritõrl.os, cabendo ã União o papel normat.avc e supje t ave , na estrl.t;

neda da das def1CiêncI.as locais, mas sem que se reduza a responsaba ii

dade medrara do HURl.cíp10 e, também, do Estado. -

Art. - A lei disporá sobre a criação do Conselho N3C10
nal da Cr1ança e do Adolescente, a quem cabe a f1scalização do cum:
pr.imento das polítl.C:as 'ref atrvas ao menor e o ge'rencaesaencc dos re
cursos necessários ã sua execução, r-efe r-ado no § 39 do 19 ertagc atra
vés de Fundo ãspecaar ,

Parágrafo Ilmco - A lei regulará as aerabuaçêes e a

formação do Conselho. a nível federal, sem prejuízo da a tavadade e
autonom1a do estado e do municípl.o, e pr an cdpa Imen'te das comuna.dades ,

assegurando a partl.cipação efetl.va das ms ta turçêes de atendimento ã
criança c ao adolescente, bem como de errtadades represencataves da

ccmunadade , essas na proporção de doa s terços de sua compos~·ção.·

JUSTIFICATIVA EMENDA N9

~ JUSTIFICATIVA

'.
Por ser esta a contr1bu1çâo da base democrát1ca re

-presentada pelos sl.gnatârl.os, que disl:ut1ram e aprovaram as l.dél.as

aCl.Illa. esperam eles que os senhores Const1 tUl.ntes aperfel.çoem o te~

to OTa oferecido, para seu devido encaixe no corpcr do texto f1.nal.
sempre tendo eI'! v1sta que é precl.SO Descentral1za, para funcl.onar

não se permanecendo na dcpendênc1a total da Un1ão
1

mas revalOr1Za!!

-se o mun1cípl.o que há anos vem sf;ndo desprezad6 pelo leg~slador

, adml.Rl.stração púb1l.ca, quando é no governo local que começa

·,s cl.6a~ãos com a problemática comunl.târia

Inclui, onde cóuber, no CapítUlo II(Da polltica
• Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária), do Titulo VIII (Da Ordem

t:conômica e Financeira), o seguinte:

Art. -. Sobre a área de uma propri;dade entende

-se a soma contInua ou não, pertencente ã mesma familia ou empresa.

§ 19 - não se permitirão propriedades rurais que

nij.o esteJam sendo usadas devidamente de acordo com as caracteri.sti... 

eas da terra e necessidaéle sociais da populaçãQ.

Sensíveis aos rumos dos acontecimentos que

realidade nos apresenta, onde a incidência de ABORTOS ascende a nI
veis alarmantes, e contra toda argulnentação capciosa que procla:"'a :;
direito exclusivo da mulher sobre o seu corpo ou da necessidade de

freiar legalmente uma situação calamitosa Jã existente de abortos

clandestinos, NOS PROCLAMAMOS- A INVIOLABILIDADE DA VIDA, DESDE O PRI

MElRO INSTANTE DA CONCEPçKQ NO SEIO HATEmfO A'I'e A RESPlRAeJi,O FIN~ I.
NO SEU LEITO DE MORTE.
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Art. - Concede a dedução no in';;:o.sto de renda, de pessoas

Haacas e Jurídicas, dos gastos a:m adaptação e aquisição de equipa;nentos necessã

rios ao exerc1cio profisSional de pessoas portadoras de deficiência 

Art. - Isenta os inp::Istos ãs atividades relacionadas ao

desenvolvimento de pesquisa, pro:1ueão, importação e ccrtErcializaçâo de material OU

equiparrento especializado para pessoas portadoras de deficiência.

7. Inleui. onde couber, no Capitulo III (Da n:1ucação e Cu!
tura) ( do Titulo IX (Da ordem sccíer! , o seguinte

Art. - Assegurar às peascas p:a:tadoras de deficiência, o

direito à educação básica e profissionalizante obrigatácla E! gratuita, sem lirn1-

te de 1dade, desde o nasc!Irento. ;

Art - A União, os Estados e os l1unicí.pios devem garan--

t.ir para a educação das pessoas~asdedefici~cia.lem seus res;;:ect.ivos or

çarrentos, o InÍnitlo de 10% (dez por cento) do valor que c:onsUtuci.o:lalnente, for

destinado à educação. \

Art. - Regul<il"el1t.ar e tanizar o trabalho das oficinas
-abrigadas para pessoas portadoras de deficiência enquanto não possa:"! integrar-se

no nercaôo de trabalho ~titivo •

JUs''lIFIC TIVA
~--------

A cidadania não necessita de pré-requisito no que pese a

particularidade de cada cidadão ou de 9J=U!?OS. Ela deve ser integral e plena, e'

COllO tal, deve ser as~ada na Const1.tlJição Brasileira.

AS, J::eSs0a5 portadoras de deficiência _ fisica, mental, V1

~. auditiva e outras deficiências especificas - que representam 10i da~
la 50 brasileira tem o direito â lera cidadania. Neste m::rrcnto faz-se necessário

que .se garantam esses neeaererce qoo: scsesce definir C'CilO direitos diferenciais.

O direito da pessoa !:ortadora de deficiência ã integrBÇã::
ou .reintegração à socJ.edade tem COlO C::OOOição essencial a reabilitação física,

profissional e so::ial. Para cemos o direito de ir e vir é recessário o acesso

aos neles de transp:rle, ao espaço mbano e êe edificações Para ternos direito

ã educação e à cultura, é necessário o acesso às instituiÇÕes educacionais e CU!
• turais, bem CQTO à educação especial, para aqueles'qtJe dela necessitem, quer atr.!

vé.s de classe esrecaeí., linguagem, p::Ir sinal ou labial, ou. Braille. t recessâeíc

6 acesso aos roatariais e eqw.parrentos para o desen\Qlvirrent;o de sua o:ndição no

tora ou eera orientação de loo:rroção O direito ao traba1b::l tem que ser garant:t

do, ccnsiderando as p:lrticularidades e lX'tenclalidacbs de cada indivíaoo. t obr!
gação ôc Estacb assistir ã pessoa portadora de ooficiência quan::b a limitação fi

sica ou roontal dificulta ou .1npede sua 1ndependânc1a para o exercício de suas at!,

vidades cotidianas, pelo tenp:;r que se fizer necessário.

Art. - Transfonnar a "apcsentadcrãa ?Jr invalidez" em

"seguro-reabilltação", e permitir ã pessoa pxtadora de def1ciência, trabalhar
em outra função di:ferente da anterior, ficando garantido este seguro': serçre
que: houver situação de desarprego.

Art. - Garantir a aposentadoria por tatÇ?O de servãcc •

aos 20 (vinte) anos de trabalho, para as pessoas portadoras de deficiência gue
tenham expectativa de vida reduzida.

6 Acrescente, onde couber, na seção III (Da Assistência
Social), capitulo n (Da seguridade- So:::ial), Título IX (Da 0n1em 5o=ial) ,

seguinte

Art. - Assegurar às pessoas portadoras de deficiência,

o direito à habilitação e reabilitação a:m todos os equipamentos necessáriôs •

Art. - Garantir ações de esclarecinento Junto às ins

tJ.tuições de ensino, às empresas e às canunidades, quanto a J.rnportância de pre-,

vencêc de dcenças ou condições que: leven à deficiência.

Art. - Garantir o direito ã inforração e a eammicação

oonsiderando-se as adaptaçées necessárias para as pessoas portadoras de defi-....

ciência.

- OfGI,NIZN$D NlCIQ-: ..?u' IE ENl'IDNlES IE IEFICIENIES F1sI
00;; - aoEDEF

- M:J'JIME:NIaS !?ELOS DIFEI'IC6 D1\S~ IEFlCIENI'ES-WPO

-~ N1<.CI<::W1L [OS C6'ICMIZ1l.OOS

.ATJroR' ~ Sn.VA FEt.IZ DAFCNSEX:A E ClUI'R:lS (32.899 subscritores)

de

~I...

I /.I-.t.~~_~7
Con8titui~e -IrfO"SOmNOS •

E'resJ.dente

1. Indefi~opostade emenda oferecida,

acordo com as informações da Secretaria.

2. Dê-se ciência ao interessado.

ação nacional.

--'::"1 - acesso aos níveis mais elevados QO ensino,da
pesquisa, da criaçao e da produção artistica;

VII - ãncenta.vc ãs manifestações artísticas de cr,!.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

JUSTIFICATIVA

A presente proposta, consubstanciada pelos docu

mentos: MANIFESTO DE DIAMANTINA (Jul/8S): CONCLUSÕES DO II SIMPClsIO

INTERNACIONAL DE HISTORIA DA ARTE-EDUCAÇÃO (Salvador, Ago/86i; DECLA

RAÇÃO DE PRINCIpIaS DO 49 CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO (GOiãnia~

set/86); da COMISSÃO ~RO-FEDERAÇÃO NACIONAL DE ARTE-EDUCADORES li.
SUB-COI1ISSÃO DA EDUCAÇÃO. CULTURA E ESPORTES DA ASSEMBr.eIA NACIONAL

CONSTITUINTE (Brasília, AbrIS7): MANIFESTO DOS ARTE-EDUCADORES DO

ESTADO DE sÃO PAULO (são Paulo, Abr/87); EMENDAS OFERECIDAS li. VIII

COMISSÃO 011. FAMILIA, OA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DA CI~NCIA E

TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇÃO (Assembléia Nacional Const1tuinte, Bra

sília, JU!Y'87), obJetiva consolidar ainda mais os avanços Jã reali-
zados --. --

Ao ser considerada pela Assembléia Nacional ccns

tituinte, esta proposta formará o espcrço e -~ v"aior--da-Arte na CUlt~

f-' ra brasileHa, como estão firmados em constituições de povos ôesen
vcrvaecs e em desenvolvimento.

v - participação de profissionais e entidades as

soca.atavas atuantes na área de Arte-Educação em todas as etapas de
planeJamento de atividades do Governo; ~

II - ensino público e gratuito para a Arte, na e,ê

cola formal e 1nstituições culturais, como direito de cada cidadão,

111 - ensino da Arte como disciplinas obrigatórias

nos currículos, dos vêeacs níveis, na torma da le~;

IV - cursos profissional~zantesem Arte, atenden
do âs várias especialidades;

I - liberdade de expressar, criar, aprender, en

sinar, produzir e pesquisar, individual e coletivamente, em Arte,

- 11 - priorização de compromisso com o bem co-num,

a IDeJnória, a realidade e a cultura brasileiras, em relação ao ccn

-texto universal.

Art. - A execução do previsto no artigo ante -

rior efetivar-se-á meda.antie garantia de:

I - destinação de recursos públicos, na forma da

- -'ei ,-ao_ ensino, à dccêncfa , ã pesquisa e ã cr~ação em Arte, quanto

a meios ~rs-e-nãoIUa!-e~~1s, ã formação e condições de traba

lho, ã divulgação e circulação dos vaâcxes e bens culturai~ produzi

___I- -EN!l!f!I:!ilD~A!ED~ESD!R!l!'S<!:P2!ON!!S[!;AVE~I:[S---------

- ASSOCIAÇÃO DE ARTE-EDUCADORES DO ESTADO DE SÃO

PAULO

- ASSOCIAÇÃO NORDES'1'INA DE ARTE-EDUCADORES

- ASSOCIAÇÃO DE ARTE-EDUCADORES DO D:tSTRITO FED~

RAL

EHENDA N9

~

tncrux , onde couber, na Seção li (Dos serva acres PQ

b1:Lcos CJ.v~s), do Capítulo VIII (Da Adm:LnJ.stração Púbhca) ,do Tí

tulo IV (Da Organnação do Estado). o seguanue dLspos a-t av o

ENTIDADES RESPONSJl:VEIS

~ AssocJ.ação dos Professores de Estabelec1mentos Df.!

CJ.a1S do Ceará - APEOC

w AssQc~ação dos ServJ.dores da SecretarJ.a de Educa

- ---ção do Estado do ceará - ASSEEC

~ Associação dos Supervisores de Educação do Ceará 

ASSECE"

"Art - Se1"ão ccns i.dc rados es t êveas no serva çc pQ
blico dos estados, todos os se rva dor-es da Admana s t r-açâc Centrah-

zada ou Autlirqu1ca, adma t.a dos em caráter tempcrãrac , que ã data

de promulgação desta COnst1t.Wçio completarem 05 (cmccj anos de

serv i.çc pübhcO' sem J.nterrupção de. suas funções~'

• ENTIDADES RESPONSAVEIS.

- SEICHO-NO-IE PARA A AMtRlCA LATINA

- SEICHO-NO-IE DO BRASIL

,. - CARDEAL-ARCEBISPO DE sxo PAULO

C01.fISS1i.O DE SISTEMATIZAC1i.O

1. Indefiro a proposta de emenda oferecida, de

acordo com as infort'ações da Secretaria.

2 Dê-se ciência ã entidade interessada.

Transcendendo todo sectiari.smo religioso, reve

zenct.enos a VIDA, convictos de que ELA resulta da consubstancia~ão

dos genes, cujo embrião hu:nano é a sua própria essência, mas, sobr!::,
tudo, acreclitando na indiscutível VERDADE de que o dom da VIDA nos

é concedido pelo SENHOR DA VIDA, que é DEUS, e não, mero fruto do

acaso ou da união física de dois seres humanos.

Em determinado tempo, todos nós, sem exceção,

iniciamos nossa caminhada pelo destino como UIlI simples e frágil em-

~ u ra as ao amor eee rendimento- e dedica ...ão de nossos

...Jsemelhantes, somos hOJe aqueles que 'detêm em suas mãos a ~mpod:antí.s
sima missão de traçar os destinos da Nação. -

• segundo a Associação Brasileira de Ent~dades de

PlaneJamento Familiar, estima_se que pelo menos 1 milhão dos 4 mi

lhõcs de ahortos provocados por ano, no Brasil, são praticados por

adolescentes Considerando que existem aproj"imadamente 12 milhões de

adolescentes do sexo feminino, conclui-se que uma em cada doze ado-

lescentes comete aborto. Entretanto, as estatísticas não reveaam o

que se passa na camada submersa desse iceberg.

EMENDA lP20757·6 '"'~ ----,
rrcONSTITUlNTI: CID SABOlA DE CARVALHO I f:Y;;~~'~

I tJ?õ7~'RillJ

1
CONSTI TUI NTE SUBSCRITOR: '*

-- / - ,~,-".r" /e~ulnt"..)lILS c;SON '/ I
1 I {...k'C/14-e4~Cfl'" • ~ 13 (:~.._(87 I
... Item V, Art. 24 do Regimento Interno da Assembléia-Nacionao Con,!

tituinte.

CO~lISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
Item V, -ar.t-!.90 24 do Regimento Interno da Assembléia Nacional Cons

tituinte.

CCMISSiiD Df: SIS'IEM.\TIZAÇÃQ

aSENDA POPOUIR N9 PE.86, de 1987

- Mo\7j,nento pelos Direitos das Pessoas Deficientes

MOPO, e

- Associação Nacional dos Ostc:mizados

oos-~.

"Di.sJ;:õesobre deficientes físicos':

Relator. Constituinte~ C1lBFAL

Entidades Responsáveis:

- Organização Nacional de Entidades de Deficientes ris!
I-E""'~

I CEõl~'w

EMENDA lP20759·2
llJ IN!'s SILVA FELIZ DA m>=A E ourros

t= D-tQ.IDA l'OPUIAR _ p~~'''.c~''d'''U'COM'"1.

--...----,-----ttM.IIIJlIftt!l.8lDlI.l:II-"'-'-------,

1 IndefJ.ro a propos.ta de emenda oferec1da, de acorco

com as l.nformações da SecretarJ.a

2. Dê-se c1êncJ.a ao J.nteressado

co~~~;:;'/
PresJdcnte

: -~-----
ConstJ.tu1nte SubSCrItor -,.-.

... O Item. V, Art 24 do Reg1mento -Interno da AssembléJ.a NacJ.onal

ConstJ. t.uJ.nte

Inclui, ,onde couber, no Capítulo III (Da Educa _

ção e Cultura), do Título IX (da Ordem Social.), os seguintes dispo
sitivos:

Inclui, oode CO\il::er, no Título X (DispoSições Transitá 

rias), o.seguinte disp:lsitivo:

-Art. - são estáveis os servidores regiOOs- pela Corl.s2
l1dacâo das I.e1s do ~a1;lalh:1 (CLT), ~ Vclão, dos Estados o dos Municlpjos-, d!:I

EMENDA lP20760-6
llJAm&> == 1llUlBERE~"'''

subscrita por 32.899 eleJ.tores e apresentada pelas entidades associat!
vas acima rrenc1onadas, a presente emenda visa incluir, no CapItulo J: do Título
II _ "DOS- onm:rros E LlBERDtIDES~" - do ProJeto de Constituição

dJ.versos disp:>sitivos asseguradore.s de direitos aos deficientes físicos.

car.o, nesta fase dos tramJ.hos, carq;ete a este colegiado analisar a
proposta apenas en seus aspectos formais e coosiderando que a .iniciativa em~

fre, ser,jundo lnfcn:maçêes da Secretaria, atende às ex:I.gências previstas no art.2C

do Reg:inento Interno para sua regular t:ram1taçào, neu~~.rlO sentido de

I
de que esta Ccmissão se manifeste pelo.rec:eb1mento da nmnaa Popular n9 00086-5.

., resexva.da a apreciação de mérito para a ocasião ~ia.

1Irt. - São proibidas as diferenças de salârio e de

critério de admissão, prQ'lOÇão e dispensa, poJ:' notivo discr.iminatério, relati

vos a pessoa p:>rtadora de deficiência,raça, cor,sexo, religião, opinião p'ilI

tica, nacionalidade, idade, estado civil, origem e o::nd..içãO' so=ia1. ...

3. Inclui, onde.couber, no Capitulo III (D:Js _..Direitos
COletivos), do Titulo n (nos ~Dirêitos e L1l:lE!rdades Fundarrentais), o seguinte:

Art. - Garantir o livre acesso a edifícios públi-

~s e particulares de frequência aOOrla ao público, a lo;radouros públicos e

• ao b:~ ooletivo, n:ediante a eliminação de Barreiras azquitel:õnicas, am

bientes e a adaptação dos me.ios de t.ran.spxtes.

4. Acrescente, ax1e couber, na Seção I (Da Saúde), do ca
pítul.o n (seguridade Social), do TItulo IX IDa 0Iden SCCial), o seguinte: -

Art. - Garantir e pt:ep:lrclonar a prevenção de doenças
ou c:cndições qOO:levem à deficiência,.

5. Jinserel oode 00I.:ber, na Seção II (Da Previdênc.ia se
c1a1), capItulo II (Da Se9Ur1dacJe Sodal), Titulo IX (Da Ordem Scd..<h), c ~
,,","te,

1. Inlcui, onde couJ::er, no capítulo I (Dos OirE!J.tos In
dividuais), do Título:rI (oos Direitos e I..i.OOJ:dades Fuix1aJrentaisl. o~segw.nte-;

ttArt. _ TciIos são iguais perante a lei, sem distin-

: çao de sexo, raça, trabalho, credo religioso f! corwicçoos lX'líticas ou ?Jr ser

portador de defJ.C1~~~~qualquer ordem

I Paragr'"ãfõ'Onico-'l.. ser~pun1do, por lei to3a discdrni-
nação atentatór.i.a aos direitos hl%7a1lOs. - _______

2. Insere, onde couber, no Capitulo II (Dos~tos Se

ciais), do Título II ([):)s Direitos e L1J::::erdades FUnda!nentais), o seguinte. -- -

cr=;;;~~~

~f:'0iJ

EMENDA N.9

POPULAR

.'"Il..."" ••"'••I.,.U.OOllll'•• ,

conlUlulntl! CID SJ\DOI1l DS eIlIlVAl.lJO-

EMENDA 1P2C 'Al-4
tJ COnSTITUINTE H~' ; ZANET;;·~

~===-- -l

Art. - t dever do Estado promover o desenvolvi
menta artístico-cultural e sua autonomia: -

• tlgo será asSegUrad:a;:::afo único - o disposto no ..~" deste aE
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Administração Direta e Autarquias, que, à data da pranulgação desta COnstitui

ção, contem, pelo nenos, cinco (05) anos de serviço público.

Parágrafo únioo - rei ordinária criará os cargos para
efeito de lotação.

JUSTJ:FJ:CATJ:VA

VEmoonstituindo pennanente preocupação e ansiedade, no serc'ec

funclonal.isro público, a estabilidade, que constitui, sem dúvida nenhuma, a se

guranr;a da~ no emprego, nos eeeee da lei

Até a pl:QtlU1gação da COnstl.tuição de 1934, a matéria figurava !:
penas CXIlO disJ;xJsltivo de Lei.

En seqrêncla, passaram as ConsUt:uiçCes pceeecícres, não S'I'3Iell

te a a.ssegurá-la aos servidores, dep::lis de 2 (dois) anos de eeevícc, caro a de

clarar estáveis, Il.\!S Disp:)slt;Ões Transitórias, todos aqtE1es servidores que, i
data de sua publlcação, contassem cinco ou mais anos & serviço, erbcra aànit!
Cbs_SE!lI\ CXlnCUrSO. Referida oonna _ a da ESTABIIJDADE aos servidores públi
cos CEtEITSTAS - passou a ser ma praxe a referir-se nos ensejes das Constitui

ções posteriores. -

Até a atual que -é a de 1967, em sua primeira redação, foi as~

rada no § 29 do artigo 177 t das DispJsiçÕes Transitórias - a FS:rnBILIDADE: ao ~
vid::xr qoo a data contasse cx:m cinco C\1 mais anos de serviço público.

Diante, FOrtanto, da generallzar;ão que se alastra por tcxh o ter

ritórlo nacia1al, desse estado de instabilidade profissialal, os SlqnatárioS,mis

de trinta. mil eleitores, o::nfiam ntnIa soluç,i;) ao assunto em tela, na certeza da

valorização do servidor público e aperfeiçoamento do Estado Datcx::rático deste

pals.

ção Feaeral, jã não acarpanha os anseios da sociedade, vez que- a) não define o

direito de utillza;ão do solo urbano de aoo;à> ccn o seu papel scclal; b) não

garante a participação das organizaçÕes p::pUares na execução da Refoma Urba

na; c) não prmcve DesaprcpriaçÕes obJetivando a :Refcn:na Urbana; d) não prCIOClVe

o direito a noradia digna e adequada para todos.

A presente Frq;csta t/?iita garantir, também, à populacão favela

da, a posse dos terrenos que ocupam, cal:endo ao Po:1er PÚblico, assegurar local

cem infraestrutura básica, saneando, assrn, os ccnflipx; sociais e:rergentes em

t:dlo o territõrio nacional, provenientes, do al::uso do FaJER ~IICD - especu

ladores .inobillários - q1E, .inpede O acesso da população carente, maioria • do

p:::I'JO brasileiro, ã propriedade, ferindo ao DIREI'IO A M:>F1IDIA que deve ser asse

gurado ã todo o cl.dadão, limitamo"e direito de pnlprJ.edade.

_ IDS'IEIPD DE 5TD Ba"IO ~ BAHIA- S!:..LOR SCCIl\L E .JURtoICD

- ASS::CIAÇ1"D DE PAIS E MESI'RES DA o::f.!lNIIl1IDE DE S1\IW1l'\NDAIA

- llSS::I:1N;kJo:tnnTARIA UNI1iD pAR1úSO

Ql\1Iss.~ DE SIS'J'BtATIZAÇÃO

~ roPUUIR N9 PE 87, de 1987

"Disp5e sobre a OrdemEconãtdca e So:J.al."
Entidades Resp:Jnsáveis.

- !bsteiro de são Bento da Bahia,

- Asso:::!ação de Pais e )'<!st:re5 da Ccmunidade de~

ENTIDADES RESPOnSAVEIS

- INSTITUTO DE PREVIDENcIA MUNICIPAL DE sxo PAULO;

- ASSOCIAr;Ji.O DOS PENSIONISTAS DO IPREn - APIPREH
- ASSOCIACJ\O DOS CONTADORES DO MUNICIPIO DE' sxo PAULO

COHISS1\O DE SISTEMATIZAÇAo

1. Indefiro a p:r:oposta de emenda ofcrecl.da, de acordo

com as inforrnações da Secretaria.

2. Dê-se ciência ao interessado-

~..,i,~~.VW)
ConstJ.tul;t; AFONSO ARINOS /

Pres~dente

Constituinte Subscr~tor:'*
= C'4Tll'l!llltt!UlS/:llITlllll----------,

constltll1ntl! FAUSTO RCCItA

* Item V, do Art. 24 do Regimento Interno da Assembléia Nacional ,

Constituinte.

EMENDA N9

~

Inclui, onde couber, no Cao!tulo V (Da Comunica

ção), do Titulo IX (Da Ordem Social), os seguintes disPQstivos :

"Art. - A comunicação é um bem social e um di:tel.

to fundamental da pessoa humana e a garantia de sua viabilização ê
uma responsabilidade do Estado.

Art. - Todo cidadão tem direito,' sem restrições

de qualquer natureza, inclusive do Estado, ã liberdade de opinião e

expressão e este direito inclui a liberdade de procurar, receber

tranfõmitir informações e idéias por quaisquer meios.

Art. - Aos cidadãos, através de instituições re

presentativas, é assegurado o direito de part.icipar da def~nição das
pollticas de comum.cação.

Art. - A comunicação deve estar a serviço do de

senvolvimento integral da Nação, da eliminação das desigualdades e

inJustiças e da independ~ncia econômica, política~e cultural do povo
brasileiro.

Art. A 1tnprensa, o rádio, a televisão, os servi

ços de transmissão de imagens, sons e dados pc1rI qualquer meio, serão

regulados pr lei, atendendo às suas funções sociais e tendo por ob.Je

tivo a ceneeeuçâe de pol.íticas democráticas de comunicaç'ão no pais:-

Art. - Fica definido que os serviços de telecomu

nicações e de comunicação postal é monopõlio estatal, tendo como prb,
cipio o atendimento igual a todos. 

Art - Os veículos de comunicação, inclusive os

meios impressos, serão explorados por fundações ou sociedades
f~ns l.ucrativos.

Art. - A administração e a orientação intelectu

alou comercial das pessoas Juridicas Jllencion~das neste artigo são

privativas de brasileiros natos~

Art.. - Fica instituido o Conselho Nacional de Co

municação, com competênc~a para estabelecer, supervisicnar e fiscali:

zar politicas nacionais de comunicação, abrangendo as áreas de im

prensa, rádio, televisão e serviços de transmissão de imaqens, som~

e dados por qualquer meio.

Art. - Compete ao Conselho Nacional de COMunica

ção a outorga, renovação e revogação das autorizações e concessões

para uso de frequência e canais de rádio e tel.evisão e serviços de

tr~msmissão de imagens, sons e dados por qualquer meio.

Art. - O Conselho Nacional de Comun.fcação € com

posto por 15 (qu~nze) brasileiros natos eM pleno exercício de

direitos civis, sendo 2 (dois) representantes de entidades empresa

riais, 5 (cinco) representantes de entidades re"Oresentativas de nro

fiss~ona~s da ãrea da comunicação, 7 (sete) representantes de entid~

des de categorias profissionais e de setores populares e 1 (um)

presentante de instituição urhversitária.

. Art. - As entidades intearantes do Conselho Na

cional. de Comunicação serão designadas pel.o Congresso Nacional, para
mandato de 2 {dois} anos, observado o previsto em lei.

Art. - Os representantes das entidades intearan

tes do Conselho Nacional de Comunicação não noderão exercer Mais de

um mandato consecutivo.

Art Para viabilizar o desempenho das funções do
Conselho Nacional. de Comunicação, a União destinará ao órgão uma par

cela da arrecadação de U1PoStos e taxas previstos em lei. 

Art. - O Conselho Nacional de COMunicação ooderá

~azer repasses do seu orçamento aos óraãos de execucão e fiscaliza

ção que, na forma da lei, fOrem criados para imolernentar suas deci-

Art. - Ficam cr~adas as séções estaduais do con

selho Nac~onal de Comunicação, eM cada unidade da Federação, integr:!

das por 15 (quinze) brasile~ros.natos em pleno exercício de seus di

reitos civis, indicados por entidades da mesr'a natureza das ~nteqran

<otes do Conselho Nacional, a serem designadas pelas Assembléias Le9i~
lativas para um mandato de do~s anos.

Art. - Compete às seções estaduais da Conselho

Nacional de Comunicação, a supervisão e fiscalização da execução das

politicas de comunicação em ãmbito regional.

Art. A lei regul.amentará as atribUições e o fun-

cionamento do Conselho Nacional de Comunicação, bem como os crité-

rios da função social e ética do rádio e da televisão.

Art. - Em cada órÇlão de imprensa, rádio e telev! 1
são será constituido em Conselho Editorial, COM I'\embros eleitos pe-
l.05 prof~ssionais de cO'l\unicacão, incUMbido de definir a l.inha de
atuação do veIculo. ~ li

Art. - Os oartidos polIticos, as organizações~I

sões
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EMENDA lP20763·1
l:J LEILA WILM E OOTROS

l:J EHENDA POPULAR _ ;;;;;;o~~ti.c"_O"'''i.c

"Dê-se nova redação aos artigos 482 e 487 do ProJeto de

Constituição da Comissão de Sistematização: •

Art. 482 - Serão unificados progressivamente os regir.:'es

públicos de previdência existentes na data de promulgação desta cem!.
titu~çáo, ressalvados os regimes previdenc~ários próprios dos servi_

dores públicos.

Art 487 - Todas as contribuições socia~s ._ existentes

até a data da promulgação desta const~tu~ção, salvo as destinadas ao

custeio dos reg1.Illes de previdência dos servidores públicos, passarão

a integrar o Fundo Nac~onal de Seguridade Social~

J.. O serviço público constitui-se tradicional e instit,!;!

cionalmente de trabalhadores que dos deMais se distinguem a partir

mesmo dos seus obJetivos.

2. Merecem estes, portanto, tratamento diferenciado

neste particular o PrOJeto Cabral não discrepou.

3. No que respeita, contudo, ã previdência devida aos

servidores públicos, o ProJeto se afasta da premissa bás~ca, notad~

mente nos artigos 482 e 487, que preconizam unificação indiscrimin~

da dos regimes públicos de previdênc~a e a canalização dos recursos

destes para o Fundo Nacional de Seguridade Soc~al, como se este fos

se realrrente, o responsável único pelos benefIc~os e serviços d;;

prev~dênc~a devidos ao servidor público e, ma~s, de garanti-los eM

níveis compatíveis com o ônus representado pela fução públ~ca

4. Há que se entender como Servidores Públicos todos a

queles que a qualquer título prestam serviços ao Estado entre ele~

aqueles que não sendo funcionários públ~cos "Stricto sensu" fica:r.

ã margeM das normas estatutárias reguladoras da função piiblica que

protege o servido;r e sua fanllia, e tambéM da Con~olidação das Leis

do Trabalho, da qual também se ocupam os regimes especia~s.

5 Os servidores ao abrigo da C.L.T , certamente, tal

como agora ocorre, obterão amparo dos SisteI'\as Gerais de Seguridade

Social. Os demais devem contar com amparo próprio, até porque, mui_

tos dos riscos socia~s Jã são abrangidos, d~ uma forma ou de outra,

pelas disposições estatutárias que deveI'\ regular a relação func~onal

a partir dos princIpios consagrados no te..<:to constitucional

6. Portanto, distinguir, mantendo_se incólumes, os re
g1mes previdenciários pr6prios dos servidores públ.icos em geral., ~
corol.ãrio inafastável das garantias e prerrogativas consagradas nos
artigos 85 e 94.

SUbscrita por 33.000 eleitores e apresentada pelas entidades ~

sociativas aclrna. nenclooadas, a presente emenda visa incluir, no Capitulo I do

TItulo VIII - "DA ORDEM~CA E FIN1\NCEIRA" - do ProJeto de Constituição ar

tig:)S disp:mdo sobre a desapttlpriação da prcpriedade rural ou nJbana, Jreiian~

pagarento de Justa :inderuzação, em tItulos especaaas da dív~da pública; scbre o

usucapião url:rar.o cu rural; .sabreisenção de desapn:priaç'ão, Jllesro por interesse

social para fins de Refonna Agrã:tia dos im5'Jeis rurais que não ultrapassan tres

ttÓdulos regionais, e sobre apoio financeiro e técnico a prc:pn.etários de ~eis

rurais de área não excedente a três nódulos regionais.

Ccno, nesta fase dos trabalhos, o:np:!te a este Colegiado êlnaJ1
sar a prc:posta apenas em seus aspectos formais e o::nsiderando que a inic~ativa

em exan'e, segundo infornaçÕes da seereeecaa, atende às exigências previstas no

art. 24 Cb ReglJ'lento Interno para sua regular tranitação, rreu parecer é 00 senti
do de ~ esta canissão se m3llifeste pelo recebiIrento da Emenda Pcpu1ar n9-

00089-0, reservada a apreciação de mérito Para a ocasião prépria. -

Inclui,no Titulo X (Dispos~ções Transitórias), o que se

EMENDA N'1'

~

- Associação Ccm.Jnitária união Paraíso.

JUSTIFICATIVA

<laia. e

segue:

Sala da ceen s s ão , em

tJPLEN1\RIO
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CJCONSTI'l'UIN'l'E FAUSTO ROCHA _ ~ _J

cx:MISSf.O DE SIS'I'EM1\TIZAr;1'D

EMENDA POPtJL.I\R N,? PE 87, de 1987

A11IOR. Mtl'&) 'mRCI5IO RAUBme outros 132.000 subscritores)

Entidades Respxlsâveis;

- Asso::1ação dos Técnicos eM Ciências Econâni.cas, Contá
beis e Administração de Drpresas da CEE:RGS; -

- Associação dos Gerentes e SUb;erentes da caixa zccoõ

mica Estadual do Rio Grande do SUl, e

- Associação Recreativa OOSCaixas da Caixa Estadual/RS

"DispOOsobre a estabilidade no enprego do serviOOr

regido Fcla Ccnsolidacão das tere do Trabalho (CLT) ~

1. InclUi, onde a:cl:er, no TItulo VIII (Da OrdemEconErnica
F.inanceira) ,os seguintes dispositivos.

"Art. - A União~ã pratDVer a desapropnação da proprieda

de l:U-'âl ou urb:ma, rrediante pagamento de Justa indenização fJ.Xada segunilo 

critérios que a lei estabelecer, em tItulos especiais da dívida pública

Art. - Todo brasileiro, que não seOOopropnetário ~al

urbano, possuir :im5vel cx::rro seu JXlr 03 (três) anos o:mtínuos, ccmo danicllio

pemanente seu e de S\ll famí.lia, sen o;osição, a.dqw..rirá o danínio Medl.ante

sentença que servirá de titulo para transcrição no Reg'istro de Im5veis.

2. Insere, onde couber, no CapItulo II (Da Po1ItJ.ca Agrlcola Fun

diária e da Refoma Agrária) do TItulo ynI (Da OnJan. Eccnêmica e FinanceJIal ,

os seguintes dispositiVO$:

Art. - Os.móveis rurais que não ultrapassem a 03 (três) n5
dulos regiona1s ficam isentos de desapropriação, tteS'O por interesse socJ.al pa_

ra fins de Refonna Agrár~.

Art - Fica assegurado apoio financeiro e técm.coa proprie-
tários de ;im5veis rurais de área não exaldente a 03 (três) nipulos regionais.

JUSTIFICATIVA

,A f\lnção socia1 da proprieàade de que trata a atual COOStitui_

- llSS::I:1N;kJ LOS 'I'9:mCDS EM cmaAs m':N.:x1ICAS, cxxm'íBEIs E~

NIS'mAÇfIQDE EMPRESAS DA CEE:RGS

- 1ISSl:X:I1IÇh) 005 GEMNIES E SUBGEmNI'ES DA CAIXA~CA ESI7IDUM.

to RIO rnA.>« 00 SUL

- 1ISSl:X:I1IÇh) RD::REAT.tVA cosCAIXAS DA CAIXA ESTADllAL I RS

P.e1ator: Ccnstituinte BEroWlOO C1\B.~

SUbscrita por 32.000 eleitores e apresentada pelas entidades as

eccíetaves ecína nencionadas, a presente errend.avisa incluir no TItulo X _ "DI;

rcsrcoss 'IWINSI'lORIAs" - do ProJeto de Constituição artigo conceàeJ'lào estab;
ll.dade aos sezv1dores da União, dos Estados e dos Munic!pios, ea Adminisb;açáo
Direta e Autarquias, reg1Clos pela Consolidação das !.eis do T.rabalho (CLT) que,

ã data da pranulgação da Constituição, o:::ntem, pelo mmos, 5 (cinco) anos de
serviço público. _

cano, nesta fase dos trabalhos, cceeeee a este Colegiado anali

sar a prcçosta apenas em seus aspectos forJ!l9.J.se ecoerseeeosc que a iniciativa

B!I exale, segundo informações da Secretaria, atende às exigências previstas no

art. 24 do Reginento Interno para sua regular tramitação, meu p3reCer é no sen

tido de qtE esta CCrdssão se nanifeste pelo recebiMento da Dnenda Pq:lUlar n9

00087-3, reServada a apreciação de mérito para a o=asião pr4Jna.
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JUSTIFICATIVA

AUTOR' LEILA WILM E OUTROS (32 379 subscritores)

O Censo Demográfico de 1980, nas suas CO.,clusões, sintetiza

que as reg~ões NO, N e NE: de Minas Gerais apresenta."ll um quadro

com reflexos da um processo de desenvolv~l"",(mto desigual- ceniír:l.o

de várias estruturas socia~s, frãg~l articulação regional, agr~

vado pela grande extensão terr~tor~al com fortes desiqulíbrlos s2

cio-econõm~cos, tudo ~sso resultado de U!r processo se:cular de es
tagnação econômica. -

A regiáo integrava a antiga capitan:l.a de Porto Seguro, gl.€'

se estendia até o Atlântico, e cUJo sister-..a de adtrinistraçiio co1Q

n~l fo~ e.>.t~nta pelo Marques de Po~al. No entanto, o Prinpipr:: R~

gente, Já Ilt'perador O. Pedro I, elT' 1925, hOõlologava "em C1.r-.a d~

perna" um casuísmo C!ue aMpl~ava a fronteirã da Bah~a ao Sul p~la

fai>.;, litorânea até a fronteira da Cap:l.tanla do I:spír~to Santo.

Com este casuIsmo levantava-se un dique, dest",embrando parte '''it~l

e cortava o acesso da região ao Atlânt1.co.

A e>.tensa áraa, que não hav~a nasC'ido m~ne1.ra, de\'~do a ur~

decisão polít~Cll irrefletida, não teve outra opção senão se int~

grar ã Provínc~a de M~nas Gerais. Suas raízes culturais e hisLó

ri.eas, entretanto, permaneceram intactas

HOJe, o que se pretende com a criação do Estado de são Fran

cisco não é dividir una área homogênea, m.:.s un~ficar uma e)"tens~ 

rcgi...;:o que teve SUi1S fronteiras v~oladas, un;,\ r<!'g1ào que foi agre

did..., desfilJu1ada da qual foi tirado o acesso ao m~r, mas que .:'lp~

sar de tudo permanece .una e indivisível nas suas tradições, na sua

história e na sua cultura.

Mais alarl'lante , entretanto, é o quadro social da reg~ão. !!
pesar de não serem encontrados nfl Secretaria de Saude de MJ.nas ~

ra~s oados e elementos comparativos que possam retratar o perf~l 

san~tãr).o e o nivel de saúde na região, os ind~cadore5 class~cos 

em epidemologia evidenc~am uma divida social monstruosa

s
Err. 1946, o então Governador de Ninas Gerais, M~lton CaJ:lpo:!:

e seu colega da 8Z1hia, Otávio Hangabeira reconheceram vãl~da a ~!

ternativa de desmembraMento de parte do território do ncrcesee ,

Norte e Uordeste de Minas Gerais, anexando parte do Sul da Bahia

e forn-.ando um Estado com saída para o Atlântico_

MJ.lton Campos reconhecia que o Estado de lhnas Gerais, a ...

norte do f'Il,micípio de cccmeo , apresentava características que 

por r~í%(::s históricas, êccnacae , culturais, geográficas,' econõl:'.i

cas e políticas mais ae identifica com a Bahia e o Nordeste. 

do que COM o resto do territór~o mineiro ao sul do Rio Paraopeba•

O ex-Governador Otávio Mangabeira chegou a afir"lar. " O território

de Porto Seguro fo~ desmembrado, através de um cesufe-o, que é i"

terpretado por muitos como UI"I equivo que vem concorrendo para ae;
tagnação econômica de una eveensa âa ee , O mais reecmenaâvef é a

criação de um novo Estado que integre a sua cultura, sua tradição

e que seja uma ponte de ligação entre os dois brasis, o do Sul, ri

co, próspero, desenvolvido, e o do Norte, pobre e sUbdesenVOlVido:.

Na época, consultas .foram feitas às assembléias legislati _

vas de f>:in3s ces-aas C' 8aln.a, tendo a primeira se tn3nifestado f.:'l

vcrevcrncnee e li segunda, veeaa a idéia. -

Atualmente, as estatlsticas oficiais ~confirman o esveeãanen

to demográfico e econômico que vem raaccando o Estado de Minas C;;
rais, nos últimos tempos. Pelo Censo de 1980, mais de ",5 milhõe;

de mineiros vivem fora do Estado: 1Dais de 55 (cincDe'lta c cinco )

por cento da popUlação economicamente ativa ganha menos de wn sa

lãrio mínimo: apenas 3 (três) por cento dos mineiros - 450.000 :

(quatrocentos e cincoenta mil) pessoas - têm rendimento superior

a 5 (cinco) salários t1Únimos: o Indice de subemprego e desemprego

é elevadíssimo: 49 (quarenta e nove) por centre da população con

mais de cinco anos não sabe ler nem escrever; li. ta> a de mortal ida
de infantil é das rna~s elevadas do mundo. -

Dentro deste quadro de empobrecirr.e~to, mais sacrificada ain

da se apresenta a região cO'llpreenàida pcrc Norte do Estado e c

Vale do Jequitinhonha, onde a marginali:ação polit~ca e adminis _

t.rat~va realimenta a pobre:a e a subordinação econêmaca da regi
~o e relega os direi tos de seus habitantes. • -

Neste início de outono de 1986, o Norte de Mi.,as vê-se mais

UMa vez sob os efeitos de uma seca e cs ruralistas Já. estão sol!

c1.tando a decretação do estado de emergência EI'I dct.ermí nedcs l~

seaes a últitn3. chuva caau em Janeiro, comprometendo a produção p~

cuária, pr1.ncipalmente o gado de corte e os rcndimertos da cot2

nacureura , Já redu:idos em cerca de 3S (trinta e cinco) por canto

e que cairão aanda mais se a estiagem pe r s~st~r.

A devastação eco1õgica tem contribuído para agravar o qu~
dro A produção de carvão, condueanôc à substituição da vegetaçãõ

natural p:!loeucalipto, acarreta a eliminação de espécimes frutífe

ras, entre as quais o pequi::::eiro, que tem importante participação

soc~oeconômica na região. Verifica-se, assim, um processo de d~

sertif:l.cação que precisa ser detido antes que se tornem irravers!
veis os danos que causa ao homcli'l, à n.:ltureza e ã econotr.ia.

V~sculhamos e pesquisamos ~s dados e informações estatí.sticas ;
disponJ.veis na Secretar1.a de Saude de Minas Gerais, pois era nossa
intenção proceder a um d1.agnóstico que retratasse o perfil sanitã.::,J:

o e o nlvel; de saúde regionaL Não obstante, esta ~ntenção ficou·"

preJud~cada dada a inexistê:nc~a de dados e elementos con:Jarati\'os.

Fatos como os que ocorrem ao pequeno municIpio de crist51la,

no VZlle do Jequitinhonha, repetem-se com deplorável frequencia em

toda a reg~ão. Não há wn só médico naquele municipio, quer para !!
tend~rnento particular ou no Posto de Saude. E:se li. comunidade, 

predominantemente rural, quiser buscar ass~stência médica fora do

mun~C!pio, verá seu intento dificultado por falta de uma pequena 

ponte de 18 (dezoito) metros de compr~mento sobre o córrego Boa

Vista As prefeituras de um modo geral sofrem graves dificuldades

financeiras.

Dal, as orJ.gens e vínculos históricos e culturais do Estaêo
de são FranCJ.5CO com a região Nordeste.

1
__ Entretanto, as Conclusões do Relatório 4e Ava1i.ação do Com-ê
_nio SES/INAHPS!pIAS ev~denciam um quadro caõ!~~ se -comparado ,-

I
Por outro lado. perpetua o quadro de desigualdades entre

ã região sanfranciscana e o restante QO Estado de Minas Gerais 

'd~sparidades sóc~o-cultura~s, d~sparidades de partJ.cipação na paI!

tica-ad.min1.strativa estadual no que concerne ã d1.stribuição dos 

cargos e na representação política regional a nlvel estadual e fe

deral, muito aquém do território abrangido e volume populaciOnal.-

.,. I~I
.,,- tu<SllIl1Ilflt'-BSOlltCR ---,

I: ""''''"' "~tí: J.• ..... <d'o'''~ J.~

JUSTIFICAÇÃO

"Art - i: cr~ado o Estado de são ,P-ranc1.sco. med~a!!

te desmembramento de parte da área do Estado de ~!lna~ Gera1s e de

parte da área do Est.ado da Bah1a"

InclU1. onde couber. no Título X (D1Spos1ções Tran

S1 tónas). o segUInte d1SpOS1 tIVO

EHEhDA 2\9

POPULAR

CON~TITUINTE SUBSCRITOR *

2. Dê-se clêncla ao J.nteressado

* Item V do Artigo 24 , do Regimento Interno da Assembléia Naci,!2
~l ConstituJ.nte.

Art. - Serão cnados Conselhos Comun~táTios de Saú
de. conforme os seguantes cr.i têrucs

No ensej c do .ruba teu de Prata da Regulamentação da

prcfassâc de PS1cólogo no Br-as a L, consader-ando a necess rdade de maior

dos Num c Ipacs , quanto aos a tendamerrtos de saúde. a descenurat aaa 

ção do poder de dec i.s âo sobre matér~a f anancea.r-a na área de s aiide ,

A comssÃo DE PSICOLOGIA PM-CONSTITUINTE, encamanhcu , na quahdade
de coordenadora dos trabalhos de vâr r as eneaaades , a presente pro_

posta de Emenda Popular. Entre as ms tã euacôes respcnsãc e rs pela me
d~da. ressaltam -

• Central~zação, nos Hun~cípios. dos recursos Emancea
ros des t anados aos programas da área de saúde, dentro de uma ampl;
Reforma Tnbutária.

Criação de Conselhos Cpmun1.t.ár~os de Saúde, a nível

mum eapuj , Junto às secreearxes Hun1c~pa~s de Saúde. com a f1nal~da

de de promover o levantamento das rea i s necesaadades rccars , bem co
mo o püanej anent c , a execução e a f~sca11zação das ações compat:ii.e~;
e e fe t ava ap La.caçâo dos recursos a essas necess rdades de s tnnadcs

O Conselho Conuaa.t âruo de Saúde será composto por

pr-cf as s rrma r s da área de saúde das umdades prestadoras de servacoe

de saúde e por representantes da coraunad ade ,

O Conselho Comun~tár1o de Saúde ag~rã em ccruuncc cc

as unadades prestadoras de servaços , sendo que os recursos Emance r

TOS des t madcs às neces aadedes levantadas pelo Conselho, serão ger;

dos pelo Orgão Nuna c apa L competente, em conj unt;c com o Conselho. -

Em decorrênc:ia da Revolução de 1817, Pernambuco, como puni

ção, perdeu Alagoas, seu território foi seccionado e a COi'larca â=

são Francisco, que atravessaw li Bahia e chegava a Minas Gerais,
foi ext1.nta c~mo penal.lmpasta por D.·Pe"dro I à r.eb~9J.a de_1824.

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA _ (CRP-05)

ASSOCIACÃO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA APLICADA (A.B.P.A)
ASSOCIACÃO BRASILEIRA DE PsICOLOGIA (A.B P)

u'nÃo DE GERONTOLOGIA

PONTfFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO DE JANI:IRO (PUC-RJ)

Ur;:IVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ)
U~I\·ERSID.w:E FEDERAL DO RIO DE JA"JEIRO

ENTIDA,DES RESPO"JS.(VEIS

1 Indef~ro a proposta de emenda ofereCIda. de acordo

com as ~nformações da Secretar1a.

I - serem de nível mumcapa t ,

II _ Euncaonar-em Junto às Secre t.ara as ãumcapaas de
Saúde,

III - serem ccnse i tufêcs por ororass aonaas da área

de saúde e representantes da Comun ad ade ,
IV - terão por obj e t avo pjanej ar , acompanhar

execução e Eas ca Laaa r- a eêe t rva ept rcacãc de

recursos"

{ /.l-t,~ ~"""7Conatitui';:rte --'&'ONSO ÃRINOS

Presidente

CO\IISS~O DE SISTE\IATIZACll:O

JUSTIFICATIVA

Razões de natureza historica, problemas de ordem aànlnistra

tiva e socioeconõm~ca que hOJe afligem o Norte de l-bnas Gcra~s e

o Vale do Jequit~n~onha, e a necessidade de trazer ã população r§"

gional a perspect~va de um futuro nelhor são aspectos fundan>en 

tais em que se baseia a criação do Estado de São Francisco.

Conforme expõe o econon~sta Exped~cto Roberto de Hendonça,c~

)os estudos subsidiam a elaboração do ProJeto de Lei Co;rplenentar

que agora aprasentamos, pode-se af~rmar que o primeiro pa$so ob)§"

tivo pi1ra a criação do I:stado de s5:o Franc:l.sco ocorreu n<l. fase cs!

lonial do Brasil, C{uando D. João VI v~sando preservar a :l.nfluên

cia do donínio d3. F'3.zend3. Real Portuguesa, promulgou, eM 1809, o

Alvará de criação da Comarca 'de São Francisco, vinculada ã capit~

nia dé Pernambuco, que se estendia pelo Oeste da Bah~a, alcançan

do o horte e Noroeste de M:l.nas Gerais ao longo do Rio são Franci;::

co

- CO'iSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 53 REGIÃO

- ASSOCIACÃO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA APLICADA

- ASSOCIACÃO BRASILEIRA DI: PSICOLOGIA

EMENDA N°
POPULAR·

Subscrita oor 32.379 eleitores e aoresentada pe

las entidades associativas acima mencionadas, a oresente emenda visa

incluir, no CapItulo v, do TItulo IX do ProJeto de constituição,
disposições que tratam do direito ã comunicação, ã nature2:a e o aces

.so aos veIculos de comunicação e que criam o Conselho Nacional de Co

cmunicação.

Como, nesta fase dos trabtllhos, comDete a este

Colegiado analisar a propqsta aoenas em seus aSgectos formais e con
siderando que a iniciativa em exame, segundo informações da Secreta
ri.tl, atende às exigências ''Drevistas no art 24 do Régimento Interno

para sua regular tramitação, meu oarecer é no sentido de que esta C

missão s~ manifeste pelo recebimento da Emenda Popular n9 00091-1,

reservada a apreciação de Mérito para a ocasJ.ão própria

A democratização dos meios de comunicação

condição fundamental para a construcão de um reqime e reeavanenee es
mocrático no Brasil, em aue os diversos secnnentos da sociedade, in

dependerrtie de suas convicções noliticas, possam livremente se

pxessee , Queremos aarantir o pluralismo e c rese xvax a diversidqde

cultural. quexemcs por fim ã censura, inclusive aauela õecerrmneda

pelos donos de jornais, revistas, rádios e televisões. Queremos que

a informação deixe de ser tratada como se fosse uma mercadoria e pa!!

se a ser encarada como um bem social. Queremos que a liberdade de e!,

pressão no Brasil não se limite â liberda8e que os empresários de c2

municação têm de defender seus próprios pontos de -vista nceeemcs a~

rantir o amolo acesso aos veiculos de comunicação e a oart~cinação

direta dos setores or9anizados da sociedade civil na definição de

uma politica democrática de comunicação.
Com esses obJetivos, a Federação Nacional dos'

Jornalistas, (Fena) com o respaldo de diversas entidades represent
tivas da sociedade brasileira, elaborou esta proposta para apresen

tar ã Assembléia Nacional Constituinte.

1UTO"~,.'....-I~ ___,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAcJ\O

EMENDA POPULAR N'? PE-91, de 1987

"Dispõe sobre os meios de comunicação 1t

Entidades Responáveis:

- Federação Nacional dos Jornalistas Profissi2

nais

- Associação Nacional dos Docentes do Ensino

I Superior

REllator Constituinte BERNARDO CABRAL
I

IncluJ.r, onde couber, na Seção I (Da Saúde), do Capí

tulo II (Da Segurldade Socul), do Título IX (Da Ordem Soclsl), o;

segu~ntes dUPOSltJ.VOS
"Art _ Os recursos f~nance~roSo destJ.nados a progra 

nas da área de 'saúde serão central~zados nos municípios.

d Lca La , pro:6issionais e populares, .tem direito a utilização aratui
ta da imprensa, do rádio e da televisão, segundo critérios a serem
definidos por lei.

Art. - J!: qarantido a qualquer cidadão ou entnda

êes , o direito de resposta, na forma da 1eL -

Art - Nos períodos eleitorais os partidos têm
direito a temoos de utilização do rádio e da televisão, xecutares e
equitativos, na forma da lei

Art. - Dependem de concessão ou autorização da

União, outorqadas em caráter precário, através do Conselho Nacional

de Comunicação. atendidas as condicões crevtseas em lei'

§ 19 - O uso de freailência de rádio e televisão

• § 29 - A instalacão e o funcionamento de telev!
são direcional e por maio de cabo.

§ 39 - A instalação e o funcionamento de outros
serviços de transmissão de imaoens, sons e dados por qualquer meio.

§ 49 - A retransmissão Dub1ica, no território
nacional, de rádio, televisão e dados via satélite.

Art. - O Conselho Nacional de Comunicação manda
rá publicar, anualmente, as freqüências disooniveis em cada unidad;;

da federação e qualquer wn poderá provocar a .licitação

Axt. - As concessões ou autorizações só poderão
ser suspensas Dor sentença fundada em infração definida em lei, que
regulará o direito ã renovação.

Art. - Com finalidade de imoedir a concent:r;:acão

da Dropriedade dos meios de comunicação, fica estabelecido aue ~~da
concessionário poderá ser titular de anenas uma autorização ou con

cessão para execução de serviço de ~ádio, ,televisão e serviços de
transmissão de imaqens, sons e dados cor oua1quer meio.

Art. - Os concessionários que acumularem mais

de uma autorização ou concessão para execução de serviço de radiod!,

fusão deverão optar pela execução de um dos serviços cbj eeoe de au

torização ou concessão, devendo os demais ficar d~sDOniveis nara r.!!.
distribuição através de licitação publica.

Art. - Fica vedado o controle indireto das au-

torizações e concessões para execução de serviços de radiodifusão

por terceiros e concessão."

ENTIDADES RESPoNS1i.VEIS

- FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS PROnSSIO

NAIS

- ASSOCIAC'ÃO NACIONAL DOS OOCEhTES DO ENSINO SU

PERIOR

- CENTRAL ONICA DOS TRABALHADORES

EMENDA lP20764·9
pr=fõ.\lSTITUINTE JOSe COSTA ---~-'I E"'''''JJ,
l:J PLE"'RIO"- ~_ ____' fEQ7~vw



AssembléIa NacIonal Constituinte
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AUTOR JOS~ ALVES SDARES E OUTROS (47.000 subsc'rltores)

Con~

rry;;;;'---:J

E0i~yw

EHENDA N'"

POPULAR
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24 d~ Regimento Interno da Asscmblé~a l'oac~onalItem V, Art.

t.1.tu~ntc.

I ./.l-h~~7
con8titui~e-~oi{so 1.RINOS

Presidente -

- ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES LICEt-CIADOS D4. B!l.HIA

- ASSOCIAÇAO BI:NEPIfrIEtUE-E-CU.LI.U L DA POUCIA C1.

VIL DA BAHIA

- SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIOJliAIS ~O ESTA

DO DA BAHIA

comss1i.o DI: SISTI:!>lATIZAC7\O

1. IncJeüro a proposta de emenda oferecida, de aco!

do com as lnformações ,da Secrctar~a.

2. Dê-se c~ênc~a ao ~nteressado.

JUSTIFICATIVA

Os governos que se sucederam no nras i t , a par t i r do

Estado Novo, deshguraram o papel ans t i tucaonaj das pc í Ic i.as est!!.

dua i s , as to é, o de ga rant ar a segurança do c r dadâc 1:.m de t r mcnt.c

desta, e em função da segurança est.atal, as forças pcr acae rs forar:

objeto de m i a t ara aeçãc anccrapat Ive I com as suas tarefas, eri mana-.

fest.o p rej uízo para os seus ccnt.angentes func i onaa s subaj ternos .bee

como para o seu regular desempenho. Pe r fe a t a e ar-respcndfve i rela

ção ent re-trausa-etrfcrta----

Em cempos" de Cons t r cuante , alce) amos a node r-na :ação

das a.ns t.a t.ua çôes nac~ona-J.-s-;-d~C' as qua r s está anc Iu Ida a Polí
cau , 11: neces s âr-ao transformar as an s tn t u r çôes , cc r-r r gando d rs t o r

çêes e ajustando-as ao es tâg rc denccr-ât i co da soc i e dade br-as a l e r-.

r-a Esta Emenda Popular não tem o propóslto de "acabar" a Pc Hc ru ,

como afarmara ans a dacs anent e os ~n~n~gos das reformas, os r-eac ao-

nfir i cs de seMpre •

Os Cidadãos e ent t dades que, valendo-se de faculda

de con fe r rda pelo Regamen t c Interno da Assemb í ãaa xec rcnar Const,!,

'tuante , subscrevem esta emenda, mais que un da re í.t.o subj e t rvo exe::

ca t an o sagrado dever da part rcapaçâc popuJar em dcc.i s ôes ~rrport.a!!

ces da Nação. Tudo, a f a âs , se resume no edã t or aa I "Questão tns t x-.
truca cna.L?, do JORNAL no BRASIL, de 07/12/86, cuj a conclusão é an

ca s í va "A sociedade tem todo o dâ re i.t c de esperar da Cons t a tum

te uma rede Eana çjic competente do sa s tcma policial, de modo a res

tabelecer sua or~gefll erva i e r-eancorpcrâ-q c às suas funções prin.[
rias de segurança públ~ca ..

ENTIDADES RESPONSÁVEIS

Art - Lei estadual da spo rji sobre a craaçãc de Gua::

da Hun~cipal, nos eumc Ipa os com m31S de cen rn I h ab a t.an t e s , saber
danada ao Prefea tc Muna cap a I e com a função de auxa Li a.rcs das For

ças poj Lci.aas ,

A famílIa, socledade natural, eXlste anteriormente ao
Estado e a quaJquer outra cole-ti,,~dade. Por ~sso, ela tem d~re;Lt.os

prõpr~os e ~ntangíve.1.s, que devem ser reconhec~dos e respel. tados p.!:.

1. Inclu~, onde couber, no CapítuJo I (Dos D~re~tos

Indiv~duals), do TítuJo 11 (Dos DIre~tos e L1berdades Fundamenta1S)

os segUintes art~gos e parâgraf"os.

"Art - Todo ser numano tem d~re~to inal1ená\el à \,!,
da que deve ser re:pe~tada e proteg~da, desde o momento da
pção~ -

§ 1'" - F~cal'l vedados o .1.ndUZ1rllento, a instlgaçifo ou

=-o-=ãuxíllO_ã_I:e.strl~ão da natal~aaacpõr paTte-de--organuaçõeJõ par
ti~la~~ ·ou-e~st;ta~-=-~

§ 29 - são vedadas a man~pul ação exper~mental ou e2,

PJõração do embr~ão hunano. e toda ~nter\ enção sobre o ratrl.lrÕnlO
genét~co da pessoa humana, que não v~sc ã correção de anoMaJ~as.

§ 39 - A ajuda econômica, nas relações interna~--

na~s, não pode ser cond~cionada peJa aceitação de programas de C0I:

tracepção, de ester.1.Jidade ou de áborto.

2. Insere, no Capítulo III (Da I:ducação e Cultura),co

Título IX (Da Ordem Social), o seguint.e artigo

Art. - O ens~no rel~g~oso. de matrícula facultat~-

va, constl.tu~rá d~scipl~na dos horãr~os normais das escolas, em t~

dos ·05 graus,

3. Inclui, onde couber, no Capítulo VII (Da Famílla.
do !>ienor e do Idoso), do Capítulo X (Da Ordem Social), os segu~ntes

artigo e parágrafos,
Art. - A famíha é constltuída pelo casament.o Ind1t

solúvel e terá dlTe~to ã proteção espeCial do Estado
• S 19 -:G reconhe~ldo aos pa~s, de forma exc)usl\a.C'

d~re~to de deliberar sobre o número de f~Jhos, de acordo con a 01

dem moral, excluídos os recursos ã contracepção, ã esterilldaàe e

ao aborto
§ 29 - O Estado velará pela preser\ação dos \alares

fundamentais da famíl~a, l.J'lped~ndo o atentado li moral e aos bons.
costumes pelos mC10S de comunlcação SOClaJ.

JUSTIFICÁTIVA

EMENDA lP20768·1 ..". ---,
f:J CQ1\SlITIllNTt \IT SON GIBSQ'Il

r PLENÃRIO

rry;;~;':J

~~~:ill

2. De-se ciência ao interessado.--
<./J~~'-n/

Constltuinte "FONSO ARIHm{
-pres.1.dente - ---~~

"Art - As Forças PoJic~a~s e os COTpOS de Bombe~ros'

são .1.nst~tu~ções permanentes e regulares, destl.nadas ã pr~sel\ação

da ordem públ~ca, com base na hlerarqu~a e d~ScIpll-nn, sob a autor.!.

dade dos Governadores dos Estados. dos 'Ierr~tórios e do D~stnto Fi:.
deral, podendo, em caso de estado de sít~o ou ~ntervenção federal
ser submet~das ao comando supremo do Presidente da Repübl~ca.

Inclul" onde couber, no Capítulo IV (Da Segurança Pi!

bhcn), do Título VI (Da Defesa do Estado e Das Instit.w.cões Democr.[
ticas) 05 segu~ntes artigos'

* Item V, artiClo 24 do Reqimento Interno da Assembléia Nacional

Constituinte.

CONSTITUINTE SUBSCRITOR: *

CO"'ISS1\O DE SISTEMATIZ]l.C'ÃO
1. Indefiro a proposta de emenda oferecida, de acordo

com as in.formações da Secretaria.

ENTIDADES RESPONSÂVEIS

- ASSOCIACÃO DOS ESCRIVÃES DEc.P-QL1CI1LDO~.ESTADO DE-SÃO+_~;;;:::=========~=========~
PAULO;

- ASSOCIAC'1i.O DOe; PADILQSCOPISTAS POLICIAI'i DO ES'l'AOO
DE SÃO PAULO.

- ASSOCIAr.ÃO DOS IN"ESTIGADORES OE POL1cIA DO ES'I'JoDI"'I

DE SÃO PAULO

"Parágrafo único - Lei esoecial dis!,orá sobre a carreira de Deleaado
de PolIcia, aberta aos bacharéis em Direito nor l'leio de concurso n§.
blico de provas e tItules."

O "canut n do artiGO em auestão é abranaente e eSGota

matéria. :e razoavelmente sintético, como deve ser toClo disnositivo

constitueional.

por outro lado, ao institucionalizar as policias Fede

ral, Militares, Coroos de Bombeiros e Guardas Municinais, a const=.

tuinte não d~scensou tratamento escecial às suas rescectivas c~a!.

ses d~riClentes, não se Justificando-.q~lacãoã l?ol\.i- __

cia CivJL§..Qmen.te........s.er..i.a-Fe-r-~ioiouniversal da isonomia.

- g mdrcat c do ccnêrcxc varej í.s ta de Norrtes ,Claros; \ I
- Sandacat.c dos "lêd~cos de Hon t es Claros ,

Relator. cons t.a tu rnt e BI:Rl\ARDO CABRAL

sobscra ta por 47 000 eâea t ores e apresentada pelas

entadades assocaar i vas ac i ma me~c~onadas, a p re s enue p ropos r çâo ob)~

tn va cr i ar o Estado de São srencascc , mend r ant;e desmenbramento de .ª
'rcas dos I:stados de Nanas üera i.s e Buhaa , Para tanto, ao Invés de

emenda ao Prcje tc de Ccns tn tur çâc , oferece anteprojeto de lei compl.=.

E seu carágrafo único:

Modifica o Caoítulo TV (Da Senuranc-a Pública). do Titulo

VI (Da Defesa do Estado, e das Institu~ções ~el'1ocrãticas),~

segue:

"Sunrima-se o 'Oarãorafo único do Art. 255 do ProJeto àe

Constituição, da Comissão de S~stematização "

men t a r

Disoõe o Art. 255 do ProJeto de Const~tuição

"Art 255 - As Pol~c;Las Civ;Ls são_J~stitltl-t;oes nermanentes, oraaniz:!

das por lei, d~rj,nid~s 'Oor Dele~ados de Policias de carreira, desti

nados, ressalvada a comcetência da União, a 'Oroceder a anuracão ce

ilícitos cenais, a renressão criminal e auxiliar a func-ão Jurisd~ci2.

nal na aolicação do Direito Denal Comum, exercendo os poderes de 1'0

lic~a Judiciária, nos limites de suas circunscric:ões, sob a autorid!

de dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distr~to Fede-

ralo "

Sala da Comissão,

JUSTIFICATIVA

Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Cal.!:.

g a.ado anaf as a'r a proposta apenas en seus aspectos Ec rma as e cons rde

.rando que a i.mc i a tava em exane , segundo anformaçôes da Secretaria,
atende às exa gênca as p reva s t as no a r t; 24 do Regaraen t c Interno para

sua regular tTam~1;ação-;-n:eu-parecerê-no-senrxac de-que-es.ue-ccma

são se namIes tc pelo recebmentc da Emenda Popular ne PE 00093-8,

com a ressalva acama as s an aj ada , reservada a ap r ec r açâo de mérlto
para a ocas aâc p r-ôpr aa ,

EHEl'oD4. N'"

~

tJ PLEN!\RIO
~ 1EUU"~'T"ouçie

EMENDA lP20767-3 ••". _
t' CONSTITUWTE CELSO DOURADO

EMENDA lP20766-S
tJ Con,ta"jn" H"'IO ROS'S

l:J PLENÂRTO

Cour a é;i-;;50 do Estado de são FranClsco, a melhor

qual~dade de- v~da de seus hab~tan'tes passará a ser preocupação con,!

tante e pr~ontár~a da adm~n~stração estaduaJ, q~ se pautará por

prograll'as espeC.1.aiS de desen\-olv~mento 05 qua1.s assegurarão efetl\'a

assJ.stênc~a às populações e ef~cl.ente ~mpulso à economia. Dentre as
pr';Lor~dades sltua-se a construção da Ferro"~a Trans-Sâo Franc~sco,
interhgando BrasílJ.a, !>Iontes Claros 1Port.o Seguro.

A integração do novo Estado na área de atuação da

SuperIntendêncu do Desenvoh lmento do Nordeste (SUDE\E) é uma dc

corrênc~a natural e não somente pelo fato de aí )á se ~nclu~rem mJ!
nicíploS m~ne~ros a serem desmembrados De fato, a locall:ação do

novo Estado, o traço de união representado pelo rl.O são Franc~sco,

a ident1dade cultural alí dom~nante e a herança hlstônca apontaM

na mesma d~reção Na verdade, convém ressaltar que, antes de cons

tl.tU.1.r um desmembramento, o agrupamento dessas terras na forJl'ação do
Estado de São Francl.sco corresponde mU.1.to ã re.1.ntegração de áreas a!!
teriormente separadas por não se considerarem os fortes Jaços que as

unem e que prevalecem até hOJe, Neste sentido, o sentll'lento de JUs

tl.ça dita a lembrança de que a cnação do Estado de são franClSCO

não representa perda para H~nas Gera.1.S ou Bahía, s~gn~f~ca um vaho
sei passo no sent~do de saldar uma dívida SOC1a] .1.mensa, que gera a II:.,!.

séria e amarg1naJidade; s~gn~f.1.ca redim~r toda uma população hOJe a

bandonada a suas próprlas agruras, Ora, entendemos que o bem-estar da

população se coloca acima de poslções radlcals quanto a I lnhas ~nter

nas de fronte~ras poJít.1.co-admln~strativas, sobretudo quando se cons
'tata que, pOr falta de decisão poJít~ca ou de\'ldo à grande extensão

de unidades como l-Ilnas Gerais, a ação adr.1J.nl.strat~\a não se faz p1"!

sent.e ou ef.1.caz

Por todas estas razões, acred~tamos que o proposta

que aprescntamos com o obJet.~vo de c'nação do Estado de são rranc~!.

co receberá o mais inte~ro apo~o do povo e da; lnst.~tu~ções da área
abrang~da.

são fatos que ta-aduecm a dnex í s têncaa de açiio governanental -

na região e qUI: Já não podem permanecer ignorados, ésguecidos oe

""diados.

ComS:iÃQ DI: SISTI:~l-\TIZACAO

EMENDA POPULAR N'" PE-93-4, de 1987

"D~spõe sobre a cn.ação do Estador de são franC1S-

Ent~dades Responsáveis
- Cooperativa Agropecuãr~a Reg~onaJ.· de !>tonte~ Cla

ros Ltda;

com indicadores clássicos em epJ.demologl.a. Enquanto a organiz.ação

Mundial da Saúde recomenda 5 Leaeos hospitalares p~r !.OOO habita:
ces , na região mãne a.ra do Paralelo 189, esta relaçao e 4 vezes JIl!ª

nor, ou se j e , 1,28 leitos por 1 000 habc t.entes O quadro assune -

confl.guração aanâa mais grave quando se observa que, apenas, 31i 

dos hospitZl.J.s são r-ant.Ldcs pelo poder público.

Nesta região, 58%. dos municipl.os os quais detem 70'i. da popul~

ç'âo regional, não possuen hospitais, estando essa enorme população

carente de cuadados méidJ.co-hospitalares, sUJeitos a morrerem 3: rl~
gua de e ecnçôcs primirias ã saúde. A cada 2 horas, morrem 3 crian-

ças na faixa de O a 1 ano, com estamataves de que essa estatIstl

ca esteja ebaãxc dos núrreros reais, considerando que muitas cria~

ças nascem e morrem sem registro civ~l e portanto ficam fora dos

dados oficiais, ou foram sepuÚada~-f·undode quintal e cemité

rios clandestinos e nas zonas rurais Em 1981 morreram 5.76iJ cr!
anças na região.

As principais causas dos óbitos são desnutrição, doenças i!)

fecciosas e, paras~tãr~as, doenças do aparelho respiratório, coE:

plicações da grav~dez, parto e puerpêrac ,

A relaçaõ médico/habi tante na reg~ão está mui to aquém dc-s

padroes ace í.tâveas pela OJ:S que estabelece 1 médico por 1.000 rª
bitantes. Apenas Montes Claros, Pirapora, Theófilo Oton~, Nanuqt.e

apresentam eee-es ec.ima de 0,3 mêda co por 1 000 baba eentee-, ou SEJa,

um 1l'edico para cada 3.000 habitantes, sem consaôera r que n-aa s de

uma dezena de mun.1.ciplos não d~spõe de raêdaco nem de seevaçc de'I Saúde Com estes anôacaôoxes a região se enquadra entre as mais
subdesenvolvidas e atrasadas do paIs, da América r.ec ana e do Plar.§'

ta, nivelando-se a India, Laos e Et~ópia.

Efo:TIDADES RESPOl\SÁVEIS

COOPERATIvA AGROPECUÃRIA REGIO\AL DE ~lOl\"ES CLA

ROS LUIITADA, •

- SINDICATO no COHCRCIO VAREJISTA DE 1ol0l\TES CLAROS,

- SINDICATO DOS !>ILDICOS DE !>'Ol\TES CL.<\ROS

. o--econom"TStaE>'''Pedicto Roberto de Mendonça que desde 1966 ã,ê:

fende a criação do estado ôe são zrenc i scc cono forma de resolv<:r

as crises que afligem o Horoeste, Norte e Nordeste de M~nas Gera~s

lembra que, para que haJa a decolagem econôri'ica reg~onal é preClSO

corrigir as distorçóes nilS relações entre o norte e o sul do I:stª

do. O Norte, fraco e d~stante dos cuidados administrativos cent.ra

lizados em Belo Horizonte, franque~a o desenvolvimento industr~al

do centro-sul, a custa de sua estagnação, deixando prevalecer fO;J;:

ma neo-colon13lista de e>.ploraçào de suas riquezas. O bo~ em p~ ,

madc~ras, carvão, minérios e prod.utos agr!colas são vendidos,

longo do tempo para o centro-sul tio Estado em um processo scrrelhante

ao em que o Bras~l colôn~a "cndia para a Hetropolc

Ex~stem fortes dlSpar.1.dades na d~"~são de rendas en.
tre o norte e o sul Segundo dados de 198Q., a renda per capl ta da

reg~ão l\oroeste, Norte e hordeste de l-hnas Gera~s g~ra em torno de

US$ 392,00 (trezentos e noventa e óo~s dôlar6j7'"contra US$ 1.540,00

(hum mll, qu~nhentos e quarent.a dólares) do Estado de l-bnas Gerals e

US$ 1 600,00 (hum mll e se~scentos dólares) do Bras~l

As dlst.orções se refletem no quadro polít~co

Os três Senadores por !>hnas Gera~s são or~g~nár~os

do suJ do estado. Dos 54 (c~nqUenta e quatro) Deputados Federals por

MInas Ger81s, apenas 6 (se~s) são da repão l\O-N-NE. Dos 75 (setenta

e c~nco) Deputados EstaduaIs, apenas 11 (onze) representam aquela r!

g~ão Na dlstrlbulçâo de cargos de conflança do Governo do r:stado de
"I~nas Gerals, 85 por cento dos de pr~me~ro. segundo e terceiro esca
lões são entregues ao centro-suJ do Estado. hão obstante, a região

NO, lo: e l\E - de Mmas Gcra~s conta com 600.000 (sclscentos mIl) ele!

tores, o que torna evídente concorrer o voto regional para ele~ção

de candldatos do Sul, 05 qUa1S não têm ccntnbuído para a solução de

seus problemas.
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10 mesmo Estado, em nome do lhrclto e da Just1.ça, andependenteacn

te de qualquer posa caonamerrto pc Htacc , ccncentuar ou r-eLr gaos o

Ass am, urge scj am 'r-econheca dns e assegurados pela no
va ConstJ.tm.çâo do Brasil à Famíl1.a,~ os ô rre a tos que lhe sâo

próprios, excluslVOS c maf renâveas ,
Dentre estes queremos ressaltar, aqua , s ej a pela sua

jrrrmaz.aa , seja pelo desrespeito e ameaça com que são ou podem Ser

postergados. os segUIntes dlreltos fundamentalS da FamílJ.a

1. A Farnrlla (não a chamada atualmente "un r âc está
vel", que suplantou a famíh.a legít1ma e or1gl.náTla). por dlrelto

natural, é cons t r t mda pelo casamento lndlSso1ú\el e deve merecer a
proteção especaut do Estado

1.1 A,' Famí118 tem o d:ae1.to de exas t.a'r e ser defemh

da como "cclula mater" da s oc a.edade , com ds rea tos na tur-aas anterJ.o:

~ aos do prôprlo Estado - J.nsJ.stJ.mos ~ por isso, o dl\õrc~e
a 'PróprI.a constJ.tu1çâo do casamento e da Famíha ---

lo 2 O davor-ca o canmheu e ferJ.u demaa s a Famíl1.a no
Br-as r j Quando de sua ms ea tuaçãc , Já se aponuav am seus Cat.astróf1

coa males. Após uma década, urge repensar-se a p rob'lena , Que suas

ccnsequênca as ruanos as sej am sustadas em seu crescendo gecnét r-aco e

tenham um parade1.ro o número de da sscauçêes O Br-as aL, de hoj e e

de amanhã, há de racer devendo aos a tuaa.s Pa r-Lamenua.r-es Cons t r tuan-
) tes esta patn.ót1ca benemerênca at

2. oS da re r tc l.na1J.enável dos pa rs dej abe rai- sobre o

planeJamento íam1har, dc te rmmandc o número de Ea j hcs que dev an

ter, de acordo com a ordem moral, que excIua o recurso ã conte-a-
cepção, ã es terc.f adade e ao aborto

2.1 ccns ta tuí , 'P015 , grave ofensa ã d1gn1dade da pes

soa humana e ã. próprl.l1 j us t aça , a 1ntervenção de organ1.2.ações part~

~s (máxJ.mo de empresas multJ.nac1ona1s) ou es te tai s , Ec rmen t an-.

do a restrJ.çào ã na ta j adade , Por as s o , nas relações mte rnecacneas .

a ajuda econêmaca para o desenvcfvament;o do BrasJ.l não pode ser con

~ pela ecea taçãc de programas de contracepção, de es te r i.Ja-.
dade ou de aborto

3. O aborto"c uma vaca ação da r-e t a ao d1re1to funda _

mental ã vrda do ser humano, que de ..e ser respe araae e pr otegr da c~s

de o momento da concepção
4. Também o rcspe a t c pela d1gnldade do ser humano e~

clu1 qualquer man1pulacâo exper1mentíll ou explolacão do embnão hu
~ e toda 1ntervendio sobre o patrj.môn10 genêt1co da pessoa hUJ:;!

na, que não va.se a correção de ancna í aas , côns t a tua vuma vacj açãc do

da.r ea tc ã 1ntegr1dade físJ.ca e moral do nas ca'tur-o e está em contra

d1ção com o bem êeacc da Famíha. '
5. Duas exa gênca as fundamentaJ.s a rnda necesaãruas p!

ra a es t abr Lrdade e segurança da Pamf La a , ahãs constantes das Con..§.

t1tU1ÇOOS anterJ.ores

5 1 Que se assegure enSino re)1.&1.050 a. todos os bras!,

le1ros, não obstante o prJ.ncíp10, aqU1 reafl.rmado, de que a educa
ção 1ntegral dos f11hos é d1reJ.to natural e dever 1nahená\el dos

pa1.s
5.2 Que o EstadO não permJ. ta a corrupção da FamílJ..a ,

cumprJ.ndo-lhe velilr para que todos os me10S de comunJ.caçâo socJ.al (

espec1.almente os que 'Penetral'l no recesso dos lares, como a televJ.

são) não atentem contra a moral c os bons costumes.

ENTIDADES RESPONSÃVEIS

- SOCIEJ)ADE BENEFICENTE DI: I:STUDOS DE FILOSOrtA

- UNIÃO CIVICA FEHININA PARANAENSE

- ASSOClAÇM DE ANTIGOS ALU}.OS DE EDUCA\DJi.RIO JESUr-_

TAS - A,S.LA

comssÃO DE SISTEMATIZAÇJi.O

1. IndefJ.ro a proposta de emenda oíerecJ.da, de acordo

com 8S l.nforlllações da SecretarJ.a.

2. Dê-se ciênc1a ao l.ntercssado

I
~I

... Item V. Art. 24 do RegImento Interno da Assemblé18 l'.aq.onal Con~

tJ.tu1nte

EMENDA N9

~

ModHica, o Titulo X (Disnosições Transitórias}, o <:tue se

"Substitua-se a redac-ão do art. 458 do ProJeto ãe

'Constituição cela sequinte

"Art. 458 - 1> eleição do nró:dmo Presidente da Re

pública será realizada no dia 15 de novembro de 1988 (Hum mil nove

centos e oitenta e oitol, com a nosse do eleito no dia 15 de marco
de 1969, quando se encerra o mandato do atual titular do carqo "

JUSTIFICl'C'ÃO

Além do nermanente, a Constituicão em elaboracão de"e

cuidar tambem' do transitório. Aí é fundamental estabelecer-se clilr~
mente a eleição do orõximo Presidente da Renública 1;1810 voto dir.=.

to, secreto e universal. O c1JIl\orimento desse com~romisso é ansiosa

mente esperado pela Nação •

A Constituinte tem competência para fa~~-lo, como )á r~

conheceram, em manifestações públicas, tanto o Presidente Tancredo

Neves. como o :Presidente José sarney. E ambos comprometeram a

palavra em favor. d~ um mandato de quatro (4) anos, o Q.ue ,sictnifica

dizer que a próxima eleição tem de ser realizada no dia 15 de nove~

bro de 1988.

Essa nrocosee de emenda, subscrita l;Ior ma.Lhaxe s de elt!~

cos-es de todo o Bras.!l, ãncj.usave ccnseã eumees , com o resnaldo re.
qirnental das enteidades adiante nonu.nadaa , formaliza a vontade elE!.
qüente dos brasileiros.

AUTOR' CARMEN LIDIA RAMOS LEI"'E E OUTROS ( 96863 QUbscritor!!s)

ENTIDADES RESt>ONSJ\.1TEI"

- FEOEPJl.<'.ÃO NACIONAL OOS JOImALI5TAS

- INSTITUTO DE ARnUI"'ETn~ DO BRASIL

- FEDERACÃO DA., ASSOCIACÕEC; OE ENGENHEIROS AGRONOl-lOC;
"OfJ BRASU••

COMISSÃO DE SISTEMATIZAC'.ÃO

EMENDA POPULAR N9 PE-lOO-4, de ).987.

"Fixa a oróxirna ereacãc oresidencial nara 15 de neve-c
bro de 1988", 

Entidades neeocnaãvet s

- Federacâo Nacional dos Jornalistas

- Instituto de Arquitetos do Brasil

- Federação das Assoc!acões de Enaenhe!ros Aqrónorros do
Brasil.

Relator. Constituinte BFRN~RDO CABRAL

,Subscrita Dor 96.863 eleitores e aoresenceôa pelas enti

dades associativas acima mencd.onadae , a nreeente emenda visa aj.ee
rar disDosição do ProJeto de Constituicão referente a nandato presi

dencial (art, 458) de modo a que a eleicão do erôxjmc nres rôente se

Ja realizada no dia 15 de novembro de 1988, com a ncs se do eleit~

no dia 15 de março de 1989.

Como, nesta fase dos trabalhos, ccmcete a este coãeete

do analisar a croccsee a'cenaa em seus a sneceo s formais e considera:!

do que a iniciativa sob exame, secundo informacões da <;ecretaria, !!
tende às ex.ícêncí.as crevtseas no art. 24 do zec.ímento Interno na ra

sua reqular tramitacão, meu oarecer é no sentido de que esta Comis

são se manifeste pelo recebimento da Frnenda Popular nv 00100-4, re

servada a anreciac:ão do mérito nara a ocasião nrónria

Sala d8 COmJ.s;ã~l~m ,ti

st JjERf'..ARDO CABRAL

~elator

1<n./J"U"'c.~b -,

EMENDA N9

POPULAR

Incl1;1i, onde couber, na Seção .LI (Da Previdência _ wSo
cial), do capítulo II (Da Seguridade Socia11, do Título IX (Da Or

dem Social), os seguintes dispositivo.:>.

"Art. - 1:: assegurada aposentadorl.a ao trabalhador:

I - Com 35 anos de trabalho fiara o homem e 30 anos
para'a mulher;

:n - por Velhice aos 65 anos fiara o homem e 60 anos
para a mulher,

III - por invalJ.dez;

§ 19 A lei estabelecerá tempo inferior ao previsto

no inciso 19, pelo exercício de atividade noturna, de -- reve~amento

penoso, insalubre ou perigoso;

§ 29 Os proventos da aposentadoria dos trabalhadores

SEMo IGUAIS A MAIOR REMUNERAç1io DOS OLTIMOS DOZE MESES DE SERVIÇO,

verificada a regularidade dos reaJustes salariais nos 36 meses a,!!
'teriores ao pedido, garantido o reaJustamento para preservação de
seu valor real, em épocas e datas do dissídios das respectivas c~

tegorias trabalhistas, respeitados cargos, funções ou posto em que

haJa ocorrido a APOSENTADORIA;

§ 39 O valor da pensão que couber à dependente do
trabalhador não será inferior a BO% (oitenta por cento I do salário
pu proventos e nunca serã inferior ao salário mlnimo e inalienável

em caso de novo matrimónio,

JUSTJ:FICATIVA

Essa emenda, patrocinada por entidades as mais repre
sentativas, como Fórum Nacional da Terceira J:dade, Sindicato dos

l-l.etalúrgicos de são Paolo, Sindicato dos Advogados, Sindicato dos

Engenheiros, Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas ?O
Estado de são paulo, Associação Santa Luisa de lMarl.llac, União de

Mulheres, Movimento Negro, Assoc1.açâo dos Horadores das COHAB I e
11 de Itagucra, fo~ subscrita por 32 475 eleitores.

A proposta popular obJetiva que a Aposentadoria dos

Trabalhadores se faça pelo salário mais alto do ano em que o mesmo

se aposenta e peios direitos da Terceira Idade Na Const1tuinte
A Constituição Brasileira não deJ.xarã ao desamparo gu~

torze milhões de idosos e milhões de trabalhadores que têm dire!

to a UIt'a aposentadoria digna, apõs trinta e cinco anos de trabalho

diuturno pela grandeza do Brasil.

AUTOR MARIA HELENA TOSTA BERLINEK (32.475 subscritores)

ENTIDADES l\ESPON5l\VEIS ~ ~

- Fórum N;;I.ciona1 da Terceira Idade
_ Sindicato dos Meta'lúrgicos de são Paulo

_ Sindicato dos Ad'!ogados de são Paulo

COMISS1'iO DE-SIS'tEMATIZAÇ1i.O

'El~ENDA POPULAR NQ PE 101, de 1987

"Dispõe sobre a aposentadot1.a dos trabaU'~

dores~'

Assembléia Nacional Constituinte .!Ml

Entidades Responsáveis

- Forum Nacional da Terceira Idade

- Sindicato dos Metalúrgicos de são Paulo

- Sindicato dos Advogados de são Paulo,

Relator. Constituinte BERNAROO CABRAL

Subscrita por 32.475 eleitores e apresentada pelas e,!l

tidades acima mencaonadaa , a presente emenda. propõ~e que se inclua,

na Seção 11, do capItulo lI, do Título IX, dispositivo determinan

do que os proventos de inatividade dos trabalhadores seja pago pe

lo salário mais elevado do ano em que o mestre se aposentou.

Como, nesta fase dos trabalhos, compete a esta Comis

são analisar a proposta .apena~ em seus aspectos formais e conside

rando que a iniciativa em exame, segundo informações da Secretaria,

atende às exigências previstas no art. 24 do Regimento Interno 'pa-

ra sua regular ;t;ramitaçáo, meu pareclllr é no sentido de que este Co

legiado se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular n9 00101_2,

reservada a apxeca.açâc do mérito para a ocasião própria,

JJ-h~./h,·"""'lConst1. tU1nte AFONSO ARINOS

sreeaeenee

~A lP20771·1 ..... ---,
PJ JOSEFA D' SILVA "ARINHO E OUTROS ) CC-''''''':J
tI EMI:NDA POPúLAR - Pí:ENXRtiõn••'.\lle~..,'." I t:9fU;~JDJ

Ef.IE"l"DA N°

L Dê-se a seguarrte redação a art1go da Seção Il (Dos
Ser-vadur-e s Piib l accs C1.V1S) do Capítulo VIl! (Da Admln1stração Pú~

b1J.c:a) .

"Art. 88

§ l° -

§ 2° - são equava Len t e s os crceêracs para a aposenta

dnr-aa e transferêncJ.a ã anat rvadade no s ervaco públJ.co CJ.\'11 e lnl;

tal'. c>.ceto quanto aos polJ.claJ.s-mJ.litares. que se 1natI\arão \ol"urr

tar1al1lente aoS trJ.nta anos de serV1ço, com proventos J.ntegra1s".

2 Inclu~, onde couber, no Capítulo I (Dos DJ.reJ.tosln

d1.vJ.duais), no Título Il (Dos Dl.rel.tos e LJ.berda~es rundamenta1s)a;

segu1ntes alíneas

"Art. 12 •

J) nJ.nguém poderá ser preso senão em flagrante de dew

l1to, ou por o'l'dem esc:r1.ta de JU12 competent.e

) qualquer preso deverá ser encammhado, no miÍ>amo,

até 12 horas após efetJ.vada a prJ.são, ao JU1Z crJ.m1nal, que 1n1C1a"

rã a 1nstrução, garantJ.ndo-lh3 a ma1S ampla defesa."

1. JUSTIFICATIVA

Pretender-se 'lue um poi~c~al-mJ.l:t.t.ar, que geralmente

J.ngressa nas Corporações PM após at1.ngJ.rem a maJ.or1dadc, cont1nue

trabalhando em um scrV1ço grandemente desgastante será Imped1r a r=.
novação dos quadros e, ao mesmo tCl'lpO, obrJ.gar a Clue os Estados

membros tenham suas JlM com homens que, devJ.do ãs J.dades, J li. não con~

seguJ.rão produzir em J.gualdade de condJ.ções com aqueLes que de\'erão

SUbSt1tU!-los A J.dade, conquanto dê ao polícJ.al-m1htar (!xpenêr.

C1a. também lhe exaure as forças nec:essárl.as ao exercíc10 pleno da

prof1ssão. Além do m;l.1s, comO ê notor10, os pohc1aJ.s~m111tares,seR

Ja pela condJ.çáo de polJ.cJ.a1.s, seJa pela de SUJeitos ã d1sC1p1J.nan.!

htar, não possuem Jornada de trabalho fJ.xa, como os demals traba _

lhadores bras1lc1ros, o turno de trabalho que e>.ecutam. nos Estados
llIembros sempre carentes de recursos. é sempre SUper10r àquele que se

eXIge do comum dos morta1S, na ma10rIa das vezes fazen'do-se a de ..

saras. em período noturno. com parco espaço de tempo que lhe pOS.S1"

bJ.llte a recuperação e o lazer. Não se pretende qualquer benefíc10

maior do que aquele que já lhes regula o teMpo de serV1CO que

prestam ao Estado pelo contrárIO. pretende-se un1camente que não
se lhes seJa e:ng1da condJ.ção que lhes J.mpossib1lite de transferu

se ã reserva remunerada enquanto aJ.nda têm condJ.cões e capandadede

adaptarem-se ã vJ."C1a que levam os aposentados •

Ing-ressando nas PH aos 20 antl::., d1{l.cl.lmente nela per
manecerão até completar 35 anos de trabalho, mesmo porque, de"1do

aos desgastes. fatalmente ver-se-ão aposentados através do 1nst1.tuto

da 1ncapac1dade físJ.ca, da aqu1s1çrro de molêstJ.as, etc.

g necessár10 não desest1mular àqueles a quem J.nte1.esw

sa a at~v1dade polJ.cJ.al-mJ.lJ.tar como profJ.ssão de caráter permanente.

35 anos de servJ.ços. não cond1zem com a rea11dade

vão mUJ.tO além da capacJ.dade fisJ.ca do ser humano emp] egado na VJ.gJ.R

lâncJ.a da paz e tranqu1.1J.dade públJ.cas dos seus semelhantes

2. JUSTIFIC4.TI\A

SebastIão ROdugúes LJ.maf então Secretáuo-Geral do

• J.pstJ.tuto dos Advogados do Brasil, na RevJ.sta de Informação Lepslat1

va n ll 65, de Jan/mar ao, pub1J.cada pela Subsecretar~a de Ed1cões T~c:
n"1cas do Senado Federal, como r'l1litante no foro crJ.m1nal, publ1ca l.n
teressante art~go a respeito do Juu:ado de Instrução Cr1m1nal, que m~

rece a mais ampla e sér1a acolhJ.da por parte dos Senhores ConstJ.tu1n~

teso

Faz ver. de maneJ.ra clara e com adm1rável precJ.são téc
nJ.co-Juríd1ca. íl necess1dade de sua Inclusão na leg1slação pátrJ.a, ;;

fJ.m de que se agJ.l~zem os processos e a d1strJ.buJ.ção da própr13 JUs

tJ.ça. J.mped1ndo-se , c.9'm 1550, as pr1sões desnecessârJ.as e arbltrárJ.as

que atualmente se verif1cam cons.tantemente. em detrJ.mento do IlUllS sa
grado dos dJ.rc1tO$ do c1dadão a l1berdade.

A proposta dJ.\'ulgada, conquanto com 501 artJ.gos, ac
contrárJ.o do que se .§J.lp.lJnha, e se pretendJ.a. manteve e deu foro cons.
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ta tuc i onaã ao p r-cced amen't c anqua s Ltinra a I denomanadc "lnquêrl.t.o PO!J._

e181", mc Iusave cr-aando a Eagur-a da PolíCJ.8 JudJ.cJ.árla, é assunto que
desde o século passado t.em cons t r tufdc preocupação dos grandes JUrJ.s

tas da nossa PátrJ.a, momente aqueLes que se deda cam ao estudo do Dl.
neatc comparado. somos urna das poucas nações no mundo que a mda uta-,

l1zam procedamentcs mquas i toraaas para a formação do conhecamentc ca
~.az de dar ao "l1nJ.stérJ.o Públl.co as condl.çâes de oEer-ecament.o da de:
níincxe , fato anacaador da ação penal.

Tudo que se processe numa DeIegacaa de PolíC18. lamen

raveümente , é repet rdc em Juízo, causando. com 1550. além das despe:
58S desnecessâr-aas , at.r-a samerrrc na da s trr a bua.çâo da .rus tuca

o Estado tem o dever de agilJ.zar a aplJ.cação da leJ.
Lamentavelmente, t.cdavau , o texto apresentado pela ccmssâe de Sas t e

mat:lzaçâo não só adota erros acremente cr í.t rcadcs pelos j ur i s tas j comc
cr m órgãOs capazes de ererru.saren-ncs ,

A ação da políc1a deve ser Iinaca • O comandamento das
ações deve ser Iimcc , O M1n1stêno Púbhco deve ter maao'r partacapacêc

na formação da culpa, somente denunciando quando o fato estaver escl.!!,
recido devadamerrre , com provas, sem enprcgc de vacãêncaas que dena-,

grem o ser huaenc e ava'Lt am o trabalho daqueLes que se éeô rcam ã ar r
vidade pohcial.

:s necessário garant1T a maas ampla defesa ao cadadâo ,

desde o momento da pr i sãc , ap res en t.andccs e os ~resos a quem poss a j pe-,
la ãe i , ag1luar os prccedamentcs necessános 'ã forma~ão da culpa e ã
decisão final o JUl.Z de Instrução. com andependênc ra total e perm3
nente contra aqueles que geralmente interferem e obstaculam a ação da
poaIcae ,

Pretende esta Emenda Popular, a ancIus âo de alíneas no
capít.ulo Dos nrrea tcs Indavaduaas ,

:s neces sàr-ac bana r do mei.o po Lfc aa.I aqueles que que
rem obter reccnhecaaencc da cuipa através de torturas e de me10S que
a própr:la Legr s Laç âo condena. Os que aSS1m procedem agem contr-a as f1
na Ladndes do Bst ado-, contra o maas anpor t ante dos bens humanos, a l1=
bez-dade , com da gnad ade ,

dade absolu€a oara as demais caceecxã.as não é possível fazê-lo com
as diferenciadas e com as profissões renulamentardas, -nue.r pela fa!
ta de leqitimidade das renresentacões maJoritárias, quer oela for

.ça insianificante aue cessarâc a ter tais enteidades, eom inenáveis
preJuízos aos resnectivos nrofissiona;i.s e, portanto, ao naís, corno

um todo.

ENTIDADES RESPONS~VEIC;:

- FEDERArjio NACIONAL DOS FMI:>"mC:;APOC: VENDEDC"lRF"i E 'rIAJAE

TES DO COMtRCIO, PROPAC..A.NDISTA<;, OROI:>AGA~DISTAS VE1'<D~

DORES E VENDEDORE<; DE PRODUTOS FAR."tACEUTICOS;
- SINDIClITO 00<; EM.:DRE~DOS VENDEDORES E VIAJANTE<; DC"l C,Q

MEneIO 'NO '}::STADO DE são l>AULO;
- SINDICATO DOS EMPREGADOS VENDEDoRES E VIAJANTES DO C.Q.

MERCIO NO E'>TADO DO RIO DE JANEIRO.

COMIssAo DE SISTAMATIZAd\O

1. Indefiro <lo proposta de emenda oferecida, de acordo

com as informacões da Secretaria.
2. Dê-se ciência ao i:nteressado.

A~ ../h,0--.rz
censea tUlnte AFonso ARINO~ 'l

Presidente /

IEMENDA lP20774·6 .....,------............., 1õG(''''':é-,',----=jtJ WELLINGTON CtSAR DE OLIVEIRA E OUTROS _ LJ. -JJ _J

~-- TUTOhuSf""'.Ç.O' ~

EMENDA 1'39

POPULAR

1. Inclui, na Seção 11 (Da Previdência Social) ,

do Capitula 11 (Da Seguridade Social), do Título IX (Da Ordem sccj,-.

aI), o que se segue:

"Acrescente-se ao art. 356 o se'iluinte parâ13rafot

parãgrafo único: O Trabalhador rural será apo

sentado voluntariamente aos 60 (sessenta) anos de idade, se do se

xo masculino, e aos cinquenta e cinco anos, se do sexo femin.ino.

Acrescente-se à Seção 11 do Capítulo 11 do Títu

o IX o seguinte artigo'

Art. O benefício da pensão por morte correspon
derã ã totalidade da remuneração mensal do empregado falecido."

2. Acrecente no Título X (Disposições Transitõ - \,
rias), o seguinte te}.to.

"Acrescente-se ã Disposições Transitórias o se
guinte artigo

Art. O disposto nos artigos 356 e 357 aplicd -
se aos que, na data da promulgação desta Constituição, Já eren apo

sentados OU pensionistas "

Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL

JUSTIFICATIVA

AUTOR: WELLINGTON ctSAR DE OLIVEIRA E OU'rROS (31.500 subscritores)

Como, nesta fase dos trabalhnJ'; compete a es
te Colegiaão analisar a proposta apenas em seus aspectos formais ;
considerando que a iniciativa sob eXame, seg.undo informações da Se
cretaria, atende às exigências preVistas no art. 24 do Regimento I;;
terno para sua regular tramitação, meu parecer é no sentido de qU;

esta Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular n9'

001U5-5, reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria.

CoMISSJi:O DE SISTEMATrzAcJi:o

AS dispos.f,çÕes Ora propostas en emenda popular

refleteM o mais alto espírito de Justiça social, pois os trabalhad.e.
res em geral sempre estiveram em condição de inferioridade na ho~a

de. sua aposentadoria: ae j a quanto ã idade limite, se f e quanto ã d~

finição de seus proventos mensais. Por outro lado, a questão das
pensões sempre foi considerada Ul".8 vergonha nacional, que bota os
beneficiários em condição quase que subhuman~ ou de mendicância di~

farçada.

rias e pensões some~~:l:::; :::~:as:o:::~::~~::a~u:o:r:e:p::::;a:~: r.
será inferior ao que o trabalhador ganhava en atividade ou em vida
E será mais justa ainda se estender esse preceito aos aposentados e
pensionistas existentes na data da promulgação da nova consta. tuição.

Esse quadro ê ainda mais alarmante quando se pc!!
sa no trabalhador rural, que tem sido a mão-de-obra mais injUstiça
da do PaIs em todos os tempos. Dele sempre tomaram tudo e nada lhe
deram em troca. Segundo a boa doutrina social o trabalhador rural

exerce trabalho penoso, sUJeito a toda sorte de risco e de desgaste
físico que lhe provocam a velhice prematura. E por ser o seu traba-

lho penoso é que o trabalhador rural se enquadra nas exceções que ...

merecem aposentadoria com idade mais reduzida. 1'11
Por isso mesmo a emenda popular que ora subrlete

mos ã respeitável Assembléia Constituinte é da mais crista).ina )u§.
tiça e representará se adotada um avanço considerãvel e um exemplo
para os demais palses em processo de desenvolvimento.

Entidades Responsáveis:

- Federação dos Aposentados e Pensionistas de M..!
nas Gerais

- Associação dos Aposentados e Pensionistas do
Alto ParanaIba

- Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pen
sionistas de Uberlândia.

Subscrita por 31.5"00 eleitores e apresentada pe

las entidades associativas acima mencionadas, a presente emenda vi
sa acrescentar um parágrafo único ao art. 356, acrescentar um disP2

sUivo ã seção II, Capitulo II. TítUlo IX e outro às Disposições

Transitórias do Projeto de Constituição, de modo a beneficiar o tra
balhador rural no que tange ã aposentadoria, ao benefício da pen:

são por morte e a concessão aos já aposentados e penSionistas dos
benefIcios na data da promulgação desta constituição.

- FEDERAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE HI
NAS GERAIS

- ASSOCIAÇÃO DOS APOS~TADOS E PENSIONISTAS DO
ALTO PARANAtBA

- ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES APOSENTADOS E PE~

SIONISTAS DE UBERLÂNDIA

ENTIDADES RESPONSÂVEIS'

EMENDA POPULAR N9' PE 105-5, de 1981.

"Dispõe sobre a Previdência Social para
trabalhador rural. lO

I

JUSTIFICATIVA

.ENTIDADES RESPONS~VEI<;:

- CENTRO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIRO,) - CEAB

- ASSOCIAC',Ji;O CULTURAL .zUMBI.
- ASSOCIA('.Ão JOSe DO PATROC1NIO

COMISSJ'iO DE SISTEIIATIZAC,.ÂO

§ 49 - O Brasil não manterá relacões dinlol'láticas,
nem firmará tratados, acordos ou "actos bilaterais com naIses
adotem políticas oficiais de discriminacão racial e de cor, bem co
mo não permitirá atividades de emnresas desses países em seu terri

tório. "
2 Acrescente, onde couber, no Título X (Disposições TraE,

sitórlas), o seguinte articto:
"Art. _ Fica declara"a a orooriedade defini tiva

das terras ocupadas oelas comunidades nenras remanescentes de Qui

lombos, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respecb'Vos. Ficam
tombadas essas texyas bem como dccut"lentos referent.es ã h:tst.ória dos

Quilombos no Brasil "

1. Indefiro a ornoosta de eI'lsnda oferecida, de a
cordo com as informacões da Secretaria.

2 Dê-se ciência à entidade interessada.

~o;'.t1tU~N::d7
Presidente

Oa abolicão, ate os nossos dias, o Neqro, ao lado do
torobre em qeral, não é considerado cidadão, com direito de nartici
par dos benefIcios Gerados pelo trabalho da maioria, tão nouco nara

oarticipar das (1ecisões nolíticas do PaIs, no aual os Neqros e os
seus descendentes constituem a maior narcela da pOPUlação.

ção.

EMENDA 1'19'

~

çâc,

ParáQ"rafo único - e considerado forma de discrimin2.
ção. substimar, estereotinar ou dearadar arunos etnicos raciais
de cor, ou pessoas a eles oertrencentie.s , por palavras, ãmacens e re

oresentacões aerevês de aualauer meio de cornunicacão.
Art - O Poder Público tem o dever de promover

constantemente iaualdade social, econõrnica e educacional', através

de proçxemas eseecfr.íccs ,
§ 19 - Não constitui privilegio a aolicação nelo P2,

der público de medidas COmpensáveis visando ã implementação do pri!!.
ctnio constitucional de isonomia a pessoas ou crupos vítimas de coE!
provada discriminação.

§ 29 - Entendem-se como medidas comnensatórias, pr~

vistas no Paráarafo anterior, aauelas voltadas a dar Dreferêncla a
cidadãos ou c;upos de cid<tdãos a fim de garantir sua particioação
igualitária no acesso ao mercado de trabalho, ã educacão, ã saúde e
aos demais direitos sociais.

§ 39 - A educacão dará ênfase ã ioualdaãe dos se
res, afirmará as caracterIsticas multirraciai<; e plurH~tnicas do "2
vo brasileiro e condenará o racismo e todas as formas de discrimin2.

1. Insere, onde couber, no capítulo I (Dos Direitos Indiv!
duais), do TItulo 11 (Dos Direitos e r.aberôades Fundamentais),
sequintes dispositivos

"Art. - Todos, homens e mulheres são Lquad s 'Dera,!!
te a lei aue nunirâ como crime inafiançável qualÇ.uer discrimin!.

ção atentatória aos direitos humanos estabelecidos nesta Constitui-

EMENDA lP20773-8
ê' ConsUtuinte CARLO' ALBERTO CAO

f'J PLENlIRIO

Subscrr t as por 39.247 efea t.ores e apresentadas pelas
entidades asscca atavas acima 1J1enC10nad3s, duas emendas, a saber la _

seduza.r para 30 (trrmt.a) anos de servrco os íntegrantes da potIcaa

m ra tar , 2
a - crmr- o j ua aado de mstrucãc , em lugar da atual f1gura

do 1nquér1to pol1cial. As emendas serão 1nser1das onde couber

Como. nesta fase dos trabalhos, compete a este Cole

g1ado aJia11sar a proposta apenas em seus aspectos forma1s e cons1de
rando que a 1n1c1at1va sob exame, segundo 1nformações da Secretar1a,
atende- às exigênc18s prev1stas no art. 24 do Regimento Interno para
sua regular tram1tação, meu parecer é no sentido de que esta Coml~

são se man1fcste pelo receb1mento da Emenda Popular nO 00102-1,

servada a aprec1açâo de mên.to para a ocasião própr1a

COHISSli;O DE SISTEMATIZAÇÃO

Bntn.dades Responsjive as r

- Polícia I>bl1tar do Estado de li01âs;

- Assccaacãc dos lohhtares Ina t rvos de G01âs-A.\IIGO,
- Clube dos 0f1c1a1S da pc Hc i a M11J.tar do Estado de üca âs ,

Relator' Cons t a.tiuarrt;e BERNARDO CABR.o\L

"naspõe sobre as Políc1as-I>bI1tares"

.1USTI"F'ICATIVA

"Cateqoria diferenciada e a que se forma dos empreaa

dos que exerçam orofissões ou funcões diferenciadas T'lor forca "de e~

tatuto orofissional eSJ:lecia~ ou em conseaOêhcia de vidas sinnulares".

(art. 511 - CLT)
conseq{lentemente tais cateqorias orofissionais não tem

como serem re'Dresentadas por entidades sindicais majoritár1.as, de-
corrente do ramo de prbdução ou da atividade das empresas.

l~ão há como unificar direitos e int.eresses, individ1).ais

e coletivos, eM cleiteações coletivas se, nor definição, todos eles
são direrenc:Lados entre si.

, As cate~orias diferenc~adas, oor outro lado, são comp02.

tas, xelativamente aos dema.is trabalhadores da emnresa, 'flor pequeno

número de membros.
Assim, permitir a divisão de sua renresentaC'ão sindical

t}o oróorio território, 9iqnifica imoedir de nossuirem suas enÚ.dacles

sidicais, o aue contraria o orincInio de liberdade sindical.
Deste modo, se se Quer imnlantar o sistema de nlurali-

AUTOR JOSBFA DA SILVA NARINHD e Outros (39.2n suoscrcecres)

ENTIDADES RESPO\SA:VEIS

- POUCIA MILITAR DO ESTADO DE GOI~S,

- ASSOCIAÇÃO DOS ~IILITARES INATIVOS DO ESTADO DE G01Ãs~A.\IIGO,

- CLUnE DOS OFICIAIS DA POLlcIA mLITAR DO ESTADO DE GOIÁS.

Emenda Popular ne PE 102_1. de 1981
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CONSTITUINTE SUBSCRITOR: '"EMENDA- l-P20776-21
[JCONSTITUINTE FRANCISCO AH~::r.

El-1ENDA N9

~

~~I•••"UC~"I1.c/IUICC.,1I1.

CONSTITltDl1!1!&...CõIlRC:CRITOR. '"

teso

COMIsstl:O DE SISTEMATIZACÃO

'" Item V I artiao 24 do Rerrimento Interno da Assembléia Nacional

Constituinte.

1. Indefiro a proposta de emenda oferecida, de
acordo com as informacões.da Secretaria.

2. Dê-se ciência ã entidade interessada

<.-/J~~"",,
Const1tuinte xrosso ARIN07

PresJ.dente

JUSTIFICATIVA

Art. 66 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§" ..
VI - .
VII - Manter o carãter eminentemente social do

'transport.e co~etivo de massas;

VIII - prestar serviços de transporte coletivo

de massas, não podendo o Poder Público conceder a pessoas ou a empr,!.

sas o direito ã exploração das mesmas."

l:O<$lIlt11"'E!UlSOIIlt:Jl ~

Constltulntl! AOOUSTO DE CARVALHO

EMENDA N9
POPULAR

ENTIDADES RESPONSÂVEIS:

- COOPERATIVA MISTA DOS TRABALHADORES DA GRANDE
s1io PAULO;

- FEDERAçAO DAS SOCIEDADES ÀMIGOS DE BAIRRO,e
- TJNIJiO DOS APOSENTADOS DE OSASCO. '

* Item V, Art. 24 do Regimento .t.nterno aa eesemeaea,e NaC~Ona.1 ...on.!
tituinte.

JUSTIFICATIVA

Modifica no CapItulo IÍ (JJo.s Direitos Sociais),

do Titulo 11 (DOS Direitos e Liberdades Fundamentais), o que se segue'

"Suprima-se o inciso XXV, do Art. 13 do Projeto
de constituição da comissão de Sistematização."

A emenda tem caráter popular, jã que chegou

nOSSQ Gabinete por iniciativa de 8 (oito) entidades populares da cid~

de de osescc-àa, não tendo sido recebida pela Casa por não preencher

integralmente as formalidades exigidas pelo Regimento Interno.
As ocorrências recentes, no tocante ao aumento

de prece de passagens de ônibus urbanos, notadamente nas grandes 1}e
giões Metropolitanas, não foram originadas exclusivamente por tal a~

mento, mas por um conJunto de outros fatores negativos, decorrentes
da busca desmedida de lucro por parte dos proprietários de empresas
concesaãcnâr-a.es , --

Colocar o transporte coletivo de massas sob

direção unificada da autoridade Municipal será o grande passo para
-senar problemas como esses, cada dia mais agudos e violentos.

Acrescente, ao capitulo IV(Dos Municlpios) do TI
tulo IV (Da Organização do Estado), o que se segue;

li O § 19 do Art. 66 é acrescido dos itens seguin-

f:PLEN1i.RIO

"EMENDA lP20778~9' ".".-------') r.rp"C"B'''~
(JCONSTI'l'UINTE AUGUSTO CARVALlJO . C- _1

Os empregados das empresas prestadoras de serv!
ços de manutenção, lImpeza, conservação e seus familiares, e os em

pregadores, e os seus familiares, bem como as entidades representat!
vas da classe que subscrevem a presente manifestação, vêm apresentar
sua E.HENDA ao !,rojeto de Constituição, com a finalidade de excluir a

proibição das atividades de intermediação de mão-de-obra.
Realizam-se no PaIs tipos de prestação de serv!

cos pela iniciativa privada, indispensáveis ã dinamização social e
econõmica, tais como. serviços de limpeza e conservação de móveis e
ilIióveis; vigilância e segurança de bens, r?atrimônio e valores; manu

tenção de máquinas e equipamentos; transportes e outros,que geram m!
lhares de empregos e recolhem milhões de encargos em contribuição s.e

cial e de tributos. Somente no setor de asseio e cOl1servação são qu.!
fle dois milhões de trabalhadores, com Sindicatos reconhecidos em t2

dos os Estados õ

Por outro lado, qualquer regulamentC\,ção nesse
sentido deve ficar reservada à lei ordinária, em face das peculiar!

i
d ade s das reláções trabalhistas envolvidas. -

AUTOR: coxo MACHADO E OUTROS - (36.441 subscritores)

ENTIDADES RESPONSAVEIS:

.... FEDERAC1io DOS :L'RABALHADORES NO COMtRCIo DO E,ê.
TADO DE acrxs .

-. FEDERAçJiO BRASILEIRA DAS ASSOCIACOES DE EMP~

SAS DE.ASSEIO E CON'SERVAC1\o

1 Indefiro a proposta de emenda oferecida, de acordo
com as informações da <;ecretaria.

2. Dê-se ciência à entidade interessada.

EMENDA N9

POPULAR

a) sucx.ímí.x ;"

U...j,~~.lA<)'I
Const1tu!;t; AFONSO ARINOS

Presidente

1 Dá a seauinte redação ao cecfeutc I (Dos ní.reaece

Individuais), do Titulo 11 (Dos D~reitos e Liberdades Fundamentais) I
"Art 12 -. ••••• .., ô. ••• • •••••

XIII - ••••••••••••••••• • ••••••••••
e) - O paeamenbo e Justa indenizacáo exclui oue í scuer

, _ I ~

acrescimos nao exoressamente previsto em lei."

2. Modifica a Secão I (Dos Direitos Políticos), do Ca
pitulo V (Da Soberania Popular), do T!tulo II (Dos Direitos e Liber
dades Fundamentais), na forma que se. seque

"Art 27 - •••••••••••••••••••••••

11 - • ••••• .... • •••••••••••

c) o Presidente da Renública, os Governadores e
Vice-Governadores, Prefeitos e Vice-Prefeitos
e auem os houver sucedido durante o Mandato,
são eleaíveis para um s5 mandato çonsecutivo.

visa a emenda dar os mesmos direitos aos cargos
do Executivo e Legislativo a respeito dessa m~téria, como ~edida de

justiça democrãtica. Ainda prevê que os subsIdios possam ser votados

antes das eleiçôes, evitando distorções. Modifica o critério de COE

tratação de servidores, pois de outra forma não condiziria com a no~

sa realidade.

ENTIDADES RESPONS1i.VEIS:
- APESP _ ASSOCIAcAo DOS PREFEITOS DE sxo PAULO
- APM - ASSOCIAc,Ao PAULISTA DOS MUNIC!PIOS

- UVB - UNIfio DOS VEREADORES BRASILEIROS

JUSTIFICATIVA

I:NTIDADES RESPONS1\VEIS'
- ASSOCIAC'.ÃO DOS PREFEITOS DE SÃO'PAULO - APESD
- ASSOCIA("..ÃO PAULISTA DOS MUNICIPIOS - APH

- UNIÃO DOS VEREADORES BRASILEIROS - UVB

• Item V, Art. 24 do Regimento Interno da Assembléia Nacional con~

tituinte.

1. Dá a seguinte redação aos artigos do Capitulo
IV (Dos Municípios), do Título IV(Da Or'ê)'anizacão dQ Estado)

"Art. 61 - Perderão o ma.ndato o Governador <e o
Prefeito que assumirem outro cargo ou função na AdMinistração Públ!
ea , Direta ou Indireta, sem prév;ia licença do Poder Legislativo re~

pectivo.

Art. 65 - Os Subsldios do Prefeito, do Vice-Pre
feito e dos Vereadores serão fixados pela Câmara Mun~cipal no primei
ro semestre do último ano da legislatura, para a seguinte 

parágrafo Onico - Serão estabelecidos liMites

máximos e mínimos pela Constituição de cada Estado Federado."
2. Modifica, na Seção 11 (Dos Servidores Públicos

Civis), do. capítulo VIII (Da AdMinistração Pública), do TItulo IV(Da
Organização do Estadol :

"Art. 86 - •••••••••• ••••• • •••

11 - O ingresso do funcionário público, de
penderá sempre de aprovação prévia em ccncuxsc público de provas S;
rã assegurada a esceocãc funcional na carreira mediante promoção ou
provas internas de tit.ulos, com igual peso;

Art. 88 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

d) suprimir."
JUSTIFICATIVA

vasa a Emenda dar uma posiS-ão de eauilíbrio entre o e~

pzocr-Lado e o exccoccãanee , Ainda visa, a exemnlo do cue ocorre nos

eecãmee democráticos existentes no mundo, a reeleição dos executivos

para mais um mandato, como forma de Julqamento da aC!m'1'ÍJ.l~"t:i~ão j n~
lo covo , mesmo porque democracia não sianifica rotatividade do po
der.

COMIss1\o DE SISTEMATIZAC'ÃO

CONSTITUINTE SUBSCRITOR' *

EMENDA N9

~

JJ~ ./J-v..v<J7
Const.1.t.u1nte AFONSO ARINo~l

Pres.1dent.e

COMISS1\O DE SISTEMATIZACÃO

1. Indefiro a proposta de emenda oferecida, de
acordo com as informações da Secretaria.

2. Dê-se ciência ã ent.idade interessada

.."-----------",,.""''''''',''-----------,

~I
...." tct6T1Mmt Sl.eSlJIITlJI

1?''''''''''"C1SCO:"''':~

CONSTITUINTE SUBSCRITOR: •

II Art. 271 _ ••••••••••••••••• • •••••••••••••••••

I _ O produto da arrecadação dos imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza, sobre produtos indus
t.ria-lizados e sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou rela.tiv

a tItulos ou valores imobiliários, cinqüenta por cento na forma se
guinte:

a) vinte e três por cento do Fundo de Pa
ticipação dos Estados e do Distrito F

deral;
b) vinte e cinco por cento ao Fundo de

Participação dos Munic:Ipios,
Art. 278 - suprimir. 1/

6. Altera artigo do TItulo X(Disposições Transitó

~- 1:ias), da seguinte forma.
"Art. 461 - O Sistema Tributário de que trata e~

'ta Constituiçíio ent.1:ará em vigor em 01 de março de 1988.

II - •••••••••••••••••••••••••
a) suprimir.

bl suprimir.

c) suprimir."

JUSTIFICATIVA

~="/
Con6titu~INOS /

Presidente

3. Modifica artigo na Seção IV(Dos Impostos dos

Estados e do Distrito Federall, do CapItulo I (Do Sistema Tributário
Nacional), do TItulo VII (Da Tributação e do Orçamento), como segue;

"Art. 272 - ••••••••••••••••••••••••••••••••

111 - Operações relativas a circulação de
mercadorias, realizadas por produtores, industriais e comerciantes."

4. Acrescenta dispositivos à Seção V(Dos Impos
tos dos MunicIpios), do capItulo I(Do Sistema Tributário Nacional),

do TItulo VII (Da Tributação e do orçamentol, na forma que se segue
fIArt. 273 _ •••••••••••••••••••••••••••••••••

IV _ 13erviços de qualquer natureza

§ 19 - O imposto de que trata o item I,
cobrando segundo planta genérica de valores, fixados por ato ao Po

der Executivo, anualmente revistos, será progressivo no tempo quando
incidir sobre área não edificad<:t e não ut~lizada, de forma que se a,!!

segure o cumprimento da função social da propriedade.

ENTIDADES RESE?ONS1i.VEIS:

- AFESE? - ASSOCIAC1\O DOS PREFEITOS DE sxo PAULO
- A1?H - ASSOCIAÇ1\o E?AULISTA DOS MUNIC!E?IOS
- WB - UNIÂO DOS VEREADORES BRASILEIROS

* Item V, Art. 24 do Regimento Interno da A;;;sembléia Nacional Con!'
tituinte.

COl.J.ISS1\o DE SISTEMATIZAC1\O

1. Xndefiro a proposta de emenda oferecida, de
acordo com as informações da Secretaria.

2. Dê-se ciência ã entidade interessada.

1. Dá nova redação a artigos da Seção I (Dos prin

cIpios. Gerais) r do Capítulo I (DO Sistema Tributário Nacional), do T,,&

tulo VII (Da Tributação e do Orçamento):

• "Art. 257 _ ••••••••••••••••••••••••••••••

111 - Contribuição de melhoria pelo bene

fIcio, a imóveis decorrentes da execucãc de obras pGblicas.

Art. 261 - A União, os Estados, os Municípios e

o Oistrito Federal poderão instituir, além dos que lhe são nominal
mente atribuldos, outros impostos, desde que não tenham fato gerador

OU base de cálculo próprios de impostos discriminados nesta Constitu
cãc ,

Art. 262 - A União, os Estados, os Municípios e

: o Distrito Federal poderão instituir empréstimos compulsórios para

:' atender a despesas extraordinárias provocadas por calamidade pública,
~ 'mediante, lei aprovada por maioria absoluta dos membros do respectivo

Poder Legislativo "

2. Acrescenta texto a artigo da Seção 111 (Dos
I.-npostos da União), do CapItulo I (Do Sistema Tributãrio Nacional) ,do
Titulo VII (Da Tributação e do orçamento), da seguinte forma

"A1:t.. 270 - ••••••••••••••••••••••••• _•••••••••

§29 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••

11 - Não incidir.á sobre produtos Lndus-,

trializados destinados ao Exterior, bem corno a Ent.idades Públicas."

EHENOA N9

POPULAR

§S9 - Cabe ã Lei Complementar:
I _ Indicar outros imóveis SUJeitos

ao iMposto de que trata o item I, excluindo-os, segundo a sua utili
zação efet.iva ou potencial, da incidência de imposto de que t.rata o

item I do Art. 272.

11 - Fixar as al!quotaf, máximas dos
impostos de que tratam os Itens 11 e III deste artigo.

5. Acrescenta textos a dispositivos e suprime*:i:~~q; (:: :~:::m: ~~:b::~;~:i;::i:::l~~c:~ t;~t:~~b;~:~~:s ~;i::t~::~-
e do Orçamento), como segue:

a Visa a emenda dar maior e mais iusta participação
a'os MunicIpios na distJ:'!1!luiçào das Receitas Federa,ts e Estaduais, c.e
mo requisito básico para a autonomia econômica dos municlpios, bem

como o atendimento das necessidades essenciais da população, visto
que é no MunicIpio que o cidadão vive, tem suas Mcessidades e gera
as r.;quezas da Federação.
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EMENDA lP20781·9
t:CONST!TUINTE IVO LECH [=ÇID~/;CJ
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2. J:nsere, onde couber, na Secão II{Da Previdência Soe!

aI), do Caoitulo II (Da Seguridade SociaÜ, do TItulo IX(Da Ordem S2, ~

cialt os distlositivos nue se sequem:

CO"1ISSJ\O DE SISTEMATIZACÃO

EMENDA POPULAR N9 PE-U3-6, de 1987.

"Cria o Estado de sanee Cruz"

Entidades Resoonsáveis:

- Câmara Munici'Oal de Jussari/Hahia
- Associac-ão dos l-l-oradores do Bairro de são Pedro - It,!

buna/BA

- Comitê Pré-Estado de Santa Cruz

Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL

EMENIlA N'i'

~

"Art. - 'E: assequrada a !?articinação dos trabalhadores, \.,.

em naz-Ldade de renresentação com os emnreaadores em coõos os órqãos •

e or,:,anismos, fundos e instituições onde seus interesses orofissio-
neds , sociais e !;lrevidenciários seJam objeto de discussão e delibe

;:acão.

ENTIDADES RESPONSÂVEIS:

- ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS EMPREGADOS DOME:STICaS DE

SÃO PAULO
:- ASSOCIAC'ÃO PROFISSIONAL DOS EMPREGADOS D01'"..E:S'l'ICOS DE

SANTA CATARINA

XVI - Hiqiene e segurança no trabalho. proibição de dif!:.

rença de salário por trabalho ic:ual inclusive nos casos de substitui

ção ou sucessão do trabalhador, bftm como proibição de diferenca de

critérios de admissão por motivo de raça, cor, credo, opinião núbli

ca, militância sindical, nacionalidade, idade, estado civil, oriqem,

deficiência física, condição social ou outros motivos discriminató

rios.
XVII - Proibição de eXDloracão de trabalho do menor cono

pretexto de criação e educação, de sua orestação em jornada noturna
aoSi!.menores de 18 (dezoito) anos.

XVIII - proibição de prestac-ão de servicos em atividades ce

riqosas ou insalubres alheias ã natureza de sua cóndicão de emoreqa

do doméstico.
• XIX-- Proibicão de <;1.istinção de direitos por trabalho ma

nual, técnico, ou intelectual, auanto à condicão de trabalhador ou

entre crofissionais resoectivos

XX - Não-incidência de nrescrição no curso do contratõ

de trabalho, até dois anos de sua cessão.

XXI - seguro-desemprego até a data de retorno à ativida

de, para todo trabalhador.
XXII - Cômouto integral de qualquer tempo de serviço com

provado nãoconcomitante, crestado em setores públicos e privados, o,!

ra todos OS efeitos~

v - Morte;

VI - Se('Juroo-Dasel'lbreao;
VIII - A aoosentadoria, com remuneração ioual â atividade

garantida com reaJustarlento tiara nreaervacâc do valor real;

a) com 30 (tr:intal anos de trabalho car-a o home-i

b) com 25 (vinte e cinco) anos de trabalho nara a r:ulher

c) com temno inferior aos das alíneas acdme , nelo es.ex-.

cio de trabalho noturno, do eeveaemenec , a.naa Lubze , ou rer í.eoso ,

Inclui, onde couber, no Titulo X (Disoosicões Transi

tórias), o seeurrrte axt.Leo e

"Art. - Fica criado o Estado de C;anta Cruz"

AUTOR: Z~LIA OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS(31.237 subecraecresj

ENTIDADES RESPONSAVEIS:

- cJiMARA MPNICIP2S.L DE JUSSARI/BA;
- ASSOCIAC"ÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SJ\O CAETANO - IT~

BUNA/BA;

- ASSOCIAf"Ji:O DE MOR1\DORES BAIRRO DE slío PEDRO - ITABU

NA/BA.

Subscrita por 31.237 eleitores e apresentada nelas en

tidades associativas acima wencionadas, a oresente emenda propõe a

criação do Estado de Santa Cruz (art. 439, inciso I, do ProJeto
de Constituição). 1 ...

Como, nesta fase dos trabalhos,. co-nneee a este Coleqi~

• do analisar a pronosta acenas em seus aeeececs formais e consideraE.

do que a iniciativa sob exame, secundo informacões da Secretaria, a
tende às exigências nrevistas no art. 24 do Reqimento Interno nara

sua re<;Jular tramitação, meu oarecer é no sentido de Que esta COMis

são se manifeste eeâo recebimento da Emenda Ponular nç 00113.6, r;
servada a apreciação do mérito para a ocasião nrónria.

Sala da comissão1em

r,r----------"".,,""',',',-----------,
"Art~ - Beneficios da Previdência soc í aj, estendidos de 1'

forma plena aos trabalhadores emcreaados dor-ê s t Lco s , reeô í errte cem-are

vacão da união, do ernoreaador e emru-eeado , cueí,s ae'reru

I - Casos do doença,

11 - Velhice;

111 - rnvalidez,
IV - Maternidade,

EMENDA lP20783-5 ..... ---,
tJ .cON<;TlJINTE NELSON CARNEIRO

EMENDA N9

POPULAR

, /-L.t.~~-../).,-.;7
co;;Utui';ite ~oii's;;--MINOS

Presidente

COM'ISSÃO DE SISTElolATIZM'ÃO

CONSTITUINTE SUBSCRITOR:i' ?
~="u~"ê3~;~~-'~g;B~~

* Item v, Art~ 24 do Reqfmento Interno da Assembléia Nacional ConsU

t.uinte~

naturais de ac;ões e serviços de saúde. E se o fizeram foi em eeenst
mento de re?resentantes das pooulações desatendidas, na área de ;a~

de, em esoecial aquelas que vivem no meio rural~ -

Fundamental é, nortanto, a efetivacão de medidas re
lacionadas às acões e serviços em nosso Sistema Nac~onal de Saúde. ;

50 poderá ser imr.llementado seja atraves de ensino orofissionalizante

ou universitário Iouenec for o caso), mas certamente os gastos serão

bem menores do Que os dispêndios qcveznercencaLs na aquisi~ão de mec!.

camentos, a maioria das vezes résnonsáveis nor intoxicacões e efei
tos colaterais, ti'Oicos, infelizmente, à medicina alopá~ica. PiO;

ainda, é, que estes nos são impostos nelas indústrias fármaco-nuirri

cas estranaeiras, sem que.Lcuez- ongão ou alternativas de MOdalidade;

de tratamento com menor ou nenhum r-Lscc , Pornue se tem ccnbecãmentc

dos anseios e necessidades de milhões de cidadãos - desde criancas

até oessoas idosas - muitos nos têm erccureec , nara nue cobremos de

seus oarlamentares solucões para uma nova 'Dolitica de Saúde

sé mero titulo de ilustracâo, citaria o ano Lo , atua
ção e comprometiMento à causa defendida da; seeuant.es entidades a;;
sociativas: 

- Federacão Nacional de Associacões de Medicinas AI
ternativas Naturais/FEN~/lAG; . -

- Associação Brasileira de Teranêutas Naturistas /

ABTN/MGi

- Grupo cientIfico Ramatis/MG;

- Associação -roseense dos MassaCjistas/SP;
- Associação Prof,issional dos l1assaaistas do R. G,

Sul;

- Associacão dos Yonues de Goiás;

- Associação de Cultura JUodinàmica/HG;

- Centro Intenrado de 'rexamee Alternat~vas/CITA/SC

- Associacão Mens c;ana/SP;

- neeccaaeãc Brasileira de Massoterania/ABM/SP;

- Ceata e Associacão xne Ion nara Desenvolvimento da

Saúde/SP,
- Vida Sana/S'P;
- Instituto Brasileiro de (luirooatia/IB~QUI/SP,

- Associacão tAineira de Aaricultura Alternal.iva

AMAA/MG;

- Instituto de Aoicultura e Técnicas Aarárias

IAPTEC/MG,

- Instituto Paulista de Enernia cornoral/IPEC/SP;

- Multivercidade Holist1ca/Fundação Cultural do Di~

trito Federal,

- Sociedade Brasileira de Ir~doloa~a e Naturopatia/

DF;
- Centro de Estutlos Vitalistas Paracelso/CEVIP/SP.

ENTIDADES RESPONSAVEIS:

- ASSOCIAC'.ÃO BRASILEIRA DE TERAPtUTAS UA'l'URI';TA':i,
_ FEDERAC'.ÃO NACIONAL DE ASSOCIAf"ÕES DE MEDICINAS

ALTERNATIVAS NATURAl':i) e

- FUNDAC'ÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL~

JUSTIFICATIVA

1. Indefiro a nronosta de emenda oferecida,
do com as informacões da Secretaria.

2. Dê-se ciência à entidade interessada •

Acrescente, na Seção I (Da saúde), do CapItulo 11

(Da Seguridade Social), do ~ TItulo IX (Da Orden Social), os seguintes

dispositivos:
"substitua-se o artigo 53, do Substitutivo da cg,

missão VII da Ordem Social da Assembléia Nacional Constituinte, por:

Art~ 53: Os poderes públicos assegurarão o pleno

13ireito de acesso às terapias- e métodos alternativos de assistência,

preservação e xecupez-acâo da Saúde individual e coletiva, ccm va ut,!.

lização de modalidades, princlpios, métodos e técnicas especificas.

9 19 _ A ação própria para assegurar o direito a

que se refere este artigo será de r'ito sumário, inclusive quando se

destina à defesa do meio arnbãeaee ,

§ 29 _ 1:: livre o exercício, ensino, pesquisa,

aplicaoâo e organização profissional das terapias e métodos altern.!

tivos de assisténcia à Saúde.
§ 3'i' _ Os poderes darão apoio têcnico e finance!

ro às terapias e métodos alternativos de assistência à Saúde.

Desde o inIcio dos trabalhos desta Constituinte,

'e em todas as suas fases, seja na Subcomissão de Saúde ou na Comis
são da Ordem Social, tem sido empunhada,com ardor, e por váríos pa!,

lamentares, a bandeira em defesa de formas e métodos alternativos e

c''''''':J
[SJ;'j,JVJ

EMENDA N9

POPULAR

5..10 da Comissão J em

securitãrios "
Entidades Responsãveis:

- confederação Nacional {los Trabalhadores nas Em

presas de Crédito - CONTEC,

- Associação Profissional dos Emnretlados em Esta

belecimentos Bancários de. Assis - são Paulo

- Sindicato dos Emoreqados em Estabelecil"entos BaE.
cários de Presidente 'Prudente

ENTIDADES RESPON':iAVEIS:

- CONFEDER1\f"ÃO NACIONi\L DOS T~BP.LHAOORE$. NAS l:'~~

SA~ DE C~DITO - CONTEC;
- A<:iSOCIAC'.J\O PROFIC;SIONAL DOS EMPREGADOS EM ESTABE

LEClMENTOC; BANCÂRIO<:i DE ASSIS - SP,
- SINDICATO nos EMPREGAtlo<; EM ESTABELECIMENTOS BAN

CJ'i.RIOS DE PRESIDENTE PRUDENTE.

COMISSÃO DE ~ISTEMATIZAC'J\O

EMENDA POPULAR N9 'PE-111-0, de 1987.

"Dispõe sobre a aposentadoria aos bancários e

a) ••• ~~~~•••••••••••

b) .,. ~ •••••• • ••••••••••

c) aos 25 (vinte e cinco) anos, nara os bancários

e securitário"l. "

AUTOR: GILBERTO S;'LOMÃO E OUTROC; l43.000 subscntores)

Relator' Constituinte BFRNARDO CABR1IL

Entidades Responsáveis:

_ "Federação dos Trabalhadores no Comércio do E~

tado de Goiás.

_ Federação Brasileira das Associações de Empr~

sas de Asseio e ccnseevacêc,
_ Sindicato das Empresas de Asseio e Conserva

ção de Brasília.

Relator: Constituinte B~ARDO CABRAL

Subscrita por 36.441 eleitores e apresentada p~

las entidades associativas acima mencionadas, a presente emenda visa
a suprimir dispositivo do ProJeto de Constituição referente à inter

mediação remunerada de mão-de-obra (art. 13, inciso XXV), considera.!!
do que, muitas vezes, empresas prestadoras de serviços sáo "erronea

m.ente tidas como intermediárias de mão-de-obra" ~

Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este
colegiado analisar a proposta apenas em seus aspectos formais e te!!.

do em vista que a iniciativa em exame, segundo informações da secxe
taria, atende às exigências previstas no art. 24. do Reqamenbo Inte.;:

no para sua regular tramitação, meu parecer é no sentido de que esta

comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda n9 00110-1, reser\'.2.
da a apreciação do mérito para a ocasião própria.

Inclui, onde couber, na Secão 11 (Da Previdência sccrai r ,
do Canitulo U: (Da Sec:uridade Social). Titulo IX (Da ardem Sociall •

o sec:uinte dispositivo.

"Art - e asseaurada anosentadoria com proventos

de valor ic:ual à maior remunerarão dos ültirnns doze meses de serv!

çc , verificada a retlularidade dos reajustes salariais nos trinta

e seis meses anteriores ao nedido, qarantido o xea j uatiamentio war a

preservação de seu valor real, cujc resultado nunca será ~nferior

ao número de salários minimos percebidos quando da concessão do b!

neficio.

EMENDA POPULAR N9 PE 00110-1

"Dispõe sobre a proibição de lntermedia

~ão ae mão-de-obra."

EMENDA lP20780.1 ,..,, ---,
(l GILBeRTO SALOIIÃO E. OUTROS

Subscr;lta por 43.000 eleitores e anresentada

las entidades associativas acima mencionadas, a presente eMenda v!

.sa a alterar disnosições do ProJeto de Constituição referentes

aposentadoria (art~ 356), assequrando aos bancârios e securitârios

o direito ã aoosentadoria aos vinte e cinco anos de trabalho.

Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Co

legiado analisar a prooosta apenas em seus aspectos formais e cons!

derando que a iniciativa sob exame, sequndo informacões da Secreta

ria, atende às exiqências previstas no art. 24 do Rei'Timento Interno
para sua regular tramitaçi:\o, meu parecer é no sentido 'de que esta
Comissão se manifeste 'Oelo recebimento da Emenda Ponular n'i' 00111-0,

r

reservada a aDreciacão de mérito oara a ocasião Drõoria.

Sala da Comissão. em



v - Salário de trabalho noturno su~erior ao diurno . -em 1
pelo menos 50 (cinqúenta J:I~r cento), independente de revezamento,co!!!.l'
preendendo o horário das 18 :00 (dezoito) às 6 ·00 (seIs) horas, sendo

a hora noturna de 45 m\nutos.
Vr--139(décimo terceiro) salário com base na remunera

ção inteqral, pacto em dezembro de cada ano.

VI'! - Alimentac-ão custeada nela er-nreeadox servida no 1!?

ca~ de trabalho.
VIII - ReaJuste mens"l de salários, remunerac2ies e

sões .,ela variação do indice de ~usto de vida
IX - Duracão máxima da jornada diâria de 08 (oito) horas

::. 40 (quarenta) hOJ:;.as semanais com intervelavo para reoouso e aIiroe!!

tação.
X - Remuneração de forma dobrada nos serviços extraord!

~ãrios, eaeecencfar,s ou de forca maior.
XI - Repouso remunerado aos sábados, dominoos e feriado

civis e ze IdqLcaca de acordo com a tX"adiç'ão local, aarantindo o re

'DOUSO de pelo menos dois fins de semana ao mês
XII - Férias aneut.é com qO~O de oelo menos 30 (1;.rinta) d1

as com cacenenco iQual ao dobro da remuneracão mensal
XIII - Estabilidade no servico desde a data de ãnaresso

salvo cometimento de falta orave comnrovada iudicialmente.

XIV - Fundo de carancí,a ncx temoo de servico aue ncderâ
t ser levantado oelo trabalhador em euej.cuex caso de rescicão do co!!.

trato de trabalho.
XV - Asseq'uradó ao trabalhador o direito de nzeve ,

qualquer restricão na Leqislação.

EMENDA N9

POPULAR

1 Inclui, onde couber, no Canltulo 11 (Dos Direi tos

Sociais), do TItulo Il (Dos Direitos e Liberdades Fundamentais),

os seguintes disnosit!vos.

"Art. - A constituição aasecur-a aos trabalhadores, in

dependente de Lei I os seguintes direitos. além de outros que visem

a melhoria de sua condição de emez-enadc doméstico no quadro social,

ressaltando sua condição inequlvoca de trabalhador:

I - Reconhecimento de sua cateaoria Profissional pelo

Ministério do Trabalho COl'\ acesso às disposicões da Legislação

Previdenciária e Trabalhista Consolidadas.

11 - Elevação da condicão de Associação profissional era

Sindicato de Classe com ecaae as prerroaativas cue a Legislaç:ão S1!!.

dica1 confere, Já que a cateqoria se encontra xecuã armence consti

tuIda em Associação eereeseneenac interesses de toda cateaoria num
determinado território e atende a todos os requisitos estabelecidos

no art. 515, da ConsolidacãQ das Leis do Trabalho.

111 - Salário mínimo real, nacionalmente unificado cauaz

de satisfazer às necessidades inteqrais , a ser fixado eeac - Con

gresso Nacional.

IV - Salário Família, à razão de 20% (vinte oor cento) do
salário mí.nimo vã.cenue , para filho ou deoendente menor de 14 (~uato!:

ze) anos e ao conjuae e filho-menor de 21 (vinte e um) anos, desde

que não exerçam atividades econômicas e ao filho inválido de qual

quer idade.

- AS:::OCI,/\.('ÃO "ROF1SSIONAL DOS EM"REGADOS DOMg"TICOC:; DE

uBERLANDrA.

COMIss1\Cl DE SISTEMATIZACÃO

_ 1. Indefiro a nrocosce de emenda oferecj.da, Ide acordo

com as informacão da Secretaria

2. Dê-se ciência ao interessado

IIrasíl~..l, la de agosto de 1%7.

rOIl~irit~~~~~~1Al
Prescdente

Art. - O Poder público deverá desaprooriar terras

urbanas o.ciosas destinando-as ã construção de moradia ponular, a se

rem p~gas com tItulo da dívida pública, em prazos coincidentes com o
re.torno das prestações, nunca inferiores a quinze anos.

Parágrafo Onico - Do valor paqo oela-desaoropria

ção será descontado o valor do investimento público em infra-estrut!!.

ra.

Art - Todo aqueLe que ocupa prooriedade urbana ,
,unidade habitacional ou terreno efhetc, te", o direito de nela perma

necer até seu oleno e inteqral atendimento, através de oroaramas qo
vernamentais dé construção de moradia popular.

Paráarafo Onico - Serão legalizadas as posses ur

banas constituIdas há mais de dois anos, desde que o usuário não di!.
ponha de outra propriedade."

JUSTrFICA'I'IVA

A ausência de um programa habitacional do governo I
voltado para satisfazer as necessidades - sempre crescente - de mor~

dia para as populações de baixo coôer aquisitivo; os abusivos aumen- ,

tos dos aluguéis. o baixo salário d~ maioria dos trabalhadores: a e.=: I
peculação imobiliária desenfreada são fatores que, aliados a um con !
ceito superàdo e Lnjuabo de propriedade, têm levado o povo nobre da !
"eriferia das grandes e médias cidades a OCUDar áreas de terras aban

danadas e conjunecs habitacionais vazios, co~o única alternativa pai
sIvel para garantir aos trabalhadores e suas famílias um teto para
morar

Nem todos os cidadãos necessitam de propriedade,

mas todos precisam de um teto onde possam morar. rcero, o direito ã
moradia precede e pzedorruna sobre o direito de Drqpriedade.

Atualmente existe no Brasil um déficit estimado

de 10 milhões de habitações.

Na época do xec íme militar pouco ou quase nada

se fez em benefício da população de baixa renda. O atual 'qoverno,

por sua vez, não está encarando com seriedade este problema.

• Desta forma, a falta de moradia se transformou

no problema "número um" do novo pobre, cuja solucão oueremos ver d~

batida e encaminhada pela Assembléia Nacional Constituinte.

AUTOR ALEXANDRE D. FE:RREIP.A E OUTROS (30 398 subscritores)

ENTIDADES RESPONS1i.VEI$·

- CONFEDERACÃO NACIONAL,DAS ASSQCIA('õES DE MORA

DORES (CONAM)

- FEDERA('.ÃO DAS ASSOCIACÕES DE MORADORES DE B~

LO HORIZONTE - FAMO BH

- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIA('ÕES DE MORADORES 00 E§

TADO DE SANTA CATARINA - FAMESC

COMIssKo DE SISTEMATIZACÃO

EME:NDA POPULAR N9 PE-115, de 1987

"Dispóe sobre a moradia popular"

Entidades Resoonsáveis:

- Confederação Nacional das Associações de Mo"'!
radores (CONAM)

- Federação Matoorossense de Associações de f1.Q.

radores de Bairros (FEMAB)

- Federação das Associacões de I-loradores do E,!.

tado de Santa Catarina

- Federação ees Associações de Moradores de B,!

lo Horizonte (FAMa BH)

- Federação Rondoniense de Associações de BaiE.

ros (FRAB)

- Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza
(FBFF)

Relator' Constituinte BERNARDO CABRAL

"Art. - O transporte coletivo urbano é consi-

'derado serviço essencial, de responsabilidade do poder Público Mun!

cipal, ao qual caberá garantir qualidade, quantidade e tarifa ecee

slve!. aos usuários, em especial dos que residem na periferia das c!

dades" •

JUSTIFICATIVA

o transporte coletivo urbano é um serviço funda

mental e de utflidade pública e como tal deveria ser encarado pelo

aoverno. No ~ntan~que se vê é uma polltica de tr~!!!ôporte que
assegura o monopólio e o lucro das empJ:esas particulares, sacrifi _

çando cada vez mais a população com o alto preço d'as passagens.

A população, que ::Já gasta 25% de seu salário cor;

transporte, é obrigada a andar a pé ou reduzir outras despesas es _

senciais, como o gasto com alimentação, para poder eontinuar se de§.
locando do local de moradia para o trabalho e vice-versa, o que é
um absurdo~

O movimento comunitário considera o transporte

coletivo de massa um assunto da mais alta prioridade e que deve ser

visto pelos governantes como um dever do Estado, e não como uma fon '\

te de lucro. _ - \

Em última instància, o que o povo trabalhador 0E

ganiza.do pelo local de moradia quer, deseja, pIei tea e exige, SenhE
res Constituintes, são medidas concretas que viabilizem a estat.iza

ção dos serviços de transporte coletivo urbano.

AUTOR: CLAUDEMIRO PERE:lRA SOARES E OUTROS (30.860 subscritorésl

EN!'IDADES RESPONSJ'i.VEIS:

- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE HORA

DORES - CONAM

- FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE ASSOCIAÇÕES DE MO~

DORES DE BAIRROS - FAMAS

- FEDERAÇÃO DE BAIRROS E FAVELAS DE FORTALEZA 

FBFF

COMISsKo DE SISTEMATIZAÇÃO'

EME:NDA POPULAR N9 00116-1

"Dispõe sobre o transporte coletivo."

Entidades Responsáveis

- Confederação Nacional das Associações de Mora~

dores (CONAM)

- Federação Matogrossense de Associações de Mor.!.

dores de Bairros (FEHAB)

- Federação das Associações de Moradores do Est~

do de Santa Catarina (FM1ESCl

- Federação qas Associações de Moradores de Belo
Horizonte' (FAf-10BH)

- Federação Rondoniense de Associações de Bairros
(FRAB)

- r'ed.eração de Bairros e Favelas de Fortaleza
(FBFF)

Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL

Subscrita por 30.860 eâe.í.eozes e apresentada pe

las entidades associativas acima mencionadas, a presente emenda vi

sa incluir, no P::oJeto de COnstituição, dispositivos asseg~rando ao

cidadão o direit~o transporte coletivo.

Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este

colegiado analisar a proposta apenas em seus aspectos formais

considerando que a iniciativa sob exame, segundo inforJrações da S~

cretaria, atende êe exigências previstas no art. 24 do Regimento I}l

terno nara sua regular tramitação, ml§;u parecer é no sentido de que
esta comissão se manifeste pelo recebiMento da Emenda Popular n9

00116-1, reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria.

CONSTITUINTE SUBSCRITOR:*

~I
* Item V, Art. 24 do neormenec Interno da-Assembléia Nacional Cons

tituinte.

Subscrita Dor 30 398 eleitores e anresentada p.!

las entidades associativas ac.íma mencionadas, a Dresente emenda

obJetiva inc!luir no ProJeto de con~tá-tuiÇão disl'lositivos asseauran
do o direito ã moradia, principalmente para os trabalhadores assal~

riados de baixo rendimento.

Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este

Colegiado analisar a prcecsea apenas em seus aspectos formais e coa

sãderanão que a iniciativa sob exame, segundo informacões da secro!::.

taria, atende às exigências previstas no art. 24 do Reqimento Inter.
no para sua reoular tramitação, meu oarecer é no sentido de oue e~

ta Comissão se manifeste ne Lc recebimento da Emenda PODular n9 ••

001J.5-2J reservada a apreciação de mérito caca a ocasião própria.

EMÉNDA lP20786·0 ".".------~J ror-"""'----,t. ANTONI~ EDU~O OLIVEIRA BARROS E OUTROS _ C-- _J

tr EllENDJl> POPULMt - ;~E~~i"(;oI.,.u.e~""do ==' f:I2Q;;õkJ

SJlla da ücnu ss âc , em
EMENDA N9

~

EMEÍmA POPULAR NQ PE 00117-9, de 1987

A função constitucional das Forças Armadas, em
regimes democráticos, deve ser a defesa da Pátria contra a agressão

'êXterna. Nesse sentido. precisam ser ri.gorosamente apartidárias e
suas atividades estritamente profis!lionais. As Forças Armadas não

podem praticar ações tendentes e contestar, afrontar ou ãesestabi_

lizar governos constituciorrais, nem intervir nas greves e movimen

tos populares de cunho democrát.ico.

JUS T I F I C A T ~ V A

Inclui, onde couber , no Capitulo III (Das Forças

Armadas), do TItulo VI (Da Defesa do Estado e das Instituições Dem.2,
cráticas), os seguintes dispositivos:

"Art. - As Forças Armadas destinam-se à defesa

da pát::ia contra a agressão excexna e a assegurar a integridade do

territóri.o nacionaL

Art. - As Forças Armadas não poderão intervir na

vida polltica do pais."

AUTOR: ANTONIO EDUARDO OLIVEIRA BARROS E OU1'ROS(31.885 subscritores)

•ENTIDADES RESPONsltVEt,S:

- UNIÂO NACIONAL DOS ESTUDANTES - UNE

- CONFEDERAçJtO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MO-
RADORES _ COMAM ..,I -UNtlO DA JUVENTUDE SOCIALISTA - UJS

~ COMISS~O DE SIS._.IZAç!\O

Relator

"_--.-r~~-f,;ERNARDD CABRAL

Inclui, onde couber, no CapItulo I (Dos Princl 

pios Gerais, da Intervenção do Estado, do Regj.me de propriedade do

Sub-solo e da Atividade Econômical do TItulo VIII (Da Ordem Econôm!
ca e Financeira) os segUintes dispoditivos:

"Art. ~'o transporte coletivo é um direito do
cidadão e um dever do Estado.

parágrafo Onico - A despesa individual do cidadão com o

transporte coletivo urbano não deverá ultrapassar 6% do valor do s~

lãrjl.o mlnimo". -

"Art. - O Poder Público concederá subsidio do

~ansporte coletivo nos seguJ.Ptes itermos: passe l.ivre para idosos e'

tarifa especial, com vescClnto, para os operários, aposent"ados, !:na

tivos, desempregados, estudantes -e ~8soa8 defioientes".

EMENDA N9

PQPULAR

EMENDA lP20785·1 \ ,..,.-------.) ror-"""'----,f:J CLAUDEHIRO PEREIRA SOARES E OUTROS _ C-- _J

tJ EMENDA POPULAR- P~~~AA~~"lOI&""<o"'lIa.'---_---,) l:WiõfdãJ
~ UZT"hu .. ",;&;l"' _

Inclui, onde couber, no Caoítulo I (Dos Direitos

Indiyiduais) r do Título 11 (Dos Direitos e Liberdades Fundamentais),
os seguintes dispositivos:

"Art. - O direito à moradia precede e predomira

sobre o direito de orom:iedâde.

Art. - O acesso à moradia diqna e adequada é ga

rantido a todos pelo p.oder Público e, prioritariamente, aos trabalr~

dores assala'riados de baixo rendimento.

§ lQ - A dimensão da unidade habitacional deverá

corresoonder às necessidades básicas da família, qarantindo-se UM Ir!
nimo de 10 m2 de área construlda útil oor pessoa.

§ 29 - Entende-se como moradia düma e adequaca
não. apenas a casa, mas também'o acesso aos serviços públicosessenci

ais, cornO saneamento bá!:dco, educacão, saúde, transporte coletivo e

lazer.

Art. - A União destinará, anualmente, no miniTto,
l5t de sua receita tributária oara a imolementação de proaramas de

habitação popular.• Os Estados, Distrito Federa). e Muni.c!pios destin~

rão no mlnirno 2S1 para esse fim.

Art. -' O Poder Público deverá construi:: unidades
habitacionais populares para serem aluqadas, com o obJetivo 'de requ

lar o mercado imobiliário de locação.

EMENDA Nt?

~
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EMENDA N'i

POPULAR

PLENARIO

1 Indef:1.ro a proposta de emenda eeer-eerce , de aco!:~

do COM as informações da Secretaria

Estado.

- SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDOSTRIA DE

EXTPAÇÂO DO PETRÓLEO - SINDIPETRO/CAMPINASI

IPAULtNEA

- SnIDICATO DOS TRABALHADORES NA INDOSTRIA DE

EXTRAÇÂO DO PETRÓLEO - SINDIPETRO/S1\O oosa
DOS CAMPOS-SP

eoMISSXo DE SISTEMATIZAçAO

11 - As Instituições de ensino de nível primario e

secundlÍrio. serão totalmente públ:1cas e gratuito!ls. AdMinistradas

pelos Estados e Municípips, que destinarão as verbas nece ae é-res a

a sua manutenção.

111 - As Instituições da Ensino Superior serão Fede

rais e gratuitas·

J l'i - A Legislação do Ensino adotarâ as seguintes

normas B principios.

I - O ensino serã público e gratuito em todos

1. Indefiro a proposta de emenda oferecida, de acordo

com as informações da Secretaria.
2. Dê-se ciência ao interessado.

.. It.em V, artigo 24 do Regimento Interno da AsseMbléia Nacional ConE. i
tit.uinte.

CO;;;:{t::::N;;::;~
Pres~dente

níveis.

ENTIDADES RESPONSAvEIS

~ DIRETORIO CENTRAL DOS ESTUDAfnES DA FUNDAÇAo 'J':IVERS!

DAOE DE CAXIAS DO SUL

- ASSOCIAÇM DOS FUNCIONARIOS DA FUNOAÇM UNIVERSI~

DE ce CAXIAS 00 SUL

- SINDICATO DOS PROFESSORES oe CAXIAS 00 SUL

COMISSÃO DE SI5TEMATIZAÇAO

Inclui. onde couber, no C:apitulo 111 (Da Educação $_

üuf t.ur-e ) , Titulo rx (Da ür-den Social). os seguintes dispositivos

~Art - A educação ê direito de todos e dever do

Relator

__-€<n~'iff:;o;"f'€"~ERNARDOCABRAL

5.:\8 da Comissão, em

"Dispõe sobre o Monopólio Estatal do Petróleo"

COMISSÂO DE SISTEMATIZAcJ\.O

EMENDA POPULAR N9 PE - 00119, de 1987.

Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL

Entidades Responsáveis:

_ Sindicato dos Trabalhadores na Indúst.rJ.a de Des

tilação e Refinaria de Petróleo no Estado da Bahia

_ Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Des

tilação e Refinaria de Petróleo no Estado do Rio de Janeiro

- Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Ex

tração de Petróleo no- Estado da Bahia

I. - a pesquisa, lavra, a refinação, o process~

mento, o transporte maritimo e em condutos do petróleo e seus deriv~

dos e do gás natural;

11 - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a

industrialização e o comércio d~S minérios nucleares e materiais fí~ •

seis;

III. - a pesquisa, a lavra e o beneficiamento dos

minerais estratégicos; e

IV - os serviços de telecomunicações e tr~nsmi~

são de dados, o lançamento de operações de sistemas espaciais, cole

ta e difusão de informações meteorológicas.

parágrafo 'Onico - O monopólio descrit.o no "caput"

inclui os riscos decorrentes da atividade ali mencionada, ficando v.!:.

dado à União ceder ou conceder qualquer tipo de participação,

pécie ou valor.

AUTOR: CARLOS MANOEL VARGAS DE FIGUEIREDO E OUTROS.

(53.334 subscritoresl

ENTIDADES RESPONSAVEIS:

_ SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDOSTRIA DE DE§.

TILAcAo E REFINARIA DE PETRCiLEO NO ESTADO DA BAHIA

_ SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDOSTRIA DE DE§.

TlLAç1iO E REFINARIA DE PETROLEO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

- SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDOSTRIA DA EX

TRA~O DE PETRÓLEO NO....ESXADO"'DA BAHIA

Subscrita por 53.334 eleitores e apresentada pe

las entidades acima mencionadas, a presente emenda visa a alt.era.r o

dispositivo do Projeto de constituição referentes ao Monopólio Est~
tal do Petróleo Nacional, determinando ainda que os serviços de te

lecomunicações e transmissões de dados, o lançamento e operações de

sistemas especiais, coleta e difusão de informações meteorológicas
• constituam também monopólio estatal da União~~-- ~ --

Como, nesta fase dos trabalhos, compet.e a este Co

legiado analisar a proposta apenas em seus aspectos formais e conside

rando que a iniciativa sob exame, segundo informações da Secretaria,

. atende às exigências previstas no art. 24 do Regimento 'Interno para
sua regular tramitação, o meu parecer é no sentido de que esta Comis

são se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular n9 00.t19_5,_reser

vada a apreciação de mérito para ocasião prõpria.

rr"':'''~

f=I2Qi;;m

Relator

.-..,,-:4.~~~ER~'~ARDDCABRAL

EMENDA N9,

POPULAR

Sala da Comissão,

Inclui, onde couber, na Seção I (Oos Direit.os PO

líticos), docap!tulo-V(Da Soberania popular), do TItulo 11 (Dos Direi

tos e Liberdades Fundamentais), o seguinte artigo: 

IIArt. - O voto serã universal, direto, secreto e
pelo sistema proporcional para os cargos legislativos"

Subscrit.a por 31. 8B5 eaeãecree e apresent.ada pe

las entidades acima mencionadas, a presente emenda visa a modificar

disposições do ProJeto de Constituição referentes às atribuições das

Forças Armadas (art. 247), estabelecendo que se destinam à defesa m!

ritar da pátria contra agressões excernaa e a assegurar a int.egrid~

de do território nacional, sendo-lhes vedado int.ervir na vida polí
tica do País.

Relat.or: Constituinte Bernardo Cabral

JUSTIFICATIVA

A tentativa de implantar o voto distrital misto
é reacionária e antidemocrãtica. Seria a institucionalização dos

"currals eleitorais", que liquidaria a democracia representativa

Com esse sistema, as correntes populares e mais democrâta.cas não te

riam chance de eleger seus deputados e vereadores. O voto proporci~
nal é urna conquista da democracia. -

Como, nesta fase de trabalhos, compete a este C.e

legiado analisar a proposta apenas em seus aspectos formais e cons.!

derando que a iniciativa em exeme , segundo informações da Secreta

ria, atende às exigências previstas..no art. 24 do Regimento Interno

para sua regular tramitaçào, meu parecer é no sentido de que esta

Comissão se manifeste pelo recebimento da Enenda Popular n9' 00117-9,

,reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria

"Dispõe s~bre as Forças Armadas ll

- União Nacional dos Estudantes (UNE)

_ un.ião da Juventude Socialista (UJsl

- Confederação Nacional das Associações de Mora

dores (CONAM)

- Instituto da Cultura Operária e popular (ICOP)

- União Brasileira dos Estudant.es Secundaristas

(UBES)

Entidades Responsáveis.

EMENDA lP20787-8
(!J BENTO coRR2A ~ OUTROS

JUSTIFICATIVA

~I...
" Item V. do artii.go 21t, do Regimento Interno da Assel"'i.~1ê~a uecãc

nal ccnata'tuarrte ,

VI - Direito ao salário-mInimo ~ue cubra t.odos
os custos das necessidades básicas de uma famllia;

VII - Direito à estabilidade no emprego;

VIII ... Direito ao seguro-desemprego

IX - Direito ã remuneração digna, tendo:.

a) salário-família

b) Proibição de diferença de salário por motivo

de sexo, idade, cor, nacionalidade ou estado
civil.· ' -

c) Salário 50' (cinquenta por cento) maior pua

quem trabalha à noite.

Inclui, ondê couber, no capi.tulo 11 (Dos Direitos

Sociais), do Ti'bulo 11 (Dos Direitos e Liberdades Fundamentais) os s!,

guintes dispositivos:

Art. - Aos trabalhadores serão assegurados:

I - Direito ao trabalho e com condições de segE.

2. Dê-se c:1.ênc:1.a ã ent:1.dade ã entidade ã nt e r-e s s ade

gica;

EMENDA N9

POPULAR

11 - Direito dos trabalhadores de criarem "I::omi~

sões nos locais de trabalho;

111 - Liberdade e autonomia sindical:

IV - Direito de greve, últimos casos;

V - Direito sobre processo de inovação Tecnoló-

U...h~~ ./J-,.,.'VV)
Constituln"t;-A~~NSO ARINOS '/

Presldente /

.
CONSTITUINTE SUBSCRITOR_

"

FY;;';;~

tWI:?flZ]

A PETROBRÁS deu certo!

Nenhum outro argumento subsidia t.ão intensamente. a pro-
osta de manutenção e até mesmo ampliação do monopólio estatal do

pe.tróleo, seus derivados e do gã;- natural do que o que é a PETROBRAs

hoje.
patrimôniO' do pov~ brasileiro, fruto das mobilizações

populares do início da década de 5(1, na campanha O PETRÓLEO t NOSSO,

• é hoje a maior empresa nacional e uma das maiores do mundc , Um pa

t.rimônio constantemente ameaçado pelo capital ãneeenacãonaã e seus

i!liados nacionais.
Nós, trabalhadores, ao mesmo tempo em que fazemos uma

defesa intransigente da PETROBRAs e do monopólio estatal do petrõleo

seus derivados e do gás natural, nos posicionamos contrários aos con

tratos de rlsbo, exigindo a anui.ecêc dos ainda em vigor, assim cone

a proibição constitucional de outros, conforme o Parágrafo Onico dp.

Proposta acima, exigindo também a-plena democratização da ação do E~

tado na empresa.

nITONInTl',O.tl;10 -,

ENTIDADES RESPONSAVEIS:

_ SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDOSTRIA DE

EXTRAçAo DO PETROLEO _ SINDIPETRO - PRlse

Inclui, onde couber, no CapItulo I(Dos princIpios Geral.

da Intervenção do Estado, do Regime de Propriedade do Subsolo e da

l\tividade Econômica), do Título vm (Da Ordem Econõmica e Financeira),
os seguintes dispositivos:

"Art.. - Sem preJu!zo de outras atividades que estejam

ou venham a ser definidas em Lei, constituem monopólio da trn í.âo,

I) A pesquisa, a lavra, a refinação, o processamento, o

transporte marItimo e em condutos, a importação e a exportação, a dis

tribuição do petróleo e seus derivados é do gás natural. 

11) A pesquisa, a r~, o enriquecimento, a industrial.!

aecãc e o comércio dos minérios nucleares e materiais férteis e fIs

seis.

EMENDA N9

POPULAR

:III) A pesquisa, a lavra e o beneãacãemenec dos minerais

estratégicos e energéticos.

parágrafos Onico - O monopõlio descrito no "caput;" in

clui os riscos e resultados das atividades ali mencionadas, ficando

vedado à União ceder ou conceder qualquer t.ipo de participaçáo.

espécie elou valor."

EMENDA lP20789-4
tJ NILSON GIBSON Icons ta.tum te)

r.r rLtd~.. Jeo~'stl0/IU•••~I ......

Inclui, onde couber, no Capitulo I(Dos Principios

Gerais, da Intervenção do Estado, do Regime de proplfiedade do Subso

lo e da Atividade Econômica), do Titulo VIII~Da ord1m Econômica e F!

~anceira), o segu~te artigo e dispositivos:

Art. - Sem pr.ejubo de outras atividade!" que esf:!:.

jam ou VllnhaJI a ••r. definidas em lei, constituem monOpÓlio da União:

COMISSÃO DE SISTEMATI ZACÃO

EMENDA POPULAR N9 PE 00118-7

Entidades Responsáveis

- Confederação Nacional das Associações de Mor~

dores (CONAM)

- União da Juventude Socialista (UJS)

- Instituto da Cultúra Oped:ria e Popular CICOP)

EMENDA N9

POPULAR

IIDispõe sobre o voto proporcional."

Subscrita por 30.548- eleitores e apresentada pe

las entidades associativas acima mencionadas, a presente emenda vis;

';lterar disposições do Projeto de Constituição referentes ao voto

proporcionalCart. 27, item I, alínea ~ e art 97,~ ), de modo a

estabelecer o sistema proporcional para os cargos legislativos.

Como, nesta fase dos trabalhos, compete a esse

Colegiado analisar a proposta apenas em seus aspectos formais e co.:!

siderando que a iniciativa sob exame, segundo informações da Secre

taria, atende às exigências previstas no art. 24 do Regimento Inte,!.

no para sua regular tramitação,. meu parecer é no sent.ido de que esta

Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular n9 0011B-7,

reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria.

• - ~~no CA.!RAL
~:rllt;K""'~

Rela~or' Constituinte BERNARDO CABRAL

EN'l'IDADES RESPONS1i.VEIS:

- CONAM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES

DE MORADORES

- UJS - UNIÃO DA JUVENTUDE SOCIALISTA

- ICOP - INSTITUTO DA CULTURA OPER1i.RIA E POPULAR

AUTOR: BENTO CORRb. E OUTROS (30.548 subscritores)
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d)139(Dêcillo terceiro) salário cada ano,

ba!ie na rem.uneraçio integral

X - Oireito a condições de trabalho

a) JOrnada de 40 (quarental horas seDlanais.

bl Fêriaa enue i s de 30(tnntal dias, com sal!

r ío dobrado

c) Licença remunera4a à lIIulher gestante, enees

e após o parto ... periodo de pelo menos de

180 dias com garantia especial de emprego e

sllllário a partir da. gravidez

d) L1cença-paternldlllde por perlodo não inferior

oS 3/três) dias

XI - Manutençio de creches para o. filhos dQS
trabaIMdor•• J

XII - Proib.1ção de qualquer trabalho a menores
d. 14 anos,

XIII - Direito i plena asdstincia _dica, hos
,pttalar, odofttolÓgica e .anitirla,.

XIV - Direito i Previdincia Social nos caSOB de:1

a) Doença, velhice, invalidez, viuvez e

orfandade.

bl Aposentadoria, pensões e bene:flcios,

CDlll remuneração igual ao tempo em que
esteve na atiVa

, Q - 11. aposentadoria para hanens ae dará BOS

3Q:(trintal anos de serviço e para B mulher aos 2S anos de eervrcc,

§ 2Q - 05 trabalNidor88 rurah autônomos terão
aposentadoria aos SS (cinqullimta e cinco) anos de idade para o hanem

e 501C'in'1uenta) anos de idade para a. a'IUlher

Art. - Todos o. trabalha~ores independentes de

ser o empregador REPARTlcAO POBLICI\ OU EMPRESA PRIVADA, terão

mesmos dirfllitos. privilégioS e obrigações

Art - e: proibida a acumulação de mais de 02

Idois) emptegos, lilejam. públicos ou privado;, por qualquer l!llIpregado

no mesmo per!odo de t.empo

Art - Que nenhum trabalhador receba mais de 10

(dez) salirios m.1nimos, aob nenhuma denominaçio - Gratificação _ Ai!:!

da - Repreaentação.

ENTIDADES RESroNSAVZ:;IS:

_ SINDICATO DOS TMBALHADORES RURAIS (S'I'RI (HGI

_ SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND'OS'l'RIAS DE

EXTRAçAo DE FEJUtO E METAIS BAsICOS t DE JIIIlNE-

RAIS HJ.o.-METALlCOS DE PATOS DE M.INAS-METABASE

II<GI
- ASSOClAcAo DOS PEQUENOS PRODUTORES DO CERllADO

(MGI

COMISsAo DE SISTEMATIZACM

I Indefiro a propo.ta de emenda oferecida, a.
acordo com a8 informações da Secretaria.

2 oê-ee ciência i entidade int.eressadA

\../J~ .../f>, ""'J
Con~tltulnt.!' AFORSO MINOi

PTeslC'ente

CONS'l'ITUItI."TE SUBSCRITOR

_----;r'7-----"~;1I.-.z""----------,

... Item V, Art. 24 do Regimento Interno da AS8embléia Racional Cons

tituinte.
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